
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



τλελδηνον (ὡοοσίςο 



τλελδηνον (ὡοοσίςο 



ΟΟΜΡΙΕΤΙΟΝ 0Ε ΤΠῈ ΤΕΑΥ ἘΠΜΠΟ 5 11 ΒΕΑΙΥ, 

ΑἸΘΗΦΙΩΡ Ἢ Γ 115 Οὐπηξἐμἶδ οὐ ἐᾷ ὙΠᾺ γι πη’ δ ττθπλ ΛΈΥ, μοῦ σορρρ οί ἐμ 108 
7 ΑὐΡϑ, ΓΙ ὅπ ἰλιϊδηης ρῴρῆ, Ὁ χω 509 γυϊππδσ, γρέθρ ὡς, δι σαθ ἐπ οἷο ἐᾷ. Ἔ 

δα ἤκᾷ αἶδο;, ἐπ δοτορίοῦο ΕΑΝ οὨἶτ, αὐ Το Οπέμοσς γὸ» Υἷδέ, δώσ ὡς υἱοίί, 
ελῥορρῆ, ἐμ 90 Ψοϊαγηθβ, οὐαεδιβο αδ 7υονο Φ μέτα 

ΤΟΥ ΑΟΈΙΚ δᾶ ΤΒΑΥΈΤΙΡ, 

ΒΤ. ῬΕΤΒΗΞΗΠΠΕ, .Ἅ..... τον πν 1, ἀΒΕΒΟΙΑΝΝ 
ΤἹΩΣ ΠΌΞΘΤΑΝΘ ΟἹ ῬΠῊ ΒΟΠΤΉ, 5 8. ΒΠΟΌ ΚΘ, 
“ΜΟΓΧΥΑΙΧΑ στοὺς ᾿ Ὑ ΘΒ. ρον πὸ ΤΈΠΟΥΒΟΝ, 
ὍΟΝΤ ΒΌΑΝΟ, ΑΞΟΈΝΤ ΘΕ... τ σι ΑἸΕΌΟ, 
ἘΚΈΤΟΙΙΒ ΟὉ᾽ ΝΑΤΌΠΕ 
ΙΝ ῬΠῈ ΔΤΙῸΚ 

ἬΝ ων 3... Ἧς ἘΠ ἘΠΈΠΛΕΙ, 

ΝΟΚΡΗ ἌΜΕΝ ἸΟΑΝ ΨΠΏΒ.. ων 55ῚῸ ΒΑ ΝΑΤΑΝ, 

ἴῃ ΑἸΒΤΈΑΛΤΙΑ, 
ΑἙΕΥΚΆΑΤΤΑΝ ΟΟΥΙΟΝΤΒΒ.  , ΒΥ νν ἘΠΈΗΕΒ, 

νὰ ΠΣ ΒΌΘ9 9 ΧΟΞΒΤΙ.. 
ΠΟ ἘΒΧΤ, ΤῸΝ ἸΒΟΗΌΡΙ, ἢν Ὁ ΑΌΥΡΞ ΨΟΥΑΘΠΕ νον μον ον [ΒΔ ΡΕΕΙΣΨΒΗ, 

ΒΙΒΤΟΕΥ͂ ἀπὰ ΒΙΟΘΒΑΡΗΥ͂. 
ἈΓΠΕΆΤΟΤΗΕ ΟἹ ΦῬΉΤΡ ΤΗΙΚ. Κ᾽ ΕΗ ΝΟΤΟΝ, ὈΠΒΗ  ΕΡΊΒΌΟ Δ, ΞΈΤΛΝΥΥΝ, τὺ Δ, ἨΛΑΥ ΑΠΌ, 

ὙΠῸ Γῆ ΟΡ ΜΑΝΒΗΛΊΙ γ τῶ ὑπὸ ἘΒΥ͂, Τί ο.) ΒΨΠΕῚ ΑΝ ΟΙΠΟΙΤΑΠΌΞΟΝ, τν ΠΟΒῸ ΠΕΡΊ ΒΕν, 

᾿ΨΊΞΤΤ Τῷ ΤῊΒ ὙΛΙ͵ΡΏΣΘ π- 
η Ἔ Εν ΘῈ, Ἐπ Ν ΠῚ ἘΦ Ὁ ᾿ι ὌΝ ὧι ΤΓΕΟΡῈ, ΟΥ̓ ΡΤΕΜΟΝ ΝΣ ἈΤΝῈΝ 

Ἀποταυ ἢ γογλδος, ΠΣ ΝΝ νέων ἢδ Ἐν ΜΑΥΧΕ. Ἵ ΘΗΥΧᾺ ΑΝ ΤΈΠΡΕΤΟ, το ατ ατα ΑἼΠΡΕΣ ἩΤΡῚ., 
Τβο ὌΥ̓ΒΕΤΗ͂Σ κὐσαν ὉΠ ΠῚ ΒΥ̓ΒΙΛ ΑΝ ΡΑΤΙΚΑΤΙΜΉ νον ςς, ΘΠ ΘτΕΝ,» 

ΒΕΙΨΤΑΧΥ ΑΝΘ ὙΠῈἁ ἩΓΆΙΙΟΟ., ο, τσ Τὶ ἩΘΡΈ, ΤῸ ΡΗΤΙΡΡΙΧΕΊΞΠΑΝ ΟΣ, υν Ῥι ΘΙΠΟΝΈΡΕΡ, 
Ὁ ΉΤΑΝ ἌΝ ΤῊΣ ΘἸΆΞΕ  ττπ ΤΟ ΟΡΕ, να 
ΘΟΌΞΤΟΑ, ἐνονεννινεν νέοις ἣν Ὁ ΘΠΈΘΟΒΟΥΤΟΌΝ, ῃΥ τι πον ΔΝ, κε οι, 
(ΟΙΈΤ' ΕΑ ΝΥ, πατρὶς : ΧΟΤΕΝ ν᾽ Ἰ, ᾿ ἉΕΊΙΠΟΑΝ ΑΝ ΕΓΧΩ ΡΒ, ἐννονς, τὶς  ὙΒΕΙΝΕ, 

Δ ΦΘΑΥΤΙΠΙΙΒ ν νι β. ΤΆΤ Ως 1 Μοποσσσ τ ννν τον ον νννεος ον πῆς Ἀν ἀἨΤΉ ΓΗ͂Ι 
τῶτν ΑἸ, ως πον θη κὴ ἀρ ραν πτπς, 1 ΝΊΘΕΙΣ ΕΧΡΤΟΝ ΑΥΤΟΝ. ἐπ Τὶ ἃ. ἩΠΤΟΉΤΝΞΟΝ, 
πῷ ἜΓΑΤ, Αι ἫΝ ἘΤΌΤΧΌΝ ΤΝΧ. ἀπο Ἐπ 5. ΤΙΑΙΝΩ͂, ἘΠῚ ΤΥΣΕΣΣ ΘῈ ΝΑ ΒΑ ΤΟ νιν Ἐπ Ος ἘΠ ΓΑΆΒΙΟΝ, 

ἈΌΒΨΑΣ, ἘΒΌΕΓΕΣ ἩΝ νιν Ἔν Τὸ ῬΟΒΘΕΤΙΕΙΝ, ἴῃ ΑἸΜΒΉΤΟΑ,. 
ἩΠΈΞΤΑ,. τ τ πῈ ΓΑ ΠΩΤΤΕΞ ΤῈ: ΟἸΤΕΤΤΝΕΙ ΠΑ ΤΤΙ, ον τν τον ἐνεν βγγντον 850. Ἐν ΡΤ  ΘΕΒΓΙ, 
ἘΤΤΘΝΤΑ, ἈΝῸ πὰ Ἔγ πα 4 Ἐξ, ΜΠ ΟΠΙΠΙΟΘΊΤ, : ΘΠΑΝΑΤΡΑ ον νι, Ἔ- ΛΑ, ΕἾΝ τ ΑἸΤΕΝΟΝ, 

Ϊ 

ΤῊΠΒΏΝ ΜΈΣ, ον, ἀένιν ἃ Οὐ ΑΥΜΕ, | ῬΒΡΟΕ ΑΝῸ ἘἸΠΙΗΟΡ ΠΟ οςς δ 1 ἘΘΕΜΤΕΝ, 
ΒΕ 86 τα λέστ, τ Ὡς ἨΟΤΗΣΝ ΩΤ ἜΤΗ ἌΜῸ ἝΑΟΝΒΕ, ΓΑ ΧΒΟΌΟΤΏΣ ΓΕ ΒΝ ΤΟΉΒΟΝ, "Σ ΑΙ, ΙΟΖΖΤ, ἣ 

ἘΠΑΤΕΤΕΕ ΝΣ ΑΝ ΤᾺ. ἴ. ΑἸΤΙ Μ ΑΝ ΤΆΙΙ: ΓΕ ΤΣΟῚ ΑΝῸ ΠΗΝΙΞΤ ΕΙΣ -- ..  .. --- οὕ -ἰς 

ἩΙΡΕΙΟ ὉΜΤΟΤΟ, Ν πε τμν ἨΈ ας, πΠΞάττα, ΟΥΤᾺΝ ἋΣ ΤΙ, ᾿ ᾿ } τὰς ΕἾ ἌΠΤΙΝ Ἐι 

Ἢ ΑἹ ΑΝ ἜΞΒΔΥῪ ὉΝ ΤΉ ΤΕ ΑΝΤΕ πὶ ΗΕΈΝΉΣ ὙΠΑΧΟΙΝ ΑἸ ΘΟΕ, ΑὐΤΟΡΙΘΟΠΑΡΉΥ, ΤῊΣ 

τιτόλ 5 ἩΟΠΟΒΟΡ ΤΉ ἈΤΕΜΌΤΗΝ, ες ΘΕΝΙΌΝ ΒΡ ῬΕΗΘΛΓΑα ΌΤα ΓΒΕ, ᾿ 

ἘΒΒΑῸῪΡ ὃν ΜῈ. ἩΓΑΟΛΌΤΑΥ, 
ἩΓΑΤΡΕΕΙΝ ΤΤΑΘΤΙΝΌΒ, | ΤΟΒῸ ΒΥΗ͂ΟΝ 

ΟὙΙΟΒ ΒΒ ὉΡΓΨᾺΕ, ΟΠ ὍΤΕ ΑΝ ΔΤΙΘΤΕ ΟἹ ΤΊΤΕ ἘΕΒΤΟΝΑΤΊΟΝ,, ᾿ 
ὙΈΓΏΤΑΜ ῬΊΤΤ, ἜΝΠΟΒΕΤΟ ΤῊ ΟΗΒΑ ΤΙ ᾿ 
Ἐπ π ΛΑ ΤΕΙ, τ ΟἸΓΑ ῬΉΑ Ἀς ἜΑΡ 5 ΟΟΝΑΤΕΤΓΤΙΩΣΧΑΤΙ ἘΙΞΤΟΉΣ. ᾿ ᾿: 

ΠΑΝ Β ἩΠΒΤΟΈΥ͂ ὉΠ ΤῊ ῬΟΡΈΝ, ΟΠΟΚΆΝΕ ἘΡΤΙΤΙΟΝ ΟΤ ΒΟΥ ΩΤ ἀπ} Ὲ Κ᾽ 
ΌΛΌΞΤΟΝΕ ΟΝ ΘΥΠΠΟΝ ΑΝῸ ΤΑ ΎΕ, ΤΌΠΟΝ, 2 
ΑἸΠΤΉΒΟΝΡᾺ ΠΠΕῈ ΑΝ ΕΣΤΙΝΟΩΣ, - 

ἨΘΘΑΘΝ ὙΓΑΤΙΡΟΤΗῦ, ᾿ ΜῈν ΜΑΘΑΌΓΑΛΤΝ ΞΡ ΒΟΊΓΕΞ ΟΝ ῬῚ ΑἙΤΙΑ γάλος, οἵ 
ΤΟ Ὴ 1 ΒΑΌΟΝ. ΜΕΝΡΑΉΣ ἘΒΕΌΒΔΙ, ΠΠΠ κὴ 

ὙΨΟΒΚΒ οἵ ἘΊΟΤΊΤΟΝ. ᾿, 
ΤῈΓΕ ΤΟΥ Ὲ ΒΤΟΒΥ͂ τα ΞΟΤΡΕΈΥΤΕ ΦΟΘΤΌΝ, Ὁ ἈΝ ΑΤΤΙΟ ῬΉΤΠΟΞΟ. ᾿ : : 

Ἀπὸ ΠΟΤΕ Ὁ θετον Ἐν ΠΡ τε πος ὦ ΑὙΚΗΝ τ ΒΑΠΙΣ ̓  δλουυυπιπ Ἐὶ ΒΟΟΨΈΒΤΗΒ, 
᾿ πποῖς Ὁ ἢ ὁ ΚΡΙΟΤΑΊΤΟΣΙ, Β1π ἘΡΓΑΝ ἘΒΑΓΑΉ ΙΗ ΝΑΒΑΤΥΨΕ ΡῈ ἊΝ β 

ΜΠΜΌΤΕΒ ΟἹ Α ΟΥΤΑΤ ἘΠΒΙΌΛΑ ΑΓΒ, τὰ ὈΓΓΛΞ, Ι ἯΤΝ ΜΗΤΡΌΣ, 

ἜΣ ἐῤὴ ΩΝ Ἂς Τὶ ΓΤ Ππτην ᾿ 5: 

ΝΑΤΌΒΑΤΙ ΗΙΒΤΟΗΥ͂, ὅθ... Ὁ | 
[Ὶ᾿ ποιτος ΦΈΡΟΙ ΡΈ, ὅλο, Ἐπ ΠῚ ὦ ἌΡΤΙ, ΟΝ, ᾿ 

, ΌΤΙ, ΠΟΊΕΙ ΟΝ ΑἸΙΝῚΤΟ ΟΥΤΤΕ ΓΟΛΙΒΕΤΕ, 
ἘΧΡΗΠΑΎΤΟΝΕ ΟΥ̓ ΤΝΘΤΊΝΟΤ, Ὧν ΒΕ, Τ. ἘΈΓΡ, ΠΟΡΝΕΑ ΡΟ ἘΓΒ ΝΒ, ΤΕ ΗΣ, ὅὰς, 

ΝΟ ΑΝΈΘΤ5 ΜΟΒΚΒ. 
ἼἘΕ ὙΠῈ ὩΑΉΤΙ ΤῈ ἨΑΤΙΗΤΑΥ ΔΙΌΡΑΤΙΝ, ἈΠ 

ΜΑΥΘΉΑΤΙ ἘΠΞΤΟΤΟ ΟΥ̓Ὠ ὁ τ Θὲ εοϑε 

ὉΠΕΣΑΊΤΟΝ.... ἐνόν ὦ ΒΒ: 58. ὦν ΞΒΝΡ, 

ΤΡ ΟΥΕΒΕ ἈΝΈΡΑ ΘΕ ΕΞΞΕΑ , ἊΣ Ἦ, ΞΌΕΝΙ ΣΝ ΑΒῆτς,  Βατίλνὰν Ροϊτῦνς ΕΣ 
ἘΕΣΟΤΤΟΣΞ. ΈΟΔ ΟΥ̓ΌΝΕ : ΞΜΙΤΡΗ͂ Ἢ. ΜΟΝΜΟΝΊΙΒΜ. θὲ τπὲ τῷ ΠῈν ἐς δρμς ΟΝ, ΒΔΕ. ᾿ 
ἜΓΕΓΙΝΕ ἔχξς ἊΝ ἘΩΝΊΤΟΝ ἘΣ " “πε μάννιςς ὍΝ «ἢ, Τὸν ἢ ΘΈΣΕΙ ΤΙ ΟΡ, ̓ ᾿ 

, ῬΈΥΝΤΙΝ ΟΣ ον, ΠῚ ν π ἀν ΤΑ ΤΈΚΕ, ὦ 
ΡΣ ᾿ : Ἃ 

Πομᾷοῃ : ΠΌΝΟΜΑΝ, ΒΉΟΥΝ, ΟἜΕΕΝ, ΤΟΝῸ ὯΙ ΔᾺ ΦΕ, δα ΠΟΤΕ, 



πρειδηνια (ὡοοσίςο 
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ΝΌΟΝ : 

Ῥχίηξοᾶ Ὁγ 5ΓΟΤΤΙΒΥΟΟΣΌΕ δῃὰᾷ ΟὉ 
Νοπ διγοοί- ΒΑΌΔΓΘ, 



ΑΝ 

ΙΝΤΆΟΌΌΟΤΙΟΝ 
ΤΟ ΤῊ 

ΟΕΙΤΙΟΛΙ, ΒΤΌΡΌΥ ΑΝ ΚΝΟΥΘΝ. 

ΟΕ ΤῈΞ 

ΗΟΠΙΥ ΒΟΒΙΡΈΕῸΟ ΒΆΝ, 

ΒῪ 

ΤῊ ἈΒΥ, ΤΟΝ ΑΒ ἨΛΆΤΜΕΙΠΙ, ΠΟΆΝΕ, Β.}. 
ΟἿ ΒΑΙΝῪῚ 95ΟΗΝΒ ΟΟΙΙΕΘΕ, ΘΟΑΜΒΕΙΡΘΕ ; 

Ὦ.Ὁ. ΟΕ ΤῊ ὈὉΝΙΥΕΒΒΙΤῪ ΟΒ ῬΕΝΝΗΥΓΥΑΝΙΑ; 

ἘΝΟΤΟῈ ΟΕ ΤΗΒ ὈΝΊΤΕ. ῬΑΒΙΘΗΕΒ ΟΥ ΒΑΙΝῪ ἘΡΜΌΝῸ ὙΗΒῚ ΚΙΝῸ ΑΝῸ ΜΑΒΤΥᾺΕ 
ΑΝῸ ΒΑΙΝῚ ΝΙΟΒΟΙΜΑΒ ΑΟΟΝΚ, ΣΟΜΒΑΒ ΒΤΕΞΕΤ; 

ῬΕΕΒΕΝΌΛΕΥ Οδ᾽ ΒΑΙΝῚ ῬΑΟΣ,Ἶ8. 

ΤΕΝΤΗ ἘΞΟΙΤΤΟΝ, 

ἘΈΕΨΙΒΕΌ, ΟΟΒΕΕΟΤΕΒΡ, ΑΝῸ ΒΕΟΥΘΗΥ ῬΟΥ͂Ν ΤΟ Τ1ΞΒ5ῈΕ ἘΒΕΒΕΝῚΤ ΤΙΜΕ, 

τινθᾶ ὉΓΣ 

ΤΗΕ ΒΕΥ͂. ΤΉΗΟΜΑΒ ΠΑΒΤΎΨΨΕΙΙ, ἨΟΚΝΕ, Β.0. 
(ΤΗΞ ΑΥΤΗΟΕ); 

ΤῊΕ ΒΕ. ΒΑΜΌΒΙ, ῬΑΥΙΌΒΟΝ, Ὁ.0. 
ΟΕ ΤῊΒ ὈὉΝΙΨΕΈΒΙΤΥ ΟΥ̓ ΗΑῚ1Ὲ, ΑΝ 1.1...» 

ΑΥὐΊΉΟΣΒ οσ δ Α ἸΒΕΑΤΙΒῈ ΟΝ ΒΙΒΙΠΙΟΑΙ, ΟΕΒΙΤΙΟΙΘΜ,,) ἘΤΟ.ς 

ΑΝΧΡ 

ΞΑΜΤΌΕΙ, ῬΒΙΡΕΛΤΙΧ ΤἈΕΘΕΙ1,ΕΠ, 1.1,.}. 
ΑΥ̓ΤΗΟΚ ΟΣ “ἘΕΜΑΒΕΒ ΟΝ ΤῊΒ ῬΕΙΝΊΕΡ ἸΕΧῚ ΟΣ ΤΗῈΞ ΟΒΕΈΞΕ ΧΚΕῊ ἸΕΒΤΙΑΜΕΧΤ," ΕΤΟ. 

1: ΒΤΒΑΤΕΡ ὝΠΊΤΗ ΜΑΡΡ ΑΝῸ ἘΒΑΟΒΙΜΙΓΕΒ ΟΣ ΒΙΒΙΧΟΑΙ, ΜΑΝΤΙΙΒΟΒΙΡΤΗ͂, 

ΨΟΙΌΜΕ ἢ]. 

ΠΟΝΏΌΟΝ: 

ΤΌΝΟΜΑΝ, ΒΕΟΥΝ, ΟΒΕΕΝ, ΤΟΝΟΜΑΝΒ, ἃ ΒΟΒΕΒΊΡ, 

ΜΌΟΘΟΟΜΡΥΙ. 



πρειδηνια (ὡοοσίςο 



ΤῊΕ 

ΠῊἠὺΧΊΠ' 

ΟΝ 

ΤῊΝ Ο1.ὴ ΤΕΝΤΑΜΒΕΝΤ 

ΟΟΝΡΘΙΘΈΕΒΕΏ; 

Α ΤΒΕΑΤΙΒΕ ΟΝ ΒΛΔΟΒΕῸ ἹΝΤΕΒΡΕΒΤΑΤΙΟΝ; 

ΑΝ ἃ 

ΒΗ ἸΝΤΒΟΔΌΘΟΤΠΟΝ ΤῸ ΤῊΝ 010) ΤΕᾺΒΤΑΜΕΝΊ ΒΟΟΚΡ ΑΝ 

ΤῊΝ ΛΔΡΟΟΒΥΡΗΔ, 

ΒΥ ΒΑΜΌΝΙ, ΘΑΥΓΌΜΝΟΝ, 2,2. 

ΟΒ' ΤῊΕ ΝΙΨΕΒΒΙΤΥ ΟΕ ἨΑΛΙ1.Ὲ, ΑΝ 1,1,. 

ΤΟΝΌΟΝ: 

ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΕΟΥ͂Ν, ΟΒΈΕΝ, ΨΟΝΟΜΑΝΒ, ἃ ΒΟΒΕΒΤΗ. 
ΜΌΟΘΟΘΟΘΙΕΥΙ. 

Τῆο γἱοϊέ 07) ἐγαιιϑϊαξίοη, 18 Τ᾽ 686) 960, 



πρειδηνια (ὡοοσίςο 



ΡΒΕΉΈΕΑΟ Ἢ, 

ΤΗΕ ττϊίου οὐ ὑπ6 ρυδϑθηὺ γοϊσταθ 885 δηαἀθαγουγβα ἰο αἰ βοῦββ 

{π6 οσοπίσπίβ ἴῃ ἃ ταϑηποι οοπβίβύθηῦ ἰῦ ἢ 0Π|6 σΘΠΘΓΑ] 5006 οὗ 

[16 ψοτκ ἴο ὙΠΙΟΙ ἰῦ ὈοΙοπρθ. [ὑ σοηδίβίβ οὐ [μτϑο ρατίβ ; [86 

Βυβὺ, το αὐϊηρ ὑο {μ6 ἰοχύ οἵ ἐ6 Οἰἱα Τοδίαηιθννξ, οὐ ὈΪΌ]104] οΥἱτ]- 

οἶβτω, ἃ5 [ᾺΥ 88 ὑπδὖ ρογίίΐοη οὗ [Π6 βαογϑά ψοϊατηθ 18 σοποθυπθά; 

186 ΒΘΟΟΠΩ͂, ὈΘ]οηρίπρ' το {8 ἰηοτργθίδθοη οὗ ὕπο Β1018 β'θηθ- 

ῬΆ11γ, ΧΙ δ θη ἃ βγβύθια οὗ ϑϑογθὰ Ηθυτηθηθαῦοβ; 8πα ὑδθ 

μπϊγτά, οοπἰαϊπίηρ' 8η [ηἰτοάποίϊοη ὕο {π6 ΟἸὰ ᾿᾿οϑῥαχηθηθ 88 

Ὑ{6}1 88 ὑπ6 Αροοῦυρῃα. [10 ψγχ88 δχρθοϊβα οἵ ὑπ8 δαύμον ὑμπαῦ 

6 5Βῃουϊᾶ ποῦ θχοθϑᾶ [ἢ βρδοδ δ]]ού θα ὕο {π686 ορίοβ ἴῃ ὑπ6 

Ιαϑὲ οἀϊίοη οὗ [86 ψΠΟ]6 τοῦ ; δηᾶ ὑμαῦ ὑμ6ν μοι] Ὀ6 οοῃ- 

[ογηθᾶ ἰο {π6 ργδβαπὶ βίαίε οὔ Κπονίβάσα τοραγαϊπρ' ὕμθιη, 

ΤῊ τοὺ ἀϊνι βίοι 15 ὙΘΓῪ ὈυΙοΗγ 4Ιβοιββθα, θθοδιι88 {86 δῦ ΟΣ 

μδά ΔἸγθααΥ τγϊ θη οι Ὁ ἴῃ 15 “ Τ σθαι οη ΒΙΌΠΟΑΙ ΟΥ- 

οἶβια,, ἰο τοι Β6 μδ8 οἴῃ τϑίδυγθα [Ὁ τῆοτα δχίθηθα 1η- 

[ουπιϑέϊοπ. [0016 μὰ5 θθθῃ δᾷἀεθᾷ ἰο {μ6 βοίθποθ βίποβ ὑμαῦ 

ὙΟΥΚ ἀρροαγοᾶ: δια ὑπογθίογα 1ὖ βθθιηθα ὉΠΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ὕὅο ΤῸ- 

ρϑϑὺ ὑΠ6 βδῖηθ ὑμῖηρϑ ἴῃ ΠΘΑΙΪΥ 86 88 π|6 ΟΙΩ͂Β, Ὑ αὖ ἐδ πον. 

τυ, Πουγουοῦ, οὐἱσίπαίβα ἴῃ ἱπάοροπάθηῦ ὑπουρῦ; ἃπὰ 

Θῃου]ᾷ 10 Ὀ6 [ουπᾶ ἰο ἀϊδε ἔγοτα {π6 “" ΒΙΡ]1οα] Οὐ 01 οἴη ᾿ ἴῃ 

ΔΗΥ ροϊπέ, [Ὁ τηυϑὺ θ6 δοοδρίρα 48 86 δυύοτ᾽β ἐαέσϑί γα. ΟΠ. 

[86 Ββυδ)εοὺ οὗ Ἡδτγιαθποαύοβ, δα οχύθηθα ὑγεαίϊβθ γὰ8. 180 

ΡΌΠΒΗοα Ὀγ {μ86 τυεῖθου ἴῃ ἐπ γϑαν 1848 ; ΜΏΘΙΘ ἃ Πἰβίουυ οἵ 

ὈΙΒΙ1οΑ] ᾿π οτρτοίδίϊοῃ 15 ρίνοϑη 011} {π6 ὑἴχηθ οἵ ὑμ8 Πϑίουταδίϊοῃ, 

το Ἡ11 δἰνσαῦβ τούαϊα 115. σαϊαθ. ὙΒΟΌΡΏ ὕΠ6 Βρᾶοθ ἤθγὸ 
Α 4 



ἦν ῬΕΒΕΑΟῈ, 

ἀογοίαβα ἐο (μῖ58 ἱπιροτίαπύ ὈγΆΠΟΝ 15 Τα ἢ 1688; Β6 Βορα8 ὑμαῦ 
ὑπ6 ῥγδβϑϑῃξ ὑγθα 86, ἃ 8 ᾺΓ 88 1ὑ σΌΘΒ, 18 Δ ΤΩΡΤΟΥ ηθηὗ οἡ Π6 

ἸΑΤΡῸΓ. Ηδ [85 ἰδρουγχδα, αὖ Ἰθαβϑύ, ο τηᾶκα 1 8ὸθ. [}η Βοιὴβ 

Ταϑρθοίβ 1 Μ11 πού διρθγϑθαθ, Ὀὰὺ δμρρίθηινθηέ, 113 ῬΥΘΘΟΘΒΒΟΥ ; 

086 15} οὗ {Π6 τοῦ Ὀοῖηρ ὑπαὺ δοίΐ, Βῃοα]α Ὀ6 Θοπβα]ίοα : 

ἀπ ὑμαὺ ἐμ8 τϑϑᾶδν 5ῃοι]ᾷ [Ὁ]]ονγ {π6 1αϑὺ ἴῃ ργθίδύβθῃοθ ἴο 

ὑῃ6 ἤγδὺ σου, οχοθρὺ μ γ6 0Π6 Οἱά6.' ΟΟΟΌΡΙ6Β ᾿Ἰπἀδροπαθηύ 

στουπα οὗ 108 ΟΥ̓. 

ΤῊ οορίουβ δύ οὗ ααοίαί!οη8 ἔτοσὰ ὑῃ6 ΟἹα Τοβίδπησηί 
ἴῃ {86 Νον, τῖῦ δοοοιηρϑηγηρ' ποίθβ Πα αἸΒο 8:05, Ρ6- 

Ἰοηρβ Ὀοΐῃ ο οὐἰὐοίϑια δηα ᾿ηἰορρυοίαίϊοη. Μίαο ἐμουρθύ 

Δη4 ἸΔρουν μᾶνα θθθὴ βχρϑῃμᾶβθα οἡ (ῃ15 ρογύϊοῃ ; τ βῖοἢ ῃ6 

ὙΤΙΟΣ Ὀ6]Ιον 5. ἴο 6 ΤᾺ} ΒΌΡΘΥΙΟΥ ἴο {88 ΘΟΙΓΟΒΡΟΠαΙηρσ ραγί 
οὗ 16 ““ ϑαδογϑα Ηοϑσυιμθηθαίιοβ." 

Ἴπο Βυπάᾶνοα δηα ΠΗ͂Υ ῬᾶρῸ8 ὝΟΓΘ 8Πονγθα ΤῸΥ δὴ [η- 

ὑγοἀποίϊοῃ ἴο {μ6 ΟΙΪα ᾿Γαϑίδιηθπῦ δπὰ ἀροοῦγρθα. ΤῊ Ϊ8 

ἰδοῦ 18 βυϊηοιθηῦ ἰο βου ὑμαὺ ἃ [Ἁ]] δῃηα βαβίδοίουυ α8- 

Ουββίοη οὐ 811 {π6 ἰορίοβ οοπηθοίθα σὺ 850. ΤΙΔην ὈΟΟΪΚΒ 

σου] ποὺ ΡῈ {γηϊβθῃθα, [πάρθρα, {μ86 {μϊτα ἀν ίβιο. 8]0Π6 

γγου]α τϑαυΐ6 ἴουΥ γοΪη6 5 ἰο ἀο 1 δΙΏρΡ]6 1αβύϊοθ. ΤῈ 

ἀΠΠ 165 οοημηθοῖθα Ὁ} 1Ὁ ΓΘ 80 ἸΆΔῺΥ ἃπα ρουρ  θχίηρ, 

ὑπαῦ ἀρυπαδηὺ τόοοότη βῃου]α θ6 ἴθ [Ὁ δὴ δχμδαβίνο ἐἰγθαῦ- 

τηθηῦ. Βαῦ [86 δαΐμον ἢδ8 ἄοπθ σγμδύ 6 οου]ά ; πᾶ ἴὖ 15 

Ὠοροᾶ ὑμαῦ πούβίηρ' οὗ τλοτηθηῦ 885 Ῥθθὴ Ἰϑίῦ απποίοθα. Ὁ1- 

1688 ἢ6 156. φΥΘΘΟΪΥ τηϊβίακθη, ΠῸ Θββθη 8] ροϊηῦ 85 Ὀθθῃ. 

πορ]οοίεα ; ον σον Ῥατροβα μ8 τγαϑ ΘοΙηροΙ]64 ἰο δχοθθᾶ 
{π6 ὑνο παπατοά δπά ΗΠΥ ρᾶρθθ. Ηθγθ, ρϑυῦβδρβ, 10 τηϑν 6 

Τπουραὺ ὑπαῦ {π6 δαῖμον ἢ88 μδα ἀπᾶὰθ τοραγα ἰο Κα 6118 Ῥοοῖκ, 

Ὀαυΐ ἐΐ6 ἰαἰοδί Τιϊγτοαδποίϊοῃ ἰο {μ6 ΟἸἹα Ταοβίαμπηθηῦ ἀθϑοῦνοα ἴο 

Ὀ6 5ρθοῖδ]ν οομδιοσθά. ἸὩμαὺ 1Ὁ 15 {π6 Ῥοβὺ, ἢῸ βοῆοϊαῦ 

δοαυδίηεα σι} 1)6 οὐ 5 δὴ δυὐ βρροβθ. [ὁ ἴ5 τοί 

ΟμγδούουἸΒθα ΟΥ̓ ΟΥΊΡΊΠΔ] ᾿πγεϑ ραύϊοη, ἱπαορθηοηὺ ᾿πααΐνΥ, 

ΟΥ̓ ΒΙΡᾺ οΥἾ6108] ΔΌΙΙΥ ; ΤῸΓ 1ὖ 18 τηϑίη]ν Ὀαβοᾶ ου Ἡδηρβίρῃ. 

Ῥεῖ δῃὰ Ἡδυθσγηῖοῖ, τι Βα οι ΟΥΠΘΙ ΤΙ ΘΒ 88 ΘΟΙῺ6 ποαγοδύ 



ῬΒΕΈΑΟΘΕ,. Ὑ 

ἴο {μοῖρ ϑδίαπᾶ-ροϊπί. Α.8 8} 85 ὑπ6 ρῥγϑβϑηῦ ὑπο οδη 7 ρ, 
0μ6 Πυοτραὺ Ῥγοΐβββου 88 ῃοὺ δάγαπορα Ο]α Τοβίαιηθηῦ οὐἹδ]- 

οἶδηι δηᾷ ἱπίογργοίαίζοῃ ὉΥ͂ 18 τουτορτδθ ὈΟΟΚ ; ὩΟΙ οδῃ (86 

δχέγοιῃβ στουηᾷ οὗ Ηθηρβίθη  ΓΡ' 8η6 Ὠ15 [Ὁ] ΟΥΤΘΙΒ, 1 το]δίϊοη 

ο ΤΟΘΠΥ͂ ρατίβ οὗ [Π6 ΗΘ Ότον Θοτὶρίαγαβ, βίαπα {86 ἰεϑὺ οἵἩ Δῃ 
᾿τηραγίϊα] αχθρθϑῖβ. [||κ6 811 αὐὐθτηρὺβ ἰο ΤῸ]] Ῥϑοὶς {86 {1468 οὗ 

βύθθΠν δαγαποίηρ' ἱπαῦϊνΥ, 1ἴὑ τηαβῦ ριον ᾿πμοβούμα!, Ὑ 11 

{παῦ ῥτοργθδβῖνα το; οὗ ᾿ἰηγοβύσαιοη. ὑπ 6. οδη1α ΥΘ 6 Υ 

Ὑ11 ρὸ Βαπά ἴῃ μδηα 88 [81 85 10 18 588, ΥὙβρ!] ὑ]η᾽ 118 ΘΟΌΤΒΘ, 

Θηα τοϑυυϑίἱηρ' 105 ΘΧΟΘΒΒ568, ὑμαῦ 1Ὁ ΤΔῪ ΡΙΡΌΥΘ Γ6]180016. [0 18 

τὶσμῦ ὑμαὺ {π6 ὉΠμϑο]ορίδη ΒΟ α Ὅ6. ΘΟΠ ΒΟΥ γα, 85 [Ὁ 85 ὨΘ 

ΤῊΔΥ͂ οἂΐ οὗ ἀοίδγαεποθ ὕο ὑγαίῃ : Π8 15 ὙΤΌΠΡ' ἴῃ ΒΒοΥ]ηρ' 8 

οὐρβύϊηθϊθ ὀοηβουγαίῖβθιη Ὑγ1Οἢ βαΐβ οαὐ {π6 ἸΙσξ Ὀδοδαβα 1ἐ 

Ρτοοθθᾶθ ΠΌτα ἃ 5 βρίοοαβ ααϑγίθν, Τοὺ Βῖπι ποὺ μ6 αἴταϊα 

οὗ {86 [αἴο οὗ ἃ τευβίδύϊοῃ οογλϊηρ' ΠτΌτὴ (οα ἰο τη8} : ὑπ6 ποτὰ 

οὗ ἐπ Τιογτὰ ρα ϑῦ [ῸΣ δυο ; ἐπ υτηρηθηῦ ΟΥ̓́ΘΡ {Π6 γγᾶγ68 οἵ 

ορροβί οη δηᾶὰ {π86 δββαυ]β οἵ ᾿ηΠ 6170. ΒΥ ὑμαὺ ποτὰ Ἰθύ 

Ηἶτη Πο] {80, ἀἰδύϊ ρα ΒΕ ηρ' {π6 πτηθη δπα ὑπ6 αἸγ]η6 ἴῃ ὑπ 8 

ΘΟΥΡ ΓΒ ---ο 16. αἰγίηθ Θββθη06, 811Κ6 ᾿πλρο Ίβῃ8 016 δηα ἴτη- 

τηυίθθ ]6 : {μ6 Βατηδη ἔοττη, συ] Οἢ 15. ΠΘΟΘΒΒΔΡΙΪΥ ἱπηρου θοῦ, 

ΤῊ Τ8ΏΠῸ. ἴῃ Μ ΙΟ ὑῃ6 Βα ]οοβ 8 ἴο 6 ὑγοαΐθα γγ88 

ποῦ 1688 Ῥοιριοχίηρ' ὑμ8η {88 ταρίίαυ. Αι {πΠ8 Ῥοοῖ νγὰβ πού 

τηρϑπὺ [ον (86 Ἰοατηθα 8]10η6 Ὀαὺ ἴον ᾿πίρ]Π σοὺ βυπαθηΐβ οἵ 

{μ6 ΒΙΡ16, ἃ Βα! Ερορυ]αν οαϑὺ νγὰβ ὑπ6 τηοϑύ δύθηρ. [Ὁ νὰ 8 

ποῖίμοῦ ἴο Ὀ6 ΘΗ ΤΟΙ ῬΟρΡυΪα ἀμ ΒΌΡΟΙΉΠΟΙΑΙ ; ΠΟΥ δἰζορθ- 

{πον Ἰοαυ θα δα οὐ 108]; Ὀαὺ οὗἨἁ δῃ ᾿ηὐοττηθαϊαύα ομδυϑοίθιν. 

Το αἸΠΠου]ΟΥ οὗἁἨ οὐὐαϊμῖηρ {815 τηθαϊασα 15. στοαῦ; δα [8 

δαῖμον ἄοαβ ποὺ ργδϑῦτσαβ ἴο ἰβῖηκ ὑπαὺ μ6 85 δἰ τσανβ βθοαχεα 

10. ϑοιηθ ἰορὶοβ 816 οὗ ἃ πδύυσθ ὕο τϑκθ 1Ὁ ἸΤΩΡΟΒΒ1018, ἃ5 

ρεατίβ οὗ {88 ῬοΟΚ Μ1] βῆον. [10 Μ1}} 6 οὐδβεγυϑά, ὑπαὺ ὑμ8 

ΑΡΟΟΥΥ͂ΡΒα 8 ὑγβαίβα βοιαθνμθὺ οαὖ οὗ ῥγορογίίοῃ, Ὀθοδιβ8 

οογτϑοῦ ᾿πἰοστηδίΐοα οα 86 βαρ]θος 15 Τῶγ6. θησβ {88 80- 

οουπὺ οὗ {8686 ῬΟΟΚΒ νγὰβ Ἰθησύμοηθα, ῬΥΟΡΘΌΙΥ {15 ἔδαθαγο 

Ὑ111 ποί ἀοὐγαοῦ ἔγοσὰ {86 γαϊαθ οἵ {πΠ6 ΟΣ Κ. 



ὙἹ ῬΒΕΒΑΘΕ. 

ΤΊ 15 βορρᾶ ἰμαὺ οὐπαϊᾷ δπᾶ οοτηροίθηὐ Ἰπᾶρθ8 071 8Ρ- 

ΡΟΥΘ οὗ {μ6 φῬγοβοηὺ δἰἰθιηρὺ ἰο ργοάποθ ἃ ὑτιοῦ [αἰτοἀποίίοῃ 

ἰο {πὸ ΟἹ Τοβίδιηδπί δἀαρίοα ἕο {[Π6 ργοβοπὺ βίδίθ οἵ Κπου- 

Ιεᾶρα οὐ {π6 βυδ᾽θοί. ΤᾺΘ ἰδβὶκ 15 ὙΘΙῪ ἀο]οαίθ. Ηθγθ 

ΘΒρΘοίϑ ΠΥ ὑπ τοϑροηΒ ὈΠΙΟ οὐ {μ6 Ὑγουῖκ τγὰβ [1], ΤῊΘ δὰ- 

μον ἔδατοᾶ ἐμαὺ ρῥγολυδίοα δπα ἱρῃούδηοθ ποῦ] 6 ἀγταγοα 

ἀραἰπδὲ μη. Ηδ νγϑβ δύγατθ {μα π6 8ῃου]ἃ 06 φοπέρομίοθα 

τἰ ἢ ἐγαιοπδ] ορϊπῖοπβ. Βαὺ ἢ οἂπ ΠΟΠΘΘΌΥ 580, ὑμοὺ ΠΘ 

βοιρ εὐ ἕο {0]]Ονγ ἐγοίΐ, δια 411 18. βρθοιυϊαίίοπθ. ΑἸῖγϑ 88 

ἢ6 τγὰβ ἰο {88 580" 6 ἀη685 οὗ ὑσαῦμ, 6 δμἀθαγουγθα ο Καθρ ἃ8 

Ὧ68} ἴο ἴθ δϑ 6 οου]ᾶ. Τῇ, μορίου, ἢ6 88 οαὐ ΔΥΤΔΥ Β01ὴ6 

οὗ {π6 ὑγαάιςομδὶ ἔαὺ οὐ Πουθάιθανυ βϑηθιηθηΐβ, Β8 ΠΟρΘ5 ὑῃαῦ 

{|.6 αἰϑοαβϑθα αἴοηθ ᾿δ8 Ὀδθπῃ γειμονθᾶ. Ὑ δῦ ἴ8 δὴ δΔΤΑΪΥ 

δχρϑοῦ ἰο θϑοῦρβ σθῃϑ16 ἔγοτη ρδυῦ 5 πϑαἀθα ἰο δηϊαπαίθα 

ποίϊομϑ. [Ὁ αὐἰϊθοκοά, 1Ὁ 18 ἴδ ἴτοτὴ Η15 ᾿ηὐθητ!οη ἰο ΓΘΡΙΥ : 

βίποθ 8 μᾶβ ᾿ἰνοᾷ Ἰοηρ' Θπῃουρἢ ἰοὸ Κπον ὑμαὺ Πρ  ]ηρ᾽ ΤῸ 

το] ρίουβ ορί ποθ 18 οὗἩ 0016 θθηθῆί. ἀπα ἱπάθβα [θ 15 
ἴῃ 0 τΙηοοἄ ἰο μοεα {π6 5 γοίαγθϑ οὗ τλῆ, ψ }116 Ιϑύθηϊηρ' 

ἴο {π6 ραϊηα] Ἰοϑϑοη οὗ δῇηλ)οίίοη. δηα δαορύϊηρ {86 ἰδη- 

σαδρα οὗἉ {16 Ῥβαϊηιϑὺ, “Οὐ μα βροόίκθῃ οπθθ : ὑνίοθ μᾶΥθΘ 

ΤΙ Ππρανὰ {815:; {πᾶῦ ρονγοῦ ὈοΙοηροῦμ υπίο Οοα.) Παποεοίου- 

γγαγα μα ποῦ]α ταῦμϑι π 6516 ἴῃ {ἢ 6 ΘοΟηδοϊδύοηβ. οἵ τ] οΊοα 

ἴπδη ἀϊδραίθ δρουῦ ἐπῖηρθ π ΠΟ. τα αν 1{{16 το]δύϊοη ἴο 

Βριγιύμ] 116. ἘῸΣ 6 15. ΠΥΠΆΪΥ ρουβαδᾶρα ὑμαὺ ρατα ταὶ!- 

οἷοι ΘΟΠΟΟΘΏΒ ὑμ8 φιιμούϊοηϑ τη0 6 ἐῆϑη ἰμ6 1ηἰθ]]θού. [1 

{Π6 [6ρ]ηρ8 δηα δβριραύϊοηβ οὗ ὑπ6 ποαγὺ τὖ Πηαβ 118. Ὀαϑῦ 

ο]θπχθηῦ ; 6 ἀφἀποίίοηβ οὗ {π6 Ἰηὐο]θοῦ Ὀδῖηρ' θαὺ Τϑιηούθὶν 

Τοἰαίθα, [Ὁ 15 ηοὺ ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ἐπαὺ {Π6 [6] Οὐ ῖρ οὗ (πα ϑρὶτιῦ 

πὶ Οαοα 5Βῃομ]ια Ὀ6 ᾿ῃηὐουταρίθα ΟΡ τρϑΥγοα Ὁ 6 ᾿ηνοϑίϊ- 

σαί! 5 ΟὗἨ Ὠδίου!οα! οὐ ]οβια ἰηΐο ἐῃ6 Ῥοοΐκβ οὐ δογιρίυτγα. 

Α5 (86 Ομαγοῆ μδὰ8 ΠΟΘΙ ΔρΡρυόρυϊαία ἀοραρίμηθηῦ ᾿ἴῃ αυγαίκθη- 

ἵἴηρ' Βρ'Ιὔπ6] 118, Δββιτη]]αὐϊηρ' 1ὑ ἰο {6 στοαὺ Εὐππηίαϊη οὗ 

Ὀ]οββθάηθβ8, 8ηα ταὶβίηρ 1 ἰο {Π6 Πσμαβδὺ αὐΐαι δῦ] ρογίθο- 

Ὁ]οὴ ἴῃ δ6 ῥῬτοβοηῦ ΜΟΙ] ; 50 βοϊθηὐῆο οὐἸ]ΟἸβιὴ 88. 18 ΟὟ 



ΡΒΕΒΑΟΘῈ.:- « Ὑ|] 

ΠοΙ4 ἴῃ τ βΐ οι 1 ΠΥ 7, θοἶψ ΥἈΠρΡῈ ἃ8 Ἰοπρ' 88 ἴὖ ἰϑαᾶνοβ {88 

υογὰ ὁ Θοα --- {παὺ ἀἰνῖπο αἰ πιθηῦ πο. δίοηθ βαβίθ!ηβ [ἢ 6 
801] ὈΥ Ῥεοομμΐηρ' 108 ὙΘΥῪ 116 ---- ἈΠ] Π] τ α Δ Πα ΘΠ 106. 

Α5 {μ6 συαϊΐζον αἼ511κ65 ἀορτηδίϊβιη δηα Ὧδ8 τ ρα κοα 1, ἢ6 

σου μ6 ὑπ Ἰαϑῦ ρϑύβοῃ ἴο τηϑῖκα ὑπ Ἰϑαϑῦ ΔΡΡΥΌΔΟΙ ἰο δῇ 

ΔΒΒΌΤΩΡΌΟΙ οὗἉ 1η{81}}0Π1|}. ΤῊΘ ΤΊΟΓ6 6 τ ῆθοῦϑ, 6 8668 ΤΏΟΥΘ 

οὗ {π6 αἸΠΠΠοα]. δηα τηγβίθυϊοιβ ἰῃ αἰγίπθ ὑμίπρθ, Οοα 85 
ὈΪαοοα τηδῃ ἴῃ οἰτουτηβίδῃοθβ ὑπαὺ Τϑααΐτα 811 [86 [10 Π6 σαπ 

ΘΧϑοῖβα ἴο ραϊ146 Πῖτη ἰο ἃ ΠΙΡΉΘΙ ΒΡΠΘ6Γ6, ἃταϊα ὑπ ὩΠΒΘΘΤΟἢ- 

8016 ἀϊδρεπϑαύίοηβ οἵ Ῥγονίάθηοθ Β6βι465, {μ8 Β10]6 1|861} 

ἴ5. ὃ ἀΠΠΠοα]ὺ ῬοοΚ. Ηδ 88 ὑμουθίοτο ᾿ϑαυηθα ἴο αἰβύμαϑὺ ἢ18 

οὐ ἡ ἀρητηθηὺ πα Ἰοοκ ἴῸν ἸΙρῃὖ ἔτοτῃ δρουϑ. 

ΤῊΟ ἢγϑὺ ὕνο ρουξοηϑ οὗ {Π6 γοϊασηθ ὑγο 6 ῥυἹηὐθα ΤΩΟΥΘ 

ὑπθῃ ἃ Ὑ681 ἃρΌ, 84 {δουθίονα 1 χὰ ἴοο ἰαίθ ἴο 88 1ῃ 

ὑῃπο ῖ" σΟΙΏΡΟΒΙ ΙΟΉ βΘΥ δ] τϑοθηὺ ἰγθαὐϊθοθ. Βαΐ {π6 τοίϑυ- 

ΘΠ668 ΘἜΠΘΙΓΆΙΠΥ 816. ΒοΙ]Θ ὙΠ δὺ ΒρΘΙΊΠρ᾽, ΘΟΠΙΟΡΙΠΔΌΪ ἰο ἐῃθ 

πϑύατο οἵ [86 ῬοοΚ. ἈΔᾳ8 1Ὁ ψὰϑ Ὑσιίθη ΤῸ ἃ ΠΌΙΠΘΙΟΙΒ 61858 

οὗ τϑβᾶάβθιβ ὑῃ6 τηυ]ρ!οαΐοη οἵ 8]]5οη 5 ἴο σου ΚΒ ΒΕ ΠΡ] 18}, 

Οοτιάδῃ, δη4 ΕὙΘηοῆ, τγὰ8 ὑπουρἢῃὐ ἀπά 651γ800 6. 

ΤῊ τον Δ]0Π6 18 ΤΕΒΡΟΏΒ1016 [ῸΓ 811 ὑοὸ συ ]ο ἢ Π15. ΠϑΙὴΘ 

15 ρυεῆχοα Νόοῃβ οὗἉ 815 [6 ]1οὐν ἸΔΟΌΓΘΙΒ 18 δοοοπηΐθ]8 ΤῸΓ 

ΔηΥὑΒηρ' ἴῃ 78 ρου οη. 

Τὴ οοποϊαβίοῃ, ὑμ6 δαῦμου 15 ἀΘΟΡΙΥ πη ρ  θθοα γι ἢ ἃ 86 η86 

οὗ {π6 ργαύὑυ46 6 οὐγθϑ ἰο 088 στοαὺ Αὐὐποῦ οὗ του ϑδίοη 
ἔου" ΘμὈ]πρ' Εἶτα ἴο οομαρ]οί ὑΠ15. θοΟΚ. ἃ ἰδβκ Ἰῃνοϊνίηρ' 

ἸΔΌΟΌΣ ἀπά δηχίθευ οὗ πο οὐαϊμαγυ Κἰπὰ θη ρῃδί σα ΠΥ ποραρά 

ΒΌΈΟἢ. μ6]ρ. Ῥχγοβοουίβα 85 1Ὁ γγχ8ϑ ϑιηϊα βοῖη8 ΟἸΓΟ Πα ΠΟ 68 

ἈΠ γΟΌΓΔΡΙο ἰο τηθηΐδὶ αἰρϑγϑοίϊοῃ, μ6 σαηηοῦ ραὺ Ὀ6 ἐπ8ηΚ- 

[1] ὑμπαὺ 1ξ 15 Πηϊβῃθα. Β]θββθά ῬῈ αοα σγῆο π85 βυρρογίοα, 

Εἴτα ἐδὺ5 Ὁ! Νανυοῖ ἀ1α ἢ6 [866] τοῦθ ΒΟΪΘΙΏΏΙΪΥ {π6 ἔογοα οὗ 

{μ6 Ῥβαϊταβυβ βαυίηρ, “1 δὰ ἃ ΒύΓΔΠΡΟ ὙΠ {Π66 ἀπά 8 

ΒΟΪΟΙΤΉΘΓ, 85 81] ΤΥ [Δ Π 618 σατο. ΙΒ ἔ]6 65 (ἸΘβθ ον ἀπά 

ΤΠ ἄοΚα ἃ.6 ρΌΠΘ; τηδβϑίοιβ ἴῃ ὑ861} γτοϑρθούνο αἀθραγὑπιοηΐδ, 

{Πποῖν πουΐκ οα θαυ 18 οὐ, Τῇ ΔοοοΙ}]18η6α δα, γμῸ 



ὙΪ" ῬΒΕΒΑΟΕ. 

ψου]α μονα Ἰοοκοᾶ ταοϑὺ Κίπα]ν οα (88 Ὀοοῖς, 15 ἐαΚϑη ἴο Ηΐϑ 
ΤοναΤα, Ἰοανίηρ ὑμ6 ΕἸΠΡΊΒη ΟΠ ΤΟΣ ἴο τηουτη ὕΠ6 1085 οὗ 50 
ργοαὺ 8 ΟΥ̓ΠδΙηθηΐ. Απά ἀθαύῃ Πᾶ5 ἰοπομθα {Π6 στ ΟῚ 5.11] 

ΤΟΙ ΟἸΟΒΘΙΥ ΟΥ̓ ΤΟΙΠΊΟΥρ Π18 οἰ ἀοϑὺ βυσυ γηρ ΒΟ0η, ἴῃ ΠΟΙ, 

{86 Ὀοϑὺ οἱοθιηθηΐβ οὗ ἃ Τῇ η]Υ ομδγδοίθν, ἴῃ σοππηθοίΐοη 

ΒΌΡΟΙΪΟΙ ἰθβίοβ, ῃ8δ Ὀαρὰμ ἰο ἀθνοῖορ ὑμθιηβοῖνοβ Βαΐ 

ΈΠ616 18 ἃ ὙἹούίουυ ὑμαῦ ουθυοοιηθίῃ ὑῃ6 ὑοῦ], θυθῃ ΟἿ 

{α11}.᾽ 

Ὁ ΒΙποαῖν Πᾶν ἄβοη, διέθου ἃ Πηροτίηρ' 1Ππ6858, νγὰϑ ἰδ θη δ {86 ἅρθ οὗ 
Τ7 γϑᾶγβ, οῃ [86 27 οἵ Αρτ]], ἰο ὍὈ6 ἴον θνοὸῦ στ ΟἸσίβῦ; Ἰθανίηρ Ὀ6- 
Ὠϊηα βαὐϊδίδοίουυ ϑυϊάθποθ οὐ Π15 Ῥϑυβοῃδὶ βα Δ Ώ. 

Τηδοροπᾶοης ΟΟ]16ρ6, 
Μαμομαβίον, Μὰγ 17{}, 18ὅθ. 
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Ομαρ, ΧΎΙΠΙ --- 4γαδὲς Τταηδί ας 0η8 - - - - γ8 

᾿Αταρῖς γοβίοη οὗ (ὴ6 Θδηχατιίδη Ῥοηΐαίθιο ἢ - - ᾿ς - « γ8 

ΟῊΑΡ. ΧΎΤΠΙΠ. --- δαπιαγέξαῃ, Κογϑίοη οΥ ἐ.6 Ρομέαξοιοῖ,. 

Ῥοχβίδῃ Υ ογβίοῃ » - - - - - - 79, 80 



ΠῊΞ ΒΕΈΟΟΝΌ ΥΟΠΌΜΕ. χὶ 

Ομαρ. ΧΤΙ͂Σ. .-- γμραίε Κεγδῖοη - - - - ΟΡῬΆροβ 80--85 

βαρ. ΧΧΑ. .--- ζεγϑίοης πιαάο 7γοηι ἐδθ Τγωζσαξε. 

Αἰρὶο-ϑάχοη Υ ϑβίοῃ. ---- Ασαθῖο Ὑ ΟΥΒΙ 8, -- Ῥοβίαπ - - - 8Βὅ, 86 

ΟμΑΡ, Χ ΧΙ. --- 1 υἷο5 ἤον μδίη Κδ» 5,008. 

ἘΣΧΘΙΏΡΙ65 οὗὨ [Π6 ἱΡΤΟΡΟΥ δηα ῬγΌΡοΣ [080 οὗἨ Ὑ ΟΥΒΊΟΠΒ - - 86---88 

σμλρ. Χ ΧΗ. -- Ποῦγειυ Μαριδογὶρί5. 

ϑιγηδροραρ ΒΟ]15. --- Ῥυγαίο ΜΒ5. ἴῃ (886 βασᾶγο ΟΠδΥδοίου. --- Αὐταηρθτγαθηΐ οὗ {86 
ἜΟΟΚΒ πῃ Μ558.---- Τδὰ δπᾶ Ὑ οἾβμο ὙΥ τἰτἴηρ. τ᾿ Αρο οἵ Μ55. μουν ἀοιοιτηϊπϑᾷ. --- 
Τμοῖν ΟΟΠΠΏΥ. ---Β.]68 τϑϑρθοιηρ' ΟὈσηΠΥ. --- ΟὈβοτυδίοηβ οὴ 86 Οὐϊξοσία οὗ ρὲ 
8: Οουμίτγ.--- ΟἹ ββ βοδοΒ οἵ ΜΈΝ. --θ ναί ΜΡ. ἴῃ [86 ἘΔΌΡΙ 081 Οἤδγδο- 
ἰ6Γ.---- ΟΟΡΙ65 οὗ (86 6 νγ8 ἱπ ΟΒ1π8. --- Βγπαρόριο Γ.011 Ὀγουραῦύ ὈΥ Βιυομδηδη ἤΌτα 
{86 Εϊαδί - - - - - - - - 88---97 

-Ὡ" 

σπλρ. ΧΧΠΙ.-- 4 ὅθι 9 ἐλ6 οἱαοεὲ ΜΙ͂ϑ' δ. ἀσϑδογὶδεά. 

ΜΚ. ἰὴ Κομηίϊοοί δηᾶ 6 Ἐο551᾽5 ΟΟ]]ΘΟΙ1018. --- ΜΆ 5, ΘΧδυ πθα Ὁ ῬΊΏΠΟΣ δ Οἄθδββᾶ. 
-- Μ55, οὗδὸ ϑαιααγιίδη Ῥοηίαίθπο.---- ΘΠ 6Υ 81 ΟὈΒΟγυ δῖοι β οἡ ΟὐαϊΪς68.---Εἰκαπ- 
ῬΙ6Β οὗ ᾿αργοροῦ Ἐπαθηδαίΐοη Ὁ ἃ ΜΆ. οὐ Μ55. - - - ωῳ98--08 

Ομλρ. ΧΧΙ͂Υ. .--- αγαζεῖ αβϑασαδ. 

ἙΣΧΘΙΏΡΙ65 οὗ πηρτοροῦ δηᾶ ῬΙΌΡοΣ 856 οὗ [18 βοῦχοθ - - - 104, 10ὅ 

(ΠΒμαρ. ΧΧΥ͂ ---- μοξαξιον8. 

Τὰ ἴμ6 ον Τοβίδχηθηΐ. --- Τὴ Φόοβορ 8. --- Τὰ {Π6 Τα πα δηα ἘΔΌΡΙΠ8, --- Τὴ [86 
ΜΆ βουϑῇ. --- ΤῊΘ 586 οὗ [ὴ6 ΜΑβοσδὰ 1Πυβιγαίθα Ὀγ ἘΣΧΘΙΏΡΙΘΒ - 10ὅ--ἸἸὸ8 

ΟΗλρΡ. Χ ΧΥῚ --- Ογἐξοαϊ Οοη)θοίμγε. 

ἙΣΧΑΤΆΡΙ68 οὗ 1[5 ΑΡαβ6 δπᾷ οὗ 18 Ἰορ᾿ἱτιδίθ Αρριοδίίΐοη - - 108-111 

σμαρ. ΧΧΥΠ. --- “ρροαξίοη 9 ἐδ6 ϑοιμτγοθδ 9 Οὐ εἐοῖδηι. 

Ἔυ]68 οἡ 86 ϑβ'υθ͵]θο - - - - - - . 112 

σμλρ. Χ ΧΎΥΤΠΙΙ --- Ταῦἴος οΥΓ ἐδ Ομοξαζξίοηδ ὕγοηι ἐΐδ6 Οἷά ΖΤοθέαπιοηξ ἐμ 

ἐλ ΤΝοιν. 

ΤΉγτοο Ῥατα 116] ΟοἸαπιηβ οοπίαϊπίηρ, {πὸ Βορίπαρίηί, το οὗ Νοὺγ Τοβίδτηοπί, δπᾶ 
Ηρορτον, ψΠᾺ δὴ ἘΠΡ 5} Ὑ ογβίοη δηηθχθᾶ ἴο ΘΒΟΒ, -- ΝΟΙΟΒ Οἢ [86 ΤΆΟΤΟ ἱπιροΥ- 
ἰδηΐ δᾶ ἀἰδῆου!]ς Θαούαϊοη8 ὈθΪο - - - - - 118-,.|74 

Ομαρ, ΧΧΙΣ. --- ϑοωγοοθδ ισλοηοθ μοέαξέοη!8 1067γ6 ἑαζθη “οὖ 175, 176 

ὍὉΠΒΑΡ, Χ ΧᾺΧ. .-- ιγοαμοίογν ογηιίαϑ ὁ μοζαξίοη 8 - 176--180 



ΟΟΝΤΕΈΝΤΒ ΟΥ' 

ΟΗΔΡ, Χ Χ ΧΙ .-.-- ὁπ ἐδε οχέογπαϊ ογηι 9. ΟμοξαΉ8. 

ῬΡΑββδρο8 'π πΒοἢ (μ6 ΗδΌτονν 888 Ῥ66 ἢ Βα ροβοᾶ ἴο 6 οοστπρί, --- ΟἸΣουΙηβίδποθθ Ο5 
ΜΘ Ἐθ6 ἄσρτοο οὗ ΔΟσΌΣΘΟΥ ἩΠῊ το Οποίαιίοηβ δάβογο ἰο ὑμῖν ΟΥρΊπ4]8 
ἀρθροπᾶϑ, --- ΤῊΟΘ πϑ8ρ8 οὗ Μαίίμον, σόμη, Ῥααϊ, απ πιο, -- ΒΔ Πα ΟΙΡΒΒ ΟἸΔββιῆ- 

οδίϊοη οὗ αυοίαιοηβ - - - - - - Ῥᾶαροβ 180-.-186 

σπλρΡ. Χ ΧΧΤΙ  --- Οἱ ἔμε ἱπέογμαϊ βόγηι 9.6, Ομοξαξ 8. 

ΤΊῊ6 ἴὕὅ8ε τηδᾶο οὗἩὨ {86 ΟἹά Ταδίδιμθηΐ ὉΥ 68π8 ΟἸἼσίβί δη ἃ [Π6 ΑΡΟΒΙ168.---- ΤΒ6 δβρὶ- 
τσ] οΥὁἮ Ῥπουταδίῖο ΨΊοΝ οὐ [80 (ποίει! ο}8.---- ἘΣΧΑΤΆΡΙΟΒ οὗἉ 11.---ΑἈἩἡποίδιοη5 τηδᾶθ 
Υ͂ [πὸ Ἐν ρο] 1808. --ῬΥορμθοῖοθ δηᾶ ἰγρῖοδὶ ῬΑΓΆ]11618, ----Τ 0 Οποίαἰϊοηβ οὐ Ῥϑ8]. 
--Βαρροβοα ἘΧΆΤΩΡΙ68 οὗ ἘΔΡΡίηΐοα] Τηϊογρτοίδεϊομ πη Ῥδα].--- Μοᾶς οὗ ποίαίίοπι 
ἴῃ [16 ἘΡΙ8116 το ἔπῃ6 ἩΘΌΓΘΥΕ, ---Ῥα γον ΟἸδβδι ποδίίο. οὗ αοίαδίομβ, ϑοοοσαϊηρ δ 

ἰο {ποῖτ ἱμίογηδὶ ἘΌστη. ---- Αποίμου ῥτοροβϑᾶ, τ ἘΙΧΘΙΏ 65 ἀπᾶοῦ οδο Ἠδβᾶ.--- 
1λβὲ οὗ Ῥαββᾶροθ Ὀθοηρίηρ [0 {π6 ἴουτθ Εοδᾶ - - - 186--2901 

ΡΑῊΒΤ 1]. 

ΒΙΒΙΙΟΑΙ͂, ἸΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝ. 

ΒΟΟΚ 1. 

ΘΕΝΕΒΑΙ, ῬΕΙΝΟΙΡΙΒΒ ΟΥ' ἹΝΤΕΕΡΒΕΤΑΤΙΟΝ. 

(ΒΑρ. 1.-- ΟμαϊΠῃῇθοαξίοηβ Ἠδοοδδανψ ἴο α φοοα Ζηξονρτείον. 

Τη(ο]]οοπα] δηἃ τλοτὰΐ ΟπΔ 1 Ποδ ]Ο0η8.--- ΤῊ ΒΙΡ16 ἰο Ὀ6 ΘΧρ]αϊποᾶ οα {Π6 5816 
Ῥυϊποῖρίοβ ἃ8 οἴμοὺ ΒΟΟΚΒ. ---- Τὐταϊαιύίοι ἴο {818 δέαίομηθηῦ, --- οδαϊαϊοη οὗ 
ΟἸμαἸ που β᾽ 8 [ἀ688 δροιί ΒΙΡ]1ο41 Τηϊογργοίδίομ - - - 23202--.θΦὉ1]1 

ΟΗΑΡ. 11. ---- Εταγηηιαζίοαΐ ΤηἰογργείαξοΆ. 

Μοδηβ οἰηρίογοᾶ ΤΥ (16 ρῥτδιαπλδίϊοδὶ ΤῊ ΟΥΡυ ον ΤῸ διδβοοσίϑιηἷηρ (86 ὅθηβθ οὗ 
Ὑγοσὰβ - - - “- - - - - 211-218 

ΟῊΔΡ. 1Π1. --- δέμαν 9} εἶ Τοχέ ἐέδεῖ. 

ΤῊ6 Οτὶρίηδι. ---- ΕἸΧΘταρ]68 οὗὨ ταϊβαπάοσβίδηϊηρ 10. --- ΜΙθδη8Β Υ τ ΒΊΟΝ {μ6 ζύϑιβ 
Ἰοφμοηαὲ οἵ ἃ. ἀρδᾶ Τιδηρπαρα 8 δϑοθτίαἰ θᾶ, ---- ΕΣΚΔΙΏΡΙΘΒ. --- ἸἀΙΟΙΗΒ. --- ὁ πα Ί Δα γ8. 
--- Απδοοϊαίμδ. ---- ἘΠ] 10 518. --- ῬΑΓΟΠΟΙΆΒΒ18, ---- Ἐ.ΡΘΙΒΟΙΘ. --- ΕἸΩΡΉ 8815. ---- ΟΘΠΘΓΑΙ 
Τλτοοιίουβ ἴο (86 Ταϊοσρσούοσ, τσ ΕἸΧΆΤΆΡΙΘΒ5. ---- ΟΧΥΤΩΟΙΌΗ --- ΙΓΟΗΥ. ---- Γηΐοῖτο- 

δαοῃ Ξ - - - 5 Β' - - 215-.ῷ:22] 

ΓΒΑ». ἸΥ͂. ---- δέμάν 9} ἐλ ΟοἨΐοχέ. 

Τιμπηοᾶϊαίο Οοπίοχί. --- ῬΑΓΌ α]τβ Ἰποϊποα ἴῃ ἰύ, νἱΖ., δη ἘΧρΙ δηδίϊοῃ ὉῪ [86 Ὑ τοῦ 
Βἰπη561, [86 Τήρῦ σόν ΠΡΟῚ ομ6 δηο μ6γ ὈΥ β'αθήοος δηὰ Ῥτοάϊοδίθ, Απε Πο81ε, 



ΤΗῈ ΒΕΟΟΝῸ ΥΟΙΌΜΕ. ΣῚΠῚ 

Οοπίταδί, Ορροβίἐομ οὐ Ῥαγϑ]] 6] θα, Α ἀὐαποίβ : ἘΣΆΤΩΡ]6Β. ΔΡροπᾶθά. --- Ἐξοτηοίο 

Οὐμπίαχί. --- Οορίουβ ΠΙπβίγαϊουβ οὗ 680}. ---- Μοιμοᾶ οὗ Κπουίηρ' [π6 ΟὈμητηθησα- 
τηοπὲ οὗ ἃ π6.7 β'ιϑοίίοῃ οὐ βαὈ)]θοῦ, τυ ἢ ΕΧΔΙΊΡ]Ὸ5 - - Ῥᾶρϑ8 221---28] 

ΘΈΑ». Υ͂. --- δέκμαν 9. Ῥαγαϊοῖς, 

οτγαγᾶ Πἰν βίο. -- Ψ ΌΣθΔ] δπα σθα] ῬΆ,Ά11615. --- ΜοᾶΘ οὗ ργοοθράϊηρ; ἰπ (Π6 στιν 
οὗ Ρᾶγ811681 ὙΥ ογᾶβ. δῃὰ ῬΆγαβοβ, ὙΠ ἘΪΧΘΙΏΡΙ685, ---- θα] ῬΆγ811618 ἀν] θά. --- Τη- 
ἀἰἸβυποίηθββ ἴῃ [86 βδρδγδίίοη τηϑᾶθ Ὀούνθοῃ νοῦ] 8ηα γ68] ῬΆγΔ811615, ---- ΕἸΧδτη- 
ῬΙ68. --- ρτόροῦ Εἰχδιαρ]68 οὗ ῬΑγ811618 - - - - 281-- 989 

(ἘΑΡ. ΥἹ. --- αέογηαῖΐ ϑοιγοθ5 Γ᾽ ατγαριηιαξίοαΐ ]ηπέογργοέαξοΉ. 

ΠΙυβίγαϊϊουβ οὐ {μον ΝΟ βϑβίι. ---- ΤῊΘ βαρίπαριηῦ, ὙΨογϑίοη, ---- ΤῊ6. ΜΨα]ραίθ. --- ΟἹ 
ϑγσῖϑο. --- ΤἈΧρΊ 28. --- Ααυῖϊα, 5γττηδομα5, ΤΠΘΟΔΟΙΙΟΗ, ---- Κδδάϊδ8. --- Μοάογα 
Ὑ δ βίο η8. --- ΤῊΘ Ὀοβὺ 1,8 01π ΟἸΘ8. ---- ἀϑτταδη, ΕὙΘΠΟΉ, ρθη βῃ, Ῥογίαρτιοδβο, 1|8- 

Ἰδη, Θαίομ, ΤΠ) η 50, υγοα!βα, Ῥο 5ῃ, Ἠ απραγίδη, Βοβουηΐδη, δηα ἘΠ Ρ]15ἢ. Ὑ ΘΥΒΙΟΉΒ. 

-- Το ὕσιϑ ἰοφμοηπαὲ τοίδλυιθα ἴῃ [6 ΑΓ ΘΥ ΟΤΩΤ θη ΑΥ165 8ηα ΤΙΘΧΊΘΟΠ8. --- ὅ6Πο- 

Ἰἰαβέβ οὰ 186 Ν νν Τοβίδγγθηῦ, ---- ΙΒ γα Κὶπ 5. οὐὁἨἁ βομο 8. ---- ἀθηογαὶ ἘΘ ΚΒ 
οπ (61. ---- ΟἸοΒΒασΊ68, ΠΠ ἘΣΧΘΙΏΡ]65 οὗ {πον 086. --- ΑἸΔΙΟΡῪ οὗ ΤΏΡ ΔΡΘΒ, 
Ατδρίς, ὅγγίδο, Ομδ]άθο, δαυιαγιίαμ, ὅζο. ---- ΤῊΘ ΤΊ565 οὗ οορῃαίθ Τιϑηριιδρθ5, ΜῈ 
ἘΣΧΘΙΏΡΙΘΒ, --- ΑἸΔΙΟΡῪ οὗ Τιϑηριιαρο5 1η [Π6 οδ86 οὗ {πὸ Νονν Τοβίαμαθηῦ, νῖτἢ Εἰχ- 

ΒΙΏΌΪΘΒ. ---- ἘΠΟΒδιβ 085. Α ἀταοητίουβ τοβροοϊηρ τΓ86 Αὐδίορυ οὗ Τιδηρθᾶρθβ. --- 

58 οἵ Φοβορῇαβ δηᾷ ῬΏΠοΟ ἴῃ {ΠΠπϑυγαύηρ' (Π6 δι ἰοφμιοπαάϊ οὗ [Π6ὸ ατθθκ Τοβία- 
ΤηΘΐ. ---- ΕἸΧΘΙΏΡΙ65. --- ΤῊ οἱ κοινοί αὐθὸκ Ὑ τι οσβ, {πον 7556. δῃηᾷ ΑΡᾷββδ. --- Α, 

ϑρθοΐγηθη οὗὨἩ ΘΟ Κ᾿ Οδυῦοηβ ἴῃ ΔρΡΙγίηρ [6 Ῥτγοάποιίουβ οὐ ατθοκ ἂπᾶ 1, 
γνυϊουβ το ἀΐβοονοσ {816 ζύϑι ἰοφιοηαϊὶ. ----- ΤῊΘ δορίπαρίηί, τ] ἘΣ ΔΙΊ Ι68. ---- 165 

ἴογ δβϑοοτίαἰηΐηρ (86 Βίριβοδίίοη οὗ ἃ Υογά - - - - 239---267 

ΟΗΑΡ. ΨΗ:. --- διῤίἰοαϊ Ἐκχορφεβῖδ. 

ΤΗΐηρϑ ἴο 6 ορβογγβᾶ Ῥοίογο {μ6 ἀϊτϑοῦ Τηῤογργοίδιοῃ οὐ ϑθηύθηοθ8 δηα ῬΔΥΘΡΥΘΡΠΒ. 
.-- βοι ποτα οὐὨ [868 τίρμν Οοπβίσποιοη οὗ ὃ β'ηΐθῃοθ, ---- Ῥαποίαδίίοη, ἘΜ]1 0518, 
Τηϊοστοραίζομθ, τὶ Παρ τϑίύϊνο ΕἸΧΔΙΏΡΙ68. --- ΤῊ ΒαθΊοοῦ ἀπὰ Ῥχγϑάϊοαΐθ, ὙΠ 

ἙΣΧΆΤΑΡΙο8 - - - - - - - » 267---274 

ΟῊἩᾺΑΡ. ΥὙΠ1|.--- ᾿ααριίμαξίοη 0} ἐδ6 Ῥάδεασε ἐξδοῖξ. 

ΠΙυβίταϊνο ΕΣ Ρ]65 - - - - δ - - 274, 975 

ΟἨΉΔρ. ΙΧ. --- Σιχαριϊμαΐϊονι 9. ΟΟηέεχί, 

αἰαποταῖ ΟΡβοσυδίίομϑ. ---- [7086 οὗἨὁ Ῥαγίο]ο5, τ ἢ ἘΪΧΘΙΏΡΙΘΒ. -- ῬΡΑΥΘΠ 6565, Ὄϊρτοα- 

ΒΙΟΏΒ. ---- ϑοηθτηθηίβ αἰγὶ δυςοᾶ (ο ἀἸδδγοπὶ βΡΟΆΚΘΙΒ. -- βθοΡ6, βΌΠΟΓΆΙ πα Βρθοΐδ] 

--- Βα165 τοβρθοίηρ βορθ. ---- ἀβποῦΆ] ἈρΙλοΓΚΒ οα 016 ῬοΪηύ, --- ΠΙπδίγαίίνο Ἐπ- 

ΘΙΏΡΪΘ8. ---- ΝΌΘΟΙ 5 Ῥαββαρο8 ΘΧΡΙδἰηθα [0 Βμονγ [π6 1786 οὗ Οοηίοχύ ἴῃ Ἱπέθγρτθ- 
ἰαἰΐοη - - - “ - - - - 27ὅ--ῶ98 

ΟΒ.». Χ..---- Ῥαγαϊϊοῖς, οὐ Ραταϊοῖ Ἐαβδαρ68. 

ῬΑΥΔΙΟΙς οἰ ββὶ Β6α. ---- ΤΆΡΙ6 οὗ ῬΆγ8116185. ---- ΤΠ] πβταίνθ ἘΣΧΘΙΏΡ]68. --- ΤΌΠΟΥ οὗ ἔμθαι. 

ἘΌ]68 οσ Αἀτοηϊοηβ 'π {μοὶ ΑΡρΙςδίίοι, ἢ ἙὐΧΆΤΡ]68 ἀπά οΥ ΘΔ 6ἢ τῦ]ο 296---811 

ΜΟΙ, Τ1|Ι. Δ 



'ΧΙΡν ΟΟΝΤΕΝΎΥΒ ΟἿ’ 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. --- παΐοσψ 07 Ἑαϊεῖ. 

Ἰδοβηοᾶ δπᾶ οχρίδ πϑά. --- ὈΙογοηῦ Κιηᾶβ οὐ Απδίορυ. --- ΕΪοτηθηΐβ ᾿γίηρ αὐ [86 
Βαβὶβ οὔ 1, Τι5 {7568. --α ΟΟΠΒΟΑΊΘΙΗΘΘΒ ΟΥ̓ΡΙΪηςΟἾ 0168 τΟΒΌ] ἰηρ; ἔγοιῃ [815 Απδ]ορΥ. 

Ῥάᾶροβ 81 

ΟΕΑΡ. ΧΙ]. ---. Ἀποϊορέ ΚγεγδιοΉ 8. 

ἘΣΧΑΙΏΡ168 οἵ ὑμοὶν 1756 ἴῃ ΘΧρΙαἰπίηρ δοηΐθηοοβ, Ῥαββαροβθ, δα βθοίίουθ - 3820, 821 

ΟΕμΑΡ. ΧΙΠ]|..-.-- οπ Ηϊοίογίοαί ΟἹγομηιδέαημοο. 

Απ Ἐϊχκαμϊηδίϊοη οὗ ἐθθτῃ ἀηᾶογῦ {86 ἐθοῃηΐοα] ὙοΥγἂ8 φιῖδ, φιῖά, κιδὲ, φμῖδιιϑ ατια 15, 
οὐ", φμοπιοάο, φμιαπάο, ΜΠ Ὴ ἘΪΧΘΤΩΡ] 685 ΝΞ - - 821-889 

τ» 

ΟΡμΑρ. ΧΙΤΥ͂.--- Ἐ έογπαϊ Οἱγομηιδίαηοο. 

ΘΙβόγομοθ οὐ {8656 ἔγοτηα {86 Ὠἰβίου 8], ---- ἨΠδβίοτγ, ῥρυοίδῃθ δῃᾷ θοο θβ βίο, τ ἢ 

ἜΣΧΘΙΏΡΙ6Β οὗ 118 ΑΡΡΙΙΟΘΔΙΙΟΗ..----ΟἸΤΟ πο ορΎ, αν] ἀφ ᾿ηΐο ῬΕΙΟΙΒ.---] θη 68 Ὀ6- 

ὕσθοῃ (88 Ηοῦτον, βοριίααρίπε, ϑατϊηατίίαη, πα Φοβερμίδη Οοπιραίειίοηϑ.---- ΕἸ ΘΆΒ0Π8 

ἴῃ ΔΥῸ οὗ (η6 ἩΘΌΓΘΥ ΟΥ̓ ΒΒοΥΟΥ ΟἸΓΟΠΟΙΟρΡΎΥ. ---ἰθαβοιβ ον [Π6 Ἰοπροῖ Οοτηραίδ- 

το, ὙΠ ΒΘΡΙ165 ὑο {Π612.-- ΡΟ ου Δ 165 οσοηποοίοα τ ἢ τπ6 δογίρίατο Ποϊκοηίηρ, 

-- ἀδοργαρυ, τι ἘἸΧΘΙΏΡ168 οὗ 18 86 ἴῃ Τη ογργοίδ ὁ .--- ΜΙ ΔΉ Π6Γ5 δ ἃ (ὐαϑ ΟΓΉ8. 
---Ναίαγα ΗϊΒΟΥγ.---ὦ Κηον]οᾶρο οὗ ουχτοπὶ το] ρΊουβ ΟΡΣΠ:ΟΏΒ, τ ἢ ἘΣΧΑΤΙΩΡΙΘΒ.---- 

Αποϊοηῦ Τιραγηϊπρ 8πα ῬΕΠΟΒΟΡΏΥ, Θχθσ ρ]}1Η 68. ---ΟΟἴ8, ΓηΒΟΣ ΡΟ η8, δηα Μο4418, 
Ὑ{18 1Παϑσδῦνο Ῥαββαροθ “- - - - - « 840--889 
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ΟΒ.». ΧΥ͂ --- Οἡ “ειυϊοῆ Ῥβγὶξίγιψε αἂ5 Α4145 ἐπ Τρ ονργϑέαξίοΉ. 

Τῆ6 ΑΡοοσΥρθδὶ ΒΟΟΚΒ οὗ (Π6 ΟἸἹᾷ Τοβίαμηθηί.--- Τ ἰγητιᾶ, τυ ἢ ἘΣΧΘΙΏΡΙΘΗ. --- ΠΑ οί. 

-- ΜερΊ ΠΟΙ, --- 5ίρηγα, ΒΙρητῖ, δηἃ ΜϑοβΙ] δ. --- ΚΒ δΥ, --α ΟΟἸατηθηΐδίουβ 80 
ᾶγο ΔΡΡΙ64 [118 ϑοιγοθ. --α ΑὐτηοὨ [10η8, --- 86. οὗ ῬΏΠΟ δχοιαρ ῆ6Ά, -- 90- 

ΒΟΡΗἃ8 - - - - - Ξ - - 859-566 

(παρ. ΧΥΙ. -- Αϑθίδέαποο ἀογίυαῖε ρορι ἐδ αγοοῖ Σ᾽ αέδογ5 ἐπ ἐδε Ζ7ρηέ67- 
φγοίαέίοῃ 46 ϑογίρέμγε. 

ἀϑηογαὶ ΟἸβοσυαίίοηβ οα [86 ΕΔΙΠΘΙΒ. --- ἘΣΚΘΙΩΡΙ68. - - - 866--870 

Οηλρ. ΧΎΥΠ. --- 1ηιϊαξίοηβ απαὰὶ Ο(αμεϊοΉ8 ἐπ ἐΐ6 Ἐχοσρεδὶβ γ᾽ ἐἦο Βεέδῖο. 

ΤῊ ΟὈ]οοίβ οὗ Ναίασαὶ ϑοίθμοθ ἀθβου θᾶ ρορα]ηγ, ποῖ τ ἢ ΑΟΟΌΓΣΔΟΥ.--- ΕἸΧΑΤΏΡ]68. 
--ΒΙΌ16 Ἰϑιούΐοι Ὀοστονγθα ἔΌΤΩ [6 ΘΙΤΟΠΘΟΙΏΒ ΟὉΠΟΘΡΙ ΟῚ οὗ (6 ῬΘΟΡΙΘ. --- Ἐχ- 
ΔΙΩΡΙ68.--- 1 ἃ Τηβριγαίοη δσίθπᾷ ἰοὸ 18} Πρ θογοπᾷ τοὶ ρίουβ βηα τοοτϑ] ΤΎμτ ὃ 

- ΟὐΒογυδοηβ ἰοπαϊηρ [0 Βῆονγ ἐμαὺ Ὁ (14 ποί.--- Οποίαίίομβ ἔσγοιη Ῥγα ϑια ἢ, 
Μ|411, 'ῬοντὉ 11, Οο]ογϊ ρα ; δῃᾷ (μ6 ὙΊΘΝῪ οὗ Αὐτοὶ - - τς 871---.8976 

μαρ. ΧΎΠΙ..-.--- Ορηιηιοπέαγεοδ. 

βοΒοΠ18.---ΟΟἸΑΤΑΘΠἐΔΥΙ65. ---- Ὑ ΘΥΒΙΟΠΒ. --- ῬΡΑΤΑΡΒΓΆΒΟΒ. ---- ΕΟΤΆΪ]1168. --α Ὑ ΑΥίοτι8 Ὁ ΟΣ Κα 
ΟὨδγδοίο Ι5θα, --- ΕΙηΒ οα ΟΠ πίατῖθ8. - - - - 877-:885 



ΤῊΞ ΒΕΟΟΝῸ ὙΟΙΌΜΕ. ᾿ς ΧΥ 

ΒΟΟΚ ΤΠ. 

ΤῊΙ; ΒΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΒΡΕΤΑΤΙΟΝ ΟἿ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕ,. 

ΟῊΔΑΡ. 1. ---- Ζηἱονργοίαϊζοη 97 ἐδ Ζϊσωγαξῖῦυο 7,αηρίαρφα 9 Βδογίρέμνε. 

(θη ΟὈὐβουγδίϊοηβ οὐ ΕἾΡ ΓΟΒ δηἃ ΤΊΌΡΟΒ. --- Μοᾶθ οὗ ἀἰβεηραϊβΐηρ [16 ἐγορίσαϊ 
ἔτοτι [86 »γορεγ, ΥἸᾺ ἘΣΧΘΙΩΡ]65.----Α Ὑ͵ογὰ ἀοιοσταϊηθα ἴο Ὀ6 ραγαίίνο ὈΥ 105 Αα- 
ἡπποῖθ, ὈΥ [π6 ροποσαὶ Οὐ οχῦ, ΟΥ̓ ῬΆ1γ811615.----ἶῷϑϑηΐθῃοθβ, οί πβ, απ ἃ ῬΆΤΑΡΥΔΡΗΒ 

ἀοίοστϊηθα ὈΥ {πΠ6 Βαῖηθ Ἀἴθβῃβ, ὙΠ ΕΣΧΔΙΉ0165.---ΕἸΣ Ρ]δηδρίου οὗ ἰτορὶσϑὶ Ὁ]1οίίοπ. 

--- ἀθηογ8} ΘΔ ΚΒ. - - -ι κ - - Ῥᾳροδ 5ὅ88---59ὅ 

ΟἨΔΑ». 11. ---- Οπ ἐΐε 7]ηΐογργοέαξίογι οὗ" ἐδο Πἤοίοηιψηνῖοα ὁοομττίηφ ἐπ ἐδ 
ΘΟ ρέι765. 

Μοίομ οὗ {π6 Οδαβο, ἢ ΕἸΧΘΙΏΡΙ65. -- ΜΟΙΟΠΥΤΩΥ οὗἨ πΠ6 Ἐβοοί, ᾿ΠυδιΓ θα ὉΥ 
ἘΪΧΔΙΏΡΙ68.---- οἰ Ομ τΩΥ οὗ {π6 ΘαὈ]6ο..---ΜοίΟΏγτΩΥ οὗ [Π6 Αἀϊαπού - 898---898 

ΟῊΔΑΡ. ΠΙ. --- Ο" {δι 7ηἰογργοέαξιοτ 9}, ϑογίρίμνε εοέαρλογϑ. 

ϑουχοοβ οὗ Μοίδρβουβ. ---- ΝΝίαγαὶ, δυθβοίαὶ, βαουθᾶ, δηα ϊδίογῖοα, τ ἢ Π]αδίγαίνθ 

ἜΣΧΘΙΩΡΪ68.---- Μοῦ ροΥΒ ἀογϊνϑᾶ ἔγτοτα ροθίΐο ΕᾺ0]6 - - - 899-402 

(παρ. 1Υ͂. --- ἀηἰτοροραίῃψ απα Ῥεγνβοηὶ οαξὶοΉ. 

Οδηοη ἰο θ6 οὐβοχυθᾶ ἴῃ [86 (456 οὗ ΔΗΙΒσορορϑίῖ68.-- - γχὸ ΚΊη 8 οἔ Ῥοιβοηϊ βοδεῖοιι 
ἱΠαδίγαϊθα - - - - - - - - 408---405 

Οπλ». Υ͂. --- «{Πἰοσογν. 

ΤΉ Ὗ ογᾶ ναρυοὶγ πιβ6ἅ. --α ὨΙότοποο οὗ Ορίπῖοῃ τοβρθοίϊηρ (80 ἸΙβυϊηοίΐοῃ Ὀθίνγθοῃ 

Μοίδρβοῦ δπᾶ ΑἸΠΟΡΟΥΥ. --- ΤΉγοο ἘΌτταΒ ΟΥὗὨ ΑἸ]ΘΡΌΙΥ Θηππιογαίθα ὈΥ ΤΟΨΊΏ.---- 

ΜΑΣ Β Εθιηδγκα οα ΑἸ]ορΟΙΥ.---Ἴ τὰο ὈΙΒσθηοο Ὀούνγθοη Μοίδρμοῦ δηα ΑἸ] θροῦν. 

---Ἰλλ υἱβίομ οὗ ΔἸΘρΟΥΥ ἱπίο Ῥατο δηᾶ ἱπλρατο. --- ΕἸΧΑΤΆΡ]68.---ΟἸὈ ΒΟΥ ΔΙ Π5 ἴ0 8 55186 

ἴῃ (80 ἘχρΙαηδίίοι οὗ ΑἸΙΘροῦν, ἢ ἙΣΧαταρ]65 απᾶον οαοὰ ρα - 408--411] 

ΒΆ». Υ͂Ἱ. ---- Οἡ ἐδ Τηἰογρτείαίξίοη 9. δον ίρέμνε ΤΡαταδῖεδ. 

Τ)ουϊναϊίου οὗ [86 Ὑγοτᾶ ῬαγϑΌϊο. ---- βθηβθβ αὐνδομοᾶ ἰο μ6 δγογαά ἱπ ΟὙὐθοκΚ δηὰ 

ἩδΡτονγ.--- ῬΆΥΆ0]68 ἀἰβέϊρυ 68 ἔγοπι ιἰβίοτίοα! ΑἸ]οροσῖθβ, Ε80168, ἀμ ῬΤΟΥΘΙΡΒ. 
-- ὕξο δᾶ Αἀγαπίαρα οὗ [μ6 Ῥαγ8016.--- 0 ἤγβί ἘΧΘΘΙ]ΘΠΟΘ οὗ 8 ῬΆΓΔΡ]6, ἀοοογᾶ- 

ἴηρ; ἰο Τιον }.--- ΤΠ] αβέγϑίϊνο ΕἸΧΔΤΆΡΙ6Β ἤἔγοτα [μ6 ΟἹά ἀπᾶὰ Ν ον Τ βίδι  Θμί8.-- Θθοοπά 
ἘΣ ΧΟΘΊΊ6ποα οὗ ἃ ῬαΙΔΡΪ6, τ [ἢ Τηβίαηοοβ. -- Το 8 (τᾶ ΕἸΧΟΘΙΠΘπο6 οὗἉ ἃ ῬΑΓΔΌ]6. 

-- ΤΈτεο ΤὨΐηρβ ἰῃ ἃ ῬΑγΔΌ]6 τοααυϊγίπρ Αἰδοπίίοῃ ; ΥἱΖ., [86 ὈΓΙΠΊΔΙΎ Βορτοβθπία- 
ἔϊομ, [86 ΤὨϊηρ Π]αβίχαϊθᾶ, δπᾶ [88 ἐργέζια Οὐπιραταξιοηΐϑ.----Ν ΘΟΘΒΒΙΟΥ οὗ βοίζίηρ' [ῃ6 

οοηΐται Τυῦ οΥὁἩ Ῥσγοταϊηθηῦ 168. --- ἘῸΥ {π15 Εἰηα οχδταΐηο [86 Οὐηὐοχῦ Ῥγθοθαϊηρ; 

ΟἹ ζΟ]]οντίηρ;,, ἱποϊααϊηρ [86 Οοοδβίου οὗ .ἰ8 Ταϊγοδποῦοη, οογίδίη ῬΆΓΑΒΟΒ. δῦ {116 

Οοπιμοποοιηθηί, ἃ Κποπ]οᾶρο οὗ [86 ῬΑΣΙ͂ ἴο ΒΟΙὴ 10 γγϑβ δα ἀγοθβθά, ΕἸΧΡΙΔηδίοη. 

Βι: ]οἰποᾶ, ὦ ῬΉγαβΘ οὐ Ῥροϊαγϑίϊοι δρροπαβᾷ. --- ΕἸχΔΠ.Ρ]68 οὗἨ 6. --- ῬΑΥδῸΪΘ 

ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 1Ππδἰταίοα ὈΥ ΔΠΟΙΒΟΥ ΟΥ̓ ΡΑΓΆ]16] ἱπαροτί. --- Βα]6, παὉ 0π6 ΘῈ] Θοὐ- τἀ οΓ 
ἃ 2 



ΧΥῚ ΟΟΝΤΕΝΥΒ ΟΕ! 

δῃου]ά 6 δβιπαϊοᾷ, ---- Ῥατίϊσαϊαν ἘΧατηϊπαίΐοη οἵ οογίαϊα ῬΑΥΔΡΪΘΒ. --- ΤῊ6 ἐογέξατηι 

Οὐπιραταίϊοπία Ἔπκρϊαϊποᾶ.---Νο ἀοῆηϊία͵ Ῥγθοθρῦ ἴο ΘπδῦὉ]6 {86 ΕἸΧΡΟΒΙΓΟΙ [0 βθρϑγαίθ 

ΤΗΐηρβ βρη βοδηῦ ἤοτι ΤΒΪΠρΡ8 ΟΥ̓ΠΔΙΩΘΗΪΑΙ, --- ΟΡ βοσυδύϊοῃβ οὔ ὙΒΟΙΠΟΚ οἡ [86 

Ῥοϊηΐ.--ΟἸΒμααβθη 8 Α!ηιτηδίίοη.--- πο ἘΧέγοΙα 65 ἰη ΧΡ  ἰἷηρ᾽ [π6 ἘΔΓΆΡ]65, 1 

Ὑγτίίοτα τῖο μάν {8]16π ἱπίο {μοτα. ---- Εἰχκδιηρ]ο οὐ Ἐχοθβ8 ἔγοση (1]]. -- υοίαίοη 

ἔτόσα ΟἸβμδιβοη. ----- ΟΠ] Ώ6 οὗ δὴ Τηξογργείδίϊοη ΤῸ [86 ῬΘΥΘΡ]Ὸ ἰὴ 1αΚΘ ΧΥ]. 1--- 8. 

Οδποπβ οὐ Βπ]68 ἔοσ δχρουπᾶϊηρ ῬΆΓΑΡ]68, ἢ ἘΣΧΘΙΏΡΙ68. --- ἘΕΠΙΥ οὗ ῬΆΓΆΡ]65. 

- ΟΡβογναϊίοπβ οὐ {μ6 ΟἹ Τοβίδπιθηΐ ῬΆΥΆΌΙ68. --- ΟἸ855:Ποϑοη8 οὗ [89 Νονν Τθ8- 

ἰαταθηΐ ῬΑΓΔΡ168 Ὁ ΟἼΔΥ, ΟἼὝ6Β076}1, Τάβοο, τῖμ Πθταδυκ5 οὰ 680} ῬΔΡ98 411---428 

παρ. ΥἹΙ1.--- Οἡ ἐΐο 7πέογρτείαξίοτι 96 Θογίρέμνε γουογδδ. 

ΟἸἸϊοῦ ἘΧοΘΙοηοοβ. οὐἨ Ῥγονου8. --- ΕἸΧΘΙΏ 68. ---- Ῥχογοτῦβ ἴῃ [86 Νον Τοβίδιηθηΐ.--- 

ὙΝΊ 615 οα Βουρίαγο ῬΧΟΥΘΙῸΒ - - - - - 428, 424 

βαρ. ὙΠ1|. --- Τε Πιογργοίαζίοτι οΥ ἐδ6 ΤῬΡοοίϊοαϊ Ῥαγίδ 9 δογίρέμγο. 

ῬΡΑΥΔΙ]6]5τη.---- τίου Ίονγβ τοβρθοίίπρ [Π6 Σγ πο] Ἐοττα οὗ Ἡδργον ῬΟθΘίτυ.--- 

ΒΥπουγτηοῦβ, δη Ποιῖο, ἀπ πγηύμοιίς ῬΑγΔ}]6]181).--- {00 ἐπέγουεγίεα ῬΆΤΆΠ] ΕἸ ἴδτη, 

-- Βοιαγ5 οἡ 1..---)6 ΥΥ οἰὐο᾽ 8 ΟἹ αϑβ  βοδίίοι, πὶ ΕἸΧΘΙΔΡΙ68. ---- Θπαγαὶ ΟὈβογνα- 

(ἰοη8.----Κοδδίοσ 5 Αὐσταηροιηθηῦ οὗ 900 δηᾷ ΕΟ] ββἰαβύββ. --- Εἰνγα] 8 Τα γοποῦοη ἴο 

ἩΘΌτονν ῬΟΘΊΕΙΥ. ----- ΑἸΡΒΑΡο οα] ῬΌΘΠΙΒ. --- ῬΑΓΑ]]6]ἰθπι ἴῃ 0Π6 Νον Τοβίδμιθηῦ ἃ8 

ἃἰβοονοσοᾶ ΒΥ 96 0}.---ἰοτμ τ οα [86 Θπϑ οροιβ Αὐδοιηρίβ οἵ ΒΟΥΒ δᾶ ΕΌΓΡ68.--- 

Ἔουν Κίημαβ οἵ Ηδρτον ῬΟοοίγΥ ἀθβοσίθοα: Ἰγγίοαὶ, σῃοταῖο, ἀγαιηδῦο, δηα 6ρ[0.--- 

αοηογαὶ Οὐρϑοσγαίίομβ οα ἐμ6 ῬΟοϑίχΥ οὗ (μ9 Β10]6 - 5 - 495--.484 

ΟΒ4Ρ. ΙΧ. ---- Οἡ ἐδό Πιϊογργοίαξϊοη 9 ΤὙΡΕ8. 

ΑἸΙΟρουΐοδὶ Γπέογρτοίδίίοη.--- ΤὙρίσαὶ Τπιουργοίϑυοῃ..--- -ΕἸχρΙϑηϑίίοι οὗ ἃ ΤΎΡο.---τοοῦ 

τὰδῦ ΤΥΡῖοαὶ Τηφογργοίδομ μᾶ5 ἃ Βἰβίουϊοδὶ δηα βουϊρίαγϑὶ ΒΔΒΙ8, ---- ῬΒΠΟΒΟΡὮΥ οὗ 

ΤΎΡΘ5. --- ΤΠ ΐηρβ ἱποϊυάθᾶ ἴῃ ἃ ῬΓΟΡΘΙ ΤΥΡο. --- ΑἸ] ΤΎΡο5. τὸ ποὺ ἔὈυγ8}}γ τὸ- 

οορτιβθα 85 Β00}} ἴῃ ἴ[ὴ6 Νονν Τοβίδπχοηΐ.--- οἰ αι οη οὗ τ86 16 (δύ ποίῃΐηρ 15 ἃ 

ΤΥρο Ἵχοορὺ ψμδὺ 18 Βρθοβοᾶ 88 βιοῃ ἷπ {16 ΝΟΥ ΓΙοβίδτηθηΐ. ---- ΤΩ ΔΡΊΏΔΥΥ Κ6- 

ΘΟΙΩΙάπο68. οοηδο αθπηρ {π6 ΕἸΧΟΘθ8. οὗ ὑγρίοδὶ Τη ογργοίβεοη, Θχθι}18Ε8ά, ---- Β.6- 

ἸΑΔΥΚΒ ἢ Ἑαἰταῖτη Β ὙΊον 5. ---- Ὠἰν βίοῃ οἵ ΤΎΡΟΒ. ---- ΟΠ ΘΟ ΥΔ1116 8 ΟἸ ΒΒ: ΠΟΔΙΟΙ. --- 

Ἤυ165 οὐ Οδυίίομβ ἰο Ὀ6 ΟὈβεσυϑᾶ ἴῃ {86 Τηϊογργοίαϊοι οὗ ΤΎΡΘ8.--- 680} 5 ἘΙΧΟΘΒΒ. 

-- Τγρίοδὶ Αοὐϊοιβ - - - - - - 484---447 

Οβαρ. Χ. -- ἡ ἐλὲ 7ηϊονγρτοίαξίοη 9 Ῥγορλθφον. 

Ῥτοροῦ ἡπποίοῃ οὗἨ ῬΓΟΡΠΘΟΥ. --- ΤῊ Ἐοϊδέοη οὗ 86 αἰνίηο δηα Ἀπτηδῃ ἴῃ {Π6 Ῥχο- 

Ῥμοίβ, --- ΘΙ βοσθηῦ ΨΊΘΥΒ. -ν ῬΒΘηοΙηθη8 ἱμρ] γἱηρ [μδὺ [6 ΜΙη48 οὗ [πΠ6 Ῥτορμθὶβ 

πΟΓ6 ποῦ ΜΏΟΙΙΥ Ραββίγο. ---- Ἡδθηρβύθηθο ΡΒ Ψίον, δὰ 86 Ασριπθηΐβ Βαρροχίϊηρ; 

{ι..-- Ἐοβαξαΐίοη. οὗ ἰδ, --- ΕἾΘ Ε.]65. ἔοσ ἐπ6 Τηξοσργοίβδιοη οὗ ῬΥΌΡΒΘΟΥ, τι Ἐπ- 
ΘΙΏΡΪ6Β. --- ΤῊΘ δίχα χοϊδίϊηρ' ἴο (η6 ὑνοῖο! ἃ Ἐθέθσθμοθ οὗ ῬΧΟΡΆΘΟΥ ἀἰβουβϑθᾶ δπὰ 

σἱπαϊοσαίοᾶ.---.ΑἸ]] βίο ἰο [6 Ορίπίομϑβ οὗ Ὑ οΙ ἴα δηᾷ Αγηο]ά. ---- ἘΣΧΘΙΉΡΙ68 οὗ ὑτο- 

[014 βη56.---οίαϊαιίοη οὗ Εἰ σθαῖση 5 ΟὈ]ΘΟΙ1015.---ΕἸρΉξΘ θη, οἴμου ἘΠ]68 οἵ Τηῦοῦ- 

Ῥτοίδίοι - - - ᾿ Ξ - - - 447--.-47] 

Ομαρ. ΧΙ. --- Οἡ" ἐδε Τοοίγίμαϊ Ζρηξογργεοίαξοη 9} ϑογρέμγο. 

ὥοποταὶ ΟὈβογγαίίομϑ.--- Τῆτος ῬυϊΠοΙΡ 65 δοοοπηίίηρ; ἕοσ ἴπΠ6 ὈἰγοΥβ [165 ἴῃ 180 ἰοΔΟῈ 



ΤῊΒ ΒΕΘΟΝῸ ΟΙΌΜΕ. χυὶ 

ἴηρϑ οὗ Ο τὲ δηᾶ ἐπ ΑΡοβί]εβ. ---- Τ)οοίσ δ] Ιπίογρτοίδιϊοη οσ ρΙ αἰπιϑά, ---- ΟἝΠΟΓΑΙ 
Ἠδιλδκβ οὐ Β.168 χαβροοίῃρ (86 Τηξογρτγοίαίίοη οὗ οοίεϊπη68, τ ἙΣΧϑτηρ]68. 

Ῥάαροβ 472---487 

Ομ.ν». ΧΗ..---- Οἡ ἐδ ογαϊ 7Τηἰογρτεξαξίοη οΥΓ δογέρέιγθ. 

Οομοσαὶ ΘΙ ΔΙ. ---- ΟὈΒοσνίϊοηβ οὐ (π6 [πιογργοίαθίοη οὗ {πὸ ἘΠΗ168 ΟΥ̓Ἠ δοτῖρ- 
ἴατο, ὙΠῊῺ Δρρσορσγίαία ΕΣΧΆΤΏΡΙΘ5. --- ΜΌΥΔΙ ἘΣΧΔΙΏΡΙ68. --- ΟὍποη8Β γοίδύπρ (0 
{ῃ6Πι - - - - - - - - 487-.--.499 

Οπλρ. ΧΠΠΙ. ---- Οἡ ἐδ Πιέονργοίαξίοη 9} ἐδ ῬΡΥογηιῖδοβ απα Τἠγθαξρηϊηρε ΟΓ 
ϑΘογίρέμγο. 

Οομ σα] ΒΟ ΔΓ ΚΒ οΥὐὁἩ Εα]68, τ ἢ ἘΣΧΘΙΏΡΙ685 - - - - 499-508 

ΟΒμλ». ΧΙΤΥ͂. ---- Ο" ἐΐε Τιξογργεοίαίίοη απὰ οαης 0}, Ἠαγηιοηπίδίης αδϑασος 
91} ϑογίρέωγο ἐιὐλὶοῖ ἀρρέϑαγν ἐο ὃ6 σορεγαὐϊοίογψ. 

Ῥ]αΐη Ῥεϊποῖρ]ο8. ὩΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴο Ὀ6 ΟὈΒοχυθϑα, Ὑῖ ἢ ἘΣΚΘΤΏΡΙ68. --- ΤΙΒου ρδηοο5Β Ὀούνγθθῃ 

[86 ΟἸἹᾷ Τοβίαπιοπί ὙΥ̓ΥΙΓΘΥΒ. ---- ΤΙΒοσορϑηοίῖθθ Ὀθύνγθθη ὅμ6 Νίϑυν. --- Τ᾿ βουθρϑηοῖοβ 
Ῥοίνγθοη {π6 ΟἹ δηᾶ Νονν ἸΤοβίδιηθηῦ ὙΎΙΓΘΙΒ. -- ΓΘ ΟΘ,ΘΔΙοΡΥ οὗ ΟἸγίβί ἃ8 
σίνϑῃ ὈΥ Μαεαίβμον δηα Ταῖκθο, ὀχ αἰ πθά, ---- Οοπίτδα]οίϊομβ Ὀοίτθθα ϑοσίρίασο δηά 
{π0 ΤοδυϊμλοπΥ οὗ Ηθαίῃθη ΑἸ ΠΟΓΙδ, --- ΕἸΧΑΙΔΡΙ5 - - - β08--,ἈΠἮἘΤήὺπθ 

Οπαρ. ΧΥ͂. ---- Οἡ ἐᾶε Ἰπηξετογίίαί Πεααΐηρ 96 ϑογίρέμνγε. 

ΤῊ ΓΘ μσο5. ἄταν ἔοσι τ[ὴ6 Ὑγογᾶβ οὗ βου ρίθγο, ἔγοσα Ὑ οσβ ἴῃ ΠΟἷν ἰτητηρά ἰδία 

Οοπηδοίίοῃ, πὶ ὙΥ ογᾶβ ἴῃ ἃ ψὶᾶον Οοηίοχῦ, ἔτοτλ {Π6 ὥσορο οὗ 8 Ῥδββαρθ, ἔγοση 

[η6 φ'ΘῃΘΥΆΙ οορο οὗ ἃ Βοοῖ οὐ Ἐρίβ616, ἔγοσα Ῥϑγ8}161 Ῥάᾶβθαρθ8. ---- ἘΣΧΔΙΆΡΙ68. οὗ 

ΘΟ. --- Τηἤοτοηοο5 ἀοαπορα τι Οὐηδιἀογαύοη οὐ [Π6 ΟἸΤΟΙΠλϑίβϑη οο8 1τη ρ]]16 ἴῃ, 

τοῖο, τυλογο, τοθ θη --- ἘΣΧΘΤΟΆΡ]68. ---ς ΟΔῸ ΟῚ 5 0 Ὀ6 οΟὐβουυθα 1ῃ ἀγαυγῖπρ ΤΠ Ό ΘΠ 668. 

-- ΕΧΆΤΩΡΙΟΒ οὗ ἸΤΩΡΙΌΡΟΣ ΓΤ ΌΥΘΏΘ68. - - -. - - δ56θ--δθὅ 

ΟΉΑΡ. ΧΎΥ(Ὶ. --- Ο» ἐλε ργαοίιοαΐ ρααέηρ 9 ϑογίρξμγε. 

Οουμμ5615 οα ἐμ δ ]οοῦ ἀπᾶον αἰ ογθη Ἠθδὰ5. - - - - δ66--ὅ70 

Α ΒΕΙΕΕ' ἹΝΤΒΟΘΤΙΤΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΝΕ ΟὮ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ' 

ΑΝῸ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΑ. 

ἘΔ. 1.--- Θφηογαΐ Οὐξογυαζίοης οἡ ἐδε εμέαξομοΐ. 

ΟἜΝΕΘΙΒ. 

ΤΠ|65 δηᾷ 1 ΒΙ0Η8. --- ΑΠΑΙγ815 οὐὁἨ ΟὈμίοηίβ. ---- [πίογργοίδιίοη οὗὨ μ0 ἢγβύ (Ὦγθο 
ΟἸΒδρίοθυβ, --- Τὴ Θαδβίίοῃ. οὗ τηγίμῖοαὶ ἘΠ]ΠοτηΘηΒ ᾿ῃ [πὸ ΠΟΟΚ. --- Ωποίϑιοη ἤοτα 

ἜΝ . 8 
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ἩΥΘΤΏΪΟΚ, --- ῬΙΟΡΠΘΟΙΟ8 τοϊδίηρ ἰο ΟἸσΙβί. ---- θη σοΙὨρΟΒοΩ, ἢ Μόοβε8 νγᾶβ {πὸ 
ὙΥΥΙΟΣ «- - - - - - - Ῥαροβ 578---δ78 

Ἑχοῦῦϑ. 

ΤΊΠ6 δηᾶ Ὠ ν 8: 018. ---- ΟΠ θη 8. -- ῬΡΑΒδαρ 65 τ δῆηρ ἰὸ ΟἸΤΊΙΒι. ---- 7 πθη πτϊθη, 
16 ὉΥ Μοβοβ. --- Ῥγϑαϊοίίουβ ἴῃ 10. --- Τὴ Ῥ]αριοβ ἱπ Ἐρυρί. --- ὕὉπᾶον ταδὶ 
Ἑργρίϊδηῃ ῬΥΠΑΒΙΥ (μ6 Ἑχοᾶμβ ἀηᾶ βοὐοσγπ ΡΘΠΘΙΓΔΙΥ οὗἨ {π6 Ἰβγδθ θ8 ΒΔΡ- 
Ροῃρά. --- Τοπρί οὐὗἨ δίαυ ἴῃ Ερσγρίύ. --- Βαρροβοά ταγίμῖο ΕἸοτηθαΐθ ἴῃ ἙὐΧΟΙΊ18, 

δ78--.581 

Γνιτισῦϑ. 

ΤΊ16 δηὰ Ὀἰν Β1015. ---- ΑἸ] γ5185 οὐὁἨἮ Ομ 5, --- ΠΟΙ τ 4016 ῬΓΟΡΗΘΟΥ͂ ἱπ π6 ΒΟΟΚ, 
.--- Βἰίοα Ῥυοβουιρεα το [80 15γ8611068. ---- Ῥαχὺ Βαρροβοᾶ ἰο Βανο ἃ Μγίβίοδαὶ ΟΒμᾶ- 
ΤΑΟΙΟΥ - - - - - - - - 5881--ὅ88 

ΝΟΌΜΒΕΒδ. 

ΠῚ 16 απᾷ Ἡϊν βίο β. --- (Ομ θη (8. ---- 1 τυ ἴθη ὉΥ Μόοβοβ, ψ θη, --- ΕἰχρΙαπαίίοιι οὗ 

{π6 ΗϊβίΟΙΥ οὐ Βαίδδτη. ----ὄ Αὐθη ον οὗ ς ΟΥΔΟΪ6,--- Το αἰ ογθηῦ ΝΟ ΠΡΒ 
Οὗ 116 1βγβο ἴδ ἰῃ [π6 ΒΟΟΙΚ. -- - ΓΆ0]6 οὗ (86 διδίίοηϑ οὐὁἨ ἐδ6 1βυ86]1[65 1 {86 

ὙΥΠάοτ 658, ---- ΠΟΤ 5 οἡ 1 . - - - - δ88--587 

ὈΕυΤΕΒΞΟΝΟΜΥ.- 

ΤῚ6 απ Τἰν βίο 8. --- Οοπίρηίϑ. --- ὙΥ ΗΘ. τε θη ὈΥ ΜΟβ68. ---- ἡ αὐίουβ ΗΥΡοίΒ6568 
τοβροοίϊηρ {86 ΤΥ -οασ ΟἸΒΔΡΙΟΥ. ---- ῬΓΟΡΏΘΟΥ χοἰ δῦϊπρ ἰο Μοββίδῃ, ---- ΝΜ βϑὶο 

Τιορ!5]αὐίοι ἀϊνιἀϑὰ ᾿πίο ΤΆγοο Ῥαγίβ, πὸ Μογϑὶ, (86 Εἰραδὶ, ἀπα {μ6 Οἷνι] Οοᾶο. -- 
ΟΡ βούνβίίοηβ ὁπ 686}.---Γ 2016 ἀτταπρίηρ (6 βονοτα] Ῥατίβ οὐ [Π6 Ῥοπίαίθθοι ἀπ 6 Ὁ 

ΟἿΘ ΟΥἉ ΟἿΟΣ οὗ [86 {8γ668 - - - - - “« δ87---ὅ98, 

Οπλρ. 11. -- ἀμεβογνϑηΐρ ἀπά 71)αΐο οΥ' ἐδ 6 Ρεμέαξεμοῖ. 

Τῆς ΘΘΡΡΙομοη ΗΡροίοδῖ8 ὀχ] αἰ πᾶ. --- ΤῊ ἘΠΟ γ δηᾶ ϑομονδῆ Τλοσαπιοπίβ. 
-- -μοποηθηα δἀἀαορᾶ ἴῃ βαρροτί οὗ μεν Εἰχίβίθμηοο. --- ῬΒΘποιηθηδ τηϑᾶθ Ὡ56 

οὗ ἰῃ ἀϊδουτϊηαιίηρ [6 ὑψο ΤοοαΠΙΘἢ (8. --- ΠΒοσορδηοῖθβ, ἀπ αἰβοσοηὶ Αο- 
σοὐηΐβ οὗ {π6 βᾶῖὰὼθ Οσουττθησ65, 85 ΘΧΘΙ ΡΠ 64 ἴῃ γϑιΐουβ Ῥαββᾶρθθ, ὙΠ 

Μοᾶε8 οὗ δοοοπηίίηρ ἴον {μθη, βαιβέβοιουΥ ΟΥ̓ΟΥΒΘΥΒ6, ---- ΤΙ οσθης ὙτϑαΙΙΟἢ5 
τοβρθοῦηρ ὁπ6 πᾶ {86 βᾶῖιθ Οὐσουσγθηοθ, 88 ουϊἀθποθᾶ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ Ἐαβθᾶρ85, 1 ἢ 

[6 Αἰοαρίβ ἴο οχρίδίη ἔμθὰ οὐ οἰμοῦ ΟΤΟπἢ (5. ---- ὨΙΥΟΥΒΙΥ ἴῃ [Π6 ἔοι 

ἰοχμοπάϊ. ---α ΟΟταραυίϑοα. οὗ [ῃ6 ἀἰβουομῦ ΒΟΟΪΚ5 ἴῃ {88 ΤΕΒΡΘΟΙ. --- ὙΊονγ5. οὐὗἨ {Π6 
Οοηδβογυδίϊγο Οὐ 68, -- ἀΘῃογαὶ ΟὈΒογυ δίοηβ οα ἐῃ8 Ομ ΘΒ οη, --- ΗΠβίοΥο4] Βίδηᾶ- 

Ῥοίΐην οὔ ἴμ6 Του! ΥΟΠΟΤΩΥ͂ [8 08. ---- 1)6 ὙΥ οὐ ̓̓ 5 ΑΥ̓ρ ΤΟ Πί5, --- Ὑ ΊΘνΒ οὗ [86 ΤΙΣ 
οὔ {μ6 Ῥεπίδιθιοῃ οηὐοσίαϊηθα ὉΥ Ηθηρβίοπθοτρ ἀπ ἢ15 ἘΌΠ]Ονγ Υ5, 1π ΟΟπύρηΐϑ 
δρᾶ Τιβηρταρθ. --- ΟὈΒΟΥΎ δ ]οἢ5 οὐ {Π61η. ---- Ῥτοοῦ μα΄ ΜοΒ68 νγὰβ οοποογηθᾶ ἰη 

{Π6 Οοταροβίοηι οὗ {π6 Ῥβηΐαίθαοῃ. --- Ῥαββαρθ8 θδυηρ' οη {86 Ῥοϊηΐ, ---- Τ)οπί. 

ΧΧΧΙ. 858 8η ἘΣΣΙ άΘΠΟΟ. --- Βοβαϊαίίοῃ οὗ Ἡδηρβίθηρουρ; δηᾶ Ηδνοσηο. ---- Βοοῖ ο΄ 

ἅλὸ Ζεῦ, νεαῦ ταθαπΐ ὉΥ͂ 11.----ῬΑΥΓΒ τ  ]]Υ τι ςθη ὉΥ ΜΟβ68.--- Εν  ἄσποο οὗ [π6 ΝΥ 

Τοβίδιηθηΐ Τοβρθοίίηρ [π6 ΑὙἸΒΠΟΥΒΏΙΡ οὗ πὸ ῬΡομ βίθαοῃ..---- Τ ΒΙΤΩΟΗΥ͂ ἰο 115. ΘΕΟΣ - 

δδΐρ ἰῃ Φοβμαδ, υᾶρ65, βατηποὶ, Κὶπρβ, ΟἸΠγοπ ο168, Εἶτα, ΝΘ βοταίδῃ, [86 Ῥτορμοίϊο 
ΒΟΟΚΘ. ---- ΘΤΩΤΊΔΓΥ.---Τηΐοσ δ] Εγϊάθποο (μα. Μοβο5 ἀ1ἃ ποῦ πεῖΐθ 8411 0Ὁ86 Ῥαοηίαίθιος 

85 ΠΟῪ οχἰβίϊηρ.-- -ὈΙ βοσοηῦ ΚΙ. 165 οὗ [πΠ6 ἘΠΟΒΙβύ δηᾷ βου 80. -- - Ηρ 61 5 ΨΊονβ. 
--- Τίπηθ οὐ ΤΊμη68 ἤθη {16 ὑπὸ Ποσπτμθη 55 πτοία. --- ὨΙογθηῦ Ορί που ἀϑουῦῖ 
ἧι. --- Ἡγροῦμοβῖβ οὗ 6] ΖΒΘἢ, --α Βαρροβοᾶ ΑἸ] βίο ἰο (μ6 Μοβαῖο 1μορ 5] Ποα ἰπ 
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Φοβῆπδ, δπιᾶρσοβ, ϑδσωῦοὶ, Ἀϊηρ5, ΟΠ σοπὶοῖοθ, Ἐἶσγα, ΝΘ ΒΟ Δ}, δηἃ ἴῃ ΟἹά Τρβία- 
τηθπῦ ῬΙΟΡὮΘΟΥ, 88 π᾿ Οὐδαϊδῃ, 906], 1δαίαῃ, ΜΊσΔμ, Ν ματα, ΗΔΡΆΚΚυΚ, Ζορμα- 

πΐδῃ, Φοσουίδῃ, ἘΖθΚΙοΙ, ἄτηοβ, ΗΟβθδ. ---- ΑἸ] βίοπβ ἴῃ [86 Ῥοβεϊοδὶ Τὐϊζογαῖαχσα οὗ 
16 Αρο οὗ αν δπᾶ ϑοϊοιοη, ἴῃ Ῥβϑίτηβ, ῬΧΥΟΥΟΥΌΒ, 900, ΞΟΙΟΙ ΟῚ Β ϑοηρ. --- 

ΟὈ ΒΟΥ ΔΙ 018 οα [Π18 Τὐπὸ οὗ Εν! άθηο6, ---- ΜοᾶΘ οὗὨ ἀοίδττηϊηΐπρ; [μ6 Παΐοβ οὗ [86 
ἘΠΟΙΙ8616 ἃπα Φομου δύο Τοσυτη θη 8. --- ἔνα! Ηγροιμοβίβ. ---- ΟὉπουδίηρ' ΟΡ- 
ΒΟΓΥΔΙΙΟΙΒ - - - - - - - Ῥϑροβ δ98---688 

(παρ. 11]. -- Βοοῖ 9} ϑοεΐμα. 

(Ομ υἶβοβ [ῃ6 ἩβύουΥ οὗ {δ ΤΕΥ Ὑ 6818. --- Ὀ 1 1510}}8 ἃπὰ βα  α γ] 5] 5. ---- Ο]δοέ οὗ 1. 
- “ὁ μου ϑιῖς δᾶ ἘΠο βοῦς Ἐ]ουθηΐβ ἴῃ 10, --- Ῥγοοίβ (μαῦ 10 γγχὰβ Θοταρι!οα ἔγοτα 
γυϊουϑ ΠοσυτΘηΐ8. --- Εδβαίδιίοη οὐ [Κ61]. --- ΚΙ οὐὗἨ ΤΥ ἴῃ μ0 ΒΟΟΚ. ---- Ομ δ 
ῬΑΞΒΆΡῸΒ ΒῃΟΤΙηρ᾽ 18 ΤΙ ΒΌΏΪΟΗ. ---- Αὐραταθηΐβ ἴῃ ἕδνοῦγ οὗ [86 9 οβμπα- Δα ΒΟΥ ΒΒ. 
-- Αὐραχηθηΐθ δρδ]ηϑι. ---ΓΔηρτιδρθ ἃ5 ὈΘαυηρ ὁ. [86 παβίίοη οὗὁὨ Ἰ)δίο. ----Ἡ ΠΘῈ 

σΟΙΡ1]64, ψ Π 8 016 ατουμᾶβ οὗ Βα ἢ 1)806.----ΟΥ̓ΤἸ6 5 γπῸ ἄδίο 10 αἴλον ἐμ6 ΕΧ1]16, ἢ 
{μον ἜΘ Β0Π8. --- Πρ αϊαιοη οὗὨ {μ6ηι..---Π]ἃ 116 ὙΥΥϊ ον ἀουῖνθ δὴν Ῥαγὶ οὗ μἷδ 1η- 
Τουταδίϊοῃ ἴγοτῃ {π6 Ῥϑηίαύθιοι 7 --- Θασβίϊοι δηβυγογοᾶ πὰ (88 ποραίῖνο. --- ΤῊ 

Βεοοπμᾶ Ῥαγί ποῦ ὨΘΟΘΒΒΆΤΠΥ͂ νυϊ ἔθη δῇοσ ΒΟΟΚ οὗἉ «“πᾶρο8. ---- Πδτοπὶ ΟΡ πίοηβ 
Τοβρθούπρ Δα ΒΟΥΒΕΪΡ. ----ἬἸδίοσῖ δ] Ομαγδοίον δηα ΟΥϑαὶΠ1γ.---δᾶ (π6 ΙΒγϑ6 1168 
ἃ 7υϑὺ ἘϊρΗὺ ἰο ἰακα Ῥοδβοββίοῃ οὗ σδπδδῃ ὅ----ϑδιαδυδη ΒΟΟΪΚ8 ο}]6 ἃ ὈΥ Φοβῃπδβ 
Νϑιηθ. - - 5 - - - - - θρ88-- ΟὋἨ.46 

ΟΒΑ4». ΤΥ. -- “«μαρθ8. 

ὙΈῈΟ {πΠ6 δυᾶρεοβ σοῖο. ---- Τποῖρ ΝΌΙΑΡΟΥ. ---- Οοηίοῃβ. οὗὨἨ [6 ΒΟΟΚ. ---- ΟΒ͵θοὺ οὗἹὨ {Π9 
Ὑγυϊζου. -- Τηϊγοδποίίοη ἰο {π6 ἢγβὺ Τὶν]ΒΊ 0η. --- ἘοΙ αΥΚΒ οα ἐῃ6 ΤΠ Ὺ οὗὨ [6 Βοοκ. 

ςπ-- ὙΔΎ ΟῚ οὗ ΟΒδρέίουβ Χυ]].--χχὶ. αἸβοσγθηῦ τόσα {86 Δαΐμοῦ οὗ 1----πΥί, -- Ὑ αχίουβ 

ΟΡ πΐοηϑ τοϑροοίηρ [π6 Ὑγγϊίοῦ οὗὨ ΟἿ, ἰ----ΧΥ]. --- Ῥαββδροβ βϑαυίηρ' οἡ {πΠ6 Αρϑ οὗ 
[86 ΒΟΟΚ.--- ΤΊμη6 ΤΏ Θη Ὁ τνἂβ ΘΟΙΩΡΟΒΘΩΆ.---(ὐἸηΡοΒι ίοη οὗ [886 ἢγϑὺ ϑίχίθθη ΟΠΔΡ- 
[6 78. -α ΤΟ Αρροπαϊχ- τ 6 Ὁ. -α- Τηΐοτναὶ Ὀούνγοοι (86 Αὐὐῆουβ οὗ ἱ----χνὶ, δηᾷ 

ΧΥῚ] --- χαΙ. --- ΠΘΙΉΑ 5. οὐ ἰδ6 ΟἸΓΟΠΟΙΟΡῪ οὗ [86 ὝΌΣΚ, --- ΘΑ. οἢ [8 
ϑθποσα] ΟΒδχϑοίοι.---Εἰχίογηδὶ Εὐγ  ἄθηοθ ἴου ὕπ0 θη πθη 685 οὔμ6 οσκ 646---6ὅ8 

ΟΒΔ». Ὗ. ---- Ζ“ὐμεξ. 

Ῥοβίϊΐομ οἵ [π6 ΒοοΙκ.--- Τἰ5 Ομ θη5, --- ΤῊΘ Ομ οαίορΎ ἴῃ ΟἿ. ἰν.---ἰαίο οὗ 6 Η18- 
ἼΟΥΥ. -- ΑὙἸΠοΥ ΒΡ δπᾶ ἀρθ - - - - - - θδ2---αθ56ὅ 

σβαρ. ΥἹ1.---- 1.6 Τιυσο Βοοἦς 9 ϑαηιμοί, 

Τϊνβίοη ἰπΐο ἔπνο. ---- ΤΕΥ οα]]εἃ δου βμλμο!]. ---- ΑἸ ΔΙγβ8. οὗ Οὐπίθηίϑ, --- ΚΟΟΡ6 
οὗ 186 ὙΤΟΥΚ. ----ογίνοᾶ ἤοτα ἀϊβογθπί ΘΟΌΓΟΘΒ.--Α]]6ρ θα αἰδαηϊεθα, οοηὐγδ ]οἴοΥΥ, 
δῃᾶ ἀυριοαία ΟΒδγδοῖοῦ οὔ ἔμ ἩΠΒΙΟΥΥ ΒΟΓΘ δηᾶ [Β6γθ, τι ἃ (ἸΔη66 δύ {Π6 ἜΘΡΙΥ οὗ 

Ἰζοῖ. --- ’θηθσαὶ Βδιλδγκ5 οα {π6 ΤΙΉΪΕΥ. το αΐμον πᾶ Αρθ. -ἰβογθηῦ Νάταγχο οὗ 
τ6 ΠΟΙ ἱπ βδτηπθὶ δπα Κίηρϑ. --- Αἰδοταρῦ ἰο δβοοσίδίη (Π6 ΑῸΥΒΟΥΒΕΙΡ ρΡαγέϊοα- 
14γ]γ.---- ΤΊπλΘ οὗ ἐπ6 Οὐταρῖ]ον.--- Ἠϊβιοσῖοαὶ Ομασδοίο οὗ ὑπο ΒΟΟΚΒ,--- Θαοίοα οΥ 
τοίριτοα ἰὸ ἴὴ ἰδο Νον Τορίαϊηθηῦ - - - - βθδδιωνθθ4 

ΟΗΔΡ. ΥἹΙΙ. --- Τῆο Τιρο Βοοῖς ς} Κῖησϑ. 

ΟτίρίπαΠΥ οπ6.--- Τποὶν ΤΊ0168. -- ΑἸ Ι γ818. οὔ Οὐπίθηίβ, ---- ὅοορο οὗ {Π6 ὙΤΌΓΚ. --- 1} 
Ὑγοίο5 ον οὗ 1{.--ΟΒαχγδοίοσ οἵ {π6 Η!βίοσγ.--- Εν! ἄθηςοϑ οὗ {πῸ ὙΥ του 5 Οὐατο- 

ΓῊΚῚ ; 



ΧΧ ΟΟΝΤΈΕΈΝΤΗ ΟἿ 

ξΌΪπ6 65 ἴῃ τοοκοπίηρ Τίτηθ, Τπι οστηϊογ οὐ 716, ζζο. ὅζο.---1)6 ὙΥ οὐΐοΒ ον οὗ {π6 
Τ]η1γ οὗ τπς ΤΟΥ οοτηθδίοά.---Τ Βοηΐη5᾿ 8 ΘΧΊΓΘΙΙΘ. --- δοογάδη δίδίθσηθηΐβ,  6- 
Ῥοίοηβ, πηβαϊ ϑ Ὁ ]6 Τη ογ Δ] ΐομ8, βαρροβθᾶ ἰοὸ ροίΐηΐ ἴο οτίριμδὶ Ὁ γευβ οὗ 
Αὐἱ βου ΒΒ Ρ. ---- Εν ἄθποοβ οὗ ἐΐο (Οοπιρίΐον, τοὶ (μ6 ἑμαάοροπάσπέ ῬΡγίέογ. ---- ταΘ δηάᾶ 
ΑὐΒοΥΒΗΙρ. ---- ῬΊδοθ σβοσο (μ6 Ὑ τίου ταβί ᾶ, ---- Ἐπατηογαίίου οὐἠἨἠ ἁ ὡ[86 ΘΟῦΓΟΘΘ 

δι ρ]ογοᾶ.--- ον [μ6 βοῦσοθβ ΤΌ ΓῸ πβθᾶ, --- Οὐπποοίίοη οὗἉ [Π6 ΒΟΟΚΒ ΙΓ [8086 οὗ 
δ πλμΕ], --- ΗἸβίογ!ο81 ΟΒδγαθίοσ πὰ Οὐθα 1 ΠΥ ε- τς Ῥαρ68 66ὅ-- 678 

ΟῊἨΔΡ. ΥἹΠΠΙ. --- 776 Βοοῖϑξ 9} Οἠτγοπὶοῖθ8. 

ΤΉ]6 ἴῃ ἩδΌτονν δηᾶ ΟὝσροκ. --- Βυσπτπ ΤΥ οὐ ΟΟὨΕΘΉΪ8. ---- ΒοΙδἰίοη Ὀούτγοοπ ὑπὸ ΟἾτο- 
Ἠΐο165 δῃᾶᾷ οὐμοῦ ἰδίου ΒΟΟΚΘΒ. ---- ΟΟχαρδυίβοῃ οὗ ΟἸδρίουβ 1---ῖχ. σῇ ἢ οὐμοτ 

Ῥαγίϑβ. --- Ῥαυδ]θ]βῖὴ οὗ ΙΧ. 1--- 84. δἀπᾷ Νομο 8} ΧΙ. 8---86. --- ΒΟΙΝ ἰακοη ἔζοτα 
ἃ ΘΟΙΏΙΠΟΙ βΟΌΓΟΘ. ---- ΤΆΡ]6. οὗὨ 116 Ρᾶγ81101] βιϑούϊοῃηβ ἱπ ΟΠ το ἶο168, βϑϑιπθοὶ, δηᾶ 

ΚίηρΒ.---Πἰβοπββίοῃ οὗ [16 Ὀοβεοπβ αυβίπρ οαὖ οὗ ἤΘτη.---ϑοορο οὗ [ῃς ὙοΥΚ.-- 
Ἑπαυτηογαίίοη οὗ (πὸ βϑοιτοθβ ϑιαρὶογθᾶ ὉΥ [μ6 ὙΥτΙθοΥ. --- Τ)βοιββίοῃ. οὐ ὑποὶν αἰπὺς 
ξοχοπῦ ΟΠΒαγδοίθιβ.--- ἂρ πᾷ Απίμου, ---Ὑν Εγα σου] ποὺ Βᾶγ θθθὴ {86 ὙΤΙΡΘΟΥ. 

-- -ὴοροίομαδ ΟμδΓροΒ ἀραϊπϑῦ ὨΪπλ.----Α1] {πδὺ 15 ἔχὰθ ἴῃ [Π656 δϑϑιρηθᾶ ἴο [86 τὶρῦ 
Οἴδιιβθβ, νἱΖ. ἕο {86 Ναίαχο οὗ [Π6 βοῦγοοβ, Ττδάϊου, Οογτγαρίίοη οὗ 186 Τοχέ, σι 

1Ππβίχαϊνα ΕἸΧΑΙ.Ρ165.---Εἰχδίθηος οὗὁἨ τοὰ] Οοηίτδα!ο10}8.---ἘΠη6 ΟΒΧΟΠ1Ο]65 ἸΠΤΘΥΙΟΥ 

το ϑαχλμθὶ δα Κίηρβ. --- Ασοιβαίοβ δρδίηβὺ ὑπ 6 Ὠἰβύοτ641 ΟΠαγασίου οὗ {πὸ ὅ80- 
ἀϊομβ ῬΘΟΌ]Π δ το {86 Ὑ͵ΟΙΚ. ---- Νού ἀσϑεταίο οὗὨ 411 ὙΤΆΠΗ. ---ΟἸτο 1.168. ἀπὰ ἘΖτα 
᾿οΥρίΠΆΠΥ οπθ Ὑ͵ΟΥΚ.---ἸἀοΉ [ΠΥ οὗ (16 ΟἸοΒα οὗ [86 ΟἸἜΤΟΠΪο168 δηα Οὐμητηθποθαθηΐ 
οὗ Ετὰ Θχρ]αἰπθὰ - - - - - - - 6θ78---ῥ(88 

ΟἨΗΑΡ. ΙΧ. --- Βοοΐ οἔ'ἱ ξτα. 

Οτρίπα!ν σοταργθμοηᾶθα ΝΘΒ ΘΙ ἰδῇ. ---- πα! 818. οἵ Οὐηζθ[8. ---- 6118 ΨΊονν οὗ {86 
ΤΠ ἀπᾶ Τηἀοροηᾶοθποο οὗ [86 ΒΟΟΚ.---αὐτοιαρύ ἴο ἀηάῖγβα [π6 Οὐοηίθηίβ ραγσα- 

1ΔΥΊΥ. --- Ῥτοοίβ (πᾶὺ [πὸ βᾶταθ ῬΌΎβοη οοταρ θα ΟἸτΟ 6165 δηᾶ Ἐγα. -- Ζυ 2 Β 
Αἰζειηρίίο ἱπραρη μ6 Ογοα! ὈΠΠ10γ.---ϑραοο οὗ ΤΊπηθ οοουρί θα Ὀγ [λο Εἰνθηΐβ παιταίθᾶ. 
--ὙΤῊΥ [86 ὙΥ οὐκ 85 πὸ ταδαυκϑα ΟΟΠΟΙ αβΙ0ῃ. ----Ῥαββαρθ ἴῃ Τπδιϊη Μαγίγτ ἐπβουρ 
ὉΥ͂ β01η6 ἰο Ῥοίομῃρ ἰο Εἶτα νἱ. 231. - - « - - 688---691 

ΟηΔΡ. Χ. -- Βοοκ κα ΜΝΜελεηιϊαΐ. 

ΤῚ6. --- ΑΠαΙγϑίβ οὗ Οοπίθηΐβ. --- Ῥαγυοα]αν ἘΣΧϑιαϊη 0 οὗὨ οἰραῦ ϑϑοιύίοηβ 'π [Π6 
ΒΟοΟΚ, τι Αὐοιαρὺ ἰο ἀϊβοονυοῦ [6 ΑὙὐΒουΒΕὶρ οὐἨ 6ϑοῇ. ---- 7 ΟΥΚ ποῖ τυ θη ὉΥ͂ 

ἽΝΟΒοι Δ}. ---- ΟΥ̓ ΜΔ ΠΥ ἱποογρογαῖθα τὰ ΕΖτγϑ. ---- 16 5 οὗ Κ61} δπᾶ 1)6 ὙΥ εἰίο. 
- ΝΑΘΡΘΙΒΌΘΟΙ Β γϑοϑηῦ Αἰοπιρύ ὑο Βιιονγ (μα ΝΟΒοιΐδ δπα ΟἸ ΓΟ 0165 ὑγοσ δύ 

ἢγϑὺ βοραζϑίθ ΒΟΟΚΒ πείθῃ ὈΥ͂ αἰ δσθηΐ ῬΘΥΒΟΙΒ.----ΟὈΒΟΣ ΔΙ ΟΠΒ ΡΟΣ ἰδ ΜᾺ 16 

ψίον οὗ 5βονίηρ [Βαῦ Βού σοῦ αὖ τϑὺ πηϊνθα δηᾶ σοι} ]6 ἃ ὈΥ͂ ὁη6 δπᾶ ἔδο βαπὶθ 
Ῥεγβοη.--- Τί θη ΕΖα δπα Νοβουλϑῇ ὑγοτθ βοραγζαΐθα, δοοογάϊηρ το Εὐνγα]4. --- 

Τοβυλοηΐθβ ἰπ νου οὗ ὑποὶν ΤΥ. --- ὅραοθ οὗ Τίμηθ οὐσαρίοα ὈΥ ΝΟΒΟΙΩΔἢ Β 
Αἀπλπηἰδίγϑίίοῃ αἱ πιβα θη - Ξ Ξ Ξ “ - ρ92--697 

ὕπαρ. ΧΙ. - Το Βοοῖ ἢ Ἐσίλοτ. 

ΤΊ16.---πτητηατΎ οὗ Οοπίθηίθ.-- -ὅοορο οἵ [86 Βίογτγ. ---- ΤΎΔΗΒΔΟΙ ΘΒ Ττϑοογάθ τοὶαΐθ 
0 Ἀδῖρῃ οὗ ΣΧοΓΧΕ8.-- -Τίτηο ἀπᾶ Αὐὐθου.--- Αἰίοπιρίβ το δοοοαπύ ἔρον [86 Οπμΐββίοπ 
οὔ ἔπ αηο οὗ ἀοἄ ἴῃ (6 ΒΟΟΚ.----ΠἸβίοτῖοαὶ Ομδγαοίοσ δηα Οὐθα 1} γ.-- -Ὠ που 65 



ΠἸῊΕ; ΒΕΟΟΝῸ ΨΟΕΜΕ. ΧΧῚ 

ἴπ {86 ΝΙαγταίίνο.---Ο Ὁποῦ οἱ οὗ τ86 ὙΟΥΚ.---Ἴὴ (πΠ6 Ὅπου Ὀοίοσα Ομ τϑί.---ϑαιο- 
τηθηΐβ οὗ Τλιῖμοσ τοϑρθοξίηρ ἰξ.-- θιδτ κα οἡ ἩδΥθ 5 ὙΊον οὗ ἃ Ῥαββαρθ ἰὴ Ταιίῃοσ, 

Ῥαρο8 697----708 

ΟΗΑρ. ΧΤΙ. ---- 7.6 Βοοΐ 97 “οὖ. 

ΒΩ 81Υ οὗὨ Οοπέοη (5, --- Βαθδίαποο δηἃ ἘΌττα οὗἁὨ {Π6 ῬΡΟΩΠῚ. ---- ΝΟΥ ρῬᾶτο ΕἸοιίοη. --- 
ἘΘΆΒΟΠΒ Δ]]6ρϑα ῸΣ σομβι ἀογίηρ δ ὑσαθ δη ἃ γθ8] Η]βίουυ. ---- Βοξαίδεοη οὗὨ {Π6ι.. ---- 

Οογγθοῦ ΨΊΟΥ ΟΧρ  αἰπϑᾶ δηᾶ υἱπαϊοαίαθά. --- δίχαοίαγθ. -- Νοῦ Θρίο. ---- ῬΑΧΕ, ἄγα- 

ΤΑ ῖϊο. -α Ηρ ΓᾺΥ ἸΥΥΊΟ, -- Νοῦ ἃ Ῥόθτα ϑοσοσάϊπρ' ἴο ΒΟΠ16.--Τ.ου 5 ὑπσόνγῃ ΠΡῸΠ 
(Ὧ6 Ῥτοίοριια δηᾶα ΕΡΠορτιθ, ΧΧΥ]]. 7---- ΧΧΥΙ. 28., δηᾷ ΧΙ], 18 ----ΧῊ, 26. ---- ΤῊΘ 
ΒΟΟΚ 15 ἃ ΟΙΘ, ἃ5 ἰῷ οχ βία δ βγβῦ. ---- ΤῈ ῬχΟΊοτα ἀἰδουββοᾶ ὃν (ῃ6 ὙΥτίϊευ. 
- Τμο ΒοϊαϊδΖοη οβογαϑά. --- ῬΑΥοα]αν Τουθ ορυαθηΐ οὐ [16 ΤΏΙ 85 ργχββοπίθα 
ἴῃ [16 ἀπἴδγθηῦ Ξρθθο68. ---- ΜΠΒΑΡΡυθμθηβίοη οὗ 186 ΟΒδχϑοίθσ. δηᾷ ϑρθθοϊι οὗ 
ἘΠΠα. -- ἩΥΡοΙοβὶ5 οὔ Ηῖγσοὶ, Ἐτουπᾶθ, δα οὔμουβ, τ βρϑοῦηρ [μ6 βσορο οὐ [86 
ὝγοΥΚ, τοίαϊθά. ---- Ἡγροίμοϑίβ οὗ πβίπηδπη, ΒουιμοΙαΐ, Κποροὶ, ὅζο,, τοδαξαᾷ, ---- 

Ἡγροιίμοβὶβ οὗ Ὑγ) αὐθϑυσγίοῃ δηᾶ οἴμοῦβ, ποί!οοά. ---- ΗΡοΙ 6515 οὔ Βαυτηρδηίρη- τὰ- 
5ῖ08. ---- Ηγροίεβῖβ οὐ Ενγαϊα, βίαια δηᾷᾶ σοίαϊαβα. --- ΤΙΣ ἃπᾶ ΓΗ ΡΥ οΥἩὨ [Π6 
ὝΥΟΙΚ. --- Ῥτοίοσαθ δηᾶ ἘΠ ΟΡ ρ ΟΠ αΪΠΘ. ---- ΟὈ]θοΐοΥβ ἰο ΟΒδρίοσβ χχυΐ, χχυΠι, 
---- Πἰβοαβοῃ8 Δ] 6ρβϑᾶ ἴῸγ [Π6 ΚΡ ΓΟ ΒΏ658 ΟὗὨ Χ]----Σ]}. 26. -- ἘᾺΕΠΠΥ οἱὗὨ ΤΠ 61. --. Ατ- 
συταθηίβ ἀρϑίηβὺ Αὐἰμθηὐ ον οὗ χαχὶ!----αχχν],, ΙΓ ΑἸΠΒΎΤΟΙΒ, ---- ὨΠ ΠΟ] 0165. ἴῃ 
186 ὙΥ ΟΥ̓́ΤΠ0 ΘΡΕΣΙΟΌΒΠ688 Οὗ (8 ῬΟΥΤΟΠ. ---- βθασοῖ αἴοσς [ἢ6 Αρο οὗ Φοῦ, Ὦγ 
Μᾶαροο, Ἠδ1685, πα Κϑηηϊοούί.--- ἘΠΌΠΕΥ οὗἉ ἰδ, -- Αρο δῃᾶ Απίμοῦ οὗ [μ6 ΒΟΟΙ ---- 
ψίον οὗ βαο 88 ρα ᾿ᾧ ἴῃ (6 ῥγθ- Μοβαῖο Τῆχηθ, πηύθη 8} ]6. ---- Ίον τ ΣΟΝ ΓΘ Ἰκο5 

1 ΜΜοβαῖο. ---- Ἐο[αξαθίοη. ---- Ὑ ΊΘΥΥ ΠΟ ἢ Ῥ]δΟ6Β5 1Ὁ ἴῃ ΟΥ̓ ΔΙΟΥ (Π6 ΒΑΟΥΠ]οπΐδη ΕἸΧΊ]6. 
.--. ἘδΆΒΟΠΒ [ῸΓ γα)θούπρ; 10. -- ΑΥραμηθηΐβ οὗ βυοῃ 88 ὙϑοΣ 10 [0 {π6 δΒουγβηΐπρ, 

Ῥεχϊοᾶ οὗ Ἡθῦτον ῬορίγΥ οὐ [ὴ6 Αρθ οὗ ϑοϊουηοῃ. --- Βοριηηΐηρ οὗ βου θῃ- 

ΦΟΤΥ͂ ταοϑύ ἸΠΚοΙγ 1) αἴθ. ---ΟΟἸΠ ΤῪ ἴῃ Ἡ ΒΙΟΝ 1 88 πτϊ θη. --- δυο ηῦ ΟΡ] ΟΠ8. --’ 

Θυοίειίοῃ του ἩΘγάᾶθυ. -- ΕἸΧδιαὶ παίίοῃ οὗ χὶχ. 25----99, ---- ΑΥρατηΘηϊ5 ἀραίΐηϑέ 108 
Ἐοίδσοηοο ἰο ΟἸὨχβὺ δπᾶ {π6 Ῥ ΘΒ Υ ΘΟ ΙΟη. ---- ΟΡ] οὕ 5 ἰο {115 Ὑ ον ἱπγ 814, 

704---786 

-- 

σπλν. ΧΠ].--- Τῆς Βοοῖ ὉΓ Τραΐμιο. 
Θόποῖαὶ ΤΊ0168 'π Ηοῦτονν δᾶ ΟὝΘΕΚ. --- Τἰν βίο οὐὗὁἨ [16 σΠο]6 ἰηίο γα ΒοΟΚΒ ΙΔ 

οοποϊααΐηρ ΘΟΧΟΙορἑθ85. ---- 4186 οὐὨ [815 Τλὶνίβίοη. --- Τ)6 ὙΝ οἰ 5 ΟἹ βββοδίίοη. --- 
ὙΠΟΙ ΟΙΚ Β. --- Αποΐμοσ Ὠϊνί βίο Ῥγοροββά. ---- ΤΥ ΟΣ ΒΥ οὐὨ Αὐτδηρθιηθηΐ δοίνγθθα 
[86 ἩθΡτον,, δηα (0 αὐθὸκ δῃᾷ Ψαυϊραία Ὑ ΘΥΒ:0Ή8. --- ὨΙ δυθποθβ ἰπ ΗΘΌΥΟΤ 
ΜΗ5. --- ΤΙΠ68 οὐ 186 ῬΡΒΔΙνΩΒ. --- Ῥαχίϊουϊαῦ ἘΧΡΙαπδύϊοηβ οὗ δδοὮ. --- ἘἰχρΙαπαίίοη 
οὔ ϑείαΐ. ---- ΊοτνΒ χοβρθοίίηρ 10 οἵ Οδβοηΐαβ, Ηδηρϑύθηθοτρ, ϑοιωσηθῦ, δηά [Κε]]. 
-- ΟΘπμα! ΠΘη6858 οὗ {μ6 ΤΊΠ65, -- Αὐρτιτλθηΐβ [οΓ, ἢ ἘΘΡΙ168, ---᾿ ΟΟΠΒῚ ἀΟ ΘΙ ΟΙΒ 
αρεῖηδί (ΒοἱΓ ΟΥΡΙΏ 81. -ττο ΑἸ οΥΒ ποιηθα ἴῃ 1η6 ΤΊ65, τι [6 ῬΡΒΆΙ]ΤῺ8 δβουθοᾶ 
ἰο 680Ἐ.---- ΑΟἸὙΠΟΏΥΙΏΟΙΙΒ Ῥ ΒΔ 18.--- ΟΠ οὗἩ [6 ῬΤΟΡΒΟΙΒ ἠδιηθᾶ ἴῃ [η6 ΤῚ0168.----- ΤῊΘ 

αρρίίου οὗ Μδοοδθθδῃ ῬΒδΙτη5 αἰβοιββοά. ---- (]]οοὐΐοη δηᾶ Αὐταηρϑιηθηΐ οΓ [ῃ6 

Ῥβδ]ταβ.--- ον οὔ Ηδηρβίθηθοῦρ; πᾶ 1Κ61].----ΟὈ ΘΟ ΙοΠ8 ἴο 16. --- Αἰίθταρὺ ἕο βῆονν 

86 Μοιδοά οὗὨ Αὐγδηροιμθηΐ.--- 6 {86 Θαὐτο ΟΟ]]θοὐϊομ γγ88 Θοταρ]οίθα..----Α ἴτὴ οὗ 

186 ΟΟΙ]ΘοίοΙ5. -- ΝῸ Ῥοινϑαϊηρ' ῬΥΪΗοἾρ]9 οὗ Αὐτϑηροθιηθηΐ, --- Ὀῦβαρο Οὗ 7π6 Ν,ΑΠ.65 
ϑοβονδ δηᾶ ΕἸΟ τη. --- Ὁ Βογοπ ΟΡ  ΠΊΟΏ8. ---- ΤῊΘ ῬΒΔ]ΤῺ8 ᾿γτῖο. ---- ΕΔ ]οΥ Ἰγτὶς 
ΒΡΘΟΪΠΛΘΏΒ, ---- ΤΟΥΣ ῬΟΘΙΤΥ ΠΟΙ ΘΧΟΙ αδίγον ἀογοίοα ἴο ἐπ6 βοσνίοο οὗ Πρ! ρίοη. --- 

(ἀοσταβ οὗ οἴμον ὥὄρθοίοβ ἴῃ τη6 Τιγτίς, --- Ὠγδιαδῦῖο ῬΒΔΙΤΏΒ, ---- ΟΥΒΙογ᾽5 Ορίηΐοη. --- 

Ῥιδίορτιο ῬΒΔ τη. ---- ΤῊ Αρὸ δῃᾷ Τιδηρααᾶρο οὗ ραγίίουϊαν ῬΒΔΙΠ18. ---- Μ οββἰδηΐς 

ὉἸΒδύδοῖου. -- Το ἘἸΧΙ ΘΠ168, -- ΕἸΧΘΙΆΡΙ]65. οὐὗἨ Νοβδίδηΐϊς ῬΒΔΙΤη8. ---- ὕδηοιι ἰο ἀ6- 

ὑδυτϊὴ6 ὑθ θη. --- ΝΟΥ 655 ΟΡ ηΐοη. ---- ἨΟΥ ΒΘ Υ Β ὙΊΘΥ οὗ [86 ῬΡΒαΪπὶβ Θομηροβοᾶ Ὁγ 



ΧΧῚΣ ΟΟΝΤΈΕΈΝΈΒ ΟΥ̓ 

Δανὶα, Βαΐπρ; Ῥγορβοίϊο. --- Ποίαίδοη, --- ΤΤηΐγουβαὶ Αἀδρίδιοη οὗἩἨ {86 ῬΒδΙοσ. -- 
Οποίπίίϊοῃ ἔγοσα 1861. --- ἘΠΠ1658 οὗ [Π6 ΒΟΟΚ. ---- ΤΡ ΥΘΟΔΙΟΣΥ ΒΔΙΠΠ8. --- ΙΒ ογοης 

Ὑιονβ βίαια δπὰ τοξαϊοα, ---- ἩΘΗρϑύθθοΥρ 5 ΟΡ πο ΒΡΘΟΙΔΠΥ Θχϑτηϊηθᾶ, ---- ΤῊΘ 

ἔστι ΨΊ ον, ---- ΤῊ6 ϑρίῖσιῦ οὐ Τονο ποὺ :ἀοπεῖοδὶ ἰπ (16 ΟἹ δηὰ Νοὺ Τοβίδσηθηΐ8,--- 

ἘΙρ ΘηΡδοἢ ΒΒ Ἐβδαυ οα (86 Τονο οὗ ΝΝοΙρ  Οσ͵Β ἴῃ (86 ΟΙὰ δηὰ Νουν Τοβίαχηθῃίβ. 
--- Οὐοἰδίίοη ἔγομλ Π6χ6]]. --- Τ δὲ οὔ Ῥαδββαροβ οἰδδα ἔγοτα [16 ῬβϑΙμΒ ἴῃ (886 Νονν 
Τοβίδιηθηί, --- ΤῊΘ ομθ μυαηαγοᾶ δηᾶ ΗΠ γ-ἢγβί Ῥβαῖὶτὰ ρον - Ῥαρὲεβ 786---769 

ΟΒαρ. ΧΙΝ. ---- βοοῖ ὁ ΤῬυουογὗϑ. 

οποσαὶ Οὐβογγαίίϊοηβ οη {μ6 ΒΟΟΚ. -- ΤῊ165 ἰπ ΤΠ τον δηᾶ ΟὝτθακ. --- ΒΌΤΙΩΠΙΔΥΥ Οὗ 

Οοπίοηίβ. -- ὅοορα οὐ ἐΠ86 ὙΥΟΥΚ. ---- Εὐχδιϊηδίοη οὗἨ ΑΥΠΟΥΒΒΙΡ. ---- ΤΊΠ16 ἴο δϑοομά 

Ῥατί. --- βοϊοσηθοῃ ἅϊὰ ποῦ ραΐ 10 ἱπ 118 ργοβϑηΐ ΕΌΙΤη. ---- Εχδιοϊπδίίοη οὗ ἀπίδου- 

Βῃἷρ οὗἩ ἴπ τοῦ Ῥασγί. --- 14 ποῦ ργοοθοᾶ πὶ ΒΟΪΌΤΊΟΙ. --- ἘΠ ΘΆΒΟΠΒ ἴῸΓ ΠΟΠΟΙπα- 

ἴπρ ἐπαῦ {πὸ {μἱγᾶ Ῥαγί νγχὰβ ποὺ τυ υῦθῃ ὈΥ͂ βΟ]ομΊοη. ---- Τηγοβυ ρ θοη οὗ {86 ἔουσί 

Ῥατί. ---- ἘΠ Ῥατί οοηΐαίηβ {μη6 Ὑ ογάβ οὗ Αραγ.---- ΤῊ βισίῃ {πΠο586 οὐ 1,6 Πγ86].--- 

ῬτΟΡΟΙ Ὑτδηϑδίίοη οἵ ΧΧΧ. 1. --- Τιαϑῦ Ῥατύ δΙρβδθοί!ςΔ!. ---- Βοοῖς ἴῃ 118 Ὀγδβθηΐ 

Ἐότπι δἱ {π6 Ῥορίπηΐηρ οὗ [86 5 χι ΟϑπίατΥ. --- ΜΆΠΠΟΣ ἴῃ 1 οὶ (86 ΒΟΟΚ οτἱρ- 

πιδϊοα. -- ΤΏ οηἰΐτο Ὁ οὐκ ραῦ ἰπΐο 15 Ῥγθβθηῦ ΕΌττη ὈΥ͂ ὁη6 ῬΘΙΒΟΗ. --- ὙΥΕΥ [86 

βπ] Βεδαδοίου οἰ] θᾶ {16 τ Π016, ΤῬγουεγῦς 9.0, ϑοίϊοπιοη. ---- Οπούδι!οηΒ ἔτοσα (ἢ 

ὉγοΥκΚ ἴῃ [86 Νοιν Τοβίδτηθηί. ---- 18 ἘΞ Ή10Β. ---- ΕἸΧαμαϊ μδύϊοη οὗ ὙΥβάοτα ἴῃ ΟΠΔΡ. 

ὙἹἹ. --- σον το τοίουβ ὙΝβάοτα ἰοὸ [η6 βοοοηἃ ῬΘΥΒΟη ἴῃ {Π6 ΤΥΎΪΗΙΥ. ---Ηο}- 
ἀδηβ Αὐρυτηθηΐβ ἴῃ ἕΆγουν οὗ ἴύ, -- Βοξαϊανίοη. οὗἁὨ {Π61. ---- ἀθηθτΆ] ἘΘΙΩΔΙΚΒ. Οἢ 
{86 818. Ομαρίου - “ - - - - - 769---.78] 

Ομλρ. ΧΥ͂.--- 716 Βοοΐῖ Ὁ} Ἐοοἰοειαϑίοδ. 

ΤΊΉ]16. --- ΘΟΤΩΠΊΔΓΥ͂ οὐἨ Οοπίθηίβ. ---- ΤΉΏγΘΘ βου οη8 ἴῃ 686} οὗἨ {Π6 ἔΌΠΙ Θ᾿ ΒΟΟΌΥΒΘΒ. ---- 
ΤΉρΙηΘ οὗ ἰμ6 ΒοΟΚ. ---- Ηονν ἀονυθὶορθά. ---- ΤῊΘ οὐἰμίοαὶ ῬΒΠΟΒΟΡὮΥ ἴῃ ἰ. --- ῬΙΔΗ 
δηα ὅοορο. --- Ὑ δἰ Βηρ οι Β Μοτῖν ἴῃ ΔρΡρυθμθηαϊηρ' [Β6Π}. ---- ΟΒΑΓΡῈ5 ἀρδϊηδβύ 1, ---- 
᾿Ασοαβαίίοπβ οὗ Πδ Ὑγοίία δπᾶ Κηοθο], τὴ} Βοῥαϊδίομ. ---- ΒΟΟΙ οοταρασθα ὙΠ 
ῬγουοΥθ5. ---- ΑἸ ΒΟΥΒΒρ. -- ὙΥΩΥ αἰὐγιθαίθα ἰο ΘΟΙΟΠΊΟΙ. ---- ΙΘΆΒΟΠΒ ΤΟΥ χΘ) οὐ ηρ; 

μἷβ ΑὐΠοΥβΒΏ}}. --- ΟΠ γϑοῦοῦ οὗ 186 Τιδηραδρθ ΒΌΙΟΠΡῚΥ ἀραϊηβὺ ΘΟΙΟΤΏΟΙ. ---- ῬτοΒ- 

τοπ᾿Β Θἰαςοιμθηΐβ. ---- δι τ λυ Ὀούτσσθθη γον δᾶ ΕΟ] ϑδίθϑ δοοοπηΐθα [ὉΥΓ, 
- ὙΥῈΥ ϑοϊοιηοῃ ἰηϊγοἀδαορα ἃ5 Βρϑδκίηρ, --- ἨΟ] θη 8 ΑΒ 015. ---- ΔΘ. ΟΥ̓ [86 

Ὁ οΥκ. ---- Ομαδοίοσ οὗ (οπίθηςβ 88 Ῥθαγίηρ οἢ μ6 ῬΟΪΗΐ, --- Αὐΐἴμοῦ θοϊοηρδᾶ ἴο 

{πα Ἰαίον Ρογϊοᾶ οὗ [ῃ6 Ῥογβίδῃ Βα]6. ---- ΟΥΠΟΥ Ορἰποη 5 τοϑρϑουίηρ ΤΠ) δἴ6. --- Απᾶ- 

ἸοΘΥ οὗ Εἰοϊοβἰαβίββ ἴο ὙΥβάοτα οὗ ΒΟΪΟΙΏΟΗ. ---- ΒοΙοηροά ἴο [86 ὕδποη ἰη Τϊηα οὗ 

ΟἸὨτῖϑέ - - Ξ - Ξ - - - 781---790 

σμαρ. ΧΥ͂Ι. -- ϑοηρ ον" ϑοϊοηιοτι. 

ΤΉΪ6. ---- Βα ]οοῦ, Βαμηδη ΟΥ̓Βρ τίσι] Τίονθ. ---- Αὐραπηθηβ ἴῃ ἔδυ ου οὗ [Π6 416 ροτοδὶ 

Τηϊογρτγοίδιίοη. ---- ὨΙγΘΥΒΓΥ οὗ Ορίπίοη δταοηρ' (6 Ααἀγνοοδίοβ οὗ {π6 8] ΘρΌΓΊΟΒΙ. ---- 

ΑΤραμΘηΐ8 ον [86 1ἰἴογα} ΤηΓοΥργθί ΓΙ Οη. ---- ΘΙ γΘΓΒΙΥ οὗὁἨ ΟΡΙ ἴοι δμοηρ' [86 Τ ϊ6- 

τα ἰϑί8. -- ὉΠ ΒΠοα ΠΥ οὐ ἀροϊαίπρ: ---- Ἐοοθρίίοι ἰηΐο {86 Οὐδποη ἱτα 1165 108. βδογρᾶ 

ΟΠαγδοίου. ---- ψίον οὐ ὙΥαυατίοι δηα ΕἸοίρ. --- ΤΑ θοτγ ἴο ἀθρατύ ἔγτοσα [η6 Ορίπῖοπ 
οὗ βοἢι ἃ5 Ραὺ ἰδ ἰηΐο [88 ὕδηοῃ. --- δπαγι᾽ 5. ̓θιηδγκ5, ΟὈ]ΘΟ ΟΠ ΔΌΙ9. ---- Αατνο- 
οδίθβ οὗ [16 1106 γᾺ} ἀῦονο [6 δυβρίιοίοη οὗἩ ΝΝοϊορν.---ΟΟἠ 81 ἀΟΥΔΟΠΒ δἄνοχβο ο [ῃ8 
ΔΙ] ροσίοα ἘἸΧΡΙδπδίϊοῃ.----ΔΠΒοοποθρίϊοπΒ οὗ [86 ΔΑ] ΘΘΟΥΊΒΙΒ. ---- Θριτιαδ] ΕἸΧΡΙδπδ- 
ἐΐοῃ ἢἈχ. ΓΟ 6. --- ΕΌστὴ οὗ (86 ὙΌΙΚ. - Ἀπ 1ΔὙ] οὐ Νύμαθοεν οὗ 16}]8,. ---- Α 
Ῥγϑτηϑ οὐ ρϑϑίογαὶ ἘΙοόραο. ---ἀπ ἘΡρῚυ Δ] τα ηι.---ἸΝ οὐ ἃ τορι]δν ΤΠ γᾶταδ..---- ΤΠ ΠΥ 
Δ ΙΗ ΟΡΤΠΥ οὗ {Π6 ΜΠΟ]6. ---- ΟὈ͵οοῦ οὐὨ {16 ῬΡΟΟΠ.. ---- ΘΙ ΠΏΤ ΤΥ σΟΠἰΔΙΠἱπρ; ἐμ 



ΤῊΞ ΒΕΟΟΝῸ γΟΙΜΈ. ΧΧΙΗ͂ 

ΘΘΟΙΟΠΒ ΟΣ 366 Π68. --- ΤΟ Ῥόοτὰ απροῦ ΠΝ ΤΉΟΤᾺΙ Γηϑ ΓΟ ΟΠ. --- ΤῊΘ ἸΡΟΥΒΟῚΒ 
Ὅιὸ πὲ 16 ἱπίο [86 ὕδποῖι ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ γοραγθα 10 85. ΔΙΠΘΡΌΓΙΟΔΙ, --- ΑἼΤΠΟΥ. --- 

Τηίοσδὶ Εν ἄθηοα ἀραϊηβί ΘΟΙΟΤΉΟΗ. ---- Ηονν Ἰοηρ δἴθον ΘΟΪΟΙΏΟΗ. ---- ὨΥ, ΘΙ 5 
Ορίπίοι ΘΥΤΟΠΘΟΤΙ8. --- ΑἸ]οροα ῬΘου]αΥ τῖ68 οὗἉὨ Ὡϊούοη, ἰΔυοῦγ8 16 (0 ἃ αἴθ Τ)αίο.---- 
Ἐπχριδηϑέου οὗὨ {π611.---ὐπβοῦ ᾿ἰνθᾶ ὑνγθηΐγ -ἔτο ΟΥὁὨ ΤΕΥ ὙΘΔΥ5 δίθου Βοϊοσηο.---- 
Τἰγίηο Ἀπ ΠΟΥ οὗ [Π6 ΒΟΟΚ. --- [5 Οὐ ΠΟΠΙΟΙ ΤΥ. ---- ΤΠΒρ᾽ γδίίοη, ---- ΕΥΤΟΠΘΟΙΒ 
ὙΊΟνΒ - - - - - - - ᾶρο8 790---809 

ΟμΑρ. ΧΥΊΙ..--- σοηογαΐ Οὐδογυαΐζίοηβ οΉ ἐἦ6 γορλϑοίδ. 

ΤἈΘΟΪΟΡΥ οὗ [6 ΟΙἹὰ Τοβίδιβοηῦ αἰνι θα ὈΥ ΟΘὨΪΟΡ ἰηΐο (Ὦγοο Ῥαδγίβ, --- ΙΒ γοπςξ 

ΔΡΡϑ δυο οὗ ἃ Ῥγορμοῖ οχρ]αἰπθᾶ, ---- Α Ῥτορμοί ἀθβου θᾶ, --- ΘΔ Π1Ποδίίοη. ---- 

Ιῃ τδῦ βθη86 Αἄδιη δηᾶ Εἶγο, Νοδθ, Αργδῆδτη, Ἰβαδο, “8000, ΦΌ5ΘΡἢ, Μόοβ68, 

Μίτίδμα, Ασομ, {86 βϑύθηΐ ΕἸ] 6Υ5, Βδίδϑιῃ, μαᾷ η6 ΑἸ οὗἨ ῬτγορΡΆΘΟΥ. -- Μοβ65 

[86 ρτθαίοϑι οὗ πὸ Ῥυορμοίβ. --- Ὑπὸ Θασορβδίοη. οὗ {86 ραγίϊοα]αι Ῥτορμοίβ ἴὸ 

ΠΟΤ ΜΟΒΟ5 τοίουσοα 14 ποῦ θορίπ {111 ϑδται 1] 8. ΤΊηλ6. ---- ον {86 Τηΐεγγαὶ γα 

ΟΟΟαΡΙΘΩ. ---- ΓΘ Ῥγορῃμοίβ, όσα βδιηαθὶ ἰο ΜδΊΔΟΗΙ, ομαγδοίουβθά. ---- ΘΙ οη οὗ 

ῬΙΟΡΠΘΟΥ͂ ἴο [86 ΤΑΑΥ͂Ρ. --α ΑΡΡΙοδύϊοπ οὗὨ ὑῃς Τιανν᾿5 [πη ἀδιαθηΐαὶ ῬυΪποῖρ]65. Ὀγ [Π6 

ῬΥΟΡΒὮΘίη. --- Το Ῥγορμθίϊο ΑἸ ποῦ ἃ Ῥουρϑῦμδὶ ῬΟβΒβΘΘΒΊΟΗ, --- ΟἿ Δ] 8 ΌΣΟΙ ΤῸΓΣ 

γροθίνίηρ 1π6 ΚΡ ΙΥΙ, --- Οὐ αγ Οοπίθ ἀθγ 1018. ---- Ὠιγίηθ (Δ ἰο [86 Ῥτορβοίίς 

Οἰΐοςο. -- ὕγοτο 186 Ῥτορμοίβ ἱπδυραγαίοα ὈΥ [Πποιοη ὃ --- ΤῺ ΟἿ πο δἰδομοᾶ 

ΘΧΟΙαβίγου ἴο ὅθχ, Αρθ, οὐ ΟΟῃ ἀ! Ί0Η. ---- ΕἸΚΑΓΊΡΙ68 15 Ὑ Δ Εἴγ6, --- ἩΘΩΡΒΙΘΩ οΥρ 5. 

Ῥίιοίατο οὗ [π6 ϑοῃοο!β οὗ [ῃ6 Ῥγορθίβ. --- Α ΟἸδησο δὖὺ βο ἢ ΒΌΒΟΟΪΒ. - ϑβουρέίοπ. 

οὗ [η6 Ῥτιορμιοίβ δχίοηδὶ ἰο [86 ϑοἢοο]5, ---- ῬΥΟΡΙ ΘΒ ΡΌΠΘΓΔΠΥ ἀβκρᾶ Ῥοίοχο 46]1- 

ψουῖηρ [Π61} ῬΓΟΡΗΘΟΪΘΒ. -- ῬΙΔΟ6Β 1π 1 Ο ἢ [ΠΟῪ δίοοά. ---- )1Δ]ορι65 μούνγθοη ἐμθτ 

δια Οὔ 6 15.--- Οαΐνγαγ ἃ ΟΘϑυϊοα] δ 1018. ---- ΘΙ Δοὐϊο δίρη5 ΟΥ̓ ῬγΤΩΒΟΙ5. ---- ἘΙΧΘΙΆΡΙ65. 
-- Εἰαὐϊιοϑὺ ΚρΡθοϊτηθη85 οὗ Ῥτορμοῦϊο ὙΥ ΥἹ ΐηρ..--)νο τυ ῬΥΟΡΉΘοΙο5 ΔΙ͂ΟΥ ΜΟβο5᾽Β 

ὨΟΥ͂ Οχίϑηςϊ, ΟΙάοΣ ὑμᾶη 800 8.6. --- ΓΥΔΏΒΙΌ ΟΠ οὗὁἨ ΟΥ̓] ἴηΐο τυ θη, --- ον, ἰδ 

Ῥιορβοὺβ βγβϑύ υγοίβ, -- Οὐπηθούϊζοῃ Ὀούνγθθη ῬΙΌΡΉΘΟΙΘΒ. 88. Οὐ ]Ὺ ἀρ] γοσοᾶ δπᾶ 
νυ! θη. --- βότὴθ πού ο] 1γοτθά, ---- ΟΟΠ]Θοὐΐοη. οὗἨ τυ! θη, ---- ΤῊΘ ἔοστα οὐ Ῥυορῇθοῖθβ. 
.- Μεᾶϊα {γοπρἢ πο {86 Ῥγορμοῦο Μαίθυ815 γγο 6 σοχηχηπηϊοαίθῶ, ---- αολαϊ 

ΟΥ ΑἸΙΘΡΌΥΥ. ---- ὈΥΘΆΙΊΒ. ---- ΨΊΒΙΟΠΒ, --- ΞΘ, ΤΆ Ὸ]1081 Α οἵδ, --- ἘοΆΒΟῚ5. ἴῸσ Βαρροβίῃηρ 
τμὰῦ [16 ΒΥΙΩΌΟΙ104] Αοὐβ Τ .6 ἰηῦοΥη81. ---- ΟΥἸοτῖδ οὐ βϑηπίηθ ῬΤΌΡΠΘΟΥ. --- Α Βίρῃ 
ΟΥ̓ ΝΥ οπάου. --- ΤΠ6 ΑΟσοΟτΑΡΠἸΒητηθηΐ οὗ ῬΥΟΡΆΉΘΟΥ. ---- ΒΡρϑδκίηρ' ἴὴ {ῃ6 Νϑιηδ οὗ [86 

Τιοτά., -- Μοᾶο5 οὗ ἘΤΌΡΒΘΟΥ. --- ΥΘΘΙΏΒ. ---- Ὑ ἸΒΙΟΠΒ. --- ΟΟπγοθ6 1 {πΠ6 ΤΟΙ ΤΕΥ. --- 

αι -Κοί, ---- ῬΤοΟΡμΘίσα οὗ {μ6 ΟΙα Ἰδβίατηθην οοοῦρῖθ5. ἃροιῦ 700 Ὑ6Α15. --- )1- 

γιαρᾷ ᾿ηίο ἴουν ῬουΙοἕϑβ. ---- ΤῊΘ οἱᾶ6ν Ῥοσοα ΤΠ δοίοΙΙ5Θα, --- ΤῊΪ5, [86 ΤγΟῚ Αρο, 

--- Ἐγορμοῖβ θϑἰοηρίηρ (0 ἴὕ, -- ΤῊ Αβδγυίδη Ῥογοᾶ ἀθβου θᾶ, τὶ [Πο86 Ὀθὶοπρ- 

ἴηρ ἰο 10, -- ΤῊ15, 086 αοΙάοθη Αρο οὗ ῬΧΌΡΘΟΥ, --- Τα. ΟΒδιάθαη Ῥουοᾶ οἤδγβο- 

ἰοτβοαᾶ, τ ἢ 1058 ῬΤΟΡΒΠΘΙβ, -- ΤῊΘ ρῬοβίθχιο Ῥοχοά, δηα [8 ο86 Ῥθὶοηρίηρ τὸ [{.---- 

ΤΟ Ἰαβὺ ἔνο, [πὸ ΚΙ νον Αρθ. --- Βυίοῦ ΟἸδποθ ἂὖ {μ8 Ἰοδαϊηρ ΟΠμδυδοίου δύο 5 ΟΥὨ 186 

{8766 βισορβϑῖγο ΑΡρ68. --- ΑἸ] {π6 Ῥτορμοίῖο Τὐϊογαίαγθ πού οχῖδηί, ---- Εν ἄθηοα5 οὗ 
16 Ἡδοί, -- Ῥγορμδίΐο ΒΟΟΙ8 ποῦ ΠΟΥ͂ 88 δ ἢγβί, ---- διίαίθ οὐ [86 Τοχῦ. -- 1,158 οὗὨ 

ὑπὸ Ῥτορἢθίβ. ---- ΟἸαβϑιβοδίοι οὗ {86 Ῥυορμθίϊοαὶ ΒΟΟΚΘΒ. --- Ὁ γα Οτᾶου ἴῃ Π6 

Ἡθοτον δηα ατθοκ ΒΙΡ168, --- ὙΑΓουΒ ΤΆΡ]65. οὗ {86 Ῥχορμοίϊς ΒοΟξϑ. --- αὶ πον 
ἼΆ019 ρίνθῃ - Ν - - - - - - 809--884 

ΟπαΡ. ΧΎΤΠ. -- ΤΆ6 Βοοῖ οὶ ἐδο Ῥγορλοὲ Πραϊαῆ, 
Ῥαυ ου]ΑΥΒ οὗ [Πῃ8 Ῥτορμοῦβ Τ 6. ---- ὙΣΒΘη μ6 θορδὴ ἴοὸ ῬτΌΡἢ65Υ. --- ὙΥΒΘΙΠΟΣ Ηΐ5 
ΜΙΠΙβΎ οσίθηοᾶ ἰο {Π6 Βοῖρη οὗ Μδπαββθῇ. --- ΟΟμ 51 ἀουδίϊοη5 ΤῸ ἀπ ἀραἰηΒί.-τ: 
Βορίπηῖπρ, Ἐπ, ἀπ Πυγαίίοι, οὗ μΪ5 ργορμοίίο ΤΆ θοσ8.--τ- υταπροπιοηΐ βηᾶ Ῥίδη 
οὗ ἨΪ8. ΤΙΒΟΟΌΓΒ68. ----  τίουθ. ὙΊΟΥΒ. ---- ἩΡοΙμοββ οὐ Ῥγυθο 516 Υ. --τ ΟΌΒου δέ οτ8 

Οἵ 1. --τ Τττιο Ὑ 16. --τ ΑΠδΙγβῖβ οὐ Οὐπέοθπίβ, ---- Οἰδπαΐηθηθθβ 8η4 ἸὨαΐοβ οὐ Ῥίοοςβ 



ΧΧΙΥ ΟΟΝΤΕΝΊΒ ΟΕ 

ἴπ ΟἿ, 1--τὰχ ἢ, ΒΡΘΟΙΔ ΠΥ σομΒ᾽ Δογϑά, .--- Ῥίθοο5 πὶ {μ6 βεοοημα Ὀϊν βίοη, Χ111--- Χ ΧΊΗ, ... 
ἀδμπΐποηθδβ δηἃ ΤΊΤΩΘΒ οὗὁἨ 68} δχϑιῃηθά. ---- ῬΓΤΟΡΠΘΟΥ͂ ἴῃ Χχὶν---ΧΧΥΪ,, ---- Ὑγην 
ΔΒΟΙΪθοα ἰο βοῖηθ οὐ ῦ {Π8η [581 ΔΗ, ---- Τ8 σοποσαὶ Μοδηΐηρ, --- ΕἸΥΙάΘΠΟ6Β οὗ 108 

Αἱ ομ ΟἿ γ. --- ΤΊπλθ θη 10 τχᾶ8 ΘΟΙΩΡΟΒΘΩ͂, -- Εἰκαιηϊηδίίοηι οὗἨ ἴΠ6 ῬΙΟΡΙΘΟΙ͂ΟΒ 
ἴῃ ΧΧΥ]---ΧΧΧΙΙ, -- ὙΤ χχχίν. δηἃ Χχχγυ. δβϑὶρηθᾶ ἰοὸ ἐμ ΒΟΥ] 5} Οδρυ νΙγ. 
--τοοΐβ οὗ {μ61 15818}}- Δ ΠΟΥ ΒΕ Ρ. -- ΤΉΘΙΥ σΘΏΘΓΑΙ ΤΙΩΡΟΥΥ. --- ΧΧΧΥΙ,---ΧΧΧΙΧ, 
σΟηΒΙ ἀογϑᾶ, --- ὈΙΒογθηΐ ὙΊθνγβ τοβρθούϊηρ; {ΠΏ 611, ---- ΟΟΠΠοοὐοη. θούνγθθῃ. ἔμοιη δηᾶ 
2. Κίῃρβ χυῇί, 18---20., ΧΙΧ. - ΟΒΔΡίουΒ. Χ]---Ἰχνί, --- ΤΉ οἷν ΤΙΏΣΕΥ͂ ΘΟΙΏΤΔΟΠΙΥ δα- 

τη θα, ---- Αὐρττηθηΐβ ἀρδίηϑί {Π6ῚΓ ΑἸ ΒΘΠ ΟΣ, 85 βίαιθα Ὁ ΚΠΟΒΘΙ. ---- ΟΠ ΘΠΘ ΓΑ] 

ΟΡ βουνδίϊοῃβ ου {ῃ6 ϑβοοίίοῃ, οι θοᾶσίηρ ῬΥΪΏΟΙΡ]65 οὗ ΕἸΧΡοβιθοη ἴῃ ἕδνουν οὗ 105 
Αὐὐμο το τγ. ---- Ῥοβιῦνα Αὐρητηθηΐβ ἴῃ 18 ὈΘΏΔΙ, --- ὨΙβισαύίδοη οὗἩ 1 ᾿πίο ὅθο- 
(1015, --- 168 οὗ Βὔοκοτί, Ἡδνουπ οῖκ, ἀπ Ἐ  Θίβο], ---- ῬΤΟΡΉΘοΙ65. ἡ ΙΘΝ. ΒρΘαΚ οὗ 
{86 ϑογυαπέ 9} Οὐοά, νἱϑ. ΣΧ], 1-- 9., ΧἸΙΣ, 1---9., 1, 4---11., 11. 16., 11, 18---1111,.12., 

1χ]. --- βου ρθοη σίνοη οὗ (μ6 δουνϑηΐ. ---- ΟἸ6Γ ΟΡ ΣΟ η5 τοϑροοίηρ [81 δοσυϑδηΐ 
οὗ αοἄ, τι ΒΘ ΔΥΚ5 ΟὨ 680Η. --- Μοββίδηϊο Ὑίονν οχρ  αἰπϑᾶ δηα ἀοίθηθᾶ.--- Νοῦ 

ΘΧΟΙ βίου Μαββίδηῖο. --- ΑἸοχαπᾶου ααοίφά. ---- ΤΥ ἴῃ ναύίουβ ὉΠ-ΤηΘββιϑηῖσ 

Τηϊογργούδιοη8.--- θρτοο οὗ ΤΣ ἀπ ῬΙδη ἴῃ {μ6 ὙΌΓΕ. --- ΤῊΘ [8] Ποἀδοίοῃ 

ποῦ Ιβαῖδ 8. --- 11] 19 ῬΥΟΡΗΘοῖθΒ ποὺ δχίδηύ. ---- ἘΘΆΒΟΙΒ ΤΟΥ δβδίριῖπρ [6 ΟΟ]- 

Ἰοοίΐομ. δπᾶ Ατταηροιηθηῦ οὗἩ ὑμθῖὰ ἴο 8 ΙΕ Υ. --- ἘΘΙΔΔ ΚΒ οἡ {πὸ ρϑηθσαὶ Οὐοη- 
ἰοηΐβ, ΕΌττα, δηᾶ 5.16 οὗ [86 ῬΥΟΡΗΘί. ---- Οπούδίίοιβ ἔτοσα Το δηᾶ Εὐνγδ]α, 

Ῥᾶαρο8 888--868 

ΟΗλν». ΧΙΧ. --- Οἡ ἐἦο Βοοΐ 9} ϑογοριίαῖ. 

Νοιΐοοβ οὗ {86 116 οὗ Φογοιί δῇ. ---- Ὀἱν]βίοη οὐἨ μ15 ῬΙΌΡΘΟΐοΒ. -- ῬΙΘΟΘΒ 1η. [Π6 Ηγδὲ 
Ῥατγὺ βϑρδυδίοιυ οομπβιἀογϑᾶ, νἱζ. 1---π χῖχ., ἴῃ {Π6 1 σθηοταὶ Ῥαχρουῦῦ δηα 1) 4668. ---- 
Θυ δ αϊν ΒΟ η5 οὗἉ Χ]1---σ]ν. βορδγδύθυ θχδταϊηθά ἰπὰ ἐμοῦ Μοδηΐηρ δηα 1)4[685.--- ΓΟ 86 

οὗ χῖΙνὶ--- 11. Βρϑοί!γ σομβιογβά. ---- ΟἸΔΡΙΟΥ 11].--- ΤΆ 016 Βμοσίηρ δὲ πιδὺ Τίπηθ {Π6 
βοραζαίθ Ῥγορβθοΐθβ γγοσὸ ἃ 6] γογϑά. ---- ὨΙγοσβί 168. οὐὗὁἨ ἘΧΡοβίίουβ ΟἹ (818 ῬΟΪ ΗΠ. ---- 
Ααἰμοηίιοῖίν οὗ χ. 1--,.6. ἀθηϊθα ὈΥ 8οιη8.--- τοι 45 [ῸΥ τηδπ δ] Πρ’ 1. --α ΟΠ ΔΡ. 

χχυ. 11Ὁ ----14α. Ῥγοπουποθα βρασίοιβ ὈΥ̓͂ ΗΠ] Ζ1ρ᾽.--- ΧΧΥΪ. 7. τοῦ Βρυχίοιϑ.--- 8186 

οὗ 115 το]ϑούϊοῃ. ὈΥ̓͂ ΤΩΘΔΏΥ. --- ΟΔδΡ. χαχῖϊ, 14----2θ, ποῦ δῃ [ἩἰοΤΡΟ] Δίϊοη. --- ΟΒδΡ. 

χχχῖχ. 1, 2. 4--- 18, ρϑηπίῃηθ.--- ΧΧΥΪ, ΧΧΥΙ, χχῖχ. τοὐθούθα ὉΥ͂ βοιηθ.---- ΤΉοῖς Αὐ- 
ΓΘ ΟΙΥ͂ πϑαἰηὐαὶηθᾷ. ---- ΧΧΧ---ΧΧΧΙΪ, αἀοίδη θα, ---- ΣΧ], ποὺ βρυτίοιβ, 88 Η]Ζὶρ; 
ΒΆΡΡΟΒΘΒ. ----Ἰ1. 11. χοὐοούθα ἃ8 πηδι θη 0, ΟΥ̓ΡΤΟΠοππορᾷ 8η ΤηΓοΥροϊδίίοη ἃηα ἸαἴοΥ 
ἘΠΑΡογδίίοη, ὈΥ͂ βϑυθσδὶ ΟΥ1{168. ---- ΑΥ̓ΡῸ ΠΙΘπΐ8 ἀρϑϊηϑὺ [Π656 ΟΠ αΡρύθ18.--- οι α οι 

οὗ ὑμ6πι. --- ὨΙ γος Αὐταηροιηθηὺ οὗἉ ΓΘ Π 185 ΕΓΟΡΏΘΟΙΘΒ ἴῃ ΗΘΡΤΟΝ δηα 836 0- 
ἰπδρΊηϊ, --- ἩΥΡΟΙΠ6515 ἰ0ὼ δοοοπηῦ [Ὁ 116 ῬΙνΘ ΡΒ 168. ---- Μοῦ ῬγΟΡ8016. ΟΠ. ---- 
ΟΟμ ΡΥ βοη οὗὨἩ 1π6 τοβρϑοίυθ Ῥϑου δ 165 ἴῃ θδοὴ ΤΟσχί. --- θηοσαὶ οοποϊυαϊηρ; 
ἘΘΙΔΔΙΚΘΒ. ---- ΟΥἱρίη οὗ [86 ΟοἸ]]οοἴοη. ---Ὀἰ βογθηῦ ὙΊΘΥΒ. --- Αὐζοχηρῦ ἴο δβοοχίαϊπ 
1ι.--Μοᾶθ ἴῃ ψΒῖο {86 αἰδδαγθηῦ ῬΑγίβ ὑγοῦο ραὺ ἰορ ΙΓ ΠΘΥ, --α ῬΥΘαΙΟΙΟΠΒ τ δι ηρ; 

ἰο Μεββίϑῃ. -- Ῥαββαρϑβ αποῖοά ἴῃ Νο ν Τοβίδιηοηί, --- ΠΟΙ, ΔΙΚ5 ἡ δογθιηϑη Μοᾶθ 

οὗ Ὑυτηρ, Κι γ160, ἀπ Τ1οΙΟΗ.----Η18. ΒΥΤΆθΟ 1081 Ττηᾶρο5 πα Αοίοη58 - 868---88ὅ 

(παρ. ΧΧ.--- 716 7, αηιθηξαξὶονι5 07 «Ζ6γοηιαΐ. 

ΤΊ]ο ἴῃ Ἠοῦτον ἀηᾷ ΟὙ66Κ.--- Βοοῖς ἰοσταϑα πὸ Ῥατί οὗ [86 πδίϊοηδὶ (Ο]] ΘΟ ΟΠ.----Ν οἱ 
σοχηροβϑᾶ οἡ [μ6 Τλεϑ ἢ οἵ “0518}.--- Βαχατηατγ οὗ Οοηίθηΐδ. ---- ὙΥΏΘη, δη ἃ οἡ ψἢδύ 

ΟὐΟοΑβίοη8, ΘΔ 0 ἢ. γγὰΒ ΘΟΙΩΡΟΒΘΩ. ---- Ἰβο]αἰοα Ῥγοποίίοη8, ΟΥ̓Δ Θοπμπροίοα Ὑγ}0]6 ὃ ---- 
ΤΉΘΙΣ ΕΌΥΤΩ ΒΟΙΌΒΙΟ ΟΥ̓ΔΙΡΠΔΌΘΙΪΟΔΙ. ---- ΝΟΥ ΔΙΎΥΘΥΒ οαΙΥ]Θα οί. ---- ΓΓΟΒΕΩΟῊ 68 ΤῸΓ 
186 Φο θη 18}- Δα [ΠΟΥΒΕ]Ρ. ---- βδηΐθποθ δὖ [Π6 Οοτητηοποοιηθηῦ οὗ [π6 ΟὙΘΘ ΕΚ ΤΥΔΏ818- 
{101.--- ἘΠ 6155 Ορίηϊοι οὗ ἴ{. ---- ΕἸτουτηδίδποοβ δἀ ἀπορᾶ ὈΥ͂ ΤἬΘηΐπΒ ἰο ΒΒοΥ ἐμαΐῇ 
ΟἾΪΥ {π6 βοοομᾷ δηᾶ ἐουσία Ε]Θρίθβ Ὀθ]οηρ᾽ ἴο “ ΘΥΘΙΑΊ ΔΉ .---- ΒΘ πα ΔΈΟΙ. --- ΕἸ] ἀθ π 68 
οὗ Ιἀ θη ΠΥ ἴῃ. ΑἸἸΒοΥΒΒΙΡ.---- ΤΉ οἷν ΒΕΥ 16. -- ἴον ΒΒ Ῥυδῖθοθ ΘΧΟΘΒΒΙΥΘ, --- 1:)6 Ὑ οἰΐθ 
αποίοά.----Ῥοβιύζοη οὗ Τωδτροη δι 8 ἰη [9 ΒΙΌ1Θ - - - 88ὅ--898 



ΤῊ ΒΕΈΘΟΝῸ ΨΟΙΌΜΕ. χχν 

Οηλρ. ΧΧΙ. --- Τάς Βοοῖ Ὁ} Ἐτοκιοί. 

οι 65 οἵ ἐμ Ῥγορμοῦβ 1186.---ϑυτητηατν οὗ Οοπίθηίβ, --- Ογᾶον οὗἨ {πὸ ῬτορδΘΟἶ68.--- 

Τΐμλθβ ΒΘ [ΠΟῪ Ὅοῖ ἀο]γογϑά. ---- σ γτατηθίσίοαὶ νι βίου οὐἨ {πὸ ΒΟΟΚ. ---- ΤῊΘ 

ξοτοῖρσῃ Νιαίϊΐομβ [πτοδιθποᾶ, Πἰτιϊ θα ἴο Βούθη.--- πίη θη ΟἿ οὗἩ ΕἸΖΘΚΙΕ Β ῬΤΟΡΗΘοῖοΒ. 
--Αὐἴϑοῖκβ οὐ Οοᾶοσ, ΨΌροΙ, ἀπ Οὐοττοάϊ, απα οὗ δὴ δηοηυτηοῖιβ ΥΥ̓ΤΙΪΟΣ ἴῃ (6 

ΜοΠΙΒΙΥ Μαρδσίπο ἔοσ 1798.---Ἄ5θαρ ἴῃ ΌΒΘΡμα8 ΒΟΥ 6 5ρθ 8 Κ5 οὗ ἔσο ΒΟΟΚΒ 
οἵ Ῥτορβοοίββ. ---- ΤΉγθο ον οὗ 10 σοπϑί ἀογαᾶ, ---- ΖΊ2᾽Β ΔΒΒΟΓΓΟΠΒ. --- Το α θα ὈΥ͂ 
Ἡδνοσπῖοκ.--- ΜΆΠηοΘΡ ἴῃ ποῖ {μ6 Ῥγθβθηῦ ΒΟΟΙΪΚ γγ88 τηδθ ὕρ.---ὈΙθΠοσθοΐ ΟΟηἾ66- 
υτα8 οὗ Ηρ; 8:84 οὔμογ8.---- Το Μαβογούΐς Τοχύ σουταρί. --- ΘΛ υ 8 οἷν ΕἸ ΖΘ ΕΊΘΙ᾿Β 
Ομασδοίοσ, Μδῆμοσ, πᾶ ΞΕγ]6. --- Το, ΜΊΘΗΔα]18, ὧσ., φαούθά. ---- ῬΕΟΠΠ ΤΙ 65. οὗ 

ϊοιΐοιι.--- Οτἰρίπαμεν οὗ ΕΖοκίο].---- Νοθββίδη!ο ῬΥΟΡΗΘΟΙ65.----Εὐκαμαϊηδίοη οὗ ΚΧΧΥΊ., 

χχχυΐ. ; Χχχυ,, κχχῖχ. ; πᾶ Χ]----Χ]ν]}}.-- ρα  10]8 7} Τηϊοσργοίδιί οι ΟΥ̓ (η6 145.---- 

Ἐοϊαϊαίίοι οὗ ΗΘ ἀο βου Β ΠΣΓΟΓΔ] ΕΣ ΡΙ ΔΗ ΔΊΪΟΙ.----Πὐ Ά50}}5 ΤῸ φἀορίηρ' [86 Βρ᾽ τἰξαδ]. 

--- Ἰδπ8 οὗ [1η6 ΤΟΙΆρΡ]9 δηα 15 Βα] ΔΙ ηΡ8 5. - - Ῥᾶροβ 898..-905 

ΟΒμαρ. Χ ΧΙ. ---- Βοοῖ 9" ἐδ Ῥγορλοὲ 71)αρξοί. 

Ἰοιοθβ οὐ 1138 οἵ Ὁ δηῖ6].----ΟἸ ΘΙ ῬΟΥΆΤΥ Ὑν ἢ ἘΣ ΖΘΙΚΙ6].----ἰὐαίοσηθυΐ οὗ ΤΊπθ ἴῃ ΟἈ, ἱ. 

1.--- ΙΒοσοης ΕἸΧΡΙδηδίϊοηβ οὗ ἰᾧ σίνϑη δῃὰ ἀϊβοιβββᾶ, ---- Α ΘΒΤΟΠΟΙΟρ οὶ ΜΙβίακο, 

---Οπρροβοᾶ τυγίμῖς ἘΠοπιοπίβ ραΐ ἀτουπα 1)4116]᾽5 ῬΘΥΒΟΗ.---ἰ τὸ Ῥαγίβ ἴῃ (Π6 ΒΟΟΙς. 
---Οοπίοηίθ οὗ ϑδ6 ἢ Ομαρίοι αηᾶ βϑοίίοη..---ΤῊθ  Ἰἰβίοη οὗ {π6 ἴοαν Βϑδβίβ ἴπ οἢ.. Ὑ]],--- 

ΤῊ ἔθη ΚΊηρ8 ΒΥ 86 ὉΥ͂ (δ ἰθη ΗΟΓΏ8.--- 6 11{{10 ἩΟΙΏ.----Υ Ἰδίο ἴῃ 68Ε, νἱ]], 

Θχρ]αϊπθά.----ΕἸΧΡΙ Δ οι οὗ Ὑ βίο, 1η 6}.1----Χ]}. οἱ ἸΟῸΪ Κ͵ΊΠΡ ΟΙῺ5 Θηπτηθχϑίθα, 

--βεσοηξ Ορίηΐοπϑ8.--- ΤΥ! 0081 ὙΊΘΥ οὐὗὁἨἁ [Π6 ἔοαΥΓΒ.---Αὐρτιπλθ πη 5 ΔΡ᾿ ΘΙ ΠΒύ 17,---- 
ΑΡΡΘΔΆ] ἰο ον Ταβίβδιιθηί, ---- Εσηλ 8. ΟἹ ΑἙΡΟΥΘη 5 ΘΟ θη (5. .--- ἘΣΧΔΙΉΪΠ 8.100 

οὗ ἴμ8 ῬΙΟΡΗΘΟΥ οὗἩ [μ6 βουθῃῖυ ὙΥ Θ6Κ8. --- ΠΟΘ μΟο5. ἰο Ὑ ΘΒ, Ἠοΐπηδππ, 
ῬεΙἐτθοῖ, Ἡοπρβίοηθοτρ, Ηδυθτηΐοῖκ, δηᾶ ΑἙΡοτ]θη.---ἬΗονν ἔᾺΓ ΜοβΒΙΔηΪΟ. ---- Βοδγ- 

ἴηρ οὔ [80 Ν  Τοβίθιηθηῦ οὴ ἴΧ, 26.---Ὀ Δ 16} 8 οὐ ὙΊον, οὗ (16 ἔσαν. ΕΤΩΡΊΤΟ. ---- 
ΤΠ1ΕΥ͂ Οὗ 1π6 ΒΟΟΚ.--- Εν ἄθηοθβ. οὗ ομθ Αὐΐδοτ.---Αὐραταθηίβ ἔον [86 ΠΔῃ 61-δαίμου- 

5}1Ρ.---ΑΥὐρυπποηίβ ἀρδἰηϑύ, τ] ΑΠβυγο ΓΒ (ο Θ86Ὰ.---Ὀ: θη Θα] 0168 1ῃ [86 σὰν οὗὨ [86 
Ιαἴο οὐ Μβϑοοδῦθαῃ ἄρὸ οἵ [86 ὙΥ οὐΐκ. ---- Τὰ 105 Ῥγοβοηῦ βίαϊο ἀϊὰ Ὠοῦ Ῥγοοθοᾷ ἤτόχα 

Ῥδηΐθὶ Εἰμηβο ες --- Εν ἄθμοθβ οὗ ἐΠ18. --- ΤῊὴΘ αὐθοῖκ ΤΥδηβιὐΐοη. οὗ [86 ΒΟοΟΚ .--- 

ἘΠῚ: ἰοπ5 οἱ 11.---- Ὁ αὐϊαιίίομβ Βούνθϑῃ ᾿Ὁ δῃᾷ ἴῃ6 ΗΘΌΥΘΥ. --- ΑὐοτηρΡίβ ἰο δοοοπηῦ ΤῸΣ 

[Βοτα. --- Αἀαϊομβ ἴῃ (μ6 Οτθοξ. --- ΤῊΘ ϑοπρ οὗ 17π6 ΤΉγΘΘ ΒΟΙΥ ΟἸὨΠάτρη. ---- ΤίΒ 
Ῥοβίϊίου ἴῃ Οορίθ8.--- Το ΗΙ βίου οὗ βαβαηπ δπᾶ ἰ(8 Ῥοβιίοη, --- ΤῊΘ ἩΒίοΥΥ οὗ 
(86 Τ)οδίχαοίίοηι οὗ Β6] δπᾷ (μ6 Ὀγδροη, απ 105 Ῥοβίίοη.--- ον {1680 ῬΊΘΟ068 οτῖρὶ- 
ῃϑίοᾶ. --- ῬΙΑΥΟΙ οὗ ᾿Αδαχίαβ ἀπᾶ ϑοπρ' οὗ τ6 ΤΉτθο ΟἸΠαάτθη πού ἤτοτα ἀἰβογθηῦ 
Αὐεβ 5. ---- Οτἰρίπαι Τοχὺ οὗ [μ6 ἢγβύ Ῥίϑθοθ, ποὺ Αὐδαπιϑβδῃ θαῦ ΑἾΘΘΚ. --- ΙΒ οτοαΐ 
Ὑοτβίομϑ οὔ ἴ{. --- Τη6 Ηἰδέοσυ οὗ ϑ'αδαπηδ ποῦ ῬσΌΡΘν Η]βίοσ. --- Εν Θπ068. ΟΥ̓ 18 
βοιϊεῖοαβ ΟΠμαγδοίου.--- ον ἰδ οτἱρί παίοα.--Ὑν εἰ υέθῃ ̓ η. ΟὙΘ6Κ.---ΟΙἤογθηῦ ΤΟΧΙΒ δπᾶ 
ὙοΙβίοϑ.-- ΤῊ ἩΠβέΟΙΥ οὐ 6] δηᾷ τ86 Ῥγδροη ἔα θΌ]ΟΙΒ, --- ΕΓ ἄθποθβ οὗὨ Ἀ18,---- 
Τηβουίρἤοη ἴῃ [π6 10ΧΧ.--- Οὐρίπα!ν τσ ίθη ἰπ ΑΥΘΘΙ, --- Τοχίβ. οὗὁὨἨ νδτίουβ 6γ- 

βἴὁ 8. --- ΕἸΔΥΪῪ τηθηθοι οὗ βαβδηηδ. --- ΟἸΤΟΠΟΥ͂ ἀπιοηρ; {π6 ἘΔΙΒΘΙΒ οὗ (8650 Αἀάϊ- 

[ἰ0η8 ἰο Τ)δηΐο].---Ευπιαίίοι πὶ πίοι [ΒῸΥ σσοτο μο] - - 905-941 

ΟμΑΡ. ΣΧ ΧΊΠ. --- ΟἹ ἐΐε Βοοΐ φῇ Ποϑεα. 

Νοιΐοοβ οὐ Ηόβϑαδα᾿β 1,1[8.--- πον βοτα, δηα ποῦν Ιοηρ, μΒ6 ΡγΟρΡἢ6616.--- ΡΌΓΟΙ5Π655 

οὔ [μ6 ϑαρογβοιίρίίοιι. --- Ατρατοηΐ ἱπ ἤτοι οὗ (86 Οὐογγθοίπιθββ οὗ Ἡοζοκίδῃ 1π 
Τ116.----σϑποογίαϊηὐγ οὗ 1{.--]Ρσορθοῖθβ σϑίϑυ οὨ ΘΗ͂Υ (0 15786], --- ἘΟΥΒ]ΘΥ᾽8. Ορ ηίοι 
ἱποουτοοῦ.--- Ὀἰγβοη8 οὗ [86 ΒΟΟΚ. ---Ναίυτο δηα Μοδηΐηρ οἵ 186 ὙΥΔΏΒΔΟΠΟΙΒ Τθ- 
οογᾶοᾷ πῃ Ηχϑὲ δηᾶ ἐγ ΟΒΔΡΊοΙΒ. ---- ΠΣ όσον ὙΊογΒ Θχδιηϊηθᾶ, --α Ταμα Ορἰπίοῃ 

σίνρῃ.--- ϑοοοπᾷ 1) γδίοη οὗ τἴμ6 ΒΟΟΚ. ---- Ἠοβϑα ἈἰΠ1501} αὐταηροᾶ 8 ῬΥΟΡΙΘΟΙΕ68Β,--- 



ΧΧΥῚ ΟΟΝΤΕΝΥΒ ΟΕ 

Ἐπνα]α᾿  Ορϊηΐοη.--- Το ρΤ Υ οὗὨ [16 ΒοΟΟΚ αἀποδιϊοποα Ὁ ἘΘαΒΙΟΌ. --- ΙΆΠΗοΓ, ΚΕΣ]Ο, 
δηᾶ Ἡϊοιίοη,---Οποίβοηβ ἴῃ τπ0 Νονν Τοβίδηλοηΐξ, ---- ΝΟΥ ΤΏΔΠΥ Μοββίδηϊς Βθέογ- 

Θ1668,---- δαί βαδ᾽οοί οὗ Ἠοβοδ᾿Β Π βου ΡΟ] ΟῺΒ - - ΡῬαροβ 941..--946 

ΟἨΑρ. ΧΧΙΓΥ͂. --- Βοοῖ οἱ ἐλ6 Τηορλεΐ “οεί, 

Ἵοιΐοο8 οὗ 1{{8.--Ὑ αγίουβ Ορίηΐομβ τοβροοίϊηρ {86 Τῆπιο συ μοη Π6 Ἰἰνοά, --- Τηγοδίϊρδ- 
τἴοῃ οὗ [86 ἔτὰς Ῥογιοᾶ.---ἰ ἀνθ θούνθθῃ 877 δηᾶ 847 8. 6. ---- Οσοββίοη οὗ [80 Ῥτο- 
ΡῬΆΘΟΥ. --- 185 το Ῥατσίβ. ---- Ἐονγ σοππηροίθᾶ, -- ΑΥα [86 Τιοουβίβ ἴο 6 ΘΧρἰ δἰ πᾶ 

1 ΘΥΆΠῪ ΟΥ̓ ἰγορίο811Υ 3.--- Αὐρατηθπίβ οα οί. Β51465.--ἸΝ  ἄοπ]6 β6η856.--- ΜΕ ΒΒ, Δ} 1ο 
Ῥαββᾶρθ8.----ϑγ16, Μδηποσ, δπᾷ Τιδηραδρο οὗ [86 ῬτΟΡΗΘί, --- Εν] 4 8 Ορίἰπίοῃ ὑμᾶὲ 

86 τοῦθ ΤΟΥ - - - Ξ - - - 946---σ960 

ΟηλΡ, ΧΧΥ͂ --- Βοοῖ ὁ ἐδε Ῥρορἦδέ “ηιο08. 

ΟΙ͂οο5 οὐ 1106. --- ὙΣΘη ΒῸ ῥτορῃββίθα, .---- Οοοδβίοη βίο 1οἃ ἰο 18 Ῥσοᾶ!ο ]0η8.--- 

Ἡλϊν βίοηβ οὗ ἐμ ΒοοΙκ.----Ἰ ρΟΒ51016 ἴο αβϑίρῃ [π6 αἰ οσθηῦ Ῥογίζομβ δηᾶ 1 ̓ ΒΟΟΌΤΒ68 

(0 βρβοίβο Τίγμςβ.---ἼΠ ἄγβὺ Ὀ᾿νί βίοι Ἰη το ποίου. --- Ἰταροτίαποο ἀπᾶ Ῥοβίοῃ οὗ 

Αἴθοβ ἴῃ {86 Τονοϊοριαθηΐ οὐἁἨ 15γ86]1{{5Π|. --- Μϑηηθῦ, δ. 16, δηα Τδηραδρο. --- 

Φοχοιηθ Β Αββογίίοῃ. ---- Του αποίαᾶ, --- ὙΥ8δὺ Φογοτιηο σοίοστϑᾶ ἰο. ---- ΑἸ] πιβίοἢ5. ἴὸ 

Ατποβ ἴῃ οἴμου Ῥεορμοίβ.--- σααδίηνοᾶ τι 116 Ῥοηἰαύθποι. --- Ουοὐαιοηβ ἴῃ [10 

Νοῦν Τοβίδιηθηὶ - - - - - - - 950--988 

παρ. ΧΧΎΥ͂Ι.--- Βοοΐ οὶ ἐδ ΦῬρορλοὲ Οδααὶαῆ. 

ΝΙοιίοοα οὗ 118..-- δτθηῦ Ὑ ἰονγβ οὐ [μ6 Τίπηθ αὖ τ οἢ μ6 Ἰἰνοᾶ, --- Ῥαγ Ιου] ν Τηγ685- 
ἐἰραίϊοη οὗ 86 οχϑοὺ Τίτηθ συ τϑίθσθμοθ ἰο Ἡδνοσπίοῖς, Οβραυῖ, 61], Το] 1286}, 

δις.--- πὸ Ῥατίβ ἴῃ [86 ῬτΟΡΙιΘΟΥ.--- ΜδηποΓ ἀηᾶ Τυδηραδρθ. ---- ΟΟταρδγίβοι οὗ ῬτῸ- 
ῬΒθοΐοβ δρδίηβί Εάοτα ὈΥ 18ΐδῃ, ΕΖΘΚΙοΙ, Φογοταΐϑῃ, δηᾶ Οὐδ “- 958---ϑθ 

σβαρ. Χ ΧΥΊΙ͂Ι. --- Βοοῖ 9} ἐδ Τγορἦοέ Ψοπαΐ 

ἍΜ οη (μ6 Ῥτγορβμοῦ Ἰἰνοᾶ.--- Το Ῥατίβ ἴῃ [86 Βοοῖς.---ἰβογθηῦ ἩΡΟΙΆ6Β65 τοβρθοίίπρ: 
[86 Οοπίθηΐδ.----Α. ἰΐογαὶ ΗΠ βίοΥυ.---Αὐραπηθηΐθ [0Γ.---ὰ. τηοτο ΕἸούΐοη, ΑἸ]ΘΡΌΤΣΥ, ΟΥ̓ 
Μχγιίὰ.--- Α φῬγορβοῖίς Τταδίθίομ Ῥοθῦ!οαΠΥ οἰαδοταίθα πα ουπϑιηθηίθά. ---- Οἡ τί 

Μγίμα8. Ῥαβθά. -- βοῖιθ ΟὈ)θοιΐοπβ τηϑᾶθ ἴο 186 ἤϊογδὶ ΟἸδσδοῖοσ οὗ 186 Ναῦ- 
τοῖῖνο, οὗ πὸ ὑγοϊρῦ. ---- ΟἸγσουχηβίδποοβ γϑαϊν ταὶ] απο ἀραἰηβὺ [80 ΤΑξοτα ἴγ.--- 

βοορθ οὗ {μ6 ΒοοΙκ.---Βὺ ψβοῖη δηᾶ σμοη ΘοΙηροΟΒβοᾶ.--- ΠΙβογθαύ ὙΊΘΥΒ. --- Α οοη- 

προίοα π}ο19.---οδὺ ΟΥδο]ο οὗ [86 ῬΙΟΡΒΘί. ---- ὨΙΒΌΤομΟΘ Ῥδίνγθθη (818 δηἃ ΟὐΠῸΓ 

ῬτορἈθοίοϑ.--- δοηδῇ πού ἃ ΤΎΡΟ οὗ Ομ τ - - - - 956--960 

Οηαρ. ΧΧΎΥΊΠΠ. .--- Βοοῖ Ὁ ἐδ 6 Ῥγορλοέ ίὶοαΐ. 

Α Νιαῖνα οἵ Μογδββοίῃ.--Π που βοτὰ ἢ6 ῥγορμοβίθᾶ, δηᾶ ΘΓ. -- ΑΘ ΒΘ ΠΕ ΟΣ οὗ 
{86 Τηβοχίρείου φαρϑιϊοποθᾷ.--- ΘΆ50}8 ἔογ ταδί αΐπῖηρ; 10.--Ἴ᾽ν᾽ βίο οὗἨ [86 ΒΟΟῚ .--- 
Οοππηροίίζοῃ πᾷ Ῥτγορτοββ οὗ [μ6 ὙΒΟΪΘ. ---- Οτἱρί παίοα ἀπ ᾶεν Ἠρζοκίδῃ. ---- ΤῊ ρμᾶγ- 
(ἰουϊαν ῬΎΟΡμΘοΙαΒ ἐποαρβῦ]ο οἵ βθραγϑθίοη 88 ἴο Τίταα. --- Ῥτθαϊ!ουοπ5. 1π [6 ΒΟΟΚ 
ὙΠΟ ἢ 6 Γ6 οὐ 816 ἴο θ6 {118]168.--ΜΙ οββίϑηϊο ῬΥΟΡἨΘΟἶΘ68, ---- 146 88, ΜΆΠΉΘΥ, ΙΥΪΘ, 

δᾶ ἘΒγίμτι,---ἬΔ]65᾿ 8 Αἰγοτηρί ἰο Ῥαΐ ἰορείμον δηᾶ ἱπίογρτγοὶ ἴἄτθο ῬαβΒΑρ68.--- 
ΟὈ͵ΘοΙ0Π8 ἰο 1 - - - - - - - 900--9604 



ΤῊΞ; ΒΕΟΟΝῸ ΨΟΙΌΜΕ. ΧΧΥῚ 

Ἃ(ἜΔΡ, Χ ΧΙ͂Σ. --- Βοόκ 9} ἦε Τγορλεέ Ναλιμηι. 

ῬΟΙΒΌΠΔΙ Η]βέοσυ.---Ττὴθ ἢ 6 η. Π6 ὑῥτορ68168.--- Πγοηῦ ΗΥΡΟΙΠ6868.---Τηνοθι σαξίοι 

οὗ (89 τα ΤΊ πι6.---- ΑΟοπίθηβ οὗ [ηΏ6 ὁπ Οὔϑοῖϑ. --- ΤΒΟΥΡΓΟΗ. --- Βοοομᾶ Ῥατύ οὗἉ 16 
ποῦ νυ θη ὈῪ (ἢ0 ῬΟΥΒΟπ Ὅ͵μῈῸ τγοΐθ 16 ἤγϑί. --- Μδηπου, Θ. 716, ὨΙ1οοπ, δηᾶ 

ἜΒγΙΉη1.----ΟΥρΠ ΠΥ οὗ ΝΑΒΌΙΩ.----ΕἸΘ 1 ΠΙΒοΘμ068 ἔΌτα οἱ οΣ Ῥτγορμοίβ.---ἬἰΖὶρ Β 
Αἰὐϊοταρὺ ο 8807 ΟΠ] ἀαἰβίηρ Ομδγδοίου οὗ Ἰωδηρτδρο. ---- ἘΣΤΙ] 4180 τοίοιτοᾶ ἴο. 

Ῥαροβ 964---9606 

ΟΗΑΡ. ΧΧ.Χ, --- δοοῖ Ὁ ἐἦδε γορἦθέ Ἠαδαλκωᾷ. 

Νού!ο65 οὗ 15 ΓΛ1{6.-- - Ἴ 7 θη. ΒΘ 1 γθᾶ. --- ὉΙΒΈΤΘΙς ΨΊΘΥΥΒ. --᾿ ῬΑΥ ΘΙ ΟΌ]ΑΡ Τηνοβιϊραίϊοι 

οὔ [16 οοτγοοῖ ΤΊΠ16.---Βο]οπροᾶ ἴο Ῥοῖρη. οὗὨ “ο518}. ----Ὀγδτηδίο ἘΌσα οὐὁὨ [86 Ῥτο- 
ῬΏΘΟΣ .---1ὖ8 Ἰγτῖο ΟΒαγδοίοσ.---- τ ϊ α 10η8 οὗἁ οὔμοῦ βου ρίαγοβ. - -- Μδηποῦ, Κ.γ16, δπᾶ 
ΒΒ Βη).----Μ|ΊΟ86115᾽ 5 ππᾶρταθῃΐ - - - - - 966--969 

ΟΗΑΡ. Χ ΧΧΙ. --- βοοῖ οὶ ἐλο Ῥγορλοέ Ζορλαηῃὶαῆ. 

Νοίίοοθβ οὗ Ῥϑύβοῃδὶ Ἡϊβίοσυ. ---- Βοϊοηραᾷ ἴο Βὶρῃ οὗ “οβί8}. -- Τίτηβ ἀπᾶον 9 οβῖδἢ 
᾿ηνοβ ρα θ.:--- ΘΆΒΟῊΒ [ῸΓ Ὀ]δοίηρ' Εἰπὶ δἴθοι [16 οἱ ρ θη ἢ Ὑ6 8 ἢοΐ νὰ]. ---- Β6- 

ἸΟΩΡΒ ἰο 627 Β. Ο. -- ΒΟΟΚ οοηϑδίβϑίβ οὗ ὁπ ῬΥΌΡΉΘΟΥ. ---- 5 σΘΠΘΥαΙ Ομαγδοίον δηᾶ 

Ῥατροτί.---- Τὴ) ΟΠ ἄθδῃβ, ποῦ [π0 δουθΐδηβ, [μγθαίθηθᾶ. ---ΟΙΠ ον ῬΘΟΡΙ6 5 τοξοστοα 

ἴο.---Οὁ ποσὶ ΜΔΗΠΟΥ Δ ΒΕγ16.--- ΒΘΙΛΙ ΙΒΟΘΉΟ65 Ουὖ οὗ ΘΑ] ῬΓΟΡΒοί8.---Β τ τη 
δη4 Ὠϊοίοη - - - - - - Ξ - 969-972 

Οηαρ. Χ ΧΧΤΙ.-- Βοοῖΐ οὶ ἐδο ηγορλοὶ Ἠαφφαΐ, 

Νοιυίοο5 οὗ 111[8.--ΕΕὈὰγ ῬΤΟΡΉΘΟΙ65 ἰη Βοοῖς, οα οᾶγίηρ π6 δαρδίαηοθ οὗ 21] εἶθ. οτὐὰϊ 

ΤΙΒΟΟΌΓΒ6Β. --- δα τ Δ ΥῪ οὗ ΟΟπίθηΐ8.--Ἴ Ὁ Βοτὰ δα ἀγοββθά. --- Μοββίδηϊο ῬάΆββαρ68. 
--- Ῥτορ οί [ἄρα8 ΟΥ̓ΖΟΥΆΡΌΔΡΟΙ δηᾶ {6 Μοββίδηϊο ΤΊΙΩΘ. ---- ΟΒδύδοίοσ. οὐ ἢ18 

ῬΙΟΡΏΘΟΙο68. --- ἀθηοσα! ΜδηποΥ δηᾶ ΞΥ16. ---- ΕΧδτηϊηδίύϊοι οὐ 11. 7. ---- 18. ἐσττιθ 
ΞΘη86 - - - - - - . - 972--.74 

ΟΒαΑρ. Χ Χ ΧΊΙΠ..-- Βοοῖ Ὁ ἐδ6 ῬΡγορλεέ Ζοολαγίαλ. 

βου οὗ Βογθοβίδῃ δηᾷ ἀταπάβοῃ οὗ 144ο.--- στα γ. 1. δπᾶ υἱ, 14. ποὺ ἱποοηβὶβίθηὐ τ μι 
τ 18.---ἸΧούο65 οὗ 18 11{8.---Βοοῖς αἰν! θα ἴηἴο ὑνο Ῥαγίβ.---ϑα θα! βίοι. οὐ {Πθχη.---- 

Μοδηΐηρ οὗ ἐπ Οοπίθηίβ οὗ βτβὺ Ῥασγί.---Μοδηΐηρ οὗἉ [86 ΤΒοΟΌΓΒΘΒ ἴῃ βοοοπᾶ Ῥαχί. 

--- ΑἸ ΘΒ ΙΟΙΤΥ οὗ 1δϑὲ Ῥαγί.----Αὐραχαθηΐβ πὶ ἔα ον οἵ 10.-ΑΥ̓ΡΌΤΑΘΙΗΙΒ ΔΡΆΪΗΒΙ. ---Ὁ 
ΘὉΠΉσαΙΥ οὗ ἀθοϊαϊηρ:. ---- ΤῊΘ βϑθοομᾷ Ῥαχὺ ττιθη ὈΥ οη6 ῬΘΊΒΟΙ. --- ΟΠ]6Γ Οου- 
5 ἀογα !οη8 ἀρδϊηϑὺ 108. ΑἸ ΒΘ] οἴ γ.---Ὑ Θῃ (86 ὙΥΤΙΡΟΥ 1ἰνθά.----ΕἸΧΡ]δηδίϊοη οὗ ἐπ 8 
Τηβουϊρίίοη.--- Τῆς Αὐὐὐπον Ζϑοβδγίδῃ τηοπίϊοηθᾶ Ὀγ 15 ϊδἢ.---ΟΠ 08. ἸΧ, ΣΧ. δηᾶ ΣΊἹ.-.--. 

Χῖν. τ 6 δὐ [Π6 βαῖηθ Τίμη6. --- Οὐοίδιου ΟΥ̓ Μαίμον ΧΧΥἹ. 9. τότ ΖΘΟἢ, χΊ, ---- 
ἨθΗρδίθ ΟΡ Ορϊπίοῃ. πηέθηβθίαδ. --- ΝῸ ΕἾΤΟΥΙ 88 οτϑρὺ ἰηΐο (86 Ἰοχὺ οὗ 

Μδιῦθον ---- ΕἸτδὺ Ῥασύ τη βίγ ἰπ ῬΊοβ6.---ἀθῃογαὶ ΜδηΠΘΥ οὗ {μ6 Ὑ ΤΙ οτ.--- Ὁ] οἴ οπ 
ἸΠΟΟΥΤΘΟΟΪΥ ἀθβουϊ θα ὈΥ ΒΙΑΥΠΟΥ.--- Ομ γϑοῖοσ οὗ [86 Ὗ Ἰδ018.---Ὀ Βἤου ἐν οὗἩ ππᾶογ- 
βίδηαϊηρ ὑμ6 ῬΙΟΡΗΘί, ---- Μοβϑδίϑηϊο 1688. ----- ΒΙΑΥΤΘΥ αὐοίοἃ ὙΠ ΙΒαρρσοθδ- 
ἰΐοπ - - ᾿ - - - - - - 978ὅ---ὁ84 

βαρ. ΧΧΧΙ͂Λ--- Βοοῖ 97 ἐξ6 Ῥνορλοέ αϊαοΐὶ. 

Νοί!ο65 οὗ μῖ8. ῬΡΘσΒΟΗ. ---- ὈΙ ογοηῦ Ομ ποηΒ τβρθοιηρ Βΐ τη, --- Ταῖλθ ποῖ ΟΠ οΪ4].---- 
Ἰογνδίίοη οὗ 1. ---- ῬΡΑΥΠΙΟΌΠΔΥΒ τοβρϑοίίηρ, Π18 116 δηᾷ Τίτη68. ---- ΤΉτοΘ θοῦ 0 5 



ΧΧΥΊΪ ο ΟΟΝΤΕΝΤΥΒ ΟΕ 

ἴπ ἐδ6 ΒΟΟΚ. -- ϑατατηοτυ οὐἩ τμοῖγ Οὐπίοηίβ. --- Βοίδου. Ῥοίνγθοη {86 οὐαὶ δηᾶ 

τγϊείοπ Ῥτορβθοίββ. ---- Ορἰηΐομβ οὐ ἘΠΟΏΒοση, Ἐπγα]ᾶ, δηᾶ ἩδυθυτΟΚ. ---- ΜδπΠΟΥ 

οὔ ὙΥτἰίηρ. ----Τὐϊοὐίοη. ---- Τποοστοοῖ Αββοσήίοι οὗ 8 Ὑτιίοτ ἴῃ {86 Ογοϊορφᾶϊα οὗ 

ΒΙΡΙΙοαΙ Τὐϊογδίαγθ, --- Οδποηῖοαὶ ΑπὐμοΥ - - - Ῥᾶρεβ 984---986 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΝ ΑΡΟΟΒΥΡΉΗΑ. 

ΘΒ». 1.--- Τῆε ΤΑϊγα Βοοζ ὁ βάτας (ΕἸνοὲ Ἐδάγαβ, ἘΠΙρ] 88. Ὑ ΘΓβ1:0}). 

Ὀϊοσθῦ ΑΡροϊδίίοηβ οἵ 186 ΒοοΙ ἰπ ἀϊβδιοπί Τϑοουπιθ (8. --- Νοῦ ἴπ Οοταρ] αἰθηβίϑη 

ῬοΙγβ]ούί, ποῖ’ ὑτϑηβίαιθα ὈΥ Γλυΐμογ. --- ΤΠ68. ἴπ [86 ΤΥ. --- Μοπίίοι οὗ Βοοκ 

ἘΥ ἴπ6 ατβοκ δηᾶ 1Τιδίϊπ ἘδΙΠ615. ---- ΟΠΥΔΟΙΟΥ 88 ἃ ΟὙὐθθκ Τυβη βίο ἔγοσὰ {86 

ΟΙᾶ Τοδβίαπηθηΐ. --- ΘαΠΑΠΊΆΤΥ ΟἹ ΟΟπἰοηί8. --- Ῥαυ σα ]αν Οοτηρδσίβοῃ οἱ 1 τὰ [86 

Οὐδποηΐοαὶ Ὑγτηρ5. -- Τηξορτ γ. --- ΖαηΒ ΟΡἰπίοη. ---- ΤΥΘΠ 8] δίου. ---- ΤΊπαο σῃΘη 

μο 1ἱγοᾶ--- Ὑδτδίοῃβ. ---- ΟὈ͵δοῦ οὗ [π6 ΒΟΟΚ. ---- 1)6 Ὑ͵οὐο᾿Β δααρταοηύ οα 18 Ὑ' 8106. 

--- Αρρ!ἰορθομ ἰο [86 ΟΥοἴδπι οὗ 16 ΠΘΡγονγ Ταχύ - - - 987-990 

ΟἨΑρ. 11.--- Τῆο Σοιν Βοοῖ ο' Ἐβθάτας (ϑεοοπά Ἐδβάγαδ, " ἘΠ Ρ 15} 

ὙοΥβι ἢ). 

ὉΙβογοπί ΑΡροδίϊοηβ οὐ [μ6 ΒΟΟΚ. --- ΤΉγχοο Τοχίβ ἀθβογδοᾶ δηᾶ ομαγδούοτιβθα, Υ]Ζ. 

{86 1δἰΐη, Αταρίς, δπα ἘΠΗορίο. ---- ΟΟπέοηίε. --- ΤΙ ΒΈΓΘΗΘο5 ἱπ Εἰχίοηῦ Ὀοίνγθθῃ {86 

ΤΌΧί5. -- ασθοῖς Τοχύ αὖ (86 Βαβίβ οὔ τὰ6 1ϑὐΐη. ---- ϑαρροββά ποίδιοηβ οὗ ἰδ ἴῃ 

ΘαΥν ΒΊΟΥ. ---- Τοῦ οἰδοα ὈΥ͂ ΙΓΘΏ 8618. --- ΤῊ ΟὝΘΘΚ ποῖ ἰγϑηβί θα ἔγοση ἩΘΌΤΘΥν. 

--ΤΒοη δηα Ὁ Ὑοτα οἷ. {11--τοχῖν. τγαὰ8 πτίυθη.----ΟΥ̓́ 9 ον 18ῃ ΟΥἹ ρΊΏ.---- ΘΔΒΟῚΒ 

ἴον ρἰδοίηρ Ὑγείας ρυῖου ὕο Ομσίβί, ---- ΙΒ σης Τηὐογργείδιομβ οὗ {π6 ὑνγοῖγο ὙΥΙΏΡΒ 

δια [το Ηδϑᾶσ, ὅζο. Ῥοοηρίηρ το {π6 Εδρίο ἴῃ ΟΒδρίοσ ΙΧ. --- ΒοῸκ στ θη 

ἴπ Ἐργρύ δρουῦ 40 8.06. --- ἘΔΙΥ͂ ΤῊ ΘΓΡΟ] Δ ΊΟΙ 5. ---- ἈΑΡρομᾶΐχ (συ. ΧυἹ.) τί τθα 

ὉΥ 8 Ομ τἰβιίϊδη ἴῃ ἘΡΥρί. -- Ἐϊγβὺ ἔνγο ΟἸιαρίοσβ ΟἸγβυίδη απ Ἐργρίϊδη 8180. --- 

ἙΠπΗορίο ἀπά Ατδρίο Ὑ δγβίοηβ Ὀϑίξον {μ8η {86 Τιδίη. --- ΤΟΥ ΒΙ[168 ἴῃ {86 Τδΐπ 

1561}, 828 ροϊηίθᾷ ουὖὐ ὉΥῪ αμ ἅδθγ Ὑ] 8. -- θοαὶ ΟὈβουνδίίοη5. ---- ΝΟΥ [86 
δαϊῃοηίίς Ῥτοδαοίίοη οἵἨ Ἐ2γϑ. ---- Ὑ Εἰβύοῃ᾽ Β ΟΡ πίοι. ---- ΒΟΟΚ γογθούθα ὉΥῚ Βο- 
τη} 8.8 - - - - - - - - 990--Ἠ99ὅ 

ΟΗΑΡ. 1Π|. -- 116 Βοοΐ 9 Τοδέξ. 

ΤΊ]. ---- ΘΌΙΤΩΤΉΔΙΎ οὗἩ Οοπίρηίϑ8.---- ΙΒ σοηὺ ΤοΧί8.----Μαΐτιαὶ ἘοΙ δίίοπ οὗ [Π6 ΤΘΧΙΒ, -- 

Τηγοβεϊρϑιίοηβ οὗἩ [πΠ6 οοπάπλοιι Βα 518 ὈΥ͂ Πρδπ δηᾶ ἘυΖβομο.---ασὐθοκ Τοχί ΟΥ̓ ΩΧΧ, 
βαρ] οϑὲ δηᾶ Ῥεβί. ---- ΟΥὐὶρίπαὶ οὔ ασθοὶς ΡΥ ΌΘ ΡΥ Ηθθτονν. -- Τθαβου8 ἴοσ [88 

Ψίον. ---- ΕὙΤΙΖΒΟΙΒο᾽ 5. Ορίηΐοη. ---- ἨΟΙτΩ68Β 8 δῃᾷ Ῥδυβο 88 ΟΟ]]θουοΠΒ οὐἨ ΜΒ. -- 

ϑγτίαο Ψογβίοθ. ἱπ Τωοπάοῃ Ῥοϊγρίοιί. ---- ατθοκ Ταχύ φυϊπίθα Υ Τὶβομβοηάοτέ 
ἤγοτα 8ῃ δηῃοϊθηὺ ΟὐαδΧ, 4 οη.16 81 τ ἐμαὶ ἴῃ βοθ οὗ Ηο]τηο8 8 ΜΆΝ. --- ΟΠ8- 
γϑοιουβοα, --- ΤῊ ὑσὸο Ηδθῦτον Τοχίβ ἀθβοσι 8. --- ΤῊ6 οἱᾶ 1,δ1η. ---- ΑὨροΙο 
ΜαΐΒ γυϊηιϊοᾶ ΟἹ! οη8. ---- ΤΔΏρτιδρο οὗ 1η6 οἱ Τί. --- ΤΠὰ6 ΟΥρίμδὶ οἵὨ 10. --- 
Τιαῦη Ταχύ ἴα Ὑ αϊρϑία. --- Ηονν Φογοταθ ἀδοᾶ {π6 ΟἸΠΔΙάΘΘ. --- ΟΟπίοπίβ ποῦ ἷδ- 

τοΥΐο Δ]. ---- ΤΠΙΡο π᾿ Β ὙΊον. ---- ΤῊΘ 016. ἐἈθΌ]ΟῦΒ. ---- ὨΙ ΒΟ Ό]Π168. ἴῃ 116 ΗϊδίοτΥ δπᾶ 
ΘοορταρὮν. ---- ΟΡ͵θοὺ οὗἹὨ 186 ΥΥ τἰτοσ. --- Π)αΐα οὐ {μ6 Βοοκ.-- ὨΙἴδυθηῦ ΟΡ ΠΙΟΉΒ.--- 
ῬτοῦΔΡ]6 Τ πιο. ---- Ὑ7τ θὰ. ἴῃ Ῥα]δβίϊηβ. ---- Ὑ 4186, ---- Το ΠΟΠΪΟΔΙ, --- ΗΟ τοὸ- 
ρατάρα ὈΥ [6 ΕΔίΠοΥσ. ---- Οὐἱροπ᾿β Ορίηΐοπ οὐ 16 ποΐ οοπείβιθηξ, --- Εἰβυπαδῦθ οὗ 

ὙγοΥΐ τὰ ἴῃ Ταῦ ΟἸΌΤΟΙ - - - Ξ - - 996--1001 



ΤΠΤῊΞ ΒΕΘΟΝῸ ΨΟΙΌΜΕ. ᾿ ΧΧΙΧ 

(Ἐν. ΤΥ. ---- Τῇ Βοοΐ ὶ σμαϊέλ. 

Βαμητηδ ΣΎ οὗ Ηϊδβίοσγ. ---- ὅθυθσαὶ Τοχίβ οὐ 1, ---- ΤᾺ. ΟὝΘΘΚ. --- ὙΥδηβαἰθᾷ ἔγοτα ἃ 

ἩἨρῦτον Οτϊρίηδὶ. ---- Ῥσοοῖβ. ---- ϑγγίδο Υ δγείοῃ. ---- ΟἹά Τιίη. ---  α]ραῦο. --- Ἠοὸν 

Φογοιηθ ρχοοδαᾶρᾷ ἴῃ τιδκίῃρ; μἰ8. Ὑ Ιβίοῃ. --- ΤῊ ἃ ποῦ ὑγδῃβίαιθ ἔτοτα Ομδ]466..--- 

Ξαρροβοά ΑἸ α οπ5 ὈΥ͂ [μ6 ἜΔΙΔΘΥΒ ἔγοτι Ἰοβὺ ᾿ΤῸΣ (8, -- Νδυτδῦγθ τοῦ ἰδίου 8], ----- 

Οδορταρμῖοαὶ ἀπ Βἰβίοτιοδὶ Τηθοοπγδοΐθβ. ---- Αὐξοταρβ [0 Ὀχίηρ' [80 ΝΟΡαΟΒδάπθ2- 

ΖΕΥ͂ ΟὗὨἨ {π6 ΒΟΟΚ ἰηΐο οοπποοίΐοη τὴ ὑσαθ βίο. ---- ὨΙθγοηῦ Ορἑηϊοῃ8.----Ὀ- 

ουἸῖο5 ἴῃ αβϑιρηίηρ [86 ΚΒ'ΓΟΥΥ οἰὑΠοῖ ἴο [86 ῬΓ6- 6 1168 οὐ ἴο [86 ρμοβί-9χ!]θ ΤΊΡΩΘ.--- 

Οτοι 58 Ψίον.----ΒΟΘΚ οομβίβίβ οὐ ρᾷσο ΕἸΟΙΙΟΙ, ---- ὨΙἤδσοηῦ ΑΡρΘΙ]δίοηΒ ΔΡΡ]]οα 

ἐο 1{. ---- Οθμοσαὶ Ομδγβοίοσ οὗ [μ6 ϑ''ΟΥΥ. -- Αὐξοχηρύ (ο δϑοδσίαί πη [6 Τδΐο. ---- ΤῊΘ 

ὙγυοΣ ἃ Ῥαϊοβίϊπίαη σου ἴῃ ἐμ βοοοπᾶ ΟδμίατΥ 8.0. --- ον (86 ἘδίΠοΣβ τοσαγᾶθα 

[86 ΒοΟοΚ - - - - - - « Ῥαρο8 1004---1010 

Οπλνρ. Υ. --- θη ἐδ Κεβῖ οὶ ἐῖο ΟΠαρίογϑ 9 ἐδ Βοοῖ 9 Ἐδίλον τοϊἑοῖ, αγὰ 
"οιωιᾶ ποίέλον' ἐπ ἐΐ6 Ποῦτγοιυ πον ἴῃ ἐζ6 Ολαϊάδο. 

Αἀδιιοηϑίο [86 ΒΟΟΚ οὗ Ἐδίμου βροοϊβοᾶ πᾶ δμυσηογαίθα, τι} {Π|6 1} ῬΟΒΙΠΠΟῊ8 ἰη ΤΟΧΧ, 
δᾶ Μαϊραίο. ---- Θραχίουβπθβ5 οὐἨ {Π 61. --- ὨΙ Πδγθηοο8 'θ Μ5Μ, οὗ (80 ΤΧΧ .--- 

Τὐρβμοσίδη Το χῦ. --- ΤῊΘ οτἱρίπαὶ Οτθρκ. ---- Ἠθαβοπίηρ οὗἨ Κοβο] ἴῃ ἔδνομγ οὗ ἃ 

ἩΘΡΓΟΥ ΟΥἩ Ατϑιηφδη ΟΥἱρίπδ].---- Ὑσϑηβίδίοσ οὗ δας μοηίῖο ἘβύμοΥ ἰπίο ατθοῖ δπά 

Ὑγτοσ οὗ [ὴ6 ΑΡοοΥγΡμΔὶ Ῥασγίβ, ποὺ ἰάθημοϑ!, --- Βα Ὀβουϊροι 'π ατοθκ ΜΕΘΝ, --- 
ὙΠ Ῥατίβ τυ ίθῃ ὉΥ 8η ΕρΥρίϊϑη “ον ἰῃ Βοοοῃᾷᾶ Οδμ ΤΥ Β. Ο.--νὸ οΥΒΙ015 οὗὨ {π686 
ΑἀδΙτἴοη8. --- ΤΉΘ οἱ Τιαίΐπ ομαγαοίου βθα, ---- Φογοτηθ᾿Β 1,1. ---- Μοηύοη ὈΥ {86 

ἘΔΙΒ618.---- ΟΟπη01] οὗ ΤΥθη Β δηᾷ Τα γΒ Εἰδβίϊμηδία οὗἉ {μ6πλ. - 1010-Ἰ012 

Οηδρ. ΥἹ. ---- 716 Βοοῖ οἷ᾽ ΤδαοΉι. 

ΤΊΠ165. ---- Τν βίο ἰηίο Ῥαχίβθ, ὙΠῸ Θυτητθ τ οὗ Οοηΐοηΐθ ἴῃ ΘΔΟΠ. --- ΑἸΟΙΩΡί8 ἴο 
ἀἰβίασ ἐμ6 Τῦηῖιγ. -τ- Οομβίἀογαιοηβ ἴῃ ἔδυοῦν οὗ ΤΠ γ.---- Ἐπ ἀθδυοῦτβ ἴοὸ ἴὰ- 

Ῥαρῃ {π6 Τηςαρτ γ.---ΟἸγ βίδα ΓΛ ΘΓ ΡΟ δυο 8 δϑϑαμιθᾶ ὈΥ ατού!α8. ---- ὙΥοΟΙΚ ποΐ 

οἵ Ομ τί βιίδη. Οτἱρίη. --- ΤΊορ611655. Ψίον οὗ ἃ Ῥαββαρθ ἴῃ {16 Μαυταίοτίδῃ ΟἝπΟη 

ανοῦτα]6 ἰο [π6 ΟὨτἰϑυίδη Οὐἱρίη, ----- Ῥαβθαρθ ἄοοθβ ποὺ σϑὶδίθ ὕο {86 ΑΡοῦῦγρμα]. 

ΒΟΟΚ.---Ορίπίοηβ σαβρϑοίίηρ {π6 οΥὐἱοῖπα! Τιαπρτιαρ6.---ΟΥ ΡΠ] γ οὗ [86 ατθοκ.--- 
Τηΐογηδὶ Ενὶᾶσπορϑ. ---- ΤΏ Αὐἴδοσ ποὺ ΒΟΪΟΙΆΟη, ΠΟΥ Ψ 6518 ίγδο, ποῦ ῬΏΙ]Ο, -- 

Αὐρυτμαθηΐβ ἀραίπδὺ ῬΉ11Ο. --- Αϑβαχηρίϊοη οὗ 8 ἀἰϊδεγθηῦ ῬΉΠ]Ὸ ποτα 186 ΑἸοχδη- 

ατίδη. ----- Νοῦ ει θη ὈΥ ΖοιαΡΌΔΒΕΙ, ---- ΑἸἿΒΟΥ πη ΠΟΥΨΩ.---- Νοῦ ὁη6 οὗἉὨ [80 ΤΒοταᾶ- 
Ραΐδο οὐ ἘΒβ6η68. ---Αἡ ἘΡΥΡΙΔΕ “6 νγ οὗ ΑἸοχδηατί8. ---- Τίτηθ σμθ [6 τᾶ ἀθ- 
ἑοχταϊηθᾶ, Ὑπ6 Αὐἰδβοῦβ Αἴτη. -- Ῥεσβοηδίθβ ϑοϊοσηοιι --- ἀθηθταὶ Εἰβίϊτηδίθ οὗ [89 
ΒΟΟΚ. ---- ΤᾺ 5:716.--- Τηγοδιραίΐοπ οὗὨ 186 βοῦτοοβ ψΒΘΠΟΘ {Π6 ΑὐἱμοΥΒ τ Πρίοτιβ 
Ἰ)οοίτίπα τὰ ἀογίναα, ---- Αὐἰξοπαρύ ἰο δϑϑίρτι βοιῖθ Ῥασυ σα Β ἰοὸ θα ἢ βΟΌΓΟΘ. ---- 
ὙΥΒΟΙΒοΥ Ηἷ8 1ἅ66 οὗ ἔπ Ἡἰνίπο ὟΝ ἰβάοτα 88 τηου]οᾷ ὈΥ͂ [6 ῬΡΑΠ ΒΘ 5{16- ΘΒ 0 

ϑγβίοτηα οὗ {86 Ἐδβί, ---- Ὁαθ πο Ορίηΐοπ. ---- βθη  θηΐ8 οὐ 76] 16. ἀπᾶ β08012 
τοβρθούίηρ [μ6 ϑουτοθ οὐ ἐμ6 Τ)οοϊτπ6.---ϑίαίο οὗ αὐθθκ ΤΈΣι.---Τιαιίη Τοχύ ἰπ Ὑὰ]- 
ραῖο ἀεβουιθοᾶ.--- ὅγτῖδο πα Ατδρίς ὙΥΘΏΒΙ ΔΙ 008. ---- Αὐτηθηΐδτηι Ὑ ΘΤΒΙΟΙ. ---- ΟἸΠΟΥΒ 
Θηστηοταδίθα. ---- Ἐπ ]168ὲ Ὑτᾶοοβ οὗ [π6 ὙΌΙΚ. --- Ῥαββάρθβ 'ἰπ {86 Ῥδα]η6 ΕἸΡΙ8|168 

ΒΌΡΡοΞβθα ἴο τοίου ἰο 1:.--- Θἰ π}116γ ΕΘτα  ὨΒΟΘΉ 665 ἴῃ [μ6 ΟΔΥμο 11. ΕΡΙ86168 Δη α «781|68. 

-- ἘΔΥΪΥ Νοϊοθβ ἴῃ μ6 ἘΔΙΠΘΥΒ, δηᾶ ραἰχβις Ψίον οὗ [86 ΒοοΚ - 1018--1024 

ὕπαρ. ὙΠ]. --- 11.6 Ῥγίβάοηι 0 «1οϑμι8 ϑόη 9 δίγαοῆ. 

ΤΉ 1168. ---- ΤΡΘΒΟΙΩΌΙ5πο6 ἐο ῬΙΟνΟΥΌΒ. --- [4685, ΘοΌΓΤΟΟΒ, δη ἘΊΠΐοΒ οὗ ἔηθ Ὑγτῖίον. ---- 

Οὐοπέοηίβ. --- ΝῸ ρογγδαΐηρ Τ]η1|γ.--- ὨΙΕογοπῦ ΟΡ ΒΙΟΉΒ. ---- ἘΠΟΒΗΟΥ Β ν᾽ βίο, --ο 



ΧΧᾺΣΧ ΟΟΝΤΕΈΝΤΞ ΟΕ 

ΦαΒηἘ. ---- 5..1.012.---ΟΟπ͵οἴπγο8 τοϑροοῦπρ [86 ΑὙἸἿΒΟΥ. --- Νοῦ ἃ Ῥυιθβί, ---- Τηγοδ- 
ἰσαῦίοι οὗ [6 Τ δΐἴο. ---- ΟΟΠΗΙ οὔ ηρ ΨΊΘΥΒ. ---- Αὐἰοιαρύ (ο αϑοθγίαϊπ ὑπ 1)αἴθ ρδγ- 
ϊδυϊαυγ.--- ΤΠ6 ΤΥδπβιαίοσ᾽ 8 Αροὸ δρουὶ 180 Β.0.--- ΑΘ ΠΟΥ Β Αρο δροαύ 180 8.0. -- 
Ηἱχίρ;8 ἸἨαΐο,---- Β6η012. --- Φοχοιη ΘΒ δἰδίθιηθηξ τοβρθοίηρ; 8 βθοίηρ ἐΐ6 Ἡδδτεισ. 
---αἰνοιαρύ (οὸ ἀΐϊδβοονον ὑπὸ Μοδπίπρ οὗἉ {818 Ὑ οτά, ---- ΤῊ Οτοοκ ἰχδηβίαιθα ἔγοσω 
Ἡρῦσον. ---- ΓΤ οση8] Ῥτοοῖβ. --- ΤᾺ6 ΤΥΔΠΒΙδίου ἃ Ῥα θϑηΐϊδη {6 γν. ---- Ὁ] ποί δρ- 
Ῥοῃᾶ {86 5186 ΟἸΒδρίου. ---- Βοοοπᾶ Ῥχοϊορτθ πὶ {π6 ΟΟἸρΙ]υἰοπβίαῃ ῬοΙγ ριον, δπᾶ 

Μαυϊραΐθ. ---- 7 θποο ΤΆ ΚΘΗ. ---- δίαῖο οὗ [6 ατθοκ Ἰοχί.---- Οοταρασίβοη οὐὗἨ 10 1ὴ 

αἰ οσοαῦ ΔΙ ΠΟΠ8. ----  ΑΥϑ οη8, μον δοοοπηϊθα [ῸΓ, --α αῖίαθ οὗ τἴ6 ἜΟΟΚ. ---- 

ῬΡΟΥΒΟΠΒ δἀαἀγοβδοᾶ, --- Τιοδαϊηρ Βοηςποηΐβ οὗ ὙΥΤΙΟΥ.---ἰῷθα ρροβοᾶ Ὑτδοοβ οὗ ΑἸἹοχ- 

δηατδη ΤΉΘΟΒΟΡΒΥ. --- 1Πἤπθηοθ οὗ Οτθθκ ῬΠΟΒΟΡΕΥ͂ ΡθΥΟΘΡΈΡΙΘ. ---- 5716, -- 

Ταϊπιυαϊοαὶ Νοίΐος οἵ 9 6508 ὅοπ οὗ δίγαοι,---Τ 6 ἔτχο Οο]]οοίίοπϑ οὗ Ῥτουοτθβ ππογ 
186 πϑπη16 οὗ Βοη-ὅ531τἃ.---- Τηγοοιραίίοη οὗ Β6π-ΒΙγα 5 ῬΘΓΒΟΠΔΙΥ. ---- ΝΟΣ 146 }}168} 

ὙΠ} 658 ὅοη οὗ ϑ'ἴγϑοι, ---- ὅγχῖδο ὙΘΥΒΊΟΠΗΒ, ---- Τ Αθ αι  οὐδίοη ἴῃ Μαϊρϑίο. --- 
Ἑαυ οϑὲ 1786 οὗ ΒοοΚ.--- αββαροβ οὗ Νοὸε Τοβίδιμθηΐ ΒαρΡροββᾶ ἰο- ργθϑδϑῃύ ἘθιΏ115- 
ΘΘΏΟ6Β. -- ΟρΡ᾿ ΠΙΟΠ8 οὗ (86 ἘΔΙΠΟΥΒ τοβροοῦηρ {π6 ὙΌΙΚ. --- ΘΒ} Ἐϊδυπλδῖο. ---- 
ἘΠ ΒΏ Ψ  ιβίοη, τ ἤθποο ἰακοη. - - - - ΡῬῬαροΒ 1024--10838 

ΟΒ4ρ. ΥἹΠ. --- 716 Βοοΐ Ὁ Βαγμοῆ. 

ΑἸ]οροᾷ Οτρίη, δηᾷ Οοηΐθηίβ, ---- 1 5108. --- ΒοΓΓΒΟΙ Δ 5. Αἰξοταρὺ ἰο βοραγαΐθ 11], 
1---8, ἔτοτα. ΟἜδρ8, 1. δπᾶ 11. ---- 17)6 Ὑ οἰϊθ᾽ Β ΒΘΡΙΥ, οοποϊαδῖγνα. ---- ΒΟ ΒΟ] 8. Αὐ- 
Τοιηρὲ ἴο δϑϑίρῃ ἰὸ 111. 9---τν' ὃ, ἃ ἀἰδουθηῦ ὙΥτϊου ἴτοτα ἐμ6 Αὐΐμον οὔ ἱ, 1---ἰϊ, 855, 
--). Ὑγοὐίο5Β. ΒΘΡΙΥ, ἱπβυδηοἱοπί, ---- ΤΠ6 ὄνγο ϑβοίίοπβ οὗ Βοοῖ, οὔ ρίμα!ΠΥ 1πᾶ6- 
Ῥϑηᾶοῃί, --- ΘΆΒΟῚΒ δρδίηϑε 1860 Βδγαοἢ- ΑἸἸἿΒΟΥΒΒΙΡ. ---- ΟΥ̓ ηΔ1] Τιληρτᾶρο. ---- 

Οἰγουτηβίδηοοβ δ] ροᾶ ἰπ ἔθνουσ οὗ ἃ Ηοῦγονν Οὐρίηδὶ οὗ ἱ, 1--- 11 8. -- 111, 9--ν, 9. 
οὐ η ΠΥ πτιἐθπῃ ἰῃ ΑἼΘΘΚ, ---- ἩΔνοΥΠἰοἷς ἴῃ ἴΆγοι οὗ ἃ αὐθοκ ΟτἹρῖπΔ], ---- Ηγ- 

ῬοΙ 6818 οὗ ΟἌρρ611π8 δᾶ ΗἩδνυθγηῖοῖκ ταβροοίϊηρ {π6 οὐκ 'π Οοπηθοίΐοη ἢ ΒΟΟΚ 
οὗ Φοσοσαϊδῇ. ---- ΟὈ͵οοῦ οὗ [86 ἄγβὺ ὙΥΎ ΤΟΥ, --- Α ῬΑ δ ἴδῃ ον. --- ΤῊΘ βοοουμα δ 

ΑἸοχαπάχδη. ---- ΒΟ Ῥοϊοήροᾶ ἰο Μϑδοοδροδμ Ῥαοχοά. ---- ΤῊΘ ὑγϑη βίου οὗ 96 16- 

τηΐϊδῃ δηᾶᾷ οἵ Βαγοι πού 1ἀθη[10 8], 85 ΗὐΖὶρ Ὀ6]16 ν685, ---- ΑἸΟΙΠΟΣ ΕἸΧΡ]δηδίίοη οὗ 

[86 Θ᾽ ΠΉ 1] ΑΥ 1168 Ὀούνθθη ΤΠ 611. ---- ἈΙΟΥΟΥΒ᾽Β Ὑ ΊΟΥ, ---  νγ 58 Ἐπτηδίο οὐὗἩἨ μ6 Βοοῖς. 
--- Ἐβυταδίο οὗ 1 Ὀγ {86 ΟἸ γι βύδη ἘΔΙΠΟΓΒ, ---- ἨΟΙτΑ 6 8᾽5 δηα Ῥδυβοη 85 αὐθοκ ΜΩ͂Ν. 
--ὖ ογβίομβ.-- 6 ἔνγο 1,δὐΐη, (86 5γτίδο, δῃᾷ [86 Αὐρῖο ἀδβοσγὶ θ6ᾶ.---ΕἾχϑι ἘΡ15116 
οἵ Βαγθος ῥυϊηνθαᾶ Ϊη ῆ6 ὕγγο ργοαὺῦ Ῥο]υρ]οΙΒ, ---- ΟΟμπ]θοίαγ6 5 τ βροοίηρ ἴμ6 Αὐ- 

{δοΥ.--- ΥΟΌΔΌΙΥ ποί ἃ ΤΥδηΒΙ ΘΟ. - ὰ . - - 1088---τἰ088 

ΟΉΔ». ἸΣ. ---- 7λὲ Ἐρίδίϊο Ὁ} σον δηῖν 

Βίδηα8 88 βισίῃ Ομδρίεν οὐ Βδγθοῃ. --- ἨΔ ηο Οοπποοίοη δὲ ἔἤγβὲ τσ Βαγποῦ ἀπά 
(᾽6 ΤιδτηΘῃ 8 1018.---ΟΟπ οπΐβ, γμοπ66 (8 Κ6η.----Ῥοβί τίου ἱπ ΜΈ. ---- Νοὺ τυιίθη ΒῪ 
οτοχαίδἢ. --- Ορ᾿πίομ οἵ οἹᾶθ᾽ Βοσηδῃ ΟΔΙΒΟΠ]]108.---- ΟΥρΙηαῖθα ἴῃ ΒρΥΡί, --- Βα Ρ- 
Ῥοβϑά οἱάοβί ΑΠαβίοῃ οὸ 16. ---- Ὑ͵ΥΙΟΥ Βο]οηροα ἰο 16 Μδοσοδθοᾶπμ Ῥοσιοά. ---- ΤῊΘ 
οἰὰ Τιαἰΐη, ϑγτῖδο, ἀῃᾷ Ατδρίς Ὑ ϑυβίομβ Ξ - - - 1088, 1039 

Ομλρ. Χ. --- γαψον οΥ" απα6εε5. 

Αοοοπηΐῦ ἴῃ 2 Οἤτοη, χχχίϊ!. τοϊδίνα ἰο ΜΙ δηβϑβθῃ. --- ΟΠαγδοίοσ οὐ [86 Οοτμροβίθοπ, 
-- Υτ θη ὉΥ 8 “ον. -- Ἐαχ]οβὺ Τυϑοθ οὗ 105 Εἰχίβίβμοο, --- Ὑ ύίουβ Ορἰπίοηβ τὸ- 
βρθοίίπρ' ὙΥ̓τΙΓοΥ, ---- ὙΤΒΘη. 86 Ἰἰνοά. --- σον Ιβῃ Ταροπ 8 σοβροοίίπρ {π6 Ῥτγαγϑὺ οἵ 
ΜδηδεβοΙ. --- ΤΠ οἷά 1,αὐΐῃ ᾽ οτβίοη. ---- Α ΗΡγον  Θβίοῃ. ---- ῬΓΑΥΘΥ ὉΠΟΔΠΟΗΪ- 

οὯ] διῃοηρ 811 Ῥαγί165. --- Τἰ8 Ῥοβί(ἴοπ ᾽π ἀἰδοτοπὶ Μ5Κ. αθα ΒΟΟΚΒ 10389---1041] 



ΤῊΣΞ; βέ ΟΝῸ ΨΟΙΌΜΕ. ΧΧΧῚΙ 

(Β.». ΧΙ. --- ΤᾺ Γὶγεὲ Βοοΐ 9ᾳ Ηασοαδθε65. 

ΤῊ6 Ναιηθ Μδοοδθθο. --- ὨΙδοτοηῦ Του  νί0}8. ---- ΤῸ τ Βοτὰ γδὺ ΔΡΡΙ1θᾶ, δηἃ μον 

οχίοπᾶαᾷ, ---- ΑΡροϊ δου αϑβηιοπαπ. ---- Ῥογοα οα γδορᾶ ἴῃ ΒΟΟΚ. --- ὈἸν βίο η.---- 
Οὐκ Βέγ]6 ἀπα Ὁ Ἰοίϊου.---  ΤΥδηβδύίοη τόση (η6 ΗΘΡΓΘΊΤ.---ἰπύοτηα] Εν] ἄθηοοϑ. 
--ΗδηρβίθηθοσρΒ ΜΙδίακο.----Πὸ ἩΘΌγο Ῥίθοο ῥυϊηΐθα Ὀγ Βδιίοϊοοοὶ,. --- ΜΊβίαϊκα 
οὗ ἃ ῇτιϊνου ἰπ 186 Ογοϊοραάϊα οἵ ΒΙΡ]Π1οΑΙ Τὐξογαΐατθ. ---- ΤΏ6 ΟΥρίπαὶ, ρσορδθ]Υ 
Ἡδορτον.--- Τὸ ΤΊΠ6 σίνθη ὉΥ Οτροῃ ὀσχρ δἰπθα ἴῃ ἀἰβδγοηῦ ὙΥ4Υ8. --- ΤῊ ΟὙΘΟΚ 

Ττδηβίδίοσ, ποὺ ΤὨροάοίίοη.----ὙΥῈγ [86 ὙΥΤΙΡΟΥ γγὰ8 ἃ ῬΑ] οβυ πῖδη (767. ---- ΟΟπ͵οο- 
[πχο8 τοβρθοηρ; Ὠΐτη.---Τ πο γμ6η ΗΘ 1ἰγϑᾶ ρδυυοα]ΑΥΥ ἰηνοβιραἰθᾶ, ---- ΑΡοαΐ 80 
Β. 0.---Οαγβοίοσ, Τόηθ, ϑρ σι, δα ΜδηΠΟΥ οὗ [Π6 ΒΟΟΚ.---ΟὈἸηραγοᾶ τ] ἢ Ἐχγα δηαᾶ 
ΝΟΒΟΙί8}.----Ηἰβίοσιοαὶ Ὑ 81ὰ0 ἀπᾶ ΟΥϑα  Ὁ1110γ. --- ϑοιὴθ Εὐχδρρογαίίουβ δα ἙΧΤΟΙΒ. 
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ἸΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 
ΤΟ 

ΤῊΝ ΠΟΙῪ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΞΝ. 

ΡΑΒτ 1.---ΟΒΙΤΊΟΙΟΜ, 

ΟΠΑΡΤΕΗΝ 1. 

ΡΕΒΙΙΜΙΝΑΕΥ. 

ΤῊΣ ογξοίδηι οἵ ἴῃ6 ΟΙΪα Τοδίατηθην τ711}} θ6. ἐγοαϊοα οὐ ἱπ {π18 σσουϊκ 
ἴῃ {86 ῬΥΟΡΟΥ πα τόσο γοϑίγιοίθα βθη86 οἵ {π6 ἐθύτη. 70 ψ1}} τοϊαΐα ἴο 
ἐοχέ αἴοηθ, ἀρατγὺ ἔγοτα {π6 ἐπέογργείαξίοη, οὗ [μα ἰοχύ, ϑουλθίϊμμθβ {815 
ια5 θθ θη ο81164. {π6 ἤοισθῦ ογίἐϊοίδηι, ἃ8 ἰδ ηριΒη6α ἴτοτη 6χεσοέϊοαΐ 
ἰτϑαἰπηθηῦ ἡ ]Οἢ 15 ἰοιταθα {86 ἀσῆογ. ΟἸΥΠΘΥΒ ἤαγα οα]]6α 1Ὁ ἐοχέμαϊ 
ογἐϊοΐδηι, τὶ ΡΟ] δίλοι ἀϊδάηοανο δπα ΔΡΡτορτίαίθ. Μιδίϊσαί ογτζοίβηι, 
ΟΥ̓ ογίξοσίδηι δ ]οτιθ, 15 Βα Πποιϊθηῦ ὕο Θπμδυϑοίθυῖβα {Π6 ῬΥΟΟΘΒΒ; δηᾶ ἐμέ67-- 
»Ῥγοίαξίοηι μου] ἃ Πα νοσ ἤν Ὀθοη Ἰπο[α θα ἴῃ [Π6 ΔρΡα)]δίϊοη. 

ἈΑσοοχαϊηρ ἴο {Π15 ἀθἤπηιίοπ, {π6 ομή]θοῦ δϑουῦ ἡ ΒΙΟἢ οὐ ἰοῖβτα. 15 
Θιῃρογϑα 15 {86 ἰδχί οἵ δουιρύαγο, Τῦ ἀἸβοιββ88 811 τηδύουβ ὈΘ]οπρΊπρ' 
ἴο {86 ἔοττα δηᾶ Ἀϊβίοσυ οἵ {μαὺ ἰοχύ, βΒῃουσίηρ' ἴῃ τ ἢδῦ βίαίβ 10 8 Ῥ6θῃ 
Ῥογροίπαϊοα, ταῦ ομδηρσοδ 10 μ85 Ὡπάθυροπθ. ΑἸ θυδίοηβ τ ΒΙοἢ {6 
ἰοχύ μδ5 βυ εγθα τὰ {π6 ΘΟΌ186 οὗ ἰγϑηβηη ββίοη ΤΌΤα Δρ6 ἴο 8068 816 6816-- 
ἔα Π ν αἀἰϊβοονογρα δηα ποίθα, Ὑγ78 πρϑᾶ βοδύοθὶν βαν, {μαὖὺ 1π6 ἰοχύ οὗ 
ΠΟ δῃοίθηῦ Ὀοοΐς ἰχϑηβουθθα ἃπα παηαθα ἄονσῃ ἰμπγουρἢ βαοοθββῖνθ 
σθηδαγι98, ΘΟ] 6 Ἰκορύ ρογίθου νυ ἔσθ ἴσοι ὀθδηρα πὶ μουῦ ἃ τλῖτ 8018. 
ΤῸ 185. ᾿ΤΡΟΒΒΙθ]6 ἰῸ ρσιδια ἀρθίηβύ ταϊβίαϊοϑ ΤῊ οΟΥἹΡΊΠ8] σϑηαΐηθ 
ἰαχύ σδηποῦ Ὀ6 Ῥγθβουυθα ἀσϑιηδὺ ον Ύ ΚΙιηα οὗ ἀθίθυϊοσαῦοη, γγ 8116 10 
Ῥάβ58565 ὑβπγουρ {86 Πδη8 οἵ 810]6 ταθη. Νον οὐ 1 οίβυη Θπἀθαυ ουγΒ, 
1η. {Π6 ἢγϑὺ ρίδοθ, ἰο πᾶ ουὖῦ {μ6 παύυτ δι διιουπύ οἵ 411] οβδηρθα 
ὙΓΒΙΟᾺ {16 ἰαχὺ Βᾶ8 ὉΠαθΓρΌΠΘ ΠΤΌτη 105 οὐἱρῖη {11 (η6 ῥγθβϑηύ {ΐπ|6 : 
Δ Βανίηρ' Θοοοι ] 5η6 4. {π18, ἰο τϑίηουθ ὕβμθιη, πα 80 γβϑίουβ ἐμ 
ἰοχὺ ὑο 105 οὐἹρῖπαὶ βίαίθβι Ηθῖθ ἃ ψιᾶθ Η6]α 18 ορϑπϑά ἀρ ἴο {86 
Ἰηαῦῖγοῦ. Ηδθ 18 οαιγϊθα ὕδοῖκ ἰο τϑιμοίβ ἃρ68, πᾷ ἐβθποα βοψησαχά 
Τῃγοῦρῃ {ΠπΠ6 βίγθαμι οὗ ἔτὴθ ἰο {Π6 ργθβοηῦὺ ἄαυ, δ Ἰυπᾶροβ οὗ {88 
γγογ8, βδηΐθηοθβ, ραΓΆρΥΔΡΗ5, αηῃα ῬΟΟΚΒ 48 μον 116 Ὠϑίογα Βίτη, οοιη- 
ῬΆΣΊΩΡ' ὙΔΥΊΟΤΙΒ ΘΟΡΙ68 86 ΘΙΏΡ]ΟΥΠρ' νΆΥΊΟΙΙΒ 15 ΓΌΤΩΘΏ ΓΒ [ῸΓ ΤΘΟ ΠΥ] πρ' 
{Π6 ἰοαχύ, ὑμαὺ 18, ἕο τ αἸβοονοσίπρ ὑπΠ6 ἔτὰ6 οπθ, 6 οδηπού, ᾿ἱπαθοα, 
Παύίον ᾿ἱρηβο! χα (π6 1466, ἐπαῦ 6 οὔπ 5606 ΘΥΘΙῪ ρΙαοθ ἴῃ σβοῃ 

ΤΟΣ, 12, Β 



2 Μιδίραϊ Οὐἰξοΐδηι. 

ΒΟΠ18 οἰδηρα 88 Ῥ66ὴ τηϑᾶθ 1π {Π6 ]Ἰοὐίουβ ΟΥ̓ ΜΤΟΥ͂Β, ΟΥ {πΠ6 ἀχδοὺ 
ῃδίαγο οἵ {Π68 αἰἐογαίίζοι 1(56]1.. ΝΟΙΓΠΘΥ οδη ἢ6 ργϑίοπα ἰο Ὀ6 8016 ἴῃ 
811 Ἰηβίδῃμοθβ ἰο τϑπιονα [86 Αἰ ογδίοη δηα τϑϑίοσγο {πΠ6 ῥυϊτα]γϑ ἔουτη. 
Βαυῦ 6 ΤΥ ΠΟΡ6 ἴο δρργόδοῖ {μ6 ἀεοβισοα γϑϑυϊ., Απα 6 15 {Ππ6 
ΤΠΟΓ6 Θμοουγαρδά ἴῃ τοϑἰδίμοῃ (0 (818 Θῃα ΘΠ Π6 τϑυλθιη 6 78 {παύ {86 
ἰοχὺ Πα8 πού βυβογθα γιαΐογίαϊίψ. Τῷ 18 σιγά ἶν δαταϊ θα ὑπαύ 10 [85 
ποῦ Ὀδθη ὀτίοηβίυεῖψ ἰἈταρουθα 1 οΥ Θοττυρίθα, (ὐδγίαι πὶ 1Ὁ ἢ85 
ποῦ θη τηϑἰϊοϊοαβ]ν ταϑαα]οα 8. πο {π6 ἰαβὶς οὗ οὐ Δοῖβηὴ 18 
ΘΑΒΊΘΥ ἐμδη 1 σοι] να 6 θη Οὐ 188. 

Βρίογβ ριοσθθαϊηρ ἴο {Π6 ΡΙΌΡΘΟΙ οὐ ποῖθια οἵ {πὸ Ο]α Τοβίαιηθηύ 
ἰοχύ, 1ὖ Μ1]1 6 ἀδθβίσϑο]θ, 1ἢ ποῦ πΘοθββασυ, ἴο δχϑιηϊηθ {ῃ6 δηρτδρθ 
ΟΥ̓ Ἰαπρτιᾶροβ ἴῃ ΒΟ. [46 ὈΟΟΪΒ ἃΓ6 νυ θη. ΤΉΘβΘ τησδῦ θ6 Κπουη 
Ὀγ ἢπτὰ ψΠῸ ἰαῖκοθ ἀροη δῖπ {πΠ6 οὐ 108] ππούοη. Νοπθ οδη Ῥου στὰ 
{8 ἰδϑὶς δαδαπδίοθι υ οὐ γγ811, συ πουῦ 8η τα πηαΐθ δοαπαιηύαποθ ὑΥ]Ὸἢ 
{86 ἰαπρταρθβ ἴῃ πιο {π6 ΟἹα Τδβίαιμθπί νγὰβ σοι ροβθά. 

ΟῊΔΑΡ. 1|. 

ΤΑΝΟΌΔΟΕ ΟΕ ΤῊΒ ΟἿ ΤΕΒΤΊΤΑΜΕΝΤ, 

Αἰ, {πΠ6 ὈοοϊκΒ οὗ [86 ΟΙα Τοβίδιαθηῦ ἃγὸ τυ ύθῃ τη Ζούγοισ, παι τ 
1η6 ΘΧοθροη Οὗ βοίὴθ Ῥ1θ068 ἴῃ [254 016] δπα Εὐχτα, ΠΟ 16 ἴθ {86 
Οπλαϊάοο Ἰαησυᾶρθ. ΤΏΘ56 ῬΟΥΙΟΠΒ, ἔουταϊη σ᾽ Δ Θχοθρίϊοῃ ἰὸ {π6 τοϑί 
ἴῃ τοβϑρθοῦ ἰο αϊοέϊοι, δγθ, 8}. ἢ. 4--- τῇ. 28.; Εὐστα ἵν. 8----σὶ, 18., 
γ1. 12.-.-296,ϑ, Α γϑῖβο 1ῃ «}6γϑιηιδῃ τὺ 6 δΔααδα ἰο οι (ΣΧ. 11.). 
ΤῊ Ἰδαηραδρο ψ͵8 ο4]16 ΗΠ ογονν ἔγοτα {π6 ρθορὶθ ἐπα βροόκθ 10 

ΨΘΙΠΔΟΌΪΑΙΪΥ 1ῃ {86 ἐπι οὗ {μ6]} ἱπαδραπάοποο, (π6 ροβίογιυ οὗ 
ΑὈτγδμασα αἀθποιηϊηδίθα οὔγοιυθ. ὙΥΥ ὑμοὺ τοῖο 80 ἀοδιρμπαίοα, τ 
15 πού ΘΑΒΥ͂ ἴο ἀϑοουίαίη. ΟΥἸ108 αὖ ἰθαϑύ δῦ ποῖ ἀστϑϑᾶ δροαὺ {{6 
ΟΥἹΡΊη οὗὁἨ {π6 Δρρϑι]αου. Οἱ Θοιηραχΐηρ {πΠ6 ἀβᾶρα οὐἨ "Ἴ2}), ὈΣὩΨ, 
Ὁ»), ψγὸ ππα ἐῃδῦ 10 τηυβῦ Ρ6 τοραταθα ἃΒ {86 οέἠϊηπορταρἠῖς ΔΡΡ6118, 
ἴλοῃ, Ὀαδίπρ' αϑθλ]ν οἠρογοα ἰοὸ αἰδϊηραθῃ {π6 τοθ ἔγοτα οὐΠοΥ 
ῬΘΟΡΙΘα. [ὑ νγὰϑ Δρρ]16α ἴο ποιὰ ραν ὈΥ [ΟΥ̓ΘΊρ ΘΥΒ, δηα ραγυΪν ΡΥ 
{πο ΙΆβοῖνοβ ἴῃ {ΠΟῚΣ πο ΥΟΟΌΥΞ6. τι ΟἴἤΘΥΒ, ΟΥ 1ῃ σοη γα ϑ ΟἿ ]0Ὴ 
ἔγοσῃ {Π6Π|, ἃ8 15 τηϑητἝοδῦ τΌπὰ {π6 [Ο]Πονηρ ράββαρ 68, θη. χχχῖχ. 
14., χὶϊ. 12.; Ἐχοά. 1. 16.; 1 ὅδχη. ἴν. 6. 9.. χι!. 19., χχῖχ, 8.;: δηᾶ 
(οη. χ]. 1δ.; Ἑ χοᾶ. 11, 7.,ὄ 1. 18,, χα, 

ΤΉΘΥΘ ἃγ6 [γτ66 ΜΆΥΒ ἴθ ΒΟ {π6 πᾶ Ζὔοῦγοιυ ᾿ὰ8 66 
ἀογινϑα. 

1. ομιθ ἰακ 1ὖ πὶ [16 νοῦ Ἴ3})), ἐο ρα85 οὔὐθγῦσ. Δοοογάϊηρ' ἰοὸ 
815, {π6 δρραϑ)]αίϊοπ νγὰ8 βιύβὺ ρίνθῃη ἰο ΑὈγαματὰ ΡΥ [μ6 (ὐδῃδδηιοβ, 
βοοδῖιθθ 6 Πδά εγοϑεοα ἴ[μ6 Ἐπιρῃγαΐθθ. Τὺ 15 Ἐμογείοτα δααϊνάϊθηξ ἴο 
)}α 8567 ΟὐΘΥ͂, ΟΥ̓́ΤΟ {86 1,αὐτη ἐγαηδίξοτ. ΘΟ βθοῖὴβ ἰο αν θ66π {86 
ορ᾿ πίοῃ οὗ Οτροι δηᾶ “6γότηθ. 

2. Οἰμοῖβ ἄθγῖνα τὸ ἔτοσλ Ἴ3}), ἃ φγδροβιθίοι ἀδηοίπρ δεγοπά. Τύ 
νου ἃ ὑππ8 πηθ8η, ὁη6 ψῆΟ ἄγ 8118 δογοπά ἴμ6 Τὐαρηγαίθβ, οα {16 οὐ Γ 
5146 ἴγτοται Μίθβοροίαμιϊα : δαυϊναϊοηῦ ἰο {Π6 1 αὐϊπ ἐγαπεημυίαϊί5. “ΓΒ 
18 ΒΌΡΡροξΘα [ο 6 ἑᾳνουγοῦ Ὧν {π6 δερίπαρίιπῦ τοπμάονίηρ οὗὨ {16 ἔδυτῃ 
ΠΟΥ τὖ ἢγϑῦ ὁοουγβ ἴῃ (ἀδη. χῖν. 18.. ΔρΡρ| 164 ἰο ΑὈγδβδτα : ν]Ζ. 
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ὁ περάτης, διὰ Ααυ]ὰΒ περαΐτης. Βαῦ {16 νοιβίομ ὁ περάτης ἈΡρΟΑΥΒ 
ἴο Ὁ8 (ο ἔδνουΣ {Ππ| ἀογιναύϊοη. ἴγοση {π6 υογὸ ταμου μαπ {88 Ῥτθρο- 
βίοι ; ὑπαῦ οὗ Ααυϊῶ ἀργθοβ θούθοσ ταῦ {Π6 ργεροδίϊοη. Τὺ 18 Οἴθαν 
{με Ὠιοάογυβ οὗ Ταιβυβ ᾿ποϊπθα ἴο {Π6 ἰαἰίον!, 85 Ὅ17611 δ Ὁ σγβο- 
ὕομλ. 2 [Ὁ 15 δαορίθα ὈΥ {Π6 τηΔ]ΟΥ Υ οὐὁἨ βοβο δυβ ἴῃ τηοαθῃ {τη68, 
ὩΙΏΟΠΡ' ΟὐΘΥΒ. ΡΥ (ἀοβοπῖαβ, Η πρβίθηθδοτρ, δηᾶ Βδαϊρου. αΐ 1 μὰ8 
ποῦ Ὀθθῃ αϑι8] ἰο Κααρ {πμ6 ὕνγο Ὠυρούμθεθα αἰδποι ; δηα {πουθίουθ 
{Π6 Πδίηθ8 οὗ βιος 85. μᾶγθ :πο]]πθα ο {πΠ6 οὔθ οὐ {π6 οὐδοῦ, 816 
ἈΒΈΌΔΙΠΥ ον θη τορούμου. 

8... ΑΔ. {τὰ ορίηΐοι τη ἴὖ ἃ. ρδίγοησγηῖϊο ἔγοια 667,, ὁμ6 οὗὨ {Π6 
ἀοβοθμάδηΐβ οἵ ὅμοια (θη. χ. 24., χὶ. 14, 16, 17.)», ὙΥ6 Ῥε]ϊονα, 
νι} ἔνα], Ηνογηΐοϊς, δπα Ἐ ἀσϑ ἴῃ σϑοθηὺ ἐπηθβ, (μαὺ {815 νίδθνν 15 
Ὀεβύ βαρροτίθα Ἱπαβϑρᾷ 10 Ἀρρθαυβ ο ὰ5 {Π6 ΟὨΪΥ͂ οὁπ6 βαποίϊοηθα ἴῃ 
1μ6 Ῥοοκ οὗ (ἀθηθβὶβ 1056], 85 (ἰθβθπίαβ Εἰ πη561} δάπρῖΐβ, τϑίθυτϊηρ ἰὸ 
(ἀοῃ. χ. 21.;: Νυμῦ. χχῖν. 24.8 Ἠδρ πᾶ οὐμϑῖβ {μίηϊς, οὐ οουγβθ, 
ὑπαῦ {π6 Θχριδηδίίζοη οὔ {μ6 Ἡ ΘΌΥΘῪ ρσοπθδϊοριβίβ Ἰμβουίϑα ἴῃ ἐπ6 Ῥρη- 
ἰαΐθυιο 15. ΘΙΓΟΏΘΟΙΙΒ ἴῃ {Π18 Ἰπβίδῃοθ : Ὀαύ γγχα Ὀγθίου ἰο 0146 Ὀγ 1{. 
ΤῸ 15 ἀβ61688 ἴο δάδποο ἀρδϊηϑῦ 1Ὁ ὑπαὺ ΕΠΡΘΥ 158 ΠΟΥΠΘΓΘ ταθη ]ομθα ἃ8 
186 ρῥγορϑηιῖίον οἵ {π6 βγϑο ἴθβ, ἔῸΣ Π6Υ6 ΤηΔῪ πᾶν θ6θη οοπηροίοα 
ΜΙ Ὠΐτη ΟΥ̓ 818 ἄαγ, πμαῦ βυηοθα ἴὸ τρᾶκα ἴση βίαπα οαὖ ρτο- 
ΤΑΪΠΘΗΥ 885. ΟΠ6 ὙΟΣΓΆΥ ἴο οἷγα Βὶθ πϑη6 ἰοὺ {ῃο86 ἀοβοοηθα ἔποπὶ 
ἢ. Ηδ ψὰβ δλίμου οἵ Ῥδϑῖθρ, ἴη σσθοβθ ἄαγβ {μ6 ϑασίῃ νὰ αἰ- 
γἱΔθα, 458 Τϑοοσαθα τὰ θη. χ. 28. ΥΥ̓6 τοῖν οα ὅδη. χ, 2]., ΨΏΘΓΘ 
ἼΩΝ 3. ΟΟΟΌΓΪΒ 88 ἃ ν8 Πα ργοοῦ {πᾶ “Ἴ23), [ῃ6 ρῬαϊγομγυηῖο ἴον Μοὔτγοιυ, 
γγὰ8 ἰδ ῖκθ ἴγοτα δου. ΤῊΘ Ρθορὶβθ γγεῖβ ὑμὰ5 οδ]Π]16α “οδγοιῦβ ἃ5 5078 
97 δ), δι ἀρρϑ)]δύϊου Υ συ ἢ ὑπο ν σογ6 πόση ΔΙ ΟΙρ' ἔΟΥΘΙρΊΘΙΕ. 
Βαυῦ {θυ ὑξπθίμβϑῖγοβ ργθίοσυθα δου μᾶμλ6, 15γαοἷ, ΟΥ 5οη5 07 ]εγαοῖ, 
Πογαοϊζθ8, ὃ. το Ὠοπουγ 16 {1{{{6, Ὀθοῦῦβο ᾿μγοϊυἹηρ' ἃ γϑίθυθποθ ἰοὸ 
1ΠῸβίγουβ ἀθϑοθηῦύ. Τῇ Ἰαύίοι νγὰβ ἴῃ ἰδοῦ {π6 ἐῤεοογαίίο, ἃ8. [868 

 οΥΔΟΥ πγὰ8 {π6 φέἠποσγαρἤϊτο πᾶταθ. Ζεγαθί οοτπ{ϊππθᾷ ἰο θ6 ἀρρτο- 
Ρυϊαϊθα ὈΥ ὑμθῖ 5. ἃ πδῦϊομαὶ πϑίηθ οἵ Βομοῦγ, {1]], ϑἔλου ϑοϊοιηοι Β 
ἀραΐμ, θη ὺἸΡ 65. σϑνο! θα ἴγοτχα {πη6 Κιμρὶν βουβα οἵ αν, πᾶ 
ΔΒΒΌΤΩΘΑ 0Π6 πᾶιηθ 76γαθἴ ἴο ΤΠ γιβ 1 γ 68 ἃ8 ἀἰδίϊηοῦ τόσα ἐΐς ἀϊηφάοηι 
4 Ζιααῇ. ὙὍΠ6 ρῥγορμβίβ, Ββοζϑνϑσ, οὔθη Δρρι164 1Ὁ ἰο αἱ {π6 Ῥθορ]ο; 
Δ 5ὸ 1ἴὖ οοπίπιρα ἰο 6 διρίογϑᾶ {11 {Π6 πᾶιηθ ὡζόιος Ὀθοδτηθ 
σθηθταὶ. Βαὺ (μ6 οἱά Δρρβιδίϊοη “ούγειυς τὰ8 ἀρϑῖῃ γαυινθα πού 
Ἰοπρ θοίογο {86 ΟΠ ἰβύδη γᾶ. 

ΤῊΘ ῬΘΟρ]6 Ῥοίηρ' {ππ5 ο41164 ᾿οῦγοιυα, [μ6 πϑῖὴθ Πεδγοιυ ἰαησιμαφο 
ΟΌΤΩΘ ΨΘΙῪ παίαγα ]ν ἴο θ6 Δ}00]164 ο {π6ὶγ τηούμ θυ ἴοηρτιθ, Βαῦ ἴῃ {868 
ΟΙα Τοβίδιμθηὐ [Ὁ 15 ἤθυοῖ οΔ]16 ἃ [μ6 Ηθῦτον ἰδηριδαρα. Τύ 15 ἰοιτηρά 
Ῥοθίχοα ἶν ἐΐθ Ἰἰαπσιασο 9} (ἀπααη (1858. σῖχ. 18.), αἴϑου 1πΠ6 δουπίτυ 
1η. ὙΒΙΟΝ 10 τγ88 ΒΡΟΪκθπ, [Ὸ 18 4180 σ81164 ἐλ «“7ειος᾽ ἰαπσιασο (2 ἹΚτπρϑ 
ΧΙ, 26.: 58. χχχυΐ. 11. 18.; Νβῖι. Χι!, 24,), δἴθου {86 Κίηρ- 
ἀοὰ οὗ πᾶ8ῃ}; σψβθη [{η6 πηι εῖῦ Μὰ8 δχίθηαθα ἰοὸ {86 τ μοΐο 
ῬΘΟΡΙΘ, Βα βθαπθηῦ ἰο {π6 ἀεροτγίαίίοη οἵἉ {16 ἴδῃ ἐγῖρθθθ, ΤῊ6 πᾶτηθ 
Ηοῦτοιυ 18 βυϑὺ Δρρ᾽1δα ο {86 ἰδηρυαρθ 'ἴπ ἔπ6 Ῥχγοίοριιθ οὗἉ «68118 
ΘΙσθ ἢ, ἑδραῖστί, Τὰ ΠΠ|1 ΤηΔΠΠΟΥ, “ΟΒΘΡμῸὰΒ. 8565 {86 ΘΧΡΥΘΒβίοα 

ε ΟΟΠΡ. ΕἸΔτηηἶτπ5 ΝΟΡΙ]. δα Ιου, ἴῃ Ὑ δΙζομ᾿Β ῬοΪυροίί, νοὶ]. υἱ. 
2 Ἠομη]. χχχν. ἴῃ θπθ5. 
5. Οοβοοῃῖο ἄον Ἡοῦτ. ὅρσδοβο παπᾶ ΒΟΒΥΗ, ᾿. 11. 
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γλῶττα τῶν ἑβραίων. Βαυΐῦ ἴῃ {16 Νὸνν Τοβίαηθπῦ ἑβραῖστί (Φομπ 
ν. 2., χῖχ. 18. 17. 20.) ἀπᾶ ἑβραῖς διάλεκτος (Δοίθ χχὶ. 40., 
ΧΧΊ,, 2., ΧΧΥΪ. 14,} ἀοποία {86 Ἰδηρτιασθα αὖ {μᾶῦ {ἰπὴ6 γϑυμδοι]αν ἴῃ 
Ῥαϊββέϊπθ, ἴῃ ἀἸβποιοη ἔγοτα {πὸ ασθοκ, νἱΖ., {μ6 “γαγιθφαημ. ἴπι [ῃ6 
Τατραπιβ 8ηα διθοηρ' {μ6 ΒΔΌΡΙηβΒ ΗΘΌτονν 15 οὐ] ΝΡ ΠΡῚ δ, ἐλ 
Ποῖΐψ ἐοπσιιθ, ἴῃ Θομ γαβὺ 1 (86 Ο)αϊάθε οὐ Ῥθορὶθ᾽Β ἰαηρααρθ, Ὑ ΒΊΟΝ 
γγὰ8 {Π 6 ἀοβιρηιδίθα ἐδδ ργοξαπο ἐοησπιο. 

ΤΠ6 ἩΘΌγον ἀἸα]θοῦ 15 Οα]ν ὁπ Ὀσθηοῖ οὗἩ ἃ ἰατρθ ἰγαη]ς-Ἰλησπιδρο 
ἴῃ. ΥΥ οβϑίθσῃ Αβία, ὙΒΙΟΒ γὰ5. πϑίϊνο πού ον ἴῃ Οαπααπ, Ἱποϊααϊηρ' 
ῬΙθηϊοῖα ἃηα Ῥα]θβίϊηθ, αὐ 4180 1ῃᾳ Ζίγαηι, 1.6. ϑγτῖα, Μαεβοροίδπιία, 
8ηα ΒΔΌΥ ΠΟΙ, ἃ5 Ὑ76}} ἃ5 ἴῃ Αταρια. ΝΟΥ νγὰβ 10 ᾿ηα]ροηοαβ ἴῃ {Π 6856 
οἷν, 16 8 0η6 βρϑοθ οὐοουριθα ὈΥ {ποθὴ 15, θαῦ [ἰκουγῖβα ἴῃ (Π6 
ΘΟ. 165 ἔστοτα (ῃΠ6 Μοαϊξουγαηθᾶῃ ὅθ ἰὸ {16 ΤΊρΥβ, δπᾶα ἤτοι {Π6 
Αὐτηθηΐδη τηοιηΐδῖη5 ἴἰο {η6 δοιίμ οοαβί οὐ Αὐδδια. ΕὙοπὶ {ῃϊ5 6χ- 
[θη 64 βυγίδοθ τὺ αἷδὸο νγθηῦ ἴον ἃπά οονοιθα αὖ δὴ θδυ]ν ροτϊοά 
Ἰπιορῖα βου ναχα οὗ Αὐδθῖα, θ65146 τηϑην ἰϑα πη 45. Δ πα Βμοσοϑ οὗ {Π6 
Μραϊουγαηθδῃ, θβρθοῖα! ]ν {86 οπίτο (αν παρΊπίδη οοαδβύ, ΤΠροιρ {Π6 
Ἰηβγαταθηία ν οἵ ῬΘηΙοίαπ Θοοπῖθθ., ΤΠ15 σγοαῦ ἰχαῃ].-ἰδηστπιασθ 
δ [Π6 ψϑοῦβ ῬΘΟΡ]65 πϑιηρ 1, ΓΙῸ ΠΟῪ ἀβΌΔ} }]γ οΔ]164 ϑἠεηηΐξο, 
ϑλθηιῖξος, ἃ ϑτὴ 8 ἡγ ἢ10}} ἢὰ5 Βα ρρἰδηίθα {16 ο]4 οπο, Ογίθηζαϊ, συβῦοτ δ 
ΔΙΛΟῺρ {πΠ6 ξύλ Υβ δπα οἷο. ἐμθοϊορσίαηβ, [ᾧ 15 χα {μαὺ ϑῃοηιίζίο 15 
ποῦ ΥΘΡῪ οχϑοῦ; ἴοῪ {86 ΠΕ] διηῖῖ65 δηα Αβϑυσυίδηβ, ΤῸ ποτα ἀθβοθπαρά 
ἴγοιη θη, α1ἃ πού βρθϑαῖὶς 1: ψῇθγθαβ, ον {ἢ6 οὔμοὺ Βαπᾷ, (δῆδδῃ 
δῃ6 (ὐδὰ γμο 14, σοτο βρυαηρ' ἴτοα Ηδιη. Ἡρθμποθ Ἠπρίοϊα ρτο- 

᾿ΡΟΒ6Β Τογε-“5ϊαξίο οὐ ψἀϊξι6γ- Α5ἱαΐο.} 
ΤᾺ οἴμοῦ ργοδῦ [ἀγαλ]ν οἵὨ ἰδῃηρτᾶρθβ τοι Ὀογάοτθα {[η6 ΘΠουλο 

οἢ {86 ϑαβύ δῃά πούίῃ, μᾷ8 Ὀθθῃ οδ]]6α 7η60- Οογηιαπῖο, Ψαρἢεΐίο, Αγίαη, 
ἴο ὁδοἢ οἵ νγιιοῖ Τυνγα!α 1885 ορ]θοίθα, ργοροβῖπρ' δποίμου πού Πἰτοὶν ἴο 
Ὀδ6 φὐορίεα, νἱΖ., Πφαϊξογγαποαη οὐ ἱπίαπά. 3 «αρλοίίο 156. Ῥϑυαρβ {16 
μροβϑί. ὍΤμ6 ἀιβύιηριβηϊηρ ομαγαοίου οἵ τῃ6 ΘΠ ϑυλϊθιο ἔΆΤ]ΠΥ τηδὺ θ6 
ἰγαοοα Ὀοίἢ τη σγαπιπιαΐίοαί βιγαούαπτοα ἀπα ἰοεϊοαϊψ. ΤῊ φγαριπιαίίοαϊ 
οἰαταοίοι οοηδιδίβ ταϑιηγ 1ῃ {Π6 [Ὁ] Ονγπρ' ῬΘΟΆ]ΙΑΥ 168 ε --- 

1, [ἃ [Δ|ὸ οοπμβοπδη-ϑυβύθπι ὑμο 6 15 ἃ σταδίου να] Υ οἵ συίαγαϊβ 
δια οὗὨ οὐποὺ ῥυϊθλιύινθ βουπαβ Ββ1οῇ ΔΥ6 ΘΑΥΥ Ἰποαρθ]6 οἵ Ὀοιηρ; 
τοῖα θα, ὑΠδπὶ 1ῃ ΔΠΥ ΟΥΠΟΥ ; ὙΒΘΓΘα5 (η6 νον 6]-ϑυβύθση θυ ον 85 1561} 
ἔγοτα [λ6 βϑῖηθ {ῃγθθ ὈΥΪΩΔΙῪ Βουηαᾶβ α, ἢ, τ, ἃ5 {86 “΄ἀρμοίϊο [Ἀταλ]ν 
(068. 

2, ἴῃ {πο ευγίξέοπ δἰαῦθ ἰῃπθῦθ 15. ἃ βίυκιηρ ἀἸβριορογάοι Ὀούνθθῃ 
{π6 νον 6] -τοργβοηζαίοη δηα [η6 ἀθνοϊορηηθηῦ οἵ ἴμ6 ἰαπρααρο, ΤΠΘ 
Τουτον [61] Ῥϑ μπᾶ {μ6 Ἰαϊίοσ. ΤΠ6 οπθτο νονγο]-βυβίθση, ἃ8 οαὐνγατα!]Υ 
ηοίθα, 15 ΘΧΡΙΘΕΒΘα ὈΥ ΒΡΘοΙδ] ΒΙΡῊΒ Ὀδοθα Ὁπάθυ (86 Ἰουθουβ ἡ Ὠ1Οἢ 
ὙΥΟΥΘ ΟΪῪ τιδθα τὴ {π6 Βδογϑα ὑυϊθησδ, ποῦ 1 ΘΟΤΉΤΊΟ 116: Ὑ ΠΘΓΘΔΒ 
οἴου ἰδησιδροθ ηγαπίρα αἰβποῦ ἰούίουβ [Ὁ γόονθ}8 δαἀάβα βυρδθ- 
ααϑμῦγ ἴο {πον ἀθνθὶορπιθηΐ. 

8. ΤΠ τοοΐβ ΠΗ ΌΥΤΩΪΥ οομβιδὺ οἵ (ἤγθο Ἰθίίουβ Οὐ ὑνγο 501]8}}65 
δγοϊνϑᾶ ουὖ οὗ {π6 ριξτηϊεἶνο τιοποβυ θα Ὁ. [π6 δἀδ!ιίοη οὗὨ ἃ {μϊγά 
Ἰούίου συ βῖο οαη [6 ΘΑΒΥ αΙΒοονουθα ἴῃ τηοβύ οαθθθ. [πὸ {Π6 ἰδίου 
ἀἸΔ]θοίβ, (6 ἐοηάθηου τγὰβ ο σῸ οἡ ἴο ἴουχ Ἰοίζοτα, ἀπα ουϑῃ (0 ἔγϑ. 

. ΑΒ Πςῃ6 ἘΠ ΘΌΓΆ ΒΟ. Οὐσαταπλδεῖκ, ῥ. 9. 
2. ΑΒΓ ΠΟ Πο5 1 σας) ἀογ ΠΟΟΓδΙΒοῦοη ὄργαςμο, Ρ. 17. 
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ΤῊΪ5 βαῖὴθ ῬγόρΎθ88 ἰουγατβ τη 6 ἐμδη ἰῆγαα ἰθἐίθυβ 4180 Δρρθᾶγβ ἴῃ 
{π6 Φαρμοῦῖο ἔϑτη!]γ, Ρμαὺ ψῖῦὰ ἰμλ6 ἀβδγθποθ ὑμαύ, ᾿πὰ {Ππ6 ΘΒ ΘτηΟ, 
{86 τοοίβ οὗ οπϑ 5ύ1}18}0]6 τϑυαλδῖπ ἃἰοπρ' σι ἀπά Ὀ65146 {π6ῖν δ] γρο- 
τηϑηΐ, ψ 116 ἴῃ {μπ6 Φαρμοῖο ὑπο Ὺ μᾶγα θηθχοὶν αἰβαρρθάγθα. 

4, ϑοδγΌ ΙΥ ἃ οομρουμα ΜΟΥ ἈΡΡΘΘΙΒ ἴῃ νΘΙΌΒ ΟΥ̓ ΠΟΌΠΒ, δχοθρύ 
ῬΙΌΡΘΟΙ ὨΔΤΏΘΒ. 

ὅ. Τὰ {μ6 Ποχίοι οὗ Ὑϑγθ5, ὑμ6 16 185 ἃ ῬΟΥΘΓΕΥ 1ῃ θη 56- [ΟΥΤ Δ ΟῈ 
ὙΉΙΟΙ 15 Πτηϊ θα ἰο ὑνγο ἔοστηβ. (ὐπ {Π6 οὐμοὺ Ὠαπα {ὑπ Γγ6 15 σγϑδίθι 
Τἰοθποδβ ἴῃ υδγδαῖβ, ΟΥ̓́ΤΟΥτα5 Ἰη θη θα 0 ΘΧΡΥΘ55 {86 τιοα]βοδίιοηΒ οἵ 
{ῃ6 βίτηρ]6 γϑῦβθαὶ] 1468. 

6. 1ῃη {π6 ἢσδχίοη οὐ ποιπϑ, {Π6 16 816 πηρογίδῃηΐ ἀαἤοϊοηοῖθθ. (α) 
Ἴτο ρϑηᾶρθυβ ΟἸΪΥ, τηϑβοῦ πα δα Του πῖηθ, {η6 πθαΐον μοῖπρ' Βὰ}- 
Ῥ]6α ΌὈΥ ἐπα ἔδιϊηῖμθ. (6) ΤΟΥ ἃ’ 6 ὯὩῸ ῬΙΌΡΘΙ [ΟΥΤΩΒ [ῸΓ δαδ68 ; 
Ὀυὺ ΘΠμ6Ρ ὕσγο ψογαβ ἃγ6 βυῃύδοῦιοα! ν ραύ ἰορούμου ΤῸ (ῃ6 ρσϑηϊνο, 
ΟΥ̓ ῬΥΘΡΟΒΙΠΟὴ5 ΤῸ {π6 οὐμοὺ οᾶβθβ. (6) [ἡ {886 Ῥγοβοῦμ, 811 οὐ] τατ8 
ΟΆ868 δ΄6 1ησηοαίθα ΒΥ Δρρπάβα ἔοστηβι (4) ἜΠΘυΘ ἃ6. ὯῸ ῥ͵ΌΡΟΙ 
[ουτὴβ ἔου {Ὧ6 οοιαραγοῦνο 8δηα βαρουδίννο, οχοθρῦ ἴῃ {86 Ατδῦϊο. 

7. πὰ {Π6 βγῃΐαχ {λογ8 15 ἃ ἀθβοι ΠΟΥ δηα οὐ ἄθηθββ ἴῃ {86 86 οἵ 
ῬδΡ6165, δηα ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΌΥ ἴῃ {Π6 δίγαοίυτο οἵ ρουϊοαβ, ΒΊΟΝ τᾶν 
Ὀ6 αὐἰιθυαΐοα Ὡοῦ 50 το ἴο {6 θββθῆοθ οὐ {16 ἰδησιδρο 1561} 88 
το {86 ἰοιαρογαιηθηῦ οἵ {86 Ῥθορίθ, ψ]ο ἢ γὰ8 τόσο ροθίϊοαὶ {δὴ 
ῬΒΙΟΒορΡ 10 Α]. ἢ 
(Ομ ΘΥ 8016 ἀιἴθγθηοθ 15. αἷδοὸ οὔβοιναθ]θ ρούσνγθθη {η6 ΘΠ θη Ο 

Δα ἐρμοϑίϊο ἔβη 1]165 ἴῃ ἃ ἰουϊοαΐ Ῥοϊηύ οἵ νἱοϑνγ, {πουρἢ {Π6Γ6 15 8Ρ- 
ῬΔΥΘΏΙΥ τοῦθ 1 ὀουάσηοπ θούνθθῃ ὑμθηὴ ἤΘγΘ {π8πῃ {6 16 15 φγαηιηα- 
ἐϊοαϊϊ. Νοῦ ἃ ἴδ ιν 5 Βϑιλῖϊο βύθιηβ δπα τοούβ οοϊῃοάθ ἴῃ βουπα Ἡ1Ὴ 
{π6 Φἀρμοῦιο. Βαύ Ἀθγα 8}} ὑμαῦ 15 ΒΙΤΆΛΪΑΥ τᾶν Ὀ6 ΤΠ} γοαπορά ἴῃ 
ὃ ὙΔΙΙΘΟΥ οἵ γγᾶ 5. : 
ΤῊ ῥγθάοταϊπδηῦ Ὀυϊποῖρ]6 οὗ {π6 ΘΒθυλῦο 15 105. ροῦν ἰανν οἵ 

ογηιαξίοη. ΤΏΘγο {16 οοῃβδομαμίβ οοηϑψαίθ {ῃ6 5014 Ὀοαγν: {μ6 
γον 15, {6 δηϊτηδίπρ' βοὰ], οὗ σσοσᾶθ., ΤΠ6 ἔππαδιηθηία! 1468 1165 
αἰτηοβῦ ϑχοϊπιβίνοὶν ἴῃ {Π6 ΘοΟπβοηϑηΐβ, ποῦ, 85 1η 1 η4ο-(Δουτηϑηϊο, 1ἢ 
{86 Ἰυαποίϊΐζοῃ οὗὁἨ οὔ οὐ τοσθ δοῃβοηδηΐβ ὙΠ ἃ Ὑϑαϊοα! σον]. ΗΘ 
Τουτλθ ἀἄθυθὶορϑ 1561} ρμοηοέϊοαϊίῳ ; [86 ἰαύζοΥ, Ἰοσίοαϊίψ. 'ΓῊΘ ἔουτλο 
ΘΗΪΔΥΡῸΒ 84 ΘΗΓΙΟΙΘΒ. 1561 ὈΥ ᾿πούθᾶβθ οἵ βουπᾶβ, δου 1π ΠΟΥ 
σἰιδποίάοηβ οἵ {π6 οΘοπβομυδηῦ βουηᾶβ, Οὐ ΟΥ̓ ἀοα]ησ' {Π6 ταᾶϊοδ} οοπ- 
βοηδϑηΐβθ, ΟΥΓ ΕΥ̓͂ ΔΠΠΟΧΊΩρ' ΠΟΥ ΘΟΠΒΟΠδΠΙίΒ [0 ὑπ 6 Βῃογύ πῃ ΒΥ 8016 
βίθῃι, 1, 6. ὈῪ ᾿πογθϑδίηρ {π6 δίϊέοταί τοοίβ 50 85 ὅο Ὀθοογαθ ἐγ ζογαϊ 
ΟΥ φμαάτγιί γαῖ, ΤῊΘ Ἰαύίοσ Θῃ]αυροβ ἃπα ἀθυθίορθ 1561 Ὀγ 16 
Ἰορίοδὶ αν οἵἨ οογιροδίζίοη. οοίβ Θομβιβύηρ οἵ ῬΥϊταϊξινθ ῬαΓ 1165, 
ΟΥ ΨαΥΡΡΒ ἴῃ {μπϑιηβοῖνοβ ᾿πἀοροπαθηΐ, 06 Ἰοιπθα ἐοροίθου 50 δ5. [0 
ΤΏΔΚΘ ἃ ὨΘΥ͂ ἼἼΠ0]6, Δη6] ὈΘΟΟΙΊΘ τοογ4-ϑέθηηδδὸ 

ΤᾺῖΒ ρῇοποίϊς Ῥυϊποῖρ]θ τϑρ]αΐθθ 5ὺ ΘΠΟΤΘΙΥ {86 ἔονιηδθίοη οἵ 
το 5. ἔγοση βίριηβ, ὑμ8ὺ γϑυρθθ ἀπ ποόὰηβ, 1 {611 ΠΤ ΘΓΟΙΒ τηοα]- 
Ποδίζοηβ, δἃγθ οι ῆν τηϑᾶθ ὈΥ ταθϑηβ οἵ τὰ Οὔδηραβ πΠῖὴ {Π6 
Πγτη ΒΟ 8. ΟΥὨ τοοΐβι ΥΥ̓ΏΘΠ τογ6 {μ8ῃ {Π18 98 ΠΘΟΘββασΥ, ΟΥὁΧΤΉΘΗ 
βοτηθίμιηρ 15. γθαυϊτθα ΒΙΟΒ. ᾿πίογηῃδὶ γοσϑ βαύϊοι τὰ (Π6 τοοῦ 1056 
15. 150 }ΠοΙοηῦ 0 ΘΧΡΓΘΒ8, ΒΟ 5. ΟΥ̓ ΒΥ ]ΔΌ165. ἃὺθ αὐΐδομθα ἰὼ {ῃ6 
ὈαρΙηηρ. ΟΥ̓ Θμα οΔ]164 γγε,ῖχεβ οὐ ει 166. ἴτε ἴῃ Τηο-(Δουδμῖα. 

1 βδ6 Ηπρ(]4 8 Αὐϑί τ] 6 ΟΥ̓Ατητ ΔΚ, Ρ. 8, οἱ βεφῳ. 
Β 8 
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ἔαταῖν, πτογᾶβ ἃγα ἰουτηθα δἰπιοβὺ ΘΧΟΙ ΒΙ γον ὈΥ βυβῆχθβ, πα {86 
γΆ(Ἴ08] ψουγοὶ οδπι ΟὨΪΥ οἤδηρο τ πὶ 105 οὐγτι τοἰαὐϊνο βοιπαᾶβ δοοογά- 
1ηρ' ἴο {Π8 τΤ]685 οὗ ΘΌΡΒΟΗΥ. 

Τ|16 μοι ὑγαηκΚ-αὶϊαηστδᾶσο 15 αν! ἀθα ἰηΐο [Βγ66 Ιοδάτηρ' Ρυϑπ ἢ 68. 
1. Το 4γαγνιφαη, τῃ8 Ῥείτημῖνθ ἀϊα]θοί, ργθβοσνθα ἰὸ 8 ΟΠΙΥ ἴῃ 

ὕνο ἰαΐθ οἤδβμοοίβ, δῇ Αἰ αβέθγη ΟΠ, ΥἹΖ. 186 Βρυ]οηίδη οὐ μα αθο ; 
86 4. ᾿εβίογη, ἴ. 6. (π6 ὥὄγειδο. Τῇ Ζδρίδη αϊδϊθοῦ, [ῃ6 ϑαιηδυιίδῃ, 
ΤηΪΧΘΩ͂ ΒΟΘΟΥΟΥ σι ἩΘΡγονν, δηα {μ6 Ῥαϊάγγθηθ, ροίοησ ἴο {16 
Ατδτηθᾶπ; βὑαύ ΤΠ6Υ ἅγ6 οοτταρίθα, 

2. Τα (απααηπίξε!, ἴο Ἡ ΏΙΟΒ {86 ἩΘΡτονν Ἰαηρτᾶρσα οὗ {86 ΟἹά 
Ταοβίδτηθηΐ, [6 Ῥμοηίοίατι ἀπ (μ8 Ῥαηῖο ὈθΙομρ; βθηΟΘ ͵8ὸ 88 
ἀοβοοπᾶάθα {π6 Ἰαΐοῦ Ηθρτον οὐ Ταϊηπαϊο δηθὰ ἘΔΌΡΙαΙο αἰαϊθοί, 
ΤηΪΧΘΩαῖ μουν σ 1 Αὐϑιηθδῃ. 

ὃ. Τη6 4γαδίς, οὗἩἨ σοῦ {πΠ6 ἘΜ ΠΙΟΡΙΟ 15 ὦ Ὀγαη ἢ ; δηα {Π6 ἰδΔη- 
σαδρα οὗἁ {86 1ΠΒΟΥΡΏΟΠΒ αὖ Θ᾽ ηδ], 

ἼᾺ6 ἤγβί, οὐ Αταγηθδῃ, ανίηρ' 66 πα {86 ἰδηρθδρο ΒΡΟΚΘη 1ῃ {86 
πιο μοτ-ΘοαΠέτΥ οὗ τΠ6 Ππαιδῇ Γ806, τηιιϑῦὺ 6 τοραγαοᾶ 48 {π6 οἹοβ, 
10 ργϑναθα ἴθ {Π6 πού δῃὰ πουίῃ-θαβύ, Ἷ, 8. Μοβοροίαπηϊα, 
Βαῦν]οη, δπα ὥὄγσγια. [ἢ 108 ΟΥΙΡΊΠΔΙ [ΌΥτὰ 1Ὁ Οχιβίβ ἢῸ ἰοηρθι, αὖ 15 
Ἰποῦση ΤΉΘΥΘΙΥ ΤΌΤ ΤΘΙΟΥ818 ὑπαὺ οΥἹσιπαίοα Του {ῃ6 ἄβοδυ οἵ {16 
Ἡρργον. Βυΐ δου το {ῃ6 ἰαΐθβ πιοπυτηθηΐβ οἵ 1 οχίδῃηϊ, ΒΟΙῺΘ 
Ὦδγα 1πίρυγοα μδὺ 1Ὁ 15. οἱαον {μ8ῃ 41] δυο αἸα]θοίβ, ἘΟΙΡῊ δηα 
ἤαὺ πὶ 115 Θοπμβοηδηΐβθ, ΡΟΟΣ ἃπα ΟἸΌΤΆΒΥ ἴῃ 105 ὙΟΥ618, 10 15 {π6 ]θεαβῦ 
ἀονθὶοροά. 

ΟΥ 841} τὸ Θβοιίίο ἰδτην, {86 Ἡρῦτον Ἰαπριιαρα ῬΟββθββ68 
{86 οἰαοϑύ ᾿Πογαίασγο: ἃπα Ὀθοδῦβθ, ἴῃ ᾿ΐβ ὙΘΥῪ οἱαθδῦ ΤΩΘΙΔΟΙΊΔ]8, 
᾿ῦ ΡΡΘΔΥΒ ἴῃ ἃ {}ΠῚ᾿ἩΥ ἀθυθίορθα δηα οὐ γαϊθα βίαῦθ, 18. Ῥυϊ μα γ6 
ἔοιτηῃ 15 τϑιηουθά ἴγοτῃ {π6 Πρηὖ οὗ ἰδίοσυ. Τῆ6 σγϑαίου πυμηῦοῖ οἵ 
18 τοοίβ ῃδα δἰγοδαν δοοοιηωτηοάδίθα {μϑιηβοίνοθ ἰο {π6 αν οὗ ῃγ86 
Ἰούίουβ, δηα {μ6 ΤΌΥΤῚΒ ΘΟΙΘ 80 χοᾶ 85 ἰὸ βυ ἶου ἔθνν αἰ] γα οπβ αἰίου- 
Ὑγαγ8. 1} Θομβθασθηοο οὗ {86 τησοῇ ΠΙρΏΘΥ ἀηθαυιν οἵ Ἡθῦτον 
ἰἰϊογαΐιγ6, τὖ ταῖσιν 6 Ἰη]οτγθα {μα 105 φγαηιπιαίξίοαϊ γοϊαΐξίοη ἴο [ὨᾺ 
οὔμου Κβϑιηττ1ο αἰ] οῦβ 15 τηοσο δηοϊθηῦ ἴῃ {86 βαῖὴβ ργορογίίου. Απα 
ΒΟΙῚΘ ἢᾶγα ϑοίμια]ν ἀγᾶννῃ {ἢ]15 ΘΟποΙπβοη, βαρροβίηρ ὑπᾶὺ {π6 ἰδΔη- 
συᾶρα ὈΘΔΓΒ {Π6 βίδιηρ οἵ 8 Προ ΔΗ ΑΙ ἀροη 1ὖ, 85 ᾿παϊοαῖθα ὈΥ͂ 
{Π6 Βα ΠΟ δηα Ρυγν οὗἉ 15 ἔοστηβ, Βαῦ [Π15 Ῥοβ [ΟΠ 15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ 
θπαῦϊθ. [Ὁ 185 σὰ {μ8ὺ ἩΘΌγον 85 {86 ἸΤΊΡΥΘΒΒ ΟΥὁ ἃ ΘΥῪ ΠΙΡῊ 
ΘΗΟΑΌΙΟΥ 1Π Ἰπδην τοβρθοίβ.Ό 6 δηύθαθθ 8η6] ΌΥΟΙ0]6. Βιτα ΠΟΥ 
οὗ 1τ[8 ῬΟΘΊΥΥ ; ὕπμ6 ομαγδοίοι οἵ 105 ἰεσίσαἰί ἀπ σγαηιηιαΐξέοαϊ Γοτταδ 8, 
ὙΠΟ Β᾽ρη: ΠΟ η8 δηα Δαἀαρίδι!οη8Β τυ Ώ 10) ΔΓ6 ΔΙγοδαν ἐβέαῤ[εἼιοα 
ἴῃ 186 ὕνο οορῃδία ὈΥΆΠΟΒ65 οὗἩ {π6 μι ὑ10 Βύοοϊς ΤΔῪ Ὀ6 Β6θῃ 1ἢ 
{861} τυσϊτηθηΐβ: {π6 παι ου οὗὁἨ φ] Υ 6818, ταπιο ἢ ΒΠγ8}1 6 [Π8ῃ 1ἢ 
{86 οὔμοῦ ἀϊαἸθοίβ: {86 5ιαριοῦν δπα πο ηθ88. οἵ τηϑην βὐγαοίαγαὶ 
ἃ Πδχιοη-ἔουπηβ : [88 Βίγοηρον Ἠθχιοη-Ἰοὐΐουβ Ὁ ἃπα Π, πού γοῦ ρο- 
ΠΙΒμ64 οδ ἱπίο {πὸ ὙΥΘΆΚΟΥ ΟἿΘΒ Ὶ 8η6 κὲ : {Π6 τηδηϊίοδῦ ῬαΓΙΟΥ οἵ 18 
οοηϑοηδηῦύ βυβύθιῃ : (86 ππιΐοστη ϑοοθη δ οη οἵ {π6 18] 5υ]14 016, τ 
ΒΊΟΝ οδη 6 ΘΒ Ὀ]ΠΒη6α 85. δὴ δποϊοηῦ [7 {ῃθβο ἔδθαϊαγοβ Ἰοοῖκ 8ἃ8 
Ἐπουρἢ {Π6Υ σσου]α βαβίαϊη {Π6 οριπΐοι οὗ ἐπ6 ΒΙΡΉ δηδαυῖν οὗἉ {Π8 
ἩΡτον Ἰἰαηρυᾶρα 1 ΟΟΙΡΆΓΒΟΙ ὙΠ (Π6. ΟἴμοῚ ΘΠ ΘΓ 110. ὈΥΘΠΘἮ 68. 
θυ: {ποτ ἃγτα αυϑγιηρ οἰγοιπιδίαποοβ {πᾶ 1Θεβοη {ἢ 6 1} [Ότοθ. 
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ϑθυϑσαὶ οὐὗὁἨἁ τὰ6 Ῥβοι αγλ68 ἴθ αυοβύϊοῃ. 816 Βῃαγθα Ὀγ {86 Ηθῦτον 
ὙΠῈῺ {Π6 τοϑύ, δηα ἴῃ βοῆλθ {86 ἰδίου ουθἢ ΒΌΥΡΩΒΒ 1ὖ, 85 15 {Π8 οΆ868 
ἴῃ γουρα]- ἥδχίοη, βίο 18 ἀουθοροα τὰ {πΠ6 Ατὐδῦϊο, ἃμα 5.1] τηοσο 
ἴῃ {π6 ΕΠ ορῖο Ἰδηρτιαρθ, σι στοαίου ρατιγ. Β6βιά65, [86 ΗοΌτονν 
υοοαζίϑηι 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΤΆΘΘ 8 80 5ΠΏΡ]6 ἃ5 {πᾶὺ οὗ {88 Ατδρίο ; Π|κ {πα οἵ 
{ῃ6 Ατϑιηθδῃ, 1 15 τηοῦϊου δηᾶ ἀδροπογαίθ, Ἰὔνθῃ ἴπ {π6 ὁ0η80- 
πιϑηζίϑηα οὗἩ {π6 Ἰδηριδρθ, ἴῃ ΟΥΒΘΥ ΤΘβρθοῦβ 80 ῬΈΆΓΟΙΥ τηδιηἰδιπθά, {Π6 
Ῥγθνδίθηοα οὗ {π6 ἰββϑίησ βουπα, μ6ΓΘ {Π6 ΟΥΠΟΥΒ Παγ6 αἰτναυβ Οἰαηΐ 
Ἰϊπρυλὶ βουπᾶβ, Ὀτῖπρβ {86 ομαγδοίου. οὗ οΥἹΡΊΠΘΙΥ ᾿πῦο ΒΌΒΡΙΟΙΟΙ ; 80 
{μαὺ ΠΙΡΉΘΥ δηθαυ! τ 18. οα {6 5146 οἵἨ {μ6ὸ Ασδρῖς."ὐ Τθηοθ 186 
ϑββουξίοη οὐ 1 6112, {μαὺ {πμ6ὲὸ ΗοΡγονν μ85 ἰοβὺ 15 δηοιθηῦ οἤδυϑοῖου 
ομἦἷν ἐπ ἱμαϊυϊάμαϊ ξογγιαΐίοηπβ οαυσιοῦ Ὧ6 βυβίθι πο, ΔΠῪ τότ ἴμ8η 
Ὧ15 νἱϑὺγ {πὶ 1 ὈΘΆΥΒ, [ῸΓ {π6 τιοϑὲ ρατγύ, ᾿ἱπύθγ μα] τηϑικβ οὗ ἃ ΒΊρΡΙΘΥ 
δα ταῖν ὑμδη 105 ΘΒ ΘΙ 116 ΘΟΙΩΡΔΠΙΟΠΒ, 

Τὴ δχϑιηϊηΐηρ᾽ 105 σΥδιητηδίϊοαὶ το] ΙΟΙ, 11 γγχθ ἸοΟΚ το τἱοί 685 δηθὰ 
ἀονθὶοριηθηὺ οἵ ἴοσιαβ, {86 Αὐδρῖο ἰδηρᾳαρο 15 ἀδοιάθαϊ νυ ΒΌΡΘΥΊΟΥ, 
Τβ οοπβοπδηύ-ϑυβύθαι, νυ ἢ ὑπ6 οαὐνγατα τορτοβθηΐδίϊοῃ οὗ 10; 105 σογχά- 
θυπΠάϊηρ 8δπ4 ἢοχίοη, Ραὺ ΘΘρΘοΙΆ ΠΥ 105 βγπίαχσ μη βίοοϊς οὗἨ στ σαβ, 
ῬΙδοθ Ασδρῖο ᾿πμθαβαγδν ρον {μ6 γοϑί, [Ι͂ἢ ἴπθ86 ἃῃα οὐδοῦ 
τοβρθοίβ, {μ6 Ατϑιηφϑη βίαπαβϑ αὖ {μ6 οἴμοὺ οχίγοιμθ, θθῖπρ' {μ6 Ῥοογοβί 
δῃα {π6 Ἰοαϑὺ ἀθυθὶορθᾶ; σψ8}116 {86 Ηοῦγονν ὁσοῦρίθ8 δὴ 1ῃὐθυταθαϊδίθ 
Ροβιθίοῃ θύνθῃ {Π6 ὕνο, δύ ἃ5 1τῦ (068 σοοργαρἠϊοαίζ. 
ΤῊ βία οὗ [86 ΗΠ ρΥθν Ἰδηρθδρθ ΓΙΟΥ͂ [0 108 Θϑυ]οϑὺ Ὠἰβύουιοαὶ 

Ῥϑυϊοά 85 ϑχοϊα {π6 ουτίοσιγ οὗ τϑην, πουῦὺ 1ΘΔα!πρ' 0 ΔΩΥ 1π|- 
Ροτίδηὐ τοβαϊϑ, Ηοτο ἀοοίαϊπδὶ ρΥΘΡΟββΘβΒΊ ὁ. 5 πᾶν 8 ἈΠΠΘΡΡΗΥ αἰἴβοίρα 
ἐπιφιίγίο5. ΤΉΘΓΘ 15 πὸ ἀουδὺ {μαῦ το ΑΡτδμδιὰ οαπιθ ᾿ηΐο δηδδῃ 
6 ἰουπᾷ {μ86 Ιδησπαρο Ῥγθυδηηρ διαοπρ' [Π6 νατϊουβ ὑγ1068. ν]ρ' 
{πογ6 ἰο 6 υϑιὺ {π 18 οσσῃ. [ἃ οὔμιοῦ ψόγαβ, ᾿εῦγειυ, [ἢ Ἰαπραᾶρθ 
οὗἨ μῖβ ροϑίουϊν, ψγἃ8 βμδείαπέϊαϊίψ ἸάἀΘι 1041 1} {Π6 ΟὐΘμΔδ 15}, 
Ῥμρηϊοίδη, δθᾷ Ραπῖο, ΤῊϊδβ 15 ἀδάποιθ]θ ἔγομι ἴμ6 ΟΠ] οσσιηρ ΡῬθηο- 
Τη6Πη8. 

1, ῬΙΟΡΟΙ Ὡϑηη68 Γαϊαἰϊηρ' ἰο {μΠ6 Οδηδαη τθ8 ἴῃ ἐπ ΒΙΌ]6, 88 Ὑ76]] ἃ8 
ἴμοβθ ρογίαϊηῖπρ' ἰο {μ6 ῬΒΘηΙοΐδηβ 8η8 δηοιθαῦ (αν μαρὶπῖδηΒ 1ῃ [86 
Οἰδββίοδὶ τυ] Θ 8, 8.6 ΒΙΤΏΙ]ΑΥ, 

2, ΤΏ τοπλδῖπβ οὐ {86 Ῥμϑηϊοίδῃ δῃᾶ Ῥαυπίο Ἰδηρτιαρθθ Ῥγθϑουνϑα 
ΡΔΙΓΠΥ ἰπὰ Ῥμοηϊοίδη τηομυτϊηθηΐβ 8Π4 ῬΑΙΤῪ ἴῃ {Π6 οΟἰΆΒΒ108, 816 ἴπ 
αἰπηϊῦν ἰο ἐμ Ἡ ΘΌΓΘΥ,. 

8, ΤΆΘΓΟ ἰβ πὸ Ηἰπὺ οὗἁἨ ἀϊνουβιν οὗ ἰδπρύαρο ἴῃ 411 {ῃ6 ΒΙ018 8ο- 
οουπίβ οὐὗἨ ἐπ6 ᾿πίθγοουσβο βούνθθῃ {886 Ἰβγϑθύοβ δηα (ὐδῃδδηῖο8.3 
ΤΉΘ86. Ομ ἀουδίϊομβ τημπδὺ ποὺ 06 ργθβΒ64 ἰοὸ {86 δχίθηὐ οἵ ῥρσουϊηρ' 
[6 βαηιοηθε5 οὗ [6 (Οὐἰδπδδη θη, Ῥαυπῖο, δὰ Ἡρθρτον ; πον 816 
ΒΟΙΘΙΥ ϑυδῖ!αθ]6 ἕον (86 Ῥυγροβα οὗ ββονίηρ (μα {π0 ἴμγθθ ἅγὸ ἐπ 
ΒΆΤῚΘ ἐπ διμζδίαποο, ΥΒδύθυου ρου] ΔΥ!165 οὗ ἃ ἀἸα]οοίλοαὶ Κἰπαά οχιβύ Ὀ6- 
ὕπθθῃ (μοω. ΒΙΌ]10Α] ῬΓΌΡΟΥ ΠϑΙ65 ΤΩΘΥ μῶν θ6θη βοιηθῦῃδί Η6- 
Ὀταλβοᾶ ἴῃ ἔοστα θα δαἀορίεᾷ Ὀγ ἰ86' ΗΠ οῦγονγβ, 1υδῦ ἃ8. ρυρθδη ἀπ 
ῬοΥβίδη ὙγΟΥ 8 γγοΥ ; δηᾶ {86 τοπλαῖηβ οὐ {86 ῬΗΘηϊοῖδη, Ὑγ71116 ΘΧἨ]- 
Ὀιπρ' ργθαῦ βγη] δυιν ὑο {πὸ ἩΘΌΥΘΥΤ, ΤΔΥ 8180 μανθ βοῖὴθ 8 ΗΠ Π10168 

1 ἩυΡΕΙΑ, Ρ. δ. δέ δ6η. 
2 Ὑκῆγυπμ ἢ ον Ἡ βίου βοι- ὐ ]βοόποη ἘΠπ]ο  πηρσ, Ὁ, 88. 
5. (ἀαβοηΐιι5᾽5 Οσβομίοῃίο ἄον δ), 5., τι, 5.0ν., ᾿. 106. δὲ 86. 
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8 ΜΒ ινΠοαὶ Οὐἰἐοΐβηι, 

[0 {π6 Αγδυηθθαῃ, 85 ἱπαθϑα {ΠΥ Δρρθαῦ ἰο βᾶσθ, 11] {πΠ6 ῬΙιο- 
ΠΙΟΙΔῺ [85 ἃ ργϑαΐου ΠΥ ἴο {Π6 Ἡ δ Ργον {π8π ΔΗΥ͂ ΟΥΠΘΥ ΒΘ [1Ο 
Ιδπραδρο, ἰβουρ σγχα δαταὶϊῦ {πα΄ ἴῃ βοηθ γθβρθοίβ 1ῦ 18 ἀἰβιηρ]δηθά 
ἴγομι 1. 
Α ροϊπέ μᾶ5 θθθῃ ἀιβοιββθα διηγοηρ' ψϑυίοιϑ οὐἹ 165, Ποίμον ΑΌτὰ- 

πη) Ὀτουύρηΐ 1 ἤπτὰ τηΐο δπδδη {Π6 νυν ΗΠ Όγον ἰαπρτιαρθ ΒΊΟΝ 
ΔΡΡΘΔΙΒ ἴῃ {Π6 οαυ]οδὺ Ῥόοοῖτβ οὗ {μ6 ΟἹα Ταοβίατηθπῦ; οὐ υμϑίμου Π6 
δαορίθρα ἔγουα {Π6 ὑγ1068 Ἰνιηρ' τη {πᾶῦ σοππέσυ {πμ|6 1 Θοιήτηοτ ἰΟΠΡΈ6, 
ὙΓ ΒΟ} γ88 δἴοσυνγαγἀβ ἀθυθορθα ὈΥ ΗΒ βασοθϑβοῦβ ὉΠάῖΘΙ [Π6 ῬΘΟΪ1ΔΣ 
Ἱπῆπθποθα ὙΠῸ τσ το βαρ]θοῦ ἴο, 50 88 ἴο δϑβύχηβ ῃ6 οομαϊοη 1 
ΡΡΘΔΙΒ ἴῃ, ἴπ {6 ὈΙΡ]104] Ὀοοκβ. 6 Ὀοίϊανο [Π6 ἰαίίου νιον ἰο Ὧδ8 
1Π86 οογγθοῦ ὁ56. ΤῈ (ὑδηδδηϊίθθ οοουριοα {Π6 10 ἐθυυοΥῪ ὈΘΙΌΓΘ 
ΑΡτάμδῦ οδτὴθ ᾿πίο Ὁ: δῃᾶ να ᾿ηΐον οι (θη. χχχι. 47. {μπαΐ {Π6 
τ ]αίνοβ οὐ ΑΡγδῆδη ψγῆο τοηλδίηθα βομιηα τη ἴῃ Μοβοροίδιηϊδ, 
γΘηο6 ἢ6 μδᾷ οδμρταίθα, Βροῖζο Αστδιηρρῃ. Ἡθηοθ {Π15 πηϑὺ Πᾶνα 
Ὀ6θῃ {86 τηομοτ-ἰοπριθ οἵ ΑὈγαματα Ὠἰτηβο!, Βοβιάθβ, {π6 ἰἸδῃηριιαρθ 
Πᾶ8 πὸ οἴβοὺ σου ΤΟΥ τσεβέ ἴδῃ Ὁ 86α, 5Βῃουηρ' {Πα 10 γγὰβ ποῦ οδΥτιοα 
1 μῖτα Ὀγ ΑΡγδμδῖα πο δπαδῃ, θαὺ ργοοθοαθα ἔγοτῃ {π6 (ὑδηδδηϊῦαβ 
Ἰινίπρ ἰο {π6 βαβὺ οὗ {86 Μοαϊξουγαπθαη. Ὑῆθβα ὑπ 068 τησϑῦ Πᾶνα 
Ἰοῖρ {ῃ6 Ατὐδιηθδη ταί μου -Ἰπᾶ ἴῃ {ἰπλθ8. ΘΟ ΒΙἀΘΥΔΌΙῪ δα] ον ὑμδη [Π6 
Ῥιορθηϊίοῦ οὐ {ῃ6 Ιβγβοιίθβ; δπᾶ {πὸ Οὐδπδδη8ῃ, ἴθ ΒΟ Β. {86 
ἩΘΌτονν 15 ᾿ποϊα δα, οτἱριπδίθα ὑσιτἢ {Πϑῖὰ 1 108 ἀἸδύ ποῦν ομδυδοῦου 
α8 ἃ Ὀγαποῇ οὗἉ ὑΠ6 ρστοαῦ 5μθυητιο ΤἈΤΏ1]Υ, ᾿ 
Τα οομβιἀουδίϊοηβ ΠΟῪ δἀάδιοοα Ὑ01}1} ΠῸΙΡ 5 ὕο δΏΒΤΟΥ δ Οὐ Υ 

ααδβίϊοη βοιηθγῃαῦ 4116. ο {π6 ρῬυβθοθάϊηρ οπθ, δα σΒιοἢ 1 18 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ δὖ {Π6 ργθϑθηΐ α(δΥ ἰὸ ἀὁ τόσα {μ8η 8|1π46 10, 
Τηδορα [Ππ6 ὙΘΙῪ ταθηθοη οὗ 1Ὁ ΤΩΔῪ 566 πὶ βιρουῆπουβ. ἷγαθ ΗΘΌΓΘΥ 
[86 φυϊμινθ Ἰαπριᾶρα οἵ ταϑηκκιηα Ὁ [1ἢ τϑοθηῦ {{π168, {Π15 αἀΘΒΠΟῊ 
Π88 ὈΘ6ῃ ϑηϑ θα 1π {ὴ6 Δηγτηδίγο Ὀγ Ἡδυθγηΐοῖ ἢ, Θ0Π0]Ζ ὅ, ἀπα 
Βαευπαραγίοης, {πουρ 10 ουρθῦ ἴπ ἔλλγη 6585 ἴο 6 βία!θα ὑπαΐ {Π6 ΤΌΥΤΩΘΥ 
ἢ85 πἰτοἀπορᾶ οοτίαϊῃ το! ΠΟ  ]Οἢ5 ἰηΐο {Π6 16 ῪΥ ὅο τλλ]κο 10 Ὀ]ΔΌΒΙΌ16. 
Τῦ 15 ΠΟΙ ναΐῃ ἰο αὐλοωρὺ ργονίηρ (86 Ἰάοηαὺν οἵ ΠΘΌγΘΝ ἢ 
186 Ῥυΐμλοναι ἰδηρυᾶρα οὐὁἨ τηδηκιηαᾷ Ὦν {86 ὈΪΌΪ104] πᾶτηθ8 1π (ἢ 6 
ΘδυΪν ραγὺ οὗ ἀἀθῃθβῖβ, συ Β1ο ἢ ἃγο ἐουτηθα δοοογάϊηρ' ἰο ΗΠ ΘΌΥΘ οὐγτιο- 
Ἰορίοβ ἃμπᾷ 5850 βββϑῃθα!]ν οοππϑοίθα τῖτῃ {Π6 Ὁ ΟΥΙρῚπ ; ΟΥ ὈΥ {π6 
νϑβίϊρεβ οἵ Ἡ οῦγον τοσαβ ΔΠ]ΠΘρϑα ἴο οχιβῦ ἴῃ 811 οὐμοὺ ἰδηριιαρθ8. 

ΤῊΘ Ἰαίβϑὺ γϑβθδύομθθ ᾿ηΐο {π6 Θ'μουηιϊο αἸαϊοοίβ 16 Ὀδοκ ἴο ἃ 
ΘΟΙΏΠΊΟΩ ΘΠ ΘΠ ϊο ὑγαη Κ-Ἰδηρτιαρθ, ΠΟΒ6 τοοΐβ ὙὙΘΙ6 ἴῸγ {Π6 τηοβύ 
Ρατὺ ὈΠΙΟΘΓΑΙ ΟΥ̓ ΤλΟΠοβυ δ θῖο. [πὶ Π|6 ἸϑηΠοΥ {Π| Ρᾶ5185 οὗ 4}} {π8 
Τημ8ο-Ἐϑυταβπῖο ἀϊδ]θοῖβ 15. ἃ οοϊησαοη {ταπκ-δησααρα 1 τηοπο- 
ΒΥ ΠΑ ῖο τοοίθ, ΒΥ {π18 ἐδαΐασε οὔ [μ6 ὕνο, {μ6 ΘΒ θηηο ἀπ [πάο- 
(ἀευτηδηῖο, {π6 ὙΔΑΥ͂ 15 ῬΥΘΡΑΓΘα [ῸΓ δβοουίδιπῖπρ ἃ πα οβϑίβΠ]ΒΠϊηρ᾽ ἃ 
γαάϊραϊ Αἰ Ὀούσθθη {μθ. ΑΒ {ᾺΥ ἃ8 γα οδὴ Ἰπᾶρθ ἔγοτα {ῃ6 

Σ ἘοΡίηβοη δβῖγπηβ {πᾶ {18 ΘΥραπχοηῦ 15. 1Δ]Π]Δοίοιβ, θθοϑαδθ6 [ῸΓ (86 5816 Τϑᾶβοῃ ἴὐ 
τηϊρῆν δ6 Βῃονγῃ [μὲ [86 Ατβοΐο ττὰβ οὐἱρῖμαὶ ἴῃ Ἐργρί, (6 ἘρτυΡρδη5. πδὶηρ ἘΠ-.Βα}» 
((86 Μοαιλουγδηοδη 5368) ἴῸΓ [ῃ6 πογέῇ. Βαΐ 1ῃ6 1πίρσθηοθ 158 ἱηνα!α, Ὀθοᾶιιδα ὑπο ἅτ 
ΟἾΠΕΥ πορᾶβ ἴῃ Αὐϑῦϊο ἔοσ πορίδ Ὀθβιά65 ͵-Βαΐρ; ΜΒοσθαβ {Π6 ΗΘ ΡΥονν ἢ85 ΠΟ ΟΥΠΟΥ ἴθ 
ΤΟΥ τοθ5ὲ βᾶγα 16 ὁη6 ἴῃ αποβίϊοη. ὅ866 ΒΙΡ, ἘΘβθδΓΌ 68 ἰὴ ῬαΑ]Θβυπ6, γ0]. 1. Ρ. 543. 

2 Ἑϊη]οϊΐπηρ, νοὶ. 1. 1., Ρ. 145. δέ δρᾳῃ. 
8. ἘΠη]εἰ, νο]. 1, 8 9. 
4 ΤΗΘοΙορ βοηοῦ (ὐὐτητη Ὁ σάτα Ῥοηἐπίοιςο],, νῸ]. 1. ». 155. 
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Ἠϊβίοσϊοαὶ Ἰδηριδρθβ Ώ1Ο. μᾶνα ργοσθοαθα ἔγοτα {Π6 ὑνγο βίοοϊκβ, {πθγ6 
15. π|Ὲ16 ἀουδύ {παὺ {Π6 16 γγχὰ8 50 στοαῦ ἃ το αὐϊοηβηῖρ Ὀούνγθθη {Θ᾽ 85 
ἴο 501 ̓ ἴἶ}ΚΆτΠ6 Βγρούμοβιβ οἵ {π811 οτἹρῖπαὶ! πηῖῦγ. [τ {818 υπιίγ {πόσα 
185. ἃ ΒΌΧΓΟ ἱπᾶοχ οἵ {πμ6 Ἰαθηθύν οἱ 4}1] Ἰδῃηριαροβ αὖ [86 Ὀϑοιηηηρ, 
Ἑγοη {Π6 Ἐργρίίδη μᾶ8 θθθῃ βῃονσῃ ὈΥ 1,6 ρβῖπ58, Μθυοσ, Βύμβθη, δμά 
Βοπέου, ἰο Ὅθαι ἃ τϑα]ο8] δῇπιν Ὀοίῃ ἰο {π6 1παο-(ἀϑητηδηῖο απὰ 
ΘΒθτατίο, Ὀοΐηρ' ἃ. τηογα δηοϊθηῦ ἐοστηδίϊοῃ. ὑπδη οἰΐμον οἵἁἨ {Πθτὰ, ροτ- 
Πα Ρ5 {16 σοιμσλοη σου οὗ ὈΟΓἢ : οΥ {π6 τηοβύ δποϊθηῦ σϑρυθβοηίαινθ 
οὗ {μ6 ομϑ Ῥυϊτατνα ἰοηριιθ. 10 15 ργίηιϊυο αριΐδηι. ' 

Τηβίοδα οὗ δβικίῃηρ, ὑμογθίοσθ, μοίμον ΗἩΌγον τγὰθ ὕΠπ6 ῬΥΙΤΙγ6 
Ἰδηρτθρθ, νγα βου] ἃ ταῦμου πα αϊγα ἴῃ {86 Πγβῦ Ἰηβίδποθ, συ ἢ οὗ {Π6 
ἀϊαϊθοίβ Ὀϑ]οπρίπρ ἰοὸ {πΠ6 Ὀυϊπηύνο ΘΠδυλθο ἐγαηκ-αηρααρα δδ8 
ΔαΠοΥοα Ἰοηροδῦ δπα ἰσαθδὺ ἴο 1058 ΟΥἿΡΊηΔΙ] ὕγρθ, οὐ τϑίβιηϑα τηοϑῦ οἵ 
15 δηύίατιθ ΒΡ οἷν Ὁ. Α αἀποϑθοι {Π15, ΘΔ, ΔΒ] οα, θαὺ αΠΠοα]ὺ ἴο 
ΘΏΒΥΤΟΥ, ΗρΥθ 7ὸ 816 1πο]τπθα το ὑπτη]ς {παὺ (86 ΗΘΌΓΘΤ τηυβὺ σὶνθ 
ὙᾺΣ ἴο {μΠ6 Αγϑδιηθδῃ δῃα Αὐάρθῖο. Βοίβ να! δὰ Βδαϊροῦ σὶνο 
{86 ῥυϊοσιτν ἰο {6 Ατγαῦῖο. Βαυῦ ψὸ ργοίοσ στιὰ ΕΠ γβύ ἕο ἀββιρ 10 
ἴο {Π6 Αγαγθθϑῦῆ. 186 Ἰαύῦθυ ἈΡΡΡΘΔΥΒ ὕο τ 85 [8.6 ΤΊΟΥΘ ΟΥΙΡΊ Δ] ἴουλ Ὁ 
οὗ δμοιηιθάθιη. [Ὁ 15 ἔσθ {παὺ 105 βΒίσαοῦαγθ μ85 βυβοσθα σοηβι 6 Γ- 
αν: Ὀὰαὺ Ἡδαϊρο ῬΓΟΌΔΌΪΥ ροοθθ ἴοο [87 1ῃ δββουθηρ {πα 18 
ΒΙΤΩΡΠἸΙΟΙΤΥ 15 ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΟ ΤΉΘΓΘΙΥ ὈΥ ἀοτδηροιηθηῦ οἵ βίσιούυσσο δᾶ 
οὐχ δι πιθηὺ οἵὁἨ [Ὀγπλθ. 52 ΤΙ δυθῦν οὔβα {86 ἀογοὶοριηθηύ οἵ {Π6 ϑγιο- 
ἔχι7,6 οἵ {86 Ἰαπραασο πλαδὺ 6 ὀδγο ]Υ βοραγαίθα ἔτοσὰ {μ6 ἄθυθὶορ- 
τηθηῦ οἵἨ 15 Πέογαξιγ6, βίποθ οί ἀθρομα οὴ οασδοβ ἃπα 1ηῆτϊιθμοο8 
αἰδιποῦ ἔτοτα ομθ Ὡπούμου. 

ΑἸΘΒΟῸΡΉ ἩΡγον ἰΒ ΌΥ ΠΟ ΤαΘΔ8 850 τἱοῦ, {{]], πα ἀδθνϑίοροα ἴῃ 
τίβ ἔΌυτηΒ 85 {86 Ατϑθῖο, 1ὖ οἂπ Πα] Ὀ6 οοῃβιαογθα 1ῃ 1056} δ8 ἃ 
ΡΟΟΥ ἰαηραδρθ. [Ι͂ὰ {6 βρῆθγβ οἵ τϑιριουβ 1΄θαβ, δηα ἴῃ {πιηρβ 
ΘΘΏΘΙΆΠΥ δῇδούηρ {π6 186 δηα βρισὶύ οἵὁἨ {π6 Ῥθορίὶβθ, 10 βῃονβα δῃ 
ΘΧΡΘΉΒΙΨ 6 ΟΔΡΘΟΙΟΥ ΟΥ̓ Ἔχργθββίοῃ. ΥὟ οὐ β Βυτηθ ο Ἰβιηρ' [ὈΤΘΙρ ὑπ] ΠρῈ 

. 1 νγχὰβ ΟὈ]ρρα ἰο ὈΟΙΤΟΥ ἔγοτα ἔογθιρη ἰδηρτιαρθ8, Β ἢ ἃ5 Ερυρίάδῃ, 
Ῥογβίδη, δηα ὐθθοῖ, Τύ πουἹα 6 ἃ τηϊδίαβκ ἰο βαρροβα ὑμαῦὺ {Π6 
οχίδηὐ τϑιηϑίηβ οἵ ο]Ϊ4 Ἡοργον ἰτογαύασθ αν Ῥγοβουνθα {ἢ 6 ΘΗΌΥΘ 
γα ΒΌΤΘΒ Οὗ {Π6 δηοϊθηῦ Ἰδηριαρο. ὍΤΠ6 Ἰαύου πλαβὺ πᾶν Ὀ66η ΤἹΟΠΘΥ 
{πῃ ΤΠΘΥ ρΡθδν ἴῃ μ8 οδποηϊοδὶ [τογαύατο οἵ {86 ΟἸα Τϑβίαμαθῃί, 
ὙΠΙΟἢ 15 θυΐ α ραγὲ οὗ [μα ἩοΡτον πδίϊομδὶ 1 ογαίυγθ. 

Τὸ 15 ΠΚΟΙ͂Υ ἐμαὺ [πογ ποτα ἀϊαϊθοίβ ἴα {μ6 ἀποϊθηύ ΗΠ ΘΌταν, ἐποῸρΡἢ 
ἴμοῦθ ἃ16. ὙΘΙῪ ἴδ ἰγδοθθβ οὐ ἰβθιυ, βϑοάθβ {π6 ΟἹα Τοβίδταθῃηῦ 
τ ΓΘ.Β Ὁ] τηοϑὺ 811 θϑ]οηρθᾶ ἰο ἃ νϑιῪ Πτηϊ θα Ἰοοα]γ. ὩΠ6 Ασυδμλθδη. 
ΤΩΔΥ ἢδνθ δχογίρα δῃ ᾿πῆπθμῃοθ ἴῃ {πΠ6 που οἢ {86 ῬοΟρυΪαΓ ἰδηρτιᾶρο, 
45 {Π6 Ῥγϑῆχϑα δ᾽ ἴῃ {πμ6 Ὀοοκ οὗ Φυᾶροβ βεύνϑϑ ἴοὸ 5βῆογ. ΤΎΒΔΟΘΒ οἵ 
πουύμουῃ ἀἸα]θοῦ ἃἀγὸ οοπίαϊποα ἴῃ {μ6 βοηρ οἵ θϑθογὰμ (πᾶρ' ν.). 
Ιῃ Νοβοϑιηῖδῃ (Χ111. 28, 24,} [μ86 αἰαίοοῦ οὗ ᾿Αβῃαοα 18 σθηβυγβα ἃ5 
ῬηπΠιβθδη; δπᾶ [ῃ6 ΤἘΣΡΒγαίτθαβ Ῥγοποππορα ὡΥ 1 δ᾽ οὐ Ὁ (πάρ. 
χη, 6.).2 Τὰ δἀαϊίοπ ἰο {π6 ἢχϑθα ομδγδοίο οὗ {π6 Εϊδαβί, {Π6 76 15. 8 
ΡῬϑου πδτν οἵ βίχιιοίπισα ἴῃ (6 ἩθΌτον ἰδηρααρο, τι {π6 οἰμον 
ΒΒ ΘΙ Δ ῖο ἀἸα] δοίβ, συ ΒΊΟ ἢ. ργθνθηίθα 16 ἴσου Ὀοιηρ' βαρ]θοῦ, πὶ [6 8086 

1 ὅ66 Βαπβοηβ 4016 Ἐ5ΒΔΥ οἡ ΕἸΒΠΟΙΟΡΎ, ἴῃ (6 Βοροτί οὗ (86 Βυλ 5} Αββοοϊδίίο ῸΓ 
1847. Ὁ. 254, οἱ ξεηῃ. 

2 Τῃ (ἀἐβθηΐϊιβ᾽ 5 ΗΟ γδίβομο Οσδιητ δεῖ, Ρ. 7.. 171 σα! ΟΠ. 
3 ἘνγΑ] 4 5 ΓρΒυθΌοἢ, Ρ. 20. 



10 7 ιδίσα. Οἱ οί}. 

ΟΥ̓ ὕἰπι6, ἰο βίοι βύπκίηρ οἤδηροβ δ8 86 1πᾶο-(ἀθυτηβπῖο ταν 15 
ΠΔΡ]16 ἰο. Βοβιάθβ, ἐμ6 οἰτουπιβίαποθα οὗ {πὸ Ἡθῦτον παίοῃ ἼΘΙ 
ΒΌΘΝ 88 οου]Ἱᾶ πού πιαίδιια!}ν αἴδοῦ ἃ. Ἰαηραασο. ὙΤη6 Μοβαδιϊο ᾿Ἰπβίϊία- 
ἴλοηβ ἰδηαοα ἰο βῃύ μοπὰ οαΐ ἔγοτα ᾿πίθχοουσβο 1 ΟἴμοΥ ῬΘΟΡΙΘ6Β : 
{86 ὕνεῖνο ὑγῖρ68 ἰνϑα ἐορϑίμου 1η οἱ 1} δηα 6οο] Θβιβίιοα! ἈΠ ΠΟΥ ἃ 
ΡῬΘΟΌ Δ. οομδίιαϊοι 1 ἢ τοβιβίθα [π6 ουγτοηὺ οὗἩ Ῥορυΐαν [16 85 1ὖ 
ΙΏΟν 65. δίοηρ ΜΠ Βυγτιθα ρᾶθθ ονθυβίθρριηρ Π6 ὈΔΙΤΙΘΥΒ οἵ οἱγ1}1- 
βδίϊομ ; {Π6Ὺ ΨΘΙΘ ΠΘΥΘΥ Β)]θοίοα (Ὁ ἃ Ἰοηρ ἅταθ ἰορϑύμου ἴο {Π6 
γοῖ οὗ παίομπβ βρθβκιηρ ἃ ἔουοῖρη ἰοπρτιθ, 8πα ᾿1γ64 αἰπηοβῦ βθοϊπαθα 
ἔγοτα {μ6 σϑϑὺ οὗ [6 σου, Ἡδποθ {π6 ρθορὶβ αϊὰ ποὺ τῃδαἶαβ ταθοῖ 
δαναποθιηθηῦ ἴῃ Οἰν] ]βαύοι : ἀηα {μ6ῖν Ἰδαηριαρα νγὰβ {1{0||60 ἀσνοίορθα 
αὖ [Π8 βᾶτηβ ἔπτωθ. ὙΥοῦ ἃ οουΐϑῃ ῬΥΟΡΊΘΒΒ 1η ἰὖ ΤΔΥ͂ 6 αΙΒοΟγΟΓΙΘΩ͂, 
δυθη ἔτῸπὶ {π6 τοιηδῖηβ δχίδπὺ ἴὰὼ {86 Οἷα Τοβίαπηθηί, Τύ μα8 θ6θῃ 
τπουρῦ ὈΥῚ Ἡδπηρβίθηροσρ' δα Ἡδνουηῖοῖς 3, βοτὰ Κὰ 61] ΦΌ]]Ονγ8. ἃ 8 
πἀδαδὶ, ἰπαῦ γθα ρουϊοᾶάβ ἴῃ {86 ΒΙβίουυ οἵ {86 ἰαπραδρα τηϑὺ ὉΘ 
ἰγϑοθα οἰθαυν δπουρ. Τηθθ6 τὸ {μ6 Μοβδαίο ἂρϑ, ὑμαῦ οἵ [νι 
Θη4 ϑοίοχμομ, δηᾷ {πδὺ οὗ {μ6 οχ!]θ. ΤῊ15 ἀϊνιβίοη γοδύβ Οἢ ΒΟσὴθ οὔ βϑυ- 
γϑίϊοπβ τη ὈΥῪ Εὐνγα! ἃ, ἰπ τ ΒΟἢ Π1Β δοιαύθηθϑβ 8 Πα ΤΑΙΟΥΌΒΟΟΡΙΟ 
φόνου οἵ ἀϊβοογουίῃρ; ἀἸἰδίϊπούϊομβ Δκ6 ἀρροασ. Βαῦ {86 ᾿1π65 Ὀθύῦν ΘῈ 
[86 {πγ86 βρϑοϊῇϑᾶ ρουϊοαῦβ δῖ βοιηθύῃαῦ βηδάονυ πα 1ηα]βίϊηοί, 
Απᾶ ποῦ ΟἿΪΥ 8.8 ὑπ6ὺ οὔβοῦσο δῃᾶ ἱπαχϑοῦ, θαῦὺ {Π6Ὺ 4150 Ἰῃνονο 
οογίδίη γ᾽ 78 ἃ5 ἴο {π6 ἂρ οὗ ὈοοΪτα ΒΟ 1ὸ 186 αἰπου]ὺ ἴο βυβίδιη. 
Ομ {π18 δοοοιηῦ 116 ῬΥΘΙοσ ἰο 80146 ὈῪ (86 ο]Ϊ4ά δῃηα ν1611-ἰκπόνσῃ ἀ1ν]- 
βίοι ἰηίο {π6 φοζάόη δα 5ἰζυο ἀρ68 οὐ [88 Ἰδηριιασθ, ἃ αἰ ΒΟ ΠΟΠΘ 
{π6 ΟΥΒΘ ἴῃ ΟἿΥΪ 6Υγ685 Ὀθοδιβα (ἀθβθηΐαβ σαγα ΘΟΣΤΘΠΟΥ (0 10, Ἰὕνγϑῃ 
ΒΡ {π6 11π65 οαπποῦ μ6 ΒῃδΡΙν ἄτανσῃ. ΤῊ ΤΌΓΙΠΘΙ σθϑομθ8 ο {86 
ΒΥ ]οπίδη οχῖθ, θα {π6 ἰαὐζου οοτηταθηοθθ. ΤῸ {86 σοίάθη ἈΡ6 
Ῥο]οηρ; (μ6 [Ὁ]ονίπρ Ηἰβύουιοα! Ῥοοβ, συἱΖ,, [6 Ῥϑηίαΐθαοι, «οβῆσδ, 
“ᾶρε8, βαμλμοῖ, ἹΚΊηρθ, ΒΟ  ; [16 ρυορμθίβ 06], Ατηοβ, Ηοββϑᾶ, 
ΜΙΊοαδ, ᾿Ἰβαΐαμ, Ναβασα, Ζοθρμδηῖδη, ἩΡΆΚΚαϊκ, ΟὈδαϊδῃ ; {Π6 ἰαβύ 
Ραγὺ οἵ Ζρομαυῖδῃ (1Χ.----πῖν.); ἀυλοηρ' [π86 ροοίϊοδὶ τυ! ηρ8, ὑπ6 ΘΆΓΙΊΘΥ 
Ῥβαϊηβ, Ῥσονθιρβ, (δ 01685, 90. Παχηρ 0Π18 ροτῖοα, δῃλ1α 81 [Π6 
Ἰπάινι ἀυα] 1165 οὐἩἨ αἸδυθηῦ τυ ουβ δηα {86 αμἴθυθμοθθ οἵ {|| ΟΡΔΓΥ 
Θ Χο θ ]θηοθ, μΠ0 ργοαὺ αἰ νου βι 168 οὗὨ βίγ]6 ἃγϑ δρραγθηί, Βαῦύ {Π6 ἰδῃ- 
σαδρα οὗὨ ἔπ6 ρορίϊοαὶ ῬοΟΚα δῃᾶ ἔγαρτηθηΐβ 18 ἀἸβιμηρτβη6}}16. ἔτΌτΩ 
{86 ῥτόβο οὗ {88 Εἰβίουϊοαὶ ὁμθβ, ὈΥ͂ 8ὴ δχίϑυπϑὶ τυύμτη ΘΟ βθϊηρ' ἸΏ ἃ 
ῬΔΥΔΙ]6]15πὰ οΥἁὨ τϑυάθουβ, πού ἴπ 8η δα] αδύθα τηθαβαχοπχθηῦὺ οὗ Βυ118068. 
Τὸ 18. αἷδο οὔβούνϑθ]θ ἴῃ ἃ Ῥϑοῦϊδν μϑ:5 Ἰοφμοπαϊ, δτα]ουῖηρ' οογίβ! 
ὙγοΥα8, ΒΙρ Πα 08 οὐ σψοχαβ, ἔοστβ, δηα οοπβίγαοίοηβ, ποῦ ουχγοηῦ 
ἴῃ {86 οΥ̓Ιπαυν ἰάϊοτα, Ραὺ γοὺ δῃδίορουβ ὧο {ηΠ6 ἀβᾶρθ ἴῃ οΟὔου 
αἰ]! οῦβ, θβρθοῖ! ν [86 Ατδυῆθαθ. ΤΏ ταοϑῦ παίαγαὶ οχρίδηδύϊομ οἵ 
γγμαὺ 885 ᾿ιδὺ βθθη βίαίβά, .1165 ἴῃ ΟἿἹἿ δβδαχαϊηρ {μαὺ [Π686 ΡοΘΙ64] 
ῬΘΟΌ]ΙΑΥῚ 165 816 ραχὺ οὗἨ [6 οὐἹρῖπδὶ Αστατηθθδι ἰοπραθ, ἃπα {ΠΟΥ ΌΓ6 
αγοἠαΐδηιδ, ἴο ὙΠΙΟΒ {π6 ἀϊούΐοη οὗ Ῥοοϑίβ ἴῃ σϑηργαὶ ἰθᾶπβ, Τὴ Οἷ6Υ 
Ἰδηρταρα οἵ Ῥοθίχσυ 15 ομαγδοίουϊβθα θγ {π6 ἀϑι8] απϑ} 1168 ΟΥἮἨ ΘΠΕΥΡῪ, 
γἰνιάπο88, 8ηα ΒΟ] άποθθι Βαῦ 1Ὁ 15 4150 τηδγκοα ὈΥ ἃ οογίαϊη μαι Π688, 
ΟἸυπηβίηθϑβ, 8Πη4 ΟὈΒΟΌΓΙΟΥ ΟΥ̓ ἜΘΧρυθββίοι ΒΊΟΝ. ΘΟΙΩΙΔΟΗΪΥ Ομαγδούθυιβα 
ἢγϑὺ αὐὐοιαρίθ 'ἰπ 1 ογαΐαγσο. ΤῊΘ Ἰαησαᾶσα οὗ [68 φγορμοίβ ἀυσιῃρ 

1 Τὴ ΤὨΟΪΟΚΒ ΓΕ ΟΥΑΥ ΒΟΟΣ ΑἸΖοΙροτ, ΝΟ. 44, 
2 ΤΆΠ]ΟΙ, ἵν. 1. ἢ. 117. οἱ βοῇ. 
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1:8 Ῥδίταν ρουϊοᾶ 18 οοββὶυν 8Π|68 ἴο [π6 Ῥοθίϊοδὶ : {Π6 ΟΪΥ ὀχοθρέϊοη 
Ὀοϊηρ, {πα {Π68 τυ 18 ἔχου δηᾶ 1655 τ ρΊ 81 ἃ πα {16 ῬΘΙΊΟΟΒ ἸΟΠρῸΥ 
Ὁμδῃ ἴῃ {μ6 τυϊθπρβ οὗ Βυ0 ἢ} ἃ8 8.6. ῬΓΟΡΘΙΥ 8116 ρΡοθϑίβ, [πὶ {ῃθ 
Ἰαΐθυ φυορβθίβ, {πὸ ἀϊοίϊΐοῃ 18 βδίίεποα ἄν ταῦθ Θηα τηογα Ἰπίο 
ῬτοΒβ6, ἴῃ ργορογῆομ 88 {π6 δπἰτηδίϊηρ; Βριττῦ ἀθρθηθγαΐθβ, 

ΑΡοαυΐ {π6 ἐϊπθ οἵ {μ6 ΒΑΡΎ ]Ο ΙΒ} 6 Χ1]6, ἃ δὐϊυϑῦ ἂρ6 οὗ [Π6 Ἡ ΘΌΤονν 
Ἰαπρθερο θᾶ ᾿ὐοταίατο ἄρρθᾶτθ. ΤῊΪΒ τηδύ 6 581 [0 οσχίθπα ἔτΌτη 
{86 οουηθποοιηθηΐ οὐ {μαὺ ἀδροτγίδϊάοπ {11 {π6 οἷοβθ οἵ {86 σᾶποῃ, 
ΤᾺ {πϑοογαίίο βριτἱῦ οὗ [86 πδίϊοῃ ποὺ 561, ἀπ 1 10 παίνϑ ῬΟΥ͂ΤΟΣ 
ΟΥ̓ δοποορίζοπ, ῬυυΥ οὗὨἨ ἰαβίβ, πα οὐἱρι μα ν οἱ 1ᾶθαβ, 48. [86 
ῬΟΙΣἼο8] ῬΙΌΒΡΟΥΥ ἀπ ἰπάορθμάθποθ οὐ {π6 Ῥθορίθ .[8}] αυγᾶυ, Ὑ78 
τηῖρσ ὐ Βανα Ἔχρθοίβα, ἃ ργἹογῖ, ὃ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΙηρ' ἀΘρΘΠΟΥΔΟΥ͂ ἴῃ Πϊοταίαγθ. 
ΤῊΪΒ 15 ΟΌΒΟΥΔΌΪ6 ἴῃ ὑπὸ τ ΘΥΒ ὙὙΠ0Ὸ βίαπα οἱ {π6 Ὀογάθιβ οἵ {6 
ρο ἤθη ἀσα ἴπ ροϊπὺ οὗ Ἰαπρύδρο, ἐΓ Θγομαῖδ 8πα ΤΠ ΖΟΙΠ6] ; 51} ΤΏΟΓΘ 1 
[886 ροβί-6χ θα ριορβμοίβθ, Ηαρραΐὶ, Ζθομαυθῃ (1.---Ὑ|11.), ΜαΙΔΟΒΙ, 
Τ)Δ 16], απᾶ {π6 ἰαίου Ῥβαὶτα-υϊοσβ. [ἢ {86 Ἰαὐίον, {μ6 αἸούίομ 51ΠΚ8 
ἄονγῃ ἰο {π8 σϑυρθ οὗ ῬΓΟΒ6 : οὐ 1ὐ 18 τηδυκθα ὈΥ δὴ ἱτηϊδοη. ΟΥ̓ Ο]6 6 
Ῥοϑίοαι ρῆταβθθ [Ἃἢ {Π τηϑθθθυ, Εἰβίουυ, ὁθαβίῃρ' ἰο ΡῈ ρουνδαρα Ὀγ 
{86 οἹά βριτἰῖῦ οὗ [886 πίοι, θθοδτηθ 1658 ὙΤΟΥΤΠΥ οὐ 186 ΠδπΊ6, ΘΟ ΒΙΒίΠηρ; 
ΟΥ̓ οχίγαοίβ ἴτοπι ρΘμΘϑΙορίθβ ἈΠ ΤηθπλΟΙγΒ : 8ΏΠΔ δῦ ΘΟΤΩΡΙΔΙΠΟΠΒ, 
τα ΟΠ] ΘΆΠΥ Ῥαΐ τοροίμοι, 88. γα, Νοβθιαῖαη, (ΟὨγοηῖο]θ8, 102 8816, 
Ἐβίμου, δπᾶ Φοπδα, τα ποὺ ἔτθο ἔγοιη δηδίορουβ ἔθαίασθθ ΤῊ ἀθοαν 
οὗ [π ἰαπριαρθ 18 ΟΒΙΘΗ͂Υ Ἔχ 16 ἴῃ [16 Αὐδγλθδη οοἰουσίπρ ΔΗ δοίάηρ, 
105 ΟΥ̓ΒΟΡΤΆΡΒΥ, ἴοστηβ, θη μϑμ5 Ἰοψμοπαί. ὙῊ6. ἩΘΌγθνγβ μα Θοπθ 
ἰηΐο οοπέαοί τπΐ μ6 ΟΠαϊάθαμβ ἴῃ Βαρυΐοπ : 8ηα ἰμϑγοΐοσθ {88 
ἀϊαϊδοῦ οὐἨ [86 Ἰαίίον, 8164 δβ 1Ὁὺ νγὰβ ἰὸ {πμ6 ΗδΡτον, δχουίθα 88 

πηροχίαηῦ ἃηα ἱπογθδβίηρ' ἰμἤσθηοθ ὁπ ἐμποῦ οἵἨ {{|ὸ ἕοστηθυ, ὅῦοβ 

Ατδηλθοδαι δ]θυχθηῦ 18 Ῥαυ Ιου αΥ]ν βθοπ ἴῃ ΟἸγτοπίοϊοβ, Ειβίμου, Δ 16], 

Ζοπδῃ, Ἐποοϊβίαθίθβ, πα ναιΐουβ Ῥβαίτωβια. [Ι͂ὰ Εἰζτῶ δηά 1818], 

Ῥογίϊοηβ γΒΟΠΥ μα] 468 αγθ οαμᾶ. Ὑδὺ {ποῦ8 δ΄Θ. Θχοθρίοῃβ ἴῃ [86 
ΟΠ ΡΟΝ ἴοη8 οὐ {Π15 ρουϊοά ἴοὸ Ἐμ8 βθῃθυαὶ ᾿μξουιουτν οὗἉ 18. ΠΘΥΟΥΥ 
Ρτοάποίθ. Νοὐνιδίαπαίπρ' [μ6 ἀδρθηθσδου οἵ 886 ἰδηρτιρο, [Π6 16 
γ6 ΟΥΚα ἴῃ π ΠΙΘΙ ἐπ6 οἹα Πἰγίπρ Βρῖτἱῦ οὗὨἨ Ῥοθίγυ ρρθδῦβ, ὀδιβίηρ 

ἴἤθτα ἰο Ὀ6 χϑηϊκοᾶ ἴῃ τηουὶς ὙΠ [86 Ὀοβὺ ρατίβ οὗ ἴμ6 ΟἹα ᾿Ι ϑβίαμπιθηΐ, 

ΒΆΘΗ 88. Εἰοοϊοδἰαθίθβ, αμᾶ βϑυθῦδὶ ἰδίου Ῥβδίτηβ, θαυ] Ό]ΡῪ ΟΧΧΧΊΧ. 

Τὴ οἰαῖβ, {π6 ρᾳγθ βίυ]θ οὐ {μ6 οἰδββίοδὶ ἃρ6 18 ῬγΘΒΟΥΘα, 88 1ῃ [86 

ῬΡβαϊτηβ οἵ ἸΚουδῇ.} 
Τὰ 18 ποῦ θαβὺ ἴο ταϑτῖς [π6 Ῥγθοῖβ ὕτηθ δὖ τ μῖοΒ. Ἡ ΘΌΤΘΥ οθαβϑά ὧο 

ΡῈ {86 Ἰἰνίπρ' ΙἸδπρπαρθ οὗὨ {π6 986) )7χ8. βοιηθ ἀαίθ 108 οχιπούϊομ δὲ {Π6 

ορ νιν, δῃ ΟρΙπΐοι τουϊγεα ἃπᾶ βαρροτίοα ὙΠ ρτθαΐ ΔΌΜΟΥ ἴῃ 

τηοάσγῃ ἄανγβ ΌΥ Ηπρβίθηθογρ πὰ Η νθυμιοῖ. 
Αποίμου υἱὸν 18, ἐπεῦ ἐμουρῃ (π6 ρβϑορὶθ ἴπ Βδαθυ]ομ ὈΘΟΘΠΊΘ 

δοουδβίοιηρα ἰο {μ6 Αγδιηρδη 4] θοῦ, δπαὰ ἰαϊ αβί4θ {16 886. οἵ {Π6ὶν 
τοί μογ-ἴοπρτιθ, ἔμ6Ὺ τοίαϊποᾶ (μ6 Ἰαύθο ραγέαϊν ΤΟΥ Βοταθ {ἴτηθ 8161, 
ΤῊΘ ποῖα βἀποαίθα οἷδββ 5.11 διαρίουθα {μϑῖσ δποῖθηῦ Ἰαπρερθ ἴῃ 
ΒΡΘΘΟΙΒ δπά συϊηρ. ΤΒὰβ θοίμ {μ6 Ομ] 466 ἀπ Η ΘΌΥΘΥ οοπϊηποα 

δι Ωρ’ ῃ6 ῬΘΟΡΙΘ ἴῸΣ ἃ δοπδίθουϑ]6 Ῥοτὶοα, 1} 1Π6 ουτα 61 ΘΗΠΓΘΙΥ͂ 
ΒΌΡΡΙδπίβα {μα ἰδίίου ἰπ [μ86 βθοοπᾷ οδϑπέατυ βϑίοσα ΟἨυιβί, 

1. (ἀεβθηὶϊιβ᾽5 Ηθυσἴβομο αταταπιδεῖῖ, οὔ, δάϊρον, 1761 σα! οπ, Ῥ. 9. ὁὲ δέφῷ. 
3. 2 ϑ 
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ΓΠ6Β6 νΊΘΎ8 816 ποῦ γ ΥῪ αἰ υθηΐ, 16 (ΠΟῪ ἅτ βίϑίθα 1} οογίαϊῃ 
τη ΟΠ οΔ 05 συ Οἢ βοτὴθ οὗἨ {611 τοβρθοῖνθ δάνοοσδίθβ νοι] μαγαϊν 
οὈ]θοῦ ἰοθ. Μυομ ἀδθροπμαβ οα {Π6 ἀἰἸβου 8 05. τηδᾶθ 1η γοσαγά ἴο 
Οἰαββοθ οὗ {86 Ῥϑορίθβ. Τ]|ια δαμουθηΐίβ οἵ {86 οἱ νιν οαπηοῦ ὝἀθὴΥ 
τμαὺ [μ6 οδἀποαίοα“5}}}] ππάαογβίοοα ἐμοὶσ ΤΌΥΤ ΘΙ ΒΡΘΘΟΙ δου {μ6 τούαχσῃ 
ἰο Ῥαϊοβηθ:; πᾶ τὸ ψὰβ οου Δ] ἀβ6α ἴθ ὈΟΟΪτΒ τυ θη ἴον 
{π6 6χ]]6. [π οὐ ΟρΙπίοη {Π6Υ τηυδβύ ἢανα 8ροίθη τῦ ἰοο, δηα ποὺ ΟΠΪΥ͂ 
{πο ν, Ραΐ οὔπογβ αἷἰδο. Τῦ νγᾶβ ποὺ ΠΟΠΥ βαρρϑηΐθα διοηρ' {πΠ6 ΡοαΥῪ 
οὔ {86 ῬΘΟρΙ6 ἀυχίηρ [Π6 βο]ουτῃ ἴῃ ΒαΌγ]οπ. ΤῈᾺ6 αυγδίίοι. οὐἁὨ {μδῦ 
ΒοἸουγη ἃηα {Π6 ΒΑθΙΒ Οὗ [μ6 οχίϊθθ ἴθ δάψθιββ ἴοὸ ΠΥ ΟΥΠΘΥ 
ΒαΡΡοβιίιοη. [10 νγᾶβ 511] ραυῦθ Δ }Π0Ὺ τπιδϑα 1π ναοῦ αἰδίγιοίβ δέου {Π6 
6ΧῚ]6, Ὁ. {μ6 5146 οὗ {μ6 δἀορίοα ἀϊαϊθοῦ; ἰοπροϑῦ ψιπουὶ ἀουδὺ ὈΥ 
[μ6 τλογ6 οραϊθηῦ δηα ουεναύθα. Τ βδοῦταθ ὀχέϊηοι ΡΥ 4 }]Υ βοπλθ- 
ὙΓΠΟΥΘ ἴῃ {Π6 Βοοοπα οοηθασυ ροΐοσο ΟΠ γιϑῦ, [Ὁ 1] θ6 βθϑῃ, ἐμουθίογο, 
ἰμαὺ νχὸ δαορὺ ὑπ Ἰαύνου υἱ θοῦ 85 ἴπ6 το οουγθοῦ οὁη6, ΤΓο]θοίϊπρ' {Ππᾶὺ 
οἵ Ἡδησβίθηθοσο. (ἀθβθηΐαβ, Η πρίο]4, ἀηὰ δαιρου Πμο]α {Π6 β88Ππὶ6 
ΟΡ᾿πίοη. Τνγο ρᾶββᾶρθβ πᾶν θθ6θη δαατιοθα οα Ὀοΐῃ 5141685, ΘΟσΟΓαΙ Πρ; 
85 ΠΘΥ 816 ἰηΐογργοίθα, νἱΖι, Νϑβθιαῖδῇῃ Υ111, 8., ΧΙ. 24. 1ῃ {ῃ6 
ἔουταθυ, 1ῦ 15 τϑἰδίβα {παῦ [π6 ῥυἹθβϑίβ δῃα 1,θυιθβ “' ᾿τοδά ἴῃ (π6 Ῥοοῖς οὗ 
αοά ΞΡ, δῃὰ ραν {μ8 βθῆβ6, δηά οαιβϑα ἔθ ἰο πηδεογβίαπα {ῃ6 
τϑδἸηρ. (θβθηπιβ Θχραΐηβ (πμ6 θη ΕΥἼΒῸ αἰδέϊποίίν, Καϊ γί, 
ασομγαΐοῖψ, 50 ὑμαῦ νοῦν σοσγαά οου]ᾶ Ὀ6 ΔΡργθβθηᾶοα Ὀγ {6 Πρϑδγουβ.} 
Βαῦ Ηδπρβίθηθογρ, [Ὁ] οσσιπρ (6 Ταϊτηπαϊδίβ δπὰ Ἡθῦτγον ἰπίου- 
Ῥτοίθυβ, ἀπαουβίϑη 8 {πΠ6 ἰδχτα, αὐάϊηφ απ θχῳρίαπαζίογι,, 1.6. οἸνιηρ αὖ 
{ῃ6 βαῆῖθ ἄπηθ {πΠ6 τηἰουργθίδίοη οἵ νγμαῦ νγχὰ5 τϑϑα ἴῃ {π6 ΟΠαϊάβθθ 
Ἰαηρθασο.2 15 Ἰα θυ 15 βαϊα ἕο Ρ6 οομῆιτηθα ᾿γ ἸὔΖτια ἴγ. 18. Βαυΐ 
(λ6 τηϑϑηϊηρ {Ππ8 ἀονθορθα βθθηλβ ο Ὀ6 ππύθῃβθ]8 δηα ἀμϑαποτιβοά. 
Τὸ 15 ἰνουγθα πϑιύμοῦ Ὁ. {π6 οοπίοχῦ, ΠΟΥ ὈΥ ΕὔΖγῶ 1γ., 18. Β681468, 
ΝΟΒοι δῇ χι. 24, Ὁ] Ια βῆονβ ὑμαῦὺ ΗΘΡΥΘΝ νγ88 5111 βρόίθῃ ἴῃ 
ΝΒ δ 5 ἄγ. (ὑογίαϊη «678, ἃ85 ὕπο γα το]αίθα, δα οὔ] αγθη 1ΠῸ 
ΒΡΆΚΘ Π4]} 1ῃ {μ6 βρβθϑοῖι οἵ Αβῃάοά, δῃα οου]ὰ ποῦ βρθαὶς ἐπ ἐλ υειυο᾽ 
ἰαπσιασο Γ᾽, ΤΌ 15 δίῃ ἴὺυ Ἡηρϑίοηθοτρ ἴο ἃῖριαο ὑμαὺ ΠΡ ΠῚ ΔΒ 
ἐδ ἰαηφμαφο τὐλιῖοῖι ἐδι6 «ζ76ιος ἐζιοτι βροῖο, 1.6. [π6 Ατδιθθθᾶπ ἃ8 οΡΡοβϑᾷ 
ἰο ὑπαΐ οὗ τῃ6 ῬΒΠΙΒη65, Αὐητηοηϊίθβ, ὅθ. ΤῊΘ Δββαηρίοη 15 αὐϊίθ 
ΔΕΛΙΓΓΑΡΥ. 

Εσότα {πΠ6 Ὀγθοθατηρ' ΟὈΒογ να Ίο 18, 10 Ὑ71}} Ὀ6 566π ὑπαὺ γγ718 αΙβᾶσγθθ 
. ΜΙ βοὴ 88 τηδϊηὐδῖη (Π6 οχύηούοη οἵ {πΠ6 ἩΘΌΤΘΥ 88 ἃ Ἰένίαρ; 
Τοηραθ αὖ {π6 6χῖ]θ. [ὺ οομθπιοα ἴο Ὀ6 ρΔγΌ 411 Βροίκθη ἀπ πβρα ἴῃ 
ΓΙ Πρ ΒοΙη6 {π16 Δ 6 Υ, Θβρϑοῖδ}}ν δηιοησ [Π6 τόσο ου]  ἰναίθα ; {ῃ6 
Αὐδιθθαῃ ὈΘΙΠρ' ψοπογαῖίν, ραύ πού ὁποϊμοῖυοῖν, ΒΡΟΚΘη Ὀγ {ῃ6 ροτοαῦ 
τη885 Οὗ {Π6 ΡῬ6Ο0}168. 
Αἴ Ηρρτονν Ὀθοῦὴθ ἃ ἀθδᾶ Ἰδηριδρθ, ᾿Ὁ 5011 οομ ηπθα, ἃ8 

186 αϊαϊθοὺ οὗ {μ86 ββογβᾷ Ὀόοῖκβ, ἰο Ρ6 σϑϑᾶ δηά Ὄχρίδϊπθα ἴῃ ᾿[Π6 
ΒΥΒΔΡΌρΙΙΘΒ:; δηἃ γγ88 ἃ βιθ]θοῦ οἵὨ Ἰδατποα βίαν δτηοηρ' [ῃ6 ΒΔΌΡΙΠ8. 
10 ψὰβ οδγο ἍΠν ῥγοβουνθα δῃα μαηδθά ἄονγα ἴῃ (π6 βοῇοοὶβ οὗ 
ἰοατπῖπρ. ΤῊΘ ΒΑΡΡΙη8 μᾶνθ ρυθαῦ τηθτῖὺ ἴπ ὑπ8 ρογροίυδιπρ ἃ 
Κπον]θάσθ οὗ {μ6 δποϊθῃῦ ἰδηριιαρθ δοπρ τὰ {86 ΠοΙγ συϊηρβ, 
Απᾷ ποῦ ΟὨΪΥ 80, Ὀὰὺ {ΠΟῪ αἶδο αἰξοπαθα οὐδ Ά}Ὺ το {π6 ἰοχί, 

1: (ἀοβοβίομίο ἄογ ΗθΌ. ὥργδοθο, ἢ. 45., δηἃ ὙΠόβϑπττιβ, 5. ν. 5, 
2 Βοϊτῆᾶρο Ζὰν ἘΠΗ]οἰαπρ 'ἢ5. ΑἸ ᾿Γοξίαπιοηῃξ, Ρ. 399. οἱ δεηη. 
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αΓ Ιβητησ 1ῦ, ῬΥΟΡΔΌΪΙΥ αἰοῦ {π6 βιχύμ οδηίυνν, πιὰ ἃ πυροῦ οὗ 
ΠΘΥ͂ ΟΥ̓ΓΠΟΡΥΎΔΡΙΙΟΑΙ τρᾶυῖκβ ἰὼ δβϑιβῦ 1η ἃ ΤΏΟΤ6 ϑοοισαΐθ ῬΓΟμαΠ- 
οἰδίίοη οὗ 10---ἃὦ νονγθ]-ϑυβίθμι, ᾿πγοϊνιηρ 0Π6 Πποϑύ αἰ ποίοηβ 
οὗ βουπα8----}ὴηά ὙΠ δὴ δοοθηξαδίϊοη ἃπα ᾿πίουρυπούοι οὐ {πκ 
τηϊαΐοπθϑδ ΤῊ οοἸ]θοίΐοη. οὐ οὐΣθ]081 ορβουγαίϊομβ τηδᾶθ ὈΥ {Π|688 
ΘΙ. Βοθοαυβ ἢ85 τϑοοῖνθα {μ6 ἤδη 92 ,7αβογαΐ ; δια {Π6 0 {μθχ- 
ΒΘΙν 65 δΙΌΟΥ 1Ὁ 816 βύγ]θα Μ7αδογοίοβ. Ὑ οὖ ῃδύθυϑυ τηϑσῖῦ τηδύ  Ὀ6] Πρ; 
ἰο [ῇ86 Μαβογοίοβ ἴον ἰἸαθουτβ οἵ {Π15 παΐασο, ὑπο γο 15 1{{Π1{6 ἀουδὺ ἐπα 
ΒΘ ΘΟΙΏΡΙΟΧ δηα οὐαὐνγαγα οὐ Πορταρμῖοαὶ ΒΡ 5 ουθυ θαγάθῃ {Π 6 ΤΌΥΤῚΒ 
οἵ τογάβ, δᾶ 5} 6 {86 Ἰινίπσ' Ββρισιῦ οἵ ἔγθα Ἰπαυϊσυ. Α ὑτιθ ᾿ηβιρῦ 
Ἰηΐο {π6 σοπΐαβ οἵ {π6 ἰδπρτδαρα 15 πηροϑαθα ὈΥ {ΠΏ θη. 

Ἐνθη δου {π6 ἀσδίγαούίοη οἵἨ {88 «Θυγιβὴ βίαϊθ,  υσιβ Ζθα] οα 
Ῥθμδ} οὗ {μοὶν οἱα Ἰδιριιαρα χὰ ποῦ βχ ἀπριθῃθα, ΤῊ βδογθᾶ ὈοοΪκΒ 
ΡῬγδνθηίθα {πδὖ τιϊδίοσίαπο. ΤΉΘΥ 616 ἀγα θην βύυα!θα: ἂπα ΌΥ {Π6 
δια οἵ ἐτδάιάοῃ, νιοὶ αἰνγαυβ τοι πθα βοπὶθ ποσίθαρα οὗὨ {μ6 οἱ 
Οἰαββῖοα] ἰοηρῖιθ, ἃ8. Ὑ7Χ611 ἃ5. ἃ Βίχοηρ ἰόν ΤῸ {π6 ρογιβαὶ οἱ {86 
πϑύϊομδὶ ᾿Πογϑίισθ, 8 δἰ ουβῃοοῦ οὗ {86 δηποϊθηὺ Η ΘΌΤΟΝ ἃῖΌδ56 1 {6 
ποι Ἠεδτοιο ἀϊαϊοοῖ, ΏΙΒ Βθοῦτηθ {86 ἰδῃρθδρα οἵ {Π6 ἰδαυποά, οὐ οἵ 
τπ6 ΒΔΡΡιπ5, θ65146 {16 Αὐδγηθθδῃ ΟΥ̓ ΡΘΟΡΙΘ᾽Β αἰαϊθοῦ, πα νγ88 πι86 1ῃ 
ἸΔην ΒΔΌΡΙΠΙΟΔ] ὙΤΟΥΚ5. οἵ ἃ βοϊθηθῆο πδίαγθ, ΟσΟΌΡΥΪηρ' 8 ᾿πίου- 
τηθαιϊιαΐα ρἷδοθ Ὀθύσθοῃ {μ6 οἷά βϑούθα ἰοῆριιθ ἀπ {ῃ6 Θοϊηοη 
Αὐϑηγθθαη. ΤῊ15 ποῖ Ηοῦγοι οὐ Ταῤδίπίοαϊί αἀταϊοοῦ ἈΡΡΘδᾶγβ ἢγϑῦ τῇ 
{86 πιοϑὺ δηοιθηῦ ρᾶτὺ οἵ {[πΠ6 Ταϊτησα, {π6 Μδηπα, ἃ οοἸ]δοὔοι οὗ 
ΘοοΙ ϑιαβοα! βὐαύαίθβ τ ὐθηαοϑα ἰο οχρίδιη δηα ΒαρρΙθμλθηῦ {π6 πείθῃ 
Ιανγ οἵ Μοβοβ; δῃᾷ σψβῖοῦ, αἴθον θῖηρ' οὐ] ργοβογνθα ἀπ Ὠαπαρα 
ἄονσαι {μτοιρι γϑυῖουϑ σ᾿ ΠΟΥ ΟΉΆ, νγα8 τα πορϑα ἰο πυιπρ', ἴῃ {86 Βγϑύ 
μ41} οὗ τ6 {π|γὰ οεμύατν αἴνον ΟἸγχιϑύ, Ὁ ΒΕ. «πᾶδ}} ἐΐδ Λοῖψ, Ῥγββῖ- 
ἀδπηύ οὗἉ {π6 “ον 15}: δοδάθιην αὖ ΤΊΡουῖαβ Τη6 ἰδησαδᾶρα οἵἁἩ Π6 ΜΊβῃπα 
ΔΡΡτοχίπηδίθβ ἰο {π6 ἰαίθβδὺ Ὀ1ΌΠ1Ιο] Ἡθρυθνῦ, ᾿ποπιηρ οἵὗὁἨ σουχθθ 
5.1 τηοσο ἰο {μ6 Ατγδιηϑδῃ; δηᾷ 811 “ ϑύσιβῃ τειθπρδ ὈΘΙοηρΊηρ ἰο 
[86 ἢχβὺ βὶχ οοῃθασιθβ οὗ {μ6 ΟΠ ἰβθδη οὐσῶν ραυύαϊκα ΤΔΟΓῸ ΟΥ 1658 οἵ 0868 
βτηθ. οδαγδοίου, {μον ἀϊοίΐοῃ Ὀοῖηρ πηργορηδίθα τι 8η ΑΥδιηθδῃ 
ΘΟΙουτΙπρ,, πα {Π6 ΤΟΥτὴΒ οὗ ὑγοσβ 50 ἴ81 οογτιρίθα ὈΥ τηθϑη8 οὗἉ 1. 
ΤᾺ ἀϊαϊθοῦ οὗ 186 γουηρου ραγίβ οὗ {86 Ταϊτηπά, ΟΥ ὕπ6 Οἰπιαγα, 
οΟἸ]θοίοᾷ δηᾶ πὺυϊζίοῃ ἄοτγῃ Ρούνϑοῃ {86 Του δηᾷ βιχτῃ ΘΟ ΌΥΙΘΒ, 15 
ΤΠ πλοῦ ἀδροπούαΐθ ἰπδη (μαῦ οὗ {πὸ ῆίδλπα, ββρϑοῖδ!]ν ἴῃ {86 
Ῥογίϊοῃβ οοἱ]δοίθᾷ αὐ Βδθυ]οη, οὐ (8ὲ Βαθυ]οηίαη (ἀθιλαγα, σοὶ 
Ὑγ6γ6 οὗ Ἰαΐϑι οτἱρίη {μβ8π ἐμοβα οοτηταιϊθίοα ἰο τυ ηρ δὖ « ΘΥβαίοτα, 
1,6. 186 Φαογαβαίοια θα. ογα {π6 Ἰἰδηριαρθ 51πΚ8 ἀονγπ δἰτηοϑί 
Θηθ ΓΘ Ιν τηΐο ἀτδτηθθϑῃ. 

Τὰ {π6 οἰθυθηίῃ οομίαγν, ἃ Βθοοηᾶ γονῖναὶ οἵἩ Ἰϑαυπῖηρ ὕοοῖϊκ Ρ͵8 06 
διθοηρ {π6 9678. Βθτηυϊαίοα ΒΥ {μ6 δχαπιρία οὗ ἐβ8 ΑὐδθΙΔη8, ἃ 
ὨΠΤΩΡΘΥ οὗ 6 ν)718 ΔρρΠ6α {ποιυβαῖνοθ ἰὸ {π6 ἰδπρτιαρα οὗὨ {πθ6ῖγ οὐτὰ 
Ῥοοῖκβ, σι μίοι {ποὺ {το ἰοὸ ρυμν πα Ὀγηρ πο στθαίθ οοῃ- 
Τουτ τυ ὑο {μ6 Ὀ1Ό]1ο41] Ηργαῖθσα. ΤᾺ ἀϊτθοίζοι. {Π 61 οἰἴογίβ ἴοοκ 
νγὰ5 ἃ δοϊοηΐϊηῆε, ποὺ ἃ ρορμῖίαγ, οη6. Ἡθῆοθ ἃτοβα {μ6 50-681164 
ανϑίηϊεαϊ ἀἰϊαϊοοῦ ἃ5. ἀἰβιηριιθηθα το Ὁ86 7Ζαϊηιμαϊο. [τὰ ΒΟΠῚΘ 
γοβρθοίβ (86 ΒΑΡΡΙπῖοΔΙ 18. ἃ ΒΟ 55] ΔΡΡΙΟΧΙτηδίϊοῃ. ἰο 108 τηοα6], 
ΘΧΘΘ]Πησ {μ6 Ταϊπυαϊο ἴπ ρυτγ. Τὺ ΔρΡΡΘαγΒ ἴὸ τηοβὺ δανδηύαρθ 

: Ηυρ Ια, ἩοΌγ ΐβομβο ταγητηδῃκ, ΡΡ. 18, 14. 
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ἴῃ ἰδ οοπηταθπίατίθβ ὁπ {μ6 ΟἹά Τοβίαταθπί, Κπόνπι ὈΥ͂ {π6 ἀρρ6114- 
ἄοη ὈΡΒ, Βαΐ οπ {μ6 σγβοΐο 10 Ῥοατβ [π6 ομαγδοίου οἵ ἃ ἀθρϑηθγαΐθ, 
οοτταρῦ ἀἸαοοῦ βίσοηρὶν ἱπιθαθ ἢ Αταμηθθδῃ, ὑμοῸρἢ 1685 80 {πᾶῃ 
186 Ταϊπιυάϊο,. Βοίῃ Βαγθ ἃ Θοπβίουα]α πατθοΥ οὗ ποὺ σου 8. ἀπά 
Βα οδίοηβ οὗ νγογᾶβ, ἔγοτα βϑίῃηρ Ἀρρ 164 ο Βυθ]θοίβ ἔουθῖρη [0 {Π6 
ΟΙα Τοβίαπιθπί. ὙουτιΒ Ἔχργοδβῖνα οὐ οδ᾽]θοίβ δῃα γϑ]δύϊομβ ἴπ {Π6 
αχὶβ Δ δβοίθηοαβ ἀιβυϊηριβῃ 10 τηοβύ, δἀαϊηρ ἰο 105. ΘΟΠΊΡδ58, 88 
οομρατοα τι ὑμ6 Ὀ101104] Ιδηρτιασθ. Τῷ 15 αἶβὸ πλϑικϑα ὈΥ͂ ἃ Τῇ ΓΘ 

αθυπᾶδην βύοοκ οὗὨ ραγοϊθβ. ΕὈΓΘΙΡΩ ἰθυτηβ μᾶΥθ ἴῃ ΠΚΘ6 ΤΩΔΠΏΘΓ 
θόοοη ἱποουροτγαίθα ψΠῈ 1{,---Τιαἰΐπ, ασϑοὶς, ἀπᾶ Ῥογβίδῃ, 

ΟΉΑΡ. 11. 

ΤῊΒ ἨΕΒΕΒῪ ΟΗΔΕΛΑΟΤΕΒΒ. 

ΤῊ ταοβὺ δποϊθπὺ τηοᾶθ οὗἨ νυϊηρ νγὰβ ὈΥ ρίοίαγοβ, ψ Ὠ1οἷ σορΓθ- 
βοῃΐοᾶ {π6 ομ)θοῦ [ο {π6 Θγ8 ἀπ τθο]θα {πὸ πᾶταρ ἴον 10. Βαῦ γψγο 
μᾶγθ ΠΟῪ ἴο ἄο πὰ (16 Ἡδργο Δἰρμαροῦ, ΠΟ 18. ΤΊΘΕΙ δη 
ἀποϊδηῦ Ὀγαποὺ οὗ [86 Θ'Βμοιαλο. Ὑοῦ {π6γ8 15 σθαβοῃ [0 Ὀθίϊανο {πϑὺ 

ἐπ ΒΙουορΊγΡμ1041], Βο Ἰοπρ' ργθίουγθα ἴῃ Τργρύ, βιιροοβίβα {Π6 ῥυΊπΟΙΡ]6 
οὗ ρσοῦι οἵ {Π6 θαυ δῦ αἱρμδρούϊοα! συϊηρ ἰο ἃ ῬΘΟΡΙΘ δχύθγπα! [0 
Ἐσγρὺ 156}. ὍΘ Βμθιατῖο αἱρμαῦδοῦ ταυβῦ μᾶν θ6θὴ Ἰπνβπίβα ὮὈΥ ἃ 
ΘΒΘτΟ ΡΘΟΡΙ8, βίποθ 1Ὁ 15. ρϑγίβου! Υ δαάδρίβα ἴο {π6 ρϑου!]αγι{168. οὗ 
ἴπ6 Θ'Βοιητο ἀταπκ-ϊαπριδρθ. Τὺ 18 Π66611688 ἴο Ἰπααῖγ6 τη αΐ6 }γΥ πο 
[16 αυρδίίοη, ΥΥμαῦ ρϑορίθ ᾿ἱηνθηΐθα δἱρμαθϑίϊοδι σπυϊηρῦ ΤῸ 
Ἐργρὺ τοῦθ ΡῈ δββιίρπιεὰ ρμλοηποίϊο ἠϊογοσίψρἠῖοδ, (6 οἰαθβδῦ οὗ 8}} 
τηϑίμοᾶβ οὐ πυϊίηρ; δηα {λθῃ ΡΙΌΡΟΥ ΔΙΡμα ούϊοαὶ τυιθηρ ὈΘΙοπρΒ 
οἰἴδαυ ἰο ἐπ Τλομίοίαηβ οὐ {ἴπΠ6 2αδυϊοηπίαπ8. ϑοθο αυβ ἀγο ποὺ ἀργθοα 
ἴῃ αϑϑιρηῖπρ {π6 ΒΟΠΟῸΡ οὗ [86 ἀΙΞΟΟΥΟΥΥ 0 ΟΠ6 οἵ' {π6 οἴμθυ. [}ῃ 
(Ἄνουσ οὗ 186 ΒΑΡΥ]ομΐδη8 ἃ Κορρ, Ἠοῆβηιαπη, Ηαρίο]α ; Ὀυΐ 
(ἰδβοῃΐαβ ᾿ποϊηθβ ἰο [μ6 ῬΗθηϊοδηβΒ. Ομ ἰμῖηρ' 15 ΤΟ] ΓΘ ΟΙῪ σογίβιη, 

νῖΖ. ὑμαῦ [86 ῬΘορ]6 σψμὸο ἢγβῦ υβϑᾶ {π15 τι δπρ' Πα ΒΟ. ΘΟΠΠΘΧΊΟΗ 

στ Ερργρί. ΤῊ οοτητηθῦοα οἱ {πὸ ῬΠοηϊοίαπβ ντου]α σϑϑα!]γ [ο8α ὑΠοιὴ 
το Εσγρῦ; θυῦ δ “γαπιααπδ. 150 ταᾶν πᾶνα Ὀθθπ Ὀγουρῃῦ Ἰηΐο οοπϊδοῦ 
ὙΠῊ {πΠ6 Ξϑῖηθ ΘΟΠΠΥΓΥ ΓΠΥΟΠΡΉ ἃ Οδτ1586 ΟΥ̓ΘΔΊΒΘΒ ἈΠΚΊΠΟΥΙ ἴο 118. 

Ἔτοια {π6 {ἰπ|6 νἡ͵16 ἤανο Δ οογίδίη ἰγϑοθβ οἵ {Π|| ΘΒΘτ 10 ει ηρ,, 
1 τγὰβ αϊνιἀοα τηΐο τπγθ6 Ὀγᾶποῖθθ. [πῃ υ Ποϑὺ βου, οι γϑοιησ; 
βουίμοση Αταδῖα απᾷ Αἰτῖοα, σοῦ ἀθνϑὶοροά {886 Ηϊπγαγιῖο ἀπά 
Ἐπ ορῖο, θοῦ ἀποϊθμ !Υ δχμιιδπρ ἃ ἄθρτθο οἵὁἨ οἷθβρᾶποο.: Τῇῃο 
τοϑίοσῃ Ὀγαηοῖὶ 15 βθθη ἴῇ {μ6 ῬΒδηϊοίδη οἤδγβϑούθυ, τ ΠΙΟἢ τγὰβ {Ππ6 
ΘΠαγδοῖοσ οὗ [μ6 Ηορτον ἴοσ ἃ Ἰθηρσίῃ οὗ ὕϊτηθ, πα ἢα5 θθοη Ῥγθβογνοά 
διαοηρ; {π6 ϑαπιαυδηβ ἴο {π6 ργοβθηῦ ἄγ. Τὴ6 θαβύθιτι ὈυΆπΟἢ νγὰ8 
πι564 ἴῃ ΒαΡρυ]ομῖα ἃηᾷ οἴμοῖ Θοπηὐγ! 68 οἢ. {π6 Πρ ῃταΐθβ δηα ΓΓΊΡΥΙΒ. 
ΤῊ ρϑηυΐηθ ρΔἸοργαρ οὶ πιοπιπηθηΐβ οὐ (ῃ6 ῬΘπΙοῖαπβ Πᾶν 

ῬΥΘΒου θα ἰο ὰ8 [88 ἴον οὗἩ {παῦ Δρμαβροῦ ὑο σοι νγα τατιβύὺ ἸΙΟῸΚ ἔου' 
{π6 οὐἱρῖπαὶ Ἡθοτον ομαγδοίου. ΤΏ Ἰθίϊουβ ἔουπα ὁπ ῬΒϑμιοῖδπ 
βύοῃϑϑ ἃ πα οοἱ 8, ΔΘ ρἜΌΠΟΓΘΙΠΥ τηαυκοα ΟΥ̓ ΒΌπρ βίο Κα ἀουγηνγαγα, 

ι ἩΘΡΙα, ΗΘ γβίβοῃο Οτγδιητηδίῖῖ, ῬΡ. 15, 16, 
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αχιπουῦ ουγγαίατοβ ἰο οῖῃ ἰμθηὶ ἰο οὔμοι 1οὐΐουβ, δῃᾷ οἱοβοᾶ μοαᾶβ 
οἴου τουπᾷ οὐ ροϊπίθα. Τὴθ ἴὈστηοῦ ρΘΟυ] ΔΓ Υ ΟΟΥΤΒΡρΟμ 5. τ ἢ 
1.6 ομαγϑοῦον οἵ τυᾶθ ἂρ ᾿πβουϊθιηρ' Ἰοὐΐθυβ οἢ ἃ μαι ταϑύθσιαὶ, Τὶ 
γγ88 {818 ταοᾶάβ οὗ πυϊτπρ,, 85 7 9}} ἃ5. {π6 ἰδησπᾶσα 1561, τ μιοἢ {π6 
ΤΠΘΡγονγβ δἀορίοά ἔγοια π6 (ὑδημδδηϊῦθβ διηθηρ' τ Βοτ {ποὺ ανγο]ύ, ἀπά 
ΒΊΟΝ ψγα8 οὐττοηῦ ἰπτουσῃουῦ {86 σψΒο]Ϊ6 φρουϊοά ἀυσηρ στ ΒΙΟἢ 
ἩΘΡτον ψγὰ8 ἃ ᾿ἰνπρ' ἰοπραθ. Α ὑνοίοϊα τηθμλουὶαὶ οὗ 108 τ1ι86 88 
Ὀδθη Ῥγθβουυϑά, θββϑιθβ ἃ οουίδιη ὑγϑαιίιοη τοβρθοίϊηρ τὸ Τοππα ἴῃ {Π6 
ΤαΙταυά, δηα ὄνθη θοίοσθ ἴῃ Οτῖρϑῃ δηα «Γ ΘΥΌΤηΘ :----(α) ΤῊ ομδγθοίου 
οὗ {π6 Μδοοδθθδη οοΐπϑ ΒΙΟὮ Ὑγ6Γ6 βύσιοκ ἀπάϑυ {Π6 ρτΐποθθ οἵ ὑμπαῦ 
ἀϊβιμηρυβη6α Ἄτην, ἀαίϊηο ἔτοπι Β. 0. 148, ἃ Ομδγϑούθυ οἱ βου 811166 
ἴο {88 Ῥοπίοϊδη ; (6) ΤῊ δαιμαγιίδη τι ηρ', τὰ ΒΟ [86 Θατηδυ απ 
Ῥρηίείθιοι οχιβίβ, ἃ ομδγδοίθυ συϑυηδίπϊηρ πηϑογοα ἀἄοόσῃ {0 (86 
Ῥγδβοηῦ τη6, δ πα ΟΠ τ ηρ ἔσοτα 86 Ῥ ΒΘ Π]οΙδη., ΘΑρΡΘΟΙΆ ΠΥ 48 566. ΟΠ 
{1μΠ86 Μδοοδβθθδῃ Θ01η5, ΟὨΪΥ͂ ὈΥ͂ Βα Υ 6 ΓᾺ] ΓΥΘΟΥ δπα τιοῦα ἀπ 18] ἰγαϊίβ, 
8.5 τοῖσι Βαγα θη δχρθϑοίθα ἔγοτῃ ἐμ ἀἰθγθηοα οἵ τηδύθσϊϑὶ οα ΤΠ] οἢ 
τῷ γγχὰβ ᾿τηργοθβοα, Τλυβ {μ6 Η ΘΌτον Ὁμαγδοΐουβ, 61} δροαῦ {Π6 [τηθ 
οἵ Ομ υιδῦ, {86 ῬΠρθηϊοίδη, δηα {π6 δαιηαγιίδη, 6 γ6 Βα βίδη 1} 
Ἰάθηθοα!. ΤΏοΥ ἀγὸ βΠ δὴ ἤθανν, δηριΐαῦ, ἀηθνθη, τι βοαὺ ρΡτοὸ- 
Ῥογίίοῃ οὐ ὑθδαῦυ ; δηα ππαδυνγοηῦ οοτηρδγα γον {16 ΔἸ Του θη. 1 
186 ῬΓΟΡΎΘΒΒ Οἵ ἸΔῈ ΟΘπμδαΣΙ68.} 

Τὴ {Π6 τηϑϑηθτηθ δηοηρ' [Π6 ΑΥ̓ΔΙΦΘ84η8, δὺ ἰοαϑὺ ὑῃο86 1π ὑΠπΠ6 νγϑϑβῦ, 
{815 οΪ4 ῃϑιηῖτίο Ομ γδοῦου γγὰ8 στα }}Υ αἰΐοσθα. Τὺ γγὰβ ὈΥ ἀθρυθθβ 
Ῥτουρῃῦ ὩθαῚ {πμ8 ἔοιτη οἵ ἃ ουϊβῖνθ οπαγδοῦου ἴῃ 0 νγᾶ 08, οἰὕμο ὈΥ͂ 
οΡϑῃϊηρ {π6 Ποϑαβ θϑίογθ οἱοβθα δῃᾶὰ αἰνιάϊπρ ὑμθτὰ Ἰπΐο ὑνο ῥΓὸ- 
͵θούϊπρ' Ῥοϊηΐβ ΟΥἩ ΘΆΓΒ: ΟΥ̓ ΟΥ̓ Ὀγοδκίηρ' {π6 50 {1 βίγοίςθβ ταΐο ΠΟΥΊΖΟΙ- 
411 πο η64 οπ68, τ Β]Οἢ του ]α ΒΟΥ [ῸΓ ἀπῖοπ τπι ΟΥΒῖγΘ ὙΠ Πρ’, 
Ῥυύ ἴῃ βίοῃμθ- συ πρ που] ἔοστα ἴῸΣ {Π6 τηοβῦ Ῥαῦὺ ἃ βουῦ οἵ Ὀ8βῖ8. 
ΓΉΪ5 Ομαγδοίοχ 15 Του οα Ααδτηθοδη τιοηυτηθηΐβ ἴῃ ἃ ὑγγοίο]α ἴοστη, 
δ οἷ(δγ' δια 5 ΠΡΙΘΥ Οη6 Δρρθδγίηρ οα {π6 (ὑδιρθηίαβ βίομθ, 501] 
ΔΡΡτοχίτηδίύϊηρ' ἰο {π6 ἀποϊθηῦ τυϊηρ' ἔτοτα τ ΒΙοἢ 1Ὁ ἀσνιαίθβ, οἰ ον 
ὈΥ ορϑῃΐηρ ἰμῃ6 ποδᾶβ οἵ Ἰούϊοιβ ἢ ἃῃα ἃ. ψοι 67 ΟὯ6 ΔρρΘδιΊηρ' ἴῃ 
ἸΩΒΟΥΙΡΌΟΙΒ οἡ {π6 τυ 5 οἵ Ῥαδίταγγα, μογο {86 ῥυϊπηϊῖνο ΔΙρμαθϑύ 
85 Ὀθθῃ ὙΟΙΥ ἴὌτβακθη, μοία ἴῃ {Π6 ορθῃ Ποϑᾶβ, οἵ σοὶ ποίμιηρ; 
Ῥαυΐ ἃ Ῥοϊηῦ τομλϑίηΒ ἴῃ τΔῊΥ οἰ ΐθυβ, ἃ πα ἴῃ ΒΟΥΖοη τα] π] ΟΠ -ΒΕΓΟΪΓ 68 
8.8 7611 858 ἴπ ὑπνίβίθα ἐδαίπσοθ. ΤῊτΒ {Π6 δαβύοσῃῃ ἀσϑιηϑθαη ὈΥΔΏΘΙ 
ΟΥ̓ Βῃθγαῖίῖο τε ΐπρ᾽ νγαβ ΘαΥ]ν ἀἸβρτβηθα ὈΥ Ὀδῖηρ' βοτα τ ῃδῦ τουπα, 
ἀποίη!θ, πα γϑρα]δγ. 2 

Βαύ ἔμο ο]4 Ῥμομηιοίαῃ ὁμπαγθούου, (μαῦ Ῥγάποι οὗἨ Βμθταμῖο τ ]ηρ; 
δἀορίεα ὈγΥ (πΠ6 Φ6νγ8, ἀἸἃ ποῦ τϑιμδῖη βίαι οΠΑΥῪ 8η4 Ὁπομδηρθα 
8ϑιηοπρ {παῦ ῬΘΟΡΪθ. [ἢ {πεὶγῦ μαμᾶβ 10 ραββθᾶ {ῃγουρἢ ἃ Θοῦτβα οὗ 
ἀονοϊοριαθπῦ ποὺ ππῖῖκα [86 Αταπιθαη δγάποῦ. [1ὺ αἸα πού 1ηαθθά 
Οἤδησα 50 ταυο ΠΟΥ ὈΘΟΟΙΏ6 Τουπᾷ δηα ουγβῖνγθ {πΠ|κ6 {Π6 Ἰαὐίαν, γοϑῦ 10 
α1α ποῦ ταϑβὶβὺ 811 τηοάιποδίϊου. Τηθ Μδοοαθθαῃ ΘΟ] η-ΥΙ ] Πρ᾽ ΘΥΙΠΟΘΒ 
δι ἰθῃἄθηου ἰουγαταβ 8] ὑθυδίοη, ΘβρθοΙΆ ΠΥ ἴῃ ὈΓΘδΚΙπρ {π6 πρτῖρμύ 
ΒΟ ΚΟ5 οὐ βοιηβ ἰούίθβι [Γύ 15 ὙΘΓῪ ῬυΌΡ 4006 {παῦ {Π| ᾿πἤπαοηοθ οὗ {{6 
Ἰαΐου Ασδιηθθαῃ μεᾷ οοπίτθυίεα ὑο (818, βίποθ {π6 Ἰαμριααρο οἵἩ {Π86 
1 Θνγ5 1561 μεαᾶ [6] {16 Ῥουογα! Ἱπῆπθηοο 50 88 0 σῖνβ 8 ἰο 1ὖ 
Θμ το γ. Ασαπιθαπ ᾿πἤπθποθ τηοάιῆθα πα ΒΌΡρΓΘββθα {Π6 ἀποιθηῦ 

1 Ηιιρίοϊά, ατατταϑο, ΡΡ. 38, 84. 2. Τοῖά, Ρ. 84. 
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ὁδμαγδοίθυ. Ηθποθ δΙΌΒ6 οὐγ ργεϑεπέ ΗΘΌΓΘ οδαγδοίου, ΓΙῸ 18 ἰο θὸ 
ταργοίζοα {πᾶῦ {μ6 οπαγδοίου. Τουπα οα {ῃΠ6 ῬΑΙτάσΥθπθ ᾿πβουϊρύϊοηβ. 
ὈΘΙοπρβ ὅο τηοηππηθηίβ οὗ πὸ δῖρμον ἀδία {μ8η {π6 πγβύ Ὁ γιβίδη οθη- 
ἴπτγ. Απᾶ γοὺ {Π15 ομαιδοίοι. βίδηἀ 1ὴ ἃ. τοἰδίΐοθ ἰο {π6 βαῦδγα 
Ἡδργον ὙΒΙΟΒ οαπποῦ ρ6 ἀθπιθά, Τύ πᾶ5 θθθὴ υβϑρα Ὀοΐμ ὈὉγ Κορρ 
δα Ἠσυρίο!α 85. {86 1ηὐθυταθαϊαίθ ᾿τὴς θούνγθθη {π6 ποιοῦ ΗΘ ΌΥον 
ομαγδοῦίθυ θα ]ουθα μοϑίοσ {86 6χ]θ δηὰ {16 τῃοάθυῃ ΟΥ̓ Βα ΠΆΓ6 ΟΠ6. 
Τὴ οοπβθαθθπορ οἵ {π6 τηὐοιτηθαϊαίθ παΐαγα οὐ {μ6 ῬδΙωσσθμθ, ΚῸΡΡ 
ὈΓΙΠΟΒ ἄονῃ {Π6 ἔππθ θη {86 ργοβοηῦ Εθρτον ομαγϑοῦθυ θθρδῃ ἴο 
{86 Τουτῦϊμ οοηύασγ. Βαῦ {Π15 15 ὕοο ἰαΐθ, ἃ8. 88. Ὀθθη Ῥχγογβα ὍΥ 
Ηυρίο]4323, ψο ρῥΐδοθθ τὖὸ ἴῃὰ {πθ ἢγβὺ οὐ βθοοῃμα σθηυυυ δ Υ 
Ομυιϑί. ΠΕ νὰ δοιηραιῖθ οὔἵ᾽ Βαθδγα ομδγδούου τ {ῃ6 ῬΔΙΤΎΘη6, 
10 ΤΩΔῪ Ὧδ 8814 09 Ῥγοοθθα δὴ ᾿ηρογίδηῦ βίβρ σύμ, βυηοούηρ ΟἹ 
Θηθ γον {86 τοιηδίηϊηρ ροϊηίβ οὐ ὑμῃ6 ῬΒοπίοιδη ἤθ8618, ΘΗ] ΥρΊηρ [Π6 
Βογϊσοηΐα! βύγοϊκθθ, 88. ψ71611 85 αἰζουιπρ {π6 φοβιύιοπ ἃπα Ἰθηρίῃ οἵ 
ΒΟΥΘΙΆΪ ΟΥ̓ΌΒΒ- 165; Ὑ{Ἀ116 αὖ {Π6 βᾶπηθ {π͵6 ΕΥ̓͂ Βοραγϑύϊηρ {Π6 ΒΙπρ]6 
Ἰούξουβ δπᾶ {π6 5Π{ ὌὈ Ὁτηδιηθηΐβ ἢ. ργοοθοᾶθα ἔτοσὰ ὑπ 6 μᾶπα5 οἵ 
ἰαβίθ 685 τυιίουβ, Ὁ Ἰοϑὺ ἀραίπ {π6. αἰἰγιθαύαοβ οὗὁ ἃ οσατβῖνθ ομαγδοῖου, 
Δα Ῥθοδιηθ ἃ. Ῥοϊπίθα, Ὀγόίθη οὔθ. Ηρθποο Ὁ μᾶ8 γϑοθιγθα {Π6 
ΔΡΡΟΙΙαύϊοη ὕΞῚ 203, δφιαῦα ομαγαοίογ. Βυῦ τὸ σου ρον δὴ 
ΘΙΥΟΠΘΟΙΒ ΨΙΘΥ Οὗ ὑπ6 αποβίϊοη {0 γτοραγα {Π 8 βαιδγθ ομδγδοῦθυ ἃ8. ὃ 
αἀθυθὶοργηθηῦ οὗ ἐμ6 οἱα οβπθ. [0 15 οῃιθῆν οἵ 2ογοῖίσῃῃ. οτἱρῖτπ. [Ὁ γὰ8 
δαορίρα Ἀγ. {π6 «6ν]ἷδδ ἔτοπλ δηούμου ρθῸΡ]6. Ὑοὺ {6 ὁπ οου]ὰ ποῦ 
αν θη Τογηιαϊι απὰ αὐ ποθ δχομβδηρθα Ὁ {μ6 οὐμοσ, θοῇ 
ΦἰοΥα οη8 .Θ τιβ ΠΥ ταδᾶθ ὈΥ ἀθρτθθθ. [ᾧ 15 Οὐγ]οὰβ ἴο ΟὈΒΘΥΘ 
πον (ἢ6 δχίουμαὶ ᾿πῆἤπιοηοο ὁρογαύϊρ οη {π6 οἷα ἩΘΌτον τηοα!ῆρα δηα 
Τ μου οα {Π6 ποιοῦ ομαγαοῦου. ΤΠ6 Ασϑιηθδῃ ᾿πῆτι6η06, 1561} Δοίμηρ' 
{βγουρἢ ἃ οατδῖγο ομαγδοίου, 14 ποῦ βίδηρ ὑπαῦὺ ουχβῖνθ ομδυδοίου οἡ 
{86 οΪ8. Ηορτον ; θαὺ γαίμου θα ἴο ἃ τϑσῖναὶ οἵ {πΠ6 βοραγαίίοῃ δπα 
αἰδυποΐηθϑβ οἵ Ἰϑύξουβ οσμαγδοίοσιβίιο οὐ {Πη6 δῃηύααθ ΤΌΥΤᾺ. 

Τὴ τηδιηαϊηϊηρ' [μδὺ {π6 Ομδηρθ ἔγοτῃ {Πμ6 οἷα ΗΠ ΘΌγονν ομαγδοίου ἰο {Π8 
ΒαΌΔΥΘ ΟΠ6 Ὑ788 ΟΓ Αὐδηλθδῃ ΟΥἹΡΊΠ, δηα {παὐ 1ὖ νγὰβ ηού βΒιάάθῃη Ὀαυΐ ργὰ- 
α18], νγο τατιδύ ποὺ 1ο86 βιρῃῦ οἵ {πΠ6 οχϊβίθηοθ οἵ ὕγχο ῬγῖΠΟ10165 μι ἢ 
ΠΟΘΙ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓ Ἶ658 81} Κιηαβ οἵ ψτΙΠηρΒ, 1.6. ἐαολυψσταρῆμ πὰ 
εοαἰϊσταρῆψ. τὸ νὰϑ ἑἰαοϊυογαρῆψ, ΟΥἨ Τμ6 δ σινιηρ' Δ ΘΥ ΟΠ ΘΠ: Θη66 
δα [8 1 γ, 10 μδα θαραπ ἰο αἴοοῦ [ῃ6 οἷά Ἡ ΘΌτονγ τυϊηρ' ΒΘο 
οἢ ὑμ6 Μδοοδθθδῃ ΘΟ] η8, ἡ ΏΘΥΘ {Π6 ΔΡΡΥΟΘΟ6Β ἴο ἃ Οὐ βῖνγο ΤΟΥΤῚ ΤΩΔῪ 
Ὀδ Θδβ11ν γθοορηδοα, Απά 1 νγχὰβ {86 ὈΓΙΠΟΙΡΙΘ οὗ οαἰσγαρλν, οΥ {π6 
βίσ νιηρ ΔΈΟΙ οἰθσάποθ δπα χορ γιῦν οἵἨ ἔοσγμμ, τυ ῖολ ταδὺ Ὀ6 ποί ρα 
ἴῃ {Π8 βαῦδγα ομαυθοίθσ, 6 6 {Π6 ο.ο8. ἃΥ 6 βϑθραγαΐθ, ἀιβύιπηοί, ν76]]- 
Ρτορογμομθα, Ὑοὺ ἐδ ἠογοίση οἰθηιθηξ γα 5111} ρυθαοιηϊηδηῦύ, δοίϊηρ 
ῬΟΥΠΆΡ8 Ὁῃτουρἢ {Π6 ἐαεῤγοταρλίοαϊ ῬΥϊηΟΙΡ]6 τ δ] Υ; τ ΒΟΓΘ88. {ἢ 6 
οαἰϊισταρλϊῖοσαϊΐ, ἀρραγθηῦ ἴῃ 86 βαιδαγα ομαγδούθυ, Βθοῖὴβ ἴο ἤδνα ῥγο"" 
οοράθα ἔγομχλ ἃ ἔβϑι πο οὐ τϑβιβδίδποθα ἴο {π6 οὐμου, δῃα τὺ 6 
αὐιθαΐθα ρουθαρβ το {π6 οἰτουμηβίδμοοθβ ἴῃ ΜὙΏΙΟ. {π6 «6 τὺ8 βἰοοά 
ἰονγαγαβ {86 Θδγηδιθη5.3 

᾿ ΘΙ άοΓ ππᾶ Βομτ ἴθη ἀον Ν᾽ ογζοὶῦ, νο]. 1]. 8.101. 115. 
2. 5ὅ'ε6. Βεοιθασμίπηρ ἀθηκ]ῈῚ 5}! 6 η ἀΟΓ δ] οδίθβίδι 1 Π6η Ταχίροβοπίο μία, γορτιηὐθα 

ἄτοτη 1π0 Θίπατϊοη πη ΚυΚοη ἴογ 1880, ρΡ. 839. δὲ βεφῃ. 
3 Ἡπρίο!ά, ΒοΙοπομίππρ, τι. 8. τῦ,, ἢ. 18. εὐ δσῷῃ. 
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Βαὺύ Βοῖὸ ἃ ἀππουϊῦ ἀπα αἰβρυίοα ροϊηῦ δυῖβθϑ δ5 ἐο {Π6 Ῥ6ορ]β ἔτ πὰ 
Ὑ Βοτὰ {Π6 Βαυᾶγθ ομγδοίου γγχ88 ἀουινθᾶ, Ὑγ σα μου “ϑαδυϊοπίαηϑ οΥ 
ϑυγίαη8 3 [6 Ἰαὐξοι 15 βγη πουβὶν τηδϊηἰθηθα ὉγῪῚ Ηπρίθ]ά, τ Βο 
Θ΄ ἀπο685 ἱπρθηϊουβ 8η4 σοροηῦύ Δυραταθηΐβ ἴῃ ἰΆγουΣ οἵ 10. ΤῊΘ ἔουτλοΥ 
18 ΤΩΟΥΘ 'ἜΠΟΧΆΙΠΥ δαορίοα, ἃ5. ὈΥ Κορρ, Εὐνγα!ά, ὙΠΟ, πα οἴμοι. 
Α ροοά αθ8] οὗ βίγεββ 15 1614 ὈῪ {πη6 δἀνοοαίθβ οἵ {μ6 ἰδίου. οι {Π6 
Ῥῆταθο "δ ΔΏ5, ΔΡΡΙΠ64 τὰ {μ6 Ταϊτηπα ἰο {πΠ6 βαταγα οὐ τιοάθιῃ 
ομαγδοίοσ, ΤῊΙΒ ΤΠ6Ὺ δχρίδΐη “ϑϑουγίαη πυιλπρ, ἐ, 6., ΟΒαΙάθαδη. ἀπά 
10 τηυδῦ 6 οοηΐθοβοα {ῃδὺ βοῇ 15 0μ6 ταοδὺ παύασαὶ ᾿π ουργοίδθοι. 
Ἡρίο]α Βονανοῦ ἰβκοβ 10 85 δὴ αρρεοϊίαξἧυο, ἴῃ οοπ γαδὺ τι γμ, {868 
γα ΔΡΡΙ1ΙΘα Ὀγ ἐμ Ταἰππα!βίβ ο {π6 οΪά Ηδῦτον ομδυδούου τθ- 
ἰαλπιθα Ὀγ {6 ϑαχτηαχιϊίαηθ. Ηθ ἐγϑηβίαῦθβ 1Ὁ 27γηι, βίγοπρ, ἀθυϊνιηρ 10 
ἔτγοιῃ {πΠ6 νοῦ ἭΝ ὙΤΉΘΥΘ ἅγ6 αὖ ἰθαβύὺ 7201} οοΐῃβ οἵ Βαγ-(οῖθα 
πον ἰοὸ 6 ἴπ οχἰβίθηοθ, "ΠΟ ΡΌΟΩΒ. Οἡ ὙΨΏΙΟΝ ἅτ 1π ΟΠΔΥΔΟΐΘΙΒ 
ΘΧΘΟΥΥ Β᾽τλ1]α1 ὑο {Π6 Μδοοαθθδῃ οοπ- ει ηρ.2 αὖ {115 ϑοὺ 15. πού 
80 ππηρογίθηῦ ἴῃ 1.8 τοίου ἰο {π6 {πη θη {16 οἤδηρα ΠΌΠΙ ΟΠ 6 
οδαγθούοσ. ἰο δηούμου ἰοοϊς ρΙθοθ, ἃ8Β ΒΟΩΘ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ; [ΟΥ̓ ΤΠ676 15 
ΤΘΆΒΟΙ 00 ὈΘίῖογα ἐπαῦ Βδρ-(οομθο ταδάθ π86 οὐὗἨ 186 ρσοπαΐηθ ΜαἼοδ- 
Ῥθδῃ βίδταρ 1ἰχοάποθα ΟΥ̓ ΘΙΤΊΟῊ ΤΌΤ ΒΟΙῚΘ ΡαγΡΟΒΘ ΟΥ᾽ ΟΠ 61, ἱπαβι ἢ 
5 {86 ὙΘΥΥ βᾶτη6 οι] θῺΒ. ΔΡΌΘΟΔΙ ΟἹ 15 ἃ5 οὐ {ῃ8 Μδοοδθθδῃ 0165: 
8ιη4 {Π6 οἷα ομαγδοίοι, 80 [81 ἔτοτὰ Ὀδῖπρ' ουγγοηὺ δὖ {868 ἰπαθ οὗ Βαι- 
Οὐο δ, τγαβ ἀ15}1Καα, 16 6 τδὺ παρε ἔτοῃ Εν. ἘΠ]1θβον οὐ Μοάϊη, ἃ 
σοηΐθμ οὗ Βαυ-σοῆρα, ἀδηγίῃρ ἐμαῦ {πΠ6 Ζοτγαΐ οὐ αν, βαάᾷ 
Ὀδθη οὔ ᾽ υ συ θη ἴῃ {π6 δαιπαγιίαῃ ομδιδούου. 

Βυῦ ὁ Ῥαδίτασυθηθ ᾿ΠΒΟΥΡΌ ΘΒ, γΠΟ86 Θομηθούοη ἢ {(Π6 Βασδγ6 
ἩΡγον πὸπθ ὁδῃ ἀοαθύ, ΡΡθδ ἴο 18 ἴο τγϑίου ἐΐδ6 οοημϑριηιαΐζίοη οἵ 
{86 οἤδηρο ἴτοτὰ {86 ομ6 ομαχϑοίου ᾿πίο {Π6 οὐμοὺ ἰο {π6 Ἰἰαβδὺ μ4}} οὗ 
{π6 Πγβύ οθηΐασυ. Αμπα 10 15. ὈΥΟΌΔΡΟΙΥ βαῖου ὑο ΠοΙα ὈΥ ἐδθ ϑυγίαῃ 
ὑπαη {πμ6 (Πα ἄθδῃ οτἱρίη οἵ ὑμ6 αἰδογαίϊομ, Ἀρυθθαθὶν ἰὸ ἐπ σιθν οὗ 
Ηυρίδθια. ὙΠ δοηιηιοηοοηιθηΐ οὐ {86 ομδῆσθ, ΠΟΥΤΟΥΘΥ, ΤΩ 6 
Τοίθυσθα ἰὸ {π6 βθοομα θην βοίοσο ΟἸσιβῦ, {μπ8 Δ] ονσίηρ' ἐΏγ66 
ΘΗ αΣΙ68. ῸΣ 1085 Θοῃϑιπητϊηθίίοη. Υγ6 81ῖ6 ποὺ 1ῃΒ6ηΒ1016 ἰο {86 
τηαοαϊδολίζοηβ ΒΟ. Η δ νουμῖοῖκ 3, γγ1λον, Η ουϑὺδ, δηα οὐμοῦβ που]Ἱᾶ 
Ἰηΐγοάποσ ᾿πίο (86 μουν ἢγσϑὲ στουρῃῦ οαὐ τ} Δατηῖσθ Ὁ} ]6. 511} Ὁν 
Ηυρίο]α, οα ἐπὸ ρυϊμοῖρ 68 οὐ ΙΚΟΡΡ᾽Β στϑαῦ Ῥοοκ. Βαῦ τὸ βθϑῃλβ ἰοὸ τὶ 
{πῦ βοπῖθ οὐὗὁἨ {ποτὰ σγου]ά ἰακ {π6 Αὐδιηξθαμ ΘοΙητημθποοιηθηῦ οὗ {6 
Ομδηρθ ἕοο 8. ὕδὸκ ἰονγαγάβ {η6 ὕτηθ οὗ Εῦζτα. Τὰ Μϑοσάθθδῃ 
ΟΟἸΠ-- τ] ηρ βίθβ ἴῃ 18. Ψ4Υ, 1 ποῦ {π6 οοἰπβ οἵ Βαυ-ΟὐοΠθ8, 
Ὀοὺμ Ὀθαυΐπρ' {Π6 οΪα ῬΠΘηϊοίδη οσ ἤθρτον. ἘΠ6 ομἱν ορ͵]θοίίοῃ ἰο 
188 Ῥεπρίηρ οὗἩ [Π6 Θμδηρα ἰπίο {Π6 Ητθύ οοπίαγυ οἵ [86 ΟΠ τιβάδη οτα 
15. ἃ Ῥᾶββαρθ ἴῃ δύ. Μαιθνβ Οο8ρθοὶ, (γ. 8), ἔοτα ποι 10 που] 
Βθ6. ἴο [Ό]]ονγ, ὑμαῦ [Π6 ἰὰὺν σγχὰβ θη πυιτίθπ ἴθ {6 ΒαΔΙ6. ΟΥ 

1 Ἠμρβε]α, ΒοΙθαομίπηρ, τι. 8. τῦ, Ὁ. 50. 
5 ἼΤΒΘ56 ΤΟ ΔΥῸ ῬΑΙΠΥ ἴῃ 16 ΒιΙΡΠοίπὸδαπο Βογαῖο δὖ Ῥαγίβ, δηά ῬΑΤΕΪΥ ἴῃ ἢ Οη ἄοηῃ. 

ἘραΣ μᾶγα θθοη ΚΠΟ ἴοι ΒΟΙΉΘ {ἶἴτηθ, δη4 τὸ ἀοβουθοα ἴῃ ψατίουβ ΤΟΥΚΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ὈῪ 
ΒάγοΥ ἃπα ἘΠ], Βαῦ Ομ 15 διιβρίοίοιιβ, δπ ἃ τηδὺ Ὅ6 οταϊτ[6 ἔγοτα [π6 προσ, Α 
Τοασγί ἢ, συ 1Οἢ 18 τι  ΟΠΔΌ]Υ ροππῖπθ, 15 ἴῃ τπ0 ΒΒ Μαβθατη. 8.66 δὴ δοοοιηΐ οὗ 1ζ 
ἴη Θαν ἄβοηβ ΒΙΡ. Οτἶϊ., νοὶ]. 3. Ρ. 85. ; δῃᾷ σοιρ. ὕμθ Θχϑθ]θηΐ ποίθ οὐὁἩ Οτβοῖς ἴῃ Ηἰβ 
Οὐ: δοϊιοδίε ἄον “μάδη, γο]. ἵν. Ῥῃ. 518, 514. : 

8. ἘΠη]610., νο]. 1. 1. Ὁ. 2388. δὲ 86ηῃ. ϊ 
4. ΒΙΡ]Ί5ΟΒ65 Ἐθδ]ν σι θπ ἢ, το]. 11., αυίϊοα ΚΘ μτο Καπδί, ΒΟΥ ΠΕ, 
ὅ ῬΙηΙοϊναιρ; τη ἀϊο ΠΟ Προ ΒΟΥ τοι ἄθ5. ΑἸύθη Ταβίδιηθηίβ, ραζὺ 1, Ῥ. 61. δἰ βοῦφ. 
ὙΟΙ.. 1. σ 
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τηοἄοτ ομαγϑοίου, θθοϑαβο ψοά 18 τοίουτθ ἰο 88 {Π6 βιωδ)]οβϑῦ Ἰούου οὗ 
186 ΔΙρμαθοϑῦ. Ῥυῦ {818 τηᾶὺ ΔΠὺα6 ἰο αγοοῖ Μαεύμον, δπα {π6 ατγεοκ 
ΔΙΡμαρθοῦ; οὐ, [86 βαυδῖθ οὁμύδοίοσ δα Ὅθθη ραυῦα!ν Ἰπίγοάπορα αὐ 
{μαὺ ἔπ|6. ΥΥ6 οαππού δαάτηϊύ {Π6 «ΓΘ νγΊβῃ ἐγδατ!10η ὙἹΒ1οἢ αὐ θαύθβ 
{86 οδηρο ἴο Εὔζγα ἰο Ὀ6 ἰχὰθ 1ῃθ ΔΏΥ 5686, ΘΥ̓ΘΠ ἴῃ {Π6 Ἰ]πη16α ΟΠ 6 
614 Ὀγ (ἀοβθηῖαβ, σο, δββαμληρ ὑμπαῦ θοῦ ομαγδούθυβ, [πΠ6 Ασὐδηηθθαι 
Δηα [ῃ6 οΪά ΗδΌτον, τ Υ6 566 ἰοροίμου δἴου {Πμ6 οχ!]θ, Θμαἀθανγοῦγτβ ἰο 
ἸΆΒΟΥ {π6 Ἰαῦθ ἀ86 οἵἁἨ {μ6 δῃοϊθηῦ Ἰούξουβ ὈγῪ δρρθαϊϊησ' ἴο {π6 Ρ8181]6] 
186 οὔ {Π6 Καῆο ομαγδοίου οῃ {π6 Μοβδιητηθάδῃ οοἱηβ ἴδοι {πΠ6 ΝΊΒΟΒΙ 
δα Ὀδθθη ϑιηρὶουθά ἴῃ πτϊθηρ᾽ ; δηα το {π6 ργο Δ Ὀ1]1ν ὑμπαὺ τὰ6 Μδο- 
ΟΡ 6685 μα ἃ ΤηοΘΙ Δ. 116 Ἰηὐογοϑύ ἴῃ ᾿Ἰτηϊἰαύϊπρ' (Π6 οοἰπᾶροα οἵ {πΠ6 ῬΒ6- 
πἰοδη5. 6 Ὀοίονο {μδὺ πο βοβο δῦ βιηοθ [86 ΥΟΒΘΆΌΠ 68 οἵ ορῃ 
8146 5 ὈΥ {86 ἰγαάιύοι. οι οαϊοα ἴῃ {π6 Ταϊτιπά, Οτῖρθι, Δα ε΄ Θγοτηθ, 
{μδὺ Τῦζτα ὁποπαηπφοα [6 ὁμ6 ομβαγδοίου ἴῸσ {86 οἴμοσ. θαῦ {Ποῦ Βὰβ 
θ6ϑῃ οὗ Ἰἰαΐθ ἃ ἀθβῖίσθ ὕο ΟΔΥΤΥ ἊΡ ὕΠ6 Θοπηχηθηοθιηθηῦ οὗὁἨ {π6 ομϑηρθ 
ἰονγαγβ ΕἰΖδβ {τη6, δπᾷ ἰο αὐἰιραύο {π6 [Ὀγοῖρη οτἱρίη οὗὨ [Π6 βαυϑγθ 
Ἰούθουβ ἰο {86 Βαρυ]ουΐδηθ. Αρδϊηδῦ {818 {Π6 ῬΑΙτασσθπθ τη! δύθ8, 
Βῃοσίπρ {μ80 [16 βαῦθδγα ομδυδοίθυ νγὰβ ἀθυθίορϑα οαὐ οὗ δὴ δἱρμαθού 
μονηρ' ἃ οο088 ΔΓ ΠΙΥ το {86 ῬΑΙΤΆσ 6 Π6, Μ ὨΙΟὮ σου] ΟΠΪΥ Ὀ6 γτίδῃ, 
8116 αὖ {π6 βαῖλθ {ἴτη6 {π6 οοἰη--υϊηρ' οὔ Π6 ΜασοαθΘ65. ΠΔΙΥΔΟΏΪΒ56Β 
τ} (ῃ6 ῬΑΙμστοη6. ἸΩΒΟΡΙΡΊΟΠΒ ἴῃ Ὀυϊηρίηρ' {Π6 ἔπι οὗὨ οοτηρ]θίο 
οδδηρο πο {π6 ἢχδὺ σοηθαγυ οὔ ἐμ ΟΜ γιβαῃ ογὰ. 

ΟΗΑΡ. ΤΥ. 

ἨΕΒΗΒῪ ὙΟΎΤΕΙ, ῬΟΙΝΊΒ. 

ΤῊΙΠ ΘΟΠΕΓΟΥΘΙΒΥ͂ ΟΑΥΤΘα οἢ ὑο Ππυπαγοα ὙΘΑΙΒ ἃΟῸ Τοβρθοίϊηρ {88 
δηθαυϊν οἵ {86 νον 68] ροϊπίβ ἐθυτηϊπαίθα ἴπ {μ6 σθῆθαὶ δοίκηονἼθάρ- 
τιθηῦ οἵ {μ61 ὀοπιραγαύγϑυ τϑοθπὺ οὐἹρῖη, νγιμοαῦὺ {Βγοντηρ' ΔΗ͂ 
Ἰιρμὺ οα {π6 παύατα οἵ {π6 οὐρα! ΗΠ ΘΌΓουν γοοδ ἰδ] η. 

Τὴ {π6 ἩΘΡγον ΔΙρῃαρθοὺ {676 ἃγ6 ΟἿΪἹΥ ὕπνο ἰοὐΐθιβ ΒΟ βοῦν ἃ8 
ψΟΥ͂ΤΟΪΒ, νἱΖ., ψγοί δα συαῖι, γϑρυθβθηίηρ ὁ ἀπ τὸ γϑβρθοίίνεβὶυ, δῃᾶ 
οἴθῃ ο 8η4 6Φ.Ὀ Α11 {μ6 οὐμοῦ σονγϑὶ βοιπαβ 476 ἀδθῃοίθα ὮὈΥ ροϊηΐβ 
ΔΠ4 5118} [1π65 ρ]δοθα δον ἃπα θοπθαίμ {πΠ6 Θομβομπδηίβ; ἃπα ουθῃ 
{86 ὕνγο νονγεὶ Ἰθίΐθυβ υαῖε ἀηα ψοά αἰΐαιῃ ὑπ 61} βισμ ἤοαηοα ἀπ ῬΟΎΤΘΥ 
ΟἾΪΥ ὈΥ διοῖ ροϊπΐβ ἃπὰ ᾿1π68, 580 {παὖ {Π6 Ὺ οαπηού θ6 ἰουτηθα σνονγο]- 
ΤΩΔΥ ΚΒ Ὀγ {ποιηβαῖνοθ. ΤΉΏΘΥ δγο Οὔϊοβθ, ζη ΘΘ 1 ΡΊΘ58. γΟΥ61-ὈΘΆΓΘΥΒ, 
8.Π4 {πογοίοσο ἰθυταθα φιοδοοηΐ. 

Τῃ ἀδνϑϊορίηρ {86 οτἱριηα] γον ο]-βυβίοια οἵ {π6 Ηθργονσβ, ἔνο 
ῬΟΒΙΌ ΟΠ. ἀΡΡΘαν ᾿πααθιΐ4 016. ΤΠ οπ6 18, ἐμαῦ {π6 ΟΥ̓ΡῚπ8] γοῦ8158- 
ἴοη Ὑᾶ8 Τ ΠΟ ΒΙΤΉΡ]6Υ ὑμδη 1Ὁ 18 ΠΟΥ͂ ; {88 οἴμοι, ὑμαὺ {π6 τψυιην 
σομπϊηυρα ἴῃ 115 Πγβὺ βίαϊθ ουὐϑθὴ δἰθο {π6 γοοσαϊβαύϊοθ μα Ὀφθη 
οχίθπαρα, πιπουῦ ᾿πυθηθπρ' ΒΡ} ἴῸΣ {86 πον ]γ-ΔἋ]46α ομθθ. ΤΗ6 

1 Οἰδβοβιοῆία ἀογ ἩδΌγΑ σοθθη ὔρτδοπο ἀπηᾶ ΘΟ τ, Ὁ. 160. 
2 δ'βα {86 ἰδῦ]68 ἴῃ Οδβοηϊ 55 Μομαμηοηία ῬΗρηϊοία, ρᾶγὶ 111,, ἢγδὲ ἔνθ ρ]δίββ ; (86 

Ῥὶαία ργοῆχορᾶ ἰο Ηαρίο ἃ 5 Ἡ ΘΟ βομθ σαι πηδῦκ ; (Πδὺ ῥγοβχοα ἴο αν άβοπ᾽Β ΒΙΡ]1ςα] 
Οπεοίβη, ἀπά ἐλ ἐλιγά οἠαρίον οὗ [μ6 Ἰαδῦ-Ππατηοα ἰγοϑῦδο, 
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Βγϑὺ οὐὗἨ ἴμοβο ροβιθοηβ 85 Ὀ6Θη δυτινϑα αὖ Ὁ ἃ γ]ὰρ ΔΠΑ]ΟρῪ οὗ ἴ8ῃ- 
σαδλρο; [{Π6 ΟἾΠΘΡ ἀΡΡΘΆΙΒ ἴσοι {π6 ἰδοίβ οἵ ἐπ οδβ6. 
116 411 ρυϊῖῦνα ᾿ἰδηραδρ68, {π6 Ηοῦκον πα αὖ ἢτθύ {86 ἰῆτρο 

ὈΥΪπ νθ σονγοῖὶβ α, ἔ, τ’. Βυΐῦ ἴῃ πυϊτηρ, {πΠ6 ὕτχο Ἰαδῦ ὉΠ]Υ, ΥἹΖ., 
ἢ ἃ κι, ΜΟΙ ροββθθβ αἷδο ἃ ΘΟΠΒΟΠδηΐΔ] ΡΟΥΘ, πᾶνγθ ῬΘΟΌΪΙΓΡ 
Ἰούξουβ ἰο τϑργθβαπῦ ἔμοῖὰ, ψοά δια σαι; {π6 ρῬατοδῦ δπα Ῥγϑάοταίϊ- 
πᾶπΐ γόνγοὶ ὦ, πδυϊηρ' ΠΟ Βῖρη οὗὨ 15 οὐ. ΥΥ 6 Τηδῦύ {πογθίογθ οου- 
οοῖνα οἵ {μ6 οἱδοδύ ΗἩΘΌΓΘΥ πυϊηρ 85. ἃ πα οἵ ϑγΠαδίο-τογξης, 
ἴῃ ὙΠΟ ΘΟ ΓῪ Ἰοίου τγὰβ αὐΐογϑα πγιΐῃ {π6 γον 6] -βουπα α, ἐμ6 βπη- 
Ῥὶοδὺ δηᾷ ρυτγοβϑῦ οἵ 8}1, ταοβῦ σθβθυα]1ηρ ὃ Ὠδύαγαὶ ϑυαϊββίοη οἵἨ [86 
Ῥγοδίῃ: ψμούθαβ {86 γοόννοὶβ ὁ δηα τ, ΘΆΓΟΥ ἰο σοηβοπδηῦ ΒΟΙΠ68, 
ΔΩ͂ τηβκίπσ {86 οομβοπδηίβ αἷ, αἰι, ὉΥ ἀπῖοὰ ὙΠῺ α οἵ {π6 οου- 
βοῃδηῦ Ῥαοίΐίοσα {μθπι, Ὑγο 6 τοργθβοηΐθα ΟΥ̓ {86 βᾶιηβ ᾿ϑύΐθυβ ψ Ώ 10} 
ΘΧΡΓΘΒΒΘα {Π 610 οομβοηϑηῦ βουμαβ. Πθποθ {π6 γουγο]-βου πα ἃ νγὰβ 
ΔΙαΥΒ. ΒΌΡΡΙΠΘα ψμοτΘ {π86 τυ θη τοργθβοηΐαίνθθ οἵ {π6 οὔβιου 
{00 σόν ]8 ὁ δπα μ' ἀ1Ἰα πού δρρθᾶσ. ΟΥ̓ {Π185 οΥἹΟῚ ἃ] ΡΥ ΘΟ ΠΔΠ6Θ 
οὗ 1π6 α γνονγοὶ, παρογίδην ἰγᾶσθβ 8.11] τϑιηδίη ἴθ {86 Αγδῦῖο ἀπά 
ἘΜΒίοριο ἰαηρταρθθ, μβοσθ πο οἱἀθδὺ ψοοδ] βούοη μ88 Ὀθθι τηοϑὺ 
{8 1||}ν τούδιῃθα, 

Τὴ ῥγόρυθδβ οἵ ἄτηθ, {Π18 Βτηρ]6 νον 6]-βυβύθσῃ, 1Ε βίοι τῷ ὁδὶ Ὀ6 
ΔΡΡγορτιδίοὶν ἰουταθά, οχίθπθα 56} ὈΥ {πμ6 τπἰουταθάϊαίθ βουηαᾶβ 
6 δια ὁ, γ Β1Οἢ ἰοοῖς ρίαοσα ὈΥ οὐβοαγαύϊοι. οἵ {8μ6 οἰθδαῦ ΒΙρἢ α ἱπίο ὃ 
αθα ὃ, Ὀοΐα ἴῃ δὴ ρατα αἰΐογάηοο οἵ 1Ὁ ἀπα ἴῃ ᾿πἰθηοπα] τηοα!ῆοῶ- 
ἄοη οὗἩ [86 βοαπᾷ ; ὈΥ̓͂ ορβουταίϊοῃ οὗ ἡ δῃά κμὶ ᾿ῃηἴο ὅ δπᾶ ὅ: δπᾶ ὈΥ 
οοπέγασίίπρ {π6 αΙρμίμοηρθ αἱ, αἴ, Ἰηΐο ὁ, ὁὅ. Οπ6 βμοι!α μᾶγθ 
δχρϑοίθᾷ ἔσοτῃ {π6 ϑπδίορυ οἵ οὐδμϑὺ ἰδησαδρθβ, {πῶὖ {815 οχύθηβιου οἱ 
γον 6]-Βου π 458 σου] ἤν θθθη ἀοβιρηδίθα Ὀγ δαἀαϊίομπαίὶ Ἰούίουβ, 85. 1Ὲ 
ατοοῖς, Βαΐ ἴῃ μους (μδῦ νγὰβ ποῦ ἄοπθ.0 Τῆ6 Ὑτιθηρ' τοιηδὶπρᾶ 
{μ6 βᾶτηθ ; δηᾷ [86 δαάιίίομα! νοντθ]8 ὑσο  τοραγαθα ΘἸΓΠ 6] 8.8 80 ΤΩΔΗΥ͂ 
ΘΧΊ ΠΑ ἰοηθβ ἴο {ῃ6 ΘΟΠΒΟΠΘΏΐβ, ΟΥ̓ΔΒ τηοα!]βοθίϊομβ οἵ ὁ δηα τι. 
ὙΥΒΘη ἰοοκοᾶ Ρρομ 88 δυχι λιν βουηαθ ἴο (86 Θοηβομδηΐβ, {Π|τὸ {Π6 
Ῥυϊϊθνθ νον] ὦ οποΘ {Π6ῪΥ σγογ6 ἀοιϊνθᾶ, πον ἀϊά ποὺ οἵ 
ΘΟΌΓΒΘ ομίθίη ΔΠΥ ουὐνγατα ΒΡῈ ΟΥ̓ τοργοβθηίαῦνθ Ὁ μθη τοραγαρα 
ὃ5 τηοἸ Ποδίμοηβ οὗ ἐ δηᾷ τ, [ΠΥ δᾶ [πῃ βᾶγηθ ΒυτᾺ 0 018 ἃ5 ὁ δῃηά τ 
ν1Ζ. ψοΐ αὐ υαμ. [Ιτπὰ {818 ΤΩΒΉΠΟΙ {Π6 ΘΠΕΧΟ Β6Υ165. οὗὁἨ γονγ618, 
α, 6. 1, 0, μι, Μ᾿ 411 {μοῖν βμδᾶθβ δηᾶ ἀιδίϊποίζομβ οἵ βουπᾶ πδα Ὀαΐῦ 
νο τοργθβοπίαξιγα ᾿οἐίοβ. πᾶ θνθη {Π686 ὑγ Υ6 ἔΓΘΟαΌΘΗΘΙΥ οτατ66, 
οί 1 {μ6 Ἰδοῦ ρίϊομβ οἢ βίομθβ δπα οοΐηβ, σγβοσθ {86 αι τιδίθσιϑὶ 
Ἰρᾷ ἴο δ5 τῶποι Δ γουϊαίίοι δἃ8. ῬΟΒΒΙΡ]6 ; δηᾶ ἴῃ {86 οἰἀδβῦ θοο Κα οὗ 
{π6 ΒΙΌ1]6, ὙΠ6 φογίρεϊο ἀρζεοίίοα 15 νυ 6}1 ἱκποσσῃ. [πὶ {π6 Ηπ8] 501180]8 
ΒΟΎΘΥΘΥ, ΟΥὁἨΎ {παῦ ὙΠῈῺ {86 ἴοπθ οὐ 10, [ΒΘ Υ ̓ 6 ὈΙϑοθα 1} Θοπβι- 
ἄθιδθ16 τορυ]αγίγ. ὙΠ ποῦ βίπρίθ, ᾿πηρογίθοῦ γοοθ βαίοη Ὑ788 
1186 Ἡθρτον Ἰαπραδρο 5ϑ.15Η684, ἃ8 Ἰομρ' 88 10 γγχ8ἃ8 ἃ ΠἸν]ηρ ὁη6. ΤῊ6 
ἀοἤοϊθποῖθβ σα ποὺ [δ] 0 τησοῖ, θϑοαπβα ὑΠ6ΥῪ οου]Ἱἃ 6 50 τϑϑα 
ΒΙΡΡΙ6α ἴῃ βρϑακίῃηρ ; δπᾶ τηθη ἀϊἃ ποὺ Ὑγεῖῦθ ΟΥ Τϑδα τπ 0} ᾽πὶ {8056 
{ἰτηθ5. ΑἸ {π8 σαρνι, σι βθη βοιηθ ΠΙΘΡΑΙΎ δού ιν Ὀόρδη, {86 
᾿ποοηγ θηΐθηο65 Οὗ {Π6 ο] γονχοὶ ποίαϊίομ Ὀθρατι ἴο 6 [610 ττιὶ {π6 βᾶπιθ 
Ῥιοροσοη 85 ἃ Κπου]θᾶρο οὗ {π6 Ιαπρτιαρθ 1056] ἀδογθαβοα δπιοηρ; {π6 
ῬΘΟΡΙΘ : δηᾷ δβϑιβδίαποθ 788 ρίγθη ἴῃ {186 π|07γ6 Τγόφμοπέ τ886 οἵὁὨ {86 
γΟΎ6] οὐ ίουβ υαῖι πᾷ ψοά, ἃ5. 611 85. οὗ ἐὲ ἴογ. ἃ, ΓΗΒ οὐἱ ορυΡῆΥ 
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ΔΌΡΘΑΙΒ ἴῃ {86 ἰαΐοι ὈΟΟΚ5 οὗ {π6 ΟἹά Ταβίαταοπί, σοι Ροίοπρ' ἰο {86 
Ῥοβύτθσχ!β {ἰπηθ8; ὑΠοῦο {86 50- 0816 4 δογίρεϊο ρίεπα κα αἰνγαγβ Ὀθ θη 
ὙΘΟΟρ ΒΘ 88 ἃ ἔδϑαΐατθ (Ἰβυϊπρτ!βηίηρ ἰἤοβο ὈΟΟΚΒ ἔτοπλ {Π|0 ΤηογῸ 
δηοϊθηίῦ ομθ8. ΤῊΘ βᾶτηθ βχαρϑάϊβηῦ ἰβ ἰοαπᾶ ἴῃ ἃ τηποῖ στθαΐου ἀἄθρτοθ 
ἴη {π6 ϑαιηδαυϊίαθ Ροηϊαίθαοι, 85 Μ6|1 δ ἴθ {86 Ταϊμασαϊο δπά 

ἘΔΌΙηῖο ἀταϊθοί, 
Αὐ {π6 ἔπ ψβθη {π6 Βορίπασίϊης. γουβίοῃ τγὰβ τηϑᾶθ, {πΠ6 ΗΘΌΤΘΥΥ 

γοοα ἰβαϊίοα μαᾶ πού αὐξαϊποα ἰο 1(5 ἰαΐοβῦ ἔοσια ἢ δηῃᾷᾶ, ὑμδυγθίοτγθ 

ἴ6 ἀονίαίοβ ἴῃ ΤΩΔΠΥ ἰπβίδποοβ ἴτοα (μ6 ργθβοηύ. [ὲ}ῃ {886 Τδν- 

ΘΌΙΩΒ 1ῦ ΔΡΡΘΑΥΒ τοσοῦ τοῦτ ἢΧΘα δηα ἀδβηϊίο. Τῃ {86 Ταϊυυὰ 

ἀΠ4 ΦΖογοιαθ ἰὉ 15 501 τηοτθ βοί!θᾶ, ἀρτϑοίπρ ἴὰ {ῃ6 τηδῖπ ψ] 

ποῦ ἰῦ Ὀθοδῖαθ δουσαᾶβι Βαὺ ποῖμοῦ (86 Ταϊταθα ΠΟΥ «ΘΥΌΤα6 

τϑοορηῖβ {π6 νονγθὶ-Ῥροϊπίβι ΤΠΘΥῪ σγοτθ οὐ ἰαΐθ οὐἹρῖπ, 8ἃ8. [88 
βθθη ρτγονθᾷ ὉῪῚ Ηρί]4.2 Ἡΐθποθ {ΠπῸὺ τησδῦ 6 Ῥὰῦ ἰαίθγ {πδῃ 

186 β᾽χίμ οϑπίασν οὐὁἨ {π6 ΟἸτἰβδη οταὰ. ΤᾺΘ δια ἰρυ ιν τι βίπρ' ἔτΌτα 

[π6 τνδηὺ οἵ γον ]-βῖρῃηβ τασβὺ μανθ θθθη δοοορί8]68 ἴο {π6 ὙΙτη 505, 

ῶο ἴἃγ ἔτοια {μοὶ βχ δ πρ' ἃπν ἔδο]πηρ οὗἨ {π6 νγαπῦ οἵὗὨ {μ6πλ, {Π6]Ὁ 

ὈΥΪποῖρι6 ἐμαὲ ἐδ6 ἐγαάίξἑοπαί τρογαὰ πιιθδὲ πο ὃ6 τογζξίθη ΤΟΡΓΘΒβοα 

ΒΌ ἢ (βο παρ; ἔου {π6 ἀρροπᾶϊπρ οὗ γονϑὶ-ροϊηίβ σου] Πᾶν Ῥγτθ- 

γοηϊοα ὙΘΓΥῪ τη ηΥ οὗἨ ἰΐοβθ Ὀίδυβ οἱ ὑθυτηβ 8η4 δρροαίιομθ [0 

ἀιἀαοίϊο ρυῦροβοβ ἰουπάθα ας ἀῃ διηδραοαβ δθολσβθ ἀπροϊηθα ὑοχύ, 

ἴῃ πΠΙΟΩ (ΠΟῪ Ἰονορᾶ ἰοὸ ἱπάυϊσθ. Ὑμ86 Ταϊτησᾶϊο ρϑυῖοά πιαβύ μᾶνθ 

ΕἸαρβθᾶ απᾶ ἃ ποὺ οπο οὗὨ ᾿φογασΥ Θοῦ νυν σοτηπιθηοθά, Ὀϑέογθ {πὸ 

γουγο]-ροϊπῦ βυβίθα θθραῃ. ΤῊΪΒ 18 οοπῆπτηθα ὈΥ {μ6 ἔδοῦ {παῦ, 1ῃ 

ἍΜ 59. οΓἱ το αν ἰπἰοπαρα ἴον βυπαρόριθ τι66, (88 γονγϑὶ-Ῥοιϊπὺβ 816 

ποῦ ραΐ, θθοαιδα {π8 ἔοστη οἵ βαοῖῦβ ΜΉ. 18 Δοοαγαύθ Υ ργΘΒΟυ 686 1ῃ 

ἐμ6 Ταϊπηαᾷ, ἱπ οοπίτασῦ 1 {μ6 ἀβαρα οὗὨ {μ6 ϑ'υίθμβ δπα Αὐδθῖαπβ 

ὙΠῸ Γγηΐβῃ {μον σορΙθ8. συ ἢ ἃ οοιαροία νοοα βαύϊοῃ δηα Ἰηύοτραπο- 

ἴοῃ, οοπίδπίϊηρ" ὑπϑιάβο]γ 88 ὙΠῸ ἀπγονγ 6} 8 ΟΠ65 ἴῸΤ ΘΟΤΏΠΔΟΠ 1186. 

Αὔξον πὸ οομηφ!θίίοπ οὗ [6 Ταϊπιυᾶ, (88 8.78 ὀρργθββοά ἀπὰ 

βοαςίογοά, [610 [Π6 ποορββιὺν οὗ Ἀχίηρ {μοὶῦ οταὶ γα: 108 ΟΥ̓ 107] 7}. 

50 ἐπα {Π6Ὺ πρμὺ ποῦ Β6 Ἰοβϑύ. ΤῊΙΒ 164 ἰο {86 ἀογεϊορπαθπῦ οἵ ἐπ 

ρῥγθβοπὺ Μαβογοίϊο βυβίβμι--- ἃ οομρ ]οα θα ἀπά ἀγα! ἔοῖα} ἀρραγδίαθ--- 

ὙΠΟ. οοὐ]Ἱᾷ ποῦ παν ργοοθθᾶβα ἔγοιῃ. 918 Ῥϑύβοι, Οἵ βᾶγθ Ὀθθη [86 

νους οὗ α 5βἰπρίθ οοηΐασυ. [Ὁ γγ18 τιθάθ ὈΥ εἰσοοδδῦθ βίβρβ. {ΠΙ8 

᾿πάθϑᾶ οαπποὺ Ὀ6 ρτονϑά, γοὺ 1 μα8 θθθη τϑπᾶθγθα ΒΊΡΊΠΥ ῬγΟΌΔὉ]Θ 

ἔνοῃ ναιῖουβ οἰτουταδίαποθβ Τ86 Ἰβίογι 8] γϑδίϊοηβ οἵ {Π6 «6 .)}]5. οὗ 

{μα} ὑΐπηα ἰο (μ6 ϑ'υυίδηβ δπᾷ Αταθίδηθ, ἃ ῬἈ]]Ο]ορίοα! σοιαρδυίβοη οὗ 

ἜΠ6. γον 6]-συβίθμπιβ Ὀθ]οπρίπρ' ἰο {π6 Ἰαύίου ὙΠ 0μ6. ΜΑΒΟΥΘΌΙΟ 026, 

ἈΠΑ͂ οἶμοὺ [ιἰδίουϊοαὶ οἰτοιχτηβίαποθβ οομιδῖηθ ἤο βῃονγ ὑμαῦ 10 νγὰβ 

ππξο] θα ρτδάπα!] γ δ πα βιιοο ΘΒ υ ΘΙ Υ ΠΡΌ μῚ ΒΤ Θ᾽ ΤΣ η 8. Ιὴ {16 

Βουϑῃίῃ οαπίανυ, {π6 ϑ'υυίαπβ δηᾷ Ασαθίδηβ μδᾷ ὃ γον] - ἀθϑισμδίοη,. 

ὙΠ ἢ, βούπρ οαὐ ταῖς βίταρὶθ αἰδουιάο. ΒῖρτιΒ Δηα φοϊηΐβ, γὰ8 46- 

γοϊοραα ὈΥ ἄδρτβοϑ ἰηΐο ἃ οοιαριϑίθ Ῥβομθίλο σθργθϑθηίδίίομ ΟΕ γουγα]- 

βου ηᾶβ, ΤῊ νορα] δα ου-υβίθτα, ΙΓ ΘαῪ οχϊβηρ' δτηοησ [16 ΟΥΤΙΔΗΒ 

δηᾶ Αταρίδηϑ, ρᾶνο τἶβα ἴο ἔμ Μαδβογοῖϊο δῃᾶ ξαγηβῃ 66 {86 ὈΔ515 οἵἉ 10, 

ΤῸ ταῦ ταϊπαὔθηθββ {4888 ἸΘαΥποα “ ονσα ὙΠῸ Ὑ6Γ6 ΘΡ]ΟΥ δα ἴῃ ἤχϊπρ 

16 Μδβογδῃ ἴῃ τι ηρ οαΥΥΙΘα οαὐ {116 γον 6]-ϑγβύθμμ, 15 Δρραγθηῦ ἴὸ 

᾿ 60 Ηὰρίο]4, Οὐδ ΔῈ, Ρ. 54. οἰ κοσι!. 
2 Καπίβομο Βοϊουοβίαηρ, τι. 8. Ὑγ.) Ρ.. 62. δέ δύχῳ. 
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41. Τῇα ἤποϑὺ δπᾷ τηοβὺ ἀο]Ἰοαΐθ ἀιβιπηοίμοπβ οἵ βουμπα ὑγο γα Ἰηίθμαδα. 
ἰο Ὀ6 Ῥγθβουυϑᾶ Ὀγ ἴθ. ΤῈΘ ὅγτο- Αταθίδῃ ᾿πῆπθποθ τ μοι οτἱσὶπαίθα 
απ αἰδοιοα (μ6 Μαβογθίϊο γον β]-ϑυβίθιη 885 Ῥθθῃ τοϊπαύθὶ υ Ἰηγϑβίι- 
σαίοα δηᾷ ταδϊηἰαϊποᾶ ΡΥ Ηαρίο]α.} Βαὺ Εν] ἀβπῖθβ [88 «γαῤδίαῃ 
Ἰαῆποηοοῦ, αὐἰτι θαθπηρ [86 νορα βαύίοι τλθυοὶν ἰὼ ἃ ϑγγίαη ΒΟΌΓΟΘ. 
ΤΊ 1ἰβ ματιὰ βονενοσ ὸ χοβιδὺ {86 ριοοΐβ οὔ Ασδθίϑῃ ΟΥἹΡῚη δηὰ 
᾿πῆπθποθ. {6 18} ρΥΔΙΛΠλΔΙ 808 τϑάσοθ 411] {88 νονγϑὶβ ὅο ἰΐγθθ 
βαπδαγαθηΐαὶ ομθϑὶ 8η6 {86 Αὐδδῖο πδταθ8 οὐὗὨ {πϑτὰ ἴῃ {86 ὈοΟΚ ΙΑ οβυὶ 
οοἰποῖάα τι [86 ἩΘΡτον γονγοὶβ. Υ 6 τοὺ φίδοθ {π6 ἀονθίορηαθηῦ 
οὗ [μ6 γον β-βυβίθτα ἔγοτα {π6 βυθηίῃ {11 {6 ὑδηΐα οθηθαχιθβ, δὖ 
ΤΊρουῖαβ, ΠΟΘ ΤΠΟΥ6 Ὑγ88 ὦ ἴΒΙΩΟῈΒ «} ΘτνΒἢ δοδάθηγ. αὖ {π6 Ὀθρὶη- 
πἴηρ' οὗ {86 6᾽θυθηίῃ οοηίασγ, ΒΚ. πᾶ ΟΒΙαρ' τηθηίομβ 81} ἢ 6 βϑυθῃ 
νονγοὶβ; δηᾶ {π6 ὄὔρβρβῃϊβῃ ΒΔΌΡΙπ5. οἵ {πὸ οἱθνθηίῃ πα ὑπ} } ἢ 
Ομ 65. ΚΠΟῪ ποίμίπρ' οὗ ποῖ. τηοάθΓ ΟΥἹΡΊΗ. 
Α ΜΕ. «εὐ Οἄοββα, δχαπιπθα δπα ἀθβοσιθθα ὈΥ Ῥιπηθν, τονϑδ β 

[6 οχἰβίθῃοθ οἱ δποίμου γον θ]-βυβίθμι, αἸθγθηῦ τοὶ {6 Μαβουθίο 
ομ6. [ἢ 10 {86 ροϊπίβ, νι ὁπ6 δχοθρίζομ, 816 81] αδους [δια Ἰοἰύθυβ, 
δα {μοῖν ἔὌσταβ αὐτὸ ὉΠ {λοβ6. οὐὁἩ [86 ἀβιδὶ γονγοῖὶβ, [Ὁ τϑρυθβθηΐβ 
{6 νοοϑ]ϑαύίοι ἀθνθίορθα Ὀ.Ὺ {π6 «“6ν)]δ ἴῃ ΒδΌυ]οπ; πα Πδ5 {π616- 
ἴογθ Ὅθθῃ οα]οθα ὈΥ Τα {86 “45ογγίαη- Ποῦγοιυ. Ῥπαὺ. ΒΟΘΟΊΡΕΥ, 
ὙΠ τοῦθ ῥγορυιθῦυ, 08}18 1ῦ Ῥουβιδη-  Θ]88ῃ.5 Ὑοὺ ἹβοαρῈ αἸ- 
[ουῖηρ ἴσο ἐπ Ῥαἠθϑειπίδῃ, 10 τοῦ ΡῈ το Ῥδοὸῖ ὕο {86 βδτὴθ 
ΒΏρΡΪ]6 Ὀαβὶβ. Βοίβ σγϑῖθ ϑυοϊνϑᾶ ουύ οἵ {π8 βαάτηθ τὐαητηθηΐβ, ἃ 8 18 
τπουρμῦ ὈΥ Ἐργδ], ὕο ὑγῇ 86 Θββαῦ,, 85 Ὑ76}} 88 [0 ὑπδύ οἵ Βοραιρου, τῦ8 
ΤΟΥ ΤῸΣ ἃ ραυθίουϊαῦ δοοουηῦ οἵ {π686 βίταπρε νονοὶβ. Ηυρίδϑ!α 
ἘΒΙηΪτ5 Οὔ μου ΨΊ86. 

ΤῊΘ ναϊυσθ οὗ {86 Μαβογοίϊο νον θ]-βυβύθτω, δὺς ἀμα ΟΟ:1- 
ΡΙἰοαίοα 48 10 15, οαπποὺ μ6 Πρ Εν οϑυτηαίθα. [ύ 18 ἱπαθβά {Π6 τϑρυθ- 
βου ζαίίοη οὗ ἃ ἐταδιύίοι, θαὺ οὗὨ {86 θαδῦὺ πᾷ οἱαθϑὺ ὑχϑαϊθο τ οδη 
οὐίδιη. 
ΤῊ στϑαῦ ἩθΌτονν γΟΥ 6] ΘΟΒΌΓΟΥΘΙΒΥ, ὙΓΒΙΟΝ ΤΟΥΤΑΘΙΥ οχοιϊθα βοὴ 

ἰηΐογοδὺ διθοηρ' ΒΙΊ0]164] Βομοἶδγδ, 15. ΠΟΥ τηδύζον οἵ ἰβίουυ. ὙΥ6 οδῃ 
ΟΠΪΥ τοίου ἰο 1 ἴῃ {πμ6 Ὀτιοίδϑὺ ἰθστηβ. ΤῊΒ αἰδυθπῦ οὐἹ 108 γγ 0 ΤΟΟΚ 
Ῥατῦ 1ὰ ῦ τὺ 6 ἰππὰ8 δυτδηρδα:-- 

1. ΤῊΘ Βυχίοτίβ, μου ἀπᾶ βοῃ, [Ὁ] ονσίηρ τηοϑῦ ἈΘΌθΙπ8 οὗὨ {868 
τη ]6- ρα ροτϊοᾶ, τὰ ἢ Το βοθοῦ ἀπ αἰτηοβῦ 811 οὐὐποᾶοκχ ὑβθοϊορίδηβ 
οὗ 6 βουθηΐθθηί θᾶ οἰρμύθθηιῃ οοπίυτῖθβ, οομίθπαάθα ἴῸγ {88. 
ΟΥἹρΡΊ ΑΙ ν οὐ ἀϊνίπα οὐἱρὶπ οἵ [86 ρῬοϊπίβ. 

2. ΤΒοῖν Ιαΐθ οὐἱρίη ττα8 1 πχα θα ΕΥ̓ ΑΡΘποΖγα, ΘΣΡΥΘΒΒΙΥ δββοσίθα 
ῬΥ ἘΠ165 1,ονῖία, δηα Ὀθοδῖαθ οὐστθηῦ Δπλοηρ' [π6 ᾿ΘΘΕΟΥΤΗΘΙΒ, Του, 

(ἰαϊνίη, δπᾷ οἴμβουθ, Βαυχίοτί, ἴῃ 85 ΤΊΡοτίαβ, αὐὐοιαρ θα ἃ τοβαϊδύϊουι 
οὗ {815 νίοτν. ΤΙ νὰβ ἀοίθπάρα Ὀγ Ολρρθ]]ὺβ πὶ 818 οο]θργαΐθα σου κ 

“ΑἌγοαπιηι Ῥιμποίαϊἑοηὶβ Πουοϊαΐμηι (1624), ψ ϊοῦ στὰ δηβυγοσθα ἈΥ͂ 
Βαυχίοτε ζᾳπῖοσ, ΟἝΡΡθ 8 πᾶ ο.π Μοτίῃ υϑρ θα, 

8. Απ ᾿πίουτηθᾶϊαΐο νον τγὰ8 δἀορίοα ὈΥ̓͂ οἴμετβ. ΤΟΥ δβϑυτηθα 
{π6 οχἰβίθηοο οὗ δὴ οἱᾶδυ δπᾶ βίταρ] οι νου 6]-ϑυβύθιη, ΘΟ βιβίπρ' οἰ ὉΠ 6: 

1 ΒοΙοποβίαηρ, τι. 8. γγ.. Ῥ. 99. δὲ βογῃ. 
3 ΤΙ ΒτΡθΟΏ ον ἩΘΟΥΒΙβοῦθη ὥρυδομο, Ὁ. 11. 
3 ρ6 {π6 ἨΔΊ]ΠΒ6ἢ. ΑἸΙΡοῖ. 11{. Ζεῖ!. Απρ'. 1848, Νο, 169. 
4 ΦΑΒγθύομον ἄογ ὈΙΡΠ5ΟΠΘη ὙΥ 15Βοβομδῖν ἔοΥ 1848, Ρ. 160. θέ 8624. 

σϑ8 
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οὗ ἔβγϑα ρυϊπε ἶνο γονγθ}8 οὐ οὗ ἀἰδουϊθο ροϊπίβΒ. ΤΠ6 οἰἀοϑῦ δανοοδίββ 
οὗ {818 Ἡγροιμοδὶβ σοτο Βινθῦαβ ἀπ Ἡοϊηρου. Τὺ 4180 νγἂβ μα ὈῪ 
ἸΩΔΗΥ͂ 8016 ΒοΒ 818 οὗὁἨ ἃ τλοσθ τϑοθηὺ 806, ΒΠ0 ἢ} 88 4. 10, ΜΙΟΒΔΒΙ18, 
ἩοῦΠοση, μη, Βογίδοϊαί, ἢ 

ΟΗΑΡ. Υ. 
ἨΒΒΕΕᾺῪ ΑΟΟΘΕΝΤΗ. 

ΤῊΒ Μαβογρίϊο δοοϑηϊαδίϊοι-ϑυβύθιῃ 18. οἰοβοῖν οοππθοίθα 1 ἐπ 
γον 8, ΤῊΘ οτἱρίῃ οὗ μοί τηυδὺ βανα Ὀθθῃ οοπίθαρογαηθοῦβ. [21Κ6 
[Π6 νονγϑ]-βυβύοιη, {μ8 δοοθιύπδάοι οαπποῦ Ὧ6 1Π6 ΨΟΥΚ οὗ ὁπ8 τηδ οὐ 
ΟὯ6 ΟΘη συ. [10 Βᾶ5 Ὀθθῃ ρυϑάσα! γ ϑνοϊνϑα ουὖ οὗἉ 5 ρ]86 δ θιαθιίβ ἴῸ 
118 Ῥγβοηὺ βίαϊα οὗ τϊπουῦθ 8π4 Θοταρ]]οα θα βῖρηβ, Τὺ 15 Βιρ.]ν ῥσο- 
Ῥ40]6 ἐπαὺ ἐμ6 βίσωρί 8 ϑὅυϊδο ϑοοθηθαθίλοη ἐπ γ ΒΘ ἃ. βία Πῃρ-Ροϊαῦ 
ἴον 118 ἔσίμου ἀδνθιορηαιθηῦ ἃπα Θχ θΒ10Η. 
ΤῊ Ηδρτον δοοθηΐβ 416 οὗ ἃ γλψέϊηιϊεαϊ παῖυγτο. ΤΉΘΥ ὅ.6 {π6 

ὁτροποπές ὁ γλγεληιίοαϊ γοϊαξίοπα τὰ ὑπιθὶν ταϑη!ο1]4 σγδάθίομβ. ὙΠῸ 
ΤὨγἐβηηλοαὶ βυγ6}} οὐἠἨ {π6 γοΐοβ, 185 τιβίηρ 8} βΒι ΚΙηρ", 185 ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ 
τορα]α θα ὈΥ [Π6 Β56η56, ὙΓ8116 10 15 ομέισαγἀἐγ ΘΧΡΥΘΒΒθα 1ῃ {π6 ἰΐθυμα- 
ἰΐοπ οὗ {μ6 ἴοπϑβ σι τοίίομ ἰο μαῖρύ, ἀπᾶ {86 ᾿ηὐοηβιῦν οἵ η6 ἴοπθ 
1ἰα6 1 οὐ ἐμ6 δοοοπί. Ηδηοθ {μ6 ῥϑ868 ΟΥ᾽ Τ ΘΙ 615 οἵὁἨ 0818 τηονθ- 

᾿ χηρηΐ πχαϑύ θα αὖ ὁπ66 τηΘ 618 οὗ ἐδ 8θη86 δῃᾷ οὗ ἐξ ἐοηθ. 'ΓΉΘΥ 8060 
ῬοΙμ ἰοσίοαϊ ἀυιᾷ πιιμδῖσαῖ, ἱ. 6., (6 Ῥοϊπῦ οὐ {886 τϑ᾽διοη8. Θχιβθηρ' 
μούνχϑϑθῃ ομα ψογᾷ ψι ἀπούμου, ἀπά α8ο μα βοηΐθημοθ τι Δ ίΠ Υ : 

Ὑ8116 ΤΠΘΥ͂ ΒΘΙΎΘ 88 τη 5108] ποίθβ (0 τϑρα]αΐθ (μι6 σα Π]αἰϊοπ οἵ {μ6 
ἩΘΌτον ϑουϊρύσσοβ [ἢ {88 ΤΌΣΟΙ Ὑἱθν (Π6Υ̓ ὈΘᾺΓ δὴ. ΘηΔΙΟΡῪ [ο {Π6 
γΉΔ 15 οὐ Ῥαπούπδίίοι οι Ρ]οΥ 4 Ὀγ οοοἰΔοπία]8, Τὰ {86 Ἰαλίαι {πον Ὀθδτ 
8}. ὩΠΑΙΟΡῪ ἰο τηυβῖοα] ποίαὐϊοῃ. ὙΠῸ Π6Υ ἀγα {π6 ὀχρομθηΐβ ροίῃ οἵ 
ἴοφίεαἴ οὐ σγατηπιαΐξίοαϊ, δια ηιιβίοαΐ το] ομ8. ΤΉΘΥ ΘΧΡΥΘΒΒ ἃ ταρτι- 

᾿ Ἰαϊοᾷ, Βοϊθιηῃ [εἰμ οὗ ἀθοϊατιδύϊοπ, τ δο τχ88 τοσαγα θα Ὀγ {μ6 ΗΠ ΘΡΥΘ8 
8.5 Βαϊ οα το {πμ6 βδουρᾶ δου ρύυτοβ, ποὺ ἐπ6 Ῥχοπαποιϑύοη ΟΥἹ Ἰηϊοηδ- 
(ἰοπβ οὐὗὁἨ οοιαπιοι ἀϊβοουσβθ. 1}18 νἹ6 Ὁ οἵ {Π6 παίυτα πα 868 οἵ 
{86 δοοϑηΐβ ἰ5 οομῃῆσμηθα Ὀγ {86 ὑποίο!α πᾶμλθ Δρργορτϊαϊθα ἴο {μι 61), 
ὈΌΜ, ἐαϑέο5, στ οὐνίουβ τϑίβγοποα ἴο {μποὶγ Βουιηθπθαίίοαὶ βρη] - 
οδπο8 ἃ8 Ῥαποίαδίϊοι ταλυβ : ἀπα ΠῚ2"}5, ηριιδίο-ποίε8.3 

Τὐκα [86 νον ϑὶ-ροϊμΐβ, {886 δοοθηΐβ 4180 ἔπτη βμοα ργοσμα [ῸΓ 

ΘΟὨ ΓΟΥΘΙΒΥ͂ ἴῃ ἔοτταου ἄτηθβ. ΤῈ6 ρυθναιηρ νίθυ ἰὼ {86 βουθηΐθθηίῃ 
οοπἰυΥ πγ88, ὑπαῦ {Ποῖ ἀοβίρτι νγ88 πιμϑίσαὶ, Βαΐ αἴγον 188 τοῖάα16 οἵ 

{μαῦ οϑαίαγυ, 8ποίμου ορί πίοι θθρδπ ἴο 06 δάναποβᾷ, υἱζΖ., [Βα [ΠΘΥῪ 
ὙΟΓΘ ἱἰπίθπαρᾷ ἰοὸ ροϊηῦ ουὖὐ {88 ἄδρτϑο οἵ οοππθοίϊΐζοῃ δσιβίάπρ' θ6- 
ὕσοοη {86 ἀἰβδογθηῦ τηθιηθοιβ οὗ ἃ βοπίθῃοθοι. ΤΟΥ͂ 6 ὑδι8 
ΒΌΡΡοβθα ἰο πᾶν ἃ ἴοσίοαί οὐ φγαηιπιαξίοαϊ βισπιβοθηοθ. Υ Βοπ 
οἰἴμοῦ οὗἩ [8686 νίονγβ νγχὰβ 6] 4 ὋΡ 88 {86 :7γΌρογυ, ογίσίπαΐϊ ἀΘΒΙρῺ 
οὗ τῆε6. δοοθηΐβ, ορἠθοίζομβ οουἹᾶ ποὺ [41] ἐοὸ ΡῈ δάδαοθα ἀραϊηβϑί 10, 
ΤῊ ἰσὰθ ΏΘΟΥΥ 18 ἐπαΐ τοἠιίοῖι τπϊΐο5 δοίβ. Τὰ αβδιρπῖπρ ἰο τμθπὶ ἃ 

1 366 Οοβοηΐα, Οοβοβίοπεο, ἄρον ἨδΌ. τ. 8. νγ, Ῥ. 182. οἱ δοηγᾳφ. Ἡδνοτηῖοκ, ΕἸη]οἱδ,, 1. 1. 

Ρ. 804. εἰ βεηᾳ. Κο11᾽5. Ἐϊη]οἷς,, 88. 168, 169.; πᾶ αν άδοπ᾿Β 810. ΟΥδ., το]. 1. ΒΡ. ἦν. 
3. 306 Πρ], ΟΤΔΙΩΤΩΔΌΚ, Ρ. 115, εἰ δοθῆ. 



Μοαης 97 αοφμίγίηφ α Κηοισίρασο 90}, Ηεὔτειο. δ8 

γιγεϊηιϊοαῖϊ Ἰταρογί, ὈοΤΒ ἀΓ6 πθοθββαυν τποῖααθα, Τὴ ψ1016 βυβύθτω 
οὗἨ δοοοηύαδίϊοπ τῦὰθ Ηγβὺ ϑοϊθηἐ οαϊᾳ το] 6 πα οχρ]αϊποᾶ ὉγῪ 
Ἔν] ἀπ πυρί], ϑϑοῖ δἰθου Ὦ18 οὐ τηϑηηου. Βαοίοσο ὑμθὺ σσοίβ, 
ἀἰβοιββί οοΒ 6 γ6 {0 {16 1685 ὑμ8η οηιρίγεοαϊ, 1 

Τηβίοδα οὗ βρϑακίῃρ ποὺ οἵὗἨ ἁ {μ6 οορπδίο ἰδηρθδροθ βοραγαίοίυ, 
ὙΈΙΟΒ βῃουἹα Ὅ6 ἄομθ Ῥϑύθμδρβ Ῥθοῦσβθ οὔ {Π6Ὶ} τοίου ἰοὸ ἐπδ 
Ἡδρτονν, γα 584}1} ταὐτοάμποθ ἃ ὙΘΥῪ γιοῦ ποίϊοθ οὗὁἨ {ᾷϑὴ ἱπίο {πὸ 
[Ὁ] οσῖπρ ομαρύο θογΘ ΤΠ6Ὺ Ὑ71}}} Ὠαύυτ Πν ὈΘ]οπρ, 

ΟΗΑΡ. ΥἹἱ. 

ΜΈΑΝΘ ΒΥ ΨΉΙΟΗ Α ΚΝΟΥΓΕΡΟΙ ΟΕ ΤῊΝ ΗΠΒΕΕῪ ΤΑΝΟΌΛΔΟΘΕ ΜΑῪ ΒΒ 
ΛΑΟΟΌΙΚΕΡ. 

ΤΉΞΒΕΕ 816. ΨΔΠΟῸΒ ΒΟΤΟΘΒ ΏΘηΟΘ ἃ [ππαδιηθηΐαὶ πον] θᾶσο οὗ 
ἩΘΌΥΘΥ τρΔΥ 6 ορίαηθα, Α Ἰδηρυδρα ψ1οἢ μὰ Ῥ6θὴ ἀ684 [οὺ 
ΤοΤ6 ὑμδη ὑπο ὑμπουβαπα ὙΘαγ5, δα 15 ργθβουνθα θαὺ πρου θοῦ! υ τη 
1868 Ἰιτϊτοα τοιηδίμβ οἵ ΟἹα Τδβίατηθης ᾿τἰογαῦασθ, πθθαβ ἃ ναυϊθῦν οὗ 
ἢ61Ρ85 ὑονγαγβ 1185 ὑποσουρἢ οἰ αοϊαϑύοη. ἩΔΡΡΗΥ {μ 686 ἃτὰ ποῦ ΒΟΘ ΠΤ 
ΟΥ̓ ἰηβυπηοιθηῦ, θη 411 {16 οἸἰτουταβίδποοβ οὐ {ῃ6 οαβθ αὐ {8 11]Ὺ 
ΘΟΠΒΙαογθα, Τὴ τηθᾶηβ οἵ οδίδιπιμρ ἃ ΒΌΓ6 δοααδιπίδμιοθ ὙΠῸΠ 
ἩφΡτονν ἅτ οἵ (ἢχθο [εἰπᾶβ, νἱΖ., λέβίογίοαΐ, ρ)ιιϊοϊοσίοαΐ, ἀπ ρῇῖϊο-- 
βορδιςαϊ, 

1, ὕπαον {86 Βιβύουιοα! τὰν Ρ6 ῬἨΪ]Δοσά, ὡειοΐεἢ, ἐγαάίζίοη. ΤῊΙΒ. 18 
ῬΓΘΒουνθα τὰ {π6 τΓΠΏΡΒ Οὗ {πΠ6 ΒΑΡΌΪΗΒ, Θβρθοία!]ν {ποβα οἵ {ῃ8 
.] ΘΥΥΊΒ ἢ σΥΔΙΩΤΊΔΙΊΔΗΒ, ΘΟ ΧἸΟΟΡΤΡΉΘΥΒ, δα Οοτητηθηΐαΐουβ οἵ [Π6 τη] 4416 
ἄρ68, ΒΆΘΗ δθ ΒΕ. ϑεαδάϊαβ δοη, ΒΚ. ὰὯὰ Ῥοη Καυβῃ, ΒΕ. Μαμδἤοιη 
Ῥθη ϑασακ, Β. βείοιηθοη Ῥϑόμοι, ΒΕ. “τὰ ΟΠαρ, Β. Φομπα ΟΥ̓ 
ΑΘ α]14, Ἐὰν. δαϊοοη «{{4τ081, αν πηοῆι, ἢ. θοη Μόοβθβ οὗ 
Ἐφρδβοάδϑθαβ, ἄθθη στα, Ταποθατα οἵ «δγαβαίθα, ΤῊΘ τηϑ]ουν οὗ 
{6856 σψσεοίθ ἢ {86 Ατάριο ἰδαηραδρθ, πα {61} ΤΟΡΚΒ ἃγ6 [ῸΓ {86 ταοβῦ 
Ῥατύῦ ππρυτηΐδα. 

ἰ ΘυΊ5} ἐγ 100. 15 4150 Ῥυθβουνϑα ἴῃ {86 αἸἴογοπαῦ διηοῖθαῦ ὙΘΥΒΙΟῺΒ 
οὗ τὲ ΟΙἹά Τορίαιαθηί, δϑρϑοῖαν {μ6 ΟΒαάθθ Ῥδγαρῆχαβοβθ, [86 
ΑἸασχϑηάσγιπθ νουβίοῃ, μ6 ὥὄνγιαο Ῥθβῃϊίο, {μ6 α]σαῦθ οὗ ἐΘσόταθ, δηα 
{86 Αὐδοῖο οὗ Β. βαδαάϊαβ ἀάοῃ. Τμ6 σα οἵ {686 ἀθρθπαᾶβ ἴῃ 
ΡῬατύ οἡ {πον δηπαττυ δπα {μοὶν ΠΠογα γ. ΤΉΘΥ οἴξθηῃ 1θδα ἰοὸ ἐπ6 
ἀδἰουταϊηδέιοπ οὗ {π6 ἀϑαρα οἵ ἃ ραγυουϊαῦ σψογτα ΏθχΘ οὐμοὰ Π6]08 
41]: Ὀαὺ {μον τηυϑῦ Ὀ6 υϑοα ὙΠ αἰἸβουιπαπαίίοη, βίποθ {86 «6 γ78 
ΤΩΪΧΘΩαὺῖ ἊΡ {86} οὐ ΟοΟμ]θοίγο 5 γι {86 ὑγδαϊθοηδὶ, δηα α1ἃ ποὺ 
ΔΙνγαγ 5 ἀπαουβίδηα {Π6 ΟΥἹρΊηΔ] ἰοχύ, ΟΥ ΤΘΠΑ͂ΘΥ 1Ὁ {410 ἉΠ}Ὑ Ἰηΐο οὐμοῦ 
Ἰαηρτδρ68.3 

2. Το {86 ῬΒΠ]Ο]ορΊοδ ταθϑηβ Ὀθ]ομρ' ἃ ΘΟΙα ῬΑ Ίβοη οὗ ἐδ ἱπαϊυϊαιιαῖ 
»βοποπιόπα 9} {π6 Ἰαπσμαρφο, νυ ΟΝ ται Π} ΒΌΡΡΙΥ δηα Παβίγαῦθ ὁπ 6 

1 366 Ἡπρίο]ά, ΟὙΔιλσ δι, Ρ. 115. δὲ δόφῳφ. Ἐπνα]ᾶ, Τωϑ γθιοῦ, Ρ. 132. δὲ βϑῃῃ. 
2. ὅδ (ἀοβθῃΐαβ, ὁπ ἴΠ6 ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ Ἠοῦγον ῬΏΠΟΙΟΡΥ͂ δηα ΤιΘΧΙΘΟΡΎΔΡΕΥ, ἐγϑηβαἰθᾶ ἴῃ 

{πὸ Ατηθυϊοδη Β1011641 ῬΘΡΟΒΙΓΟΥΥ ἴον ϑδηθαιυ 1833, ἀγθῖο]6 1. 1)6 Ὑ οἱἱθ᾿ 5 Εἰη]οιθιηρ, 
Ῥασὶ 1. 88 85, 86., Β᾽χί οαϊοῃ ; δηα {6118 ἘΠΉ]ο., Ρ. 865, δὲ δ6ηᾳ. 

ς 4 



24 1 101ςαἱ (Οὐγϊξϊοίθηι. 

δηοίμου. ΤΏΉπΒ5, ἴπὶ ἃ φγαπιηιαίίοεαϊ νὶοντ, [μο56 δχὶβύϊηρ' ἔουτηΒ βμοι]α 
Ὅ6 βραγοῃμοᾶ ουύ ψΒΙΟΩ οοπίαλπ ἴῃ {πότ [86 ἰτᾶσθβ οἵἨ 8 οἱ δι ἔοσυγια- 
ἴοῃ, δηᾶ 580 ἔαγπΐβῃ 8η ᾿πᾶοχ ἰο {π6 οτἱρίη οὗ {πη6 Ῥγϑβϑηῦ [ΌΥΤΩΒ, ΨἹΖ. 
[π6 δῃηοιηϑίοιβ [Ὄστηβ, ΒΟ ρΘΠΏΘΥΆΠΥ ὈΘ]οπρ (0 {π6 οἱἀοδβῦ---[ῃο86 
οἶδε οὐ ἰοχίυδ! τϑϑαϊηρε ΘΘΠΘΥΆΙΠΥ Ομδηροα [ῸΥ ΟΥ̓ ΠΆΥΥ ΤΌΓΤΩΒ 
Ὀγ {μ6 Μαβογϑίβθβ ; ῬΙΌΡΘΙ ΒΙΉ68, 1ῃ ὙὙΒΙΟΙ βανϑσαὶ {π1ηρ5 ὑπαὺ νγου]ὰ 

θ6 οὐβϑυν βο Ἰοβῦ τηδὺ 6 ἀιβοογογθα ; δῃά ἃ ὀοιηρδυίβοη οἵ οἱϑυ δᾶ 
ὙΟΠΠΡῸΥ ἴοσταβ ἴῃ [Π6 αἰογαπὺ ραγίβ οἵ {μ6 ΟἹά ᾿Γδϑίαμαθπί. [π ἃ 
ἰοσίοαϊ τοβρϑοῦ, {86 οοπίοχὺ δηα ράγ8116] ρ]αοθθ βῃου α θ6 σοιμραιθᾶ, 
85 Βαυνίηρ' [0 5μονν {παῖ {Π6 β'σῃ!ποδίίοῃ οὗ ἃ σγογὰ τηδὺ Ρ6 ἀἸδβοονθγοα 
ἔγοια {π6 δΘοπηθοίϊοῃ δπα οἂπ θ6 σΘομβιτηθα ΟΥ̓ ρᾶγ8}16]5 ; Ὀ681465 δέψηιο- 
ἴοσψ, ΜΪΟΝ τᾶν ἀθάποθ {86 βἰρῃιβοδίίοη οὗἨ ἀουϊναύνθβ ἔγοτα 501] 
ὀχιβίϊηρ τοοίβι ΤῸ {μῖ8 μοδά αἷβδο βϑίοηρβ ἃ Θοιαρδιίβοῃ οἵ οὔμοὺ 
ΘΒοτηϊο ἀἸα]θοίβ, ἃ Ῥγοσθάσσγο αὐἰΐθ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ποῦ ΟΠΪΥ ΤῸ {86 
Ῥαγροβα οὗ δχρί δι πῖηρ ϑγουάβ, θυ ͵8ὸ ἴῸυ ρϑποίυδιηρ τηΐοὸ {Π8 Θηθτο 
σΥϑμτηϑίϊοα] βίγαοίασθ οὗ ἠπ6 Ηδογθν ἰαηριαρθ. ΒΥ βοῇ οομη- 
Ῥατίβομ, Ἰοϑύ τοούβ τηδὺ 6 τϑβίοτϑα : βρῆ σα 018 ἀποουΐαῖη, ὈΘοδτιβ8 
ἸΠΘΥ 816 οὗἁἨ γτᾶγϑ ὁοοῦσσθηοθ ἴῃ Ηθῦγονγ, δηα ΔΠΔΙΟρΊΘ5. ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΥΥ 
οὗ {π6 τιϑιδ Ἰοφιοηαϊὶ, ταῦ Ὀ6 ἀβοουίδιπθα. Βαῦ ἤθγθ {ἢ} ΘΟΠΙΡΑΙΊΒΟΙ 
Βῃου α ποὺ Ὀ6 ραγιϊ8]. [ΙΡ οὐρμύ ποὺ ἴο Ὀ6 οΘοπῆπϑα ἰο ομθ ἀϊαἰθοΐ 
ΟὨΪΥ Ὀαὺ οχίθπάβα ΑΠΠ|κ6 ἰοὸ 4}1], δῃὰ {παὖ, ποῦ 1ἴπ ἃ ΒΌΡΘΓΠΟΙαὶ αν, 
Βυῦ Γαμἀαμηθηία]ῦ, 50. 88 ἴο ὀοργθμοπά {Ππ6 Ἰηΐθυηδὶ βίγαούανθ δηα 
ΡΘΟυΪδι" ομαγδούογιβϑίϊοβ οὐ θδοῦβ. Α΄ Ὀγιϑῖ ΒΙβύουϊοαὶ ποίίοβ οἵ {ῃ 688 
Ἰϊηαγοᾶ ἀἰα]θοὶβ 15. πον ΒΡ] οἰποᾶ. ὙΤΠ6 Ῥυϊποῖραὶ οἵ ὑπθπὶ ἅτ {Π6 
Ατδηλθᾶπ δπα Ατδδῖο, στ {π6ῖν τοβρθοῦνο ΒΘοοπαυῪ γα ΟΠ 68. 
ΤῊ Ατδιηεδη ἰδηριδρ γ7Ὑἃ8 8 ΠΟΙ ΘΕ νου πϑοῦ αν ἴῃ {86 ΘΧύθηβῖνθ 

τϑρίοη ἱποϊααθα ὑπᾶοῦ Ἅγαηι, ἃ. 6. ϑγτῖα θα Μαβοροίδπλια. Νὸ 
ΤΟΙ 1Ὼ5 οἵ 10, 85 ΒΡΟΚοῃ ὈΥ {π6 ῬΘΟΡΪΘ {μοπλβθῖνθβ, ΠΟῪ οχῖβύ. ΘΌΤΩΘ 
ἸηΒΟΙΙΡΙΟμΒ ἴῃ {86 ἀϊαϊοοῦ οὗ Ῥαίτηγτα, Ὀθ]οπρίηρ ἰο {86 γβῦ {Π166 
οδηξατίθβ οὐ {ῃ6 ΟἸγιϑύϊδῃ θυ, μᾶνθ Ὀθθῃ [Ὁυπα; Ὀαύ {ποὺ ΤΠΥΟΝ 
1116 Ππσὰῦ οα {π6 οἷά Ατδιθαη. ΒΎοσω [88 Αγὐδγιωδᾶτι οοτηθ ΤΠ 
ΟἸμα!ἄθο δπᾷ ϑϑ'ιυτίδο, Τῆθβα ὑσγο ἤᾶνθ ὈΘΟῚ ὈΒΌΆΠν αβίηριβῃρά 
ἔγοπι ὁπ δηοίμοι, μοί ἀϊαϊοοίίοαϊίν ἀπνᾷ σεοστγαρλιοαϊζ. 'ῊΘ ὁπ 18 
οὩ]]οα αϑδὲ Αταπιααη, ἴ[μ6 οἴμον Κεεὲ ἀγαπιααπ, θθοααβα {86 μα θα 

788 ΒΌΡΡΟΒΘΑ ἴο θ6 βροκϑη ἴῃ Βαθυ)οηῖα πᾶ (μα]άθα, {86 ϑγγῖδο ἴῃ 

Θγγῖα 8Π4 πουίβουῃ Μοβοροίδιηϊα. Βαῦ [86 ἀἰδπούϊοῃ μ88 θθθῃ ἀθῃϊθα 
ὈΥ͂ Βοῖηθ ομπϊηθηῦ Βοθο] 58. ΤᾺΘ ΟΠ] 466 πᾶ ΒϑΡΥ]οπίδη γ78 ΚΠΟῪ 
ΟὨΪΥ ἔτοπα υιοΐεῖ! ταθταοτίαϊβ, ΤΉΘΥ ἀγα ΠΟΙ οἵ Ῥα]οδ πἰδπ οὐϊρίμ. 
ΤΊ 1ἰβ δἷβο δββουίθα ἐμαὺ ἐμ βο-ο]θα Οδ]46θθο σαηΐβ {6 Ῥϑου]ιαῦ 
ἸΆΡΥΘΒΒ Οὗ ἃ ἀϊαϊοοί, 108 ἀδυϊναίίομβ ἤοτ (86 Ουγῖδο ἃγ6 ΟἰΠῸΥ 
ἸηδΟΊΠΔΥΥ, ΒΏΘΙ 5 ἴπ6 Ῥγοπυποιαίίοι οἵ {86 γοῦν 618, Οὐ ταϑῦθ ΗΠ θρτα- 
βιη85. Ηΐδποο ἃ μα8 θθοη ᾿πίουσθα {παὺ [16 ὕνγο ἅτ Ἰάθῃύιοαὶ, ψιϊμουῦ 
ἀθηγίηρ Ποίαν [ῃ8 ΘΑΥΥ δχίβίθμοθ οὗ ἃ ῬΙΌΡΘ᾽ Αγδιηθδῃ- 
ΒΑΡγ]οπίδη ἀϊα]θοί. ὙΥ̓μαῦ 15 δββουίθα 18, ἰμδῦ γχϑ ἢᾶνϑ πὸ Ὠἰβίουι δὶ 
Ῥτοοῦ οὗ {μ6 δχἰβίθμποθ οὗ ἐπ ὑπο ἀϊαϊθοίβ μα] θα ἀπ ϑυυῖδο 10 18 
5614 {πὲ αἴἴνοσ {μ6 Η γον οδαβϑα ἰο "6 γϑυπδοιϊα, 16 ΚΠΟΥ οἵ {π6 

δχίϑίθποθ οὗ θαῦ ὁπα ἰαηριιασα οαγγουῦ ἴτοια [88 Μοαϊζουγαηθαπ 68 
ἰο ἰμ6 τῖνον Τίρτίβ, σμοβα ἀθυθορπιθηῦ ἀπά οὐ] ἰναύϊοπ ἰοοῖκ ΡΪδοα 
ΟΠ ΘΗ͂Υ αὖ Εάθθβα δῃα ΝΊΒ1015, δὰ {μδῦ πὸ αἸαἰθοίβ οδῃ Ῥο ἐγδεβα 

ἴῃ . Ὑ͵ΒΘΩ 1 ραββθᾶ οὐϑῖ ἴο {88 «678, 10 νγαβ πιϊχϑα τῖνῃ ἩΟΌΓΟΝν. 



Μραη5 0 αογιγίηγ α Κποιοϊοάσο οὶ Ηοδγοιο. 25. 

ΤῊΣ Αὐδυλθθδη {μθῃ γϑοοινϑα ἃ βίσομρ ΠΘΌσγον ΘΟ]ουχηρ', ἃ5 566 ἴῃ. 
ἰὴ6 ΟΒα!θ ρογἄοῃβ οἵ {μ6 Οἱα Τοβίαμιθηΐ, δηα ἴῃ ἃ 1685 ἄθρυββ, 
ἴῃ {86 Ταγρύσηβ. Οπἡ {86 οοπίγασγ, {Π6 Η ΘΌΓΘΥ Ἰαπρπδρο οο]ουγοά 
τ ἢ Ατδταφη οοηδειαὐοα ἐῃ6 5οστοα]οα Δίριο- Πούγοιυ, ΧΙ ΡΙ θα ἴῃ. 
(86 Ταϊταυᾶα ἀπ ΒΑΡ Ιπῖοδὶ τυϊησβι Αοοογαϊηρ ἰο {πὲὶ8 σίθυγ, [Π6 
850-164 Ο,ἸΒα] 466, δβ α ἰυΐϊηφ αἱαϊοοέ αἰδέϊηςοέ ἔγοπι ἔΐ6 ϑυγίας, Ὠδα το 
πον οχιϑύθηοθ, [Ὁ ψὰϑ ποίησ θὰ ἃ ὈΓΆΠΟΏ οἵ 186 ομθ Ατὰ- 
Πηϑοδ ἢ ΤΟΏΡῚΙΘ τοῖχο α τι Ἡθῦτονυ. ΘΌΟἢ 15 (86 οριπΐοῃ οὗ Ηρ 6]α!, 
Ἐυϑυ, δᾶ )6 ΥΥ̓ εὐϊθ 5, βο ἀθὴν {86 αἀΠἴογθποθ οἵ [μ6 ὑπο αἰ] θοίβ.. 
Οπ {886 οἴμευ μδηά, 1τὉὸ μᾶ8 Ῥθθῃ ριιθα {παὺ {86 Ομ] θθ τϑὺ δ6 
αἰ ρτΒῃ α 1 ΤΩΘΉΥ Ὑ808, ὈΟΐΠ ΟὙΔΙ ΛΔ ]ΟΔ]}Υ δηα ἸΘΧΙΟΠΠ]ν, ἔγότῃ. 
{μ6 ϑγυῖθο, βο ἐμαὺ 10 τηυδὺ θ6 τοραχ θα δ8 {86 Εϊαβδύῦ Ασδιηφϑῃ αἰ] θοῦ. 
ΟΠ66 ΒΡΟΪΚΘη ἴῃ Βαρυϊοηῖα, ΤῊΪΒ 15 τηδϊὐδιηθα ὃν Ἡοβηηδησ, ΥΥ ποτ, 
Ἡδνουμιοὶς, δπα 1)1οἰσιοῃ.7 ΤῈ ϑγγίας ἰδασυαοθ ἢδ8 θ6θη ἐθυτηθᾶ 
{86 ἢ εε-Αἀγταπιθαπ, ἴθι οομ γα: ποίοι τουτὶ {16 Ομδάθα οὐ Ῥδθυ- 
Ἰομῖαη. ΤῸ τ ποῖο 1ὖ 15. ἃ Νιοισ-“γαηιααη αἀϊα]οοῦ, {μαὺ οἵ {πμ6 δυσγίδῃ 
ΟΜυιβύϊδηβ, τὸ μδα 8. ΘΟ Βα Υ 016 1ποταύαγο οἵ {Π|610 οσσῃ ποτ [ῃ6 
τη16416 οὗ {86 βθοομα οϑηΐασγ. [Ιηΐο 1 {ῃ6 Βουιρύστοβ ὑγο6 ὑγ8η8- 
Ιαΐθα ; δῃηα τῷ {π6 {μροϊορτοι! βομβοοῖὶβ οὖ τὰ άροβα δα ΝΙΒΙΙΒ 10 Ὑ͵Ὲ8Β 
Τυσίμοῦ ἀθνοίοροα. ἘΠ ο] βιδβύιοαὶ ἃηα {ἘΠ ΘΟ]ΟρΡΊΟΔ] δα ]θοῖβ οσο [6 
οἴτοῖα τι μῖη ΜΒΙΟΩ Ὁ τονοα. Τὺ μὰβ ποὺ τϑυλδίηθα Ῥτ6 τὰ [ῃ6 
ΘΟΌΥΒ6 οἵ οδηθασιθθ, θαὺ Πὲ58 δαται θα [ὈΓΘΙΡῊ οἰθιμθηΐβ, Θβρθοα 
ατθθκ. Τὴ ϑϑιυτίαο αἰαϊθοῦ 15. ποὺ οχθύποῦ [Ὁ 15 511] υυϑοᾶ 85 186 
Θμυτο-Ἰδηριαρα οὗἩ [86 Μίδγομῃιῦθθ οὐ ϑυγίδη ΟΠ ΥἸΒΙ8Π8: δπα ἴῃ ἃ 
οοτταρίθα ψαϊραῦ αἰδ]θοῦ 1Ὁ 15 ΒΡΟΪΚΘ. ἃ5. ΤΠ6Ὶ. νου ΘΟ αν ἰοπρτιθ, δῦ 
{π6 ργοβθηῦ ἄν, Ὀγ {μ6 ϑυγίδῃ ΟΝ Ἰβθδηβ τη Καγαϊδίδηῃ ἀπ Μ|68ο- 
Ῥοίατηϊα.ὅ 
ΤῈ Ατϑιηξθθῃ 18 Ο] 56] Υ 4164 ο {16 Ἡ ΘΡγονν δηα βεῦνϑβ ἴὸ ΤΠΓΟῪ 

ΘΟΠΒΙἄοΥΆΡ]6 Πρ οἱ 1; Ὀαὺ 1Ὁ 15 ταποῦ ροοτοῦ ὑμ8π {πΠ6 Ατϑθϊο. 
ΤῊΘ ῬΥΪΠΟΙΡΑΙ τϑηλαῖπβ οἵ τῦμαῦ 15. οὐἹ]Ἱθα {86 ΟΒμδ]ἄθθ ἃ τὰ {86 

Ῥουθοηβ ἴῃ Εἶχα δα δηῖ61] δἰτοδαυ ἱπαϊοαΐθα, δπα ἴῃ {μ6 Τ ΑΥρΌΤΩΙΒ 
οΥ' βαίαθθ ραγαρᾷγαβοβ οἵ {π6 ΟἹα ᾿Γβίαιηθηί. 
ΤῊ οδιθέ ἀοσυμαοηῦ οχίδπῦ ἴῃ {86 γτιδο ἰδησαδρο, 15 [π6 ῬΘβαλίο 

γούβῖοπ οἵ {86 ΟΙΪα ἀπ Νὸνν Τοβίδιλθηΐβ. 
ΤῊΘ ϑαπιαγίίαη, ἀἰϊαϊοοῦ 15. ἃ ταϊχίατα οὗ ΗΠ οῦτον ἀπα Αταιάθϑῃ, {6 

116 Ομαίαβθ. Τὺ οχίβίβ ἴῃ {π6 ὑτδμβδίίοη οἵ ὑπ6 ϑαηλδυϊίαῃ Ῥδβηΐδ- 
ἰθαο, δη ἴπ βοθ ΜΆ. ροϑτιβ ἴῃ {86 Βυιθβη Μύβθαμα, {π6 ταοβῦ 
Ἰτηρογίαπί οὗἁἨ ὙΠΟ Παγα Ῥ66ῃ ρα] 1Βη6α θγ (656 8108. 

ΤΗ6 Αὐδθῖο Ἰαπρααρα 15 {86 τἱομϑδῦ ἀπ ταοϑὺ {}]}ν ἀθνοϊορθα οἵ 81} 
186 ΒΒϑιλίο ἔδταῖγ. [Ιῃ γονγο 8 δπα οομβοηδηίβ, ἴῃ γο -βίθιηβ δ πα 
σΥδι τ ϊοα] ἔουταβ, τὉ 15 τοοῦα οορίουβ ὑμαπ (μῃ68 Ἡθῦτον. Βοίοτο Μο- 
Πδτητηθ, 10 γγαβ οοπῆποα ἰοὸ Ασϑρῖδ, πᾶ οὐ] ναΐοα ἴον [π6 τηοβὺ ραχὺ 
Τπτουρἢ ροοίσυ. Βαΐ Ὑ10 Τβ]αταίβηη, 1 βργθδά ονϑῖῦ ὑπ ρστϑαΐθυ. ρου- 
{ἴοι οἵ Αβ|8. δῃᾷ Αἰτίοα, τ Ά116 108 ΠΠογαῦσσα ᾿πουθαβθα δηα οχίοπαρα 

1 ΒοΙοποβέθπηρ,, τι. 5. γγ., Ρ. 45. οἱ 56ῃᾳ. 
2. Το βγροθδπαθ ἀογ Ατϑτη. Τἀϊοτηθ, Ρ. 5. εἰ δθῃ. 
3. ἘΤη]οἰῦ, ΡρΡ. 58, δ4. 4 Οτατηπηδίίοα σὺ γγῖδοα, Ὁ. 4. 
5. ΟὙὐτδτσαϑοκ α. ΒΙΌ]. ἀπᾷ Τάγρτια, Ομ814., Ρ. 5. δπα Πρθαὶν ὀυίου θα ἢ, 8. ν. ΟΠ δου. 
5. ἙΠη]οἱ, 1, Ῥ. 108. δἔ δ5θᾳῃ. 1 6 Βουτηοηΐβ ΟΠ]. ργορσυϊοίαίθ. 
8. Ῥοράϊρου ἅδον ἃ, Ατδτηδίβομο Ὑ α]ρἄγβρυϑομθ ὅθ Ἡθαίροα ϑυγ. ΟὨγτιβδίοη ἴῃ Ζο10- 

Βορ νη ἔ, ἃ, πᾶς 468. Μογροη]δηᾷ, 11. Ρ. 77. οἱ 8εῃ., 814. οἱ β6)ῇ. 



20 ἸΙΡΙ οαΐϊ ΟγἰξοἰξΉ,. 

Ἰηΐο 411 ἀδραγίμαθπίβ Οἱ τϑπυ ἀοοοπηΐβ Ὁ 18 {86 τηοϑὺ ᾿πἰθυθϑίϊηρ 
οὗ ἐμ8 ΒΒ Ἰδηρτδρο8, ποχύ ἰο Ἡ ΘΌΤΘνν. 

ΤΏΉΕΥΘ 816 ἔδυ ΟΥ̓ΠῸ ΤΟΙ ΟΥ818 οὗ 108 τηοϑῦ δποϊθηῦ ἴοσιη. Ῥτο- 
ῬΔΌΪγ τ μαᾷ δὖ ἢγβὺ βτυρ] θυ ἔοσταβ ὑπᾶπὶ ΠΟΥ, τηοτο ΔΘ ΟρΌτΒ [0 {Π086 
οὔ το Ηδδργον ἰμᾶπ τ 566 ἴῃ 105 ἅν ἀονοὶορϑᾶ βίαίθ Βυΐ ἃ5 
8 ἰῷ σδῃ 6 ἰτδοθᾶ 10 18. τοῦ σίου ἔμαπ (86 ΗΘΌτονν οὐὐβορταρῃι- 
ΟΔΠγ, ρτατατηδ αν, πᾶ Ἰθχίοαγ. Ἡθηοθ 1 18 ἃ ἔδυ 6116 βοῦτοθ οὗ 
Ἡδοῦτον οὐυταο ορυ πᾷ Ἰοχϊοορταρηγ. Ατποηρ' {π6 πιπηθγοῖιβ 1η68- 
Ροπάοηῦ ἰτῖθ65 Ὑπὸ βοᾷ [Ὁ {π6Γ6 ταυβὺ βᾶνθ θθθη πιαην ἀἰαϊοοίδ. ὙΥΘ 
ΠΟῪ ΚΠΟΝ ΠΟΜΘΥΟΙ οὗ {π6 δχίβίθῃοθ οὗ ΟὨΪΥ ὕνο Ῥυϊποῖραὶί 0168. 
ΤῊο Ηϊπιγαγὶς ἴῃ ὙΘιαθῃ τγὰβ ἀἰΠδγαπῦ ἔτοσα {86 αἰαϊθοῦ οἵἁὨἁ οθπίγαὶ 
Ατδρῖα, απ θοῦ ἃ πραῸ ΘΠ πἰν το (88 ἩΘΌτοπ. ΤῊϊΒ τγὰ8 ΘΠ ΤΟΙΥ 
ΒαρΡΙΔπίοα ὉΥ {π6 ᾿Αογοϊβἤϊίο αἰαϊοοί, Ῥγθναπηρ ἴῃ πουίῃ- ὐαβύθτῃ 
Ατὐδρῖα ββρϑοίαν αὖ Μροοα; (86 Ιαὐΐον Ὀαΐπρ' οἰθσαύθα Ὦγ Μοπμαπι- 
γηθ, 80 88 ὅο Ὀθοοπιθ {Π6 ἰαπραδρα οὗ ΡΟΟΪΚΒ πα {8π6 ππίνογβαὶ ἰαπριαρθ 
οὗ [86 Ῥθορὶθ. Τί 15 (818 {πογοίοσο {μαὺ 15 οδἹ]ϑα ἐδ “γαδίο ἰαπφιιασε. 
ΑΙ! Αταρῖο 1 πογαΐασθ ἰβ ἰὼ ἢ. Αἴἴον {88 Τουτίθοπίμ ἀπά Πθθητῃ 
οομίαχίθθ, {86 οἰαδδίοαϊ ρανα ὙΑΥ ἴο {π6 υμῖσανγ Αταῦϊο 85. Βροκθῃ ὈΥ 

186 ρθορῖϑ, ἱπύο πβῖο ἰαυθι ταϑ ΠΥ ἔογοῖρη δπα ΤΌΤΚΙΒΗ Ὑγογβ Ὑγ6 Ὁ 
αὐορίοα, Βαῦ [Ὁ 15 1658 δορίουβ, Βανὶπρ Ἰοβῦ τ ΒΥ ἰΟΥΤῚΒ ἃ πα θαυ ΓῸΒ 
οἵ οὐ ναίίζοπ ροββοββθά ὈΥ {86 πλοῦ δποϊθηὺ ἰδηραθρθ, 8ηα ὈΥ {Πα 
τῆθθη8 888 ὮΘΘῺ ταϑᾶθ [0 Δρργοχίγηδίθ τὸ [16 ΗΘΌΥΘΥ ΤΟΥ ὨΘΆΥΪΥ. 
Τίβ ἔδνσου. δα βῃουίου ἔοσταβ τη θυ 1ὖ 50 ΤῈΣ ΒΙΠΡ]6Υ, 8Πα τη 6 8Π810- 
σοιβ ἴο [86 Ἰάϊοτηβ οἵ ἩΘΌτον δηᾶ ἀυδγηθδῃ. 

ἐς ΠῊ  ὈΘύβομαὶ δπᾶ σομἐππθα Ῥογβα] οὗ Αγαθῖο ὙΥΘΙΒ," ΒΑΥ5 

Ο΄δβϑηΐιβ, “1111 θ6 ᾿πά!βρθηβδῦ]α ὑο {π6 ἐγ ]ν Ιθαυπϑᾶ ᾿μθογργθῦου οἵ [Π6 

ΟΙΑ Ταβίαπιθηῦ; πᾷ Ὑ{11 αἰνγαγβ Ὀ6 ἰο μἷπι ἃ το βουγοθ οἵὁἨ θᾶγ8116]5 
8ΔΠ ἃ ΘΟΙΩΡΑΙΒΟΠΒ5 ἴον Ἰαπραᾶσθα ἴῃ 86 Ὀγοδάοβὺ β6η886 οὗ [88 ψογά, 88 
84,180 ἴου 14688, ροθίζοαὶ ἤρατοβ, ὅτο. ἢ ἢ 

Ἐτομὰ {μ6 Ἡϊπιγαγίς οὐ ἀϊαϊθοῦ οὗἨ βεουΐμοσττι Ασαῦῖα, τυ βοὴ τγὰβ 
ὙΠΟΙΠΥ βυρρίαπίοα Ὀν {μ86 γγθβοπὶ πε θη Ασαρῖο, ρῥγοοθθάθα {86 
Εἰλιορίο. ΓῊΪ5 18. 1658. το δηᾷ οὐ αναίοα {μᾶπ {π6 Αταθῖο, γοϑῦ 1ὖ 
ΟΟΙΏ65 ΠΟΆΓΟῚ ἐδ6 Ηδρτον δηᾶ Ασϑιθθαη, [{ 15 ἱσποόνσῃ ΕΥ̓͂ ἃ ἰγ8 5]8- 

ἰΐοι οὗ 186 ϑουϊρίατοβ. οχιβηρ ἴῃ 1, δη8 Ὁ νυ] ΘΟ] Βιαβίϊοδὶ 
σου Κ8. [πὰ ΑΡγββιηΐα 1 οοπ παρᾶ ἰο θ6 Βροίκθῃ {1} {π6 ἔουσίθθμί 

οΘηΐισΥ, ΜΘ 0 8 Βυρρδηίοα ὈΥ [86 Απιλαγίο, ὙΓΆΙΟΩ 18. 501} 
ΒΡοΚοῦθ. Τὴ Οἵδεζ ἀϊαϊθοῦ 18 οιῃριογϑα ΟὨΪΥ ἴῃ τυϊπρ. Τωπαο] 
Π88 ῬΥΪΠΊΔΤΥ τηθεϊῦ ἴῃ Παπά]ηρ {πμ6 ΕὐΒΙορῖο ; Μ 8116 ἴῃ γϑοθηῦ {1Πη68, 
Ἡπρίο!ᾳ ἀπᾶ Ὀυθοιβίον πᾶν Ἰηναϑαραίοθα ρατίβ οἵ 10. 

8, ΤῸ [86 ρλϊοεορ]οαϊ ταθδηβ ἕον δοαυϊτῖπρ' ἃ Τα πἀδηηθηΐαὶ πον - 

Ιεᾶσο οἵ Ἡδργον ὈΘ]οπρθ δὴ δχαπιϊπδίίοη οὗ ἐδε απαΐοσψ' 4 ἰαπσιαφά 

φοπεταῖίψ. το αἰρϑίτδοὺ βρθουϊαύίομβ σαβρθοίϊπρ {86 παίασο οἵ ἰδη- 

σιθρο8 Ὑ1Π 6 οὗἩ 1{{|16 86, τη μοῦ ἃ ἐπογουρ βίυαγ οὗὨ οἴμοῦ ῥυῖ- 

τηϊανο ἀϊαοοβ δβρθοί!]ν 86 Γπἄο-θτταδπῖο οὐ Ψαρμθίθ. [πῃ {π|8 
ΒΟ] πιυοῃ τοημδῖηβ ἰο ΡῈ ἄοῃα; ἴου (86 ρδίῃῃ μᾶβ 85 γϑῦ βθθὰ ῥυΐ 
ῬΑ ΔΠΥ Ἰπαϊοαίθα δηα ἐσοάάθη. 

1 566 Οἰαβθιῖαβ ἴα πο ΑἸΊροτα, Τάςι, Ζοῖς. οὔ ἨΔ116 ἴῸν 1841, Νο, 128., ἀπ ΤοθαϊροΥ 8 

Ἐχοῦτβ, ἄρον ΗΠ] 78. ΤΠΒο τ! θη ἴῃ ΥΥ οἸ]βις 4 5 Ηδίβθπ πη Ασα Ί θη, γ0], 1, Ρ. 352. ἐξ δέᾳ4. 

2 Τὴ (80 ΒΙΡ. ΒΘΡΟΒ. ἔοῦ 1838, τ. 851. 



Οὐἰμοῖσηι οΓ ἐϊι6 “Τοτί, 27 

.-ψῳ 

ΟΗΑΡ. ΥὙῇἢ. 

ΟΕΙΤΙΟΙΒᾺ ΟΥ ὙΠῈ, ΤΈΧΈ. 

ΠῊΞ οὐἰοίβυα οὗ {μ6 ἰδχῦ μὰ ἰο ἀο τι τ ον ΎῪ ὑμίηρ' ἐμαὐ {86 Διί ο 8 

ἔμοαβοῖγοθ οἵ ἔθ ΟἹ Τοβίαιαθηῦ ρὰὺ ἄονγιι ἴῃ τυ πρ' ΟΥ̓́ πᾶὺ 18 

ΠΟῪ ττίζοῃ. [Γὑ ἱποίυᾶοβ, ἐπογϑίοτθ, {86 ομαγαοίθυβ [Π6Ὺ τπι864, πὰ 

ΘΥΟΙΥ {μΐπρ ραϊαογγαρϊοαῖ, ΤᾺ αἰν!αϊπρ' δηα ἱπίογραπούϊομ. αἰ8ο, 

{μουρὴ ποῦ Ῥγοοθθάϊηρ ἔγοτη ἐμ6. οτἱρίπδὶ τ ΘΥΒ, ΤαΔὺ ὍΘ Ὀτουρμὺ 

ἰηΐο {86 Ῥγϑβθηὺ ἑορῖο. ὕπᾶογ ἐΐό ὁπέοεγπαϊ ξόγηι οὗ [88 ὑθχύ, ὅ718 τηδ 

Ῥίδοθ ψμδῦ τοὶαίθβ ὑο 086 ομαγθούθυβ θα ου θα Ὀγ {86 ΒΔΟΥΘα ΔαΓΠΟΥΒ: 

1π6 ἀϊδουῖο βῖρτιβ, σουγοῖβ, ἀπ δοοθηΐβ αἰλουνγαγὰβ δα 6 : {86 ναυῖοιϑ 

ἀϊνιβίουβ ρυϑαῖου οὐ 1685 ὙΒΊΟῊ [86 ἰοχὺ 85 δά, οὐ 88 ποῦ. Αἴου 

βκοιομίηρ {86 Εἰδίουυ οὗ ἐδ οχέογπαϊ ξοτπι οὗ [86 ἐθχύ, γγχθ 588}} Ῥγοοθϑα 

ἰο Βαμπᾶ]α ἐδ ἐδχὲ ἐϊ561} ἀτιὰ 108 Ὠιβύογυ, ἱποϊπαϊηρ 016 ομδηρθ5 τηδαβ8 ἴῃ 

10, 88 Ἴ7611 85 [86 τιθϑῃ8 διῃρ]ουϑαᾶ ὈΥ οἰ λοῖβπι ὑ0 ΡΟΣ δηα τοβύουθ 1ὖ 
ἴο 15 οὐἱρίμδὶ οοπα!οη. 

ἩἨΙΒΈΟΒΥ ΟἿ ΤῊΝ ἘΧΤΕΈΡΒΝΑΙ, ἘΟΕΜ ΟἿ ΤῊΣ ΤΈΧΤ, 

Ὑ͵6 Πανθ αἰγθαᾶν οοπβίογοᾶ {π86 παίπσθ οὗ [π6 ομδυβούθυβ ϑι ρ] ου δα 

ῬΥ [86 Ηδορτονβ δὖ ἀϊβδγθαὺ (ΐπιθ5, {88 γουγϑὶ -ϑυβίθιη. ἀρρϑμπαθα ἴο 

[6 οοπβοηδηίβ δὖ ἃ ἰαΐου ρουϊοά, ἰοσϑύμον ψτῦ {86 Δοοοηὐπδίίοι, 116 

ναυίουβ ἀἰνιβίομβ, τοῦτ οὐ ἀἰβυϊποϊίοι, ἃπα του ραπούϊζοη. σου Ηρ; 
ἴπ {86 ἰοχύ τασβῦ ποὺ 6 ἐουοῃθα ΡΟ. 
ΤῊ ἀδποϊθηξ Ηδῦτονβ, |κὸ ταοδῦ οὔμου Ῥθορὶθ οὗ δηθαυϊίν, τυτούθ 

οοτέϊημοιιοῖν πϊϊμοαῦ ὧὰ ἰη ογναπίηρ βρᾶθ8 θϑίνγθθη οὔθ σου δηά 

ἀποίμοσ. Υοῦ ποῦ αἰισαγε ποῖ 6πχοϊμεῖυοῖν Βο. Μοβϑῦ οὗ {μ6 Ῥμθηιοίδῃ 

ἱπβουιρίίοηβ ᾿πάθοθᾶ πᾶν πὸ αϊνίβίοπ οἵ σογᾶβ; Ὀαῦ οὐβϑυβ Βανθ 10 

ἱπαϊουοα Ὁ ᾧ'᾽ ροϊπίύ. Ὑγογᾷβθ οἱοβϑὶν οοππηθοίθα ψῖτα ὁπ6. ὉπΟΙΠ ΘΓ 

ὙγοΥ ποῦ 5βὸ βοραχαϊθᾶ. Τὸ 18 ἸΏρΟββ0]6 ἴο δβοουίδῖῃ Υθίμου {86 

ἩΘΡτθνγβ ΤΟΥ ΘΥΥ βοᾷ {μ18 ροϊπῦ ἰο Ἰπαϊοοῦθ [88 βϑραχϑίϊομ οἵ υγογαβ; 

οΥ ΨΕΘΙΒΟΥ ἐμ 6 0 μδᾷ βπλ8}} Ορβῃ βρᾶοβθθ θθύνθθῃ ὑγογᾶβ, πιυπουὺ 0116 

Ροϊηΐβ, [Ὁ 18 81] Ῥαΐ οοείαὶμ ὑμαῦ {ποὺ 14 ΘΙΏΡΙΟΥ 5118}} Ἰη ο ῬᾺ]5 

ἴον αἰνίαϊηρ ῬοΙἢ νγογᾶβ θᾶ βϑηΐθποθβ, ἐμβουρἢ {Π6Ὺ ἀϊὰ ποῦ ΤΌΠΟΥ 

{μαὺ φγδοίϊοε τ ἢ ΘΟΠβΙβίθ μου οὐ πηϊοιτοϊγ. ῬΘΥΒΔΡΒ 86 ροϊηΐβ 

Ὑγ6γ6 ποῦ πιβϑᾶ δυθυυ ΏΘΓ6 8] ηρ' ὙΠ ἐπ686 Ἰπ θυ θη Ϊηρ' Βρ8068, Ὀαὺ 

ΟΠΪΥ οσοδβίομθ νυ. ὙΠ {86 ἰηἰτοδυοίίοι οὗ {886 ϑφμαγα ὀμδυδοῖοσ, 

μ6 βαραγϑίίοῃ οὐ υγογβ ὈΥ β5118}} ἱπίθγϑύϊοθβ θθοδθὰθ σϑπθγαὶ, πο ρἢ 

ἴπ Ἰαίον ἄταθϑ [μ8 ῥγαοίϊοθ τγὰβ ποὺ ΑἸ γαΥ 8 β ΟἽ] Υ ΤΠ] ονσϑα ἴῃ ΜΗ, 
Ῥδύμαρβ ἴτοτὰ πορρθηθθθ Οἱ οοιηραιῖπο {86 Θαρίπαριπῦ γογείοη 

ὙΠῈ οὰν ῥσθβουὺ Ηθῦγον ἰοχύ, 18 8686 {μαὺ {Π6 ὑπδηβίαίουβ πᾶν ἀ6- 

γἱαἰβα ἴῃ ταϑην ᾿πβίδῃοθβ τόσα 086 τηοάθτπι αϊνιβίοη οἵ πσόοσαβ: θαΐ {ῃ6 

ἀοραγθαγθβ αὐ ΘΟΙΩΤΔΟΠΪΥ οαμᾷ ἴῃ ολθ68. ΏΘΥΘ ΜΟΥ8 ἃ. ΟἸΟΒΟΙΪΥ͂ 

οοπηθοίθα, πᾶ Ῥγουθ πὸ ταοτθ ὑμαῃ {π6 ἔδοῦ {μα΄ {Π6γ6 ὙΓΔΒ ΤῸ ΤΟΡΌΪΟΣ 
πηϊίοστη ἀϊνιβῖοπ ἴῃ [μ6 ΜΌΝ. διρὶου δα ὈΥ͂ {π6 ὑγδηβ᾽ αἴ 8, 

Τὴ (μ6 Ταϊισᾷ, 1ύ 18 βυυ ΟἿ]Υ ργθβουι θα Ποὺ ταποῖ βρᾶοθ βου] Ρ6 
Βούνϑοῃ ψοσᾶβ 'π βδουοα Μ 5. ἀοβιρπθα ἴου {86 Βυμᾶροραθ. 

1 (ἀοβοηΐιβ, αἰοβοβίομίο ἃ, ΗΘΡ. πὶ. 8... Ρ. 17]. 



28 Μη οαϊ Ογξοΐξηι, 

Τινιβίοπβ 'π (δ6 56188 ---ἸΔΥΡῸΓ ΟΥ̓ ΒΙΩΆΪ1ΘΙ ΒΘΟΙΠΟῊΒ ----ὙὝΤ Υ6 ΘΕΤ]Υ͂ 
τηϑικοα ἴῃ Ῥτοβα ΟΥ̓ Ορθῃ βρδθθβ οἵ αἰ δγθηύ Κἰπαβ δηα τηδρηλύμαββ, 
ΘΌΘΙ βρᾶθθθ ἐουτηθᾶ ἐπ ἐδ Τεπέαίοιοῖ, ἴποβθ ἀἰν:βίοπβ οὗ {μ6 ἰθχί 
Κπονσῃ ὉΥ {Π6 πᾶπιθ ΠΡ ῚΒ, θ᾿] τὰ} ΠΡ ἼΒ, ρεγαϑ]ίοί ; δα ὑσοτα α185- 
Ππρσι βῃθα οἶμον 85 ορθη, ΤΓΠΒ, ΟΥ̓ δ5. οἱοδρά, Τὴ ΘΓ, δοοογάϊηρ' 88 
ΒΥ βἰοοά Ῥϑίοσβ βϑούϊοπβ θθρὶηηηρ' ἃ 11π6 οὐ ἴπ {Ππ|Ὲ τη. Ἃ4]8 οἵ 11Π68, 
Ιῃ Μαβογοίίο. Μ55. δπᾶ δαϊομβ ἐμ6Ὺ μανθ [Π6 1118] Ἰούθοβ 5 δηὰ 
»- Τῇδ ορϑῃ ᾽ν βι η8, ΟΥὁ ΒΌΟΝ ἃ5. Ὀθρὶη ὙΠ Β 1ἢ 8 ΟΡΘῺ ΒΡ80Θ, 
γγο 6 ἰπίθηαθα ἰο ἀδθποία ἃ ἀἰβυϊποϊοη οὗ ἰορίοβ οὐ οὁμδηρθ ἴῃ {μ8 
Βα ] οὐ -ταδ του, ἐπουρὮ βοχηθίπηθβ ὑπ 6 Υ βουνϑα αἶβο ἴο Ἰηάτϊοαῖθ ἰοσίοαΐ 
οὐ γἠχίβηιϊοαϊ αἹτοταίλομβ ἴῃ ἐδ δαπῖ βυι]θοῦ, 85 ἃ ομδηρα οἵἨ ΒρθδΚευβ Οὐ 
[86 τηθιαθ 6 Υ8 ἴῃ ἃ ρθηθαοσυ, ΤῊ οἰοβοά αἸνΊΒΙΟΠ8, ΟΥὁ ὑΠπο58 ὈΘρΊ Πη1ηρ; 
τ Ὁ ἴῃ δ ΟΡΘΠ ΒΡ806, ΤΔΤΚ 5718}} ΒΘρΡΑ ΔΙ ΟΠΒ ἴῃ {Π86 Βθη86. {ΠΘΓῸ 
ἃτ6 669 οὗἩ {μ686 ρογαεἠίοίμ ἴὰ ἴμ6 Ῥαϑηίαίθαοῃ." Θ᾽ πλη]αν αἰ ν1Β10}8 οὗ 
1[μ6 ἰοχὺ 81΄6 ἃἷβο Τουπᾶ ἴῃ {μ6 γορ]οίς ἀπα Παφίοσγαρῆα, ἀμ ἃγα 
ΘΑΥΘΙΆΠΥ ορβογνϑα 1 [86 τηοτα δοουσαίθ. Μ55. δηα δα! οηβ, 1 60Π- 
ἔουτηἱὙ τὶ {ἢ γΘΙῪ δποϊθπύ ἰχαδιίοη. ὙΠῸ61: οχιβίβμοθ οδῃ ὯΘ ΟαΤΙΘα 
ὌΡ ἴο ἃ παρ δηουῖοῦ το {μ6 Τα. ὅϑθνογαὶ οἵ {πθπὰ 8.6 ΘΧΡΥΘΒΒΙῪ 
Τοίισϑα ἰοὸ ἴῃ ἐπα ΜΊΒΗπα; ψἘ11|6 ἴῃ {86 διηατα, (86 αἰδιποίοη οὗ 
ρθῆ τι οἴοβοα ρεγαϑβ]ϊοίι ῖ6 Ῥὶδοοα ἀυλοηρ' {π6 1Ἰηνιο 8018 τϑαυ!τοπλθηΐβ 
οὗ βαουθᾶ οὐὐπορυαρῆυ, δᾶ 105. οὐἱρίη ἐγαοθα Ἂρ ἰο Μοβθβ. Ηθποθ 
186 οοιητηθποοιηθηῦ οὗ {8686 ββούϊοῃβ οὐ ραύδρυαρηβ ὈΘΙοπρθ ἴο {86 
οδυ] δῦ ἐϊπη65 οὗ [16 ρΆΌ]1ο τοδάϊηρ' οἵ [ῃ6 ϑουιρύατθβ. Κ6}} ροθβ ἴοο 
ἴαν ἴῃ ἀμ ηκίηρ ἐπαῦ ΤΠΟΥ ταᾶῦ μᾶγθ ργοοθοαθα ΠΌτα {86 ὙΤΙΓΘΥΒ {ποιὰ- 
Β6Ι͂γ 68 οὔ {μ6 αἰνίηθ ὈοΟΪ .2 

Τὴ 1Π|τ6 ταϑηπθι ἴῃ {μ8 ροοίίοαϊ ῬοΟΙτ5 ἃ μα ρΐ6665; 511 016 Βοπύθμ ΘΒ 
ΟΥ̓ τὨγΓΒτηΐοδ] ταθυλ θυ ὑγ γα τηϑυκοα οδ Ἰη6-πνῖδθ ΠΌσΤω τΠ6 θαυ] οϑύ 
τα θ8 οὗ βδογϑᾶ δ] σταρῃν, πο ὈΡῚΌΒ, στέχοι, 67.865, ΟΥ̓ Ἰηίο κῶλα καὶ 
κόμματα, ἵ. 6. ἸΆΥΟΟΥ ἃΠΑ ΒΥΩΔΙ]ΘΥ τη ΠΡ 6 15 οἵ νϑύβθββι 186 ΠΙΡῊ ΡγῸ- 
ὈΔΡΙΠν οὗ {815 δποῖθηῦ ῥγϑοίΐοα ἔοαπα δηηουρ {π6 σθθβ, ΒΟ 88, 
Διηα Αταθίδμβ, θϑῖπρ' []ονγϑᾷ 1π {μ6 ΟἸἹά Τοβίαπιθηὺ ἰοχύ, 15 ἀθαπ910]6 
ἔγοχα {88 ἔδοὺ {μοῦ 10 ΘΟΠΒΙΔΗΥΠΥ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴῃ {πΠ6 ροθίϊοα! ΡΊθοθ5 Ἰηβονίθα 
ἴη [86 Ῥοηίαύθαοα απ δἰβύουιοαὶ ὑοοκβ; μαῦὺ [μ6 γορύϊοαὶ ὈῬοο5 1π 
ΤΥ Οὗ ἰμ6 οἰἀοβὺ ΜΆ. ἅτ 511} 5ὸ ἀϊνι4θα; ἐπαῦ Μ55. οὔ {86 ΧΟ ΣΧ, 
δηᾶ {Π6 οΪ4 Τιαἰλῃ γϑυβίοηβ 66 50 ψυϊίθῃ; {μοῦ “οβορμα8 δπα ῬὮ1ο 
ΘοΙΡαΓ 6 {886 στύχοι ΟΥ̓ ΛΘΥΒ68 ΜΠ (88 οἰδϑϑῖοα! σουβοβ : δηα {ῃαὺ {86 
(Ἀ μοΥ8 ἰγθαὺ ἔμ 88 οἱ οἵὐ' οὐὔἱρί παί, [Ι͂ἡ οὐ ροβί- Μαβογούῖο Μ55. 
16 ἀἰνιβίοι μ85 Ὀ6θη ἰϑ]α δ8146. 

Οὐοτγοβρομάίηρ τὸ [86 γὙγίδτηΐοδὶ αϊνιβίου Ἰηῦο βοηύθηοθθ 1η {86 
Ῥοθϊοα! Ῥοοῖκβ, {παῖ τγὰβ ἰπ τοἀποθα ἰηΐο [Π6 ῥγοβα Ὑυιηρ8, ΟΥ̓ δ 
ἰβαβῦ {π6 σϑϑᾶϊηρ-θΌ0 5, ἃ Ἰορίοαὶ ροτϊοά-ἀἸνιβίοη οα]]θα ὩΟΒ, ΤῊ18 
158. τηθη ϊοπθα 80 ΘΔΙΥ 88 ἴῃ {π6 ΜΊβηπα, 88 ἃ αϊνιβίομ ο μ6 ορβογνϑα 
ἴῃ τοδάϊπρ {μ6 ἴὰνν πᾶ (86 φῬτορμϑίβι ῬυόῦθΌὶυ τὖῦ νγὰβ Ἰπίγοάπορα 
ἴον {86 ρύγροβα οὗ οοπίυθυϊίπρ ο {μ6 βαβῖθ τϑδαϊηρ δῃα Ἰηὐουρτγοία- 
ἐΐοη οὗ ϑουιρύατα ἴῃ {π6 βυπαρόριιθβ. 86 διλᾶγα γα 8 10 ο Μο568. 
Οὐὐ ρῥγοβοηῦ ἀινιβίοι ἰπίο υου868 ΔΙΌΒ6 οαὖ οἵ ἴμ656 ὈΠΌΒ, δηα ΠΘΑΥ]Υ 
οοἰποιᾶδα τα {Ποτὰ, 88 μ85 θθϑη ᾿πξουτοϑα Ττόοιὰ οἹ 1155 οἵ ἔβϑῖα ρίνϑῃ 
ἴῃ {π6 Ταϊμηθάᾶ, ΒΙΟΝ ἄσταα βυδίδη 1841} νι {86 τηοάθυη ὙΘ 568. 

1 Ἡυρ(]Α, Οὐδιτηδίκ, ᾿. 85. οἱ βθηη. 2 ΤΙη]οἷ ,, Ὁ». 579, δὅ80. 
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ὙΥΒοίΒον [1686 ρουοᾶ- ΟΥ γϑ βθ-αἸ γΊΒΊ0η8 Ὑγογ6 αὖ ἢγϑῦ τηδυ]κοᾶ θΚ 
Οὐὐνγαγα ΒΙΡΉΒ, ΟΥἨ Ββαηαθα ἀο ΟΥΔΙΠΥ, 18 ἃ αΘΒΤΟΙ ΤΟΤΕ ΟἸΓΙΟΙΒ 
ὑπδῃ ττηρογίαηί. ΤᾺ ΤΌΤΤΑΘΙ 18 τηδἰηίθίποα Ὀγ Ρυάθαπχ, ἢ οομβῖ- 
ἀοΥ8 016 ᾿Ἰηρσϑησῖγ. ΤῈ Ἰαύοι 15 δαγοοαίθα Ὀγ Ηπρίο]4, θδοδαβα {Π 8 
ΓΑΪταυ ἃ ΠΘΥΘΥ τηθη ΟΠ ΔΏΥ δχίθσηδὶ ποίδίϊοι οἵ (ποι, οἴὔθη 85 1ἴἰ 
ΒΡΘΔΚΒ οἵἨ ὙΘΥΒ65:; [Π6 ΒΥΠΕΡΌΡΊΙΘ ΤῸ]18 Ἰστοσα {ῃθῖὰ ; {86 ΟὈΒΟΙγΘΠ 66 
οἵ {πθ1ὰ 15 τθργββθηΐθα ἃ8 8η ᾶύῦ ἰθδυπμθα 1ῃ ΒΟΠ0018:; δηα θϑοδιβα {π6 
δ ΠοΙΘηῦ ὑγϑηΒ ίουβ ὙΔΥῪ ἴῃ αἸγἸηρ γοῦβοθ. Ηδᾷ 8 ποίβεέϊη οὗ {6 ὴ 

. Ῥθθῃ ρυϑοίιβθα, 10 185. Ῥγοῦδ]6 ὑμπαύ 16 σου μαννα θθθη τηϑᾶβδ τρθυο]ῦ 
ὈΥ 5118}} 1ηὐθυυθηῖηρ Βροθβ2 [ᾧ γγὰβ ποὺ {1} δῇένος. [μ6ὸ Ταϊταυάϊο 

Ῥοτιοα {παῦ {μ18 νϑύβθ- αι βίοη γγ88 ΘχύθΓΠΔ}]Υ τηϑυϊςοα γ ὑνσο ροϊπίβ (:) 
ἰθσταθα δορη-αδιᾷ. ΤῊ βάσαθ οαὐνγαγα ἀοδισηαίϊοη τγὰβ Ἰπ χοάπορᾶ 
Θ 6 πο {π6 ροθίϊοαὶ Ὀοοκβ, θυ 10 ΒαρρΙδηϊθα ἔῸν {Π6 τηοβὺ ρατγῦ 
{86 δποιθηῦ βαραγαύίϊοῃ ᾿πίο στίχοι ΟΥἉ δέΐοββ. ϑόορῃ- Ραββα 15 ΟἹ ἀον ἔμδῃ 
ΟἿ τηοάθυη νονγοὶ Ῥοϊηΐβ 8Πα δοοθηΐβ; [ὉΓ 1Ὁ 15 ΘΕΠΠΘΥ τηθηοποᾶ 
Τ8η {86 ν. ᾿1 18 ἔουπα ἴῃ ππροϊπίοα ΜΆ. δηα φαϊθομβ, δηᾷ αἰνγανβ 
αἸΒ ρα ἸΒ6α ἔτομλ {Ππ6 ΘΟΥΥΘΒροπαϊηρ' ἀοσϑηῦύ ϑεϊζμλ, 8 

ἘΠ6 ἔγϑοθβ οἵ ομαρύίθυβ 1ὴ {86 Ἡθργον ἰοχὺ ψϊο ἤανα βοζηθίϊπηθβ 
Ὀθθη ἴοαπα ἴπ «ογοῖθ Ὀθοδβθο ἢ6 βρϑθβᾷξβ οὗ σαρίξμϊα, ἀο ποὺ δ 81] 
7 γ {μ6 τάθα ὑμαῦ δῦμου [ῃ6 Ἡθρῦγον ρογαδλϊοίϊ, ΟΥ̓ Βοτηβιίπρ, 
ΔΗΔΙΟρΟιΒ (ο [86 τηοάθιι ομδρύρθυβ, ὑγοτθ ᾿πἰοπαθᾶ: ΠΘῪ ΔΥΘ Τη6Υ6 
ΘΡ ΙγΑΓῪ αν] ΒΊΟη8, Θααϊγα]οηῦ ἴῃ ΒΙρ Πα ΟΠ ἴο ζοοϊῖ, 4 

, 10 Βα8. Ὀθθη ἐπουρμῦ {μαὺ {μ6 ὩΣ ἐουπᾶ ἴῃ ἃ ΜΆ. οὗ Β.. “Δ 600 
Ῥθη Ομαγῖμλ δηα δαορίθα ἴῃ μῖ5. δαϊθίοη οὗὁ [π6 Β1Ρ]6, ξαγηϊβμοα [86 
Ἡγβὺ δἰξουαρίβα αἰνιβίοη τηὐο ὁμαρίθυθ. ὙΠοτα ἃτ6 447 οὗ {μ686 ἴῃ {86 
ΟΙὰ Τοβίααθηί, ΤῈ ρμγθβθηὺ αἰνιβίοῃ τηΐο ομαρίοιβ 18 οὐ ΟἸ υἰβύίδη 
ΟΥΙρΡΊ 1Ὼ {86 {πισύθθητῃ οθηύατΥ, Βουθ δββιρηΐηρ' 10 ἰο ΟΔταϊη8] Ἡ ρῸ, 
οὔμουβ ἐο δίθρβθη 1,δηρίοῃ, Ατοβθιβῆορ οὗ (δηξουθασγ. 1 οἰ ΠΟΥ 
ΟδΒ6 10 γγὰ8 ἢγβύ δαορίβα ἴῃ ἃ οοποογάβμοα (ο {π6 γυ]ραίθ, βθποθ τὖ 
γγὰ8 Ὀογτονγοα ὃν ΚΒ. Ναίδδηῃ ἴῃ {86 δ θην οοηΐαγυ, ῃὸ ἀπᾶουίοοκ 
ὃ ΒΙΤΏΪ ΑΙ ΘΟΠΟΟΙἄδηοθ ἔῸΓ {86 ἩΘΡτονν ΒΙΡ]6, Τῇ αϊνιβίομβ οὐ Ἐ. 
Ναίδμδῃη αὔὸ ἔουπά ἴῃ Βοιαθουρβ Ηθρτον ΒΙΡ]6 οὗ 1618, Τρ ἰἰτο- 
αἀπούοπ οὗἁὨ τυ67565 Ἰηίο θα οηβ οὐ ἐμ6ὸ Ἡθῦγον ΒΙΊΡ16 ργοοθϑαραᾶ ἔγοσα 
ΑὙΒ148, ἃ «ον οὗἨ Ατηβίογάδια, πὶ {π6ὸ βχβὺ δαϊίίοι 1661, ΤΟΥ μά 
Ὀθθπ ῬγΘνΊ ΟΒ]Υ τη (η6 γυϊρσαία 80 Θϑ ]Υ δ 1δδ8. 

γοῦῪ αἰβογθοηύ ἔτομι {Π6 ρογαδηϊοί, ΟΥ̓́ΒΙΩ411 βϑοίίοηβ ομαγϑοίθυιβοα 
ΌΥ ΟΡΘπ Βρβοβθβ, 816 {μ6 ἴαγσα ρεγαξἠίοί ΟΥ̓ Βθοίΐοπβ. ΤΉθβο ἀγα οἵ 
Ἰαύδυ. οὐἱοίῃ ὑμϑη {86 5118}] οὔθ8, δηᾷ Ὅ6γ6 ᾿πἰθηαθα ἴο βοῦν ποίου 
ῬῦγΡροβθ.Ό ΤΉΘΥ 816 γοδαϊηρ-]ΘΒΒΟῺΒ [Ὁ ΘΥΘΥῪ ΘΘΌΡΑΙΒ ἴῃ {π6 Ὑ681, 
δχίθπαϊηρ {πτουρὰ {μ6 Ζεπίαίεμοῖ ἀα δ4 ἴῃ πυτηρου, ἰο βαϊῦ {Π6 
4} Θυ 8. Ἰ ΘΥΟΔΙΔΥῪ Ὑ ΘΑ γΠ]1η ΒΙΟΏ 41] ἀγο τοδᾶ. ΕὙοτα {μον πού 
Ὀδιπρ' τηϑηξοπρᾷ ἴῃ {π6 ΜΊβημα, αὐ ον {π6 Ετϑὺ {τη6 τη [Π6 Μᾶβουδῃ, 
8η6 {π6ὶ’ Ὀοὶπρ' αἷβὸ Ἰσῃπογϑᾷ ἴῃ {Ππ6 ΒΥΠΑΡΌΡΊΘ ΤΌ]]8, ὑπ 6 ν ἰαΐθ οὐ] ρὶῃ 
ἢα5 ὈΘ6ἢ 7 50}Υ ᾿πΐουγθα, Τὴ Ὀ]θοθβ σσβοτα {8686 ΘΑ θα Β- αν βθοίοη8 
οοἰποιαθ ἢ {Π6 Βηλ}}]16 Υ ρογαβἠϊοί, ΤΒ6ΥΘ ἅτ ΒΒ5 1η (86 οδβ6 οὗ 
Ορθῆι ΒΘΟΙΊΟΠΒ, ΟΥΎ ΘΘ 1 {π6 οα86 οἵ οἰοβοα οτι68. β 

1 Οοπηθοῆοη οὗ (Ὠ6 ΟΙά απ Νον Τβίατηοπί, γο]. 1, Ὁ. 335. δα. 1719. 
2 Ἠυρίο!ά, ατατητδίκ, Ρ. 99. δὲ δεηᾳ. 8. Τριά, Ρ. 112. 
4. ΤρΙΑ, Ρ. 95. 



90 ΜΒιδίϊσαϊ Ογἰξοδηι. 

ΟΥ̓Κ οτῖρτη ἀ1τ6 (86 τϑϑάϊηρ-] 6 ββοηβ ἰάθη ἔγοτα {Π6 »γορλοῖϑ, ἀπιᾶ 
τ θη ἰοροίθου ἢ ἃ Βθραγαΐθ ΒΥ μαρΌριθ τῸ]], ἰογπχοᾶ ΠῚ ΘΒΠ (ἔοι 
ἽΩΒ, ἐο αϊδηιῖ85). ΤΉΘΒ6 ἅτ τῃθηοηθα 50 ΘΔΓῪ 88 ἴῃ {π6 ΜΊΒΗΠδ. 
ΤΒ6 οοπ͵οθοίαγο οἵ ΕΠ1ὰ5 1μονιία τοϑροοίίϊηρ (86 ογστηῃ οἵ {Ππ8πὶ 18 ΠΟῪ 
ὀχρίοαβα, Ηδ {πῖπῖ5 {ποὺ ἢγθύ βθρᾶπ σμθη Απθοομυβ ΕἸΡΙΡΠΔΠ 68 
{ουρδα {μ6 γϑδαάϊηρ οἵ {86 ἰατ.0 ΤΆοΘΥ σοῦ βαδδαναίοα ἴοσ [88 
ΒΘΟΙΟΠΒ 1ἢ [86 Ἰανγ, ΗΠ δα Απίοοθαβ ργοβιθι6α {Π6 ὁη6 Κιπά οἵἉ Θ5Β018, 
6 σου] μαναὰ ῥσυοβιριίθα {ῃ6 οὐμοσ αἰδο. Υν8 866 ἴτοια. {8ὲῈ Νοὸνν 
᾿Γοβίαταθηύ, ὑμπαῦ {πΠ6 Ῥγορμοίβ ἡγοῦ ἐμοη τϑϑά 1π (Π6 βυπαρόρτθ ; Ραῦ 
1 Β6ΘΙῚ8 ἰο [Ὁ]]1ον ἔτοια [,μΚ6, ἴγ. 16. ζχο., μαῦ [86 Βϑοίοῃβ Το ποῦ 
Πχοα, 

ΤῊΘ νϑυϊουβ ὈΟΟΚΒ οὗ {μ6 ΟἹα Τοβίαμηθπύ σσοσα αν! ἀθα Ὀγ {86 «68 
Ἰηΐο {ῃχθ8 ραυίβ Οὐ οἶδββθβ; ΠΎ, ἐδ ἴαιο;; ὈΝ 3), ἐΐ6 ργορῆοίς ; διὰ 
ΓΞ, ἐλ Πασίοσγαρλα ΟΥ̓ ΠΟΥ τυιηρθ. Α ρββαρὸ ἴῃ {6 Ναὸν 

᾿ Ποβίδιλθηῦ 88 Ὀ66ῃ βιθΡροβοα ἰο βῆον ἰῃδὺ {ΠπΠ15 αἸνιβίοη οὈία!ηθα 1ῃ 
{86 ἄπλ6 οὗ ουγ δανιουν (μα, χχῖν. 44.), πθσα Ὀγ {πο Τξαΐηιδ 1ὖ 15 
μβουρηῦ {86 Ηδριορυαρῃα ἃγ6 τηθδηΐ, θθοῦῦβα ὑπαῦ αἰνιβίοη ὈΘρΊηΒ 
ἢ {Π6 ῬοΟΚ οὗ Ῥβδίτηβ. 

ΤῊΘ αι οομηργθμοηάοα {μὰ6 Ῥρηίαΐθι οι οὐ ἄν ὈΟΟΚΒ οἵ Μοββϑ. 
ἤλθη τμπαὺ ρογύϊομ νγαβ αἰνιαβα πο ἔνθ ὈΟΟΪΚΒ 15 μού Κποόῃ. [{ πιαν 
λαυθ Ῥγοοθβαρα ἔγοτῃ {π6 ΑἸθχϑηαγιηθ ἐγ βίδίουβ : αὐ 78 ΒΌΡΡΟΒΘ 1 
ἴο ᾶνα οὐἹρὶ παίθα Ὀϑίουϑ. 
ΤῊ ργορἠοῖς σού αἰνἹ θα πο {π6 2Ογη16 7 δα Ἰαξίοτ' ; {π6 ΚΟΥΉΙΟΥ 

ῬτοΡμοίβ τηθδηΐηρ' οβιθδ, παρ, 1 δα 2 ϑαηλιοὶ, 1 ἀπά 2 Κιηρδ: 
{μ6 ἰαξέογ' ἱλο] ατηο 1βϑ18}}, οὐ θαλδη, ΕἸ ΖΟΙΚ161, ἀπὰ ὑΠ6 γον ΤΔΙΠΟΥ 
Ῥτορπμοίβ. 

ΤῊΩΘ Πασίοσγαρθα οοπίαιπμοα μ6 Ῥβαΐτηβ, ῬυονουΌΒ, «οὉ, ϑοηρ' 
οἵ δοίοιηοι, Πἰαῖῃ, Τμδηηθηίαίίοηβ, [ΠΟ] οβιαδύθα, υβύμοσ, 816], Τῦζγα, 
ΝΟΒοιΐδῃ, 1 δηᾶ 2 ΟΒγομπίοίϊθα. Ἐν [686 ναυϊοῦβ θοοκβ σοσα ρὰΐ 
ἰορθίμου ἴὰ {86 {μιγτὰ αἰνίβίοῃ τ 15 Ἰπηροββι0 ]6 ἰο αἴβοονοῦ, Τὴ6 
ἀΠΠου Υ ταϑρθούπρ' Π8η16] Ὀοῖηρ' ρἰδορα {Π6 76 15 σοι ἀθσαθ]θ. ΟἿθ 
Τ1ηρ᾽ 15 ΤΟ] ΥΔΌΪΥ οἶδα, ἐπαῦὺ 15 ὈΟΟΪΚ νγαὰβ ποῦ 50 δυταηρθα, Ὀθοδιιϑο 
{πΠ6 Ῥγόρμοὺ ἔογοίοϊα τπῖΐῃ ρσγθαῦ τοϊππύθηθθθ ἐπ οομηϊηρ οἵ {ῃ8 
ΜΘββιδῃ δηᾶ ἐβογθίοστ {86 «ἶονγ8 6 Υ6 ΔΡΡρυθμθηβῖνο 1οϑὺ {π6 ρῈὈ]1ο 
το Ἰηρ' οὗὨ 818 ργϑαϊούίομβ βῃοι]α Ἰθδα βοῖαθ ἐο διιῦγαοθ {μ6 ἀοοίγιΠ68 
οἵ «6815 ΟἸ τ]βῦ. ι 

ΤῊΣ γβὺ Τρ] 8} Ταβίαπγοπύ αἰνι 464 τηΐο ομαρύουβ δημα Ὁ67,568, ὙΤῈΒ 
{μαὺ ρα] 15η64 αὖ θπανα, ᾿η 1ὅὅ8.. Τμ6 βγβϑὺ προ] 58} δέδίο αϊντἀ θα 
ἰηΐο τὑ67γ868 Ὑγ88 8150 ΡῈ Π15Π64 αὖ ἄθπονα, Ὀγ ΥΥ ΠΠπατὰ ΥΥ̓ ΙΓ Πρ ΉδΠι, 
Απίμουν ΟἸΡΥ, δηᾷ ὙΠοτηδβ ϑατάρβομ, ἴῃ 1660, 
ΤῊ οτἄοσ οὗ (86 Ῥοοκβ οὗ ὑμὸ ΟἹα Τοβίατηθηὺ ἴθ ουν ΕἸΠΡΊΙΒΗ 

γουβίοτι 185 (ακοη τοι {π6 υϊσαία ἀπά {π6 δορίπεασιπί, {π6 ἰαβὺ οὗ 
ὙΠΟ ΟὨδηροα τηδύθια γ ἰμ6 «ΘΒ }- ΑΙ οδπδὴ ογάθ οὗἨ ἁ {Π6 
Ῥοοῖιβ.: 

1 ὅθ0 Ταγάϑουι 8 ΒΙΌΠ1οΑΙ ΟΥἹ., γο]. 1, Ομ 8Ρ. ν. 
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ΟΗΑΡ. ὙΙΠ. 

ἨΙΒΘΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΗΒ ΤΕΧΤ ΙΤΒΕΠΕ- 

ΤΊ ἰΒ ὉΠΠΘΟΘΕΒΑΤΎ ἰὼ Θπυτηογαίθ {86 αἰ γθηῦ ροτῖοᾶβ ᾿ηὔο σι οι ἐπ 
οΥἸ 108] Πἰβύουυ οἵ μ6 ΟἹα ᾿Γδβίαηθηῦύ ὑαχύ μὰ8 θθϑι αἰνιἀθα Ὁγ αἸογ- 
δ τστϊίοιβ. ΥΘ 5181] 1Ό]]ΟΥΥ πὸ ἔουταδὶ διγδησοιηθηί, ΤῊΘ τηοβὺ 
οοηγδπϊθηὺ 15 ὑμ6 αἰνίβίοη ἰηΐο ὕνγο ρουϊοᾶβ, υἱΖ', {ῃοβα οἵ {μπ6 τ7- 
γγίηπίοά τα ργίηπίοα ἰαχύ. 

Νούνιβίαπαϊπρ [16 στοαὺ οἂγ6 1 τ ῖοἢ {Π6 «Γ 6ν78 νγαϊομ θα ΟΥ̓́ΘῚ 
186 ῥτδβοεναίίζοῃ οἵ [86 βδουθα δουιρίαγοβ, δηα [6 βχοθββῖνθ ΓΘυ ΘΠ 6 
ΤΒ6Υ [610 ἰονγαγαβ ποτὰ, {6886 τυ ηρΒ. ἤανο ποὺ δβοαρθα {π6 ΘΟ 
Ἰοὺ οὗ 811] δπϑποϊθῃὺ ἀοουμηθηΐβ ἔγθαυθηῦν {ταηβοσρθοα, Μιβίακθβ οὗ 
γαυϊοῦβ Κἰπ8 ἢν ογορύ ἰηΐο {π6 ἰαχί. διυῖϊοιβ γθϑάϊηρβ παν 6 ι 56 
ἴῃ (88 οουγβα οἵ βυσοθϑβῖνο οθηΐασιθθι ΤῊ τρηῦ πᾶν θ66π 6χ- 
Ῥβοίραᾷ ἔσοτα {86 παίασο οὗ {86 οαβθ, πούνι βίη ιηρ' {πΠ6 δηχιθίυ οὗ 
{86 «6 ν77ὺ8 ἴον {86 ἸηὐορΥϊΥ δα ΡΌΓΙΥ οὗἩ {8686 ὈΟΟΪΚ8, Ὁ Π]688 ἃ Βρ6οῖδ] 
τηῖγϑοὶα ῃδα ᾿πύογροβθϑα. 

Ἐδ186 τθϑαϊπηρ8 ΤηΔῪ Ὀ6 ΤΟ ΒΟΪνΘα ᾿ηὔο ὑνγο οἰαββθ8, μηϊμξθηἑλογιαἱ Τα 185-- 
Δ Κ65 οοτωταϊ 64 ὈΥ͂ ὑπϑηβουιοιβ, απ αἀδοίσποά αἰξογαξίοηδ. ἴτπι [88 
ΟΠ6 6886, ΒΙΤΏΡ]6 ΠΟΡΊΘΘηΟ6 νγ88 {Π6 Οδ86 : ἴη {Π6 οἴδμοῦ, νι 6]]-τηθαπῦ 
ΟἸοΙουβη 658 δηα ἀθβισο 0 Δηλθηά. 

1. Τὸ {μ8 ἴουτηθν μοδα τα τϑίδσ (88 [Ὁ] οσσίηρ. ΤΉγΟῸΡὮ Ἰταρθὺ- 
βού οἰσῆξ, [86 βουῖθθβ δωδείϊξιίοα Ἰούαυβ ΒΙταῖαυ ἴῃ ΒμαΡΘ ΤῸ ΟὯΘ 
δηοίμου; ἐγαηβροδοά Ἰοίϊουβ, πογάβ, ἃπα βϑηΐθησοβ; οηιξίοα ἸΘΟΙΘΥΒ, 
ὙγΟΤ8, Θηα βϑηύθμοθβ, Θβρθοί ΠΥ ΉΘΩ ὑνγο ἰοιτηϊπαίθα ἴῃ {Π6 βδτὴθ 
ΤΩΔΠΏΘΥ. ΕἸΧΆΙΆΡΙΘΒ το, Π 3, ΝΌΠοτη. χὶϊ. 8., πα Πα, γουβα 14. : 
δον, ΤῦΖεα, 11. 46.; Ὁ, ΝΘΒθαι. υἱ!. 48.; ΝΊΩΣ φΣ ὈΙΒΥΊ2Π 20) ΠῚΓ» 
ὈΝ, 1 ΟἼτοι. χὶϊ. 6., πᾷ ἸΡῸ ὈΛΔΥΞΠ 20" ΠῚΠ᾽ δ Ν᾿ δ) ἼΣ, 
2 ὅϑδιη. υἱ. ῶ. Τῇ ]αβδὺ 15 ργθίδυδθιθβ. Οορ. 1 Οδγοη. χυι. 
80---82. 1} Ῥβαίὰ χουΐϊ. 9 ---1]., {86 ἔοσταθσ ϑίῃηρ οογγαρίύ. 
ἡμὴ ῬβΑΪτη χυ. 42. Ἰ) 2 ϑαιη. χχὶ. 42. "ΤΠ ΝΟΣ 1ῃ 2 
ϑϑτη. ΧΧΙΠ, 2ὅ., ῬΑΓΌΥ οὐ θα τὰ 1 ΟἌτομ. χὶ, 27. [}ὰ Ῥβαΐτὰ 
ΧΧΧΥΪΙ, 28, 18. 8 οἸηϊβδίου ΡῪ ὁμοιοτέλευτον, ΟΥ̓ Τ{Π6 5᾽τ 8} Θμαϊῃρ' οὗ 
ὕνγο οἰαῦβθθ. ΤῊ6 ἀιβογθβρδῃοῖθβ οὐ πυτηθοῦβ πᾳ {Π6 ΒΙβύοσιοαὶ θΟΟΚΒ, 
ΘΒΡΘοΐαΠΠν πη Κὶπρβ ἀπᾶ ΟἸγοπίοῖ85, μανθ θθ6θη τθοομο] 64 Ὀγ {86 αἱά 
οὗἨ {818 1ηφουόβαηρα οὗ Ἰοἰύθυβ, οα {86 αϑϑυτηρίίομ ὑμαὺ ἰοὐύθυβ ὑγθΥΘ 
τι584 ἰο Ταργθβθηῦ πυσάθοῦβ. Απά [ἴὖ 15 ΠΟῪ βΌΠΟΥΘΙΠΥ απ θα {μα 
Ἰούξοιβ 6 16 80 υβοᾶ, Τμ6 οομποι]πδύοι οὗἨ ΠΌΠΟΙΒ ἴῃ (818 ΤΏΘΠΠΟΙ 
ὙὙ8 5 ἔΟΥτ ον αἰξοιιρίεα ΟΥ Κοππηϊοοίί, ἃπα μὰ8 βθθῃ οχύθηβινοὶυ 
ΔΡΡΙΠοα Ὀν Βοίῃκοὶ Μιβίαϊκθβ θυ οοιημ θα ἔοτα Ἰπαρογίβοῦ 
ἀθαγίησψ. ΤῊᾺΒ ὀμν», 2 ὥδτα. χυἱ!. 26δ., ἴον “δ, 1 ΟἼτοι, ἢ. 17. ; 
ΠῚ, 1 βατα. χυ] 34., ἴῃ βουογὰὶ ΜΚ. ἴοσ Πῦ, ΜϑηΥ δ σχδηρ 65 
οὗἨ 5υοῦ τηϊδίαϊτοβ ἃ5. ὅγἷαδ ἢαγο τοίουτοα τὸ {μ688 ὕσχο πιοδᾶβ, 88 80- 
οὐτηπ]είοα ὈὉγ ΟΔΡΡΘ611ὰ5 ἴπὰ {86 ἢ δηα ΓΟ] οσηρ' ομαρίθιβ οἵ Ἀ15 
Ογϊζίοα ϑαογα. Βαυῦ ἃ πυσαθοῦ οὗ 818 ᾿Ἰπβίδποθβ 11] πού βίδπα δχϑ- 
τη πδίοη, 50 {πᾶὺ {86 11ϑὺ τητιϑὺ Ὀ6 ἰάγροὶυ οαὖ ἀονγη. 

Μιβίδκοϑ τηυβδὺ Ρ6 αὐζιθυίθα ἴπ Κ6 ΤΆ ΠΏ (0 ἀρ δοξίυθ ἩιΘΉΙΟΥΎ. 

1 Τὴ μῖ5 Βοἰίγᾶρο σιν ἘΣΚΙάσυηρ 405 ΑἸέοη Τοβίδταθηί, γο], 1, 



82 Βιδίϊεαί Ονἰξοίδηι. 

Α ἀὐδηβοῦῖθοῦ βοιηθίπηθα πεοΐθ ἔγθου, ὑγαβίπρ ἴθ το ἢ} ἴο 
ΤΑΘΙΊΟΥΥ. Τ}8 διὲ πᾶ 23 806 ᾿πίουομεπηροα ἴῃ 1 ,μαντ!1οπ8, χχνυ. 86. :; 
ἼΞ 18. Ἰαἰοσομπαηροα τι ὝΡΝ ᾿ὰ 2 ΚΊΠρΡΒ, 1. 10.; ΠῚΠῚ τ Ὲ ὈΤΟΝ 

οἴϊδη. αἀπᾶ ποὺ οἱἱυ σοῦ σγοσᾶβ θχομπδηρθα ΤΥ οπ6 ἃποίμου, Ὀαύ 
ὉΠΟΥ͂ ἡ Γ6 ΟΟΟΔΒΙΟΠΆΠ]ΠΥ οταϊ 64 ΟΥὁἹ Ομδηρθα [Ὁ Μ718}1 Κπουσι ρ8181]6]8, 
48 ἴη Ιβαΐδῃ [χ|1. 16., 10 Ἰνὴρ ἕο Ἴρϑὐ Ὀρ}. 

Μ|ίβίακοβ οὗ )μαάσηιοηξ Ὅγ6γ6. 8150 οοταηπηίθα, 85 1ῃ ἀϊνι αἸηρ' τοΓάβ, 
1ὴ τ βοϊνιηρ' ΔΌΡΥ ΙΔ ϊ0η8, ἴπ το δύϊοη ὕο {Π|8 850-816 οιἰδέοαο5 {ηθαγηι, 
δα {π6 ἑακίπο' οὗ τηδγρίπα] τουλαυκβ ἰπίο {Π6 οχύ. ἘΕἸΧΑΙΆΡ]68 οΟΟ" 
ἴῃ Ῥραΐταὰ χ] νι. 1δ., γοτο ΠΊ τον 5Βου]α θ6 Προ. βαϊπὶ χχυ. 17., 
ΠΡΊΝ ἸΔΥΤΥ ΤΥ ΠΡΊΝ ΟῚ ΦπΠηπ. [πὸ ΦΘγθτη. υ]. 11.,.5 ΠῸΠ βίοοα 
ἴῃ. (86 ἐοχί, πμίοῦ (86 ΤΙ Χ Χ, τοδᾶ ᾿ΠΠ3Π -Ξ τὸν ϑυμόν μον. Τπ 518 
Χχχχυ. 1, ὈἸΦὴ 15 ἔου Ἰζϑν, [86 Ὁ οὗ ὑμ8 Το]ουσιηρ Ἵ3 Βανῖπρ' ὈΘΘη 
τί εἴθ 85 8 ομδέοΘ. [ἢ Ιβαΐδῃ, τἱ!. 17., ὌΝ ΟΠ 15 ἀπ ἜΧΡΙ μα οσΎ 
ΒΟΒΟΙ πα, δοσογαϊηρ ἰο (ἰΘβθηῖαβ ἃπα Οὐ 6Υ8. 

2, Μιβίδικοβ 66 τηϑάθ ἀδοίσηθαϊΐγ. Ηθτο τ μᾶ8 Ὀθθῃ ἃ ροϊπύ ἴῃ 
ἀϊθραία τ μϑίμου {86 678 ,αἰοίοα {86 Ὀ1Ρ]104] ἰαχί, ὅϑοῖμθ ἔδνγ μᾶνθ 
τηρϊηἰαίποα ἐπαῦ {Ποὺ ιὐἱ βμῖψ οογγαρίθα τ, [πὰ οπ6 Ῥᾶββαρθ, ἐξ Θύοση 6 
πἰηίβ ἃ βαβριοίοῃ οἵἉ [818 βοτῦ ψιῦ τοβρθοῦ ἰο Π)ϑαΐ, χχν. 26.1; Βαύ.ἢ6 
Θἰβθβοῦα βρθαῖκα ἀθοιάθαϊν, Δρρθδ]ηρ' αὖ {π6 βᾶπιθ ἔταθ ἰο Οὐιρ θη Β 
ἰεϑχλοην, ἐμπαῦ {86 “6τγδ 414 ποὺ {Ἀἰβιν τῃ6 ἰοχί,2 [παθρα {86 
Θματρο 15. Ψ ΈΟΙΥ ἱπιργοραθ]6. νη ἴῃ {π6 Ῥαββϑαρθθ ΒΊΟΝ ΔΡΡΘΑΣ 
τηοϑὺ Τα νοῦγϑ]6 ἴο {86 βαβριοίοη, Ῥβαίτηβ χυἹ. 10., χχῖ!. 17. ; βαῖδῃ, 
χῖχ. 18.; 1 οαπποῦ Ὀ6 βυρδίαπθαθα, Ὑ οὖ βοῖλθδ τοϊβύακοϑ σου ὀοι- 
τοῖο τοσα 8η ὑπποοσοηΐξ, ογϊέϊσαΐ οἤϊοϊοιι5η,.658, Βα ὈΒυϊαίχαρ' Θαβιου θᾶ 
ΔΡΡΑΥ μα Υ Ὀοίίο τϑϑϊηρβ ἴῸΣ βιοῖ δ βθθπιθα 1688 ΠΠΚοΪγ. ἃ} {15 
τοβροϑοῦ [16 ϑαμηδυϊίαῃ βουῖθ68 δἰ θυθα τηυοῖ, ἃ8 15 ϑυϊαθηὺ ἔτοτα {Ππ6 
ἰοχί οὗ {δοῖν Ῥαπίαίθαοη οοιαραιοα σι {86 ΗΘΌΓΘΥ οοΡργ. [π1}] 
ΟἼτοα. 11. 48. 2) ἰβ ἴῃ βοὶθ Μ85. ΠῚ, Τὴ Ῥβαίτη χχχυῖ. 2., Ὁ 18 
ἴῃ ΒΟΙῚ6 ΘΟΡΪΘΒ 3, ΟΥΔΘΙ Θχδιαρῖθθ, ὙυΒΙΟἢ ΠΟΎΘΥΟΥ ἀΓ6 ΤΩΘΙΟΙΥ οὗ 
ὃ ῬΙΌΡΔΌΙ6 Κιπά, τοῦ Ὀ6 Τουπά 1η ἘΠΟΒΒογη δηα 1)6 ὙΥ̓ οἰΐθ.΄ 
Ἡνίηρ [08 Βροκοα οἵ {π6 τῖβο οἵ νϑυϊουβ γα ΡΒ. ΟΥ' τη] βία 65 1ὴ 

{μ6 ἰοχὺ "71 ΤΔῪ τοι, {μαῦ [Π6 βοόβοο] οὗ (δρρβ}]υ8 νγϑμῦ ἴο σγϑαύ 
ΘΧΟΘΒΒ 1Π ΒΙΡΡΟΒΙΠρ' ΤΩΘΗΥ͂ ΤΠΟΓΘ ΘΥΤΌΤΙΒ (Πδη ἴΠΟΓ6 816, 84 1 ΘΟΙΥΘΟΙΠρ' 
[πθὰ ὈΥ͂ {π6 αἷά οἵ νϑυβίοῃϑ, ρϑγ}}] 68, οὐ σοπήθούατθ, Κὰ θππϊοοίῦ 
Βδοηρσοα ἰο {μπαὺ βοῖιοοὶ, ἀπᾶ [Ὁ]ουσθα ἴπ {86 Ῥαΐῃ οἵὁἨ 15 πηδβύοσ. 
Οεα865 αἶθο ραγβυρα [Π86 βᾶτηθ αΥ. Τῇ βοβοΐαῦβ οἵ (ἀϑθυτηδην αἸα 
ποῦ (αἶκα {86 βαῖι αἰ γθοίϊοῃ γι οαῦδὶ Ζθα]; ὑποαρῇ ΒαποΥ, ἸοηΠοτη, 

Ἰρεοοον ἱποοσέασα Παρθῖηαβ, αἰταπι ΤᾺ Χ ἰπἰουργοίοβ δά ἀϊ ἀουϊηῦ δ Μοβ. χχυ]. 26. οπιηῖ8 
λοπιο δὲ ἐπ δοπιϊμίδιδ, δῇ ἴπὶ νοίευὶ ΗΘ ΌΓΘΟ 1:8 ΤΟΥ οὐ ροβίθα ἃ δ 5615 ἀΘ]θύητη 81}... . .. 
Φπδπ Οὗ οδυβᾶπι ϑαπηδυιϑηοτγιη) ΗΘ Όγορα γο] αταϊηα, τ ] 65. ἰηγοηΐ 5 Βουϊρύπτη 6556. οὗ 
σαπὶ 1 Χ ̓ πίογργοιθαβ οοηοογάασο. ΕὙμπδίγα ἸρΊμαΥ 1Ππ4 Τὰ] ΟΣ Ὁ 6028: π6 ὙΣΔΘΥΘΏ ΓΤ 
6586 500 τηδ] ϑαϊοῖο, βίη ἤθη Ῥοββϑηῦ οἵηπῖα ΘΟΙΏΡΙΟΤΘ, απδ8 Βουρία βαηῦ ; Θαπλ ΔΠΌΠΘΏΙΟΥΘΒ 
ΑἸ μοσῖ8 αποηπ6 6 Π:18 16 Γϑ5 14 ροβίψατη ἔμ1586 Τοϑύθηίαγ. Οὐττηθηΐ, ἴῃ (ἰαἰδί,, 11], 10, 

3 ἐς Ουοᾷ 5ὶ ΔΙ1αἱ5 ἀϊχονῖῦ ἩΘΌΥΕΘΟΒ 11ΌΥῸΒ ροβῖθϑ ἃ 8918 6556 [Δ158ῖ08, ἀπᾶϊαῦ Ογσοηπθηι 
ααϊά ἴῃ οοἴανο γοϊατιΐῖπο ἘΧΡΙ ἀπαῦύοππτη Εὐἰβαίϑο ᾿χπ6 ΤΟΒροπἀοαῦ απϑοβυ αη ]88 : ααοά 
πυηααδπὶ ΠΟΤ Ϊ η5 οὗ ἀροβίοὶ! αἱ σϑοίογα οτίτηΐηα ἀτρασηῦ ἴῃ ΒΟΥ 8 οἱ ῬΜατΙβϑῖβ, (0 
ρος ογτηΐηθ, φυοᾶ ογαῦ τηαχίπηθτη, του υ]58θηΐ, ὅπη δαίθιῃ αἸχουπῦ ροβύ δάνθηγατα 
Ῥοπαϊηὶ βαϊναίουϊβ οὐ ρχϑαϊοδυύοποιῃ Αροβίοϊογαχση, γοβ ἩΘΌΥΘΘΟῸΒ ἔα 589. [δ]βαίοϑ, οδοῃίη- 
παπὰ [ΘΠΘΤ6 ΠῸΠ Ῥοΐοτο, αὖ δ νδίου οὐ Εὐυδηρ δ] 1δίρο οὐ ΑΡοβίοιὶ 118 ἐοβεησπϊα Ῥγού] ΣΙ ηΐ, 
πὶ Φυᾶεοῖ ροβίρα ἰα]βαύατσί ογαηΐ.) (ΟΟπηπγοπί. ἴῃ 6768.5) ΘΔ. Υἱ, 

8 ἙΠη]οϊζαηρ; ἴῃ ἄδ8 ΑἸίο Τοβιίαπιθηΐ, γο], 1. Ρ. 806. εἴ δεᾳᾷ. 
4 ἘΠ ]οΙΐ., Ρ. 124, εἔ 566. 
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δηα Μαΐου, ζυ]Πονγοᾶ τὸ ἴο βοαθ αχίθηύ, Βυῦὺ (ἀδβϑηΐτβ δηᾷ 15 βοῆοοὶ 
ὙΊβ ον Β6]ἃ ὈῪ {6 ΡΕΙΠΟΊΡΙ6, ἐπαὺ [ῃ6 Μαβογθίλο ὑοχῦ πδ8 Ἰῃ ΒΌ Ὁ ρῥγθ- 
Βουνϑα {86 βρϑῃιπ6 ΚΘ ΠρΒ: δπ6] {ΠῸῪ μαννα δἰνγαυβ ὈΘΘΠ γουβ6 ἰοὸ 
τοϑοσῦ ἴο {π6 βαρροβιίοῃ οὗ δουτρύίοη. Αουϑβ 811, {8 Ὺ Βᾶνθ ργβο- 
{10 4}}1ν ῥεοίοβίρα ἀρσαϊηδὺ διγθηηρ {ῃΠ6 ἩΘΌΓΘΝ ΒΟ]ΘΙΥ ἔποπα ΟΠ6 ΟΥ 
ὕγο δηοιθηΐ ὙΘΊΒΙΟΏΒ, ΘΒΡ ΟΊ} ἐμ ΠΧ Χ, Ἡδγο ΤΉΘΗΙΪΙΒ 15 δὴ 6χΧ- 
οθρίϊο, γγὰὸ δἰ θαῦθβ ἔν ἤοο τοῦ τοῖσι ἰο {16 τοδάϊηρβ οἵ {μ68 
ΙΙΧΧ. Απμᾶνο θείου ἰδαὺ τ Ζὶρ πα Επγα]ὰ Πᾶν ἴοο οἴοη τὸ- 
Βογίθα ἕο ὀοπ͵θούασα ἴθ ομδηρσίηρ (86 ἰοχύ, ΤΉΘΥ μᾶνο ϑαρροβοά 
ΟΟΥΤ αΡύϊοηΒ. ὙὙΠΘΥΘ ΟΟΥΕΌΡΙΙΟΙΒ ἀὉ ποῦ δχιϑύ. ΗἩθηρβίθηθογρ, οα {86 
οἶμοὺ βαπά, 8 σοηθ ἴο ἃπ δχύγθμιθ ἴῃ τηϑιηξαϊηρ (86 Ὁπϊοτυτη 6ο1- 
τϑούῃϑϑβ οὗ {π6 Μαεβογϑῦϊο ἰαχί. δ δ :4685 ΌῪ 1Ὁ ἴῃ οαθ08 ὙΏΘΓΘ 1Ὁ 15 
οουταρέ. Τὰ ἔσθ τηϑαϊατα, 6 Δρργθμθμα, μὰ8 ὈθΘ πη αἰίαϊποᾶ ὈγῪ 
(ἀοβομῖαβ: 88 γγχὰὺ Βῃοι]α ΒΘ ΒΟΥΤῪ Φο 566 ἐδθ τηϑίβοαβ οὗ τοδοίϊοῃ 
[Ὁ]ονοα Ὀγ Ηρ, Ἐλγα]α, οὐ Ἔμθηϊαβ, ἀσϑῖη ῥγονα. ΤΉΘΥ δΓῸ 
ΤΩΟΤ τα βοβίθυουβ ὕπαη Ἡ ΘηρϑίθηοΥρ᾽ Β θαέγ θη1δ ἸΟΙΟΗΒ. 
ὟΥ 6 ὀομλθ ΠΟΥ͂ ἴο Βρϑᾶϊ οἵ {886 οοπαϊύίοη οὗ {86 ἰαχί Ῥοΐογο ἀπά δἱ 

186 οἷοβο οἵ {86 ὀᾶῃοῃβ. Πθὲθ {μ6γ6 ἃ16 ἔδυ γεαΐ ἀαέα ἴο συϊᾶθ {Π6 
᾿πααἶγοσ. ΜΈΟΣ ἀδρθμαβ οα. 818 ργθοοποοϊνϑα ορϊπῖοηβ. Ηθ 18 ἰδ 
ΟμΙΘΗγ το δοπ]θοίασθ. Οὐπ {π6 οπα μαπηά [Ὁ 15 τηδιηϊαῖϊπθ6, {μᾶῦ ὈοἴΌΓΘ 
1μ6 οοἸ]θοίϊομ οἵἁ βου ὈΟΟΪΒ νγαὰβ ἤπια ]Πγ δηα ἀοῆπιίοὶν ταϑᾶβ, {Π6 
ἩΌτον ὑθχῦ παϑῦ 1} γΘΥῪ ὑπίδνουτα]θ ἰγθαπηθηῦ. ΚΑΒ Ἰοπρ' ἃ8 {π68 
ἀμογθηΐ ρατίβ οἵ [86 ΟἸα ᾿Γοβίδιηθηῦ οἰτουϊαίοα βἰησῖν, δηα Ὀϑίοσθ {86 
οοἸ]δοίίοπ ορίδιημθα σθηθυαὶ στϑοορη 10). 8Π6] βαποίϊοῃ, {π6 ἐοχὺ 15 βοια 
ἴο ᾶνα βυ ογθα οοηβι θυ]. 50 1ὖῦ 15 δββουίβα ΕΥ̓ Ἐποθμοση, 6 
Ὑγοἰΐα, δα οὔποθ. Βα (6 δνυιάθησοα δααπμορα ἴῃ νουῦ οὗ {6 
γον ἃ Π40]6 ο ορ]θοοῃ. ῬΆγ8116] ρβαΐμηβ, υἹ} ΠΙβίοσοα] ῥά γᾺ}16] 
οδαρίουβ ἴῃ αοσθηῦ ὈΟΟΙΚΒ, ἃ δαάοθᾶ. Τῇ ἀσνιδίοπβ ἴῃ {Π686, 10 
τησϑὺ ὯὈ6 δατηϊ64, ἃ΄6 οἴζθη ρουρίθχίηρ [0 15 απἤπου]έ, 1’ πού πὰ- 
ῬΟΒΒΙΡΪ6, 1ἢ γΔΓΊΟΈΒ 1Ἰηδέθ 668, ὕο ΓΘΘΟΒΟΙ]Θ 90Π6 Βίδύθσηθη Ὑγ1} Ὁ ποίου. 
Νοπϑ μαῦ μοϑ8 ψγἼὸ ἤδνθ τιϊηαύθ!Υ οχϑιητηθα βοῇ αΙ ἴθυθμοθθ, οδὰὶ 
Ὀ6 ἀνγᾶσθ οἵ {μθ61 1η γδοία ὈΠῸῪ τὰ {μ6 Παπα5 οὗἩ τα ψΠηῸ αὐϊουαρίβ 
ἴο Βδυταοηῖβο ἤθη. Βα ψχ6 ἅτ ποὺ 1πο]] θα {0 δἰὐιθυία {μϑῖὰ ἰο 
ἐγαηιδογίδοῦβ. Τὺ 15 ροδϑιϑίο ἰμπαῦ σοργιβίβ αἱ ἑαΐο στοαῦ ΠΙθουίϊοβ 1 Ὰ 
ΜΥΙΏΡΒ ὑπαῦ οτ6 οἴη ἃπομυτηοιβ, πα ἰίουθα ἔμουὰ Δι ΙχΆΧΥ ; 
Ὀαΐ 1Ὁ 15 ἐπιργοδαῦϊο. 8 αἴ ρουβυδαβα ὑμαῦ {μ6 {πῖπρθ ο ψΒΙΟἢ 
τϑίθγθῃοα 18 τηϑᾶθ ργοοθοᾶθα ἔγοση {86 οὐἹρίπιαὶ ἩΥΙΟΥΒ ΟΥ̓ΘΟΙΩΡΙΘΥΒ 
οἵ 186 Ῥοοκβ, ϑοιηθίχηρβ ἐμου (οοῖκ οὗλον υηρ5, ΔΉ 818, σ᾽ 6810- 
Θ168, δα βαοῃ {Κὸ, ἢ πιθοῦ {Π6Υ Ἱποουροσγαΐθα Δἀατοπαὶ σταδίου, 
ΟἹ Μ ὨΙΟΙ {ποὺ ραύ ἰορούμοι ἢ ρυθδίου ΟΥὐὁἨΎ 1688 δοπαἀθηβαίου. ΤῈ 
ΟἸἹα Ταβίασηθηῦ δαῦμουβ υβϑα [88 βΒουγοθβ [Π6Υ ΘΙ ]ογϑα τ ἔποράοχη 
δα Ἰπάθροπάθποθ. (ὐοηβοίουβ οἵ {Π6 αἱᾶά οἵ {886 ινῖπο δριγιύ, [Π6 Ὺ 
ϑαἀαρίθα {πθῖν ονσα Ῥγοαποίομβ, οΥὐὁἨ [86 ργοάποίιομβ οἵἁ οἴμοσβ, ἴο {μ6 
γγδηΐβ οὗ η6 ἔπηθβ. Βαυΐ ἴπ [8686 τοβρθοῖβ ἰΠ6Υ οδηποὺ Ὀ6 βαϊᾷ ἴο 
Πᾶνα οογγιρίοά ἰπ6 ἰοχύ οἵ δουιρίατοθ ὍΠΟΥ πιαάθ ἴμ6 ἑοχί. ὙΥΒΘη 
ὑχθ ΒΟΥ ΌΘΓΒ ἀγΘ Ὀ]ΔΙη6α, {Π6 Ὺ ἃ16 οἴὔθῃ Ὀ]αγηθα υοηρῖν. Τύ Ββου]ά 
Ῥὰ τϑοο]]ϑοίοα, {παὺ δἰταοδέ 411 {μ6 ἀουϊαίοηβ ἴτομλ Ο6 δποίθοσ ἰπ 
ῬΆΓΆ116] ρίδοθβ Ὀθἰοηρίησ ἰο ἀἴδγθηῦ ῬΟΟΪΚ8, ἃγ6 ποΐ ταϊβία 68 ΟΥ δΟΥ- 
ΤαρομΒ οὗ {π6 ἰοχύ, 88. Βὰ8 θθθὴ δββυτηθᾶ, ΒΒ θβι6β, ἴῃ {Π6 οδβθ οὗ 
ΒΌΘΝ ρᾶΓΆ]16] ΒΘΟΌΊΟΏΒ, [ῃ 6 016 Οἶδ85 νγὰ8 ποὺ δ υγαΥ8 ἰδίςθη ἔγοσα {Π6 ΟἔΒΘΥ. 

ΥΟΙ,. 11. " 



834 1θ1διίήοαϊ Ογὶξοϊδηι. 

ΤῊΘ Θηθἶγ6 ῬΓΟΡ] θα ΘΠ ΟὨΪΥ ΡῈ βοϊνϑᾶ Ὀγζ ἃ ἐβογοιρῃ ᾿πνοβρϑιοη 
οὗ [μ6 Βιἰδέοτίοδὶ βοοῖκβ, δβρθοίδ!γ (86 ΟΒτοπῖοϊθθ. [πμ6 Ἰαλίον ὑποὺθ 

ΥΘ ὉΠα.ΘΒΟμΔΌ]6 οοτυτιρίάουβ, Ὑοὺ τ μθη 11 ἤπα {π6 οἰάθβὺ νοῦ- 

βίοῃβ Ῥγδβθπίηρ [18 δᾶπλα ἰθχύ, 1718 888 {μδὺ 1Ὁ ΥΘΔΟΉ 68 ἊΡ ἴο {86 οἷοβθ 

Οὗ [88 οἄποθ. Απᾶ {θὰ ἴὉ 15 αυϊίθ {{π|6, ἃ8 161] τϑυραυβ', {μα {686 

ΘΟΥΤΙΡ ΟΠΒ 816 ποῦ 80 ΠΌΤΠΘΓΟΙΙΒ 85 ΟΥΤΠ105 οἵ ΟΔΡΡΘΙΠ0 8 ΒΟΠΟΟΪ αββοσύ; 

πᾶ αἶδο ἐπαῦ ταϑην οὗὨ Τμθηὰ, ραν σα] αν] ἴῃ (π6 ροηθαίορίο5 οὗ [86 

ΟἸΒτοηΐοῖοβ, Ῥτοοθϑα ἕλοι {πὸ ἀοίθοίάνθμοββ δπα οοχτιρίϊοπ οὗἁ {π6 014 

ἀοουμπιοπίβ βοᾷ ὈΥ {π6 ΟἸΒγοπῖοῖ6 τίου, Ηθηοθ [ΒΘΥ οδμηοῦ δ 

ΘΒατρδά οἴμοι το ἐμ6 δοοοιηῦ οὗἉ ἐγϑῃβουῖ 06 18 ΟἹ [0 116 δαιμου, ΠΟΥ 
816 ΤῸ Ῥχοοίβ οὗ Ἰπ)υτίουβ ἰδῃιαροσγῖπρ' χῖτ 186 ἰαχὺ, Οὗ ΘΆΓΘΙΘΒΒΠ 658 Οἢ 

{86 Ῥατῦ οὗ φοργίβίβ, οὗ αὐ οἰ ύσατυ Ἰαθογοδϊδίοι οὗ 16, ἘλΑίμοΥ ἃγο {6 Ὺ 
δυϊάθμοοϑ οὗ Βοποδίυ οι {μ6 Ῥαγὺ οὗ {π6 οοταρῖου οὗ (ὑΠΓΟΒ1Ο188. 
76 Ῥεῖϊαενβ ἰοο, {παῦ {86 Ῥϑύβομϑ Ὑπὸ οο]]θοίθα {π6 Ῥοο8. πᾶ 

σοι Ϊ 164 {μ6 οάποη δούθα ταοϑὺ δοπβοϊ θη] ΒΥ. ὙΒ τηδῪ Ὀ6 ἘΑΙΤΙΥ 

ἀεἀπορᾶ ἴγοτα {86 ἴβοὺ {μαῦ {μπ6 Ὺ ἴοοῖκ ἰπΐο {μ6 οοΠ]θοίοι ἀἰβδγθηί 

τϑοθῃβίοῃβ οὐ βαραγαίβ ρογίίοῃϑ οἵ βουϊρύυγο }ϑὺ 88. ὉΠ6Υ ΓΟΓΘ, νγιθἢ- 

οαὖύ ομδηρθ, δἂθ Ῥβα]. χῖν. πα 111.; ρα]. χὶ, 14---18, δηᾶ Ἰχχ.; 

Ῥᾳ4]. χυἱ. δῃᾷ 2 ὅδπη. χχὶὶ; 58]. οὐἹ]., ΡΒ8]. Ἱν1}. 8---192.,, δηᾶ 

1χ. 7---14.; Ῥρα]. οὐ. δηᾷ 1 ΟἼτοη, χυὶ. 8---22,; Ῥδ4]. χουΐϊ. δῃηᾶ 1 

ΟἜτοι. χυὶ. 298--.: 3883, Νομον ἀἸα {Π6 Ὺ αἰΐου Ῥᾶγα}1681 ρϑϑβαροβ ἴῃ 

ἀἰοσοπὺ Ῥοοῖκβ, πού μβίδηαίπρ' {86 γα !ο ἢ δπα Δρραγθαῦ ΟΣ ΓΘΑ] 

Φιβογθραποῖθβ ἐουπά ἴῃ τμοηὰ, θαὺ δἀορίοα ἐμθπα 1ῃ {86 βίαθθ ὑπο ροί 

ἔμοτα, {ποὰρ ἴῃ οί οαβ65 1 του] Βανθ ῬθΘῃ ΘΑΒΥ ἴο μανθ ἀνδιϊθά 
{Βοιηβοῖνοϑ οὗ δχροαϊθηΐβ [Ὁ Βαυταοπίβίηρ' ᾿ποοπμββίθμοθβ; ΒΟ. 88 {Π0 

ΡαγᾺ}1615 θδίνγθοα {88 ῬΟΟΚΒ οὗ βαιπθθὶ δπᾶ Κίπρβ οπ {86 οὁπα μαπα, 
Πα ΟἸτοη οῖο5. οὐ ἐμο οἴμοῦ; [[588. χχχυϊ. δηα χχχυῇ. τι 2 

 Κίηρβ χυῆ!. Χῖχ. ; 961. Η1. τι} 2 ΚΊηρΒ Χχῖν. 18,-- -χχν. 80. 
ΤΊ6 οηθἶγθ ἀμ ΒΟ ῬΓΟΡΟΥΪΥ Ὀοίοηρβ ἴο ἃ δἰβίοσυ οὗ {π6 θδποῃ, 

ΠΟΙ 68 581] ἰο ΒῈ πτιοα. 10 ᾿πνοῖνοβ τηοβὺ ἀο]ιοαΐθ διά αἰ ου]ύ 
Ῥοιϊηΐβ. 
Ομ οὗ πο τποβὲ ἱπιροτίαηὐ Ῥμθποιαθηδ ἴπ [818 ρατὺ οὗὨ {868 ΕἰδύοτυΥ 

15 ἔπ6 οὐἱρίῃ οὐ {μαὺ ἴοστα οὗ [86 θχὺ ψ Βῖοι ἀρρθατβ ἴῃ 016 ϑαταδυ- 
1ῖἃὁὰ Μ95. οὗ [6 Ῥοπηίδίθαοι, ἀπά 185. 1164 ἰο {μ6 ΙΧ Χ. 

ΤῊΘ ϑαμλδυϊδηβ ΤΟΥ͂Θ ἃ Τ806 τηϑἦθ Ρ οὗ ἃ τϑιχμδηὺ οὗ {π6 ἰθῃ 
ἐὐἰδ65 δπᾶ ἀββυχίδη οο]ομὶβίβ. ΤΉΘΥ σγοτο ὑμογοΐοτο οἵ πη] χα ΟΥἹΡῚΠ, 
[86 φῬτγϑάοτηϊηδίπηρ οἰθπιθηῦ Ὀαϊηρ (ἀϑηθ]8. οΥΓ Βϑαΐμθῃ, β'ποθ ΟὨΪΥ͂ 
ἃ ἴον οὗ {π6 ροοῦ ᾿μμαθταπίβ μϑα θθθα Ἰϑ ἐν ἴῃ {86 Κἰησάοτα οὗὨ Ιβγδοὶ, 

ψΉθη {86 στοαῦ Ρ} οὐ 6 ῬΘΟΡ]8 Ἰγοτθ οαυτὶ θα ΔΥΤΩῪ ᾿πΐο ΘαρΡΟ νΙγ. 

Ὕγε ἄο ποὺ βεοίῖθυα ἰδαὺ {μ6ῦ σοῦ βἰμιρίψ ἀπ δοίοἶψ οὗ ὨἈθαΐμθῃ 

οτἱρίη, 88 88 Ὀ66ῃ τηϑϊηὐεϊ θα Ὁ Ηδηρβίθηρουρ 3 δα οὔθ οΥΆ. 

ἈΑ5 ἴο [π6 οὔἱσίπ οὗ {π6 βαγιδυϊίαηι Ῥοηίαύθαομ, οὐ {86 [τηθ μοι 
[88 ϑαμιαυϊίδηβ γϑῦ σοῦ ἃ ΘΟΡΥ͂ οὗἉ [π6 1αγν, ορί που πανθ Ὀθ θη αἰν! θα. 

1, ϑοιθθ {πΐηϊκ {παὸ δ {86 Ῥαοπίδίθαοῃ οχϊβίθα θϑίοτο {πΠ6 ββρδ- 
ταϊΐοι οὗ {μα {τἰδ68 απᾶθυ ΒΘ Βοθοδηι, ἃπα 501}} δοπεϊπαδά τὰ {86 Κιηρ- 

ἄοτα οὗ [5786], {πμ6 ϑαγηδυϊίδηβ μα 1Ὁ ἔτοτα {π6 ἢτβύ, Οὐρῖ6β δχϊβίβα 
διαοπρ; {μ6 τοιαμαπῦ οὗἨ ἐμ6 θη ἐγῖθ65 ποῦ ον] ἀὐσᾶγ. 50  Θηη1:- 

οοἱν, ΕΠΟΒΒοση, 9 μη, ΒοσίμοΙι, 5 οιᾶθ], ἀπ οὔμοτβ οοπ]θοίαγοα. 

2, Οἰμοῖβ {μῖηἰ {παὺ [πο 1Βγαθ 1116 ῥτιοβῦ, δθυναγαβ βϑηῦ ΟΥ̓ Εἰδατ- 

ΟΣ ἘΠΠΙο πῆρ; Ρ. 659. ᾿ς 5 916 Απμλοπίο ἀ68 Ῥρηςαξοις 65, γ0]. 1. Ῥ. 859, 6ἐ δεηῃ. 



Ἡϊρίογῳ ἡ ἔα ΤΈκέ, 9ὅ 

μαδάοη ἰο Τβγδοὶ, ἰοοῖς ἃ ΘορυΥ οἵ {μ6 Ῥοπίαίουοι τῖϊ Πΐπι, ἤο ἐθδοῇ 
{8Π86 ῬΘορ]6 ουὖ οὗ. ὅδο 5. Μονῖη, [μ6 ΟἸδγο, δμᾶ Ῥομποϑί. 

8. Αποΐπου υἱοῦ 18, ὑμαὺ {ποὺ ἢγβὺ Ῥθοῦταθ δοαυδιπίθα τιν τὲ 
ἀπᾶον 9 οβϑδμῃ. ΤῊ 18 {86 νον οὗ Ηοερβί, 

4. Α [ουτίὰ υἱὸν 18, {μαῦ {Π6 δαιλαγιίαπ Ῥοπίαξοιοα τὰ {86 ὑτο- 

ἀυοίοη οὗ δῃ ᾿πηροβίου πιηθϑα 1)οβιίμθαβ, (ῃ6 ἐουπᾶον οὗ ἃ βϑοῦ διμοηρ; 
{86 ϑαιηαγιίατβ τὸ ργϑίθηϑα ἰο θ6 {86 Μϑββίαῃ. 8. 1] ββμοῦ ἐβουρί. 

δ. Α ΒΗ 18, ἐμαῦ [86 οὐρῖη οἵ {μ6 ϑαμιαυϊίαη Ῥϑηϊαίθαοι 15. όσον] 
σῊ [86 Βα] ἀρ; οὗ {86 ϑατηδγιίαπι ἔθ ]6 οι ΟουἸΖίπι πα {π6 ἐουπά- 
ἴῃρ' οὗ δὴ ἐπαθροπάοηξ βοοῖ. Ἠθποθ ἰοὸ Μαμπαββθῇ δηα οἶμον «ΓΘ Ἰβἢ 
ΡΥΙοβίβ 15. δββιρηρα ἐπ6 ἰπἰχοάποίίοπι οὗ {π6 ΘΟΡΥ διθοπρ βθη. 80 
Θπηοη, Ρεϊάθαυχ, Ηδδββο, [)6 ὙΥ οἴΐθ, (ἀοβϑηῖυβ, Ηυρίο!ά, Ηοηρβίοα- 
Ῥογρ,, 61}. ἀπα οἴου. 
ΤῊ Πσϑὺ δηᾷ 1αϑὺ οἵ {π686 Βυροίμθβθθ αν βθϑῃ τηοβὺ δάορίεβα, [Ιῃ 

αἴθ ἐϊμαθβ, {π6 1αϑὺ βΒθϑῖὴβ ἔο βάν δοαυτθα [π6 τιδβίοσυ. Απα ψμθπ 
186 ὕὑνο ᾶἃτο Ὀδίδποθα ἃραϊηδὺ δϑοὸρ ΟὐΠΟΥ, ἃ5 ΠΟῪ ὉΒΌΔΙΠΥ ἅ16, ΔΗ͂ 
Ἰη αυτηθᾶϊαία Βυρούμοβὶβ θϑῖηρ ἀἸβγθραγ θα οὐ ἀηβθθη, {86 Δγρατηθηΐβ 
οοΥθ]Υ 116 οα {π6 5146 οὗἉ {μ6 ἰαδβί, 

ΤῊ6 {τα Ἰοδάϊηρ δύριμηθηίβ [Ὁ [86 χθὺ αν δἰτνγαυβ θθθη {86 
πδίϊομδ! μαἰγοα οχιβίϊηρ δούσγθθῃ {86 «6νὺ]8 δηᾷᾶ {6 ϑδχλαχιίδηβ ΔΕΌΘΥ 
{μ6 τοίαστη οὗ π6 [Όυπλοῦ ἔτοτ οαρ νιν, Θχοαϊπηρ' 411 1Ἰᾶθα οὗ {88 
τϑοορύΐοῃ οἵ {π6 «6 18} ἰανσ-ῬοοΚ ὁπ {π6 ρατῦ οἵ {Π6 ϑαπιαγιίδῃβ: [86 
[αοὺ, (μαὺ ἐμβ6 ϑαυλαυϊίδηβ᾽ παν ΠΟ τόσα ὑμᾶῃ {μ6 Ῥαηίαίθαοι : δηὰ 
{μ6 ρῥγοβεγνδίΐοῃ οἵ 1μ6 οἱὰ Ηδθρτονν ομαγδοῦθυ ἴπ {π6 ϑδιδυ θη 
Ῥαδηίδίθαομ. Νόοπα οἵ {μ656 Ῥγοοίβ 18. ᾿μνα ] ηογ 0 ]6, ἃ8 Ἡδηρδβίθη- 
Ῥοῦρ Βαὰ8 βῆογσῃ. Τῃ6 τηυσύμα! δηϊτηοβιν οχιβθηρ δούνθθῃ {Π8 
1618 δηα δαχλαυιίθηβ ἄοοθϑ ποῦ ἀαἴθ ἔγοτη {86 βαεαραγαίίοῃ οἵὁἨ {π6 ὑγ10688 
ἀη8ον ΒΘΒΟΡοδῖα, 8π4 τγὰβ πού ᾿μουιθα Ποτα {ῃ6 ἔθη {1065 ΟΥ̓ 
Ἰβυβϑϑιῦθβ Ὀγ {86 τηϊχϑᾶ βϑοῦ οδ]ϑα ϑαμλατιίαηβ, [1 ἀγοβ6 ἔγοιῃ {π6 
τ 54] οἵ {μ6 “6.78 ἴο τϑοορηΐβα {πΠ6 οἰδῖτα οἵ {π6 ϑαταδγιίθηβ ἴο θ6ἰοηρ' 
ἴο {π6 ΡΘΟρ]ο οἵ Οαοᾶ, δηᾷ ἰο ἰαῖςθ ραγύ δἃ8 βίο τη {86 σου] αϊηρ οἵ 
{86 ἰθίηρ]8 υπᾶρυ Ζοεαθθεθ6].. ΤῊΘ ϑαμηδυύδηβ αἰνγαγβ σμαθανουσϑα 
ὑο ΘΟΠΙΌΥΤΩ 848 ΟἸΟΒΟΙΥ 88. ῬΟΒΒ10]6. (0 {πμ6 «68, 1π {π6 11 το] ρίοη απ 
τηοάθ οὗ πουβῃῖρ. ΤῊ ἔδοὺ ὑμαῦ {π6 ϑαγλδγιίθηβ ἤᾶγθ ΠΟ τόσα βδουθα 
ῬοΟΚΒ {μη {μ6 αν οὗ Μοβεβ, 15 βα βίδοίου"Πυ οσχρ]αϊ θα ὈΥ 1.8 Βα Π- 
ΟἸΘΠΟΥ͂ ἔογ {μοῖν ράτροβο, νη μουύ «6 18} Πἰβίουυ ἢ ἀπα ἐμ οἹά 
Ἡδῦτον ομδγδοῖο ρυθθουνυϑᾶ ἴῃ μοῦ Ῥοηίαίθαοῃ βμονβ, ἐμαὶ {Π6 
ορϊπίοπ οὗ 15 Ῥαίπρ' ομδηροᾶ ἴῃ {μ6 {πι6 οὗἩ ΕἰΖτῶ 18 ἀπίουπαθα. 6 
Κπον ἐπαῦ {86 Ἔμαυϑοίου αϊᾷ ποὺ οϑαβ {1] Ἰοηὴρ δου {π6 οδρε νυ, 
Βανίηρ' ΒΘ Θη 501] πϑϑᾶ οὐ {6 Μαδοοδίθθδῃ 0118, 

Βαῦ οπ {μ6 οἴδον μαπᾶ, [π6 ὕνο 1θϑδίηρ' ἀὐραταθπίβ δάνδηοθα ἢ 
ὈΘΠΔΠ οὗἩ [86 ἰαβὲ νίθν, νἱζ. {παῦ {86 οτἱρίπ οὗ 186 βατηαυιίδη Ῥοηία- 
ἐθίοῖι τγὰβ ΟΠ ΘΙΩΡΟΓΑΤῪ πιδα {μ6 Ὀυ]άϊηρ' οὗὁὨἨ ὑμ6 ϑαμιδυϊίαμ θη ]6, 
Δ.6 ὈΥ͂ ΠΟ Τη68}8 ᾿ἰὨγ]Π] 68 016. ΤἬΘ56 816 {86 Ἰαῦθυ' σοτροβιίοῃ δπα 
οΟἸ]οοοπ οὗἩ [86 Ῥοηίαϊθαοι ἰηΐο ομθ ὙὙ016: τορϑῦμον τὰ [86 
τ ]Ποίουβ βίαϊο οὐ {πὸ ἔθη ἐσῖρ65 δηᾷᾶ οὗὨ 116 δαηηδυιίδπβ {11 {86 θα ρ]8 
γγαβ θα] οἡ ἰοΥἰΖίπα. Α,5 το {μ6 ἔοσταϑῦ; 10 σοῦ] Δ Κα πΡ ἴοο τηποῖὶ 
ΒΡ866 ἰο οοηραῦ ὦ, Τὸ Ὀτΐπρ ἄονη {86 Ῥαπίαίθυοι ἰο ἃ οοτηραγα- 
ΤΊΥΘΙΥ τϑοθηῦ ρουϊοα 18 δᾶβὺ ; θαῦ ἰο ργοῦθ ἴπ6 δββυτηρίίοη 15 ἀΠ Πα]. 
γε οὐππού δββθηὺ ἰο ἰμδὲ νἱϑν σ]0ἢ Η͂ΧΘΒ 86 οτἹρὶπ οὗὨἨ 118 ργθβθῃῦ 
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βία δρουὺ [86 ἄτα οὐ {πΠ6 6χῖ]168.1: ΝΟΥ οδὴ χα 866 δηγύβιηρ ἴῃ ἐπ 
βίαϊο οἵἩ τϑ!ρίοι διηοπρ' {π6 ἰ6η ἰπῖ068 ἃπα ϑατηδε θη 0 7051 Εν [Π6 
ΒΌΡΡοβιίοη {μαῦ {Π6ὺ Βαά πὸ τυ ύθη τὰ] [ῸΣ αἰνίηθ σσουβῆῖρ, ον 
ΘΆΒΙΠῪ ΔΠ4 το] {Π6 αν] νγ88 νἹοϊαὐοά, ογρούθη 1π {Π6 {τη68 Ὀθοσα 
«ΓΟΒΙΔΕ --- ΠΟῪ ΤΔ ΠΥ πϑ]ΟΠη8] ΤΟΙΙρΡΊΟΙΒ τἹύθ5. ἡ σα πθρ]θοίαα ---- πον 
Ἰρῃμογϑηῦ [86 Ῥ6ορ]8β 618 --- ΒΟ 1ΔοἸα το ΒΥ αἸΒΡΟΒΘᾶ --- νγγσθ ἸΘδη 
δνθη ἴσοια {μ6 ΟἹα Ταβίατηθηῦ ἰδίου. ΝΟΥ 88 [61] αὖ 41} πηρτονοϑά 
[η8 τϑαβοῃβ δἀδασρά ΒΥ (δβθῃῖαβ δηα 1)6 ΥΥ οἰΐο ἔογ {86 ἰαΐα οὔἹρίη οἵ 
1868 ϑαιηδυϊίδη Ῥαηίαίθαοα ; Τμουρ Ὧ6 88 [0] ουγθα 1ῃ {π6 ψάκΚο οὗ 
Ἡδφηρβίθηθεγρ. Ο]θοίϊηρ',, ἃ5 8 ἄοθϑβ, ἰο ἔμοβ δαδασθά Ὀγ {μ6 ὕνο 
δι ηϑηῦ ΒΟΠΟἾΑΥΒ δῦ ΠδΙηΘ6α, ἢ6 Πδ5 ΠΥ ΠΙΒμ6α πούμϊπρ' μοίίοτ. Ηδ 
{πῖη 5 παὺ {μ6 ᾿ποῖριθηῦ το]ιρίουβ βίδίθ οἵ {16 ϑαμηδυιίδηβ {11 {μον 
τϑοοινϑα δὴ Ιβυϑϑ 15} ρυῖοδὺ {πτοῦρῖι Εἰβαυπαάάοι, {π6 Οτουτηβίδποθ 
ἐμαὺ {8158 ῬΡοιίαύθαοι ἈΡΎΘΘΒ 1Π ΤΏΘΔΗΥ͂ ΓΟΔΙΠρΒ ψι ἐπ6 Θορίπαρτηὐ 
ὙΘΥΒΙΟΠ, 8Π4 {Π6 Ἰαίοσ ἰοχύτ-οουγαρίίοη οἵ ἐμ6 δ] ηϊδίθ σθπ σα ]]ν, 
Βθον μαὺ {86 Ῥοπίαίοαομ οὗἨ {μ6 βοοῦ αἸὰ πού οὐἱριπαῦθ θαυ] 1 Υ πὰ 
1η6. σοϊηρ' ΟΥ̓ Οὗ ΜδπΆββΘΙ πα οὐμ ον ἐ ουσιβὰ ῥυιθϑίβ ἰο (86 ϑαπιᾶ- 
τιύληβ. 5 ΒΌΟΘΙ ΤΘΑΒΟΏΙΠρ' ΒΘΘΙῚΒ ὅθ 1185 ΥΘΙῪ ὍὙ6ΔΚ πα ἱποοπ  Π5106. 
Ὗγ 8 δάορύ {πὸ ορίῃῖοι, {μαὺ {η6 βγδϑ 68, δπα {Π 61} τι ῦ]ου οἱ - 

Βρυϊηρ [πΠ6 δαιηδτϊδηβ, Πσϑὺ Ὀθοϑτηθ δοαπδιηίθα πὰ ἐπ6 Ῥοηίαίθαοι 
ὉΠΟΥ͂ «5188. 8 ἔ 

ΑΥου μανίπρ' ἰοηρ' ἰαῖτι Ὀυχιθα ἴῃ Οὐβουσιῦν, ὑπ15 οορν οἵ ἴπ6 Ῥοηία- 
τΘΌοἢ γὰ8 Ὀγουρῦ ἰο ΠρΗὐ 1ᾳ {Π6 βουθηύθθηίῃ οθηΐαγυ, ἃπα ρῥγιπίθα 
ἴοῦ 1η6 ἢγϑύ τη ἴπ {86 ῬαΙῚΒ ῬοΙυρ]ουῦ,, ΡΥ Μουῖη. Τὺ γγᾶβ ὕῃ6 πὸ 
γορεϊηθα ἴὴ 186 Ἰωοπάοῃ ῬοΙυρ]οῦῦ, ἴῃ ἃ τοῦθ οοτγϑοῦ ἔοστη. ΤΏ 6 ΟὨΪΥ 
βοραγαίθ δαϊίομ οἵ 10 15 1π ΗΠ ΘΡΥΘῪ οπαγαοίθυβ, ρα] 5π6α ΡΥ ΒΙΑΥΤΘΥ 
αὖ Οχίοτα ἴῃ 1790, 8νο. : 

Τι5 Ἰτηρογίδποθ ἴῃ Ἡ ΘΌΤΘΥ οὐ ποίη μ85 οἴδθῃ θη ονουσαίθα. Τύ 
γᾶ 5 50 ὈΥ̓͂ Καπηϊοοίί, (ἀοαά68, 1)6 Ῥλοκβὶ, Βουιποϊαύ, ἀμ οἴμοσθ, Βαῦ 
δι ΤΠ ἀδτηθηἑαὶ 8Π6] τηδϑίθυ!υ χη πδίϊοη οἵὁἩ [Ὁ ππάογίβκοη Ὀγ (ἀθβο- 
πἰαβΆ, ἀἸβϑιραίθα {πΠ6 θχοθϑβῖνθ ποίϊοῃβ οἵ 105. γαϊιθ. 7085 ογϑαϊ δῃηα 
νου ἴῃ ΟΥΠΠΟΙρυα ὑγο γα νἰσύσα!]]ν ταϊηθα τότ {μαὺ σηθ. Ιὕνθηῃ τῃ6 
ΤΟΥ͂Θ ΒΟΌΘΥ ορϊπίοη οὗ 1Ὁ Θηξογίαϊποα ὈΥ Βιοἢ ΤΩ6 1 85 ϑίπηοη, ΥΥ αἰΐοῃ, 
1,6 ΟἸθιο, Μιομδ6115, ΠΟ Ποση, ἀπ «{4Ππ|ᾳ, νἱΖ. {μαὺ {πουρὴ 105 ἑαχύ 
ὙΓᾺΒ ὙΘΥῪ ἸΠΓΘΤΙΟΣ ΟἹ {Π6 Ὑγ8016 ἰο {π6 ἩΘΌ ΘΝ ΟΠΘ, ποΐ ἃ ἴϑνν γϑϑ 108 
ῬΥΘίδυϑ]8 το {μ6 Μαβογϑίϊο σού ἰο Ὀ6 ουπᾶ 1η 10, μα ἰο ΡῈ ἃρδη- 
αοποα, 

(οβϑηΐαβ μα5 αἰνιθα {86 ναυῖουβ τοϑάϊηρθ Θχ δἰ διΓοα Ὀγ {π6 ἴϑαιαδ- 
γτιΐδη Ῥαηίαίθαοι ἰηΐο οἰρηῦ Ο]85868 : ---- 

1, (ὐΟΥΤΘΟΙΟΠΒ ΤΊΘΓΘΙΥῪ οἵἨ ἃ σγϑιωγηδίϊοα! παίαγο. 
2. (]ο5868 τϑοοϊνϑα τηΐο {πμ6 ἰοχύ, 
ὃ. Ῥ]αἰπ τηοᾶθβ οἵὗὁἨ δχργϑββϑίοῃ βυρϑαιψαίθα τὰ {π6 τόοπὶ οἵἨ ἰῇοβθ 

Ἢ ΒΙΟΙ βϑοιηθα ἀἸβηοα] ΟΥ οὔβοῦτα ἴῃ {86 ΗΠ ΘΌγον ἰοχύ. 
4, Ῥβραδιηρσβ ἰπ σοῦ {86 ϑδιμδυϊ θη ΟΟΡΥ 18 οογτθοίθα ἔγουα 

ῬΆΥΆ116] Ῥαββᾶρθβ, ΟΥὁἨ Δρραγϑηύ ἀϑἔθοίβ βαρ 16α ὈΥ ταθᾶμβ οἵ ἐμοτη. 

1 566 8ῃ δἰδδογαίθ τοξαξαθοπ ἴῃ [π6 Αταθγίοδη ΒΙΌ]1ς4] ἘΘΡΟΞΙΓΟΥΎ ἴον 1882, Ρ. θ89. 6ἕ 
δ66ᾳ.. Ὁ Ῥτοΐ. Βίπατι. 

2 Ἑϊη]οϊζπηρ;, Ρ. 668. 
8. ὅεο αν  ἀ5οη᾽ 5 ΒΙΌ]164] ΟΥῇξ,, νο]. 1. Ρ. 97. δὲ ξ6ᾳῃ. 
4 Ῥὲ Ῥροηΐδίθπομι 5ΒΤΩΑΓ ΔΩ οΥἱρίηθ, ᾿πΠ4016, οἱ δποίογίο, Ηα]Δ6, 1815, 410. 
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ὅ. ΑἀάϊοπΒ οΥ ταρϑυ 101Π8 τοβρθοίίηρ' {μῖηρΒ βαια δηα ἄοπθ, 
6. (ὐουγθοίϊομβ τπϑδ4θ ο σϑίιουθ δῦ νγὰ8 Οἤθηβῖγο ἴῃ τορατα (0 

Βοῃηξτηθηῦ. 
7. ῬΙδοοβ πὶ ποι ἐπ6 ρυσα ἩΘΌΓΘΥ 1ἀϊοτη 18 Θχομαπσοᾶ ἴον {παὲ 

οὗ (86 δαμηδγιίδῃ. 
8. ΑἸ οτδζομβ τηϑᾶθ ἰο ργοάποο δοῃίουτυ ἰο (86 ϑαιηδυϊίδῃ 

Τπθοϊορσν, ἡΟΥΒΏΙΡ, οὐ ταοᾶθ οἵ ᾿πτουργοίαίίοῃ. 
9. Α πἰηῃ οἶδββ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ 0 Θοιηρ]οίθ {π6 δοοοπηῦ, Θοπβιβίϊηρ 

οἵ ααἀάϊέϊοπια ἴο {μ6ὸ ἩοΌτγον ἑαχύ. ΟἿ ΟΥ̓́ΤΠΟΥΘ ψΟΥάΒ 816 Δρραπᾶοα, 
ἸΌΧΘΙΔΡΙ65. ἃ. 6 φῬγδβοηίρα ἴῃ (ἀθῃ. Χχιι. 2., χχνυῖ, 27.: Β;χοά. ν. 18., 
ΧΧΧΊΙ, 82.: Πμοντύ, 1], 81. ΘΌΟΙ ΔΙ ΠΟΠ5 ἀγα οορὶθα ἔγτοτα {π6 ΠΧ Χ., 
δια ὈΔΑΪΥ γϑηαογθα τηΐο ἩΘΌΥΘΥ οὐ ϑαιηδυϊίδη. ὙΤμαΐ ἐμο86 ἤονοᾶ 
ἔγοτα {π6 ΠΧ Χ', 15 Θομετταθα ὈΥ βθυοτα] ραβϑδρθα ΠΘΓ6 {86 δατηδγιδῃ 
ΟΠθηΡῸΒ ΟΡ 8 οἵ π6 ἩΘΌτον δομίοστηδοὶν ἰο ἐμ6 1,Χ Χ,, δ5 ἄθη. χχχ. 
40., χίνι!. 21., χῖῖχ. 22. (ὑὐομηρᾶγο αἷ5οὸ {86 ἰᾶγρο δἀα!οπδ, ΕἸχοά, χχῖ, 
4.: Τιονῖ. χν. 8., ΧυΙ]. 8. 4.} 
ΝΟΥ οὗ ΘχϑιΏΡ]65 816 ρίγθῃη ὈΥ (ἀθβθηϊα8 ὉΠἅΟΥ Θδοῖ οὗἁἨ {86 

εἱρῦ 6868, ΔΠΙΡΙΥ σοΥτορογαίϊηρ' {Π6 βίαϊοιηθπίβ ΟἸἾ]Υ ἔΌῸΣ τϑϑᾶϊπρΒ 
ἴῃ {816 δαμμδυτίδῃ ὺθ ὑπουρ ΐ ὈΥ͂ Βῖτη ἴο θ6 ργϑίθυδθ]θ ἰο μὸ Ηθῦγεν 
ΟἸΘΒ, Ψ1Ζ. ἴτπι (θη, ᾿ἶν. 8., ΧΧΊΙ. 18., χ]χ. 14., χῖν. 14. Ἑῦγοπ [μ656, Βοτ- 
ΘΥ̓ΘῚ, ἃ1:6 Γϑοϊκοηθα ὈΥ̓͂ ΤΔΠΥ͂ 1 ΓΟΥἿοῦ ἰο (η6 ἩΘῦτο. ΤΠ τού τηδίθ- 
ΤΊ4] γαυϊαύϊομβ θθύνγθθπ {Π6 ὕντο δορῖθθ ὁοοαγ ἴῃ {(Π6 ῥτοϊοηρϑίίοι οὗ {π6 
ΡΟΣ μ8] σθηθδὶορθβ, θη. ν. χὶ.; δηᾶ τῷ {μ6 αἰ ογσαίίοι οὔ ἘΠ 04] 
τηΐο (χουΖια, Ποαΐ, χαν. 4. τ. Ηδ]ο5. 85 παπηϑογίδίςθη ἰο νἱηᾶ!- 
οαὖθ [86 ΘὨΤΟΠΟΙΟΡῪ οὗἉ {Ππ| ϑαχηδτ απ Ῥὀπίαίθποι,, ὙΘΥΥ͂ ἀμΒΘΟΘΒΑΙ ΠΥ 
85 Ὅὅ76 ὑβιηκ ; πα ΚΚοπηϊοού β αὐλοαρὺ ἰο ομαῦρα ἐμ6 οουγαρίϊομ 11. 
οαΐῦ, χχαυῖ. 4. οη {Π6 “67, 85 πουρἢ ἐΐεν αἰνουοᾶ Οουϊζια ἱπίο 
104], 18 γῆ. Τιϑῦ πὸ ΥΆ 8}: οὐἰτΐο ὑμπογοίουθ αὐξθιηρύὺ ἰο οουγθοὺ {86 
ἩΡγον ἰοχὺ ΟΥ̓ {πὸ ϑαιηαυίαη. [1η ἐμ6 οὐδ οἵ {186 ἴΌυΣ ΡῬ]βοθβ το- 
ἔευυθα ἰο ΌῪ (ἀθβθιαΐαβ, ᾿6 τοὺ μιοϑιίαΐο; Ραῦ ἴῃ 411 οἴμοιβ μΒ6 πγυθὺ 
αἸβοαγά {Π6 τδ6 οὗ {π6 αιηδυίδῃ 88 δ Δα ΒΟΥ. 

ΤᾺΘ ρτϑοιηθηύ οὔ ἐπ βατηδυιίδῃ 1} {86 Θαρύπεριπὸ ἰοχὺ μδ5 ΑΙ νγαν 5 
Ὀδθη ΟὈβογυϑᾶ. Τί 15 βαϊ ἐμαΐ {Π6 } ἨδΥσ 156 ἴῃ ποτα ὑμ8η ἃ ἐμουβαπᾷ 
Ῥίδοββ ὑγμοσα {που αἰῆου ἔτοστα [μ6 Ἡοῦγοσ. Μοῦῖδ μονονοὺ μᾶ5 θ6θῃ 
αἀραπορά ἔτογα {818 ἀρυθθιηθηῦ ὑβ8ῃ 1ῦ .111] ἔα Ιυ]Υ 7αβγ. ΤΌΟ σγθαῦ ἴτὰ- 
Ῥογίϑῃοθ 85 βθϑῃ αὐἰἰδομϑᾶ ἰοὸ τὸ. ΤῊ 1, ΧῸΧ. ἀργθοβ ψ 1 [16 ἩΘΡγονν 
δισαϊτιδὺ ὑπ6 ϑδγηαυ θη [ἢ ΤΉΔΗΥ͂ ΤΟΥ͂Θ Ὀ΄δοθθ ἐδ 1 ἀργθοβ τε ἐπ 
ϑδτηδυιίδη ἀραληϑὺ {π6 ΗΘ το. Ηθποθ 1016 Θά 6 θ1]1Ὁ ἀροῖ {Π6 
ῬΠΘΠοάθηοη 1η ἀπ βίιοη, 

ΤῊ6 δερύπεαρίηὐ γουβίοη οἵ [μ6 ΟἹα Τοβίδταθηΐ ὑθδοθϑ 1016 {δῦ 15 
ῬΓΟΌΔΌΙ6 οὐ ἀθῆμπιξο γοβϑρθοίίπρ; [86 ἰαχύ σμῖοἢ 1165. αὖ {π6 8515 οἱ 10. 
Νούμπρ' γα] 816 οαη 6 ἀεἀπορά ἔτοτα 10 ἰονγαγβ ἃ Κπον]θᾶρα οὗ {μ6 
ἩΘρτονν δὖ {μ6 ἐΐπηθ 1ὖ γγὰβ τηϑᾶρ, {11 15. οσαι ἰαχύ Ὀ6 γοβίοσοα, ΤῊ] 
Ιδύθυ. Ἰπβογθϊομβ δηα σοτγαρίϊομβ οὗ {π6 ατϑοκ 6 αἰβυ πραἸβῃθα ἔγοτα 
186 ψϑυϊα}]6 γϑηουϊηρ' οὗἩ {π6 Ηθρτον ὑμοη ᾿γίηρ' θαΐοτα {π6 ογϑδ οἵ 
1μ6 Ἰη οιργοίοθυβ, 10{Π6 οαπ θ6 ἄοπθ ἴο αἰά ουἵτ Ροσγοθρίϊοη οὗ {π6 βίαίθ 
οὗ [16 οτἹρῖμῃα] ἴπ {ποῖν ἄν δπᾶ οουπίτγ. ΥΥ 8 ἴδασ, βοσϑυϑυ, ἐπαῦ 1 
15. Ὑ7611 Πρ ἸπηρΟΒΒ1016 ἰο τεβίοσο {π6 βορύυδριηῦ ἰοχὺ ἰο 108 οὐἱρῖπαὶ 

1 566 ἘΎΔΉΚΟΙ, ὕδεῦ ἄοπη ἘϊΠηῆπθβ ἄοσ Ῥαϊδβίίπ. Ἑκοροθθ δαῦ 6 ΑἸδχϑπᾶνϊ ηΐ50116 
ἩοΥταοπ θα Κ, ΡΡ. 838, 339, ᾿ 
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Ρυγιγ. Ταϊηρ 10 τὰ {π6 Ὀοβὺ ΘΟ ΟΠ τγο ο8π Πᾶν6 10, Δα ᾿παρτηρ; 
οὗ [86 οΥἱρῖμαὶ ἩΘΌγον μΘη06 10 χὰ 8 (Άκθη, 16 Βῃου]α ποῦ Ὀ6]ῖθνο 
{μαῦ ἃ, ῬΘΟΆ]ΠΑΓ ογίξέοαϊ γϑοοηδίοτι οὗ [ὰ6 ἩΘΌτον ἰαχὺ 18 βῃονγῃ ὈΥ 10, 88 
ΒΟΉ 6 ἢδγο Βαρροβοα. ΤῊΪΒ ΤΩΔΥ ῬΟΥΠΔΡ5 6 {16 οδ86 γι «ΓΘ θι 8}, 
γΠογ6 {μ6 ἀπ ἴργθποθθ θούσθθῃ {86 αὙθοῖκ δθα ἩΌΓΘ ἃ δχίθηβῖνο 
δια ρθουν. Βαΐ γχὸ οδῃηποῦ {ππκ {μαΐ ἃ οὐτύοα] τϑοθπβίοη οὗ {Π6 
ΟΥΡΊΠ4] ἰὰν αὖ {π6 ὈΔ515 οἱ τὸ σθπθνα! ν. ὔνϑῃ 1ὴ [16 ῬΟΟΚΒ οἵ βδῃιαοὶ, 
ὙΠογο ΤΉΘηϊα5 ΟἸβοου ΥΒ ἃ τ πο ροίζου ἰοχὺ {π8η {π6 Μαβογοίϊο, 
ψ6 ἀἰββοηῦ. [08 ΠΌΠΊΘΓΟῸΒ 8η6 ΟΟΠΒΙἀΘΙΆΌ]6 ἀοραγίασοθ ποσὰ {86 
Μαβογοῖο ἰαχί, 88 181. 885 86 Ὺ 816 ΟΥΡΊΠδΙ, ψγ αὐταί ἰο {ῃ6 
ἐπϑηβίδίουβ ὑποιλβοῖγοθ, 80Ὸ δἰίοσοα υρι αν ν δα ὈΠΟΙΙΟΔΙΠ]ν, 
80 8ἃΣ5. 0 σοὺ ΘΆΒΊΟΥ ΓΘΘαΏρΒ; οτϊ 64, Δααδά, αἰδβρίαοοθα τ βαῦ Π6Ὺ 
τπουρβῦ τπρϑυϊία]6 ΟΥ̓ ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ ΟἹ ὨΙΒύοΥΙΟΔΙ, ΘΠΥΌΠΟΪΟρΡΊΟΔΙ, οὐὁ ἅοο0- 
ἐγῖπδὶ στοιπαᾶβ; τοϊδαπαογβίοοα {86 βθῆ88 ἔτοια σγαηΐ οἵ {μογοιρῃ 
Κηοσ]θαρσα οὗὁἨ {π6 Ιαησιᾳαρο: δηῃᾷὰ ὑγϑηβίαίθα σαρθὶν δοοοσαϊηρ ἕο 
{86 δοπ)δοίαγοθ. ΗΟ Δ 1 ΓΙ Τμ6Ὺ ργοοθοαθα ΕὟΔΏΚΟΙ] μᾶ5 Βμ οι 
ὈΥ ἃ τηϊπαΐθ οχϑιηϊηδίοῃ οἵ {μ6 Ῥϑηίαίθιο τη ραν] ου]8γ, 

γγὺῦε {μ1Κ 1Ὁ νϑυῪ ῬγΌ4016, βονγθνοῖ, ὑπαὺ {86 Ἡορτον ἰοχὺ {θη 
οαττοηῦ ἴθ Εσγρύ δα βυῇογθα οοῃβι θυ Ὁ] γ. ΑἸοσχδπασηο ἐπι δίβιη 
γγὰ5 πού αὐΐδομθα 50 Βα ρουβ ΠΟ ΒΥ τὸ {μ6 Ἰούον οἵ δουιρύασθ ἃ5. [ὸ 
υγϑίοῃ ΟΥ̓ {π6 σψογάβ τὶ (86 Βουαρυ!οῦβηθθβ οἵ {86 Ῥαδ]θϑϊδῃ 
1ονγ8. [Ὁ γγὰβ ἴΥΘΟΥ 8Π6 ἸογΓο βρθουϊδίϊνθ Ηδποο τὖ 15 ΠΙΚοΙ͂ν ὑπαῦ 
{116 Ηοῦτον Μ55. ἴὰ Εργρίύ, ἔγοτα συ βῖοι {π6 γϑυβίοη νγὰ8 τηϑᾶβθ, δᾶ 
Ῥδϑὴ συϊίθη βοιιθυγῃιδῦ ΟΔΓΘΙΘΒΒΙΥ δηα Ἰησογγθοῦϊγ. [1 (815 Β6 δ8ο, {88 
ἰγϑβίδουβ 816 80 τηποῖ {8μ6 1688 0 ΟΪάπηθ [ῸΓ {πο 1 ἀδραγίαχαβ τόσα 
1Π6 Μαβογθίςο ἰοχύ. 
16 {μ6 “6.18 δὖ ΑἸοχδηάγιω δῃα {86 βαμπηδαυιίαπβ μαᾷ {ππι8 

Βθονγῃ ΠΟ 5060181 τοραχα [ῸΓ {π6 ργδβουνδύϊοι. οἵ ἰθχύαδὶ ρασιγ, δυΐ 
ΟΠ {π6 ΘΟΠΕΓΑΥΥ ἰγοαῦθα ἴμ6. ὈΟΟΪΚ5. ἴῃ ἂπ ΔΙῚ ΓΑΙ ὙὙΑΥ, ὑμ6 16 15 
τ ΆΒ0ῃ Ὸγ Ὀ6]Ιθνίηρ ὑμαῦ ἐπ6 «΄6νγ8 ἴῃ Ῥαϊθβθηθ δα ΒΔΌΎ]ΟΩ ὑγ ΓΘ 
τ, 018 οατοία]!. ΤΏ Ἰαθίου ῥγοβουνϑα {Π6 ἐοχύ ἴγοιῃ ἃ Πποίαδίπρ,, απϑοϑῦ- 
{168 βίαίθ. [ἃ {π61} Βαπαβ 16 Ὀδοϑὴθ ἢχρᾶ δηα ἀδῆπιθ, Αδοὺὺ {86 
{τὰ6 οὗ δῃᾷ ἃ 0616 θοίΐογο ΟἸ τιβί, 1 8 ὙΘΟΥῪ θᾶ] 00 {Π6 ρῥγϑβϑηΐ 
Μαβοσυθίϊο ἐοχύ, ᾿αἀστηρ ἔτοσι {Π 6 γ ΥΒ1 05 οἵ « οπαίμδῃ δηα Ο[Κ6]08. 
Τὴ {Πκ τλᾶπποῦ, Αααῖ]α, Θυτησηθοιαδ, πα Τροαοίίομ, ἀονϊδύθ τυ οὰ 
1655 ἔγοτη οὐἹτ' ργθδϑηύ ἰαχὺ (θδη {86 ΠΧ Χ, 

ΒΒΟΥΟ Ραΐογο δηα δ {Π6 ἄτα οὗ Ομγιδ, Πουγβηθα ἴῃ «ΓΘ ΒΆ] 6 τὴ 
{Ὦο86 «΄ ΘΥΥ]Βἢ ΒΟθΟ018 ΟΥ̓ ΔΟΔάΘΙΏ165, ΡΥΘΒΙἀΘα οὐ ὈΥ Η1116], πὸ δα 
οοιμθ ἔοι Βδθυϊοη, δα ϑμθίησηα. Αἰδοῦ {μ6 ἀοβίστασοη οἵ {Π6 
ΤΠ ΘΙ ΤΌΡΟΪΙΒ, ΒΤ] ΟΠ6Β ὝΘΙΘ [ογυτηθα 1ῃ «απο, ΖΙΡΠοτϊα, Τωγάᾶα, ᾿ 
(δ βαγθα, δα ΤΊ οτῖαθ. Αὐ ἃ αἴθ Ῥουϊοα, [86 δοδάθιηϊθθ οὔ ὅσα, 
Ῥιυμροϑάμμα, ΝΆ Βαχᾶθα, ἤθαν μ6 Εὐπρῃγαΐθβ, Του οο]ογαϊθα, ΤΒουΡὮ 
{86 ὑπη6 οὗ [ᾷοβ6 ψΠπὸ Ρο]οηρβα ἰο {π686 ΒΟΏ00]8 νγὰβ ἸἈΥρ ΘΙ οοοαριρα 
ἢ οτὰὶ ὑγϑα!οηβ, γοῦ τὖ οαπποῦ 06 ἀοαδίρα ὑπαῦ {Π6Υ 4150 αὐξθεπαρα 
ἰο {86 βύπαγ οὗ [88 ΟΙα Ηδρτον ἀοοαχιοηίβ, {π6ῖν Ιαπρθδαρο, ἰοχύ, δηα 
τη ουργοίδιομ, ᾿πΠαϑηη ἢ ἃ5 (Ποβ6 τ Ἰ 10 5 Ὑγοτο οοπποοίβα τ {86 
ΘουιρύσΓοβ, ΒΎοτα ΟΥὐρθηβ ΗΘ ΧΡ], π16 866 ὑπαὺ ἢ6 δι ρ] οΥ θα ἃ ΘΟΡῪ 
Β'τηταν ἰο {π6 Μαβογθίιο υθοθηβῖίοη. [Ἃ}ἡ {π6 ἔουσί οοηὔατΥ, “ ΘΥότηθ 

ΕῚΤ, ΟἝρρθΠ1υ5, . Μογῖπα8, ΗἩουδίραπί, Ὅτ. Η, Οὐ θη, Μόνοσβ, ΤὨθηΐα5, Ἀηα ΟἰΒΘΙΒ. 
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τγᾶϑ Ἰηβίγαοίοα ἴῃ ΗΓ ΘΡΥΘῪ ὈΥ Ῥδίοβίιηϊδη “6078, πᾷ ἀϑοᾷ {πεῖν Μ ΒΩ, 
Ηδηοθ μἷβ ὑγαπβ δῖοι οὐ ὑπὸ ΒΙ1Ό16 ἀρυθθβ τὶ {Π6 ῥγθβοηῦ συθοθηβίοῃ. 
Α5 γοῦ ἴὰουβ 616 ΠΟ γουῦγθ]- ῬοΙπΐβ ΟΥ ἀἸΘΟΥ [10 ΒΙΡΉ8. 
ΤῈ Μίβῃπα δηᾶ Ῥοίμ (ἀθιλδγαβ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘ ἃ βου] ἰοχέ, θαΐ ποῖ 

ῬΟΙΒΔΡ8 80 ἢχϑὰ {παὺ {π6 ΤαΙπγπαϊδίβ γϑίταιημθα ἔγοτα δἰ οσϊπρ' δηγ- 
ΤΒτηρ ἴῃ 1. ὙΤΠΘΥ βουρῦ, ΠΟΘΥΘΙ, ὕ0 τηᾶῖκα 1ῦ φοηθγαϊ Ὁπομδηρθ- 
8016 ΤῸ 411] βιοοθθαϊηρ {Ππ|65 ΟΥ̓ ὈΓΟΒΟΙΊρύΟΠΒ. τοβρθοίϊπρ Ὀ1Ό]104] 
ΘΑΠ]Πργαρῦγ. Ὑπὸ Ταϊπαυα τηθηίομβ οοηιραγίδοπ οὗ ΜΆ55., δηᾶ, ἃ5 
ΔΡΡΘΔΓΒ τηοϑῦ ΠΠἸπο]ν, ἴῃ ὀομῃθχίοι ὙΓΠῈ {η6 ΟΥ168] τουϊβίοι οὗ ἃ ἰοχί 
Πανίηρ' ντῖουβ γθϑηρθ, Βαΐύ 1161] ΘΧρ δῖτβ {π86 οαβθ νϑῦν ἀἸ δυ με ]γ.} 
ΤΠ6 πυτηθουῖηρ οὗὨ γϑυβ65, Οσβ, δηα ἰθύύουβ 15. 8150 βρόκβϑῃ οὗ δβ ἃ 
ἰαβῖς οὗ 6 ΘΠ ΠΒΊΘ, φορἠογίηι, βογῖδο5, 

1. Το ΘΒ ΘΝ, γογοοίζοη ὁ ἐλ δογίδθϑ, τϑίϑυβ ἰο ἔνθ ρΙδοθ ἴῃ 
ὙΓΏΟἢ {π6 γοϑᾶθυ 15 αἀἸσϑοῦρα ἴο τοὐϑοῦ ), νἱζ. ὅβη. χυτ, ὅ., χχῖν. δδ. ; 
Νύτηρ. χῖϊ. 14. ; Ῥδα]. ᾿χυ!, 26., χχχυῖ. 7. ὙΠ6 ορροβῖία οὗ {μῖ8 
15 ὩΠΒῚΡ ἐδ 9, ἰοοέϊο δογίδαγμηι, ΟΥὨ γϑαάίηφ 97 ἐϊι6 βογδο5. 

2. Ἐχίγαογαϊπαγψ ροϊπέδ τὰ ΠἰΘΘἢ γοσγ8, Ρ]ΔοΘα ΟΥ̓ΘΥ ΟΠ6, ΤΟΥ, ΟΥ 
811 {1Π6 Ἰούίοτβ : ἀδῃ, Χυῖ. ὅ., ΧΥΠ]. 9., χῖχ. 88., ΧΧΧΊΙ, 4., χχχυὶ. 12. ; 
ΝΡ. 11. 89,, ἴχ. 10., χχὶ. 80,, Χχῖχ, 1δ.; 2 δι, χίχ 20.; [58. 
χὶτν, 9.; 261, χὶῖ, 20,, χὶνὶ. 22.; Ῥραὶ. χχνι, 18.3 

8. 3: δὲ) ἢ), Α᾽γὶ υ᾽ο ο᾽ δ, τοξουυϊηρ ἴο βοιηθι βίηρ ποὺ ἴῃ {86 
ἰοχύ, θαΐ ὙὨΟΒ οὐρῃῦ ἰο 6 τϑδα, ἰὴ βθυϑθῃ ΡΙδοθβ, 2 ὅδμι. ψ111. 8., 
χΥυϊ. 28.: «[ογ. χχχὶ. 38.,1. 29.;: Βυυτὰ ἢ. 11., τ... ὅ. 17.3 

4, ΝΟ) 2 Ὶ3, ο᾽ἐλιδ υ᾽ἷο ἀὐἶτῖ, τϑίοσυϊησ ἴο βοιμηθίβιηρ' τη {π6 ταχύ, 
ὙγὮ1ΟΪ. Βμου]α ποέ Ὀ6 τϑαᾶ, ἴῃ γθ ρΙβδοθβ, 2 Κϊηρδ ν, 18,; Πϑαΐ, νἱ. 1.; 
“61. 1... 8. : ἘΖοΙκ.. χ]νπ!. 16. ; Βυτ 111. 12. 

ὅ. Θοταθύπηθβ ἐμ Ταϊτηθα αἶδοὸ τηθηθομθ αἰ ἴθγθην υρϑϑϊηρθ, ἃ8 
ΟἹ «“οὉ ΧΙ. 1, ; Ηδρ, 1,8. ὙΠοθθ ἅτ ΟΠ] Ὁ {μ6 Μαβογοίθϑ 
2 Π3) ἢ, ΑἸγὶ πιο μι. 

θ. ΤΏ ἀϊδιϊηοίίοη μοϑύνθθῃ ἐἼΡ πα ΠΡ, ηιῖλγα δια πιαδογοίδ, αἶδο 
ΟὐΘΌγ5. ΠΡΟ ὮΝ Ὁ), ΣΡ Ὧν Ὁ: 7767 ἐς σγομπα Κ07 ἐδ ἐγααίοπαϊ 
γθαάίηρ ; ἐΐ676 ἐδ σγομηά Κ07 ἐδ ἰοπέμαϊ γεαάίη. 

7. 15 κὸν 15 ΝΡ. δ. Πραά ποΐ 80, διιέ 50. 
Μαυοὰ αἰξογθμος οὗ οριπίομ οσὶβίβ τοβρθούϊηρ {868 ῬΥΟΡΟΥ ταθϑηϊῃρ; 

δα] ΔΡΡΙΙοοὐΐοπ οὐὗὁὨἨ {686 ἐβοβηῖοα! ττοσβ δηα Ῥῇγαβοβ. Οπ {Π6 ὁπ6 
Βαπά 1τῦ Πα 8 Ῥβϑῃ [6]4, ἐμαὺ Π6Ὺ σίου ἰο δούμαὶ ναυῦϊύϊομβ ἴῃ {86 ἰοχύ, 
ΔΗ ΟΥ̓ 108] ΘΟΥΓΘΟΌΪΟΠΒ ; οα {86 οὐμου, (μαῦ {86 0 αἴ οἵ ἃ πεγπιοησιζίοαϊ 
πδίαχθ. ΤΠθ τηοβῦ βίγθμποιιβ Βαρρουου οὗὨ {μ6 αὐ ΒΥ ρούμι 6818 15 
ΚΟΙ, σο τηδϊηἰαῖηβ {παῦ (86 ἰαχὺ νγὰβ παυθῦ ἀουθύ ἃ] ἰο {μ6 Τα]- 
τηυσιδίβ, θαύ ἐπαῦ 1 γγἃ8 ΔΙΤΘΔΟῪ 50 ΠΙΤΩΪΥ βουμ]οα ἴῃ ἐγαάτίιοη {μαὺ {Π6 
ἐγ 6 Τ ΔΊ ρ' ΘΟμ βία ΕΠ] ἀρτθοβ γιθα {π6 τηοᾶθτη οὁπ6.4 [ἢ 80 ἀοΐηρ, 
γγὙ6 ὈΘΙίογο {πὰὺ μΒ6 ἢδ8 δχίθπάθᾷ βϑύϑύδὶ δχρὶαπδίϊομβ οβδγθᾷ Ὀγ 
Ηρίδ]α, ἴο ἃ σγϑαίοι. Ἰθπρίῃ ἐμαη {μ86 ἰαὐίοι βομ αν Ἀρρτονοβ οἵδ 
Ὑγ9 ἄρτϑθ τῇ ΗῸρΙΙ, {παῦ Νοβ. 6. ἀμᾶ 7. 4ο πού γϑίδυ. ἰο ογίξίοαϊ 
ἐπιεηἀαΐζοτιβ, Ὀὰὺ ἴο δαποπίσαϊ οΥ δοοϊεείαςίϊεαϊμψ-ο5ἰαθ[ιδἠθα, ϑινᾷ αρο- 
ογγρλαΐ τϑϑᾶϊαρβ (Νο. 6,),, ἀπᾷ ἃ βοτῦ οὐὁἨ ῥΙΑΥ οἡ ᾿χογβ ἴῃ {π6 ἰδχύ ΟΥ 
8. ἰυγηῖηρ οὗὨἨ {ῃ6πὶ ἰηΐο βοιβ οὐϊμοῦ δρρι!ϊοδίϊοη (Νο. 7... Βαυΐῦ το 

 Ἑπ]οπηρ, Ρ. 666. 2 ΟἌἝρΡρΡϑ:, Οὐ οι ὅδοσγα θᾶ, ΨΌρΟΙ, νο]. 1. Ῥ. 448. δὲ δεηᾳ. 
3. Νοάαδτίτη, [0]. 87, σἂρ. 2. 866 Βαχίοιβ ΤΙΊθογίδβ, Ρ. 40. 6 βεῃ. 
4 ἘΠη]οΙ ΠΡ, ΡΡ. 667, 668. 5. ΒοΙοποΒίπηρ, τι. 5. γ7.7 Ὁ. 62, 6ὲ δοηᾳ. 

Ὁ 4 



40 Βιδίοαϊ Ογἰοΐδηι, 

ἄοτααν ἴο 186 Ἔχρίδηδίίομβ οὗ Νοα. 1, 8, 4, ὅ., σίνϑῃ ΟΥ βδῃοίϊοποα ὉΥ 
61], δηᾶ τεραγὰ [86 ΘΧΡ ΓΘ Β510}8 88 νϑβϑίρϑ οἵ ογζέλοα! ΦΟΥΥΘΟἰ10η5 Ἰὰ 
186 Ὀ1Ό]1ο4] ἰοχύ, τωρ ὈγῪ ἴμ6 ϑογίδος οὐύ ΒΡ Ὀοΐογο {86 ΤᾺ]- 
ΤῸ (16 {1π|6. 

Νο. 2. τοϊαΐθβα ἰο {86 οχ γδου! ΠΘΙῪ Ροϊπίβ.Ό ὙΤη6 Ττδαοῦ ΘΟΡΠΘΥΙΠα 
ΤΑΘΠΟΠΒ 5Βῖχ ΒΌΘΙ ΡΙ8ο68, ἐβουρᾺ {πὸ Μάβοσδῃ βρθβκβ οἵ βῇβεπ. 10 
σου] βϑο {μα {6 Ὺ ὙΟΥ6 ΟΥΊΡΊΠΑΙΠΥ ᾿πίοπα θα τὸ Βμον {86 Βρυτίοι- 
685 ΟΚΓ τογάᾶβ οὐ ἰοὐίζουβ: ΤῸ Τα] 150 βρθακβ οἵ {6 μημϑμαΐ 
ἰρέΐογα, 1. 6. ἴἰέίογβ πια]δομία, πιϊπιδομία, ἐπύυθῦϑ δὲ βαβρέηδῷ. Τὶ 
ΔΡΡΘΔΙΒ {παὖ {Π6Ὺ δᾶ αἱ ἢγβὺ ἃ ογίξοαϊ Ἰταροσῦ: θα 1ῃ ὑμ6 {τη6 οἵ 
{86 Ταϊπυᾶ μ6 0 ὑγο 6 ΔΡΡΙ16α αἰοσογίοα Ἢ. 

Οἱ {μ6 σ᾿ Πο]6, {π6 ἰοχύὺ νγ88 γΧ6}} βοῦ!]θα ἀυσίησ (ῃ6 Ταϊπηθαιο ρ6- 
τἱοᾶ, δῃᾶ ρσϑηθτα! γ᾽ ἃστοοα πιὰ {η86 Μαβογοῖῖο Βυΐ νδυϊουβ τϑϑαϊηρ8 
616 ποῦ ἀπκπονση. 186 Ταϊμηπαιδίβ δηα {ποῖν ρυράθοθββουβ μά 
ΟΥΙοαΠ]ν αὐϊοπάρα ἰο {Π6 {οχύ, δηα ΟΟΘΟΑΒΙΟΠΔΙΠῪ βαρσαοδίθα Ὀούξοι 
γρδδίπρθ, ΤΉΘΥ μαᾷ ἀϊοτουῦ Μ55., ἀπα ὁπ σοτηρασῖπρ ὑμοτὰ Τουπα 
βου δὶ ἀἰβοσθρδηοῖθϑ τοβρθοίίπρ' ἡ Β1Οἢ ὑΠ6Ὺ σανα 8 ΟΡΙ ΠΟΙ. 

Αἴδον τὰς Ταϊτυα τγγχὰβ οοτηρ  οἰβά, αὖ {π6 οἷοβθϑ. οὗ ἴμ6 6 οοηύατυ, 
ἃ. ΠΟῪ ῥουϊοά ἴῃ {π6 Βιβίουυ οἵ {π8 ἰοχὺ, ἰϑυτηϑά ἐδ Μαδογοίϊο, ὈΘρδιι. 
γε Βᾶγο βθϑῃ {μαύ {86 Ταϊτηυαὶβίβ σοῦ φεπογαϊίᾳ Βα βθ θα σις {Π6 
ἰοχύ 85 {Ππ6ὺ μᾶ τϑοοϊνοα 1τὖ ἴτοτὰ σϑηθγδίϊοι ἰο σαπογαίϊοι ; ὑπουρ 
ΤΠΘΥ ἀπαυθϑθμδν οοπίγιθαθα ἰο οἵνθ ΤΟ 6 ΠΧΘαΉ 655 [0 10 1η 880- 
οοϑβῖνο οοηΐασίθθ. ΤΠοῖν οὔθ αὐξοπίομ, ΠΟΎΘΥΟσ, νγὰβ αἸτθοίθα [ο 
σασβίζομβ οὗ 7υὙἹ 1081 {ΠΘΟΪΟΡῪ πᾶ 8]]Θρόστῖοαὶ 1η θυ ΓΘ Δ ΟΠ Β, ῸΓΣ 
ΠΟ ργοαὺ ΒΟΟρ6 νγὰ8 ἔπγηβηθα ὈΥ 8ῃ ἀπροϊηἰοα ἰοχί, 1ωραγπθᾶ 
16 :)8 οομ παρᾶ ἰο βύυαγ {π6 Βαογθα ὈΟΟΪΚ8, ῬαΥΒαϊηρ' 1Π|κΚ6 ᾿πνοϑο ρ δ, ΟΠ 5 
ἰο {ποῖν φργβάθοθββοσβι ΤῊΘ Β080018 ἴῃ ῬΑ] βίπθ, ββρθοῖα!]ν [μαὺ αὖ 
ΤΊΡΟΥα8, ΠΟῪ ἴοοκ {86 οδᾶ, Βγουρμῦ Ἰηΐο δοηποχίου 1} {86 
Θγτίδηβ δηα Αὐδθίδηβ, ΠΟῪ ογ βυστθα ἊΡ ἰο ἀο [ῸΓ {π61} οὐ 
Ἰληρστιᾶρθ βοτηθίμίπρ' ΠΚ6 ταῦ ὑπ6 11 δούϊνθ ποῖρηθουτΒ Το γα οθοίπρ: 
ἴον {μοὶν γϑαρθοίίνο ἀϊα]θοὶβ ἀπ 1ἰἰοταῦατθ. [πῃ ὁομβοαθθποθ οὗ {Π68 
Ἰποσθδβίηρ' ΠΌΤ . οὗὨἨ ἐγδαϊϊοπαὶ ἀ ΘΠ πιο η8 δηα ργθοθρίβ, 10 νγᾶϑ δ] 
ἄεβίσϑθ!α, 1 ποὺ πθοθββατυ, ἴο τϑάποβ ὕβοῖὴ ἴοὸ ψτιάπρ, δπα ἰὸ ἤχ {88 
Ῥτοπαποίδίϊοη ἴῃ [86 Βθ1λ6 Τηϑ ΠΏ} 6 1 ὈΥ͂ γΟΥΤΘ]- οϊηΐβ 8πΠα δοοθπΐθ. ΑΒ 
1η6 τοοάς οὗὨ τϑϑᾶϊηρ 1π6 ὈΙΌ]1οΔΙ ὑδχὺ πα Ῥθθη βία βῃθα ὈΥ͂ οτδὶ 
ἐγαδιίοι ἴῃ {86 80 0018 8η4 βυμπαρόρτοβ, 10 ὈΘοῦμηθ πο Ὁ] ἴο ΤΘρτθ- 
βοηῦ ἴῦ 1 Ῥοββῖθ]6 ὈΥ τυ θη τρᾶυκθ. ΥΥ̓μαὺ "χὰβ {ππ8 ττιύθη, {Π68 
βοᾶν οὔ ὑτϑἀϊίίομαιὶ τουηδυῖκβ τϑοοϊνρα ἔγοτα {861} αύμδυβ, δαρταθηΐθα 
Ὁγ ἐποῖῦ οὐσ ὈὈΒΟΥ δ 08, ἃ8. 016} 85. [88 ἐγϑα! 1018] ῬΥΟΠποιδίϊοῃ 
ΥΤΘρυβθηίθα ὈΥ 8 βυβίθμι οἵ βριβ, 18 0] 6 ἐΐε αδοταϊι, ΠΙΦ, 1.6. 
ἐγαάϊζίοη. Τὺ ΥὰΔῪ 6 τϑϑ!]ν Βαρροβθά, {πᾶ [86 τηδύουβ οογητατ θα 
ἴο πτϊδηρ' το τα]! τοαβ. ΤΉΘΥ 8}} τοϊαίθα ο [86 ἰοχί, ποῦ 
ἴο Βιο ἢ. ααοβίάοπβ οἵ ᾿ατ! 1 α] [ΒΠΘΟΙΟΡῪ δπά 8] ροτυῖοαὶ ἱπίογργοία- 
ἴοῃ 885 ἃ16 αἰβουββθᾶ ἴῃ {π6 Ταϊσα. ΤΉΘΥ σοῦ ογίξοαΐ γα 6 Υ 
{μπὲ Πογπιοηθμέοαῖ. ΤῊ Μαβογοΐθβ συοίθ ἄοσσῃ Ὑπᾶὺ πα ὈΘΘΠῃ 
ΟΥ̓ΆΙΪΥ ρογραίπαϊθα Ὁ ἃ Ἰοηρ ροιϊοᾶ; ἴτοιη ΕἸΖγαβ ἐΐηθ, 88 [868 
768 βᾶγ. Τῇ τηδίουα]8 μι οἢ Π8α δοουμημ]αίθα ἴῃ {86 οουσβο οἵ 
οοηἑατῖ685, [Π6Υ σοτηταϊ 64 ἰο τυ πρ', Βοοατίπρ δὖ {Π6 βάτηβ ὑΐσηθ {Π|6 
ἀτ!! ἄοπαὶ ἱπιογρτγοίδίίοπ οὐ {μ6 ἰαχὺ ΒΥ ἃ γονο]-ϑυβύθιη ραγ Ύ Ὀοτ- 

Σ ΒαυχίουἊ᾽5 ΤΊΡουα5, Ρ. 178. δέ. βθσᾷ. 
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Του θα ἀπ ῬΡΑΥΟΥ ἐτατηθαᾶ ὈΥ ὑβοιηβοῖγοθ. Βαῦὺ [Π6Υ 4180 δηϊαγσϑᾶ {Π6 
Τη8 85 οἵ ὑγδαϊ τομαὶ τορυ]δίοηβ ἃπα οὐβουνδοηβ ὑμ6 Ύ Πα τϑορὶνρα 
ἴγοτῃ {μοὶ Ῥυθάθοθββουβ, ΕΥ̓͂ ΠὈΤΊΘΤΟΙΙΒ ΤΘΙΊΔΙ ΚΒ. οἵἨ ΤΠΘῚΤ ΟΥ̓, ΟΥ̓ΙΟΔΙ, 
ΟΥ̓ΒΟρΤΆΡΒ1ΟΑΙ, σταχηγηδίοδὶ, δμα οχθρϑίϊοα. ὍΠΟΥ αἸα ποῦ τρλῖκα 8, 
εγζέϊοαϊ γϑοθηβίοη οὐ γουϊδίοι οὗ {86 ἰαχί. ΤΈΆΘΥ μά σού {86 ἰοχί ἴῃ ἃ 
Π χοᾶ βίαίϊθ' 10 μδὰ Ὀθθῃ δἰγοϑαν οβϑία Ὀ8ῃ64 ὈΥ {86 ἀβαρο οὐ θη υ 168. 
Βυῦ {86 ὺ τηδᾶθ ἃ πυσηθοῦ οἵ οουγθοίίομβ οὐ 10,  Ά1ΟΙ, ΔΙοπρ 
οἴβουβ οὗ {86 βαρ Κιπᾶ Βδηᾶθα ἀονγῃ ἰο ἐπμ6πὶ, ΤΒΘῪ Ἰηὐθηαθα 
ἀσοοπιραηψ ἰδ 6 ἐθχέιι5 γϑοορέιι8. 

Τὰ δαορύϊηρ' 8δη4 φηϊαγρίηρ {π6 ΟΥ(104] Υοιηϑ  Κ5 οοηίαϊποα ἴῃ {86 
Ταϊμητα, γα πα ἴῃ ἐμ Μαβοσαὰ Ὁ ΒῚΘ ΠΡΙ δογγοοίο βογίϑαγμηι τὰ 
οἰσῃύθθῃ ρϑββᾶρβ οὗ δουιρύαχο, ἢ. 6. Ομ ἀδίομβ ἴπ {π6 ἰαχί. ΟΥ̓ {ῃ6 
σγογβ ἰο σοῦ 3.9 ΩΣ ἾΡ 15. δἴιχϑα, ΟὨ]Υ͂ βούθῃ 816 ρίγϑῃ ἴῃ ἰῃ6 
Γαϊγαυά, τυ γθαβ ὑπο γ6 ἅτ ἐμιτίθθῃ ἴῃ {86 Μίδϑοσυδῃ. 

τς ΑΒ ἴο {86 τοιμαγκβ οὗ ἰῃ6 Μαβογοίθβ αἰβυϊπριιβηθα Ὀγ {π6 ῬΉΓαΒΘ 
2Π5) Ῥ, γϑαά δηα ευγτέξοη, ΤᾺΘΥ ἅγ6 ογϊξϊσαῖ, τπο] ααϊπρ' ἃ αἸΠ οσθπύ αἴν1- 
βίου οἵ ποχάβ, ἃ ὑγδηβροβιίοη οἵ 1ϑύξθυβ, ΟΥὁἡΎ ἃ ομδηῆρθ ἴῃ {θοι, {86 
ΒΌΡΡΙγπρ᾽ οὐ οχὐαϊ ηρ' οὗ ἃ ὀΘοπβοηδηΐ : σγαπιπιαΐίοαΐ, ὁποσοίίοαϊ, ογἔδιο-- 
σγταρῆϊςαϊ, σίοβϑδαγίαΐ, δι οηιϊδίϊο. 

ἼΠ6 βουγοθβ οἵ {8686 ἀὐἶγὲβ βδοηθ. δυο δβϑβυηθα ἰὸ 6 ἐγαάϊέοηι ἀπά 
ἐΐ6 εοπιραγίδοη 954Ρ|[:Ὠἁ Μῖδ8., ὧἃθ. Κπηοῦι, Βαυχίοτῇ, Καοππίοοί, ἄσ, ; 
οὐμουβ, ὑμ6 ἀθοιαρα οριπῖοη οὗ {86 Μαβογϑίθβ ὑβοιηβθὶνϑθ, 885. [2μ068- 
μον, Ρίδθ,, ὅχο. ; θαὺ ΟΥΠΟΥΒ ΤΟΓΘ ΘΟΥΥΘΟΌΥ δββαμπλα δοέΐ, ἃ5 (ὐδρΡὈ 6115 

᾿ 8ηᾷ ΥΥ̓ αἰΐοη. 
Πιβποῦ ἔσοτα {8688 ἀγα {Π6 ῬΓΌΡΟΥ σοη)θοΐμγ68, ἸΥ̓3Ό, ο᾽δῆγτη, οἵ 186 

Μαβογθίθβ οὐ αἀπποα] σπογᾶβ, ὀχοφοξίοαΐ, ογέϊοσγαρἠϊήςαϊ, Δα σγαηι- 
γιαξίεαΐ, ἢ ᾿ 

ΤΉΏΘΥ 4150 πυπηθογθά {Π6 γϑῦβθ8, σγοσᾶβ, πα Ἰούΐουβ οὗ θυθυυ βοοῖς: 
Ῥοϊηίθα οὐαὖὐ {π6 τρ144]16 ψογτὰ δπᾶ ]Ἰοὐΐου οὗ θϑοῖ ; οοιῃηΐθα γὑϑυβθ8 
ΜΓ ΠΙΟΙ οοηίαϊποα αἱ {μ6 Ἰούζουβ οὗ 186 Δἱρῃβαβροῦ οὐ ἃ οουΐαϊῃ. ΠΌΘΟΥ 
οηἶΐν, ὅχο. 
 Πὰ5. {15 ψουΐκ οομίαϊηβ ἃ ργϑαῦ τδ88 οἵ οὐβθυνδίιοηβ, τ] ] οΥγα 
ΔΘ νϑυϊουβ ἴῃ {π6ῖν παΐατθ. [ύ 15 ἃ σψαϑὺ οὐὔἹὔϊοα! δηα δχθρϑίϊοδὶ 
βίουθῃοιβθ, ἰο ψΒΙΟἢ αΠἴουθηῦ Βοῦγοοβ ἃπα {πηθ65 οοπίσιθαίοαά, ρΡ6Γ- 
γϑθα Ὀγ {π6 ὁπ ομήθοῦ οἵ ργϑβϑυνίῃρ (86 Ἰῃίθρουιν οἵ {π6 οτἱρὶπδὶ 
ἰδχύ, 88 γ768}] 5 {{|6 στὶρῃὺ τϑϑαάϊηρ ἀπ Δρρυθμθηβίοι οἵ 10, ἔοΥ 811 {πλ68. 

ΤῊΘ Μαβουδὴ νψγὰβ ψυϊτίθη αὖὺ Ἀτϑὺ ἴὰ αἰβυύποῦ θοοῖκΒ ὈῪ 1561. Ῥαῦ 10 
γγ85 δἴγουυγαυβ ἰγαηδίουσοα ἰὸ {886 ταᾶρὶπ οὐ ΜΗ5., ἃ ρῥυϑοίίοα {μαῦ 

᾿ς Ρ8γ6 Υἶδ (0 ρτϑαῦ σοπβαιβίοθ. Αὐθιγασυ αδότουϊαξίοπδ ἃα οηιὶβ 5108, 
οἴνϑῃη διὶβίηρ' ἔγοτα τυϑηῦ οὗ βραοθ, δπά {πὸ ἔγοαιθηῦ δρρομπαϊηρ οὗ πον 
οὐβογναίίομβ, ᾿πγοϊνϑᾶ ἰὉ ἴὰ ἱποχί θα 0]6 Ῥουριοχιυ. ὍΤΠμ6 σγεαΐ διά 
{πο Μδβουδῃ ἅτ ἀιβιϊηριϊδηθα ὈΥ {μ86 σγθδίθυ Οὐ 1685 δοιαρδβδ οὗ 
{π6 οὈβογναίίοπβ ᾿ποϊαἀθα ἴῃ [μο. ΤῊΘ 016 15 ἃ ουτίαιτηθηΐ οὗἁ [86 
οἴμευ. Αοοογάϊηρ' ἰο ἐδό ρίαοο ἴθ οοσυρ[68, [886 σγϑαὺ Μαβογδῇ 15 οδ]θα 
ηπαϊέβ, ρΡΙδοθα δὖ {μ6 οῃα οὐἨ ὈΟΟΚΒ; οἵ'΄. ἐσαέμαϊβ, ΟΥ̓ {πὸ 5146 οὗἉ {86 
Ταχύ. 

ΤΙ φγοαΐ ΜΑβοσδῃ τπγαβ ἢγϑὺ ρυϊη θα ἱπὶ ἐπ6 Ἰᾶῦρθ ΒΑΡ ιπῖοδὶ ΒΙΡ]168 
οὗ Βοιηβοῖρ δηᾷ Βαχίογέ; [86 έἴ6 ΜΆΒοΥδΝ 15. ῥυϊηὐθα, τλοσΘ ΟΥ̓ 1688 
ΟΠ ]οΐθ, ἴῃ 811 ΗΠ ργον ΒΙ10168. 

Δ 5660 }ὲὸ Ὑγοίίο, ΕἸπ]οἱΐ. 8 91. ΡΡ. 187, 188, 189. 
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ΤῊ6 ναΐυο οὗ {πὸ Μαβούδαᾷβ [885 ὕθϑῃ αἰ ΠΟῪ οβυχηδίθα, ΤΏοβα 
ὙΠῸ ἅτ Ὀεβὲ δοαυαϊηίοαᾶ τῖτ {μ6 ὙτοΥϊς ἸΟΟΪΚ ἀΡοπ 1Ὁ 88 οομ τ αὐϊηρ; 
τὰ ἢ ἰο {π6 Ρυ τ οὗἩ {π6 ἰοαχύ. ΤΥϊηρ 856. ἅτ βοῖηθ ρᾶγίβ οὗ 10, 
ΟΥμοΥΒ ἃτ6 ψγ16}} ΟΥΤΩΣ οὗ αὐδοπίϊοῃ 85 ανιηρ' ἰΆΓΟΘΙΥ Δ πα ῬΘΉΘΒΟΙΆΠΥ 
ἱπΗποπορᾶ θοία {μ6 ἱπίορτιν πα οογγθοίμθββ οὐ [16 βδογθα ὙΓΠΊΏΡΒ, 
ΤῊΘ6 οοπιροίθ γοοα]βαίϊου. οὗ [π6 ἐοχύ, ἃ8 ν18}1 ἃ8. 118 δοοθηϊαδίμοῃ, 
δα πον δ6ϑῃ οομρίοίοᾷ. Τμ6 οἰἠδ5 ἀπα αὐτὶ μα Ῥθθῃ ἀϊβί!η- 

συ θηθ 4 ἀπᾶ βοι θα Ὁ {16 Ἰαδουγβ οἵ {π6 Μαβογθίθβι ΕἾΟμὰ {}]8 
ἔα ἔουναια Ὁ γγχβ {86 Ὀυδβίποββ οἵ “68 88. γ16}1} 88 (τάδ Π 
ΒΟ Αγ5 το ῥργονίἀθ ἔὸν ἐΔ 8] ἐγαπβουιρίβ, πᾶ ὑο ργθνθηῦ σου ρίοη 

ἴῃ {π6 ἰοχῦ ποὺ Πττα] βία 5864, ὈΥ Θοταρατίηρσ ΜΉ. πᾶ οοἸ]βοίπρ 
ΨΔΥΙΟῸΒ ΓΘΘΑΊΠΡΒ,. 

Αὐ {δ επᾶᾷ οὗ ΒοιηβουρἘ βθοομᾷ ΒΟ ῖοα] Β10]6, δαιτοα ὈγΥ Β. 
6000 θη ΟἸΠμαγίμα, 15 ρεϊη θα ἃ 11δὺ οὗ ναγῖουιβ γϑδάϊηρβ Ὀ6]ομρίηρ' ὕο 
ἴπ6 βαβίθσῃ οὐ Βαρυ]οηίδη, δηᾶ {μ6 σϑδύθυῃ οὐ Ῥ δ᾽ θβ 18}, «ΘΒ. 

. ΤΉΘΥ δππουηύ ἰο 216---220, ΑἸ] τοϊαίθ τπθυθὶυ ἴο ἐπ Θοπβοπδηίβ, 
δὀχοορὺ ὑπο δϑουῦ "6 Μαρρίᾷ. Ἡδποοθ {πὸ σοπιραιίβοη οὗ (πὲ Μ55. 
ΏΘΠΟ6 ΠΟΥ ΤΟΥ ἀοιίνϑα 15 ρἰδοθᾶ δηύθυῖου 0 {π6 ἰηἰτοαποίοη οὗ 

[86 γονγβὶ-ροϊπίβ, ΤᾺ ραιύϊου δγβ τοίδστθα ἰο δῦΘ ταϊπαΐθ 9Π68, ἔγο- 

ΦαΘΗΤΥ ἀ᾽ γίβ πᾷ οἸιδ6. ὙΒοὶν δυῦπον ἀπά ἃρθ ἃ. ΑΠΠ|κὸ ἀπ κπονσῃ. 
ῬΙΟΌΔΡΙΥ ΒΟΥ Ῥοίοπρ; ὑο {π6 βαυθῃίῃ οαπίατΥ ; αὺ ΜΟοΥΪΏ ἈΒΒΌΤΑΘΒ [86 
εἰρῃθ. Νοῃθ οὗ [θὰ γοϊαίθβ ἰο 186 Ῥοϑηζαίθαοι, θθοδαβθ, 85 ΡῈ Χ- 

τοῦ {μΐηϊκβ, ἐμοτθ τὰ πὸ ἀπἴἔδγομος {μοσθ. Οὐ ψοβίοσῃ ΜΘ. ἀο 

ποῦ Αἰτγαῦβ οομῆγηα {π688 τοαάῖπρθ. ΥἮ αἰΐοῃ 88 στϑρυϊηίθα ἔποπὰ ἴῃ 

{π6 βἰχίῃ νοϊπαπιθ οὗ [86 Τμοπάοῃ Ροϊγρ]οί. 
Τὴ {π6 δ᾽ θυθηίῃ οομΐατυ, Β. δῖοι θ6η Αβῆμθὺ, ἃ Ῥαϊθβυπίδη, δπα 

ΤᾺ. ὅαοοῦ θ6η Ναρμία!!, ἃ ΒΑΡΥ]οπίδῃ «6 ν7, τη 46 ἃ οΟἸ]ίϊοη οὗἨ θϑαϑβύ- 

οΥ ἀπ τγοϑίοσῃ Μ55. ΤῊ6 νϑυῖοιβ γ δα Πρ ἴῃ {818 [δύ τοὶαίθ 8016] 
ἰο γον ῖβ δῃᾶ δοοϑηίβ, ὙΒθηοΘ 1Ὁ 15 σοποίπαρά {παὺ (Π6 γον 6[-βυβίθια 
Πα Ὀαοη Δἰγοδᾶν οομπιρ]οἰβά, δπα ππηροϊηιοα ΜΗ. Βαᾶ [Ἀ]|6η Ἰηΐο 
ἄϊδαβθ. Οπδ δχοθρθοη, ποῦ τοἰδίησ ἴο σου 615 ΟΥ' δοσθηίβ, 15 ὁπ ὑδῃ- 
ἴο0165 γἱ]. 6., βοτα θη ΝΡ ίΑ 11 ἀϊνιᾶθβ ὦ ποτα ᾿πΐο ὑχο. ὍΤῊ15 118, 
οοηΐαλπῖπρ' ἀρυγαγᾶβ οὐ 864 ναγιαίϊοηβ, 18 ρυϊηὐθα ἴῃ {μ86 ῬΔΟΌΙΠΙΟα] 
ΒΙ0165 οἵ Βοιαθοῦρ δῃᾷ Βυχίογῇ, 88 γΧ7}} 85. [Π6 ᾿μοπάοῃ ῬοΙυροί. 
ΤῊ νοβίθσῃι εἶθυβ, πα ὑμογοίοσο οὐσγ ῥυϊηίθα βαἀτοηβ, σοπιπιοπῖν 
{0]]ὸ θθη Αβμοσ. 
τοι {818 ρουϊοά οπνγαχά, ἰο τ οι Ὀθϊομηρ τηοϑῦ οἵ ΟὟΥ ΘΧΙβυηρ' 

Ἡορτον Μϑ5., [π6 ἰοχῦ τϑιλδϊηθα βυβύδα αν {π6 Μίαβογθίιο ΟΠ6. 
ΜΆ. ᾿ογ6 ΤΩ ΒΙΎ οοπίουτηθα ἰὸ {π6 Μίαβοσαῃ. [Ὁ τπδὺ 8 βδῖθὶ υΥ 
εἰπγιηθά ἰῃαῦὺ πὸ ᾿τηρογίαπῦ δἰ αυδίϊομβ σοῦ ἱπίτοάποθα Ἰηΐο {86 
τοοο γϑα ἰαχύ, ἱμβουρἢ τηϑην ναχΐοιιβ τθϑϊησβ οχιβίθα ἀασίηρ 86 {|τὴ6 
ὙὙ6 ΒρΘαῖ οὗ, ἃ8 18 ρυονθα ὈγῪῚ Κοππίοοῦ, Ὑμοη ἢ. Μοῖν Ἠδι]ονὶ 
(.Ρ. 1260) οφομπιρ]αἴη8 οὗὨ {μπ6 οοσταρίίοη οὗ Μ55., Β6 υϑίβυβ ομιΘΗν ἴο 
1886 ϑογίρεϊο ρίοπα διὰ ἀοζεοίίσα. ἘΔΟΙΒοσπ {81 η|κ5 ἐμαὺ ΜΙ. σχ6γ6 
Δ] Τοτοα δἴνου [μ6 Ταγρυτηβ, πα Δοοογαϊηρ ο {Π|6 ῬΥΪΏΟΙΡ]68 οὗὨ σ,ΔΙΏΓΆΔΓ, 
ὙΓΒΙΟΝ. ὙΤ6Υ6 ΠΟῪ βύπαϊθα 1} ργοαῦ Ζθα]"} : Ὀαὺ (815 1Ιᾶθα 15 τοήθοίθα ὈΥ 
948η.3 δπᾷ 6 ΥΥ εἰϊ6.2 ΤΏ τϑοορῃβοα δυϊμουιυ οἵ {π6 Μαδβοσδᾷ 

" ἘΠ]οἰπηρ;, νο]. 1, ῬΡ. 372, 8738. 
2 ἙΠη]οϊδαηρ ἴῃ ἀϊ6 ρου ]!ομθη ΒΌςΠοΥ 408 δ]ΐοη Βαπᾶθ8, το]. 1. ΡΌ. 400, 401. δοοοπά 

οὐ! 0η. 
3. ἘΞη]οαπρ, ΡΡ. 140, 111. 
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το ἃ ΒΟΔΥΟΘΙΥ μᾶγα Ῥοιτηλυθα βοῦς ]’Ιοθπβθ. Οπ {86 οἰμοὺ Βαηΐῆ, 
ἹΚοππίοούυ ἐμπῖηκ ἐμαῦ {π6 Ταγρατηβ γοτο αἰζοσθα αἴδου {Π6 ἩΘΡγο 
ἰοχί. ΤΠ15 18 τόσο ΠΚοΙγ, ἐμουρῆ 1 σοηΐθδβ ὑμαῦ {που 18 1016 ογὶ- 
ἄδθποα ἴῃ νου οἵὨ (86 βίαὐθιιθηΐ. 

Τη ἐγαηβουθιηρ ΜΗ5.. {86 ΒΔΌΡΙΠΒ. οὗ [86 τη! α]6 ἃρ65 δαορίοϑα 
οογίαϊη οἱα δηᾶ οοϑ᾽ ογάϊθα Θχθυ ρα 5 ΒΙΡΉΪΥ να]πθα [Ὸγ {861 ΔΟΟΌΓΒΟΥ 
85 βΒίαπαατά ἰαχίβι ΤΏρβο ὅγ618 :-- 
1. ΤῈ Ομράος 906, ποῖ, ταθυ ϊοπθα Ὀγ ἸΚΊ τη, Εὰ. Μοβοβ Νδοβιηδ- 

πἰᾶοθ5, ΒΒ. ἘΠ165 1, οντα, ΗΕ. Μίομαποια 46 ΤωοηζΖᾶηο, δπᾷ Βὰ. Ζδουΐ. 
ὝΥ ἄο ποὺ Κποῦν ψπῆὸ Η1116] νγᾶβ. Ῥϑύμαρβ ΒΚ. διπηοηὃ 18 σὶρηῦ ἴῃ 
Βιβρθοίϊηρ; ἴσα ἴὸ μβᾶγθ βΡθθὴ ἃ ΡδΏΪΒ. «607, [Π6 γϑοίοσ οἵ βοῖῃθ 
ΘΟΔΟΘΙΆΥ͂, 0 οογτϑοίθα {πΠ6 Μαβογοίιο Υθοθηβῖοη 1π ΒΘΥΘΙΆ] 9]8668, 
ΔΕΡΟΥ ἀποϊθηῦ οορὶθβ. [Ὁ ψουἹᾶ ΔΡρϑᾶγ ὑμαῦ ἰῃ6 Οοάδχ 1116] νὰ 
Γασπ15η6α 1 {86 νον 6]- οϊηὐϑ. 

2, Ονάδθ: “Ἐσυρέϊιδ, ΟΥ βοὴ “51.607, αἷδὸ μ6 Ῥαθβϑύϊηϊαθι οὐ “}6γὰ- 
Βθίθα οοᾶθχ. ΤῊ γὰβ ἃ ΘΟΡΥ οοττοοίοθα ΡΥ θη Αβῇοσυ, δπά οδ]]ϑᾶ 
Ὀγ ἀπἴεγθηῦ πϑιηθβ, δοοογάϊηρ' ἰο {886 ρδοβθβ ΒΘΓῈ 1Ὁ νγὰβ Καρύ. 

8. Οὐράοχ Βαδγίοπέιδ, οΥ Βόη Ναρλέαϊί. ΤῊΙΒ γγὰβ ἃ ΘΟΡΥ οογτθοίθα 
Ὅγ Βθη Ναρβμίαδι, ΒΥ οβύθομημθα Ὁ. {πΠ6 Βαυ]οπίδη «ΓΘ 078. 

4. Οοάε: ϑἰπαϊίοιδ, ταθ]οπθα Ὀγ ἘΠ1Ὲ5 1,ονΐα, ἃ ΘΟΡΥῪ οἵ {μ6 Ῥοη- 
ἰαΐθαο Ῥτοοθϑαϊηρ τότ 8δῃ ἀπ Κπόσῃ δαύποτ, αἰβιπρα]Βη6α ὈΥ ΒΟΙΩΘ 
ΟἸΘΥΒΙΤΥ ἴῃ {86 δοοθηΐβ. 

ὅ. Τῆ6 Ονράρα 9 “εγίοδο, ἃ ΘΟΡΥ οἵ {86 ἴανν, 4180 τηθηϊομποα Ἀγ 
ἜΠι185 1μοντία, Ὀγουρθῦ ἔτότὰ ἐουιοῦο. [αὶ τὸ {π6 συιπρ οὗ {μ6 {1} 
πα ἀροίδοῦνα όγαβ 15 {π6 οὨϊοῦ ροϊηῦ ποίιοθδΌ!θ. 

6. Τι6 Δοοῖ 9,06,|,Ὀ. ϑραΐῃ, αποίοα ὈΥ ἘΜ]|185, τηθδπβ 841] {606 ΜΆ. 
τυ ΐθη ἴῃ ἰμαῦ ΘομηίτΥ, ὙὙΠ1ΟΝ ὙΟΥΘ το δΊρΡΏΪΥ οβίθθιηθα ἔμ8ῃ 
οὔμοχβ. 

7. Τα Οράος ϑαπδοικὲ 15. τηθηθοποα ᾿ν Β. Μομπάμοα, ὙΥ̓μαὺ 18 
τηθϑηύ ὈΥ 1ὖ, 15 ἈΠ ΠΟ. 

ΟἼΑΡ. 1Χ. 

ἨΙΒΊΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ῬΕΙΝΤΕΡ ΤΈΧΤ. 

ΤῊ ἴοτια οὗ {86 οαυΐν ρῥυϊηίθα οαἀϊομβ οὗ (16 Ηθργον ΒΙ0]6 
ΤΘΒΘΠΊΡ]6Β ΨὙΟΙῪ τηυο ἐμαὺ οὗ Μ55. ΤΆΟΥ ἅτ πιποῦῦ {168 αὖ {6 
ΘΟ πορϑιηθηῦ, πᾶν ἈΡΡΟμΙοΘβ, ἀτθ Ὀυϊπίθα οα Ῥᾶγοδταθπῦ σπῖἢ 
Ῥγοδα τηργρίη, δᾶ ἰατρα 1Π-5ῃαρθα ἰγρβθ, {86 ἐπεξίαϊ Ἰούίουβ Ὀϑίῃρ' 
ΘΟΙΏΙΠΟΗΪΝΥ ΟΥ̓ πδχηθηοα οἰτπ ον τ] ποοά-οαῦ ΘΗΡΤΑΥΙΠΡΒ ΟΥ̓ {Π6 Ρ6η. 
ΤΉΘβα Ἰοὐίουβ, ΒΟ νοῦ, 86 οἴδοῃ δρβοιύ,. ΥΥΤΒ νόον ]8 {Π6 δα! 10Ὲ}8 
ἴπ αυρβίοη 816 ὙΘΥΥ͂ ΠΩΡΟΥ ΒΟΥ βαρρ] 164. Βαραγαΐθ ραγίβ οἵ ἐμθ 
ΒΙΡΙ6 ποτὸ ἢχϑὺ ρεϊαίθα. ΤῊ Ῥβαὶμιβ δρρβαγϑα (αὖ Βοίορῃϑ, ρσοόθα- 
ὈΠΥ) ἰπ 1477 ; [μὲ Ῥαπίαίθαομ αὖ Βοίορμα, 1π 1482 ; {πΠ6 Θ411|16᾽ ἀπ 

1 Ἡϊββουίαθοη ἐδ βεοοηᾷ, οα {π6 ἄδίο οὗ [π6 ρτιπἰθᾶ Ἡθρτονν ἰαχί, Ρ. 167. 
2 ἘῸὸΣ (86 ΒίβίουΥ οὔ {86 πηρτϊηιοα ἰοχί, 566 1ΤαυἹ ἀβομ᾿β ΒΡ. Οὐἱῦ, νο]. 1. ομδρίθυβ Υἱ. 

Υἱ,, νἱ 1. ἱκ. ; δηᾶ [Π6 ἀτίῖοὶο ΒΙροιοχὶ ἄθ8 Α. Τ.. 'ὰ Ηδσζορβ Ἐπογοϊορϑοᾶϊο, ὈΥ ΘΠ Π]τΆδΠη. 
8. Ῥιβαυίβίομο5 Οὐ θος 46 γαῖ! Ὀ10], οαϊ, ὁ8}Ρ. ὅ. 
4 566 ΟΠ ΒΙΡ]Ἰοίμοοα ἩθΡτρᾶ, γο], 11, δθοῦ. 2, Ρ. 289, εἐ δεηᾳ. 



44 Βιϑ]οαΐϊ Ογοῖξηι. 

Ἰαΐθὺ ῥυορμοίβ, ἰὰ 1486; [86 ΜορΊΠοΙ, 1482 ἀπ 1486; ἀπά {86 
Ἡαρίορταρμα 1487; αἰτηοδὺ 81 τὴ {86 ΒΑΡ Ιπῖοαὶ οοπιπιθηίβ οἱ 
ἸΚΔΟΕΙ οὐ ΒΔ5}1. 

Τ. Τα ἤσχθι οὐπίοη οὐ (π6 πάτο Ηδρτον ΒΙΡ]6 ἔγοα ΜΌΝ. 
ΔΡροαγοᾶ αὖ ϑοποῖηο, 1488, 5018}} 0110, μοι. 7188 ΟἸΟΒΘΙΥ [ΟΠονϑα 

ὉΥ {6 εἀϊίοπ οὗ Βτββοία, 1494, ἀῖζο. Τὸ {μ15 ἢτϑῦ σϑθοθῃβιίοπ Ὀθ]οπρ' 

ἰὴ6 Βαδρίηΐοαὶ ΒΙ016 οὐ Βοιαρεῖρ, 1617, 1618, οαἸ οα Ὀγ Π6Ι1σ Ῥτὰ- 

ἰοηδῖϑ; {88 ΕΙΏΔ]1ῈΥ οαἀϊοπβ οὗ 1618, 1621; {μὲ οὗἠἨ Θοθαβίδη 

Με ηβίδσ, ρα βμοα δὖ Βαδεὶ, 1686, 4ϊο., ἀῃα {μαὺ οἵ ΕΒ. Βίβρϑῃβ, 

1689----1δ44, 
Τ. Τὸ Οομριαἱοηβῖαα ΒΙΌ]6 οοπίαλποᾶ ἴθ [86 Οομαρ᾽ αὐθηβίδῃ 

Ῥοϊυρ]οίν, 1614---1617, τγὰβ ἀουινοα ΠΌΤΑ ΜΩ5., δηᾶ Βα5 ὑβμογϑίοιθ 

8 ᾿παθρομαθηῦ δηα ρθου αν ἐοχύ. 
ΤΠ. Α ποι τϑοϑηβῖοι οὗ πὸ ἰοχὺ δἴγου {μ6 Μαβογδῇ 18 ρυθϑθηίθα ὈΥ͂ 

[6 ββοομᾶ οαιοη οὗ Βοιηθουρβ ΒΔΌΡΙ πἰοαὶ ΒΙ0]6, οαϊοα Ὀγ . “8000 

μθ6η ΟΒμαγίῃω, οηΐςα, 162, 1626, 4 γνο]8. ἴ011ο. Μοβί οὐμουβ δύ 

ΤΟ] ονγϑα {8 18. 
ΤΥ͂. Α ἰοχὺ οομρουπᾶσα οἵὗἩ {πὸ ὕπο Ἰαβὺ 15 οοπίδιηθα ἴῃ 86 Δπύ- 

ΜΡ Ροϊ]υρίοίν, 1669---1672, 8 νο]5. 0110. 
γ΄. ΤῺ οὐϊίοη οἵ ἘΠ118 Ηαίΐον, 1687, ἴο011ο, Ηδιάθυτρ,, δμα 1π Π15 

ἀπ βηἰβμοα ῬοΙγροίί, 1691, (0110, Ν᾽Ότηβρονρ, νγαβ ξουταθα ἔτοπα βαυθαὶ 
ΟΙοΥ ΘΠ ΠΠΟΉ8. 

Ὑ1Ι. Α ἰοχῦ τουϊβθά δου {πὸ Μαβοσδῇ, δπᾶ ἐμογϑίοτο ἀθυϊηρ ΠοΥΘ 

ΔΗ ἴμογα ἴτοῖα θαυ 6. οἀιίίουμβ, γα ρίνθῃ ΟΥ̓ Βυχίοτε ἴῃ Ἠ18 Βπλ8 6 

οαϊίοι οὗ 1611, Βαβοὶ, 8νο., δμᾷ ἴὰ 815 ἰαῦρα ΒΑ ριπῖοαὶ Β1016, 1618, 

1619, 4 νοῖΐβ. ἔ0]10. 
ὙΠ1. ΤῊΣ ἰοχὺ οὗ {π6 οἱᾶου οἀϊίομβ οογτθοθα Ὁ ὑτὸ ΜΆ. 18 

οἴνθη ἰπ {86 οἀϊίου οὐὨ 908. ΑἸπῖα5, τη ἃ ργθΐαοθ ὈῪ 1μθυβάθῃ, 

᾿Ατηβίοσάδ, 1661, ἀηα αἷθδο 1667, ϑνο. ἸΏΒ γγχὰβ [Ὁ] ονγθα 1ῃ ταοϑί 

Ἰαΐου δἀϊοπβ, δηᾷ μγουρα 8 ἄον Ἡοορ  Β (Αταηβίογάδπι, 1706, 8νο.) 
Ῥοοδῖαθ {π6 ἐσυέμδ γεϑοερίμ5. 
ὟΝ 8 δοΐηβ ὩΟΥ͂ ἴοὸ βρθᾶκ οὗ οἀϊϊίομβ τι ἃ οὐἰυ1οαὶ ἀρραγαΐαβ: -- 
ΤῊ σγοαΐ Μδβοσδῇ δηᾷ ψϑυϊουβ γ δ Πρ ἀΓ6 σίνϑη ἴπιὶ {86 ἈΔΌΡ  Πἰοαὶ 

ΒΙ0168 οἵ Βοιθοῦρ διᾷ Βυχίογέ; σ 8116 ναυϊίϊοηβ 8.6 ρίνψθῃ ἴῃ {πὸ 

εἀϊοπα οὗ ϑοβαβίίδῃ Μπβίου (Β6861, 1ὅ86, 2 γο]8.}; οἵ δὴ (οὺ 

Ἡοορμῦ; οὗ 4. Ἡ. Μιοβδο]ῖΒ (1720, Ηαΐδο, 410. 84 8νο.}: τὰ {86 

εὐπίοπ οὗ Μαπίυα (1742---1744, 4 νο]8. 410.) τῖθι {Π6 οὐἸτιοα] οοτα- 

τηθῃΐανυ οἵ 9641. ϑα]οπι. ΝοΥΖὶ ; ἴῃ {μεὺ οὗ (. Ἐς, Ἡουθιραπύ (178, 
4 γοἶΐβ. ἴο]. Ῥαυἱβ); ἴῃ {μαὺ οὗ Βεπ)δτηῖη Κ οπηϊοοίῦ (2 νοἶβ. ἴο]. Οχσίοτά, 

1776, 1780); οὗ Πα αοι]οῖα ἀπά Μοῖβπον ([μοϊρΖίρ, 1798, 8νο.): “948π 

(ά νοῖβ. ϑνο. ίθπμα, 1806); «πᾶ Βοοίμτογὰ (1810---1816, 2 γο]5, 4ϊο.) 
ΟΠ οοομβ οὗ ναγίουιβ τϑδϊπρβ δίοπθ 616 ρα Βη64 Ὁγ Ἀν. Μοῦ 

Ἠ]]ονὶ (ΕἸοτοποθ, 1760, 5018}} 40].}; Ὁγ Β.. Μοπδβθια ἀθ ᾿μορζαποὸ 
(τὴρ ἦν Ὑοπίοθ, 1618); ἀπά Ὀγ “. Βοιῃ. 46 Ῥιοβϑὶ (Ῥᾶτστηα, 1784--- 
1788, 4 νο]8. 4{0.); δηᾷ δηοίμθυ Βα ρρ]θιηθηίατΥ σνοϊσση (1798). ! 

ΤῊΝ γϑβϑυϊὺ οὗ 811 {86 οοἸ]αάουβ οὗ ΗΠ οῦτον ΜΡ. στ βῖοι πᾶν Ὀ6ΘῈ 
Ἰηδε υτοᾶ, 15 [86 οοπβιταδίίου. οὗ [πὸ ἐδχὺ ᾿γῖπρ αὖ ὑπ ᾿αβ18 οὗ {π6 
Μδβοιαῃ. Α1] Κπονσῃ οοἄϊοοβ δσῃῖοιῦ βυ βίδη!ια! γ ἐμπαῦ ἰαχύ. ΤῊ 

1 Ἐὸγ [86 Βἰβίοτγ οὗ {π6 Ῥυϊηϊεᾶ ἰαχί, 566 Μίαβομ᾽ Β δἀϊίοη οὗ 1.9 Τοπρ ΒΙΜΠούμθοα 58 Ια, 

Ῥατ ἰ. ; Ὧς Ὑ οἰνο᾽5 ΕἸηΙοἷς, 88. 96, 96. ; ἀπᾷ Ῥαν  άβοπ᾿Β ΒΙΡ, ΟΥῦ. γ0]. 1. ομαρίεσ Χ, 



Ἡϊβίογυ 9} ἐδ ργἱπίοα Το, 4 

οἰΔθϑὶ νουβίοπα ψ πῖοι δάμογα τηοϑῦ ἕο {π6 οὐἱρῖηδὶ ᾿δα ΠΘΑΡΙΥ {ΠῸ 
βάτο ἰοχί. [{1{π|6 αἰϊογαύίοη 88 Ὀ6θη τηϑᾶθ ἴπὶ τῦ 5Ίη06 βού 164 Ὁν {Π6 
Μαεβογοίοβ; δπᾶ {86 οαυ]Ἱοδὺ Ταγρυτηβ ΒΠῸΝ ἐπαὺ ἀροιῦ {π6 ἄτα οὗ 
ΟἸυῖθὺ 1 τγαθ Θββθη δ ΠΥ τι μαῦ 1ὖ αὐογνγαγβ ρρθαγϑα ἴῃ {86 Μαβογοο 
Ῥουϊοᾶ. ὙΠθη ψγὸ ΠῪ ἴο ρῸ ὑρ ἔυτίμον ἰο {π6 {π|6 θα [μ6 οὅποη 
Ὑγ88 δσοταρ[οἰ64, ἀπ οηπατα 00 [86 τούτη οὗ [Π6 «6718 ἔτομη 6 σ!]θ, ἴῃ 
Βοδσοῦ οὐ ψιβαῦ {π6 Ὀυϊτϊτνο ὑθχῦ ὑμπθη τγᾶ8, 76 σϑηπού Θοποδῖνα οὗ 1ὖ 
45 αἰ οσίηρ ταποῖ ἔτοτη 108 ργθβθηῦ οοπαϊοη. ΤῊ [6 νγ8 δἴϑαγ {88 
δχὶϊα 616 ὙΘΥΥῪ ΟΔΥΘΙᾺΪ ἴῃ Ῥγθβουυϊηρ 13, ὙΤΏΘΥ ρυδταρα 1ὖ ἀραϊηδύ 
οοὐσταράου τι πγαϊομα] 7θαοσβυ. Εὐνθυυ βιπρ ΘΟΠΒΡΙΥΘΒ 0 ΒΠΟῪ 
ἐμαῦ νγα μᾶνθ {πμ6 οὐὔἱρίπμαι πον ἴῃ ἃ οογγθοῦ βίαίθ Τὴ6 σϑηαϊῃθ ἰοχύ 
᾿ᾶ5 Ὀ6θη μαπᾶρα ἄονψῃ 1 ρα. Τ1Β 15 ουἹἀ θη ἕλοι {86 ἴβοῦ, 
{μαῦ {86 ομαγδοίου θές Ῥθου ΠΥ 165 οἵ {86 ψϑυϊουβ ΥΙΘΥΒ ἃ16 γϑίδι θα; 
Δῃα ἐμαῦ βοραγαΐθ ρίθοββ, ουὖ οἵ βίοι ὈΟΟΚΒ πῶνθ Ὀ6Θη ταϑαθ ὉΡ, ΤΥ 
ΡῈ ἰτασοᾶ ὈΥ ἀϊδάποίινθ τρϑυ 8. 

Τὰ {π6 βουθηίθθητῃ οθηθαγΥ, [86 ΘΟΠ ΤΟΥ ΘΥΒΥ͂ ΓΤοϑρθοίιηρ' ἐδ ἐπέεστιξ 
οὔ 8ὸ ΗΘΌτον ἰοχύ σᾶνα τῖβθ ἴο ταν ρα] ]οαύίουβ, ΤῊΘ Ορροπθϑηΐβδ 
οὗ 15 Δ βοϊαῦβ Ἰωἰθρυιῦν ρυβμϑα {61} ΟΡΙΠ]ΟῊ 5 ἴο δ ΘΧχίχθι 8 1ῃ οχᾶρ- 
σοτγαίϊηρ [86 Βαρροβθά οογγαρίίοι οὗἩ [μΠ6 Μαβογθίϊο ὑδχύ, 1ὰ ονθυνδίαϊηρ' 
ἔμπα οὐἰἰιοαὶ ᾿πιρογΐαποα οὗ δποιθηῦ νϑυβιοηβ 8π6 {π6 ϑαιμηδτιίαη ῬΘηΐδ- 
ἰουοῃ, δπᾷ ἴπ ἀρρίσιηρ οὐἰοαὶ οομ]θοῖατθ. «ε[ο8.  οββιαβ, ΥἾ Πἰβύοπ, 
]08η Μοχῖῃ, ἴ.. (δρ}6}} πᾷ οἴβ615, [611 ᾿αΐο {Π15 θύτουσ, ἀπά {ποὰρἢ 
{ποῖ βυοοθόβουβ Β΄. ϑθοι, Κοηπιοοί, δπα 1)6 ῬΟΒΒῚ ΘΙ ΤΏΟΥΘ 
τηοάογαΐθ, ἐὸν Ὅοτ6 ποὺ ὙΟ]]ν ἔτθο ἔγοτῃ Ὀΐδτηθ, 8116 Ἠουδιραηΐ 
νὰ τηοβῦ δχίγαγαραηύ ἴῃ [18 ργοοθάστο ὍΤ86 οἱ Ῥτοίοβίδηῦ ρατίγ.--- 
ἴμ6 ἀοίοπαοιβ οὔ [π6 ἱπίορτιν οὗ {86 ἰοχύ---- Πποπιρ ϑιδεέαπίταϊἪ τἱρ]ν, 
νγϑηῦ ἴοο [81 ἰπ {μ6 ορροβιία ἀϊτθοῦομ. ὙΥ̓Ὦ116 δαταϊπρ' ἃ ἔθη {Ἱῆϊπιρ' 
τηϊβίαϊκοβ ἰὼ Ηθρτον ΜΒ ΚΝ. δῃᾶ δἀϊμοηβ οἵ {π6 ΒΙΌ16, ὕμογ που]Ἱᾶ ποὺ 
ΠΟΥ οὗἩ ΔΗΥ͂ Γαδ] οὐτοῦ, θύῃ {Π6 Βιη]]θβῦ, ἴῃ ἃ ὑθχύ σϑβα!ηρ ΠΡΌΤΩ 
Θομμρα βου οὗ 811 οὔθ] ουϊάθηθθ ἀπά {πθμ {ποὺ δχίομπαθα {Π6 
ΔΌβοϊαΐα ᾿πίθρυ ν οὗ {Π6 ἐαχύ ἴο {π6 γον -ροϊηίβ. Ῥυχίου [Π6 801, 
Αὐμοὶᾶ Βοοίϊαβ, ΥΥ ἀριααία, Γμοϑρβομοσ, διρΖου, (ἀ]αββῖαβ, μα οἰμο 8, 
βίοοα οπ {815 δχίγϑιιϑ ρστομπά. 

ΤἼ6 οοἸ]αίίομβ οὐ Καπηϊοοίῦ δπᾶ 1)6 ῬΟΒΒΙ τῃθ {86 οἱρ,᾽ υύθομίῃ 66η- 

ΤΌΥΥ 5μονϑά ὑπαῦ πὸ τηδίουα! νατϊδίϊομ ἢΔ8 Ὀ66η τηϑάθ8 1π {{Ππ|0 ἰαΧῦ, ἃ8 
ἔδυ ἃ5 Δ οἂπι ἀϊβοουου ΟΥ̓ {{6 αἰᾷ οἵ 811 οὐιἴιοα] ἀρρίίαποθθ [Ὁ οου- 
Ἀττηρᾶ {86 ο]4 Ῥτοίοβίδηξ 1468, {μαῦ {μ6 ἰοχὺ 85. Ὀθθπ ΘΠ ῥτθ- 
Βουνϑά δηᾶ {ἈΠ ῸΠῚ Ὶ ἐγαηδυαϊ θα Ὀγ {μ6 Μαβογοίθβ Νο ἐγηιρογίαγιξ ΟΥ̓ 
ὀχίθηδῖυε ἈΘῚΡ μ85 Ὅθ66π {πγηἰβμθᾶ ΟΥ̓ Βα οἢ οορίουβ ΘΟ] δάομβ οὗ Μ55. 
ἰονγατβ ομδηρίηρ' {π6 ἰοχί. ὙΤΒΟΥ αἰδοῦ 1Ὁ ΟΠΙΥ ἴῃ ἃ 5118}} ἄδρτθο. 
ΤῊ γαγϊαίΐοηβ 'θ ΜΚ. ᾿πῆποποθ {186 56 286. οἵ᾽ τηθϑῃΐηρ οἵ {86 ἰοχὺ 
ὙΟΙῪ ΒΡ Πγ. ΤῊΘ βᾶπιθ Υϑιηαυς ἈΡΡΙ168 ἴο 8δποϊθηῦ ψϑυβοπ8, 6 
οδηποῦ ὮΟρ6 ἴο σοῦ ἴγτομι ἔμόσα δαυίβιηρ ὑἐμπϑῦ Ὑ71] ταδύθυ ΠΥ ΑἸΐον τΠπ6 
Μαβογοίϊο ἰοχύ. ΑἊΑβ ἰὸ δοη)θοΐμγαϊ οΥλοΊδυα, 716 ταπϑὺ ΔΌΡΥ Ὁ ἴῃ 
ΒΟΙΩΘ Οᾶ8685:; Ὀαὺ ποῦ 80 οἴθη δβ Ηϊζίρ' οΥὁἹ Θυθῃ Εὐνγα]α δββπηθθ. ΤῸ 
γοβοσῦ το 1 ἔγθα ΘΜ ΕΥ 18. ἀπ ΟΘ Βα ἀπα πηθαίμουϊβοᾶ, ὙΥ̓ΒΘΓΘΨΟΥ 
ἴμ6 ἰοχύ 15 Βορϑθββίυ ᾿ποχρ! θα Ὁ] 6. ΟΥἩ ρ]ΔΥΤΩΗΡΊΥ Ἱποομβιβιθηῦ, ἐΐογ6 ἀπά 
ἐΐ6γ6 οπῖψ Του] τγθ πᾶγα σϑοοῦσβα ἴο 11. 



46 Δ: σοαϊ Ογίξιοῖϑηι, 

ΟΗΑΡ. Χ, 

ΞΟΒΕΟΕΒ ΟΕ ΟΕΒΙΤΊΟΙΒΜ. 

Ἡλνινα βθότα {πα οχἰβίοποο οὐ γαγίουβ γϑδτηρβ 1π {Π6 οΥἹρῖπαὶ ἰαχύ 
οὗ 6 ΒΙΌ]6, δμᾶ [Ὁ]ονγοᾶ {π6 ἰβίοσυ οἵ {π6 ἰεχὺ 1.561 ἀῃτουρἢ 
γα ΟἿ Ῥμᾶ568 δπα ροτίοᾶβ {11 [86 ργθβϑηῦ {1π|6, οὐ δ οῖβτα μ88 ποχύ ὕο 
Ροϊηὐ οαὖ {16 τηρδη8 οἵ τϑβίουϊηρ 1. ὙΠΟΙΘ 8.6 ΓΘΒΟΌΧΟΘΒ ὈΥ ΜΟΙ τῦ 
ΤΩΑΥ 6 Ὀτουραῦ δος ἃ8 ΠΘΔΥΪΥ ἃ8 ῬΟΒ81016 0 15 ἢχϑῦ οομαϊάοη. 
ΤΉΘΒ6 βουτοθβ οἵ οὐἸ Ποἴβυη Υ6 νΔΙΊΟΙΙΒ, 

Τη δὐγαηρίπρ δη ἀν! αϊηρ' [ΒΘ ναῦϊουβ τηϑίμοαβ τὺ Ὧθ ϑἀορίαα. 
ΤῊυ5 ἘΠΟΒΠΟΥΗ τᾶυῖςβ σϑύ, (86 φαυ]θδὺ ρογιοα οὗ {μ6 ἰαχύ, ἐ.6. {παὺ 
ν᾽ ΒΙΟἢ. ργθορᾶρα {86 βού θιαθηῦ πα οἷοβο οἵ {μ6 οἄποῃ. θαυ, 
186 Ῥογιοα οὗ 1 τϑϑομίπρ ἄοσσχη (ο {μ6 οοταρίοίομ οὗ (μ6 Μαβογϑίϊο 
ΤΘΟΘηΒΙοη, ἢ. 6. {π6 ργο- Μαβογοίο. Τγαΐγ, ὑμ6 Μαβογϑίίο ἰδχί.; 

ΕἸτρύ, ἴῃ στοραγα το {πΠ6 απέε-οαποπίοαϊ Ῥοτῖοα, 76 ΚΠΟῪ ΒΟΔΥΘΘΙΥ 
ΔΌΣ Πρ. Τὴ βουγοθβ οἵ σϑοϊιγιπρ [86 τηϊβίαϊκθθ ὕπ6π τηϑᾶθ 816 
Β614 ἰο Ὧ6 Ῥάγ8116] ρίδοθθ δά δρβαθ θοαὶ ροθταβ, Ῥαῦ ΘΓ Ὑ76 ΤΩΔῪ 
ΘΔΒΙΪΥ [81] ᾿ὔο θυγοσ. [π ΟἹ σιϑν ΠΟ ΠΟΤ Π88 ἀοπα 580θ. ΟἹ οοϊη- 
Ῥδιῖηρ' [86 ΠΌΤΩΘΥΟΙΒ ΡΆΥ8116]5 1 αι δυθηῦ ὈΟΟΚΒ, ΟΥ 1ῃ [86 5816 018, 
δια ΟὈβουνίηρ {861 γα! 0η8, 10 15 ῬΙΒΙΗΪΥ Β66ῃ. οἰ Π6 Γ᾽ {μα {Π86 βϑτηθ 
ΔΆΙΠΟΥ σγοίθ {86 βϑὴβ ῬΊθοθ ὑνῖοθ, δηα ποῦ 10 ΘΧϑ Υ {88 5816 
ὙΟΤΩ͂Β: ΟΥ ἐπαὺ {86 Ἰαίθ ὙΥΙΟΙ σΘΏΘΓΆΙΥ ᾿πὐθηθα τηογα {μδη 8 
ΒΊΤΩΡ]6 οοργίπρ' οὗ {86 ϑαυ]θσ. ΗἨδθ δχρυθββθα {Π6 βϑὴβθ {μ]ηρ 1 ἃ 
ΤΊΘΠΠΘΥ ΒαΙ6α ἰο ΗΒ ΟὟ ΡυΡροβθ. ὙΥ̓ΆΘη ἢ αἰΐογεα, μ6 αἸ4 10 Πϊτη- 
561 ὙΠ6 αἱ ογαίίοῃ 15 ποὺ ὑμουθίοσθ ἃ {μῖηρ ἔοσ οὐ οίβτα. ἰο ἐοποὶ 
δια οογγθού. [Ἃ}ἢ χϑϑρθοῦ ἴο δρβδαθϑίιοα! ροθιηβ, 1Ὁ 18 γϑίῃ ἴο πλᾶῖκο 
Τμθὰ Δρ μα οίϊ δ] τορι] δηα ογάουϊγ. 1014 ὑπ6 ΟΥΙΡΊΠ4] ὙΥΙΘΥΒ 
αἴισαγς ταϊθπα ἰο {0]]1οὁνν, ἐμπτουρμουῦ ἃ ΡΊθ66 ΟΥ Ῥοθῃ), {π6 τηϑίμοα 
φοηπογαϊζν ρυτϑαθα ἴῃ 1 76 ἀο πού {μ1πκ 5δοθ.0 Ἡθποθ {8688 ροθῃλθ 
ὁδηηοῦ 6 Βείο Υ τιβοα ἴῃ {86 οὐἸ1οβιη οἵ {π6 ἐοχί. 

ὙΥ1Ὸ γοργὰ ἰο {16 Βοοομᾶ βίδα οἱ {86 ἰδχύ, {π6 »γ6- )7Παδογοίίε, [88 
[Ὁ] οσσιπρ' ΒουΓΟΘ8 ἃΓ6 Θηυτηθγα θα ἴον 10, {Π6 ἀποϊθηύ ὑταπβίαίοτβ, (ῬὮ1]Ὸ 
Δα “οβϑρμα5,) {π6 ἔμουβ (Ερασθια {π6 ϑυσῖδη) ΟΥρ θη ἀπά «΄ ΘΙΌΙΩΘ, 
{πη6 Τα, δηα {π6 Μαβουδὰ 1561} 

ΤΠοβ6 ἀϊδυϊποίζομβ οἵὗὁἨ ἐδχύς-ρουιοαβ 86 ρυδούιοα ν π561658 [0 ἊΝ δὖ 
{ῃ6 ρῥγβθηῦ ἀαυ. ΟἾΪΥ ομο ἔοστῃ οἵ ἰδχύ 1168 ὈΘΙΌΓΘ τι8, {π6 50- οὐ] θα 
Μαβογτθίο. Ουὐ οὗ ἐλέβ οὐσ ἰαδὶς 15 ἴο θάποθ ἃ8 ΠΘΔΙΥ ἃ 5 ῬΟΒΒΙΡ]6 {86 
ΡΥ να ἰαχύ. ὙΥ͂ μαῦ {θη 8.6 88 Βουγοθβ ϑιρ]ου θα ὈΥ͂ οὐἹ {1οδπὰ [ῸΣ 
7υαρτηρ οὔ τοῦ ΤῈ [Ὁ] οσιηρ' ἅτ {π6 οὨ16Ε:--- 

1. Αποϊθηΐ γϑυβΊ 08. 
2. ΜΝ. 
ὃ. ῬαγΆ11618, 
4, Αυοίδίϊομβ 'π {86 Νονν Τοβίδμηθπί, {π6 Μαβούδῖ, {86 Ταϊτηυα, 

806 1 ΒΔΌΡΙ 108] τυ 1 Πρ08. 
ὅ. ΟΥὐοα] οοπ]θοίατο. 
ὙΥ 6 588}} ἢγϑύ τϑίοσ. ἰο δποϊθῃξ νϑυβίοθβ. ΤΉθβο αν θθθη αἰνι θα 

Ἰηἴο ἐπιπιοϊαίε πιὰ πιοαϊαέο, [Π6 ἴοτταοὺ ἀθπούίηρ ([μο86 ταϑδάβ ἀἸγθοῦ Υ 

1 Ἐϊη]οϊπιηρ,, γο]. 1. Ρ. 390. 
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ἔχοι ὑπ οὐἱρῖπαὶ; {86 Ἰαὐίοτι {8ο86 τηϑάθ ἔγοτη ἀποίβϑυ νευβίοῃ. ΤῊ 
αι βοῦν ῬΥΟΡΥΪΥ ἀπα ομιῆν {0 οοττθοῦ {η6 ἰοχὺ οὗ {16 νουβῖοῃ 
ἔγοτα Ὑ ΒΙΟΙΒ {Π6Υ σατο ἰακοπ. 10 ΜῈ] ποὺ θ6 ὩΘΟΘΒΒΘΙΎ ἴο ὁ τηποῇ 
τλογ6 ἐπᾶῃ τηδπίϊομ ἰδ πιραΐαίο. ΟἿ ἐγηιπιοαϊαΐο ὙΘΥΒΊΟπΒ, ὉΠ 6 τηοβὺ 
Ἰπωροχίδην 8.6 ΒΏΘΙ ἃ5 Ὑ76 Β118}} ΠΟῪ ἀΘΒΟΥ106, 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. 

ΤῊΕ ΒΕΡΤΌΛΟΙΝῚΤ ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

ΤῊΞ τοῖς νουβίοη οὗὨ {μ6 ΟἹ Τοβίαιηθηῦ 641164 {πΠ6 Βορύπερτη, μα85 
Το οοῖγϑα {818 πϑῖθ οἰ ἔγοτα {π6 δοοοιπῦ ΟἹ ΒΘΥΘΗΌΥ -ὐχο ῬΘΙΒΟΙΒ 
Βανίηρ ῬΘθη δου θα ἴῃ τηλκίηρ 10; ΟΥ̓ ΤΤΌΤΩ 105 Βανηρ Ὀ6Θῃ 58πο- 
ἐϊοποα Ὀγ {π6 «6 18} ϑδημοαάτιτη, ὙΠΙΟ.. Θοπδιβίθα οὐ βθυθηΐυ ΟΥ 
ταῦμου οὗ βουθηΐυ-ὗνο ροίβοιβ. [0 15 (μ6 οἱαδβὲ δηα τηοβύ ᾿τηρογίδηῦ 
οὗ 411 ΒΙΌ]6 νϑυβίοῃβ, δπα πᾶ5 Ὀθθῃ {86 ραγϑηῦ οἵ ΤΔ ΠΥ ΟὐΠοΙΒ. 
ΤΠ Βἰβίοσυ οὗ 1 15 νϑι]ϑα ἴῃ ορβουσιίγ. Ἡθποθ γαυιοὰβ Ἀν ρούμβοβ 

Πᾶνα 66 ῃ ργοροβϑᾶ γϑβρθοίϊηρ 108 οΟΥἹρΊη. 
ΤῊ οἹαδϑὺ δοοοιηὺ 15, ὑμαὺ 1ὖ γγὰ8 τηϑᾶθ δ΄ [86 τϑαπϑϑύ πα δάνιοθ 

οὗ Τθοιαθίσίαβ ΡΒ γθαβ, Πρτασῖδη οὗἩ [86 ργοαῦ ΠΡταΥΎ αὖ ΑἸ χδπαγία, 
ἀπᾶον Ῥίο]οθων ΡΒ] θρηα8. Α ρσθπθιαὶ οο]]θούϊοπ οἵ ἰατῦβ δα Ὀ6 θη 
τηϑθ ἴον τμ6 θοποῆὺύ οὗ μαῦ πδίϊομδὶ τοροβιζουυ οὗ 11τουαύασ : δηα 
ὙΠ η 1 νγὰβ Τουπά ἐπαὺ {πΠ6 «ΓΘ 188} ἰανγ5 σατο σσαμίμηρ', (Π6 ΠΟΤ ΔΥΊΔΏ 
Ὠϑ γα] ιβμθα ἰο μᾶνα {μθῖὰ 4]158οθ. Πθηοθ δ6 βϑὺ ἀρουῦ {88 ῥγο- 
οατίπρ' οὗ [μοῃ. ΤῸ Κίπρ' βοῃῦ ἀπᾶγθαβ δῃα Αὐϊβίθαβ, ὕνγο οἵ ἢ18 
οουχί, ἰο ΕΠ]ΘαΖαι {π6 πὰ δἰρὴι ῥυιθϑῦ αὖ « ϑυαβαίοτα, υατ ἃ τοαποϑύ {πα 
ὃ. ΘΟΡΥ οὗ {η6 Ηδθῦγον βουρίαγα ταὶρεῦ θ6 ρσταμίθα ἰο Πΐτη, πα ὙΠ τὸ 
βδϑυθηΐν -ὔνγο Ῥϑυβο 8 511164 τὴ ἩΘΌτοΥ πα ΟὙὐθοκ ἴο Ἰπίογργού 10, [ἢ 
ΘοΙΡ]δπορ ὑχι [ἢ [818 ἄθβιτθ οα {88 ρατὺ οὔμ6 ργρίδη Κίηρ,, βαυθηΐγ- 
ἔντο Ἰθαι μα τηθῃ, ὙΠ ἃ ΘΟΡΥ οὗ {86 ἰανν, σγοῦα βοηὺ ἰο σγρύ, Βῃπῦ 
ὮΡ ἴπ 8ῃ ᾿ἰβ]απᾶ, ρυοϑ]ν ῬΠατοβ, μΘγΘ δἴθου τααΐαϑὶ σομ θυ 66 
τοβροοίϊαρ' [86 Β6ῃ86 δα ΟΧΡγθββίοῃ, [Π6 0 αἸοίαϊθα ἃ νουβίοη ἴο 1)6πιθ- 
ἐγτῖαβ. ΘΌΟΒ 15 {86 βυθβίαμποα οὗ ἃ παυγδίϊγο τι θη ὈΥ Αὐἱβύθαβ (0 Ἠ18 
Ῥγοίμον Ῥμηοογαίαθβ, ἴῃ ἃ ΟὝθοῖκ δριβ616 5111} οχίφῃηί. 

Τὸ 15 ποῦν βΘΠΘΙΆΠΥ δαται θα, ἐπα 186 Ἰοίίον οὔ Αὐιβίθαβ 15. ἃ ἔοτ- 
θυ. Βυΐ 1 ψγὰβ τωδᾶθ αὖ δι ΘδΥΪΥ Ῥουϊοᾶ, βίποθ Ἅἐ[οβθρίμαβ ΠδΒ 
τορραϊοα {86 πιιρδίαποα οὐ 1.2 ῬΆ1]ο Κποτ ποπρ' οὗ {π686 [8165 οὗ 
186 ρβϑυᾶο- Αὐ᾽βίβαβ, γϑῦ 8 μὰβ οἴμεν Εργρίδη Ἰερθπάβ, ΗΠ γϑρτο- 
Βθῃΐβ (ηὴ6 Ἰεαγπθᾶ 96.) ψ͵Ὸὸ με Ὀθθη βοαῦ ἴτοη Ῥαϊθϑίπθ ἴο 
ῬιοΙοπαυ ῬΕΠ]ΔαθΙρηιβ 85 οχθοαίίπρ' ἴῃ {π6 Ἰϑαπα οὗ ῬΊΔΥΟΒ ϑδοὴ ἃ 
βϑραγαίθ ψϑυβίοῃ, δπα ΠΘη 811} ὙΘΙΘ ΟΟΙΏΡΑΙΘα {Π6Υ σγογ6 ἔθαπα ἴο 
ΔΡΤΘΘ 80 ΘΧΘΟΙΪΥ ἴῃ ταϊπαΐο ροϊπίβ, 88 ὅο ΒΟΥ {πδὺ {Π86 ΤΏ Ὑγ6ΥΘ 
Ἰηβρίτοα. Βαΐ ῬΆ11ο ἅοεβ ποῦ βρβοιν {86 πυταῦον οὗ ὑγϑηβίδίουβ. 

ϑοῖαθ ἔτη ἴδον, υϑπ Μαγίγτ θμἀθανουτεα ἴο ἔογοθ {86 ἀπογθηῦ 
οἰγτουχαβίδηοοϑ οὐ {86 ὑγχο δοοοιιηίθ πο Ὡρτθοιηθηῦ, Ηθ τηβῖκ68 

1 ΤΊ 15 ρυϊηίθα ὈΥ ἨσοαΥ ᾿π ἢἷ5 ἰθατηοᾶ ποτ 106 ΒΙ Ποτατα ἰοχύϊθιιβ οὐἱσίπαιιθι8, ὅτ. 
2. Απῇφπῖ, 110. ΣΧ Ἵ]. οΔΡ. 1]. 8. }ὴ6 γἱΐα Μο815, 110. ἢ, 
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βαυθηΐγ-ὗνσο 66118 ἐο βᾶνθ θθθπ 01} ὈῪ {86 Κίπρ' ἔοΥ 86 βουθηΐυ -τνσο 
Ἰηίουργοίοσβ, ΜΓ ΏΘΥΘ (ΠΘΥῪ ΟΟΙΩΡΟΒΘΩ 80 ΠΙΘΠΥ͂ Ἰδύιποί Ὑθυβίοηβ, 4} 
ΔρΎΘΘΙαρ ΙΒ οὯ6 8ΠΟΙ 61, ἀπά Ὁπογθίουθ ἱπβριγθᾶ. Βαΐ ἴπ “Γπβ61η’8 
πεγγαῖϊϊνα τηυσοῖ οὗ Ατιβέθαβ᾽ ΒΒ 18. οὐχ θα, 885 Ππ6 δοηΐούθηοθ οὐ {68 
ἐγϑιβδίοσβ πᾶ (86 ἀϊοίαίίοπ οὗ {π6 ἐταμβίαίῖοθ. ρΡΙΡμδηῖιΒ ἀραῖῃ 
ἀιδισθυΐοβ [μ6 ροοί ὑγαμβίδθουβ 1π {μι υύγ -ϑὶχ 96118, ὑσχο ὈΥ ὕνο, πα 
ΡῬΙδοθβ ἴῃ θᾶ ἢ ἃ ΘΟΌΥ δῦ ἠο βοτὰ {88 γϑυβῖο ταϊρῦ 06 αἸοίαϊοα. 6 
τοβα] Ὁ πγα8 {τ γ -ϑὶχ Ὑ ΒΟ η8, 8}1 ἀρτθοὶηρ." 

ΤΏ6 δα ]θϑὺ ἩΤΙΟΣ ;ὯῸ Βρϑᾶκβ οὗ {μ6 νϑυβίοῃ 15. Αὐιβίο θα ]αβ, Ὀ6- 
Ἰοηρίπρ' ἰο ([μ6 βϑοομᾷ οθπίασυ Ὀθίογο ΟἸτῖβῦ, ἴα ἃ ἔγαρταθπῦ ργοβοσνϑα 
ὈΥ ΟἸΙοιιοηΐ οὗ ΑἸοχαπάτία διὰ Ἐπαβθρῖαβ. ὙΠ18 ἔγαρτηθηῦ, Βουσθνου, 
15 Ὀχϊοῖ δηᾶ οὔβουσθ. [Ὁ μᾶϑ ουύβθῃὴ ἤθϑθῃ τορϑγαθα 88 βρυσιουβ ὈΥ͂ 
Ἡοᾶν απᾷ Ἐλοβμοση. Βαΐ γα] Κθηδοῦ ὃ δπα Ἡ ἄνθγπιοκ ὁ πᾶν νἱπα]- 
οαὐοαά 15 δα μϑηοῖγ. Οπα Ῥθταβο ἴῃ 1 18 ἀου [Ὁ], νἱΖ., τῶν διὰ 

τοῦ νόμου, ν᾽ ἢ τηδὺ οἰ μι 6. ταθϑῃ {μ6 Ῥαπῃίαίθιοι, οὐ {μ6 δπῦγθ ΟἹαὰ 
Τορίαταθηῦ, ΡΙΟΌΔΡΙΥ ἴῦ τηθᾶπβ 86 ἔουιηθ, ποὺ {π6 ἰαΐίευ ἃ8 

ὙΔΙΟΚοηΔοΥ δπᾷ Ηνθσηΐϊοῖς ΒαρΡΡροβα. αἀἀσβίθαβ, όβαρθιιβ, ΡΆ11Ο, {μ6 
ΤαΑϊπυυ᾽βίβ, 5ρϑαὶς ΟὨἹΥ οὗ ἐδ ἰαω. Ῥαυΐ “υδπ Μαγίγυ, ΟἸοαουὐ οὗ 

ΑἸοχαπάτία, Του] 4η, Οτίρϑη, ΕΡΙρμαηΐαβ, ἀπα οἴμο 15, Βρθᾶξκ οὗ [Π6 

οηθτο ΟἸἹα Τοβίαμηθηΐ, 
ΤΆ δ ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἰο ργβθηῦ [π6 ῥγοοίβ οὗ {Π6 Βρυυϊοῦβηθββ οἵ Ατ]δ- 

ἰ6885 δύο δὖ (μ8 ργθβοηῦ ἄαυ. ὙΠ6 ῥυίποῖραὶ 15, ἐμαῦ ὑπ6 δαΐθοῦ 
ὙΊΒΠ65 [0 τοργοβοηῦ Ὠἰπηβ ἢ 85. ἃ μθαίμθη, ἃ ὙΥΟΥΒΒΙΡΡΕΥ οὗ Ζθα8, πὰ 

γού βοίγαγβ ἢ]8 9 6 15} Ῥουβοπδ νυ ἐπτουρμουί, ἩΟΟῪ ἀθτηηοπβίταϊθα 
{π6 ΤΑ ΡαΪουΒ ομαγδοίοσ οὐ {μ6 ἀοουτηθηῦ 5ὸ ὑγαταρμαπν {μα 10 ΒΟΟΗ 
[οππᾶ πὸ ἀοίοπαουβ; δηᾶ {{{|16 μ88 Ῥ6θῃ βίποθ δα θα ἴο 15 Ῥυοοίβ. 

Τί 18 ἀιδίου ἰο ἀβοοτίαϊῃ ὐὐαΐ ἐγμέϊι, ὑῇ απῳ, 1168 αὖ [86 Ῥαβ18 οὗ {86 
ὀυχτοηΐ βίου. Ηον ἴα 15 1ῦ ἰο 6 ]Ἰοοἰςθα ἀΡΟῊ 88 βίου!» Ηδ8 
10 ΔῺΥ Βιἰβίουϊοαι αβῖβὺ ΥΥ͂Θ ἅτ ἱμποϊηθα ἰο Ὀϑίίθυθ ὑπαῦ τὸ μὰβ ἃ 
[ουπάἀδτίοη ἴῃ ὑταία, ἐμουρὰ 1Ὁ ΤΥ Ὀ6 ΡΟ ΟΒΒΙΌ]6 ἴο βαραγαΐθ {86 
Πιβίουίοαὶ δηᾶ ἀπβιβίουϊοαίὶ. 
ΤῊ ἀοδίρῃ οὗ {86 ρβϑυδο- Ατὐϊβίθαβ γὰ8 ουἹάθη!γ ἰοὸ οχαὶὺ {86 

οὐϑαϊῦ οὗ [π6 γσουβίοηῃ. 186 οὐρίηλ)] νγὰβ Ὀγοπρῦ ἔτοτα «Γ Θγαβα θτα, {Π6 
Βῖρὴ ρῥυϊοθῦ οοῃβεπθηρ. ΤᾺΘ Κίηρ' οὗ Ἐ!ργρύ δηά 18 ΠΙΌΤΑΤΎ ἃ. 8180 
τηδρυ θα, 10 που]ὰ 5θθπὶ, ἐμπουϑίουθ, [μδὺ βοιηθ οὈ)θοίζοῃβ μ8α Ὀβθῃ 
ταϑάθ ἰο [86 γουβίοῃ. [ὺ τηϑὺ μᾶγθ Ὀθθη υὐροά ἀραϊπδύ 1ῦ ὑπαῦ 10 νγ85 
πμϑυ Βουϊβϑᾶ, τηϑἂθ Ὀγ (86 οοτηπιδπᾷ οὗ ἃ μΒβεαίμοη ἰἰπρ', ἀηα πού ἔτοπι 
{π6 βαογϑᾷ ἰδαχὺ ργβουνϑ αὖ ϑυυβαίθα. Τὴ ψυῖοῦ οου]α ποῦ ἀθηγ 
[86 Τοῦ {παὺ 10 νγᾶβ τηδᾶθ Ὦγ οοματηδπα οὗἩ {π6 Ἰήπρ οὗ Εἰργρύ. Βυί, 
ἰηϑίοδά οὗ ραϊάπρ' Ῥίοϊθμαν [μἀρΐ, ἃ Κίπρ' ὙΘΥῪ ΟὈποχίοτιΒ ἴο {Π6 «ΓΘ 78, 
[6 Ρυΐβ ἴῃ μἷβ βίοδα Ῥίοϊθυων ΡΒ] Δαθρμ8 ᾿ΐἷ8 ΒΟ, 10 γγ)χὰ8 ἔανουτ- 
8,016 ἐο {Βϑιη. 

ΤῊΘ νουβίοη ψ͵Ξ τηϑᾶθ δὖ ἐπ6 οομπηαηα οὗ ἃ Κίπρ ΤῊΘ ὙΘΑΡΥ 
ξεβεναὶ ᾿ηβιλ μα θα 1 Τηθι οσΥ οὗ {86 δνϑηῦ, δπα τηθηποηθα Ὀγ ΡΏὮ1]Ο, 
ὀοπῆττηβ (818 βαρροβιίίοη. Ρ]αίαγοΒ ἂπᾶ 2] 14πη ἴανουν τ. Αὐϊβίο- 
Ῥυϊυβ 15. οπ {86 δι46 οὗ 10, ὅο αἷβο 15. δὴ οἱα βοβοϊίοπ οἡ Β]αυσΐαβ 
ἄτατηι ὈῪ Τ᾽ Ζοῦζθϑ ἔχου {π6 υυϊηρ οὗ (λ]ΠΠπηδοθβ ἀπ Εὐτα οβίΠ 68, 

1 (ὐΒογίδι. δᾶ ατοοβ. 2 Ὧρ Ῥοπάᾶαοτίθιβ οὐ ΤΏ ΒΌΤΙΒ, 
8. Ἡλϊαΐτρε 46 Ατὶβδίονυϊο Φπᾶξο, Ὁ. 56. εἰ 56ηῃ. 4 ἘΠηΙοΙΌ, ἱ, 2. Ῥ. 89, εἴ δεηῃ. 
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σίγθη ὈΥ ὙΥἸΟΒΘΙμαυβὶ ἀπ ἈϊΒΟ}1.2 ΒΥ οοπιπδπᾷ οὗὨ ἰπ6 Κίηρ, 
τὸ ὑγὰβ ἀδροβιίθα ἴῃ {π6 τουδ] [ἰργτᾶσγ,. ΥΥα Βο]ονο {παὖ Κιορ ἴο 
Βᾶγα θθθῃ Ζασὶ, ποὺ Τλιϊαάοίρἠμδ., Ιτϑηρουβ, ΤἩθοαογοί, δηα οἰπουα 
σὶνα ΤΔΡῚ: ἐπουρἢ τῆδην τη8 κα δἴτη ῬΒ]Π]Δαθ]ρ5 {πΠ6 θοη. Βαΐ 
186 οοπηθοίίοι οἵ Ἰϑοιηθίσιαβ σι ΡΒ] ΔαΘΙΡΗ 5. 85 δανιβου, 15. σον 
αυσβθοπα]6. Τὸ μὰ5 θη τπίουγρα ἴτοιη ἃ ρᾶβϑαρθ ἴὴ ἩδεΙΡΡαΒ, 
{μαῦ Τουλοίσιαβ ῬΒΔΙΘσΘυΒ. τγὰβ8 ὈϑηΙΒῃ6α ὈΥ Ῥίοϊθιην ΡΒ] Δα θρηυβ 
αὖ {μ6 Ὀαριπηῖπρ οἵ ᾿15 τοῖρι.5 Οπο {μίῃρ' 15. οογίδιη, υ1Ζ. ὑμαῦ Π6 
ΠΘΥΘΙ νγὰβ ρτατῖαη. [τ οὐ ἴο τ ΘΟΠο116 οοΟμΗϊοί Ωρ; βία οι θηίβ, 
ἩΟαΥῪ δββυσαθα ἐπαὺ {π6 γϑυβίοη γἃ8 τηϑᾶθ οὐ θθρὰπ ααχίηρ' [Π6 το 
Υ 6815 ἴῃ ΒΟ ῬΒΙ]ΔήΘΙΡΗΒ τοῖρηθα ΘΟΠ]ΟΙ ΒΟΥ τι 18 [Ποὺ 1,80], 
Β.0, 28θ---286, αῦ {815 Βα ρροβιίζίομ 15 ΠΗ ΘΟΘΒΒΑΥΥ. 

ΤΆ τ86 νῖονν τὸν σίγθῃ δα οογγθού, 1Ὁ {ΌΠονγ5 ἐμοῦ 10 αἸά ποὺ οτἱ- 
σιμδίθ 1ῃ {Π6 το] ριοιβ πϑοθββιτῖθβ οὗ {86 «68 ἴθ ργρῦ. ΤῈ Ἰαἰίου 
ὙΘΥΘ 1η ΘΟ Θοίοι 1} 0π6 ῬΑ] οβύϊμιαη Ὀγοίθγθη, δηα υσου]α ΒΟ Υ ΘΙ 
Ὦδγθ νϑηξαγθα ἴο ταδῖκα τ οὔ {μουάβοῖνγοθ ἴῸν {86 πιδ6 οὗ {πεῖν βυπα- 
Θοραθ ΟΥ̓ ΒΥΠδρΌρΘ5. Βαΐ ἐγαηδίαξογξ ῬΥΟΌΔΡΟΪΥ ἐμοιρέ οὗ 1.5 66616- 
Β᾽αβίιθαὶ Ὧ86 ΒΘ ἐμ6 Κίπρ' ογάογρα 16 ἰο θ6 τωδᾶθι. ἜΠῸε Ἰεῖπο 
Τοῦ 6 γᾶ ΡΡΑΓΘΗΤΥ ἃ ῬΟΪτλοαὶ θη6 ; Ὀυὺ {86 ὑγταπβίαίουβ μα οἴμου 
ἐπουρηίβ. Ὑο δαμηοῦ Ὀθίϊονθ, τ Ηδνουπίοκ, μα (μ6 τηὐθηίοη 
Ὑ ΠΙΟἢ Ὀτοχηρίθα 10 νγὰ8 ἃ ῬΌΓΘΙΥ ζἰογαΥΨ ΟἹ. 

ΤΗῊο Ῥρηίαίθαος νγᾶβ ὑγαηβ᾽αἰθα Πυϑύ, δπα αἰδουνγασᾶβ μ6 οὐμοὺ ῬοΟΚΚ9 
οἵ (π6 ΟΙα Τοβίαιηθηῦ; θαΐ μον Ἰοπρ' τηθ ο]αρβϑα θοϑύνγθθη {μ6 οομη- 
τηϑηοθιηθηῦ δα οοιηρίϑίώοη οἵ {π8 οπύιρο ὑγαπβίδίίοι οδηποῦ 6 ἀοίου- 
τϊπθα. ΤῸ 185. Θουλοηυ Ὀοονθα {μα {π6 ᾿ηύουναὶ τγὰθ ποῦ ρογϑαΐ, 
Ὀθοααβο ἐμ6 σγυδπάβοι οὗ «6808, 500 οἵ ίσδομ, ἴῃ 15. Ῥυοϊοριιθ 18 
δι ρροδοαά ο 811πα6 ἰο {πΠ6 ἐγαῃβίδίίοῃ οἵ {86 {γθο ραγίβ οἵ {π6 ΟἹὰ 
αβύδηηθι δ 85 θχιβθηρ' ἴῃ ἢ15 {τὴ6 (181 Β.0.). ΤᾺ 1ηΐϑγθηςσθ, μον- 
ΟΥ̓́Θ, 15 ποὺ ἤἥτια. ὍΤΠὸ σουύβίοη οὗ {π6 Ῥοοΐϊς οἵ Εἰβίμου 15 ἐμπουρμΐ ὈΥ 
Τϑη ὑο ἤδγα ὈΘ6Θ τηδαθ πάθον Ῥ ον ῬΒΙουηθίου (181 --- 148 8. Ο.);:; 
δα {86 ἐταρῖο τυιίου ΕἸ ΖΘΙΚ161 ΘΙ] οπρΊηρ' (9 {86 Βθοοηα σΘηΓΤΥ Β.0.» 
15 ὑπουρμῦ το μαγα αϑϑα {Π6 νϑυβίοθ, τῇδ ἀϊα]θοῦ ἢ πΒ]ΟΒ 1ὖ 15 νει ἴθη 
15. πΠ6 κοινὴ διάλεκτος, {μαὺ σοι ῥγθναι θα δέου {μ6 ἄτπηθ οὗ ΑἸοχ- 
Δηάον {86 ατραῦ; δπα 105 Εἰρυρύδη ΟΥΡΊΏ 18 Οἰθαυν ουποθα ὈΥ ἃ 
γΑΥΙΘΟΥ οΟΥἨ ραγυϊουϊαιβ 1ὼ (06 ψϑυβίοη 1.561, ὙΠογΘ ἀγ ΕρΥρθδΔη. 
ὙΟΥΩΒ ἈΠ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ, ΟΥ ΒΌΆΟΘΟΝΒ 85 τοῖο ἰοὸ Πσγρί, Ὀοίχασιηρ {86 
οὐἹρίῃ οὐ 10, ΒΒ ἃ5. ψονθομφανήχ. αἰζοτοά ἃ {|||16 ἔγτοτα {πΠ6 Ηϑῦτον : 
ἄχε οὐ ἄχει, 6ῃη. χ]ΐ. 2. 18.; ἔβις, Ἰιον. χὶ. 17. Οὗμον πογάβ 
οἼνοη Ργ ΗΟΟῪ 816 ᾿πνδ]1α δ8 ῥρτοοίβ, βθο ἃ8 κόνδυ, ἀρτάβη, βύσσος, 
ἀλήθεια ἴοΥ ὈΝΘΏ, παστοφορεῖον, γένεσις μ6 {{||6Ὸ ἴο {π6 Εγδβὺ ὈοΟΚ, 
ζο. οϑιάθβ, 1.5. Ἰύουη8] οΠδιδοίου ἀρτθθθ 0761} ἢ δὴ Εσγρίίδῃ 
ΒΟΌΤΟΘ, ηού ἃ Ῥαϊοϑηϊδη. ΤΏ ἰγτοαϊμηθηΐ οὗ {86 ἰοχῦ 15 βοιηονψῃδῦ 
ΔΙ Ι ΓΑΤΎ, ὉΠ]1κ6 {Π6 Ῥγθοιβίοη δπα 1 ου Υ οὗ {πΠ6 Ῥα]οβυπίϑηβ ΠΟ 
νυ Ου]α ποῦ μανα σϑηξαχϑα οα ΒΌΟἢ ᾿Ισθηβ8 8πα ἰοόβθηθθθ. ΤΏΘΥ που]ᾷ 
Βᾶνθ ὈΘΘΠ ἸθοΓ6 δηχίοιβ ἀρουύ {π6 Ἰοὐΐον οὗἉ {86 οτἱρίῃα!, ὙΥ 6 866 ἴῃ 

1 1.6 ϑοσγογηῖθ νευβίοπα ΑἸοχϑηᾶτγίηδ, Ρ. 98. δὲ βθφᾳ. 
2 Ὁΐϊθ ΑἸοχδηυ! ἰβοῦθη ΒΙΘΠ ΟΊ ΒΘ Κθὴ πᾶ αἴθ βατωσηϊπηρ ἅἄος Ἡοτηθυίβομοη (ἰοἀϊομία 

Π80} ΑΠ]οΙαπρ οἶπο5 ῬΙ δι πΙβοῃθη ΟΠ ΠΟ] Τη8. 
ὅ 566 Ηοθβ08 ἘΠ] οἰ ηρ', γο]. ἱ. Ρ. 150. δὲ δέηᾳ. 

ΥΟΙ,, 11. Ὲ 



δ0 Βιδσαϊ Οὐἰξοΐξηι. 

τὸ βοπιθυμαῦ οὗ (86 ΑἸοχδπάτϊηθ βρὶτιῦ δοοομιτηοαδίπρ Ἡ ΘΌΥο 146 45 
το Ἠδ)]ομΐβ. Α ἔδνν ἀοοίσιδ! δηᾶ ρἈΠ]ΟΒΟΡὮ1ΟΔΙ τΤΘΡΓ ΒΘ Δ ΠΟΉΒ, 
οδαγδοίογιβίϊο οὗ (μ6 Ἰαύον ΑἸθχαπάσγϊπο δ πἀαίθτα, τὰν 4180 μ6 ἀοίθοίβά: 
ΓΒΟῸρΡὮ ποῦ 80 ΤΥ ἃ5 Πϑθῆπα [μ885 αἰζοταρίθα ἴο βου. [πΒῃοτσί, 
ἴΠ6.Θ 15 τποτ6 ΒΒ. ] ΘΟ ΠΥ ἀπᾷ ἐγαθάοτα ἴπὶ {Π6 ὑΓοαίμηθπῦ οἵ {μ6 ἰοχὺ 
ἴμαη Ῥα]θβπῖδβ ψου]ὰ πᾶν Ὄχι τ 6α--- Βα οἢ Ἰα46 85 15 αὐ1ύθ 
οοπβοηδηῦ ὙΠῸ [86 βροουϊδεγο βρισὶῦ οὐ ΑἸοχαπασϊημθ «[ὰἀδίβτω. [ἢ 
τιοᾶθτπ ἐΐπι68, ΕὙΔΏΪΚ6Ι μῶ5 ἀθηϊθα {μ6 ΑἸοχϑπάσιηθ οὐἹρὶη οὗὁἨ {868 
νογβίουι, ἐμβοαρ μ6 δάτηϊ5 {μαὖ {π6 ᾿παρυΐβα 1 ἢ 16α ο 1Ὁ νγοιῦ ἔοΥ τ 
ἔγομα ΑἸδχαμασια, Βαΐ ΒΒ Δυρυμαθηΐβ ἃ16 ἔθ δηα νγϑὰκ, [ἢ σοϊπο 
ἰο γγθμθ δηα οἴδμου ρΐίδοθβ ἴὰ Αἰἴτιοα ἔο [86 οτἹρῖη οἵἩ βοπχθ ῬΟΟΚΚΒ, 
Ὧ6 85 ΒΌΓΟΙΥ πα υ]σθα ἴῃ τοῦ γροίμοβοβ" ΤΠΘΥΘ 15 0 φοοα 
ΤΘΔΒΟῚ [ῸΓ ἀδηγίμηρ' Αἰοπαπάγία ἴο 6 {π6 ὈΙγΈΒΡΙδοθ οὗ {π6 ϑαρύπεριηί, 
Νὸο οβοῦ ρῖδοβ 15 βὸ τ ]ν ἐο Βαγθ ργοάπορα {88 ἐγϑηβ᾽δίουϑβ, 

Τὸ 15. ποῦ θᾶβϑύ ἴο ἀδύθστηϊπθ {86 πτηὉΘΣ οἵ ἰγϑηβίϑίοσθ. Ταῦ {π6Γ6 
ὝΘΙΘ ΒΘ ΟΥΑΙ 15 Δρρατγοηῦ ἔτοτα {86 σθηθγαὶ ομαχδούου οὐ {Ππ6 γθυΒΊ η. 
Νού ΟὨΪΥ δῖβ {Π6 βϑὴθ ΜΟΥ 58 8η6 ρῃγαβο8. ψΔΥΙΟΌΒΙΥ το μἀογθα 1η 
ἀογθοῦ Ῥοοκβ, αν {π6 ψΒοΪ6 τοί ῃοᾶ οὐ ἰγϑηβίδοη 15 αἴνοῦβο. 
ὙΠΕΥΘ 15 ἃ ὑπ τοι ἴῃ {π6 7 γαοί, δορ)ογίηι τθβρθοίϊπρ' ἔγθ ὑγϑηβῖα-ι. 
ἰοῦβ; δυύ πὸ νγοῖρσαὺ οδῃ Ὀ6 αἰζδομοᾶ ἰο 1. ΥΥ 6 αν ποίβιηρ Ὀυΐ 
Ἰη θυ μ8] ουιάθηθο ἃ5. ἃ ρυΐᾶθ 1ῃ [86 τηδύϊου ; ἃπα ψ1ἘῸ Κπονγβ Ὠοῦ {86 
πηοογίδιη πϑύαγα οἵ [δῦ οΥἸ ΓΙῸ Ι ἢ 

ΜδΔηΥ δββϑατθ ὑμαὺ {πΠ6 Ῥοηΐαΐθαοι ργοοθθαδα ἔγοση Οη6 ἰγϑηβίδίου ; 
δα ΤΠ6Υ6 18. ἃ σ͵ΘΠΘΤΆΙ ομδγδοίοι δρουῦ 1 παὖ ἕανουτβ [Π6 ΔΒΒΌΤΑΡΙΟΗ. 
Νούὺ ἐμαῖ ἀἰϊβογθμοθβ ἴῃ {πὸ ἐγαπβίαίϊοπ οὗ {88 βαραύαύθ θΟΟ ΚΒ. 8.6 
νϑηςπρ’ --- [Π6Γ6 ἃγ6 ΡΟ ΘΡΕ]6 ναυὶθίϊθβ ἢ {μθῖα, βουὴθ Ὀδῖπρ' Ὀθύξου 
τοπἀογϑά ὑπαη οἴμουθ. ΕὙΔΠΚΟΙ “αἰἰγιθαΐαβ ὑμοῖὰ ἰο αἰ ἴδγθηῦ Ἰηΐδγ- 
Ῥγθίθυβ οονουΐηρ ἃ Βρᾶοβ οὗ ἔπι6 βούνγθθῃ βιχὺν δα Βθυθη τυ ὙΘΑΙΕ. ὃ 
ὙΠ νοΥῪ τοϊηυΐο ᾿ηνοβίιραίζοι μ6 ἢδ5 ΘΌΠΘ ΟΥ̓ΘΥ 48}1 {π6 ῬΡοῃ αίθαοΣ, 
ΔΗ {μΐη]κβ {πὺ ἐγαρταθπίαυυ ρΐθοοβ οὗ ὑγϑηβίδθϊοπ, αἰ δμϑ ο8, δα 
ΘἾοββθβ, ἡγοῦ ᾿πίούονθη τ {μ6 γουβίοη. Ῥαγίιαὶ αὐξαπιρίβ ἂὖ ἃ 
ΟὙοοὶς νουβίοη μϑα ργθορᾶθα, οα {πὸ Ρ8518 οὐ σβ οι πὶ Θπἰλτϑ ὑγαηβία- 
ΐοτ γ88 Τουταθᾶ. ὙΠΟΥΘ 18 βοῖαθ Δρρθδιϑῃοθ οὗ γαίῃ ἴῃ {818 Ὦγ- 
ῥόμηοϑιβ, 80 Ὁ 85 10 δβϑβηθϑ Ὁπαῦ οαγχγοπῦ ᾿πθυρυ δ []0}8 δια οταὶ 
Ο]ΟΒ868 ΟἹ Ῥαββαρ β ϑῃηίογθαᾶ ᾿ηίο {π6 οοταροβιομ. Βαυΐ νι} 411} [86 
᾿ιδίοσοσθηθοιβ ρμθποιηθπδ ὙγΠΐΟἢ ργθβθαῦ ὑΒοιηβοῖνθβ ἴο {π6 οἰοβθ οὈ- 
ΒΟΥΥΘΥ, 76 ρα υ ἀουδὺ τ μοίμου {μ6 Ἰθαχτθα οὐο 6 τῖραῦ ἴῃ 818 
ΡΘουΪ αν Ἰάθαβ τοβροοίΐζηρ ἐδ δαδὶβ οὗ [Π6 οπθγθ γογβῖοπ, ἀμ θβρο- 
ΟἴΆΠῸν τοβροοίίμρ [μ6 Ῥοπίαϊθυοι. Τύῦ 15 Π|͵κΉΙ͂Ὶ Θμουρ ὑμπαῦ {Π6 ἐγαπ5- 
Ἰαΐϊοπ οὗὨἩ [π6 Ῥαοηίαίΐθαοῃ αὐά Ῥγοοθθα ἔλοτη ΤΟΥ 6 ῬΘΥΒΟΙΒ {8 ΟἿδ: 
θα (86 αἰζοιιρὺ ἰο ἀϊνίθ ραγίβ ἀπ ρίθοθβ οῇ Ῥοοβ, τοδὰθ Ὀγ 
ΕὙΔΏΚΘΙ, 15 Ὑουν ἀὐριτατγ. ὃ ΤῊ ὑπϑηβδοῃ οὗ {86 Ῥοηίαϊθαο 15 
188 Βεϑὺ οχϑουϊρᾶ ρατὺ οἵ [π6 016. Τύ 185 τλοτϑ ᾿ϊογᾺ} δηᾶ οΔΥΘ]]Υ 
ἄοπϑ ἐμαπ {μ6 ταβῦ, πού σι ἐμουῦ ἃ ἄσρτοα οὗ δθραποθ. αὖ ἔγοσγα {815 
γ6 πχυδὺ ὀχοορύ Εὐχοά, χχχυΐ. 9.. ζο ὅθ. 1μουηίουβ 15. ρθουν τθη- 

1 Θὀβ ΒΒ ΠΟ μ6 Τ)Α βιθ]]ηρ' ἄογ Φα ἀ:50}- ΑἸοχδηᾶγ, ἘΘΠΡ]ΟΏΒΡΒ1108, νΟ], 11, Ὁ. 11. 6ἐ δέᾳᾳ. 
2 Ψψοχβίυαίθη Ζὰ ἄοΓ ϑεριίυδρὶηία, Ρ. 38. δὲ δ6ηῃ. 
3 Ὅρθογ ἄδῃ ἘΪηΗ.88 ον ῬΑ ΕΒ  Ιβομοη ΕἸΧΘρ656, τ. 5. 7,» Ῥ. 281. 
4 Ψογβίπαϊοῃ, τι. 8. γγ.. Ὁ. 20. 
δ δ'οθ ΤΆΙΟΥΒΟΙ, 6 Ῥρηΐαίθπομὶ γογβίσπο Α]οχαπᾶσγίηδ, Ὁ. 86. ὶ 9. 



77.ι6 ϑερέμασίηξέ Τγαηςαϊίοη. δ1 

ἀογθα {8} 8} Υ Οἴμ6. ὈΟΟΚ; δπηα ποχύ το 1Ὁ ᾿)ϑα ογοποασ. ΝΌΣΩΡΟΥΘ 
15 786 σψοτϑῦ ἰγαμῃβδίαίθα ρᾶασί. Πθποθ ϑϑοῇ 15 βΒῃρροβοα Ὁγ ΕΒΎΘΗΪΚΟΙ 
ἴο Βανθ ῥῬγοοθθαβᾷ ἴτοτη ὁμ6 ρϑίβοῆ. Γηαὺ (ῃ6 βᾶπηθ βΒῃμοι]ά Ὀ6 
ΡῬγδαϊοαϊρα οὗ {π6 οὐμοὺβ σϑβρϑοίάνοϊν, {ποῦ 18 πὸ νϑ]α σϑᾶβοι 
ἴο ἀθησίηρ ἃ8 ΤᾺ 88 γ76 ΘΔ Ῥϑγοθῖνθ. ΕὙΔΉΚΟΙ Β αἸβιαθιοστηθπύ οὗ 
(θμθβδῖβ δῃα Εὐὔχοάμβ μᾶβ 164 ἢϊπὶ ἰο δάορί δποίμε. νίϑσσ. Βαΐύ 
ἢθ Βὲ5 ΟΔΥΥΘα Ἠ1Θ ἸΠΙΟΥΌΒΟΟΡΙΟ ΔΠΘΟΙΩΥ 00 1; 8πα ἴῃ Δβϑατη ηρ' 
βούνγθθῃ ΒΙΧΤΥ͂ δηα βουθη τ ΥΘΆΓΒ, ὃ, 6. Ὀούγσθοη ΡΒ] Δάθρμιβ δηά 
ῬμμηΠοραδίου, ἴου {86 τηακὶπρ οἵ {μ6 Ῥροηίαίθαοῃ σϑυβίοη, 1 τασϑύ 
αἰββοπῦ ἔγοσῃ δἴτη, ΤῊ {ἰγαηβίδοι οὗὨἨ (μ6 δἰβίουϊοαὶ ὈΟΟΚΚΒ 15 ταπο 
1 τῖοσ. ΤῺ τὰθῃ 1͵ῥκὸ δα [0 4ο ψ} ἔμθὰ μδα 1685 Κποπν]θᾶσο οἵ 
ἩδρΡρτον, δηα ΤΟΥ͂Θ ΘΟΠΒΘΟΠΘΗΥ 1655 8016 ἴο 4ο ψπδί166 ο {π6 οΥἹ- 
δῖπα], ΤΉρηταβΒ ΠΟΘΥΟΣ οπίουίαϊηβ ἃ ὙΘΥῪ ἴδνοῦταρθ]θ ορὶπίοπ οὗ 
{86 ὑγϑηβίαίου οὗ {π86 Ῥοοῖκβ οὗ δαχημοὶ, ἰαυιπρ' {π6 ὈΪδηλα οὗ ὑλ6 ατϑοῖκς 
ἰαχῦ, ΠΟΤ 10 15 τη 6 υ]γ Ἰποογγϑοῦ 8 Πα ΠΩΡΤΌΡΘΥ, οἡ {6 οΔρτῖοα οὗ 
ἰΓΔ ΒΟΥ ΡΘΥΒ δηα ΟμοΥβ.2. [ἢ {Π18 τοβρθοῦ ἔδνν ψ11}1 ἄρυθθ σι} Βΐτη. 
Ηδ6 οχαδὶβ {ῃ6 γϑύβίοι ἰοὺ τοὶ δὖ {6 Ἄἄσρθηβο οἵ {π6 Μαβογϑίϊο ἰαχί. 
ΤῊ ἰροαπϑηῦ Ῥ]θοπᾶβμ οἵ ἐγώ εἰμι, ἃ5 ἴῃ « παρ68 ν΄. 8., νἱ. 18., χι, 27.; 
Ῥαυΐῃ ἵν. 4.; 2 ὅϑδιη. χὶ. ὅ., χν. 28., χχῖν. 12.; 1 Κιηρβ 1. 2.; 2 
ἹΚΊηρΒ ἵν. 18., χΧ. 9., 15. ΤΟΙΏΔΥΚΑΌ]6. ΤῊ ὑχαηβιαίου οἵ [βϑϊδῃ, ψ110 
ὙΥΔΒ ὙΘΙῪ Ἱποοιηροίθῃῦύ, τατιδὺ μᾶνο θθθη αἰ γθμῦ τόσα τὴ Ψ}Π0Ο ΥΘη- 
ἀγα {Π6 τυϊηοῦ Ῥγορ μοϑίβ, ἃΒ Ψ11} 06 566} [πΌΤὰ ἃ ΘΟ ρα Ίβοη οὗ 1βαῖδῇ 
1. 2---4, 1} ΜΊιοΟΔΕ ἵν. 1-- 3.; δᾶ ποῦ {π6 Ὠϊβίουιοα! ῬΟΟΪτΒ 6 6 
πού ἰγαηβαἰθα ὈΥ {π6 ᾿πέογργοίου οὐ 1βαϊαῖ, ΤΌ]Π}ονγ5 ἔγουα [βαϊὰἢ χχχνὶ 
πο ΧΧΧΙΧχ. οοΙρε θα 1 2 Κιηρθ χνη, ὅο, ὃ Οπ {μ6 σ}016, {88 
Ῥγορμϑίϊο θΟΟΚΒ ἅτ 11] ὑγαμπβ αἰ βᾶ--ῖη ἃ. ΤΉ Υ ἀοϑίψαία οἵ βρισιῦ 
Δα] ρορϑίϊο ἔσθ. 1Ι͂ὰ ἀου]ῦ ραββαρσθθ ΠΟΥ ἅτ ρϑηθγα νυ τοπαογθα 
ἸΠοοΥΤΘογ, ὙΥ ταραγα (οὸ «ογθαῖαι, ἐπ ἀθραχίμγαβ ἔγοση {86 
ἩΘΡΤΘΥΥ 816 ΤΟΙ ΓΚ 016 δπα οχίθηβινθυ ΗΟ ΠΟΥ ἀγα {ποτ ἰὸ Ὀ6 
ΘΧΡΙΔΙη6α 18. ἃ τιοϑὺ ἀΠἼου ργόθίθ. Υ6 οδηποῦ Ὀ6]θν σι ἢ 
Ὑγ1ΟΒοΙΒμουβό, {παὺ [86 ἀοραγύατθθ ἅτ ἰο 6. Δβουι θα ϑηθσθὶν ἰοὸ {88 
ἰγϑηβαύοσ. ῬΥΌΡΔΡΙν 8ποίμου σϑοθηβίοῃ ἰὰῪ δ {π6 μ8815 οἵ {Π6 γϑυ- 
510" --- ΟΠ 6 ποῦ 80 {1} 85 {π6ὸ Μαβογθίίο, [1Ὲπ {6 οδ86 οἵ 1)8η16], {μ6 
γα Βαίου ἢα5 8580 ΜΙ ον ἀσδραγίοα ἔτοτα {π6 ἰδχί, ἰδκιπρ 50 ΤΥ 
᾿ἰθογῦοβ τι 10, ὉΥ οταιυ πο, Δρυϊἀρίηρ, δἀάϊπρ, ᾿πβουάπρ', ὑμαῦ {88 
ῬΔΥΔΡΉΤΕΒΘ γγὰ8 Δἰνγαῦβ8 τοὐθοίθᾶ, απᾶ {πδὺ οὗἨ Τ]δοαοίϊοι. τηἰγοαπορά 
1π 15 Ρίδοθ, ᾿ἰηΐο ἐμ6 ατσθοκ ΒΙ0]05. Τμ6 ὈῬοΟΚ οἵ Εἰβίμποι. πᾶ5. θθθῃ 
τγοαϊθα 1π ἃ. Β' ΠΥ ὙγΑΥ ἰο0 {μαὺ οὐὗὁἨ απο]. ΟΥ̓ {16 ροθϑίϊοδι ὈΟΟΚΒ, 
ῬγονθυῦΒ ἀγα Ὀοϑὺ τσοπᾶογοᾶ. ΤῈ Ῥβδίγηβ αν βθϑθῃ ἰγϑῃβὶαὐθα 1ῃ ἃ 
Β]ανΊβῃ, 106 γ8] τηθίμοά, πιυπουῦύ βρὶτιῦ οΥ ἰαβίθβ. Ἰθο  οϑίαϑίθβ 18. 4180 
1] γϑπαογοθᾶ, ἐμ6 νϑυβίομ οἴζοῃ βϑῖπρ ἀπ 6ΠΠ1ρ1016 ἔγοτα 108. βΒανβι 
Ἰοσα]γ. ΤῈ ἰγδηβϑαίου οὗ 00 δαίγθυ οὐ ὐοα ων ἀἰβηοα] 
Ῥδββᾶρθ8. 

δ 8366 εν ἅδῃ ἘΪΠΗ͂υ55 ον Ῥαϊ βιϊἴβομθη ΕἸΧΘρ656, τι. 8. Ὑγ. 
3 ἙἸχορϑιίβομοβ Ἡδηάρποῖ Ζαπὰ ΑἸΐθη Τοβίδπιθηῦ, νἱθτίθ ᾿ὐλθίεγαπρ, Εἰη]ο πα ηρ, Ῥ. ΧΧΥ. 

εἶ δ6ης. 
3. 866 Οἰοφϑοηΐπε, Οοτητηθηίαν ἅδον ἄσῃ Τοϑδῖα, νοὶ. 1, Ῥ. ὅ6. 6ἐ δεηη. 
4 1)6 Φογοπλΐδ νουβίομο ΑἸοχαπᾶτίηδ, Ρ. 175. δἕ βθῃ. ᾿ 
5. 566 Μονοῦβ, δ αἰτίπβαπθ τϑοθηβίοηῖβ Υ δὐϊοϊπϊογιτῃ «  Υθπαΐοθ, ατθοθ ΑἸθχδηάσιηθο οἱ 

Ἡργδϊος Μδβοσοιμίορ, ἰη 016, τ. 8. ψν, 
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δῶ Βιϑοαϊ Ογἰξοΐδηι. 

ΤΉ νουβίοῃ, δοῃβι ἄορ 48 ἃ ὙΏΟΪΘ, 18 ΟΥ̓ ΠῸ ΤΏΘΔΏΒ σοοᾶ, ὙΥΗᾺ 

8ῃ αἰτηῖπρ' αὖ ἸΟῪ ΤΠ616 18 ταῦ }} ΟΥ̓ΡΙ ΓΑΤΎ ῬΓΟΘΘάΏΤΘ, Ὀγ νἱσίπο 
οὗ ΒΟ ἐτορίοαὶ δχργθββῖοπβ 1.6 ὁμαπραά, Δη ΠΓΟΡΟΥΔΟΥΡΠ1Ο τϑβοϊνϑα 

Ἰηΐο ἀπῆρσιυγαίάγθ ομ68, ΟὈ) βού οΠ8016 τγογ8 δπα 14θ85 ἀνοϊἀθά, ΜαοΝ 

15. Ὀγουρπῦ ἑπέο {π6 ἰθχὺ ὈΥ ΜΑΥ οὗ δχρίαπαίίοι: ΤΌΠΟ 15 ἸΘΕΌ οαὔ, 

Τυδηβροβίΐομβ ἅτ ποῦ ππΐγοαπθηί. ὙΠ τη οὐ ἃ τηδβίοσΥ οἵ {86 

ὕπο Ἰαηρίαρεβ, ΗΘογθν 8πα ΟἼΘΕΙΚ, 18 Θυ ΥΎϑΓ ΘΓ ΟὈΒΘΡΨΔΌΙΘ. 

Αὐτοιαρίβ μανα Ὀθθῃ τηδ4θ ΡΥ [ΠΞβ μον, Ἡοάγ, πὰ ΕἸομΠοσπ ἴο α6- 

(οΥτηΐπθ ΤΩΟΤῈ ΑΙ ΙΟΌ]ΑΥΙν {π6 ὑϊπλθβ ΒΘ Π. βούθγαὶ οἱ {{|6 ὈΟΟΪΚΒ ὙΓΕΓΘ 

βτδὶ ἰταπϑίαιθᾶ. Βυΐ {π6 0 μᾶνα ποὺ Ῥθθῃ βυροθδβία!. ὙΠῸ 10 15 

τηξογγοᾶ {μαὐ [π6 Ῥοοῖκ οὗ οβμυα οου]α ποὺ παν θθθη ἰγϑμβίαἰθα {1} 

Ὁρνατβ οὗ ὑνγοπῦῦ Ὑ6 818 δέτον {π6 ἄθαία οὗ Ῥ οΙοταν ἴμαρστιβ, Ὀθόδτιδθ 

ἴῃ νι. 18. π6 ἐγαμβίαίον μαβ ἱπίχοάαοοθα {86 ποτ γαισὸς, ἃ ἰθγτα οἵ 

ΘΑ] 6 οτἱρίπ, βιρυγϊηρ ἃ ἄατὺ οὐ 7δνο η ρθουν το 186 (ἀ88]5, ὙΠῸ 

τηδθ δὴ πταρίΐοπ ἱπίο ΟὝθθοθ, 8.0. 278 ; ΒοΙλ8 {ΐτηθ δῆτ. ὙΜΊΟΝ 

δυθηῦ {πὸ Εἰσγρίϊδη Κἰηρβ τοοῖς (8116 ταθγοθμδυ]88 Ἰηΐο {Π6 Ὁ ΒΟΥΨΊΟΘ. 

Βαΐὺ 411 {π|5 15 ἐγἰβῖπρ. [Ὁ 15 Τοῦτα ῬΓΟΌΔΡ186 ἰμαὺ π Ποῦτον γοσὰ 

Ὑγαβ Βογὸ ἸοΕ ἀπίταπδ]αἰοᾶ, ἀπᾶ ομ6 οὗ ἃ 5βτη1]α βουηα 1ῃ ἀτὐϑϑκ βαὺ- 

βίιαίρα [Ὸγ 10, 
Αραΐμ, ἴὖῦ μα8. Ὅθθῃ βῃρροββά {πδὖ ἐδ ργορλθίβ ὝΘΥΘ πού {ταπβίαίρα 

ἘΠ] αἴξα: {πὸ ἄραι οἵ Ῥμι]οιηθίου, Ὀθοᾶῦβα ἀπθοομπβ ΕἸΡΙΡΠΔΠ68, 

ὍΠὸ ἀἸ6α ἴῃ 186 βουθῃίθθῃίῃ γϑᾶῦ οὗ Ῥβηοτιηθίου Β τοῖσι, [ουδα [86 

γεδαϊπρ; οὗ [86 αν ἴῃ {86 ΘΟ ΥΊΒ8 ΒΥ παρόριθθι ΤῊΘ “675 86 {πθγ6- 

0Υ6 τϑοοῦσβα ἰο {16 ργορμϑίβι Βαΐ {π6 ᾿πίογαϊοῦ πη ἀπθβίϊοῃ 15 θ686- 

1.556, ΤῊδῦ [Π6 αν 8Ίὁη6 νγὰβ ἔοι ἀάθη Ὀ. Αποοίαβ, τγϑηΐβ ΒΙΒίΟΣΙΟ 

ῬγΟὈΔὈΙΠ ιν. 
ΤΊ ὴ5 ͵8βο Ῥθϑθη ᾿ἰηξοσγοᾶ ὈΥ ἴπββθοῦ δηᾶ Ἡοάν, ἔοτα 086 ΒΙδίοτιοδι 

ΔΡΡϑμᾶῖχ ἰο {μ6 Ῥοοῖς οἵ Εἰβίμοι, {μὰῦ {π6 Ἰαἰίθι' ὑσχὰβ σϑπάθγϑα 1ηο 

Οτϑοῖ ἴῃ {μ6 ταῖρι οὗ ῬμΠοιαθίου. Τὸ {μ|5 Ηδνοσγηῖοῖ γϑρ 168 ὑπαῦ 
[86 δριοραθ ἴῃ απθϑίΐομ τοἰαίοβ (0 {86 ΔΡΟΟΥΥΡΒΆΙ Δα λομβ ἴο 

Τυβίμου, ἡ ΒΙΟΒ ἅτ οὗ ἰαΐοσ οὐἱοῖῃ ἰμδη [86 ῬοοΙΪς 156}, δῃ. στ ἢ 

Ὁ ΒΊΟΝ. ΔΡΡΘΑΙΒ ὙΘΥῪ Ρἰδυβῖθ]6. Βυΐ, δου τολπαῦθ Θσδη 0, Ὑ76 

Ῥο ον {παῦ 1μ6 πμο]6 Ῥοοῖκ οὗ Ἐβίμοσ 15 τηϑδηΐ, πα [18 15 {868 σ]θὺν 
οὐ ΕὙΪΖβΟμθ, ΠΟ 65 ρσίγθη τὰ ἢ αὐῤθηθίομ ἰο {π6 Οὐσθοκ νουβίοη οὗ 

Ἐβίμου. ὙΥΥΒοίμου [π6 (ἀροοΥῦυρΒ41) δἀδιθίομβ τὸ ἱποϊααθα 15 τηδίου 

οἵ ἀουδί. 1 ἘυἰυΖβοῦθ ΒΌΡροβββ ὑπαῦ [6 δῖ ἰαίθν ἐμαῃ {88 οὐἱρῖπ οἵ 
186 νϑυβίοῃ οὐ 1π6 ὍΟΟΚ ἕο Ὑ]ΟῺ ΓΠΘΥ ἅτ ϑρρεπαβα, 

ΤΟΥ͂Θ 8.6 ΠΟ ρΌΟα ΤΘΔΒΟΠΒ ῸΓ ΒΌρροβίηρ {πῶῦ οογίδηῃ ὈΟΟΪΚΒ ὙγΟΓΘ 

ποὺ ὑταπβαἰοα {1 «ἴου {μ6 πη οἵ ΟἸτίβί, βῦοῃ 5 πυᾶρθ8. δῃὰ 

Τ)απῖο]. Νοῦ οδῃ ΕΖ κίθὶ θ6 ρ]δοθᾶ δῇ ΟΒυιβί, θθοδυσβα ῬΊ1]0Ὸ 18 

β]θαῦ τοβρθούϊηρ ἴ. ΑΒ [Ὁ 85 Ὅ76 δῇ ΠΟΥ ἀβοοσίβιπ, 811 [Π6 ὈΟΟΚΒ 
Ὑγογ6 ἰγαπδίαιοα ἀρουὺ ΟΥ̓ΒΟΟΏ ΔΕΡΟΙ {π6 τα] 4416 οὗ π6 βθοοπα οθηϊυσν 

Ῥοίοσε Ομεῖδ, ΤᾺ ἰγαηβίδίϊοη τγαβ θαρπια ἴῃ {886 {πη6 οὗ {88 Ηχϑύ 

Ῥίο]θαγβ, δῃᾶ {86 οἴμοσ ῬοΟΪκΒ 8.6 ρυϑαθα!Υ δα ἀοθα {1} {186 τα] 6]6 
οἵἁ {815 Βαοοῃμα θη Υ Β.6. 

Τὰ οοπβθαπθηοα οὐ [88 ἀρτοοιηθηῦ ορβευυϑᾶ δούνϑοῃ {86 ἰοχύ ᾿γἱμρ' 

αἱ ἴμ6 Βαβὶβ οὗ [6 Οτϑοῖς Ῥϑηίαίθαοα δηᾶ [86 ϑαγαατι θη, ὙΔΥΙΟΙΒ 

{Ὠθοσῖθβ ἤᾶνθ ῬΘΘα Ῥγοροβθα 88 χα δηδίουυ οὗ 10. 

1 Ἑχοροί, Ηδπάριςο σα ἅδῃ ΑΡΟΚτύρδοτι, ρατί 1. Ρ. 78. 



77,6 δερίμασίπέ Τ ͵ Ταῃδαΐίοη. δ 

1. ϑοιὰθ αν ἰδβουρθῦ {μᾶῦὺ π6 ΑἸοχδπαάγιδηβ ἰχϑηβία θα ἔγοτη ἃ 
αχηασίδη ΜΆ. ὅ8ὃο Ηοίπηρον, Ῥοβίθι]αβ, ἢ. ἀ6 016, ΥΥ̓αἰβίοῃ, 
Ἡββοποθαρ, ΕΠΙΟΒΠοστ, μα Βϑιιθσ. ΤῊ18 γοδίβ Οἢ 70 ΟἹ ἔδγθθ 
Ραββαροβ ἴῃ Οτίρδπ πᾶ «ΘΓΟΠπΊ6, ΤΥ ΏΘΓ6 1ὖ 18 βία θα {πᾶὖ {π6 Ὑθηθυϑ0 16 
πᾶτηο ϑοϊουαῖ, γὰρ ποὺ ἴπ {86 ᾿αύίουβ ἴῃ ΘΟΙΏΤΉΟμ. π186, αὖ 1Π ὙΘΥΎΥ͂ 

διοϊοηΐ ομαγδοίοσβ : δηα αἷδὸ οὐ {μ6 δος {μαὺ οοπβομδηΐβ ἃγ6 τ6- 

Δα ΠΗ οοπίδυπαρᾷ ἰπ [88 δαρίυαρτηύ ΓΠΟΒ6 ἔΌΥΤΒ ἃΓ6 5: Π}1187 ἴῃ {ΠῸ 
ατηδτϊίαπ, θα ποὺ ἰπ ἔμ Ηθρτον ΔΙρβαρεί. Τῆθθθ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΘΙΠΟΠΒ 

816 ψουίῃ]εβθ. ΤᾺ ἰοχύ οὗ {16 ρτορμοίβ δπὰ Ἡδρίορταρμα δὖ {8 
Ῥαβῖ5 οὗ [86 ϑορίπεριηὐ ἀἰθδγβ αὐϊΐθ 85. τοι ἔτοτα πῃ6 Μίδβογθίο 
ἰοχύ, δ ἐμβαῦ δὲ [πη6 μαβὶβ οὗ {π6 ασϑθοκ Ῥρηίαίθαοῃ αἰθυβ τότ {Π6 
Μαβογοίῖο Ῥϑηίαΐθαοῃ. ἀπᾶ τὖ 15 σογέαίῃ (λὰῚ Ἡ  Ργθν ἀπᾶ ϑαταδ- 
ται ομαγδοίουβ, δὖ 86 ἀϊππ θη {ἢ 6 ὙΘΥΒΙΟ γα. τηϑᾶθ, 6Υ6 ΑἸ1Κ6. 
ΤῊΘ ομβδηρα ἤοτα {π6 ο]4 1πΐο {π6 ταοάοτη ΗΘ Ότονν ομαγϑοίθυ Βα ποῦ 
{μ6η ἐβῖκθη ΌΪδο6. 

2, Οἰδοῦβ Βανα βυρροββᾶ {μαῦ {86 οὔ Ῥοπίδίθαομ νγὰ8 ᾿πίογρο- 
Ἰαϊοα ἴσγοτα {μ6 οἴμοι. δὅο ΚΒ. Μϑοῦ Ἑπαγίτω, [158886ν, ατοίϊαβ, δηα 
οἴμοιβ. ΤῊ {Ππθοῦν οὗ ᾿πίουροϊαίϊομῃ ἴῃ βοτὰ βῃδρ6 Ἀρρθδιβ αἰτηοβῦ 
ἸΠαΙΊΒΡΘΏΒ8Ρ]6 ἴον {π6 βοϊαΐοη οὗὨ [88 ρυόθίθια. 10 γγχ δββύχωθ, ἢ 
ἘΥΔΏΚΕΙ, ἀμαὺ π6 ϑατηδυιίαη τγαβ ταϑᾶθ ρσυϑάμα! ν τηΐο 105 Ῥγθβοηΐ 
ἔογτα, δπα {μα 1μ6 Ἰαύθυ βϑαιμαγίαμβ μαᾷ Τουρούζοθη {π6 αἰβραΐθ {πα 
ὁΠ66 ἴο0Κ ΡΌΪδοα βϑύνγθθῃ {ποτὰ δηᾶ {π6 6} τὰ ΑἸοχαπάσια, {16 τϑὶδ- 
ἀἴομβ ἴὰ τ οι (μοΥ βἰοοῦ ἴο ομθ ἃμούμου Ὑ111 ποῦ ἔουτα δὴ Ἰπβαρου- 
8016 οδ]θοίίζοι ἐο {π6 Βυρούμιοϑιβ ἐπαῦ {π6 δαιηδυιίθηβ ἀβθα {π6 ΤᾺ Χ, 
51] [π6 μαίγορα οϑύνγθοη {πΠ6 6 ν)ῦ8 δῃὰ βϑιλδγιίθηβ αὖ ΑἸοχϑηάτια 18 
δι Ομ]οούϊοι [0 {μ6 Ἰῃηὐουροϊδύίοῃ σιϑυν. ὦ 

8. Οἰδβθηῖαβ (διηκ82 {παῦ {16 δαιοαυϊίαι Ῥϑηίαΐθαο δα ϑερίμδ- 
σἰπῦ Ὀο ἢ ἤονοα ἔγτομι “6 υγῖβῃ ΜΘ. ΒΊΟΝ τϑβϑι ]6α ὁΠ6 δπούμου, δηαᾶ 
[ὉΠονγοᾶ ἃ ἀϊβξογαπύ γϑοθηβίοῃ οὗὨ ὑπ6 Ῥϑηίαίθαοῃ ἤτοι {π6 οπθ {πᾶ 
αἴ νουνγαγᾶβ ορίαϊπθα Ρυ]1ο Δα ΠΟΥ ΤΥ διαοπρ (Π6 Ῥαϊοβιϊΐθηβ, Ὀαῦ 
{πᾶ 186 ϑαχαλδυιίαμ ΟΟΡΥ γὰϑ Βα Βα ΘΒΕΥ οογτθοίθα ἀπά τπίορρο- 
Ιαϊοα γ 1Π]Πἰὐοταῦθ ὑγδηβουῖροσθ. ΤὨ1Β ΠΥΡΟΊ 6515 15 ἸτΡ ΠΟΥ δαορίθρα 
ὈΥ ϑίυατί.52 Του ύ16588 10 15. Ῥ]δα51016 δηα ἱπρθηίουβ. Ὑϑὺ 1 18 
ΤΊΡΥΟ 8016 ἴῃ βοῖηθ ρατίβι Τὴ6 δββιπηρίίοῃ οἵ ἔισο γϑοθηδίοηβ οἵ 1} 
Ῥοπίαϊθαο βοὴ Π]1Κ6]γ. ΤῊ ΑἸΘΧϑπατδη 678 ΟΥ6. ποῦ 80 
ΟΔΧΘ] 685 οὗ [816 ἰδ 88 ἐμαῦ πχου]ᾶ ᾿πάϊοαῖθ. ΤΉΘΥ δχρίδἰηθα 10 4116- 
σου], θαὺ αἀμποτοᾶ ἰο {π6 Ιοὐΐου, ὙΠ6 ὑοχὺ οἵ ἐΐθ ἰαιο γγ88 ΔΙΤΑΥΒ 
γομογαίθα. 

4. Ὥχ. 1,66 οοπ͵θοίατθθ, ὑπαὺ [86 Θαυ]ν ΟἸγιβύδηβ Ἰἐγοαποθα ᾿πίο 
ἐμοῖσ οορίθβ ϑδιμδυιίδῃ ρίοββθθ, ὙΒ1 ἢ ΤΟ Γ6 Βα ΒΘ ΘΠΕΥ ἰκθη Ἰηΐο {Π8 
ἰοχὺ ὈΥ͂ οαγ  θββ, ππΒ Δ] Ὁ] οοργιδίβ. ΤῊ 15 ΘΟΠΕΓΑΧῪ ὅο πο ΠΑΡ1}8 
οἵ {π6 ϑαυϊν ΟΝ ΒΟ Π8. 

ὅ. Β. Αϑατγῖία, οοπ͵θούατοβῦ ὑμπαῦὺ δὲ Ατδγηθθαῃ ΨΘΥΒΙΟΠ 788 οχίθηῦ 
αὖ [86 (χὴθ οὗ Εἶζγα, ἔγοια σψμΐίοι 6 ϑαρύπεριπῦ Ὑγ8 ἔοι γάτα Β 
ἰακοη. ΤῈ Ταγρυτη γγὰ8 ἰοοβθ ἃ μα ραγαρμγαβίίο, 118 ἰθχῦὺ Βδᾶ 

1 ΤΡΟΣ ἄδῃ ἘΠΉΗτ85, τι. 5. γγ7.. Ρ. 237. δὲ 567. 
2 6 Ῥομίαίουοιϊ βδιαδυϑηϊ ΟΥΡΊΠΘ, ὅτο. Ρ. 14. 
3. Ατιϑχίοδη ΒΡ. ΘΡΟΒ. [0 1882, Ρ. 714. 
4 ῬτοΙοροσηθηδ ἴῃ ΒΙΡ]1α ῬοΪγρ]ούία, Ρ. 55. δ᾽ ΜροΟΥ ἘΠΔΥ ΜΠ, 
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δά Μηδία Ογιξοϊδηι. 

βαβογοᾶ τηποῦ. Βοίῃ {μ6 αὝτθοῖκ νογβίου ἃπα {π6 ϑαιηδτιίαη Ῥαϑη- 
ταϊοαοῃ βονγοᾶ ἔγοτα ἢ. ΤῊ15 ὨΥΡοΟΙΠ 6818 Ἔχ Ια] 8 ΤΘῊΥ͂ ῬΠΘΠΟΙΆΘΙ8, 
Βυΐ 16 ἄοοβ ποί βαββίβοίουν δοσοιηῦ ἔῸΓ 8411, δἃ8. ΕὙΔΪ 6] ΟὈΒΟΙν 68. 

76 Βοϊῖενα ἐπαῦ {πμ6 Ῥοπίαίυοῃ οὗἨ [88 βαιηαγιίδῃβ ογἱριπαίθα ἴοο 
ΘΑΥΥ ἔον (μ18;: πᾶ 10 1βΒ ὙΒΟΠῪ ἱπαρτόθάῦ!6 Ὁπᾶῦ ἃ (Βα! 466 ρᾶγα- 
Ῥθγᾶβ6 Δρρθαχζϑᾶ 80 θαυ 88 ΤΖγαβ {1τη6. 

ΑἹ] Ἔχρίαπαίίοπβ οὔ [88 ἀρυθοιημθπ ἴπ αποβίϊομ, Εἰ {Ππουΐο Ῥτοροβθά, 

Πᾶνα βϑοῃ ἱπθυβιοϊοπί. ΤῊ πιοδὺ ρυοραθ]6 ἈΥ οὗ δοοουπεπρ' [ΟΥ̓ {Π6 

οοἰποίδθποα 18, {μ6 ἔβοὺ ἐπαῦ ἐμ6 δορίυαριπῦ νγὰβ ἰαΡρ οἷν ἀδρα 1π {Π6 

αιηατϊίδη. 186 δἀάϊϊομβ ἰο [16 Μαβογοῖο ἰθχὺ ὑΒ1οἢ {86 ἰδίαν 

Ῥγοθθπίβ ἀγ6 ἴῃ ἃ στϑαῦ τη Θ 8076 600 168 οὗὨ (86 τοῖς τϑρτοάυοθα δῃά 

ἩΡταϊβοα ἴῃ ἃ ΨΘΥῪ ΟἸστϑΥ ἃπα ᾿ποουτϑοῦ Τηϑηη6 1, ΒοίΒ ἀοουτϊηθηΐβ 

Ὅχ6γ6 αἷβο ἱπῆποπορα οἰἴμοὺ ὈΥ̓͂ Δῃ ΑΥ̓ΔΠλόΘΔΠ ῬΔΥΘΡΏΤΑΒβΘ ὙΥ Ἀ10Ϊ. οἰτοα- 

Ἰαϊοᾷ ἴῃ αἰβογθηῦ ἔουμηβ, οὐ ΕΥ̓͂ Αὐδηγθαῃ ῬᾶΥΘΡῃταβθθ. (μα διὸ 

δ᾽ διηθηΐβ πᾷ Μιάγαβῃῖη ψοσο ἰαἰτοαπορα ᾿πίο {μοὶ ἰοχίβ. ΤῈ6 

οοἰποίδομοθ 18 ποὺ 80 τϑιλϑυ 8 01]6 ἃ ΡΠ ΘΠΟΙΊΘΠΟΙΝ ἃ5 Ππᾶ8 Ὀ66Π ΟΟΙΏ- 

ΤΔΟΗΪΥ {πουρὶιύ, ἴον {886 ἀἰδασγοθηιθηέ 15 ἴᾺν συθαΐθυ ὑμ8η {16 ἀὐτγέο- 

γιθηΐ. 
Α εἰπρυίαν Βυροίμοβὶβ νγὰβ βίαια ὈῪ Τγοίβθα τοβροοῦπρ {πο ἀ6- 

τἱναίϊομ οὗ [86 Οὐσθεκ νουβίοη ἔγτοιη Ηθῦτον ΜΘ. ΤῊΘ ἀπλΒΒΒΟΥΒ 

βοηΐ ἔγοια Φογυαβαίθιω ὑγαηβουθοα {π6 ἩΘΌΥΘΥ ΟΟΡῪ ἱπίο ατϑοκ ἴου 

(6 ΚἰπρΒ 86, ἀπά {μ6 ἰγαπβίαίουβ τοπαογθα ᾿πίο ΟἼὙ ΘΚ ἔγοτα. [818 
Ἡρῦτον -ατοοῖς οορυ.Σ 

Τί τοῖα ἃ ψαβί οὐ σψοσᾶβ ἰοὸ γοίαΐα βοῃ ἃ σα Βγρούπαβιβ, θβρθ- 

οἶ8Πν δἴνου 10 μαθ θ6θῃ 80 οδούυα ν ἀθπιο Βμ6α ὈΥ Η ΒΒΘΠΟΘΤΏΡ. 
Τα Οὐοοκ γϑυβίοῃ βοοι δοαυϊτοα ροτθαῦ τορυΐαίοι ἃπᾶα Δα ΒΟΥ Υ 

διηοηρ; {π6 ΗΘ ]Θηἰβίβ, 88 15 ϑυϊδθηῦ ἔτοτα {86 ἐἈθυ]ουβ δοοοσηίβ οἵ 115 

οὐἱρίη ἀπ {π6 Ὀ6]16Γ ἴῃ 105 ᾿ἰηδρίταῦοη. Τύῦ γγὰβ {π6 οὈ]θοῦ οἵ {{6 

Ἰερδηᾶβ σϑβρθοίϊηρ' ἴῦ ὑο αββαυὺ ἔῸυ 10 [8 Βᾶπὴ8 δ ΠΟΥ Υ πὰ ἢ {86 οτἹ- 

οἷμαὶ ἰοχί. ῬΆΠο 6]]δνϑὰ ἴῃ 1085 ἱπβρίταίίοπ : ἀμ θύθπ {86 Ταϊτηυά 
ὁομἑδῖΠ5 {Γ8 668 οΟὗἨ [86 βᾶτηθ ποίου. ΝῸΣ 18 [86 οσχίγαναραηῦ ἸΘῪ 

Οὗ 118 οογγθούπϑαοβ οομῆποα τὸ {(μ6 Η6]]οηϊδίβ. ΤῊΘ 7678 ἴῃ ῬΑ  ϑθπ6 

Βῃαγοᾶ {86 βαπια 6 Νοῦ οὐἱν ἄοθθ Ῥ.Ιο 86 ἴΐ αἴοπο, Ὀυΐ 

“Τοβαραβ οαρίουβ 1Ὁ πιαο ἢ ταοτθ ὕμδπ {π6 Ηορτο,. Ὑπ6 Νον 168- 

ἰαταθηΐ τ οΥ5 αἷ80 αϑϑᾶ ἰῦταοτο ἴμδῃ {Π οΥἱρῖπδὶ, ουθῖ ὙΥΠ6Υ6 1Ὁ ΟἼΥΘΒ 

[86 Β6η56 ΥΘΥῪ ἸΙΟΟΒοΙυ πιϊπουῦ Δαποτῖηρ ἰο [16 Ἡοργονσ. ϑοταθ μᾶγθ 

{μουρδὺ ὑμαῦ 1Ὁ νγαβ τϑδά ἴπ [88 ΒΥ μαρΌρτι 68 ἴῃ ῬδΙββίϊη6, 88 Ὑ78}} 8 1π᾿ 

{Ποβ6 ουαξῤ οὗ ἢ. [Ὁ ταυβὺ 6 οομΐθββοα Ὠονγονοῦ, ὑπαὺ αἰ [86 δυιάθποθ 

αἀάδυοοᾶ οα με μ8}7 οὗὁὨ {Π18 ορϊπίομ 15 ποὺ ψϑ]1 οὐ ρου ποὺ. Βαΐ 
Ὁ ὸ Ῥαββᾶρθϑθ, ὁπ6 ἴῃ Το απ δηα ὁη6 1π αϑίϊι Μαγίγε, ὙΠ ἃ 

ταϊτᾷ ἴῃ Τυβιπίαηβ ΝΥ ]]. (146), ἀρρϑᾶγ ἴο 750} ἀπα οοπβστῃ 10. 

ἘΥΔΠΪΚ61}5 αὐϊοταρὺ ἴο δυδᾶδ 1ῦ ὈΥ͂ ἃ ἑογοθᾶ ᾿ἱπύουργθίδθοι οὗ {π6 σγογ 8 

ἴῃ [86 Νονε]]., 48 17 Τ86 0 ταϑϑηὺ απ ἐπέογρτοίαϊίοη ἐπὶ αγθοῖ ἀπ ποὺ ἃ 
ΟὝτθθκ νουβίομ, 15 ἐοσοθα ἀπᾶ ἀππαίυτγαὶ.3 

Τὸ {μ6 βαυν Ομυϊβίϊαῃ ἐλ μογ8, [μ6 Οὐθοῖς νϑυβίοι σγὰβ [86 ΟΠΪῪ 
βουτοθ οὗ {ποῖ} δοχυαϊπίαποο τι {86 ΟἹ Τοβίαταθηθ, ὙΤΠοΥ ἀ]ἃ πού 

Κηον [86 οὐἱρὶπαὶ, ἀπᾷ ψαγο βαι θη θα πῖδι τ[ὰ6 δορύπαριπῦ 88 βαθ- 

1 ΠΗ ΘΙΊΘῊ ἀθ γΆ1}18 σοάίοαιτη Ἠορτ. Κ. Τ. ΜΒ. ροποῦθα, Ὁ. 660. 6ἐ δέψᾳ. 
2 Ψψογβίμαϊ θη, ἃ, 5. γγ.7) Ρ. 58. εὐ ὁεᾳᾳφ. 866 Ἠοάῦγν, Ῥ. 234. 



«ποϊοηξ Οατϑοῖ Ἰογβίοη8. τ δᾶ 

βίδ  14}}0 οοιγθοῦ, Οτρθῃ πα «θγοσηθ 6 Υ6 {Π6 ΟὨΪΥῪ Ταῖμουβ ἢ 
οοὐ]Ἱὰ τοαᾶ Ἡθῦτγον. 

Τιβραύθβ ἃΡοΒ6 δῦ 8Δῃ ΘΑΥΪΥ Ῥουοα Ῥϑύνγθθῃ {Π6 «6718 δηα {π6 ΟἸτ8- 
ἰΐδιιβ τοβρθοίϊηρ μὸ ϑερίυδριηῦ, Υ̓́ΒΘη {π6 Ἰαύζοῦ αποίθα 10 ἴῃ 
Διρτηθηΐ, {86 96 )]ἷ ταυβῦ πᾶν Ὀθθη οἴθη ρουρίοχθα γε ἢπα 
ἰγϑοθβ Οὐ ΒΌΘΙ ΘΟΠΊΓΟΥΘΙΒΥ 8.8 ΘΑΥ]Υ 88 1ῃ “81 ΜαΥυγ. [ἢ οοηδ6- 
4αθποα οὗ 15 ἔπτη βῃϊηρ ῬΟΥΘΥ Ὰ] γθαρομβ ἀρδϊηδῦ [Π6 «6078 ἴῃ ἔφ γουτ 
οὗ [86 Μοββίδηβρ οὗ εἶ 688, 1Ὁ [611 ἀπο Σ βαβριοῖοθ, ΤΉΘΥ Παίρα τὖ 
ΔΒ. τ ἢ ἃ8 {Π6Υ δα βοίογθ δβίθοιιθα 1Ἢύ0, ΤΏΘΥ ουθπ ᾿πδααἰθα ἃ 
ΒοΙθιθῃ ἔβϑύ, οὐ (86 80} οἵ Τοροί, ἴο δχϑογαΐθ {Ππ6 τι ΣΎ οἵ {86 ἀΔΥ 
ὙΓΏΘΩ 1τῦ νγὰ8 τηδα6.ἢ 

ΟῊἼΑΡ. ΧΙ. 
ΟΥ̓ΗΕΒΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΕΕΕΕ ὙΕΒΡΒΊΙΟΝΕ, 

ΑΟΘὕΠΔΑ. 

ΟΤΉΒΕ αὙτϑεῖκ ὑγδηβ] δ] Ο.5 616 τηδᾶθ, οἵ συ Ὠῖο ἢ βοῖθ ἔγαρτηθπίβ ΟὨΪΥ͂ 
γϑιηϑίη. Αἂὰβ {π6 {οὺνβ Βαᾶ θϑοοῖμρ αἀιββα ιβῆθα πὰ {86 ΠΧ Χ,,, ἃ νοτ- 
ΒΙΟη. 85 β00 0 Ὁπαογίακομ, ἡ Β1ο ἢ {Π6 Υ δαορίοα δπα ορροβϑα ἰο 10. [0 
15. ποῦ βγΡΥιβιηρ {πᾶὺ {μ6 Ὺ πῖβμθα ἴθ ἀποίμον, ἤθη {μ6 βίδα οἵ {π6 
δαρύπερτηὐ ἰοχὺ νγὰβ ΘΟΠΒΙαΟΓΘΩ͂, δΔ446α ἕο {Π6 ταϑην ἀσνιίϊουιβ ἔγότα 
τ86 Μαβογτοίίο Ἡθργον σοὶ ἐμαῦ ἰαχὺ αὐ 7γεί Ῥγθβθηίθα ΤῸ Ἰρηο- 
ΤΌΠΟΘ ὁπ {86 ρατύ οὗ {86 ὑγδῃβίδύουβ δῃ!α οὐ ὺ οδιιβ565 1] ΥΤΟΙΒΙ Υ ΟΡ6- 
ταϊηρ,, Ααπ118, ἃ « Θυγιβῃ ργοβοι γί θϑ]ομρίπρ' ἤο 51Π0ρ6, ἴῃ Ῥοπίαβ, 
τηδ6 4 αὙτοοῖς ἐγδηβ αἴλομ ἴον {86 86 οἵ {πμ6 ον. Πα ὄχϑού {πλ6 δἵ 

ΟΜ ΉΙΘΒ 1ὖ Δρρθαιθα οδηποῦ μθ6 πόση. ΕἸΡΙΡΠΔμΙὰΒ. 08118. Ὠϊτα {86 π6- 
Ῥμον (πενθερίδης) οἵ Ἡ δάτίδη : 8πα ἸγτϑηθοΒ ΔΡΌΘΔΥΒ ο ΘΟΠΒΙ 61 Ὠΐτη 8 
ΘοΟμθιαροσασυ. ΟΥθάμον μὰ5 βῆοσῃι μαὺ «πθη ΜαΥΥΥ ἄο65. πού 
απούίο {6 νουβίουι, ἃ5 γχὰβ {πουρηῦ αὖ οπα πο. 2 ἨῸ τᾶν Ὀ6 ρῥἰδορά 
Θρουῦ ΟΥ 86. 7π6 τοϊάά]6 οὗ {86 βθοομα οθηΐασγ. Μϑδην «6158 
ΒΟΠΟΪΑΥΒ5 ΒΌΡΡοβα {πμ80 Ααυ1]8 15 Ἰθθηίιοαὶ τσιῦῃ Ομ 6105 {8 Ταγρατηϊθῦ, 
8 ΟΡ πῖοπ ἰανουγϑα ὈΥ {π6 βού οὗ {88 πᾶῖιθ Ὀθίπρ' σειψύθη τη ΒἰδὈ- 
Ῥιπῖοα ὑγουκβ ποῦ ΟὨ]Ὺ ὈΟΡΡ δηᾶ Ὀδὴρες, Ὀπύ 4150. ὈΛΟΡΟΝΝ. 

ΤῊϊ5 γϑυβίοη νγὰ8 δα για θυ [16γ8]. Εγοῦν Ἡθῦτον ποτα 185 Γθη- 
ἄογβα ὈῪ ἃ ὀουγβρομάᾶιϊηρ αὐθοῖ ομθ. Ενθηῃ ΠΝ. ρυθῆχϑα ὑο {86 οὐδ]θοῦ 
οἵ ἃ νυ, ψγὰϑ γοργοβθηίοᾷ ὈΥ͂ συν, 85 ἴῃ φῃ. 1. 1. ὙὨ1Β οδδγυδοίον 
ΤΘΠοΥ5 1 ΨΘΙῪ να] 816 [ῸΓ οὐΙ 1οἴβια, θπαὖ τηποῖι 1658 80 ἴοΥ τη ογργϑίδ- 
Ἰλοη,, 5166 10 18 Βὸ Β]Υ̓ΒΗ]Υ γΘΥΡ8] 85 ἴο Ὧ6 ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΠΠΥ πι]τιύ6Π1010]6, 

10 τηϑῦ Ρ6 χϑδά!ν βυρροβοᾶ, ἐπαὺ [86 ὑγαπβίαύου᾽ Β ξ8]]ονν- τ 6] 1508 
γϑορῖνϑα μῖβ. σουῦῖς τι ΒΙΡῊ εδίθοα, ΠῚ πού ταϑάθ ὁπ ραγροβα ἰοὸ 

᾿ Β6ΙΥΘ {Ποῖν οαῦδο ἱπ ορροβιίίίοι. ἰο ΟἸεϊβ δι ῬοΪθυη108, 1ὖ νγὰ8. δὖ ἰθαβύ 
Βα δ δα θα ον (86 ϑορυπαρτηῦ, πα οιαρΙοΥθα τη δα οἵ «[ Θ Ί8. βαπί!- 
ταθηΐβ, 80 τη ἢ τγ͵88 10 Δρρτουβᾶ Ὁγ βοτὰ, {πῶὺ 1Ὁ γγχὰ8 ἀρβιρποῖθά ἐδ6 

1 δ'οθ Ηουζορ᾿ 8 ΕΠΟΥΚΙΟΡ. αγίϊοϊα Αϊοχκαπάγιπίϑοια Βἰδοϊ δογϑοίσμηϑ, ὉΥ ΕΥ̓ ΖΒΟΒ6, δηᾶ 
ΤΩΥ ΒῚΡ. Οτἱῇ., νοὶ, 1, 

2 Βοϊίχαᾶρο Ζὰσ ἘΠη]οἰϊαηρ,, γο]. ἢ, ἢ. 198. 
Ἑ 
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Ηοὗγριυ υογίΐψ, ἃ5Β Ἡ ἴθ ποτα ἃ ἰτπ τοργοβοηΐδίγο οἵ {86 ἩθΡγον 
1561}, ἀπᾷ οῃ ἃ ρὰγ τὶ Ὁ. Τὺ ἄοαβ ποῦ βθοῖῃ μόύγανοι ὕο πᾶν Ῥ6θῃ 
ΥΘΓΥ ἐϑυουτϑΌΥ τοοοϊγοα ὃν (86 φαΥν ΟἸτβαπ ἔαίμασβ. αΐ {ποῖτν 
ἡπαρταρηῖθ οὗὁὨ 10 8.6 ποὺ ππΙΌΥ. ΟΥΓ Βδιτηομίοιβ, ἰσϑηθῖιβ, Ε]- 
Ῥβδηίῃβ, ἀπά “Θγόταθ βρθακ βϑυθυθῖν οὗ ὦ. Βαΐ {Π6 ορϊπίοῃ οἵ {86 
Ἰαδῦ ταῖν ν7ὰ8 ποὺ οομπβιβίοπύ, ἴῸγ Ὧ6 θύῃ ρυθίουβ ἴὖ ἰο {86 Χ Χ, ὁοὴ 
ΟὁΠη6 οοοδδίομ, 8η4 ρϑᾶβθβ ἃ Τϑυοῦσαθ]ο ᾿παρστηθπηύ οη 105 τηϑγιβ.Ϊ [0 
σου] 4150 ρρθδῦ ἴτοτὰ «Θγότηθ, ἐμοῦ Ααυλ]α ρα] ]5Π6α ἃ βϑθοοπα 661- 
τ[ἴοη. Ηδ γουϊβϑᾶ {π6 ἢγβὺ δηᾶ τηδαᾶθ 1Ὁ τοοσο ᾿16τὰ], ΥΥ̓ μου {86 
γον 500 οχίθηαρα τὸ 811 {πΠ6 ῬΟΟΚΒ, ΟΥΎ Οπἱν ἴο {μ6 ἰζγοα οἵ ψΒοἢ 
ἔγαρτηθηΐβ ἤᾶνα Ῥ6 θη Ῥυθβουυ θα, γἱΖ.  ογθπλῖϑῖ, Ἐ:ΖΕ]Κ16], ἀπα 1)4η16], 
15. ἀποοείδιῃ. [0 15 ἃ τηϊβίακα 0 ΒΆΡΡοβθ, ψιῦῃ βοῖμθ, ἐμαύ ἴῃ {π6 146 
Νουα ]]. οὗ υβαπίαη, Δα] βοοομα οαϊάομ 18 τηϑθαηὺ ΟΥ̓ δεσμπάα 
οαϊξο. 

ΤΠΕΥΘ 15 ΠΟ δύ οαιι86, ἃ5 ΤᾺ ἃ8 170 ὁ8η παρ6, Ὁ {πΠ6 Δοσαβα 008 
ΟΥ̓ ΒΟὴ6 ΘΑΙΥ Ὑτιύουβ, {1 Τγοηθαβ δηα ΡΠ] δβίσταβ, {μαὖ Α αὐ118. ῬοΥ- 
γαογίθα ραββᾶρθβ το δίϊηρ ἰοὸ (86 Νοββίδῃ, ἴθ ογᾶδθυ ὅο ρίθαβθ [86 ε΄ ΘΥ78. 
Τὸ 1β ποῦ πα ργοῦ80 16 {μα μῈ μδᾶ ἃ φοϊϑιαῖο ορ]θοῦ ἴῃ τηϑἰτῖηρ' {Π6 νϑὺ- 
βίοι ; δαύ {μαῦ οἰγτουτηξίδμοα ἄοθϑ ποῦ ἄγριο ὑπαῦ μα ἀποισίηιφίῳν ηι251-- 
ἐγ ,γϑέοα [μ6 οΥ̓ἹΡΊ41, ΤὨδ [ἈΠ ΘΥ8, νι ΒΟΔΧΌΘΙΥ δ ΘΧΟΘΡίι0Π, ὙΘΓΘ 
᾿ποοιαροίθηῦ ἡυἄροβ οα {86 ροϊπῦ. ὙΠΟΥ οου]ά ποὺ Θογαρασο Δα} 8᾽8 
γ υΒῖοη τψιῦ [π6 οΥἱρίῖηαὶ, θαὺ τ γον πιὰ {π6 δορίπαριη. «ΓΘΓΌΙΏΘ, 
οπ ἐδ τυλοῖθ, ΒΡΘΘΚΒ ὙΘΥΥ ΒΙΡΒΪΥ οὗ 16 Ἡΐθποο ᾿γχ6 οαηπού βυχαρδίμ]80 
1ὴ Θῃηῖοοῦ» ΒΒ ἀθρυθοϊδιηρ' τουδχῖκα οα Δ αυ]]8. 

ΤΗΒΞΟΘΟΤΙΟΝ. ᾿ 

ΤὨοοδοίΐοῃ τγὰ8 8. 8 Ῥυοβοὶγίθ οὔ ΕἸΡἤθδιιβ, δηα 15 0116 ὉῪ 
] σοῖο δὴ ΕἸ ΡΙομ6, Β6η}1- ΟΠ τιβῦδη, πα ον. ἘΡΙΡΠ ΔΗ 158 δοοοπηῦ 
15. βοιιθνμαῦ αἰ γθηῦ, μα ἈΡΡΑΥΘΆΠΥ ᾿πδοουγαῖθ. ΤῊ βδὴθ ὙΥΓΙΓΟΥ 
Βαγ 5 {πα 5 γϑυβίοῃ ὑγὰβ ρα θηθα ἀπάρτι Οοτχητηοάυβ (180---192), 
ὙΓΠΙΟΙ. ΤΩΔΥ, ῬΟΙΠΔΡΒ, 6 τΤϑοοποι]θα 1 ᾿τϑηϑουβ, 0 ΤΡ βθη δ 
τὰ 85 ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΥΔΙῪ ΟΥ̓Χ ἩΘΔΙΥ 80ὸ ψιῦθ Αατ]ὰΔ. Βα νγχὸ οδππού 
αὐΐδο Δ ΠΥ σγοισῦ το {Π6 Βίαἰθιαθηῦ οἵ ΕΡΙΡΒδηϊα8. ᾿Ποοάοίλοι νϑα 
βΒοιηθναῦύ ἰαύου' ἰβδη Ααυ1]8. 
ΤΙ νοῦς οἵ ΤἬδοσούοι οαῃ ΞΟΔΤΌΘΙ Ὧ6 Ο4]16α ἃ ΠΘῸῪ σουβίοθ. [1 

15 ταῦμου ἃ τουϊϑοα οἀϊάοι οἵ {πὸ ΙΧ Χ, ον οαυϊν {π6 Βερύυαριηύ 
{ταπβίδοη οὗ Τ.8Δη16] γγχὰβ ἀἰβοαγάθα ὃν 6 ΟἸ τιβύδηβ, θα {πδὺ οὗ 
ἹἙΒοοαοίίοη. βαϊδίιαϊθα 1π 108. Ρ]866, ἃ8 ὈθΙπρ' ΤΟ ΠΟΤ δοοατχδίθ. 
Αοοοτχαϊηρ το τϑαπογὅ, {Π15 α1α ποῦ ἰακθ ρίδοθ {11 {86 δῃὰ οὗ {868 
τὨϊτὰ οοηύαῦγ. 16 Τϑᾶβοι ΤῸΣ Β 6 ἢ ἃ βύθῃ νγᾶβ ὉΠΠΚΠΟΥΤΙ. [0 εἶ ΘΙΌΠΆΘ. 
ὝΠοη ΤΠοοάοίοη ἔογβαϊτοβ {86 ΤωΧ Χι., ἀπα {Ὸ]]Ονγ5 815 οσσῃ τοί μοῦ οὗ 
τη ουρυθίδι οι, Ὦ6 ῬΥΘΒΟΥΟΘ ἃ τ1661]6 οουχθθ Ὀούνγοθη {ῃ6 56,116 
ΟἸΟΒΘ 688 οἵ Ααυ]8, δηά {π6 ἔγθοάομι οἵ ϑυυτησαδοῖυβ. «Ππαρίηρ μοτ- 
ΘΥΘΥ ἴτοτῃ υϑιλϑὶπρ' ἔταρτηθηΐβ, 6 μδα ποὺ 8} δοουγαῖθ δοα διηίθποθ 
τ (π6 ΗΌγον Ἰδηρθδαρα, ἀπ οὔὔθη τη846 τηϊβίακθθ Βϑιθυ ρσΊγϑβ 

1 Ερϊβί, δὰ Μαγοθ]ατη, ΟΡρ. νοὶἱἹ, ἰν. 2. ῥ. 61. 
2 ᾿βοοοπά Τ᾿Ββουίϑῃοη οἢ [Π6 δίδίθ οὗ [6 Ηθῦτον τοχί, Ρ, 36. 
ὅ Βοϊίχᾶρε, τι. 5. ὙΤ.,) νΟ]. 11, Ρ. 257. εἰ δϑῳᾳ. 
1 Οὐ σα ἥβοσβδ, Ρ. 279. 



ποεϊομέ Οτοοῖ Ἰ͵ογϑΙ0Ή8. δ7 

85. ΘΧΘΙΏΡΪ6Β οἵ δὶβ Ἰριόσθησθ, φεγγωλ, 1, ὅν. νἱ]. 18.: μασφαα, Τ,αν. 
χη, 6.; 9αβελ, μ6γ. χυῖ!]. 28.: κωλυμα, 1)δαΐύ. ΧχΙΙ. 9. ; εδδιμ, [58. 
Ἰχῖν. ὅ. ὙΝΒβοίμοσ δ τωϑᾶθ ἃ βθοοῃα θαι οη 15 ἀποοχίαῖμ, ἴοσ {Π6 
ῬάββαρΘ ἴπ ] ΘΌμΘ ο ὙΒΙΟΩ {Π86 ΟΡΙπίοπ 15 ἔουπαβα, ἈρΡΡθδΥΒ ἴὸ 6 
οουταρί. [Ὁ ἩοδγΥΒ οοπ]θούασα Ρ6. Ῥγορ8 016, πὸ βθοομα θαἀϊίοῃ 15 
{86γα γοοσγϑα το.Ψ 

ΞΥΜΜΑΟΘΗΌΡ, 

ΘΥτηΆδ Οἤτ5 τγ88 δη ἘΠΟΙοηἱ[6, ΘΟΟΟΓαΙπρ' ἰο «ΓΘ ΓΌτηΘ 8ηα ἘλΙΒΘΌΙΙΒ : 
ΘΠ γι {815 ἀρταο Ογσγίδῃ ποίϊοθβ ἴῃ Αββοηδη. Αοοοσαϊηρ' ο ΟΥΠΘΥΒ, 
6 τγᾶβ ἃ ϑαιιδιιίδῃ, 85 δ6 15 τσβργθβθηΐθα Ὁγ ΕἸΡΙΡμδημῖτβ, {Π6 ΒΥ̓ΠΟΡΒΙ8Β 
οὐ βαουϑα ϑογιρύαγο διμοηρ' ΑὐΒΔΠ Δ 5188 ὙΤΟΥΪΚΒ, {Π6 ῬΆΒΟΠΑ] (ΠΤ 1016, 
δα Ἐλαϊγτηῖθβ Ζυραθθηθβ. ΕΡΙΡΔμ]ὰ5. ῬΙΔΟΘ8. τὰ ὉπάΘΥ {π6 Ἐπῃ- 
ῬΘΙῸΣ ϑϑυθσιβ: δηὰ ὙΠῈῊ {815 ΔΡΥΘΟΒ. ΓΘ Π ΘΒ 5. 56 Πη06 γοβρθοίϊηρ 
τὰ. ΗΒ ἐἰγδηβίδου 18 ταδᾶθ θοΐοσθ Οτρθῃ, 8πα αἷδοῦ ΤΏθο- 
ἀοίιοπ Ἐ. 

ΤῊΘ ομδγδοίου οὐ {86 σϑυβίοι 15 ἔγθου ὑπδῃ {μαὺ οὗἨ Αᾳαια οὐ ΤΊθο- 
ἀοϊΐοη. ΘΥΤΟΤΉΔΟΠῸΒ ὙγΔ5 ΤΟΥ͂Θ ΔΗΧΊΟΙΘΒ δοαῦ [Δ 6 βδθῆβθ τ88ὴ {6 
Ἰούϊον---- οι βύγ]6 δηα δσρυθββίοῃ ἴθ Ῥγϑίθσθποθ ἰὸ σὶρ Πα ]1γ. 
ΤῊΘ ρυσὶῦ δηᾷ οἰθράποο οἵ μῖὶβ αυθοῖκ ἤν Ῥ6θῃ το ϑιτϑα το; αὖ {88 
ῬαΣΙΥ οδ ΟὨΪΥ Ὀ6 τοϊαίῖνθ, ἴῃ ΘΟ ρΡΘτΊβο τσὶ {Π6 οἰμου ατϑοκ νοῦ- 
ΒΙΟΏΒ. «’ΘΙΌΙΩΘ βρθα ΚΒ οἵ ἃ βϑοοῃᾶ βδαϊΐίοῃ. δ δυῖουβ θχϑιηρ]θβ ἴοὸ 
1Π]πδίγαῦθ {π6 ϑχοθ]θῆοθ οἵ ϑυσωσηθοθιιβ ἃ8 8} 1 θυ υθίθι, ἃ16 σΊγ ἢ 
Ὅγ Βδιοὺ ἴτοια ΤὨϊθτηθ." 1. Ἡ. να [ὰ5. δἰ5ὸ ρυϊηίθα {Π6 ἢγδὺ 
ομαρίου οὗ (ἀθιθϑὶβ ΔΙοηρ' τι {86 βᾶτηθ Ρουθ οη ἴῃ {86 δορίπαρτηί, 
Ααπῖ8, δα Τμδοδοίοι 1η ῥά γ8}16] ΘΟΙ ΤΏ Π8, ῸΓ 0786 ῬΌΓΡΟΒΘΟ οἵ Βῃον- 
Ἰηρ {π6ὶγ χοϑρϑοίίνα ομβαγδοίοσιβίλοβ ἰορϑύμοσ ὃ Α οομαρατίβοη οὐ {π686 
{ἢτθ6 γουβίοπβ ὙΠῸ} {86 Θοριυαρτηῦ 111 ῥσοόνυθ {π61ν στϑαίου Β 6110} ἴο 
{88 οὐρα], ΤΉΘΥ 806 ποὺ 80 αἰυ8β8 δπα ρ]οββασιαὶ. [|π {Π86 τεβο- 
Ἰαύίοπ οὗ ἰγσορίοαὶ ρίσαβθβ α8ο, ὑπο ὺ αἰῆδυ ἔγοια {π6 ΓΙ ΧΧ, Οὐοδβίοι - 
ΔΠΥ 411 [τϑθ ἀρυθθ ἴῃ ορροβιύίοῃ ἰὸ {μ6 ἰαύίθσ. υΐύ 1ὖ 15 τηϑίΐου οἵ 
τορτοῦ [ῃδὺ νγθ αν ποίμιηρ' θαὺ ἔγαρτηθπίβ οὗ ὑμθυὴ πο. Π6 τηοβὺ 
οορίουβ. οο]]θοίίοα οἵὁἨ βαοῖ ἔταρταθπίβ 15. ὑμαῦ τδᾶθ ὃν Μιοπίΐδποοι 
ἴτοια {88 τοιηδίπβ οἵ ἰμ6 Ἡ δχδρία, δηα ρα ]18Π6α αὖ ῬδΙΙΒ ἴῃ ὕνο [0110 
γοϊυτηθ5, 1714. ΘΙ ἔταρτηθπίβ οἵ Ααυπ]α 88 ἈΡΡΘᾶΥ πὶ ΒΔΡΌΙπΙοαὶ 
ὙΙΙ ΠΏ ΡΒ, ἢν θ6θη οΟ]]Θοἰοα δηᾷ ρα ]ΒμΘα γ Απροι, 1 Θχρίδπα- 
ΤΟΥῪ Θοχητηθπηίβ, 1846. 

ΤΠ6 {ἄγθο δπομυσαοιιϑ ὑγϑηβ δύο η8, ΟΟΙΙΩΟΠΪΥ ΟΔ]16ἃ {δ ΒΗ 
ΒΙΧΙ πα βαυβῃίῃ νϑυβίομβ, ἄθγῖνα {Π 61 πϑιηθ8 ἔχοι π6 ογάϑι 1ῃ 
ὙγΒΟΒ. Οτίροη ἀϊβροβθα ὑπθπα 1π {46 ΘΟ] ατηπβ οἵ Π15 στϑαῦ ὅΟΥΚ ὁπ {86 
Β1016. Οτῖρϑῃ Βιπη861} 14 ποῦ Κπονν {π|6 Ὁ Δα οΥΒ; πα 10 18 ΨΘΥῪ 
ῬΓΟΌΔΡΙ6 {πα} {πο γ ἀϊᾶ ποὺ δχίθπᾶ ουὐϑὺ [86 σι βο] οὗ {μ6 Ο]α Τοβία- 
Τηθηῦ, Τῦ 15 ἀβΌΔ ΠΥ Βαρροβθά ὑμπαὺ {86 δαΐμον οὗὨ {π6 βιχύῃ νγὰβ ἃ 
Ομ τιβυίδῃ, ἔγοτα ἃ ἔγαρταθπῦ οα Ηδ85. 1.18. Βα «΄6γοόγηθ 0818 {Π6 
ἐγαπβ ίογβ οὗ {μ6 ΕΠ δπᾶ εἰχίῃ ὕκααϊοὶ ἐγαπδίαΐζογεδβ. Τῦ 18 Ἰτηροββ1}0 6 
[0 [611 {π6 οχίθηῦ οὐ θϑοῖρ οὐ 811] οὐ ἐβϑῖω. Βύοτα [Π6 ἔταρτηθηΐβ ἴῃ 
ῬΜοπίύξβαοομ, Ὁ ΔΡΡϑδιβ {μαὺ {86 ΜΠ πᾶ βἰχίῃ οοργθμοπαβα {μ6 

1 ο ἸΤΉρΡΟΔοΙΟ ἱπίογργοίαίπϑ οϑὲ δυάγίπας : Βοοαηᾶδ, ροϑϑίπια, ΘΘΥτωτΉ ΘΟ Ππ5. πουϊδείπηαϑ." 
Ἡϊοτοηγτα. ἴῃ {6 Γ. χχῖχ, 17. Ἡσοᾶγ ποπ]ᾷ ᾿ηβοσύ δῖον διάγίπαβ, Α αα1186 ῥυῖτηϑ θα. 

2 Οὐσοα β΄δοια, Ρ. 277. οὐ βόᾳᾳ. 8. Οὐ βοσυδίίοῃϑβ οἡ (6 Βορίπαρίπί, Ρ. 114. δέ Θθῳῃ. 



δ8 Μιδίϊοαϊ Ογιοῖϊδι, 

Ῥρϑαίαύθαςι, {π6 ταΐποῦ ργορἢοίβ, [86 Ῥβαίτηβ, ϑοϊοιηοπ᾽ Β ϑοῃρ ; ἐπ 
Βαυθῃίῃ, ῬΒΑΙτὴΒ 8πα οϊοιμομβ ϑοῆρ, «θΥΌΙΏΘ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ΔΡΡΑΥΘΠΕΥ 
Ἰη61οαΐθϑ (ῃαὺ ΤΕΥ 4180 δι υδοθα «00 8δηᾷ Ῥτόνοῦρθ, ΕὙδρτηθηΐβ οὗ 
186 ἢ, ἴὰ ἃ Ηδχδρίδγ- ϑυσῖδο νουβίουι οὗ (Π6 ββοοπα θοοῖκ οἵ ἄϊηρβ, 
Ὑ6Γ6 4150 ουπα ὈΥ ΒΥ ἴῃ ἃ ῬατΒ ΜΝ. 

Ιῃ {π6 πιϑΥρὶῃ οὗ ΜΆ. οοπίαϊπϊηρ (μΠ6 τρὶς ΒΙΡ]Ὶ6 οὐ τ Χ Χ,, 
ποίθβ βᾶνθ βθθῃ ἔουπα οοπίαϊπηρ", 1ὖ 15 ἐπουρὐ, 5η18}} ἔγαρτηθηΐβ οἵ 
ΨΘΥΒΙΟΠΒ. 1656 816 Οἰἱρα ἃ5 ὁ Ἑβραῖος, [με Ηοῦτον ; ὁ Σύρος, [Π6 
ϑγτῖδῃ ; τὸ Σαμαρειτικόν, {8 ϑειηαγιίαῃ ; ὁ “Ελληνικός, ἴῃ Ἠ6]]6η10. 

ὁ “Ἑβραῖος τοίξϑιϑ ἴο γϑιηαγκβ οα {86 ἰοχύ οἵ {86 1, ΧΟ Χ, οοταηραγοα 
ψ Ὁ {86 ΗΘ τον, ομ ον οχ γαοίθα ἔποτα «ΓΘ ΥΟΠΊΘ. 

ὁ Σύρος, {{Ππ οἷα 5γτηῖδο νϑυβίοῃ. 1) αοθιη, [Ὁ] ονθα ὈΥ ἘΠΟΒΠΟΙΉ 
8. πηοϑῦ οὐ υβ, ὑβῖη}ς ὑπαὖ ἐραρτησπύβ οὗἩ {Π6 (ὐϑοῖὶκ νϑυβίοη τα ὉΥ͂ 
ΘΟΡΒΓΤΟΠΙΙΒ 816 τη ομαθα, ὙΥΒΙΟὮ 15 ἸΩΡΥΟΌΔΌΪ6, Τὺ ψουβῖοι 788 
ἰαῖκθη ἔσο «τοι ΒΒ ποῦ Ἠδοτγοιυ- 7, αἰΐη, δια ΜΒ Το τἀδρα [ἴῃ 
ΘΥΥΙΪΆ. 

Τὸ Σαμαρειτικόν ἀδποίοβ ἐγαρταθηίβ οἵ ἃ δδιηδτιίδη- ΟΥ̓ οΪς νϑυβίοη. 
ΘΟΙΊ6 ΒΌΡΡΟΒΘ ἴμϑῖὰ ἴο 6 ἔγαρτηϑπίβ οὗ ἃ Οὐκ ὑγαπβίύϊοῃ τηϑθ ἔγοσα 
{π6 ϑαιλατιίαῃ Ῥοπίαίθιοι, ΟἾΠοῚΒ τοραγα {ῃθῖὴ ἃ5 αχίγδοίβ ὑγὙ8}8- 
Ἰαϊοα ἔτομη {86 ϑαγηδγιίδη σουβίοθ ῬΟΥΔΡ5 ΠΟῪ ἃΓΘ τηοΥ ὶν οσρίϑηδ- 
ΤΟΥ ποίθβ οὐ {86 1 Χ Χ. 1 

ὁ λληνικός 4106 65 ἰο δὴ ἀπίζηοναι αὐτοῖς ἰγαηβ᾽ίϊοη. 
Ἔτοια {Π6 σψιάοὶν οχίοπαθα π86 οὗ {πὸ 1,Χ Χ, ἀιαοπρ Ἡ 6]]6 η1δΐ5, δπα 

Βα ΒΘα συ ΠΕ] Υ ἴῃ Ομ γιδύιδη ΟΠ ΤῸ 68, 88 γ76}} 88 (886 ψδηΐύ οἵ ἃ οὐ] 6} 
Θϑ Δ ὈΠ15η64 Ταχὺ οὗ 10, ΠΌΤ ΘΥΟΙΒ. ΘΟΥΓΡ.ΟΠΒ ογορύ ἴθ. ΓΥΘΉΒΟΙΙΌΘΙΒ 
δ:πα τοϑᾶθυβ σουἹα ]06 οὐ δα οδρυϊοϊουβν, 88 Ἰοηρ' 85 {Π6 γ6 γγὰβ ΠῸ 
ἀοβηιία βίαπααχα-ίοστη οὗ {π6 ἐοχὺ ἴἰο ρσιάθ θὰ. πα {Π18 {που 
ταῦϑῦ μβᾶνα ἄοθθ. ΤΉΘΥ δοίθα ὀδ  ββὶν πα ἈΥΟΙ ΓΑΥΪΥ ἴῃ γαραγα (ο 
[6 Ὀ10]104] ἐοχὺ οὗ {86 ΟΙἹα Τορϑίδιηθπῦ, Ἐὔνϑη ἴῃ ἐ οβοραβ δπα ῬὮ1]ο 
ἰγᾶθθβ οὐ 115. ΘΟΥΓΌΡΌΟΙΝ ΤΔΥ Ρ6 ἴουπα. Ι͂π (86 Νὸν Τοβίαηρης 
αἶδο, ἃ5. 7611 δβ {π6 ϑαυ]ϑϑῦ {ἈΌΠ ΘΒ, βου σαὶ τᾶν 6 ἀοίθοῖθα, ΤὮΘΓΘ 
οδπ δ6 {|| ἀουδύ {μα [μ6 γϑυύβίο σγὰβ αἱίθυθα ὃγ Ομ τβδῃ μαπάβ, 
ΘΒρϑοί ΠΥ ἴῃ Μοββιδηῖο Ῥαββαρθθ. ΤῊΙΒ 15 {π6 οα86 σι ὑμ6 ἰαχύ 
ΘΙ ΡΙ ον θα ὈΥ π5ῦπ Μαγῖγυ. Απα {π6 ἀρρθᾶίδποθ οἵ οὐμοὺ ασϑοὶς 
ΨΘΟΥΒΙΟΏΒ, ἴῃ {86 ἢγοὺ [το ὀθαίατ165, ᾿πογοαβθα [86 Θαλραιγαββοθα βίδα 
Οὗ 1π6 ἰοχύ, βίποθ π6 δαρίυδριπι οοὐ]α 50 Θαβ]Υ 6 διιθπαθα Ὦγ 
τα 688 ΟΚ μοι. []πᾶ6γ βυοἢ οἰχουτηβίαμοοβ, ΟΥΊρ θη, 0 νγὰ8 αἰῖνθ ἴὸ 
186 ἔδλού οἵ 115 οογταρύίποϑθβ, απαοσίοοϊς ἰο ρίδοθ {πμ6 ἰοχύ οἵ {πὲ 0 Χ Χ, 
1η ΒΌ 0} 8 ᾿Ιρὖ ἃ5 ὑμαὺ 1Ὁ οου]Ἱα 6 ΘΑΒΙΥ τιβθα ἴοΥ δχθρϑίλοαὶ ῬΌΓΡΟΒΘΒ. 
Ηϑ βῃονθα ΒΟΥ τὖ Ββῃου!α οὐ οουἱα Ὀ6 οοττθοίθα, ΗῚΒ ρύγροξβθ νγ88 
πού ἃ ογίξεαἰ 50 τα οἢ ἃΒ δῃ αροϊοσοίία οπ6. Τὺ γγχὰβ ποῦ [0 βοῦ ἔστ ἃ, 
οΥἸ ΔΟΆ ΠΥ τονιβοα ἰοχύ, θαὺ ὑο Θχ αι {π6 ὑσιιθ τοϊδίίοι οὗ ἴπ6 στθοκ 
γϑύβιοι ἴο {π6 οὐἹἱρίῃαὶ, Ηᾶδ βυϊδιι αϊοα 48 1ὖ σσοτο ὑπ6 Τππάἀδτηθηία) 
ἰοχύ ἴον {Π6 ἐγαπβίδίλοη, ΗΥ̓͂ γΧΑΥ οἵ αἰαϊπρ' (μ6 ΟἸτιβίλδπβ τὰ {π|61ν οοπ- 
{γόον υβι 5 1 {86 {6 νγ8.2 
ΤΠ6 ρστοδῦ ουκ ργοαπορα ὃ. Οὐΐρϑῃ 15 δοιησηοηΐν οαἰ]οα [86 Πεχαρία, 

ἔγνοια 105 Θοπίδι προ Β1Χχ οοἸυτηηθ. Βυῦ 1Ὁ 18 ΘΟΙΏΙΩΟΏΪΥ ΒΌΡΡροΟΒθα ἐμαύ 
6 βορδῃ σὰ (μ6 Τείγαρία, ἃ. στους οοπίαϊπῖπρ' ΟΠ]Υ ἴΌῸΙ ΟΟΪυτηΠ8, 

1 580 8 ΥΥ οὗΐο, ἘΠ Ώ]οΙδ. 8. 68 ὁ, Ρ,, 98. 2 Ἐρίδι. δᾷ Αἰἴτῆς,, Ρ. 16. δέ βεφᾳ.. 



“«ποϊογέ αγεοῖ Κορβίογι. .δ9 

ἴῃ ᾿ ΠΟΙ ὑγοτα τϑηρϑα {π6 ἔθου ΟὙΘΟΙΚ νουρίουβ οἵ {μ6 ΠΧ Χ,, Ασα, 
Θγτηστηδοθαβ, 8η4 ΤὨροἀοίίοι ; δπα {παὺ {{|8, 815 ἢσϑὺ Ῥγοάυοίίοπ, 
ΒΕ ]α ρα 15 τηϊμα το ἃ ρυθδίου. (881. Ασοοογα!ρΊΥ, 1ὖ 15 Ὀϑ]ιονοθᾶ 
ἐμαῦ Βα ργοοβϑᾶθα ο τρβῖκο δμούιου ΤΟΥ Οἢ ἃ ΤΟ Τ6 Θχίθπαθα Ρ]δῃ, 
οομπίαϊπίηρ' πτβϑὺ, [86 ΗΘ Ρτονν ἴῃ 108 οὐσῖι ομπαγδοίθυ ; ΒΒΟΟΒΑ]Υ, [Π6 βᾶταθ 
ἴῃ ατοοῖς Ἰοὐξουβ  {διγαϊν, {86 νουβίοη οἵ Ααυῖϊα; ἐουγίθ! Υ, {μαύ οἵ 
Θγταδομαβ; ΠΗ], [5Π6 ΤΟΧ Χ,; βιχίθῖγ, Ὑπθοάοίϊομ ; ΒΥ ΗΓΪΥ, 
οἰρ θην, θα πιηίμ]γ, νουβῖοπβ ἔνθ, βῖσχ, ἃπα βϑυύθῃ. ΤῊΙΒ νὰ ἐΐθ 
ῬΥοροῦ Ποααρῖία, σϊοἢ 16 ΒΌΡΡΟΒΘ, ψἹ ταοϑῦ οὐ 165, ὕο πᾶν θ ὈΘΘῺ ἃ 
βαραγαίθ ργοάαοίίομι τόσα {μ6 Τοίγαρία. βοὴ βονγαυοῦ πᾶγθ οοπ- 
ΒΠογοα {π6 Η οχαρία δηπᾶ Τοίχαρ]α ο 6 τηουοὶν αἸογθαὺ ΔρρΘΠ]Δ,]0Ὲ8 
οἵ [86 βαῖιθ, δοοογαϊηρ ἰο {πΠ6 παταθοῦ οἵ οὀϊυταμβ ἰδίκοη ταΐο δοοουηΐ. 
Ἡδνίηρ ἔουπᾷ {86 β᾽ χί]ι, βδυθηίῃ, ἀπα οἰρηθῃ νϑυβίοηβ, μΒ6 ταϑᾶβ {Π6 
Ἡδχαρία δηᾶ Οοίδρ]α, συγ βιο ἢ ἀγα Δρρϑι]αίιομβ οἵἩ ἐῤθ ὁπ σσοσκ δοοοσά- 
ἴηρ; [ο ἐπ6 σοἰαπληβ. ὅϑοιλθ {μ8ῖ1πκ {μᾶὖ 6 βγϑύ πυοίθ {π6 ᾿δίγδρίδ: 
ΔΩ, δἴτον βπάϊπρ [86 ΠΗ͂, βἰχίῃ, δηα βουθαῦα γϑυβίοηβ, [86 Ἡοχαρία 
δι Οοἰαρία. δοὸ Ηοάν, Τῦββμοσ, Μοπίίζαποοπ, δηα οἰμοιβ, ΟἸΠ6ΓΒ ἡ 
ΒΆΡΡΟΒΘ ὑμαῦ μ6 τοί {π6ὸ Ἡδχδρία ἢγθῦ: πα, ὈΥ͂ ὑδκίπρ' ἀυγαν {88 
ἔνψο Ηθρτον ἰοχίβ, ταϑᾶθ [η6 Τοῦαρία. ὅο Ὑ δίθβιβ ἴῃ 15 ποίβ ἰοὸ 
ἘΠαΒΟΌΪα5 νἱ. 106. Τὸ ἴθ δὴ ορνίουβ ᾿ἱπίϑσθποθ ἴτοσλ ᾿ὑβθΌ. νἱ. 16., 
πᾷ οοἄ. Μάγοι, ἃρ. Μοπίΐαδπο. φγῖι. Ρ. 10. 1δ. (σοιαρ. 8680]. 6. 
(ὐοἰβιιη. οα Ῥβα]. ἰΙχχχυΐ.), ὑπαῦ {86 Τοίταρα γγὰβ ἃ αἸἰδύϊποῦ σου ἔΌΤα 
[6 Ἡδχαρία. Βϑάβθρεπηΐπρ' μΒ88 80 βιονγῃ [μαὖ {Π6 ἔΟΤΤΉΘΥ γ7188 ΒᾺ0- 
βϑοααρηῦ ο {π6 1αὐίογ.;ἷ Ποχαρία διὰ Οείαρία ἃγα ΟΠΪΥ αἰ οτθηῦ πϑιηθ5 
[Ὁ {86 βῖηθ ψόουκ; δα {π6 Ταίγαρία νγὰβ ἃπούμου Ἰαΐθ ὁμ6. ΤῈΘ 
ἰοχὺ οὗ {π6 Τ Χ Χ. νγχαὰβ διημθπάβαᾶ ἔγοτη {πμ6 τοϑῦύ. ὙΥ μΘη Ἠ6 58} Βοιῃθ- 
{πἰπρ' ἰὰ (μ6 Ἡοῦτον στ Βῖ ἢ (86 Τ ΧΧ, πδηϊοά, 6 ᾿πβουΐρά τῦ ουΐ οἵ 
Τηδοδοίίοι, τι δὴ αβίουβὶς αὖ [86 οοτηταθηοοιηθπῦ, ἃπα [Π6 πᾶτηβ οἵ 
[88 βουγοθ ἰο ὙΒΊΟΝ {π6 βυρρίθταθηῦ Ὀοοηροᾶ (ἢ). θα ὕμοῦθ γ͵88 
Βοιιϑίίπρ' ΒΌΡΟΓΉποιι5 ἰπ {π6 ἰοχὺ, μΒ6 δ] ονσθα Ὁ ἰο βίαπα τ] δὴ 
ΟὔΘΙ5]ς ργοῆχοα (9). Ὑπὸ ροϊπΐβ (: ) ἴδον ἃ βιιρριθαθηύ Οὐ ομῃ8- 
βίοῃ, Βῃονγοα μον ἴὰσ {86 Ῥυοροββᾶ οοιγθοίΐοῃ δχίθπαθα, Ηθ αἷβο 
πιβϑα ἰθηιηῖδο5 (-:-}) ἀπᾶ λυροϊθηιηΐδοα (-τ- ), ΘᾺ τηθηθ]οπρᾶ ὉγῪ ἘΡρΙ- 
ῬΒδηῖαθ. ΤᾺ ΤΌΣΙΠΟΥ ἈΡΡΘα ἴο μαναὰ θ6θῃ δῇ! χϑα [ο νυοτβ ἴῃ 108 
{πὸ Τ Χ Χ. δπᾶ Τἤοοάοίξίοη οοἰποιαοᾷ ; {μ6 Ἰαύζον ἰο ποτᾶβ ἴθ ΤΠμΘοάο- 
ἴοι 8Ιοηθ. 1ῃ ΘΥΘΥΥ͂ 6456, [86 [1018] Ἰοίθοι οἵ Θϑοῖ ὑγαπβίδίου ΒΒ πᾶτηΘ 
Ὑ788 ραῦ ᾿τηπηθαϊδίε!ν αἴζου ἐπ δβίογβκ, ἰο ᾿πάϊοαύθ {886 ΒοῦτοΘ ὙΘΠῸΘ 
ὃν ΒΌΡΡΙ ΘΙ ΘΗἑΑΥΎ ρῬαβθαρθ νγὰ8 ἰθκθῃ. 
ΤῊ τϑϑβοι ἰμεΐ ἀοίοιταϊποα (μ6 ραγίίουϊαι οὐαθσ οὗ [Π8 ΘΟ] ΠΏΠΒ, 

γγ85 Τουπᾶοα οπ ἐπα παίπτ οὐ {μ6 νϑυβίοπβ. 186 σουβίοῃ οἵ ἀπ], 
85. Θομαΐπρ' ἡραγοϑῦ ἐο {π6 ΗΘ Ότον οὐἱρίηδ!, ΟΟΟΌΡ168 [Π6 ρα06 παχύ ἴο 
τ. Αἴον Ααυΐα νγὰβ ρ]δοοα ϑγτωσηϑοῦτιβ, Ὀθοδβ ἢ8 15 ΠΘΔΓΟΥ [0 
186 Ἡορτον ἐμδὰ {π6 ΤΙ Χ Χ. οὐ Τμοοδοῦοη. 186 ΤΙ ΧΧ, φῬγθοθᾶθβ 
ΤΗροαούΐζοι, Ὀθοδιβο {μ6 Ἰαὐίου [Ὁ]Πονθά [86 ΤΟΥΤΟΥῚ ὙΘΥΥ͂ ΟἰΟΒΘΙΥ. 
ἘΡΙῬμδηΐυβ οἶνθβ ἀποίμου Ὀαὺ ἱποουτθοῦ δχρίδηδίίοι οὗ {π6 σϑᾶβοι 
ὙΓΒΙΟῊ 164 το {86 ἀϊδροβίπρ' οὗὨ [86 οοἸυτηηῷ ἴῃ [86 ΟΥ̓ΘΙ [ΠΥ ὙγΟΥΘ 
Ρἰδοθα ἴθ. Υα βυδήοϊῃ {π6 [Ὁ] οσίηρ (8016 Π]υβίγαύνο οὗἨ ἁ {88 
ΓοίγαρΙα δα Ἠθσχαρἴδ. 

Δ ΟτΥΐρίηθ5, γο]. ἢ, Ρ. 175. δὲ 86η. 
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Νο. 1. 

ΤΓΕΈΤΕΛΡΙ,Α. 

ὅδη. 1. 1. 

Οἱ ο΄. Σύμμαχος. Θεσδοτίων. 

Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ] Ἔν κεφαλαίῳ ἔκτισεν]! Ἔν ἄρχῃ ἔκτισεν ὁ] Ἔν ἀρχῇ ἔκτισεν ὁ 

Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ  ὅ Θεὸς σὺν τὸν οὐρανὸν Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ Ϊ Θεὸς τὸν οὐρανὺν καὶ 

τὴν γῆν. καὶ σὺν τὴν γῆν. τὴν γῆν. τὴν γῆν. 

ΝΟ, 2. 

ἩΈΧΑΡΙ,Α- 

Οαη. 1. 90. 

Τὸ “Ἑδραϊκὸν ὌΣΣ ᾿ 
τὸ "Ἑδραϊκόν. "Ἑλληνικοῖς ᾿Ακχύλας. Σύμμαχος. 

Γράμμασι. 
Θεοδοτίων. 

Καὶ εἶπεν ὃ 

Θεός " ἐξερψά- 

τωσαν τὰ ὕ- 

Καὶ εἶπεν ὁ 

Θεός " ἐξα- 

γαγέτο τὰ 

ὕδατα ἑρπετὰ 

ψυχῶν ζωσῶν, 

ὩΠῸΌΝ ἼΩΝ) Ουιωμερελω-} Καὶ εἶπεν δ᾽͵] Καὶ εἶπεν ὁ 

ὩΞῺῸΝΣ ἸΝ ΠῚ) εα΄ ισρεσου Θεός  ἐξερ- ] Θεός " ἐξερ- 
ψάτο τὰ ὕδατα ] ψάτο τὰ ὕδατα 

ΨΈἘ2 ῬΦΊ «μαιμ σαρες ΕΣ ΟΞ ΒΕ 

}) ΓΤ γαφες αια Ι ἕώσης, καὶ] ζῶσαν, καὶ 

“ὧν ὨΞ}}" ουωφ ιεωφεῷ πετηνὸν ἱπτά-  πετηνὸν πε- 

μενον ἐπὶ τῆς ] τόμενον ἐπὶ 

δατα ἑρπετὰ 

ψυχὰς ζώσας, 

καὶ πέτηνον καὶ πετεινὰ 

πετόμενα ἐπὶ ] πετόμενον ἐπὶ 

τῆς γῆς, κα- 
ὩΕτδυ ΝΠ αλιααρες αλ- ΣΝ τὰ ἣι ἤ τὴς ι 

γῆς, ἐπὶ πρό- ] τῆς γῆπ, κα- τῆς γῆς, κατὰ 

᾿ ΌΠ )0Ὶ φάνη Ῥακιῃ σωπον τοῦ τὰ πρόσωπον 

ἀσάμαιμ., στερεώματος | στερεώματος 

τὸ στερέωμα τὰ πρόσωπον 

τοῦ οὐρανοῦ. στερεώματος 

--- Καὶ ἐγένετο Ϊ οὐρανοῦ. Καὶ 

ἐγένετο οὕς-- 

Τωϑ. 

τοῦ οὐρανοῦ, | οὐρανοῦ. Καὶ 

ἐγένετο οὕ- | οὕτως : 

Τῶϑ. 
Ῥβδῖσα νἱ}, 4. 

: ἽΝ ΠιῚΝ [ ερεε σαμαχα. ὄψομαι τοὺς 1] ὄψομαι τοὺς 

οὐρανούς σον. ] οὐρανούς σου. 

ὕψομαι τοὺς Ϊ ὄψομαι τοὺς 

οὐρανούς" σου:] οὐρανούς σου. 
Ῥβεῖγα χνῖῖ, ἢ. 

“ΠΝ γγύ λαρους ὡραχ. ] δραμεῖν ὁδόν. ] δραμεῖν ὁδόν. δραμεῖν ὅδόν ] δραμεῖν ὁδόν. 

--ο-᾿ΟΟὐἰτοῦ: ὅ6Ὑ. 

ΧΙ ῖν. 22. (Ἱ. 

22.) 

»Α.Θ. παρὰ 
τὸ μὴ ὑπάρχειν 
ἐνοίχοῦντα,, ΕΣ. 
χὶ. 18. 

Ἄι Α. Σ, Θ. ϑυ- 

σιαστήρια. 468. 
ΧΧΧΥΙ. 3. 

ἥ οἱ Τ΄. 

ΤΩ δὴ κύριε: 



Νο. 8. 

,ἣἝ ὃ 

Ἶ5: 
. ἃ" 

Ὧ (ὦ ᾿ 
΄ω ὃ Φᾧ ἘΡΕὴε 
9 τῷ ΕΙΨῚ 

(ς-" - 

δ 
ς“ «Ὁ 
τξ Ἐ 

Ξρ .ὡΞ 
“Ὡ3Φ.:ὈΡ. ε 
΄ὕίω 5 «; 5 κε 
-ῷ Ἐοδος: 

ζῶ ᾿ 

ξ΄ ΡῈ 
65...8 
8 Ἐ 

ἊΣ -ὡς Μὴ δ 5 

5. εκ 
νῷ . 

τῶν ἐλ 

(:-, -- 

ΕΓ κε 
Ρ' Ογ Ό 

ἜΝ 
Ὲ τὲ 

5 ὡς Ὁ Η Φ (8 ὃ 

Φ, Ια ὁ 
Ὁ - 

πες 

τῇ “ὁ 

Ξ δὲ ΟΣ 
“. πω ο 5 

εἰ ἴοι 5. 
: “ν᾿ Ὁ ὡγ 

εἰά [οἹ γε ως 

Ξ τ 
“Ὡ ἘΞ Ε 
ΠῚ -"..» τω 

ΕΞ νῷ Ε Ὀ 

(φ- πτγὶ 

ΕΠ Ρ 
Φ ω 5 

δ Ξ ἙἘ 
[-] 

ἐξ ς 
Ξ γχσὼω 5 πὶ 
ἯῚ ΦΌ ξ ἘΞ 

νΘ ἣν δ.» 

τ (Ὁ 
“΄οοἪ Θ 

ΕΝ 
ἕ 55 ὅ 
-ἷ [.] 
Ν [" ω 
δ ᾿ πὰ τ 

ὌΝ πον μ᾿ 
- ὃ ἃ 
δ Ε “ὦ. 

: ΕἸ 
ΓΕ Ξ, 

ΕΗ δ 

«ἶις ἕ 
ὔξὲ νυ ὦ ΕΠ ἢ 
τ εν Ε᾿ 5. 

---- «. 

.Φ :᾿ Ε- 

᾿Ξ Ε ΤΙ 

ΜΝ] 5. ἈΚ 

ον γι 
Ω νκΑ 
ἌΝ Ὁ Ὁ 
Ει ΓΑ 

Ι ἂΝ 
- 

Σ Οὔροηΐθηδ, ἢ. 17. 

Αποϊοπὲ Οτοοῖ ὙογβίοΉ 8. , 861 

ΤῊ15 γο] υταϊπουβ ὙΤΟΥΪΚ ταυιϑὺ μάνα οσσαρϊοα 
{π6 Ἰαθοσγίουιβ δαῦμοῦ ΚΘ ΠΥ ὙΘΔΥΒ; ἤοιῦ ΤῊΔΗΥ͂ 
σδηποὺ Ὀ6 Κπονγπ, Τύ 15 Βοιῃθίϊπηθ8 β8]4 {πμδΐ 
Β6 βρθηῦ ὑγχϑηΐγ-οῖρῦ γθα8 1π 1085 ΡῬΥθρδ- 
ταῦϊοη. αΐῦ {μοῦ 15 πὸ Τουπαδθοι [ῸΥ {815 
ἴτῶθ.  Βθη ἀπα σῇ οτο μα Ὀθρϑῃ 10, ἃ8 γ781]] 
85 {μ6 ἄἅτηθ πα ρίδοα οἵ 118 οοταρ᾽ ϑίομ, ἃγ8 
τησιοαίθα ὈΥ ὯῸ0 δηοιθηῦ ὑυῖίοσ. Η οί 5808, 
{μοῦ 6 Ῥορᾷπ 1. δὖ θβᾶσθα ἴῃ Οδρραάοοίϊδ, 
δια ΗπΙΒηοα 1ὖ αὖ Τυτο Βιυῦ {815 15 ἸποοΥ- 
τϑοῦ, ἴου Οὐῖρϑῃ, ἴῃ {μλ6 ΕΡΙΒ116 ἐο Αἴ] οδηαΒ, 
ὙΠ1ΟΝ γᾶ ΡΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ται ἴθ 1π ΝΙΘοΙ Θά], 
Το ίουβ ἰο {π6 ΗΠ Θχαρῖα, δ5. 6 ΥΥ̓ οἰΐθβ ν8]} 
Οὔβοῦνοθ [ΠῸ Δ ὺ ἢδνα ὈΘ6η σΘοΙηχηθηςθα δὖ 
ΑἸΘχϑπάυα, ἃ8 1)6 ΥΥ̓ οὐΐβ οοῃ͵ϑθούασθθ [}ἢ 
ΘΟΠΒΘΑΌΒΘΠΟΘ οὗ 15 γαβδύ δχίθηύ, π0 ἰγδηβουρῦ 
οὗ {16 σοΪα βϑοὴβ ἰὼ βᾶγθ β6θὴ τηϑᾶο. 
ῬδτηρΒ1] 5 πα Επαβθθῖαβ οοριρα {μ6 ἰαχύ οἵ 
{π6 Θερύπαρτηῦ Δ] οπ6, τι [Π6 οΥἸ 104] ταδυ]ςϑ 
ΘΙ ογοα Ὀγ Οτίσθῃ, ν]Ζ. {Π6 αβίθυιβίκβ δηά 
οὔθ ]1. ΤῊΙΒ χὰβ θα ΘΗΠΥ ὑγαπβουιθθα, ΑἸ] 
{μαῦ τϑιηϑῖπβ οἵ {πΠ6 ΗΠ Θχαρία 15 ἃ ἴθιν ἔταρ- 
τηθηΐβ, {Π6 οὐἹρίηδὶ μανῖπρ' ΡΥ Δ ΌΪΥ ρου ιβῃϑα 
γΠ6η (ὑθβᾶσοδᾶ 185 ( Κοὴ ὈΥ [Π6 Αὐδθβ, Α. Ὁ. 
6ὅϑ8, [τ οοἸ]θοίληρ [6 ἔταρτηθηίβ ΤΔΩΥ 
ΒΟΠΟἾΔΥΒ δᾶνα οι ρὶ ον {μϑιάβοῖνθβ, Βυοἢ. ἃ 5 
Ῥ, Μοηϊη, γυβπιβ, Μοπύδαοοι, Βα δι 61, 
ΘΟ θη το, Μαύοι, ΒΟΒ]Θαβη θυ, ΘΡρομῃ. 

10 15 10 Ὀ6 ταρτγοί θα, {μαᾶὺ {86 86 οἵ 
ΟΥῖροη  σγοαὺ σου κΚ 166 ἴο ΠΘῪ ΟΟΥΓΡΌΟη 
ἴῃ {86 ἰοχὺ οὗ {π6ὸ ΤΙΧΧ, ἨΔΐΒ τλϑγκβ ἡγ6 16 
τα πογβίοοα Οὐ πορ]θοίθα ὮὉΥ Ἰρπογδηΐ, 
᾿ΟΆΤΘΙΘΒ5 ὑΥΔΏΒΟΙΊΌΟΥΒ, ἃ Οἰσουτηδίδηοα ΒΊΟΝ 
οοπίγιθυΐοα ργοδύγ ἰο ἀοἰαγιογαίθ [π6 ρθη 
ἰοχύ. Ἠθῃοθ 1 ποῖδη, ργοβουίο ἴῃ Δ πἰοοῇ 
([311}. 8 ἩοΒγοδῖαβ, δὰ Τυργρίϊδῃ ὈΙΒΠΟΡ, 
Ὁπαουίοοῖκ ΠΟῪ ΓΘΟΘΉΒΙΟΗΒ, Ὁ ΒΙΟΙ τηϑὺ σι 
δοοορίδποο ἃπα οϑὴθ ἴηἴο ῬαΌΪΟ 8586. [10 
15. Β614 ὑπαὺ {(Π6 ἴὈστΟΥ τ νίβιοι οἰστου]αίρα 
ἴῃ ὅσια, Αβίω Μίπου, δηα (ὐοηβίδη ποθ 6 : 
{86 ἰαὐίου ἴθ Εργρί. Ἠοΐτηθβ ὑδ1η]ς8 {μαΐ 
{86 Τοίγαρ]α ἰΔῪ αὖ {86 4515 οἵ θοί, σι ἢ 
ΤΠ6 0 διιθπαθᾷ δου {πὸ ΗΠ οῦτον ὃ: δμα Ηποί 
ἸΠΘΥΒ Τροα ἃ ρῬᾶϑβαρθ 1 «ἐγόσηθ {μαὺ {Π6Ὺ 
πιο {86 ἩοχαρΙδτῖο βίσηβ. Βαυὺ Ηξνογηῖοῖ 
ἀιβραΐθβ {π6 Ἰαύίθου, Οἱ ἰᾷθθ6 το γϑοθη- 
ΒΙΟη5 ΠΟΙΒΙηρ' 88 ὈΘΘῊ ὈΓΟΒΟΥΥυΘ, 

5.11 {86 οοτταρίϊοη οὗἩ [86 ἰοχὺ γγὰβ πού 
ΤΘΙΩΟΥΘΩ͂ ὈΥ {8686 οΥἹ108] Ιαθοσσθ. Οπ {86 
2 Ῥχρῖαί, δὰ Τόοπ.. 1, Ὑοι, Του, ἀστοὶ, βοοί!. ᾿ξ, ΣΧ, 
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ΘΟΠΕΡΑΙῪ Ὁ Ὅ͵1ἃ8 ᾿πογοαβοα, Ὀθθοαιβα {π6 ἀπΠουθηῦ ΓΘΟΘΠΒΊ0Π5. δᾶταα ἰο 
ΡῈ πιχϑᾶ ἰορεοίμοσ. Ηδποο Φ γοότηθ βρθακβ οἵ {16 ΓΧΧ, 88 Ὀϑίηρ 
ἴῃ ἃ ἰατηθηΐαδῖα οομαιοι: δπᾶ τὰ {π6 βαπὶθ ἀοίουιογαίθα βίαϊο τῦ 
[85 τοιηδ πϑᾶ δυο βίηῆο, Νὸ ΜΚ. οὐ Μ5, δοῃίδιτβ ΔΩ ΟΠ6 ΤΘΟ6Π- 
Βίοῃ ἴῃ ἃ ΡῬύγα βίδίθ ; ΠΟΙ ἄοββ Δ}Υ βαἀϊοη. Δοουταίθ! Υ δημα 0 ]}}ν 
τοργθβθηῦ {μ6 (οχὺ ἴθ ΜΆ. 
ΤῊ οἱ πηγουϊδοα ἰαχί, 88 1Ὁ οχιβϑίβα Ὀοΐοσο Οὐρθη, δὰ8Β θθθῃ 

Ὁ5.8 ΠΥ ο81164 {Π6 κοινή, οΟΥ ν αἱραΐα; {μαύ οὗ Οτίρϑη, ἰμς Πηοχαρίατγτο. 
ΤῊ Ρεβύ 51ηρ1]6 τϑργθϑϑῃίαίνοβ οὐ [Π686 το ἰθχίβ 1.6 {π6 το 1686- 
ἴησ Μ55., {86 Ν᾽ ἰλϊολῃ ἀπ ΑἸοχδμασγιπθ; {86 ἔΌΤΤΊΘΥ σομίδ! Πρ, [Ὁ 
{π6 τηοβύ ραγύ, {μ6 κοινή; [86 Ἰαύίον, {πὸ Ἡ ϑχδρίδσιο ἰοχί. 

ΤΟΥ͂Θ ἅτ ἔουγ ᾿Θϑαϊπρ' αὐ! οπ8 οὗἩ {86 ΠΤ Χ Χ,,, ἔγοτα ψ μῖο 411 {86 
τοϑῦ πᾶν θθθὴ ἰβκθῃ. 

Ι. Ὑμαῦ ἴῃ {π6 Οοιαρ!αὐοηβίδη Ῥοϊγρ]οίί, 1614----1617, ἔ011.ο. ΤΠ6 
ἰοχὺ 18 ἰάκοα ἔοα ἀπκπονη ΜΩΜ., Βαυϊηρ ῬΘΟΌ 18 τοϑάϊπρβ ΟἸ- 
ἐουίηρ' ἔγτοτα {μ6 δᾶ. Ὑαῦ. ἀπᾶ ΑἸθχ,, μυὺ οἵϊοπ σοπῆντηθα ὈΥ {86 
ϑγτο- Ηοχαρίατῖο ἰαχύ, ΤΏΘΥΘ οδῃ θ6 πὸ αποβίϊοη {μα {886 Μ55. 1678 
6 χοθ]θηῦ ομθ5, πᾷ ἐπαῦ {μ6 δαἀϊίοτβ ΠΥ [Ὁ] ονοα ἔμθῃ. Πθποθ 
ΤΠ6Υ μαναὰ ργοάπορᾶ ἃ ροοα ἰοχύ. ΤΉΘΓΘ 18 πού ἃ ραγίϊο]α οὗ θυ] ἄθποθ 
ἴῃ ἔἄνουσ οὗ δὴ δβϑυταρύϊοη τηϑᾶθ γοβροοηρ ἴμθιῃ, ὑπαὺ {Π6γ αἰίογθα 
[86 τοδάϊηρβ οὗ {πον ΜΆ. ἤο τλδκο {πθῖν ἰοχύ τόσ δοοογάδηύ συ] ἢ 
{π6 ΗἩορτο. ΤῊ δἀϊίίοη μ85 Ὀθθῃ ΥΘΟΘΆΓΥ χα θα ἰο ἃ γΘΥῪ ΒΡ] 
ἄορτϑο ὉῪ Οατἰπμῆρ!.1} Ηζ γϑίβββ 10 αῦονβ ΘΥΘΥΥ Οὐμου, ΒΘ ΗῪ Ὀθοδιιβα 
{π6 οαἸίοτβ παν ρίγθῃ ἃ ὀοπιρ]οία ἃπα οοπύϊππουβ ἰοχύ, ΘΟΥΥΘΒΡΟΠα Πρ, 
Ομδρίου ὈῪ ομαρύθι, δηα σθῦβθ ὈΥ͂ σϑῖβθ, γι {86 ἩΘΌΓΘΥ ΟΥΙΡΊΗΔΙ, 
ἔγϑα ἔγοιῃ {π6 ἀοίδβοίβ, ὑγαηθροβι τ 0η8, δπα 1 ο ΡΟ] ἴ0Π8 οἵ ΟἿ ργθβθηΐ 
οαϊάοπβ. Βαΐ {86 οϑίθοιηθα οὐἱα ουρῃῦ ἴο Κπον {μαὺ {π6 οΥἸΘΥΊΟΙ 
οὗ δχοβϑ]θηοθ μοῖθ βϑῦ ἋΡ 18 (]Π]δοῖοσβ [Ὁ 185 ποὺ δρυϑοιηθηῦ σὑ1 ἢ 
{μ6 ΗοΡτον ἰοχύ 16} 15 (86 ἰοϑύ οἵ σοοᾶμοδβ: Ὀαύ {Π6 τηοϑύ δποιθηῦ 
ΔΩ ἰμύουΆ Ὁ γα} 16 ΜΘ. οἵ {πὸ ΩΙἸΧΧ, Τὴ σοοάπρβθβ οἵ δῃ 
οἀϊίοη ἀθροπᾶβ οπ {μ6 ἔδοὺ οὗ 105 Ὀοϊπρ' ἀογῖνϑά ἔγοιη {Π6 οἰἀοβῦ δηά 
μεϑύ Μ55. 

11. Το ΑἸάϊπα οδαϊοπ, 1618, 0110... ΤὨῊΙ15 οοπίβιπϑ ἃ ταϊχϑα ἰοχίύ. 
1ἼΠΙ. Τα Βοιηδη οαϊίίοι οὐ διχίαβ Υ., 1δὅ87, ἴ0110. ΑἸΘΥ {π6 

Μαίϊίδοδηῃ οοᾶἄοχ, Ὀαΐ αἰϊοτοὰ μοῦ δῃα ἔμβοσο. Μυ. Εατιμῆθα [88 
4180 αὐοπιρίοα το ἰ6ββθὴ {86 οτραϊὺ οὗἨ [818 δαπίομ, γϑαποιηρ Ὁ ΤᾺΥ 
Ῥοῖονν {86 Οοταρ!υὐδπβῖθθ. Ηδ ΒαΥ85 105 ἰαχὺ 18 ἴδα]γ, ᾿τηρογθοῦ, 
᾿πίουροϊαἰθᾷ. Ηδ ἰακθ5 (86 ΗΘ ΓΘ 885 {μ6 βίαπααγα, δπα Ἰπᾶρθ5 ὈῪ 
Θομαρα βου ὙΠ 10. ΤΌ 15 γΟΥῪ τὰ ὑμαὺ {π6 Ῥθοιηδη θαϊύουβ ἢδν 
αἰϊδομοαᾶ πούίθβ ἕο ϑαοῖ ομαρίου, ἴπ ΤΊ Ο ἢ [Π6 τοδαϊηρβ οἵ {Π6 (ὐοταρίτι- 
ἰθηβίαη ἃτ6 ρίνεῃ. Βαυΐ ψχὰ οαπποῦ βιιθβουῖρθα ο 086 Οριῃῖοη “ {Π|80 
{πὸ Βοιηδῃ οαϊίουβ ἔα ΠΥ τοίου ἰο ἀμ6 Οοιαρ αὐθηβιαι ἰθχύ ἃ8 
ξαγηϊβαῖηρ' [Π6 τηθϑπ8 ἀπ τηϑίοθγ18}8 ΤῸΥ διηθηαϊπρ' ἃπμα οογτθούϊηρ' {Π6 
ψαΐίζοδῃ ἰοχί," οὐ ἐμαΐ ““1π παμαθ6}1688 ᾿ηβύδῃοθβ ὑμ6Ὺ οὐσπ {Π6 βαρ6- 
ΤΟΥ οὗ {86 Οὐταρ!υαὐθηβίαπ τοϑάϊηρβ," 6 ὈθΙιθνθ Π6ΥῪ δοίθα 
Ταιοϊουβν τὼ ΤὈΠοσίηρ {86 Υ᾽ δίλοαπι ΜΙ. ἃ5 Ὁ. 88 1ὖῦ νχὰβ οοτηρἰ ϑο. 
Τὰ οΟΥμῈΥ ραγίβ {μ6 0 ρυϊπίβαᾷ ἴτοτῃ {μ6 βαεϑὺ {860 μΒβδά. ΤῈ ρῥγεΐβοθβ 
ἀϊβρύουθθ βϑύθσαὶ οἵὗἨ Οὐϊπῆο! 4 85 δββουίοηβ γοβροοῦπρ {πλ6 οαἀϊίοτβ οὗ 

ΟΣ Τὴ {86 (οΠ Προ δὴ Μαραζίηδ ἴον ΕΟΌΓΌΔΥΥ 1858, 
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186 Ῥοιμδπ οἀϊίοη. Τη βοπλθ ᾿ῃπβίϑῃοοϑ 105 ἑαχὺ οΟυ] 06 ἀγλθπᾶρα ὈῪ 
186 οοἸ]δοπ οὗ ΜΆ. βῖποθ τηδάβ Κποόονσῃ. 1 βοιὴθ οϑβ68 {μ6 Οοτηρ!]α- 
ἰθηβίδη ἰοχὺ 15 ῬΥΘίαυβ]6, Ὀθοδιβθ 1Ὁ 185 Βαρρογίθα ὈΥ͂ Βιροτῖοῦ ΜΆ. 
ϑαϊμποτιίν. Βαύ ψο Βοϊὰ {δπαύ {π6 νὔοδῃ ἰοχύ, α5 α τυλοῖο, 16 ΒΌΡΟΥΪΟΥ 
ἰο ἐμεὺ οὗ [86 (ὐοταρ! υὐδηβίδη, οὐ ΔὴΥ οἴμοῦ οὗὨ {μ6 οἱ βἰαπαατα οαϊ- 
ἴοηβΒ. ὍΤ6 ἰοχύ οὗ ΔῃΥ ΥὙ6Ά}}Υ ροοα δαϊξίοῃ τηυϑῦὺ Ὀ6 βαβθα πιαΐπῖν 
ὌΡΟΣ τὸ: ΟΥ δὖὴ ἰθαδϑὺύ οὐ {μθ σγθαῦ βουσοα ὙΠθηοα 1Ὁ τγαβ ἴΆΚοη, [{Π6 
Οοα. Μαύϊοαμαβ. ΤῊΘ ὑγδηβροβιίοηβ πα ἱπιογροϊαίίομβ οὗ ψΒΙ ἢ 
Οὐ! 618 Θοταρ δῖη8, ἅτ ἴῃ {Π6 τηοϑῦ δηοίθπῦ ἀπ δοϑὲ Μ55. ΥΥΌΥ 
{θη βΒῃου]α {ποὺ 6 το)θοίθα ἢ ϑυσοῖγ {Π6 τηοᾶδ ἰπ το πα 5Βου]ά 
ἡπᾶρϑ οὗ {π6 σοοάπεββ οἵ 86 1, Χ Χ.Β ἰοχὺ 18 ποῦ 15 ἀρτϑοιηδπῦ Ὑ 1} 
1286 Ἡδῦτον,, θυὺ νι {86 τηοβὺ δποϊοπὶ Μ 582. 

Ιν. ΤὮο οαϊδίοη οὗ αταρ6, 1707---1720, 4 γο]5. (0110. ΤΉΪ5 15 ἐαῖκθῃ 
ἔγοτα {86 ΑἸοχαμάτίηθ ΜΆ. 

ΓΠ6 τηοϑῦ οορίοιβ δηα βρ] παι οφαϊίζοι 185 ἐπαὺ οὗ ΗοΙπιθβ δά Ῥαγ- 
Β50η8, 1798---1827, ὅ νοΪΒ5. 010. ΤῈ ἰοχὺ βϑυθ 15 {π6 Ν᾽ αίΐοδῃ; δπᾶ 
[86 οοἸ]Θούϊοῃ οὗἁὨ ὙΔΙΙΟῸΒ ΤΟΔαΊΏρΡΒ 15 1Π6 Ἰαγροβϑῦ θυϑὺ τηϑάβθ. Βαΐύ {π6856 
ΤΘΔαΪΏρ5, ἀογινθα ΤΌΤΩ τὴν ΜΌ5., 816 1π ΙΒ ποῦ] δα! ιὐ64 ; ἀπ 
οὐϑῃ μοβα οἵ {ῃ6 (ὑοα. Ναῦ, οαπποῦ θ6 δοουγαίθὶυ ἀϊβοονοτθᾷ. αὶ 
Ὀούϊον ἰοχύ 185 {μπαῦ τὰ ΤΊΒΟ ΒΘ ΔΟΥ 5 οαϊίοη οὗ 1860, τι} 84 βοϊθοίΐζομ 
οἵ νδυϊοιιβ Τϑϑα!ηρΒ ἔτοσα βοιθ ΜΙ 5. θϑἔοσθ πόνη. 

ΤῊΘ ϑερίαδρτηὐ γούβίοῃ οὗ 1) 416] 15. ποὺ ἐπδῦ σοχημλοηῦ ρα] 1Βμθᾶ 
ἴῃ δαϊίίουβ, μαὺ ΤΠοοαούοπ Ἐ. Τύ νγὰβ ἢγβὺ ρυϊπίθα αὖ Βοταθ ἴῃ {π6 
γΘᾺ} 1772. ἴὉ]10. 
ΤῊ γαϊὰθ οἵ {86 ΤΙ ΧΧ, οδῃ 6 πον οβυϊτηδίθα Ῥγθ Υ ΘΟΥΤΘΟΏΥ., 

ἘΟΥΥΛΟΥΪΥ, 1Ὁ τγὰβ ΘἸΠΘΥ ἀπά α]ν Θχαϊ θα οὐ ἀοργθοϊαίθα, ἴ[ῖ|ἢ οὐ ἱοῖβηη 
10 Ὑ11 ΑἸσανβ μᾶνα ἰβ ρΙδοθ δηᾷ τ86, θθοδιβα οὗἨ {π6 δηίαυϊῦυ Ὀ6- 
Ἰοηρίηρ ἰο 106, Βαΐ 1Ὁ 15 ῬΥΟΡΔΌΪΥ τ ΟΥ̓ ΒΟΥ 6 8}}]6 ἴῃ {πΠ6 ᾿πὐογργϑία- 
ΠῸΠ {π8η {πὸ οὐἰἰοῖϑηη οὐ {π6 ἑαχύ. Τῦ τασβύ 6 υβϑᾶ 1π οοττθοϊίμρ 
{86 Ἡθῦγον ὙΠῸ στοῦ οδυΐίομ, Ὀθοθιβα 108 ἰοχὺ 15 ἴῃ {π6 βίδίβ 
γον ἀθβοῦῖθοά.} 

ΟΉΑΡ, ΧΙ. 

. ΨΕΒΒΙΟΝΒ ΒΈΟΜ ΤῊΒ ΒΕΡΤΌΔΛΟΙΝΤ. 

ΨΕΒΒΙΟ ὙΕΤΌΚ. 

ΤΉΒΕΕ 15. 20 ῥΥΟΙΠΑ ἔοσ δ] θνίηρ ἐμπαῦ βονοτα] Ἰπάδροηᾶοπύ Τ,αὐϊπ 
γΘΥΒΙΟῚΒ Οὗ (86 ΒΙΌ]6 Ἔχ βίθα ἴῃ {π6 ἐϊτηθ οὗ Απραβᾶπθ. ΤΠ δχργαβ- 
ΒΙΟΏΒ ΟΥ {815 ἔϑίμον τοβρβοίίηρ' ὑγδηβ] δ] ο5 16 ἱποχδοῖ, ὙΥ̓ μθῃ 6 Βρϑβῖκβ 
οὗἉ γϑυβῖο Ζαϊα 3, μα 18 βρϑαϊικίηρ οὗ ἐδ Νοὶν Τοείαπιοπξ αἴοποθ. 'ΉΘγΘ. 
γγῶ8 076 0]α Τ,αὐ]π σϑύβίοη τγιθἢ ἃ ὙΘΥῪ ναιγίπρ' ἰαχῦ ἴῃ γαύουβ Μ55.; 
ΔΒΑ τῦ 1 οὗ {μ686 ἀἰδοτοραπῦ ΜΆ. ὑπὰῦ Αὐρυδίίπο Βρθδκβ 80 βυτοηρ νυ, 
ποῦ οὗἉ ἀϊδείποῦ ἰτϑηβίϑίομθ, 177ι15 0716 ὙΘΥΒΙΟῚ ΤΩΔΥ͂ ἱπαθρα μᾶγο. θθθα 
τηϑ 66, αὖ αἸ τ πύ {ΐπηθβ, ὈῪ ἀΠΠδγαπῦ ρούβοηβ. Τῦ οἰτουϊαίοα ἐπ ραγίε, 

ἱ ΕῊΟΥ ἃ {]1ΟΣ δοοοπηΐ οὗὁἉ [π6 ϑϑρίπεαρί πε δηᾶ [Π6 οὕπου αστθοὶκ νουβίοηβ Ὀο]οηρίπρ ἴο [Π6 
ἩόΧΆρ]α, βε6 Τ)αν! ἄβοπΒ ΒΙΡ. ΟΥ̓. νο]. 1. ομαρϑβ. χὶ. χἱϊ. Χῖ!., τ ἢ 186 Τηϊτοάαοίίοηβ οὗ 
1)6 Υοῖία δᾶ Καὶ]. 

2 ΤῊ 1ρ515. δαίθιη ᾿ηἰουρσοίδιοηΐθτι 7ίαϊα οδίου 8 ῬΥΘίογαίαῦ ἢ πᾶ δϑὲ Ὑουθογιτα 
[ΟΠ ΟΙ͂ΟΓ οαπα ρογβρὶ οαἰξαίθ βοπιοηίίς, [)6 Ποοίτίπα ΟἸτἰβίίδηδ, νοὶ], 11. Ρ. 15. 



θά Δι ἰνϑ]οαΐ Οἱ οίβηι. 

ὙΓΏ1Οἢ ΘΔΟἾ ΒΘΘΙηΒ [0 πᾶνα αἰφογθᾶ δέ ἢΪβ οὐγῃ που. Βαΐ ἐπουρῇ 
ὑοῦ γο 6 ἃ ρτϑδῦ τηϑην νδυϊοιβ ΓΘ ηρβ, {Π6 ψΘυβίοη ὑγ88 οη6. ΝΟ 
Ῥάββαρα ἴπ {π6 {μου 15 βυϊηοίθη ἴο βῃονγ {μαῦ ποῦθ 6 8 ἸΔΗ͂ 

. ΨΘΙΒΙΟΏΒ, ΘΙ ΟῺρ; ΜΓ ΒΙΟ. Απραβίπηα ρῥγοίοσγθα {6 ὁπ6 ο8116α Ζαία. ΑἸ! 
{86 ἐταρτηθηΐβ οὗὁ {86 ο]α [απ {πᾶὺ οδη ὍΘ. σαίμογθα ουὐ οΟἵἨ ΘΑΥῪ 
ΥΙηρΒ δη ἴσου ΜΘ. Βῆον ὁπ6 ἐγαηπδίαξίοη, Βα βίδα 11γ. 
ΤΏ ἢτβὺ οουίαϊη γδοθβ οὔ {Π6 υϑέμϑ, οΥ ο1α 1, 1Π, ἅγ6 Τοππα αὖ [ἢ6 ο]ο56 

οὗ [88 βϑοοπᾶ οϑπίασγ. Τογα]]ΠΔη απούθβ οἱ σϑίουβ ἰο 1, Ἡρθηοδ τὖ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ἀαίοα 1ῃ {π6 Βοοομα οθηζυγΥ ; δπα ἘΠΟΒΠΟΓΙ τγὰβ τὶρὐ ἴῃ οοπ- 
7θοίασίηρ μαῦ 10 γγχὰβ τηδᾶβ 1π Αἰτῖοα, πού ἴῃ 1 α]γ.} ΤΏϊΒ 15 ργονοά 
ὈΥ ὙΝΙβοιθδῃ ἔτοιῃ {Π6 ἔδού, (αὖ ἔοΥ {μ6 Πγβὺ ὕνσγο σθῃΐασιθβ, δηα θυ θῃ 
Ἰαΐου, ὑπ γ6 15 ΒΑΤΪΥ ἃ Β]ηρ16 Ἰηβίδμῃοθ οὗ δὴ βοοϊθβι βίο] ὙΥΙΟΥ 
ὈδΙοπρίηρ' ἰο {86 Τία]Παη ΘΠ αχο Θομιροβίμρ' Δ15 ΤΟΥ ΚΒ ἴῃ ΔῺΥ ἰδηραδρο 
Ρυΐ τορος, τ οσθαβ πού 8. ασθοὶς Θοο ΘΒ: Β01081} ὙΥΊ 6 ἈΡΡΌΘΔΥΒ ἴῃ που 
Αἴηοα ἀαχίηρ' {πὸ βάση {πὴη6 ; ἔπ ἂπ δχϑιηϊπδίιοη οἵ {Π6 νγοτβ ἀπά 
ῬΆγαβΘΒ5 ἴῃ {86 υϑγδῖο υδέμ5, ΤΥ 1ΟΝ. Βμονγβ ὑπαὺ τὸ δου β 1ῃ ΔΥΟΠΘΙΒΙῺ 5 
ΟἹ δηνιαυείοα ἔουτηβ οὗ δχργβββίοῃ, [θυ πα ΟὨΪΥ 1 ὙΥΙΟΥΒ ΘΗ ΟΥΊΟΥ ᾧο 
[η|6 Αυρυβίδῃ ἀρ, 85 αἷδο {μαΐ ἴῦ οοπίβιῃβ ΤΔΠΥ͂ ΑἸΡΙΟΔΗ]ΒΙΩ8.2 
“Θγόλθ, Ὑϑίουσϊηρ ἰοὸ ἐδ οορίθ5 ἐλαξ οἱγομίαξοα αδομέ Ζέοηιθ, 588 ὅ, 
{μδῦ ΘΥ̓ΘΥΥ ομα δάἀδαά οἵ οχητὐ6α Δοοοτγαϊηρ [0 Ὧ15 οὐαὶ ἡπαστηθηΐ. 

Τὸ 15 Βυρουῆσπουβ ἰο ρου ποὺ ο {μ6 οοπ]θούατββ τοβρθοίηρ (ἢ 8 
ψοτα Παία ἴὰ Απραβηθ, Τῷ βῃου]α ποὺ 6 αἰύογϑα, οἰὐμου ᾿αΐο {ΐία, 
να ΒΟΠΌΪΘΥ δ πα οἴμθ 8, Ποῦ ἱπίο μϑίξαέα, σι Ῥούϊου, Τὺ οὐυρύ ἰο 
Τουηδῖῃ 88 ἰῦ 156. Βαὺ 1ὖ 15 ἸΠΔΌΡΙ]1]οΔὉ]6 το {μ6 σϑύβίοι, αὖ 1ϑαβύ 1η. {{|| 
ΟΙα Τοβίδπχοπῦ, βίποθ Αὐρυβθηθ 18 βρθακίπρ' οὗ {πὸ Νὸγνν Τοβίαταθηῦ 
ἴῃ 1Π6 ρᾶβθαρθ ὙΏΘΙΘ 6 1865 Ζέαίϊα. ΤΠ6 Δρρβϑιδίϊομ Ζέαϊα 8 ου]α 
{πογοίογα 6 ἀϊβοαγάβθα, θϑοδῦβα 1ὑ ἀοο5. πού ἀθποίθ 8 νϑύβιοῃ οἵ {86 
ΟΙα Ταβίαμαθηύ, Ὀθαὺ 5016 1] ἃ οἶδββ οὗ Μ855. οἵ {86 Νοὸνν ᾿Γοβίαμηθην 
γαυϊραία. οἰγου]αίπρ ἴθ ἃ ῬΑΥΟα]α Ἰοοα γ. [0 15. 80 ἃ ταηϊβίακβ 
ἴο ΒΌΡΡοΒ6 ὑμαύ ψΒθη “ Θυοαθ βρϑαῖζβ οἵ {π6 υμραία φοαϊξϊο, σογιρλμγιῖ8 
οαϊέϊο, πυϑέιις οαϊζίο, ἮΘ6 ταθϑῦβ {π6 οἷα Τωϑίϊη ; [ῸὉΓ {686 δριμοῖβ ἃΓ6 
ἀοβουιρθνο οὐ μ6 1 Χ Χ,, δβ Τθαηάου ἡ δὴ Εἰβ8 μδ8 Ὁ] ργουϑὰ." 

ΤῊς ομαγδοίθυ οἵ {η68 ψϑύβίοῃ τγὰβ μαὺ οὗ Ἰιΐθγαὶ Πα ν ὕο ἐμ 
Οτοοῖς ἔσο ΒΊΟΣ. 1Ὁ νὰ τδᾶθ. [ᾧ [Ὁ]ονοα {88 κοινή ΟΥ̓ απἨέθ-- 
Ἡεχαρίαγὶς ἰοχὺ οὗ {μ6 1,Χ Χ,, δηᾷ {δογοίογα ραγθοιραίθβ τη {Π 6 τη]8- 
[Κ68 οσχί βίη 1 {με ἰοχύ Ὀοίοτα Οὐρθη ἸΔΡουΤΒ προ 10. ΤῈ ἰοχύ 
οὔ [86 ϑερίαδριηύ, ΒΙΟἢ. τῦ τηοδῦ ΠΘΔΥΪΥ ἈΡΡΥΌΔΟΙΘΒ, 15 οὗ ΘοῦγΒ6 ἐῤδ 
Μαϊίσαη. ΟἾΪΥ ρατίβ δπᾶ {γαρτωθπίβ οὗ 1Ὁ ἅτ ργθβουυϑα τὰ {π6 ὙΟΥΚΒ 
οὔ {π6 ἔδίμοτβ. [05 ΠΥ 1165 τη {π6 οΥἸ ]οἴδτα οὗὨ {μ6 Θαρίαθριπί ἰοχύ, 

ΑἹ] {μ6 ἐγαστηαθηίβ οὐ [86 υδέιϑ υϑγϑῖο {μα΄ οΘου]α Ὀ6 αἸἰδβοονθγθα ὑγ6Υ8 
᾿ φρο] βοὐρᾷ δηᾷ Ῥα] 1564 τηοβὺ σορ᾽ οαΒ]Υ ὈΥ ϑαρδίϊου αὖ ΘΒ θιμηβ, 1748, 
[Ὦτϑβ νοἱβ. ἔοο. ΤῈ6 ἢγβὺ ὑνγο νοϊαπηθβ οοηίδιη {π6 ΟἹα Ἵ δβίδηιθηῦ, 
Αἀάϊθομδι ἐγαρτηθηίβ γογ6 δθουυσαγ 8 Βαρρ]16α ὈγῪ Μίιηΐον, Ηδίμϊω, 
1819. Αηρσρῖο Μαεαϊὅ δαάρα οὔθ 18, 

ΕῸΣ {π6 Ρατροβα οὗ τοιιθάγιηρ {π6 βίαία οὗ {μ6 ἰθχύὺ 80 τυσο οοΥ- 
γαρίδα, Φογοηθ ππᾶουίοοκ ἃ οὐἰ108] τανιβίοι οὗ 1ὖ δθουῦ {186 Ὑ88Γγ 

ι ἘΠη]οἷῦ, νο]. 11. 8 828, 
3. 8560 ΥΥ ΙΒοιηδη Β Εδββδυ8, γοΪ. 1. Ρ. 42. δέ δθρῃ. 3 Ῥγρίαϊ, ἴῃ “ο5π8. 
Ὁ ῬγΑΟΤΩΔΙΒΟἢ-ΚΥΎΙ 50 ῃ6 (οβοβίοτ6 ἀον Ψαυϊ!ραῖα, Ρ. 34. δὲ βδθηῃ. 
5. Νονᾷ Οὐ] ]θοἴῖο ϑεσιρῦ. Ὑ᾽ οὗ, γνοΪβ. 1. ΙΧ. 
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Α.Ὦ), 382, ΑΠΘΙ διηδπάϊηρ {86 Νανν Τοβίδιαθπί, μ6 τονβοᾶ {86 
Ῥβαϊῦθυ ἰὴ ἃ ΟΌΓΒΟΥΥ ΜΆ; Ὀαὺ Π6 Βυρβθαιοην διμοπάθαᾷ 1 τποσϑ 
ΟΕΓΘΙΆΠν Ὀγ {ῃ6 Ἡχδρίαγῖο ἰοχί, ἀπ τ (86 οὐ 108] τηδυῖςβ οὗ 
Οτῖροη. δ ΙΟΥΤΩΘΙ νγ)ὰβ ο81164 {π6 Ζοριαη Ῥβαϊίδσ, θθοϑαβθ 10 νγᾶβ 
τι86α ἴῃ {86 Βοηδῃ ομπσοῖ ; {π6 Ἰαίαν, ([ῃ6 Θ΄ αἰϊοαη Ῥβαϊίου, θθοδῦβο 
ϑαορίροα ὈγΥ {μ6 ομυγομοβ ἴθ (ὰ]. Τὴ [1Κ6 τϑηποι Π6 οοτγθοίοα 
ΟἸτοπῖοῖθβ, ΕΟ  ϑδιαβίθβ, (δ ί]οῖθβ, Ῥσυονοσθβ, απᾶ 500. ΥΥ̓Βοίμου ἢ 
ΤΘΥΙΒΘΑ͂ ΤλΟΤΘ ὈΟΟΚΒ ὑπῶη {Π656 18 πού ὙΘΥῪ οἷθασ. [πὸ ἷβ ΑΡοΪορῪ 
ἀρειηδῦ Βα ἤηΒ ἢ6 Βρθακβ οἵ μ886 βὶχ οὐἱυ; δηά {μογϑίοσα 10 Πδβ 
Ὀδθη ᾿πέογγϑαά {μδῦ μ6 τϑυϊβθα μῸ τῆοσο, (ΤΗ6 οι] Ῥγϑίβοθβ ἕο {8658 
ΒῚΧΣ ΟὨΪΥ͂, 15 δποίπου δυριπηθηῦ δἀααορᾶ: μαΐ [Πϑγὸ δῦ πὸ ἀομὈ]6 
ῬΓΘίΆο6Β ἴο ῬΙΟΥΘΓΌΒ ἃπα (ὐδῃί16165.} Υ̓ οὐ ἴῃ οἴμοὺ υϊηρβ Β6 ΒρΘα 9 
φεπογαϊψ, αΒ τῇ 6 ᾿δα διηθπαβα {μ8 βόα αρίυαριπί,. Γ[ἔ 1Β τηδΐίου 
οἵ τοστϑύ, ἐμαῦ {π6 σγϑαΐϑ ρατύ οὐ 1Π6 ῬοοΚβ ἢ δᾶ οογγϑοίθα Ὑγοῖθ 
ἰοδὺ {ῃγοιρ {π6 ἰγθδομθυυ οἵ ἃ ἔρῖθπα, ἃ8. μ6 Ὠἰτηβ61} βαγβ. Βοίῇῃ 
ῬΡβα του δηα «Ὁ 816 811 ὑμαὺ αν βυγγίνοά. 

5ΒΥΒΙΑΟ ΨΕΒΒΙΟΝΒ ἘΒΟΜ ΤῊΣ 1ΧΧ. 

ΤΠ] τ16 βιχίῃ οοπύατυ οἵ {π6 ΟἸχιβύϊδηη δύ, {μ6 ϑυσίδηβ βθϑῖὰ ἴῸ 
ἢανα δα ον {π6 Ῥοβμιίο, ἰάθη ἔγοτα {Π6 οτἱρῖπα! Ἠδργον. Βαΐ ἴῃ 
ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΟ οὗ {Π6 βοραγαύίοη οἵ [π6 Μοπορβυβιίθβ ἔγοτα {π6 Νοδβίο-- 
ΤΊΔΠΒ, ἃ γΘΥΒίοη οἵ {86 ΟἹα Ταοβίατηθηῦ ἔγοια {πμ6 ὐσθοῖὶκς νγὰβ δχοουϊοα. 

Αὖὐ {86 τγοαποβϑῦ οἱ Αὐμαμπαβῖαβ, Μομορηγβιία ραίσ σοι οὐ πος, 
Ῥαα], Ρίβθορ οἵ Το11α ἴθ Μαεβοροίδαχμμλα, απαοτίοοκ ἃ ϑυστίδο νϑυβίοῃ 
ἵγοῖῃ {86 τρὶς ἀατῖηρ' 818 αροαθ αὖ ΑἸθχϑπανῖα. ΤῊ πους {Π 5 
Θχϑουίρα [Ὁ]]ονγ8 {μῃ8 Ἡ ΧδρΙατῖο ἰοχύ, νγοτα ἔρον σοτᾶ. ὅ0 [1ογ8] δηᾶ 
ΟΙοΒ6 15 10, ἐπὺ {π6 ϑγσῖθο ἀϑᾶρθ 15 πϑρ]θοίθα ἔοσ {16 8εῖκα οὗ δαμμαυίηρ 
ἴο {π6 ατϑοῖκ σγογάβ δηα ἱτηϊαύηρ [6 ΟὙΘΕΙΚ οὐγιμοίορυ. Ἐγθη {Π68 
δΥί1016 15 γαργθβοηίθα, [0 Βὰβ αἷβο {86 Ἡ χδρίαγῖο ταῦθ. ΤΠ6 ἰοχὺ 
ΔΡΥΘΘΟΒ ΟΥ̓ {86 τηοδῦ ραγὺ ψι ἢ [π6 ΑἸοχαπάσιπο ΜΆ. ; Βυΐ 10 ποῦ τπ- 
ἔγθαυθηθν οἰ ποθ ἴοο τυ (6 νδοδῃ δηα (ὐοηρ] αὐθηβίδη ὑοχίβ. 
ΤῊ1Β. ὙΘΥΒΙΟΝ 15 οἵ στϑαῦ σία ἰουγαγβ γοϑύοσιπρ (ῃ6 {σὰ ΗΘ ΧΘΡΙΔΥ 
ἰοχὺ οὔ 6 1,Χ Χ, 

Απάγονγ Μαβίιβ ροββθββοα ἃπα τιβδοᾶ ἃ ΜΆ. οοπίδθίπΐηρ [μ6 ργθβοηῦ 
ἰγϑηβιαἴοη, ΒΟ Βδ8 βῖποθ θθθη ἰού. ἃ ΜΆ. ἴῃ {86 ΑτἸαθτοβίδῃ 
ΤΑΡτασΥ ἂὺ Μηδη οοπίαϊηβ {π6 Ῥββίπιβ, 9}, Ρυονουθβ, Εἰοοϊθβίδβίθϑ, 
Οδηίιοϊθβ, Ὑγ βάομη οἵ δοϊοθιοῃ, ϑισδοῖ, [μ6 ὑνγοῖνθ τϊποῸῦ ῬΙΌΡΙοίβ, 
“ ογθῖδῃ, Βαγοι, [μδιμοπίδςομβ, Πδῃ16], ΕἸ Ζοὶςι6], 1βαῖϊδῃ. Α Ῥδυΐβ 
ΜΈ. οοπίδιηβ {86 ΤΟυσ ἢ ὈΟΟΚ οἵ Κίηρβ, ὙΠ {μ6 Θχοθρίίοι οὗ {86 
ΘΡΟΟΥΎΡΒΔΙ ρᾶγίβ, 411 {πθ86 πᾶν Ῥθθὴ ρυϊηθα Ὀγ Νούβθοῦρ, Βαραδ, 
Πδβ86, δῃα Μιααοιουρξ 

ΤΙΒ 15 1μ6 νϑυύβίοῃ ὙΠΙΟῊ νγὰθ ΚΠΟΥΤΏ [ῸΤ βοὴ {πλ6 845 {πΠ6 υὑδγ8ῖο 
σιν αία, δια Ὀοϊιονθα ἰο Ρ6 δῃ ᾿πάθροπαθηῦ οθθ. Ῥοόοοκο οὐτο- 
ΠΘΟΊΒΙΥ Τοϑαῖ δΔη4 ἰγαηδίαἰθα ΑΒΕ] γαριυθΒΈ οΥαβ ', 88. νγὰβ ροϊηΐθα 
οαὖ Ὀγ 106 ϑ'δογ.2 Αὐ {86 Ὀερτηπίπρ' οἵ {π6 οἰρ! ἢ σοπίασγ, “ἅγη68 οὗ 
Ἰάοϑθα τουβθα {6 ΗΠ Οχδρίασιο υσῖδη γουβίοῃ. δἰ ΤΟΥ {π6 ἩΓΟΧΑΡΙ ΔΙῸ 
ἰοχύ οὗ Οτίρϑθη δπά {ῃ8 Ῥοβῃϊο. Ηᾷδ ἀἰά ποῦ {βουθίοσυα τηϑῖκθ ἃ ΠΟῪΣ 

1 Τὴ ΑΒ] Ἀγαρ Η]ϑίονα Ὠγπαβί, Ρ. 100. 
2 Τὴ ἘΠΟΒΠοση᾿ 5 ΑἸΠΊροτη. ΒΙΡΠΟΙΝ. νο], ν}], Ρ. 588. 

ΥΟΙ,. 1, Ἐ 
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νούβίομ, μαῦ ἃ ΠΟῪ τοοθηβῖοη οἵ {μαὺ Δἰγθϑαν τηϑᾶθ ὃν Ῥαὰ] οἵ Το]1. 
Οηΐϊγ ἃ ἔδιυν ᾿ταρτηθηίβ οἵ 1ὖ αν Ὀθθη Θομημγιηϊοαίθα ἰο (86 ΡΆΡ]1Ὸ 
Ὀγ 106 ὅΐδου δὰ Βαραίι. 
Το Ναβίογιδῃ ραίττοῦ Μὰ ΑΡΡὰ ({ 662) 185 αἰβδο βαϊά ἰὸ δᾶνθ 

τηϑᾶθ ἃ ϑυσῖδο ἰγηβίδίίοη ἔγοσι {π6 τοῖς ; αὖ 1Ὁ ΔρΡΡΘδΥΒ ΠΘν Υ ἰο 
Βαγα σού ἱπίο οἰγουϊδίοη, ἅμα σγ ποῦ ποίβμιηρ ΟΥ̓ 106 δχοθρύ {86 
ΠϑΙη6.᾿ 

ῬοΪγοδΥΡ, ταῦτα! Ὀῖβμορ ἰο ῬΒΠΟΧοπτιβ ΟΥ ΣΧ Θπαγαβ, οίβιορ οὔ Μα- 
Ῥὰρ οὐ Ἡ]οΙΘΡΟΙΒ 1ὴ ϑγτῖα (488---618), ἴῃ. Δααϊίίοπ ἰο {886 ΝΕ 
Τοβίαμηθηῦ δα αἶβο ἰγδηβιαίθα {πΠ6 Ῥδβαϊΐοσ ουὖῦ οὗὁἩ {88 τοῖς πο 
γτίαο, ἃ5 γ76 ΘΓ [το Μόοβθβ οἵ ΑρἘ6}16 ἴη Μοβοροίαχαϊα, Ὀ6]οηρ- 
ἴηρ' το {Π6 Βιχίῃ οδῃύαγυ. Βαῦ π0 σϑύβιοη οἵ {π6 δηΐαγσο ΟἹα Τδβίατηθηΐ 
τγα5 τηϑῆθ, οἴῃ ν ΗΥ ῬΒΙΠΟΧΟΠΒ οὐ ῬΟΪΟΔΥΡ, 85 1376 1 Ὶ τῸμὰ Β6Γ- 
μοῦγυβ δμα Μίοβοβ Βδὰῦ ὕδθρῃα. Ηδποο [86 βομο]οι ἴῃ [Π6 τηδγρὶῃ οἵ" 
{6 Αταρτοβιδῃ Μ5. αὖ 158. 1χ. 6. τηιδύ 6 Ῥαβθα οῃ οδυτου. 

10 ἄοοθβ ποῦ Ἄρρϑδῦ {μαῦ ΤΠπομηαβ οἵ Ομ δυῖτθὶ οὐ Ἡ ούδοὶθα τηδᾶθ 8 
γουβῖοη οἵ {μ6 ΟΙα Ταβίδτμαθηΐ, ἃ5 Ῥοοοοῖα βαρροβοα. ὙΠῸ Ἠδυκίθδῃ 
νογδίογ, οἵ [Π68 Ὠἰϊδύονυ οἵ δαβαδηηδ ἴῃ ἃ ΜΏ. τηϑηὐοπθα Ὀγ {πμδὺ ΒοΠο] ΔΓ, 
15 ἸΏΘΥΘΙΥ ἃ 7766 τουϊβίοη οἵ Τ πΘοαο ΟΠ Ἐ. 

ΕἘΤΗΉΙΟΡΙΟ ὙΕΈΒΞΙΟΝ, 

Ὑγ Βθη ΟἸ εἸβάδηϊςυ βργθδά δυλοπρ' {π6 ἘΜ] Ιορίδη5, (6 ν γϑοοινϑαά 1 
ἐπ6 Ὀατμ οθηξυῦυ ἃ νουβίοῃ οἵ ἐμ δηῦσο Β10]6 Ἂχθουίθα ἴῃ {π6 
ϑοϊθηῦ (1662, ΟΥ̓ ΒΟΙΥῪ αἸαϊοοῦ, [Ὁ μᾶβ Ρθϑῃ βιρροβοα {πὰὺ ΕΥ̓ Θη- 
(ἀπ γγὰ8 {Π6 δυΐμου, βῖποθ {πηΠ6 ΕΠ ΒΊΟΡΙΟ ἐγδαϊθοι τοίουβ ᾿ὖῦ ἕο ΠπΠῺ 
ὍΠ6ῖΘΥ {π6 Δρρα]δύοη οἵ Αδόα ϑαίαπια. Βυὺ 1τῦ Ῥγοῦθθ!ν ργοοθοαρά 
ἔγτοὰ αΠἶἴογοηΐ ᾿παϊνιπ815: ἴτοια (ΒΥ ποῦ 68. ΘΟ οδ8ῃ 
μ6 1{Π{6 ἀουδὺ {μαῦ 10 τγᾶβ τηδᾶθ ἔτοτὰ {886 δορύπαριην, ἱπουρ {Π18 15 
ἀοηῖοα Ὀγ Βιῦοθ. 1 οΙ ὅ ΒΌΡΡΟοΒΟβ ὑμαὺ ἐμ6 ἰτδῃβίδίου. σομβα θα {6 
ΟΥἹΙΡΊΩΔ] ἩΘΌΓΘΥ 8180: δὴ οριηΐοῃ αιβραΐθα Ὦγ (ἀββθηῖυβ πη 
Ἀδαιϊρον.ὅ ΑἸΒΟΟΡἪ {ποῦ ἅτ βουσὶ ΜΏΌ. ἴῃ θτορα οοηίαληϊηρ; 
186 ἘΜ ΒΙΟΡΙΟ σϑύβιοη ομθγ6, οἷν ραγίβ πᾶν θθ6η ρυϊηϊθα αὖ αἠουθηύ. 
ἔτλθθ. ΤῊ Ῥρβαιίου 88 Ῥθθῃ ῬαὈ]15η6α οἴδαποβύ, πσϑὺ οὐ 411 Ὅγ Ῥοῦύ- 
Κρη δὖ Βουλθ, δίοῃρ χιἢ ΟΙ]οσλοη ΒΒ ϑοηρ, 1618, 4το. Τῦ νγὰβ 4150 
ῬΌΡΙΠΒΒΘα Ὀγ {86 ΒΙ1016 δοοιοῦυ δὖ Τιομάοη ἴῃ 1816. Ἐαίῃ, “0η88, 
εἶ ο6], Μαϊα, ὃ ἔθ ομαρίθιβ οἵ (θῇ 6818 χοῦ ΡῈ ]15Π64, ἴῃ ΔααιΌοη. 
ἴο {πΠ6 ῬΡβαΪταβ δπα Οὐδῃίιο]θβ, 11 ΤΠ] τη τθοθη]γ Ὀαρδῃ ἰο δα! 81] 
{πμ6 ΟἸΙα Τοβίαδιηθην ἔροτη ναυῖουβ ΜΌΘ., Βοῖλθ γοϊππγ65 οὗ τ ΒΙοἢ Βᾶγθ 
ΔΙγοδαν ἀρΡροαγθα. ΤΠθ ψ1}} 6 {06 ἢγβϑὺ οοιαρ]οίθ οαϊοι οἵ {Π6 
ΟΙα Τοϑίδηθηί, ΤῊ βϑῖὴθ βοβο δ πὰ ἀθβοσιροα {16 νϑυβίοῃ ἴῃ 
Ἡ δυζορ᾽᾿Β που ΚΙΟρθαΙο. 

ἘΘΟΎΡΤΙΑΝ ὙΕΕΒΙΌΝΕ. 

Τονγατᾶβ [Π6 οοποϊ βίοι οὗ (86 {μϊγτα δηα σομηηθποοιηθηῦ οὗ {π6 
ἔσαν οοπύατ!οβ, (ΠΥ Ἰβυ δ ηΥ Β6θηι5 ἰο πᾶν ροποίχαϊοα ἱπίο {86 ρτο- 
Ὑ]Π668 οἵ ᾿ὐργρύ, ἀθουῦ τ ΒΙοῖ ἀΐπιο {π6 οτὶρτη οὗ Εἰργρίϊδῃ ν θυ ἢ8 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 φηΪδοαδα. 

 ἘΠΌΒΒ τη, ἘΠ Π]6 1. νο]. 11. 8. 267. 2 ἩβνΘΥΉΟΚ, ἘΠ], ἢ. 9. ΡΡ. 62, 68, 
4 Ὧο Ῥβδ]οτῖο ΖΕ ΒΙοΡ. 4 Τῃ (16 ΑἸΙΡοη. 1{|, Ζοὶξ, ἴον 1882. 5. Τ0 1: 
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Οπα ψὰβ τοδᾶρ ἴῃ ἔδο ἀϊαϊοθοῦ οὔ Ἰρονγον Εἰσγρί, ΠΩΡΓΟΡΕΥΙ͂Υ δ οᾷ 
Οορᾷο, {π6 “Μοριρλίο σϑύβῖοι ; δηοίμου ἴῃ ὑμαΐ οὗ ἴρρον Εργρίέ, [Π6 
ϑαλίαϊο οὐ ΤΠοραῖο. Βοίῃ σοῦ ἰάΐῖκθη ἴσοι ἐμ 1, ΧᾺΧ., θυΐ ΒΊΟΝ 
φχοοράθαᾷ {πὸ οἴμου 1ῦ 15 αἸδιοα! το 1611, Βοίῃ ἀρρθᾶγ ἴο Ὀϑίοηρ ἴο 
{μ6 ἐπ:τᾷ οομίατγ. Αοοογαϊηρ' ἰο ΜάπΡου ' {Π61Ὁ ὈΔ818 18 {πΠ6 Ἡ Θβυομῖδπ 
γοοθηδίοη. ΤΠΗδοδοίξοη ΒΒ ὙΘΥΒΙΟῚ. γὰ5 866] ἴῃ {86 ὈοοΙς οὗ 1) Δη16]. 
ΟΥ̓ {μ6 Μοηιρλιξε, νατῖουιβ θοοΪτ5 παν θ6 θη ρυϊηὐθα : {μ6 Ῥϑηϊαξθαοι 
Ὀγν ΥΠΚΙπΒ; ἐπ6 Ῥβαΐτηβ γρϑαίβα!υ, ἰαδῦ οἵ 11 Ὅν ϑομταγίζα; {Π6 
οΥθαίθυ Ῥυόρμοίβ Ὀ. Ταϊξαια : ῬΊΘ0685 οἵ Φ΄γθπῖδῃ θΥ ΜΊΠρΡΑΥΘΙΙ : οὗ 
Ῥδμ16] ὉνῪ Μαμπίοε ; δπα οἵ [βαῖδι Ὀγ προ γοί. ΟΥ̓ (86 ϑαλέαϊο, 
τΊ6γ6 ἐταστηθπίβ παν α Ὀ66η ῥτϊηίθα Ὀγ ΜΟπίον, ΜΊΏρΆΓΟΙ]1, ἀμ Ζοσρα, 
οἰ ρυθοῖηρ ΠΏ] 1χ.: 661. ΧΙ, 14., χῖν, 19.; 188. 1. 1---Θ, 16., ν. 18 
.--.ὅ. ΑΑ γοσυβίοῃ 1 πὸ “Μαδηιμγῖο ἀϊαϊθοῦ ἢδ5 αἰβο Ῥθϑθη ἀϊβοουοσοα, 
αι σ΄αΙοοῦ οοιηρουπαᾶθα οὗ {Π6 οὔμοὺ ὕσο, θαὺ ᾿πο]]πϊπρ' τόσα τὸ {86 
ΑΒ ϊο. ἘΠρΡΟΙΡΓΘΙΒ. μδ8 ῬαΡ]ΒΠ6α βοπῖθ ἔγαριθηΐβ οἵ 16, δ Οορθη- 
Βᾶρθῃ, 1811. 

ΑἸἾΜΈΝΙΑΝ ὙΒΆΒΙΟΝ, 

ΑἸοηρ ΜᾺ ὉΠοῖγ ρμαθοῦ, {88 Αὐτηθηϊδηβ τϑοοινρα ΤᾺ. ΜΊΘΒΥΟΌ 
ἴῃ {π6 ΗΠ σαπύατΥ 8η Αὐπλθπῖδη γϑυβίοῃ οὐ {π6 Β1016. [πὶ {818 πχουὶς 
δ γγᾶβ δϑϑιβίθα ὈΥ ὕνγο βοβοΐδυβ, δ ομθηη 685 ΕἸ  Θη 515. δηα ἐοβθρτιβ 
Ῥ]πθηβῖβ,  οσὰ μα ῃ84 βορηὺ ἰο ΑἸδχδηάσῖα {πα {6 Ὺ τϊρηῦ ὈΘοοτηθ 
θοίίον δοαυδιηίοα 1} {16 ατθοκ Ἰαηρααρθ. Ὑ86 ὑγδμβίδύϊου οὐ {86 
ΟΙᾷ Τοβίαμαθηῦ [Ὁ]Π].ονγ5 {6 δαρίπαριηῦ;: Ὀαὺ ἴῃ 1) 4η16], Τ μοοἀοίοη. 
ΤῊΘ ἰαχύ, ἃ8 Ὁ ΔΡΡθδΙΒ ἴῃ 10, 15. ἃ ΤΙΧΘΑ͂ ὁΠ6, ἀρτθοῖηρ' ὙΠ} Ποπ6 οὗ 
ΟἿἹ Ἰοααιηρ' τϑοθηβίοηβ οὔ {Π6 ΤΙ ΧΟΧ, [Ὁ 15 βαϊα Ὀγ ΥΥ αἰΐοῃ 5 ἴο μᾶνβ 
Ῥθθη ΒυΡΒΘα ΜΕΥ ᾿πίογροϊαίθα τόσα {86 Ῥαοβαῖίο, θα {18 15 ἀθῃῖθα 
Ὁγ Ὑγ:βοιαθπῦ δηα Βμοᾶβ. 1,8 ὕτοζθ δββδυίθα 4180 {παῦ 10 σγὰβ ἱπίρϑυ- 
Ῥοϊαίοα ἴτουα ἐπ ψυϊραῖο πὶ {π6 {ιγύθαπία οθηΐασυ ; Ὀαΐ {818 νγδπῦβ 
ργοοῦ ὙΤμο Ῥβαίτηβ ὕγεῦα ἢγβὺ ῥγϊηἰθα σγϑρθαίθα!υ ; ἂῃὰ "(86 θηθΓ6 
ΒΙΡΙ6, αμᾶοῦ {86 βυρεγνιβίοη οἵ {]βίκαῃ αὖ Ατηβίοσγάδμῃ, 1666, 40. 
Τῦβίκαη 88 θθθη ομαγροϑα 1} αἰτουῖπρ [π6 ἰοχὺ δέου [86 Ὑ αἱραίϑ. 

ΘΕΟΒΟΊΑΝ ΨΕΆΒΒΙΟΝ. 

Τὴ {86 εἰχθδι οομύασυ, {π6 ὐθογρίαηβ τϑοοϊνθα ἃ ὑσδπβίαοη οὗ [Π6 
ΒΙΌ]6, αὔίον [186 δχαίαρῖα οὗ [86 Αὐπιθπίδῃβ, ἔτοτα ὑγβότα {ΠΟῪ τϑοοινϑά 
16 αὐτὸ οὗ συϊπρ. ΤΠ18 ὙΘΥΒΙΟῚ 18 πὰ {π6 δαογθά ΟΥ̓ Θοοίοδίαϑέϊοαϊ 
ϊαϊθοῦ οὗ {88 οουπίγ, δπᾶ ἴπ {πΠ6 Ατιπθηΐδη οπαγθοίοσ ὙΤη6 ΟἹ 
Τοβίδιηθηξ ρα ταβ Κθὴ ἥτοτη {πὸ 1,Χ Χ,, ἀπ 6 δαΐμουβ δγΘ 
ππῖτπονη. ΤΠ6 οηὐτα ΒΙΡ6 τγαβ Ῥα  ΠΒη6α αὖ Μοβοον, 1748, [0]., 
του βοᾷ δηᾶ διηθηᾶθα Τγοτ {Π6 ΘΙ γΟΙΊΟ. 

ΞΙΑΨΌΟΝΙΟ ΨΈΒΒΙΟΝ, 

ΤῊ Ιανομῖο γσουβίομ οὐ [86 ΒΙ016 5 θὰ ἀβυδ!}ν αἰἰρυΐοα ἰοὸ 
1μ6 Ὀτοίμουβ Οὐτῖ! δπα Μειβοάϊαβ ἴῃ {μ6 πϊπίμῃ ὀθηἑαγΥ, γΧ7ὲ0 ὑΓ8}8- 
Ἰαϊοα {π6 ΟἹ Τοβίαμαθηῦ ἔγοτα ἐπ6 ϑορίπαρσιηί, Βαυύ ΑἸίον οὗὁ Υ]θηηδ, 

1. ϑιροοίπι. γεγβ8. 8 η}6115 ΟΟρίο. Ρ. 18. 
2 Ῥτοϊεροιπθηδ ἰπ ΒΙΡ]18 ῬοΙγρίοῦία, κι]. 16. Ρ. 631. 64, ΤλαΠ0, 
3 Ἡοτα ϑυσίδορ, Ὁ. 14]. 6 866. δ οι ς 

4 Ατθρουῖ ΒΑΥΠΘΌΥΘὶ ΒῸΒΟΪ. 1η ῬΡβαίτη, γϑῦ. ΣΎ}. Ῥ. 74, 
ἙΕ 32 
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Ὑ{800 οο]]αἰοα 1 ἴογ ΗοΪπλοβ, δστηϑ {μα 1Ὁ τ͵χὰ8 τηδθ ἔγοχ {ῃ6 νοζιιϑ 
ΟΥ ο]α Τιαὔϊη 1ῃ {μ6 φίασοζιεϊς οματαοίον, ἀθα βγθύ αἰζογθα 1ῃ. {πΠ6 ἔουτ- 
ἰροηίῃ οοπίασυ αἴου ἀστοῖς ΜΕ. Πδποο Μοιίμοάϊαβ δπα Οὐτ[} 
οδππηοῦ θ6 {Π6 Δυΐπμουβ οὗ Ὁ; ποὺ οδῃ τὸ θ6 ρΡαΐ διηοπρ' {π6 τηβαϊαίθ 
γΟΥΒΙΟΩΒ ἀοιῖνϑα ἴγοια μ6 1 ΧΧ,., Ῥοεμαρβ Μοίβοαιϊιβ ἀμα Οὐυὐτῖ] 
ΠΊΘΓΟΙΥ χηδᾶθ {86 Νὰ Ταβίατηθηῦ σϑυβίοη ἴστοῖα {π6 τθοκ, Αἰἴον- 
γγαγβ (πΠ6 ΟἹα Τοβίαιηθηῦ γὰ8 ἰάθη ἴσοι {86 1,αη. Τὴθ Ῥρπία- 
θύοι νγὰβ ἢγβύ ρυϊπίθα αὖ Ῥσαάρπο, 1619, δηα {Π6 ψμο]6 Β101]6 αὖ {Π| 
ΒΔΙΩ6 ὈΪ866 ἴῃ 1610. [Ὁ 88 θθθῃ οἴὔβῃ γϑρυιηὐθά. 

ΟΟΤἸΗΙΟ ὙΕΝΞΙΟΝ. 

ΤῊ15 γουβῖοη 18 Ὁϑου 64 ἰο {ΠΡΏ1]48, ὈΙβμορ οὗ (6 Μαβο- οἰ, ἴῃ 
[86 ἔουτίμβ οοπίασγυ. Βοίμ ΟΙα μά Νοὸν Ταβίδιηθηΐβ ΤΟΥ τα 8 
ἤτοι [86 ατοοκ. Βαΐ ομἱν ἃ ἴθυν ἔταρτηθηίβ οὐ {π6 ἔοσταου ἤν θ6 θη 
ἀϊβοονογθᾶ ὃν ἀπροῖο Μαὶ ἴῃ βοῖλθ ἰθᾶνθβ οἵ ἃ [δ ΜΏ. Ῥεὶοπρίηρ. 
ἰο {μ6 Ατηρτγοβίδῃ ΤΊ ΌΤΥΑΡΤΥ δ ΜΊ]δη, οοπίδιηϊηρ' 518}} ΡΊΘο6 5. οἵ {Π6 
ῬοοΟΚΒ οὗ Κῖηρβ, ῦΖγα, δῃαὰ Νομθυλαῃ. Ζγθ 11. 28---42,: Νεῖῇ. ν. 18 
---18., νἱ. 14---19., νῖ!. 1---ὃ., ογα ρα Π15η6α ὈγΥ Ὦπη δηα (ΔΒ 101; 
Δα σαὶ ὈΥ Οδροϊθηΐζ δηα 1,06, ἴπ {π6ὶῦ οοχαρ] οί οαϊίοη οἵ 81] 
16 ἐγαρταθηΐβ οὗ ἐμ ἀοὐμῖο δουιρύατθβ Κποόυγῃ το Ὀ6 δχίαμί, νο]. 11. 
Ρατί 1. 1848, ΑΒ [λ΄ 88 ἃ ἡπαρτηθηῦ οδη 6 ἔουταθα ἔγοτα {π686. [1016 
Ραγίβ, {μ6 γϑυβιοη νγὰβ ΘΔΥΘ ]]Υ ἀπα [10 ]}ν τηδάθ ἴτοτα {πὸ Η 6χα- 
ῬΙαιῖο ἰαχί. {ΠΠ|ΡΗ1|888 ἰδχύ, θοῦ τὸ ἀδρατίβ ἔτοπὶ {μ6 Ἰθδαϊηρ; 
οαἀϊοηβ, ἄρτθοβ σι [Π6 (ὐομηρ! αὐοηβίϑη. 

ΑΒΑΒΙΟ ΨὙΕΒΒΙΟΝΞ. 

ϑθυοῦαὶ ΑὙΆΡΙΟ νου ΒΒ Ὑ6Γ6 τη 6 ἔτοτι {πΠ6 ΤΙ Χ Χ, 
1, ΤῊςα Ατδρῖς ἰταμβίδίίοῃ οἵ (μ8 Ῥτορμοίβ, ρυϊηίθα τὰ {π6 ΡΑ115 δπα 

Τιοπάομῃ Ῥοϊγυρ)οίίβ. Αοοογαϊηρ' (0 {Π6 Βι βουιρύϊοι (ο {88 Ῥαγῖβ Μ5. 
οὗ τὸ, [π6 νϑυβίοῃ. νγχὰβ τηϑᾶθ ὈΥ͂ δὴ ΑἸθχϑπασηθ, ΡΓΟΡΔΡΪΥ ἴδοι {ῃ6 
Τθηΐ οοηΐασγ. ΤΒ6 Ἡχδρίδσιο ἰοχῦ 15 {16 4815 οἵ 10, δοσογαϊῃρ' [0 
(ἀθβϑῃῖα8. 

2. Α νουβίοι οὐ βοϊοιηοῃ β τ. ΠΏΡΒ, 4150 ρυϊη θα 1ῃ {86 ῬοΙ]γρ]οίί8. 
3. Τα Ὀοοῖϊκ οἵ γα, ρυϊηἰθα 1η [Π6 Β8Ά1η6. 
4, Το Ῥβαίτηβ, ἴὰ {μ6 Ῥοϊυρ)οιβ, ἴΏ 8δηὴ ἄφυρίϊαηη ὙΘΟΘΏΒΙΟΙ : 

Ῥεϊη θα ἴῃ δ. π18η18 ΡοΪγρ]οῦυ Ῥβαϊίου, δῦ. ἃ ϑγγίας Ὑθοθηβίοῃ. 
ΤΉΘ ἸαΐίοΥ 15 4180 οοπίαϊπϑᾶ τη (ῃ8 Ῥβα]ίου οἵ Υ. δδοίαίδο ὅδπα (σδῦνβὶ 
διοηῖία, ρυϊηίθα δὖ Βοσηθ 1π 1614. 

ὅ. ΤῊΘ νοϑυβίοῃ πϑϑᾷ διμοηρ {π6 Μαεϊοβῖίοβ ', τδάθ ᾿γ ΑὈάΔΠΔ 
Τρη ΑἸ 4] Ῥοΐοτβ ἐπ6 ὑνγϑ ἢ) οσμζαγν. 

γαγϊουβ οἴμποσ Αὐαθιο ἐγδηβίδιομβ ἔγοα {μ6 ὐσθοῖκ ἃγτὰ 511} τὑπ- 
Ῥυϊηἰθα.3 

1 ΤῊ οτδβοᾶοχ Οσὑσϑοῖκβ ΟῚ 850 οΔ]16ἅ ἔγοτη ἃ ὥυτῖδο σψογτὰ ἀθηούηρ Αὐἶπο, 85 Ὀδίηρ; 
Δα Ποτθηίβ ἕο (Π6 ᾿πιρογῖα] το] ρίοι οὗ [6 ΒΥΖδητΠ6 ΘΠΊΡΙΓα. 

2. 866 Ἐδάϊρεῦ 6 ΟΥρίπο οὗ 1πάο]6 Ασαρ. Τὐρτόσατα Τοῦ, Τοϑῦ. Ηϊβίου. Τπίογργούδί, ; δᾶ 
ἘΚ 6.18 ΕἸπ]οῖς, Ρ. 624. ᾿ 
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ΟῊΑΡ. ΧΙΥ͂. 

ΨΕΝΕΤΙΑΝ ΟΕΕΕΕ ΨΕΒΘΙΟΝ, 

ἈΝΟΤΗῈΒ ΟὝΘοΙς νϑυβῖοῃ 15 {ῃ6 Ἰγεποίίαη, 850. ο]164 ἔγσοιὰ ἃ ΜΆ. ἴῃ 
186 ΠΌτατΥ οὗ 80. ΜαυκΒ ομυγοι αὖ Ὑ Θηῖοθ, ν Ίοἢ οοπίδιπβ 1, ΤῊΙΒ 
5. {86 ΟὨ]Υ οοὔοχ οὗ (6 νϑύβίουῃ 1 Ὸἢ Ἰὰ8 Ὀθ6Θη αϊβοογοσθα. ΤΠ6 
ΜΆ. ἴῃ αυσβίζομ Ρϑ]οπρδ ἴοὸ {π6 ΤὈὰυγίθθπτ οοηΐατυ, δηα [Π 6 σϑυβῖοῃ 
1561 το {86 τρια ]6-ρο ρουιοα. [0 οχίθπαβ ο βθυθγαὶ ῬοοκΒ οἵ {ῃ6 
ΟΙα Ταϑίδηθηΐ, {π6 Ῥρηίαίθαοι, Ργονουῦβ, Εἰοοϊ βιαβδίοβ, (δ Έ16168, 
Βα, Τιατηοηίδίιοηβ, [9.84η16. ὙΥ8ὸ {μ6 δυΐμοῦ νγᾶβ, οαηπού θ6 
Θχϑοῦν ἀϊβοογοσθά. Ηδθ τγᾶὰβ οϑγίβι νυ πού ἃ ον. Αἰητηοῃ {μ1} 8 
ἐπαῦ Β6 γγὰβ ἃ (ὑμυιβίιδη τηοηῖ; ΖΊΘρΊ]ΟΡ δπα δου ἐμαὺ Ὧ6 νγὰβ 8 
ΟἸγΙβδη ρτδιητηδυῖδη οἵ (ὐοῃδίπ πορῖθ, σγὰὸ μδα Ὀθθη ἰδυρθύ 
ἩοΡτον Ὁ. ἃ ψγοβίθιῃ ον. ΤῊΘ νϑύβιοη 1856} [Ὁ]ονγ8 {π6 Μαεβογϑίιο 
ἰοχῦ σι Βανιβῃ Πα ον, δπα ἐπ αἸοίίοη 15 ἃ ουσίουβ τηϊχύατα οὐ {ῃ6 
Ῥαγα Αὐϊο αἸαϊθοῦ 8η4 Ὀδιραυῖθαβ. [Ὁ 15 86 1655. ο βρθου]αΐθ δρουῦ 
186 τ θη {π6 ἐγαπβίαου. ᾿νθα, ῬΧΟΌΔΟΙΥ 6 Ὀδ]οημσοϑα ἴο ἰμ6 
Ῥοτιοα Ῥούνθη {πΠ6 οἰρθίῃ δηα οἰθυθηίῃ οοηθασιθβ. ὙΤΠ6 στο 18 οὗ 
10016 ἀ86 ἴῃ οΥἸΠΠΙΟἴβτη, ΘΒ ο}}ν 85 1ὖ 4068 ποὺ [ὉΠ}.ονν {μ6 Ἡ ΘΌγ ον δΔΙ0η6, 
Βυύ 88 τϑορϊνοα οοπίθυαϊοηβ οὰ {πη6 ΠΧ ῸΧ,, το οἴμοσ Οτθοῖκ 
γΘΙΒΊΟΏ8, 86] τοι «ΓΘ 588. ̓ ηἰουρυθίοσβ. 86 Ῥοηίαίθποι. ρῬᾶῦὺ νγ88 
ΡΟ Βηρα ΡΥ Ατησηοη αὖ Εσδηρθη, 1790, 1791, ἀπ {Π|ὸ οὔμου θΟΟΚΚΒ 
Ὀγ ὙΠ]οΐβοι δὖ ϑύγαβθατγρ, 1784. 

ΟΗΑΡ. Χν. 

τΑΒαῦμΜ8. 

ΤῊΞΒ ποι 7αγφιηι ΒΊρΉΪΗ 65 Ὁ67 8107. ΟΥ̓ Τπέ6 7 γΥεξαΐίοη, δια τᾶν ἀθηούθ 
ΘΏΥ͂ ἰγαμπδαίίϊοη. Βαύ 10 Βᾶβ σοῖηβ ἴο ὃδ6 γϑϑίγιοίθα ἐο {ῃοβ6 ραΐδ- 
ῬΒγαβίο σγϑυβίοηβ οὗ {86 ΟΙΪα Τδβίαμαθηῦ ΒΟ σχοῦα τηϑᾶθ ἴῃ {Π6᾽ 
Ὁ δ 1466 αϊα] θοῦ, 
ΤῊ οτἱρίῃ οὐὗἁἨ {658 ραγδρῆγαβοβ οδπ 6 ἰγαρθα τιτῃ ΤΟ] γα 16. σου- 

“ ἰαϊηῖγ. οιυ ἀπᾷ τοῦ [ΠΥ σσ γα ταδαθ οδη 6 τάν πόση. Βαΐ 
ἐλ ἐχαοέ ἐΐριθ θυ ὑΠ6Ὺ θϑρᾶῃ ἰὸ Ὀ6 τπι864 15 βοιηθνγ δῦ Ὁποδγίβιη. 
Αἴονῦ Ἡρθτγον μα οθαβοᾶ ἴοὸ "06 βροκθὴ ἂ5 {86 ἰαησααρα οἵ {86 
ῬΘΟΡΙ6, {86 Ἰδββοῃβ Ὑ Β1Ο ἢ σοσα τϑϑᾶ ουὐ οὗ {π6 ΟἹα Τϑβίατωθηῦ ἴῃ {89 
ΒΥ̓ΠΒΡΌΡΊΘ Τοαυϊοα δ ΘΟσΟΙΩΡΘΔησηρ Θχρίδηδίοθ. ΟΥΑΙ Θομημηθη δ 
ὝΘΙΘ Τη8 6 δὖ {π6 (τη οὗ [86 Ἰ655018, ἴῃ ογάϑυ {μαὺ {86 Ἰαύον τηϊρ ὐ 
6 ᾿πίρ]ρῖ]6. Ὑ7ὲ ἄο ποῦ βᾷρροβθ, πονγϑνϑῦ, ὑπαῦ {86 ῥγϑοίϊοθ οἵ 
οἵΆ δχρίδηδίϊομβ βαρδῃ ψι {86 ὕπηθ οἵ ΕῦΖσγα, θθοδίβα {μ6 οἱα ἰδΔῃ- 
σύδρα αἰα ποὺ Ὀδοοπιθ δχύϊποῦ 80 βαυ]γ. ἀπα ιὉ 15 ἃ τηϊβίδίκθῃ νυ 
οὗ {π6 ρᾶββαρα ἴθ Νϑβθηνδῇῃ γ111. 8. 10 ἢ Ππαβ {μ6586 ΟΠα ἄδο τπίοτ- 
Ργοίδοηβ {μοτο. Αὐ ἢγϑί, {16 στϑυλαγκβ τηδᾶθ 6 γ6 οὐτὰ]. 1δυύ {Π15 
οΟἸ]α ΒΟΔΓΟΘΙΥ πᾶν Ὀθθη βαβίδοίοσυ, Θβρθοῖα ]ν 88 {π6 1πίουρυθίου 

᾿ ϑρ.. Τανἱάβομ 5 ΒΙΡ. Οὐ, νοὶ, ἴ, Ρρ. 222, 228.,; δῃᾷ Βουπο]ᾶι, Ἐϊη]εῖν, γο]. 11. 
Ῥ. 566. 6ἐ δοφῃ. 

Ε ὅ 



ἼὯὋ Βιδιϊοαι (γἰμοίφηι, 

Τοοῖς ρτοαὺ δοοάοτα τ 186 ἰοχύ, πα π]ρΊπρ' οοΟΑΒΙ ΟΠ ΠΥ ἴῃ Θχίθηβῖνθ 
δθα ταβοϑ ποῦ οοιηπηοπίθ, γ᾽ 6 ΚΗΟῪ {παὖ Π15 ροδιύοη. Παά θ6 θη 
ΔουΒοά Ὀγ {μ6 μού, {παὖ Πουπιθη θα 08} τα] 68 γ τ τηϑάθ [0 σϑϑίγαϊῃ 
ἴμ6 Πἰοθμὸθ δὸ παΐαταὶ ἰο 10. ΤῊ γεαίθν δια ἐπέθγρ θέον γογα αἰ θυθηΐ 
ῬΘΥΒΟΠΒ, 8Π4 Βθϑῖη (0 Πᾶν ργοοθθάβα δἰ ουπαίθι Υ πὰ ῬΑΓΆΡΤΆΡΙΒ ΟΥ 
ΟὐμοΓΎΤΙΒ6. 

ὙΥμαΐ ᾿αίοτγαὶ οἰαρβοᾶ Ὀούπσθου {πὸ τη θη. (6586 οὐαὶ ρᾶγᾶ- 
ΡΏγαβοα θθρᾶπ, ἃπὰ ψμθη {μ6 ἤγβύ νγὰβ δογητγαϊ [64 [0 ὙΥΠΊηρ,, 10 18 

ἸΩΡΟΒΒΙΌΪ6 ἴο βαὺ. ΡΥΟΌΔΌΪΥ πὸ Ἰοπρ' ρευϊοά ἱπίθσνθηθά. ὍΠ6 ογαί 
ὙΟΓΘ ΒΟΟῚ βποοροᾶσρα ὈΥ {86 τογίξέοπ Θογατηθηΐβ. [Ὁ 15 οἶθαν {Πῶὖ τογίξέθη 
Τατροιη5 οχ᾿ βίθα θϑίογθ 186 (τη οἵ Ομ γῖβι, ΥΥ̓́ΒΘΌΠΟΣ ΖπΖ 18 οοστοοῦ 
ἴῃ δἰπστοίπρ {μαὺ που οχιβίθα οἡ τηοβῦ οἵ {Πμ6 Ὀ10]108] ὈΟΟΙΚΒ ἃ8 ϑαγὶν 
5 ἴμ6 Ηδϑιθοποδῃ ἰτη8 15 ἀοπθύξι!.} Τὴ ΜΊβηπα βρθᾶκβ οὗ {Π6 
Ἰαπσααρα πᾶ ομαγϑοίο 'π ὙΠΙΟΝ ὉΠΟῪ ταυβῦ Ὀ6 πυϊΐοῃ ; ἃπά ἴῃ {Ππ6 
αεηιατα, ἃ παι τύθα Ταγρατη οἡ “00, Ὀαϊοπρίηρ ὧο {Π6 τη 146]6 ὁ {Π6 
βυϑὺ οομίυτυ, ἰ5 τοίου 0, [ὑ 88 αἰδὸ Ὀθθη οοπ]θοίατοα ὈΥ ίΆππ- 
Κα μ6 3 ἐπαῦ Φοβορμυβ υβοά ΤΑΥρΡΌΠΙΒ; ὙΒΙΘμ. 18 αα1ῦθ ᾿α ρΡΥΟΌΔΡΙΘ, ἕο 
[π6 ΟἸια]4θο τγᾶβ « οβορμβ᾽ 8 παῦνο ἀϊα!θοῦ, ἀμα 6 Ὑγὰ8 1716} οὐ ποαίοά 
ἴῃ {π6 ὈΙδΙ1.41 ἩΘῦτον. Αὶ γα οὗ ἰβοῖκ ἢὰ8 αἷἰβο θθθπ Του 1ὰ 
Μαίϊ. χχανὶϊ. 46., ψμοτα οὐσ Τωοτά 15 ὑβουσμῦ το Βᾶν αποίθα Τγότα 
ἃ Ταῦραα, Βαῦ {Π18 αἷἶδο 15 ἀποουίαϊῃ, [ 15 ΤᾺ} τλου [ΚΘ ]Ὺ {παῦ 
[6 ἰχϑηβίαίθαᾶ αὖ {μ6 τα ᾿πίο {86 ουττοηύ ἀϊαϊοῦ {μ6 ἀηοϊθηῦ Π ΘΌΥΘΥΥ 
οὗ Ῥββ]. χχὶ. 1. Ῥουθδρβ Ῥίθοθβ οἷν ὕοτο πυιύθη αὖ ἢγθύ. ὙΠΘΥΘ 
γγ88 Π0Ὸ σοιαρ]οίθ Ταγραπι ΟἹ ὑχαηβίίοῃ οἵ ἃ ὙΠ016 ὈοοΙς ΤῸ ἃ Ὑ 816. 
Του]: οὐ ἱπαροτίδηῦ Ῥάββαρθβθ γϑοθῖνθα ΘΧΡΟΒΙΤΟΥῪ το ΚΒ ἸΏ 
τυϊπρ. ῬΑΓΑΡΥΔΡὮΒ Ὑγ6Υ6 ρδιαρἢταβοα; δηα ουαὐ οὗ {π686 ΟΠμαϊάαῖο 
Δοσοιηρθηίτηθηΐβθ, δίομηρ' ατῃ σα οπαὶ οοτωταθηΐβ πο Θοτηπλ θα ἴο 
συϊ προ, {Π6 οαυ]1οϑῦ υιυθῃ ΤΑγρυτηβ οα. ΘΗ γ6 ΡΟΟΚΒ 6 τ ἢγϑὺ πηδαο. 

Νο οχιβπρ Ταῦρατα αχύθηβ ἰο 811 [μ6 ρῬατίβ οἵ {πὸ ΟἹα Τϑβίαπηθηύ. 
δος Θμ γοαβ ἃ βδραταΐθ ρογίϊοη οἵ {μ6 Β1Ό16: δῃα 4}] 816 1π ἃ Ὑθ Ὺ 
που ο8] βίαι οί ἴῃ τοραγά το {π6 οΘομβομπαπίβ πα γον 618 οἵ {Π6]} 
ἰοχίβι ΤΟΥ σοῦ ΟΥΡΊΠΑΠΥ ππροϊπΐοά. Βαυχίοτί βγβῦ ταϊτοαπορά 
ἃ οοπδίβίθην γοναὶ βυβύθιη ἴηΐο ποτὰ, δέλου. {Π6 τηοα8] οἵ {παᾶῦ τη ὑπὸ 
ΟἸμαϊᾶβθθ ββοϊΐοπβ οὐ ᾿Πδμῖοὶ δπα Εζχγα. Βαΐ {ποπρῃ δ αΙα β8οὸ ταῦοῇ 
πη {818 τοβρθοῖ, μΒ8 νγὰβ σθβῃβασθα ὈΥ ὅπηοι ἔου πού Πανηρ' αἰίαϊπηϑά" 
[88 ρῬουξθοζομ μα πδᾶ Ἰηὐθπαρα, 88 1 τηθῃ οδὴ ΔΙυγαΥ 5 ΘΌΤῚ 6 ἊΡ Το {Π0 
ἄσργοθ οἵ οοπιρΙοίθηθϑθ τυ Β1Οἢ. ὉΠΟῪ Ὑγιβὰ 0 ἃυτῖνθ δ. ΤΠ6 τηϑτῖῦ οὗ 
Βυχίονε Μγἢ}} Ὀ6 ΒΙΡΊΥ οβϑὐτηδίθα 16 {μ6 δποτηδίουβ ροιηθηρ' 1 {Π6 
Ὕδηῖο6 απᾷ οἴμον ΒΙΡ165 Ὀϑίουθ μῖ8 αν θ6 οοπβια θα, [1] ἢ15 {1π|6 
ἴμεῖο "γἃ8. ΠῸ βγϑέθηι ἴῃ [ῃ6 φοϊηίβι ΤΠΘΥ δά Ῥδθθη ταῦ ΘἈΡΙΙΟΙΟΌΒΙΥ 
ἀηα ἱτγοραϊαυυ. ὔνθῃ ἴῃ 186 Οοτηρί αἱοηβίδη ἀμ Απύνονρ ῬοΪυ- 
οἱοῦίθ, ποῦ θ Βοῖὴα Δ ὈΟΌΣ γ788 βραπῦ ἀροη {πθπ, {ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ἸΤΤΘΡΌΪΆΥ, 

ΤΗΣ ΤΑΒΟΌΜ ΟΕ ΟΝΚΈΙΟΞ. 

ΤῊΘ δοοουηΐβ οὗ ΟἸΪκ6] 05 αγ6 ὙΘΥΎῪ ἀποογίδίη. ΤΠΘ οἱἀδδύ ποίϊοθβ 
γαργαβοηῦ Πῖηλ 88 ὃ Ῥγοβϑίγίθ δηά ἀ1501016 οἵ 106 δ ἄδθὺ (ἀϑηλ8}18681 νγῆο 
ἰαυρσπμύ (86 Αροβῆίθ Ῥδαϊ, δῃά ἀϊθα ποῦ Ἰοπρ' θϑέοσβ {86 ἀβθβίγποοι 

1 Ὁ]16 ἀομοβαϊ ηβι] οἤθη Μοτίταρο ἄογ πάσῃ, Ὁ. 61. 
2 Τὴ ΤΠ ΟΠ ΠοΥ 5 ΑἸίρσοηι. ΒΙ ]]ΟΌἢ. νο], ν1}}, Ὁ. 437. 
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οὗ (16 Τορῖθ. Ηδ ταυβὺ 6 ρἰδοοα, ὑπουθίοτθ, ἴθ {π6 Ἀγβϑὺ ὀθηύασυ. 
ΤΙῃ (6 Βαδυ]οπίδη Ταϊτηθα ἢ6 15 τϑρθαΐθαϊυ τηθηὐοπθᾶ; δπα τ μδύ 
18. {θ6γ φγϑαϊοα θα οἱἉ μῖπι 15 δυυιθαύθα ἰο ΔΑαυ1]α, (μ6 ατθοὶς ἔγαμβ- 
Ἰαΐου ἴῃ {86 Φογυβαίοθηα Ταϊτυα. ποθ {Π6 ομθ 88 θθθῃ Ἰἀθπ ρα 
Ὑ1Π [86 οἴου. Τμ6 πᾶ1η68, πα 664, Δ1΄6 ΠΘΑΥΪΥ {Π6 βατηθ. ὙΥ̓Βμοίμον 
[ἢογο 6 δ τηϊδίαϊκδ 1 {1μ18 «ουιβα ΔΘ ΠΠοΔοη οἵ {86 ὕνο {γδῃ8- 
Ἰαΐουτβ, οὐ Ὑ Ποίμου {Π6Ὺ 6 τΘΑΠ ΠΥ οπ6 πα {86 Βδταθ Ῥθύβοη, ὙὙ1ὲ 5Π8]] 
ποὺ ἄδοίάθ. ὟΥ 6 566 ποίιπρ' ἸὨΒΌ ρογ 16 ἀραληδβὺ [86 αὐ οΥ Βα ΡοϑιΊ0η, 
ὙΠΟ. βολθ ἰϑαυπθᾶ «6 5 οἵ {86 Ῥγθβοαῦ ὅν δάορύ. 16 οδιοῦ 
ἀὐσυπηθηῦ οἢ ΜΆΘΩ ΕὙΘΉΪΚΘΙ γ6]168 ΓὉΓ βῃοσίηρ {πον αἸγΘΥΒ ΟΥ 18, 
{μὰῦ ἴῃ ΤΔΗΥ͂ Ῥαβθᾶροθ {Π6ὺ αἰἶδυ, ἀπ ουθῃ ἰχϑηβίαίθ ἴῃ τη 1685 
αἰτοῦ ορροβῖίθ. Τὸ τσ βῖοὰ ταρίζ3 σϑρ]165, ὑπαῦ νγα πᾶν ΠῸ 88- 
ΒΌγΘΠΟΘ ἰμαῦ {π6 γταρταθπίβ οἵ ἀαυ118. οοΟἸ]θοίρα Ὀγ Μομύξποοι ἃ. 6 
ἴο 6 τϑραγᾶθά δἃ5 τϑα]ν Πῖβ, Ὀθοδθβθ ἐῃσοιρ {π6 ργοοθάστο οἵ 
Οτΐρθῃ τοῦθ ἐμαὺ Ὀο]οηροά ἰο ομθ ὑγδηβίδου νγὰβ οἴγϑη αὐγιθαίθα 
ἰοὸ δποίμβου. υῦ {π15 ΤῸ ΡΙΥ ἀοαθβ ποῦ {ὉΠ]}ὺ τηθϑῦ {Π6 ὁ886: δῃηα {Π6 
ΤΔΟΤ6. ῬΥΟΌΔΌΙΘ νἱθνγ 5811] 15, ὑπαῦ {π6 ὕνγο ὑγϑηβίαϊοιβ, Δα] μα 
ΟὨΪοἵοβ, σού ἀιξογθηῦ ρούβοηβ. 6 ἄρυθθ {μϑγθίογθ γι ΕὙΔΏΚΟΙ 
ταῖμοῦ μὰ Οταθίζ ΕΠΟΒΒΟΥ π᾿ Β ἀΙραχηθηΐβ [ὉΓ 18. Ὀθιηρ ἃ Βαργ- 
Ἰοπῖδη, ἄγαν ἔγοιι 15 Ῥοίηρ τϑη]οηθα ΟὨΪΥ ἴῃ {μ6 ΒΑΡυ]ομῖδη 
Ταϊταᾶ, ἔγοτα {Π6 ρυσῦ οὗ {86 αἰαϊθοῦ πὶ ΠΟΙ. Π1Β ὙΘΈΒΊΟ. 15 τη866, 
δια 18. ἔτοϑάουῃ ἔγτοτη Δ ραίοιιβ Ἰαροπαβ, τηυβὺ 6 γτο]θούθα 88 ππιβα.18- 
[λοΐουυ. ΑἸ] [86 δμποϊθαῦ δοοουμίβ τϑβρθούπρ Ομ Κοῖοβ ἢανθ 66 α 
οοἸ]οοἰοα δα ρα 5η6α Ὀγ ΑἸρογ.8 

ΤῊ6 Ταγρύμῃ οὗὁἨ ΟἸΙΪΚ6]0Β 18. οα 86 Ῥοηίαΐθαομ. ΤῊ αἸαϊθοῦ 18 
φορά δηά ρυτ ΟΒαϊββ, δρργοδοβίηρ ὑο {86 Ὀ1011οα], [Ὁ οοπίδίῃβ, 
Βονθυοῦ, ἃ ἴθ Οτϑοῖς σου β μι ΤΥ ΟὈΒΟΌΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΩΒ. ὙΠΙΟΒ 
Ὑγ6γ6 πὶ θ Ποῖ] 6 το {86 Ταϊνππαϊδίβ ἐμϑιβοῖνθβ ΤᾺ ὑγϑηβί τοι 
15. ἔα ἃ] το {86 οὐἱρίηδὶ ἀπα [τότ]. (ΟσΟαΒΙ Ομ Π Πν ὑμ6 δαΐθοῦ ρᾶτὰ- 
ῬὨγαβοβ ἃ 1{{{π τὰ οχραἰπῖπρ' ποθ 68, ἃ8 Ὑ7Ὑ611 ἃΒ 1ῃ τϑιιονιηρ Δηΐῆχο- 
ῬοΙ ΟΥ̓ Ϊ5πι5 δ Πα ΘΧΡΤΘΒΒΙΟΗΒ ἈΠΡΘοοταῖηρ' [0 τηοἀοβίγ. Βαΐ [6 ἀ068 
πού ἱποουρογαΐθ [ὈΥΘΙΡῺ δἰθιηθηΐβ ᾿ύο {886 οσκ. 185 ἀοοείγίπαί 6χ- 
ΡΙδηδίϊοηΒ 8.6 ὙΘΥΥ͂ ΒΠΏΡ16. [ὺ μὰ8 Ῥθθὴ οὐβθυυϑα ὑπαύ ἢ6 Ἰη θυρτοίβ 
ΟἾΪΥ ὑνὸ Ῥαββαρθθ οὗ {86 Μίοϑββίδῃ, (θη. χίχ. 10.; Νυρ. χχῖν. 
17., 16 186 Ἰαΐον Ταγρυτηβ Βαγνα βαυθπίθθῃ Μαββίϑηϊο ράββερθθ. [πὰ 
{π6 ρῬοδίϊοδὶ ρίθοθβϑ δίοῃθ, [πμ6 δυΐμου 15 ἔλθου 8ηα ΤΟΥ ῬΑΙΓΘΡΠΓΒΒΌ]Ο, 
Ἰηὐγοάδαοίηρ' ΔἀαϊθίομβΒ. ΤΉἬΉΘΒα ἰαϑύ, μόουγθυθσ, πᾶν Ὀ66η τϑοϊκοηθα 
ἑηέογροϊαΐίοηα, ατὶ ἀββαταρίίομ ἰυουχθα ὈΥ͂ {π6 ἔλοῦ ἐπαῦ 811] {Ππ6 οοατϊοθδ 
ἅο ποῦ ἀργθο. Τῇ Ταγραχα 15 τηοβῦ ΠΙρΉΪΥ ρῥυϊζθα ὃν {16 εἐἶανγθ. [Γ 15 
Ρῥτιηἰθα 1 {86 ἰατρα Ῥοϊγρ]ούίβ δ8. γ718}} δ {πὸ Ῥρθιπῖοαὶ Β10168, ἀπ 
[ὰ5 θθθπ ἰτϑηβαἰθα ἰπίο [πῃ ὈΥ Ῥαὰ] Ἐδρίαβ. - 5. 5. Γλιζζαίϊο 
οῖγοθ (26 θεβϑὺ ἀἰβα ιβιῦοη οἱ 1.3 

ΤΑΒαΌΜ ΟἹ 59ΟΝΑΤΗΛΑΝ ΒΕῈΝ ὉΖΖΙΕΙ, 

]οπδίμδῃ, [6 βοη οὗ {Π2ΖΖὶ6], νγαὰβ {86 δίπουν οἵ ἃ Τασριπι ὁπ {86 
ΟΥΤΆΘΥ ἃπᾳ ἰαΐοι ρυορμοίαβα. Ηο 15 βαϊᾷ ἴο ἴᾶνθ θθθῃ ἃ ἀἸβοῖρῖο οἵ 

᾿ ὍΡοΥ ἄθη Ἐϊηῆιι58 ἄοχ Ῥαϊοϑί. ἙΧορο8., ἃ. 8. γ7., Ρ. 15. Δ ΘΙΒΟΊΨΏΘΙΘ. 
2 (ἀοβοβίομίο ἄογ σπάθη, γο]. ἱν. Ρ. 510. 
8 Ὧδε ΟὨκΚοῖο Ομαϊδαϊοο ἀαθῖὰ ἔοσαηῦ Ῥοηΐαίοθοῦ! ῬδγΔρηγαβίο ὅτο., Ῥαγεο. 11. 
4 ῬΉΠοΧοηιθ, 5, ἄο Ομκοϊοβδὶ ΟΠμα]ᾶ. Ῥοπίας, νουβίομθ Ὀββουίαῖ, Ηοσγ, Οὐ, ἕο, 

1890, ϑὅνο. 

Ἐ 4 



72 Βιὑϊζοαϊ Ονϊἐοίβηι. 

ἨΠΠ16] {π6 δ] 4οσ, ΤΆ (815 ΡῈ ἐγιθ, μα 1ϊνϑα βοΐοσε Ογιβί, ἀπ πγοίο 
οΐοσο ΟἸϊκοῖοβ. ὥΖαηζ, μονανοῦ, ᾿πΐουβ το {π6 ἀοτθοιηθηῦ οὗ 
“οπδίμδη 18 ΟὨ]Κ6Ϊο5 ἴῃ βανϑγαὶ ρ]δοοβ (Τατρ. “πᾶροβ ν. 26., ττἢ 
Τάγρ. Τουΐ. χχὶ!, ὅ.; Ταγρ. 2 ἸΚἸηρβ χῖν. 6., στ Ταγρ, ΤΠ ϑπί. χχῖν. 
16., Ταγρ, ἐἶογ. χίνι, 46, 46. νὰ Ταγρ. Νύμαρ. χχὶ. 28, 29.) 
{παῦ {16 ἔοτμοὺ πιβοα {Π6 Ἰαύξογ.ῖ 1 50, μ6 ᾿ϊνϑα αἴζου (ἢ γιδί. Ηδνου- 
ΠΟΙ ΟἹ {Π|6 ΘΟΠΊΓΑΥΥ ΠΕ γ5. ἔγοσα {π0856 ρδββαρθβθ (λαὺ ΟἸὨΪΚ6]08. νγὰβ 
ϑοααδιηίθα τ] «Πομαίμθη ΒΒ Του, Ρϑοάσβο {μ6 ἰγααϊίοπ ϑια οαϊοά 
ῖὴ {πὸ Τα τηδίτοβ ἐ οπαίμαμῃ {[ῃ6 οἱαθυ, Ὀθοδῖιβο 10 15 ῬΓΟΌΔΌ]6 ἴῃ 
1561 1μὉ δὰ ᾿ἱπίογργοίδίίοη οἵ {86 ργορἠθίβ ντὰβ ἀπάδγίδικθη θΘίοσθ 
{86 «6νὺ8 νϑπίυγοα ἴο 4ο 5ο ψ] {πὸ ἐαισ, πα θϑοδσβα {86 ἰθμαθηοῦΥ 
ὑουγα 45. νϑύβίοπβ δὖ {π6 τὴθ οἵ (ἀδη8}161 15. ἴθ Βδυτηοπν ὙΠ {116 
ΤΟΤῸ ΠΡΟΓᾺ] ομαγδοίοσ οἵ {π6 τϑῃ, δὲ ἢθ 15 Κποσῃ ποσὰ οΟἾΠΟΓ 
τοοογαβ.5 [}ἢ Δὴγ οδδ6, {π6 ἰαίθ ἀαΐθ οἵ {86 {πι|γτα οὐ Του σομΐανν 
δον ΟΠ γιβί, δβϑισῃθα ἰο 1 ὈὉγῪ ἘΠΟΉΠΟΤΏ πα «781, τηυσδύ [06 ἀ15- 
οαγαρα ; ἴον (ῃὴ6 ἀτρυχηθηΐβ δαἀποθα οὐ 641} οἵ 1Ὁ τ ᾿ῃηϑυβηοϊθηΐ, 
ΒΌΘΝ 88 {86 5||θηοο οἵ Οτῖρϑη δηα «ΘΥΌΊΩ6 ; {16 Ἰποοτρογϑίίοῃ οἵ ἰαῦθυ 
ΟΡΙΠΙΟη8, ΒΔΡΌΙΗΙΟΑΙὶ βαυϊηρΒ δηα Ἰοσοηαβ: {86 ΠΡΌ, ΒΟΥ ΪΘ6. 

ΘΘΥΘΡΆ] ὑπιηρβ θοίχαγιηρ ἃ το ἰδίου ρουϊοα ἐμδη « ομαύπδη ΒΘΘτὰ 
ἴο ᾶνθ Ὀθθη ἑπέορροίαἐοά. Ἰύνϑιη αβ}1 (οῃ 1 Ζε]κ. χῖνῃ. 19.) βρθαῖκϑ 
οἵ {Ἀ]βιποδίιοηβ οἵ 15 ἰθχύ, διαοὴρ' σοῦ Ζιη2 τθοκοῃβ 81} {πᾶ 15 
ΠΟΒΌ]6 ἰο Βοιηθ, {π6 τηθπύοη οἵ Αὐτηῖ]α5, ὅχο. 
ΤῊ ομαγϑοίοσ οἵἠἨ [Π6 Ὑθύβιοῃ 15 1685 Τα 8] {π8η {παὺ οἵἠἨ ΟὨΚοΙο5. 

Τὸ 18 ἔΓΘΟΥ δα Ἰηογ6 ῬΔΙΡηγαβθο. ΤΉΪΒ γγχὰ8 Δ] Οσ 016 ἴῃ {π6 ργο- 
Ρμϑίβ, ποῦ ἴῃ {Π6 ἰανγ. ᾿παθϑα 10 νγᾶϑ δἰπχοδί ἀπϑυοῖά8}}]6 ἴῃ το θυϊηρ' 
{ῃο56 ορβοῦσα 1πΟπηδίοηβ δρουύ {π6 {πΐαγο οὐ ἴστα8]. Ἡθηοθ {Π6 
ἱπίουρσγοίδίιομ ἴῃ {ῃ86 970Ρ6Υ Ῥγορμθῦοαὶ! ΡΟΟΪκ5 οὔδθηῃ Ὀθοοιηθβ λαφα- 
αϊοαῖϊῖ, οΥ Ἰηδιιοα ταῦθ ΒΑΌΡΙΩΙοα] Ἰοσθηαᾶβ. ΤῊ Βιβίουιοαὶ ῬΟΟΪΚΒ 
816 ΤΟ Πα ογοα τόσα [του ]ν ἴδῃ {ἢ 6 Ῥγορμϑίιοαὶ, θθοδαβα {π6 Ἰαύίου 
ὙΘαυ ΓΘ α {Π6 ἐπέουρυϑίθΥ του μαι {π6 ἐγαπεοίαίογν. 'ΓῊΪ5 αἰ ἤθυθηθο 
αογα8 πὸ γα} στουπα ἴογ οοποϊτηρ, τα ἘΠΟΒ ΠΟΤ αηᾷ Βοτίμοίάϊ!, 
{μα {π6 Βιδίονιοα! δηα ργυορῃμοίίο ργοοθοαθρα ἔγοια αἰ" υθηῦ {γ8ι}5] ΔΡΟΥΒ, 
ΤῊ απτΐν οἵἉ {86 ἐγδηβίδίιοη 15 βῃονσα ὈΥ ᾿πίθγῃδὶ ονυιἄθηοθ Ῥάδγ8116] 
Ῥαββᾶρθθ, {κ 188. ΧΧΧΥυῖ-- -χχχῖχ, οοΙραγθα Ὑγι 2 [ζτηρθ ΧΥΠΠ. 
13., ζο., βαῖδῃ 11, 2---4, δα ΜΊοδῃ τν. 1---ὃ., οοϊμοῖάθ νουθα]]ν. 
Τὰ {86 Ππιβίογιοαὶ βοοῖτβ, ἰοο, {π6 ροθίζοαι ρίθοοβ ( πᾶρϑβ ν., 1 ὅϑδτῃ. 11., 
2 ϑδτη. ΧΧΊ11.} 816. [ὈΓΡΗΙΒηΘα τι ΔΙ ΠΟΏΒ ΒΒ ΓΟΏΡΊΥ ΓΘΒΘΙΩ Πρ ΟΠ6 
δϑηοίμοσ. (ὐορ. πᾶρθβ ν᾿ 8. ἢ 158. χ. 4., 2 ὅδηι.. χχἱ!. 4. 
ὙΠ δὰ. χχχ. 26. ΑἹ! ἰῃ6 Μρββίδηῖϊο ραββᾶρθβ γῇ οο]]θοίβα ὈΥ͂ 
Βυχίοτγ ἴῃ ἢ18 ΒΑΡ ΌΙμ1οδὶ ἀπά ΤΑΙ α1οα] Γμοχίοοῃ (ρ. 1270. 6 5644.). 
ἘΜοΒΠοση ἤσηβ (Παῦὺ ἃ ῬοΪδιηϊο ἑθπάθπου ἀραϊπδὺ (ΠΥ ΙΒ ΠΔΉΙΟΥ ΤΊΔΥ 

1 Ὡΐς (ἀουέοβάϊοη8:1. Ὑ οτίγᾶρο, τὰ. 58. γγ.. Ρ. 688. 5 ΠΗ], 1. 2. Ῥ. 78. 
8. 7)16 (ὐοϊο5 16 η511] Ὑοτίσᾶρο, Ρ. 68. 
3. ΤΠΪΒ ννογὰ ἰδ ἰουπιθά ἴγοπὶ ὅΠ|6 9615} ἔθιτὴ Ἡασαάα, ΜὨΪΟΝ ἀθηοίοβ [86 ἔσθο, πητο- 

Βίγαϊη θα ΘΧρΡΙ πη οη οὗ ΗΟΙΪΥ Βογρίαγο. ΤΊ|6 Πασαάα νγ85 αἰβυϊηρ αἰβηθα ἴτοτη [Π6 Παίαολα 
ἰπ (δὲ 10 ἢδα Ὧο ἰ6ρ8] Πυθίου, νΠοσοαβ [Π6 Παϊαοία ΘΥαὈΥΔΟο5 ἐγ ἀἸ ΠΟ Π8] 1658] ἀθίοτταϊηδ- 
ἐἰοηβ ἀβ] γογθα ἴῃ [6 ἔοντη οὔ ἀβῆηϊβ, σοη ἀθηβθα ροβιυοηβ, {Πᾶὲ ΠΥ πιῖρῃρ 06. τοίαϊποά 
116 ΤΏΟΓΘ ΓΘΟΔΑΠΥ͂ ἴῃ (6 Ἰηοηηοσυ. Τμ6 Ταϊασθαϑ αγα Ὀτίοί, ΟΥΥ δοηΐίθηοοβ ΘΟ Υηρ; 
Δα Ποτδοα ἀθοϊϑίοβ. Ὑμ6 7ιάγαδί ἰλαρ ῦ ἤονν οὐαὶ] ἀοίογ δ οη5 Βῃου] ἃ 6 ἄτγαννῃ 
Ττοχὴ 116 (6 χΡ οὗἨ ουιρίαγθ. 10 15 ῬΓΟΡΟΣΙΥ [Π τηοᾶς οὗ ἀογίνίπρ' [Π6 τηδίου α]5 οὗ ὑγδα! 108 
οὔ οὗ [86 ψυϊζίθη ποτά... ΤΠ6 ΜοΓὰ 18. Θ'ΘΠΟΓΆΠΥ͂ ΔΡΡΠ6α ἰο τ 6 (Δ απ] ΘΟΙΏΣ ΘΠ Γ8 
ἰουπἀοα οἡ {ΠῸ το Χί, 



7 αΥ̓σιΉηϊ8. τῷ 

06 ἀοίεοίβα ᾿ἴπ «οπαίβαη: Ὀαύ πὸ οἴοτύ ἴο οχρίαιπθ ΟΕ υῖθὺ αυναῦ 
ἔτοια Μοββίϑηϊο ρ΄δοθβ θη Ὧ6 ἔδιτ]γ ργονθᾶ,. Τὴ αϊοίοη ἀπ βέγ]8 
οὗ {15 Τάγρτιτα γα 1655 ρῦτθ 8η4 οἱθραηύ ὑβδῃ ΟἸΪΚ 6] 05 8. Ὑοὺ {86 
ἀμἴδγθηοθ Ῥϑύνψθοῃ {βοῖὰ 15 ποὺ ργθαί. ΤΟΥ γὙβοι 16 δηᾶ 8Ρ- 
Ρτοχίπιδίθ οη6 ἃπούμου. [1 ΘΟῃΒΘαΊΊΘΠ06 οἵ {86 ἔλθου οβαγδοίον οὗ {Π6 
νουβίοῃ, ἃ 15 ποὺ 80 ψδίυδ]α ἴῃ ἃ ΟΥ̓ ]οα] γἹθ 85 ῃ6 ΤΆγριτη οὗ 
Ομκοῖοβ. {Κα {86 Ἰαὔζογ, 10 15 ρυϊηὐθα ἴῃ {πὸ ΒΔΌΡΙηἾοα] Β10]165 ἀπά 
1μ6 Ῥο]νρ]οῦίβ. β 

ΤΗΕ σΕΒΌΞΑΙΕΜ ΤΑΒΟΌΜ ΟΝ ΤῊΡ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΘΗ, Οὐ ΤΗΑΤ ΟΕ 

ΡΡΕΠΘΟ-“ΟΝΑΤΗΑΛΝ. 

Α Ταριτὰ οὐ {86 Ῥρηίαίθιοῃ μὰθ θ6θῃ Ὡϑουιθαα τὸ {ῃ6 β81Ὼὴ6 
"] ομδίμδη Ὑπὸ ἰγτϑηβίαύθα {π6 ργορμθίβ. Βαΐ {815 τησβῦ μ6 Ἱἱποογγθοῦ. 
ΤῈ6 Ταγρυτὰ οἵ Ῥβθαδο-} οπαύμπδη 15. βιι βίδα ]ν ἀηα ΟἹ ΡΊΠΑΙΠΥ 
Ἰαθηθιοαὶ γι [᾽6 80-08116α « ΘΥ βαθιὰ Τασρατα. Βοίῃ ἃγ6 το Β10}8 
οὗ οὔ δηὰ {16 β8Π16 ῬδΙΆΡΉΤΆΒΘ, ἃΒ ἢ88 Ὀ66ὴ ρῥγογθα Ὀγ ΖαῃΖζΖ. 
ΕΥΎΔΏΚΘΟΙ, Βούγθυοσ, 88 ἰχπ16α ἴο 5Π0Υ {61 αἸνουβιῦν, ἴῃ ορροβιίζοῃ ἰο 
Ζυηζ.' Ῥδβϑαδο-" ομδύμδῃ 15. ῬΓΘΒουυ θα Θηθγο--ἰ(ῃ6 «ΓΘ ΥΒ8] τὴ ΟΠΪγΥ 
1ὴ ταρτηθηΐβι [ γ͵χὸ οοιηρᾶγο Ομίζοῖοβ σι {86 «Γ΄ Θγτιβαίθυα ΤΑΥριτη, 
Ὑ76 566 {δ΄ {Π6 ΓΟΥΤΊΘΥ 15 ΟὨΪΥ (86 ἐπέον 7 167 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠ]ν, ὑγ 8116 {68 
ΘΓ δα θυῦθ 18. ΟὨΪΥῪ {86 ἐγαηπϑίαΐογν οοοαβίομαγ, ὙΠῸ Τατρατηϊθῦ οἵ 
) ἀβαίουη αϊα ποῦ τθϑὴ 0 βοὺ Τοῦ αφαάαξδ, ταῦθ [685 ἃ οοιη- 
τηϑηΐασγ, δα ἰο φγοάσοθ ἃ ΟΥΚ ἴῃ ὙὙΠΙΟΝ {86 τηἰογργοίδθοῃ οὗ 
ϑουρίασο Βῃου]α ΘΟΥΥΘΒΡΟΠα ἰο {π6 Ῥυθνδιηρ 1665 ΟΥ̓ {π6 {1π|6. 
ΗῚ ργοάπαοίίοι 15 ἃ ἰοοβθ ραγαρῆγαβο τυιἢ {Πη6 ργθυδὶθπὺ “7, άγα5ἢ.Σ 

ΤῊς Ῥββυδο- ομδίμϑῃ γθοθηβίοι 15 6}. ἴῃ 81 ΜΠ ΘΤΊΟΥ α18]6οὐ-- 
ἃ Ῥαϊοβίιπϊθη αἸα]θοὺ οὐ ῃ8 Αὐϑηλεθδῃ ---- ἃ πα 18. 8116 10 ΘΧΡΥΙΘΒΒΙΟΙ, 
ΒΙ.]6, 86] σΥΔΙΏΤΩΔΙ, ἴο {Π6 «οΥαβα]ο πὶ Τ αἰαὶ δπα {π6 ΤΆΥρΊ ΙΩΒ ΟΝ 
186 ἩδρΊοργαρθα. ΤῈ ἰδηρθδρα 15. Ἰ υτθ ἅμα ὈΔΥράτουβ, Παυῖῃρ 
ΤΆΘΗΥ ΟΓΘΙρΡ ποθ. ΟΥ̓ οουτδο 1ὖ 15 Π]1οα τῖτ {Π6 τορτθβοπίδίοηβ, 
14648, ἰδαρϑηαδ, δῃα {8165 οἵ ἃ οοιωραγδίινοὶυ "]αΐθ ροσιοά. Μοβύ οὗ 
1Π6 Δααιίομβ ἃπα Ἰαρθηαβ ἅ16 180 ἴῃ {πῃ6 Ταησα. ΤΟΥ δγ6 ποῦ 
ῬΘΟΌΪΙΩΥ ἰο {86 1ηἰουρσθίθυ, ΠΟΥ 6 ΓΘ πον αχοοριαίοα Ὀγ δῖμι, μαΐ 
ΤΟΡΙΘβϑηῦ τ 6 ]ν {π6 ουϊΐατα οἵ 815 οὐ ἀδΥ δηα {π6 ρονγοῖ οἵ ἰγδη8- 
τηϊ θα 146885. [π δομβθατθθποθ οἵ {686 ομδυδούθυβίιοβ, 8.5. γ7681] 85 Ἠ1Β 
τηϑηΐίοη δηα τ86 οὗ (86 Ταιμηυά (Εχοα. χχυΐϊ. 9.). {π6 ραγδρῆηγαβύ 
τηπιβὺ Ρ6 ΡὈ]δοθα 1ῃ {η6 βϑοομα 8} οὗ {86 βονθῃίῃ οοπΐασυ. ΗΘ 
88 υϑερᾷ ΟἸΚΘΙοΒ 1} οὐμοῦ ἀπα ἴγθον. Ταγριηθ. ΖυηΖ {1} 8 
{παῦ {815 «δγάβαίοσα Ταγρυτα 15 γοῦηρου μα {86 πάτα (ὑοπείδῃ- 
ΠΟΡ]6 (Νυρ. χχὶν. 19. 24.), {βὰπ ἐμ οβίβητηθηύ οἱἵὨ {Π6 
«}ΘυΊ5ῃ Οδ]οπᾶδι, {π6 1811 οὔ [16 ὙΥ δβίοσῃ Βουλδῃ οιηρῖτθ, δηα θυθῃ 
1η6 Βαρυ]ομίδη (ἀθιηδτα; βαύῦ {μαῦ 1Ὁ 15 ΟἸοΥ {πδῃ οὐν Μαβογθίιο 
ταχύ δῃηᾶ {π6 οχύυϊποίίοη οὗἉ {π6 Αὐδηγχθαη.5 ΤῊΘ «Γογιιβαίθιῃ ΤΑ τρυμΩ, 
α8 αἰδέϊησιις θα ἔγοηι ἐμαΐ 9. οπαίϊαῃ, αχύθη 8. ΟΠ]Υ͂ [0 81Π016 ὙΘΥΒΘΒ, 
οἴὔδθηῃ ἴο ἴθ βδραγδαίθ ογᾶβ. [Ὁ Ἀρρθαιβ ἴο βᾶνγθ δχίθπαθα ἰο {6 
ῬΓΟΡΙοίβ 415οθ. ζαμζ μ85 οΟἸ]Θοίθα ραββᾶρθ5 τ] ΠἸΟΠΙΠρ' ἃ ΤΆΓΘΊΤΙΩ ΟἹ 
ὰαρθβ, ϑϑιητοὶ, ΚΊηρβ, ᾿βϑίϑῃ, “ ογθταῖδι, ΕΖ 6], ΜΊοαμ, Ηδραϊς- 

1 566 ἘΠηπῖρεβ σὰ ἄδῃ Τατρυτηΐτα ἰη (μ6 Ζεϊ!, ΠΣ ἄΐα τε]. Τηΐοσ. ἃ, σιάοπια, 1846, 
ῬΡ. 111. χα, 

2. δὲς ΖαηΖ, Ῥ. 72. : ες 8. ὍΪϊ6 Αοἰ(οβάϊοηδι]. Ὑ οτίσ, ρΡ. 78, 1θ. 
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Κυξκ, Ζϑοβδηίδῃ; ἤτοι Μῖομ μ6 ᾿πΐουβ {μαὺ {πογθ γὰ8. ἃ δορί οίθ 
δ  Θγβαίθη Ταγριπὴ οἡ 811} (6 ργορμοίίο θοοκβ. ΟΥ̓ οοῦτβθ, {Π18 
ΓΑΥρΌχΩ, ουθῃ ἴῃ {86 οορίουβ τϑοθηβῖοη οὗἩ Ῥβθυᾶο-  ομδίμδῃ, οαη μ6 
Οὗ πο 86 1ῃ οὐ οίβη. Βοίῃ Τϑοθηβίοηβ ἃ1Γ6 ρΊΤΘΗ 1π {μ86 ]ομάοῃ 
Ῥοϊγυρίοίι. 

ΤΑΒΟΑΌΜΞ ΟΝ ΤῊΝ ἨἩΔΕΟΙΟΘΒΑΡΗΑ. 

ὙΠ6866 ΤΑΥρτπηΒ 806 81] οἵἉ Ἰαΐβ οὐἱοΐῃ, σοι πο Ἰηρ' ἴῃ Βοτὴθ τϑβρθοΐβ 
για {86 «6γαβαίθιη οη6:; 8η6α {μ6}} δαί ῃοῦβ 6 ΠΟΠΥ ὈΠΚΗΟΗ. 
ΤΉΘΥ ἅ16---ἰ. Α Τάγραμ οὰν ῬΒαίτηβ, ὅ οὐ, πα Ῥτόνοῦθθ. ΤῈ ρατῦ ου 
ῬτονουΒ ΔΘ γ65 βοιιθνδύ οἰ βου (ο {π6 οΥἹρίηαὶ ἰοχύ, δπᾷ 15 ααϊίθ 
ἔτϑθ ἔγοια ᾿αφαάαβΒ. Τὺ ᾿ὰθ Ὀ6θῃ ορβουυθα ἰο ἄργθα ἴῃ ρατὺ ὙΠ {86 
ΟΥΤΙΔΟ Ὑ Υβοη, ΒΘπΟΘ ἘΠΟΒΒΟΤ δπα Βουίμο! δ μαναὰ οοποϊ παρά {μδΐ 
{116 Ἰαύίοι γγὰβ ἀβϑᾶ ὈΥ {86 ραγδρῃγαβὺ οὗ Ῥτονοῦρβ. Ηβνουηῖοῖς μον- 
ΘΥΘΙ οὈ]θοίβ ἰο {818 ορίπιοη.Σ Ῥβαίτηβ δῃᾷ «00 ΦΌ]]ονγ {μ6 Ῥᾶχδ- 
ῬΒΥΑΒΙΙΟ τηδηηθ: οὗ Ῥβουο-  οπαίμαμ, οοϊ μοι ἀτηρ' ἴῃ βύν]6 ἀπ ἀϊοίϊοι 
ὙΠ {86 «δγυβαίθη Ταῦραῃ. ΑἸ] τῃτθθ τητϑῦ Ὀθ]οπρ' ἴο [86 βᾶτὴβ 
Ῥοτιοα, οοπηΐχΥ, 8πα δυΐθου. 

2. Α Ταῦρυσὰ οὐ {μ6 ἥνο “ήοσιϊοίι, ι. 6. ῬυΤα, Ἐπβίμου, Τμδιηθηῦ- 
Θίϊοηβ, Εἰ οοΙ οβιαβδῦθβ, δα Θοϊοσμοπ Β ϑοπρ.. ϑοθ ἢαᾶγα αὐἰιραίοα 
0815 ΟΥΚ ἰο «οβθρ {86 Β]1ηα ({ 826), μαὺ ψυιίουβ θυθὰ οὗ {86 {Π1-- 
τη σσηξασυ οοπίχδαϊού 0115. [Ὁ Ὀοίομρβ ἴο {16 ροβύ- ΤΙ 1Ὸ 
ῬΘι]οῦ, ἃπα ὁπ ΒοΔΓΌΘΙν 6 οΔ]16α ἃ γούβῖου. [18 ταίμου ἃ Παφαάϊίοαΐ 
Οοιητηθηίασυ. Τμαῦ οἡ Βα δηᾶ 1,μδηηθη δ! 18 15 ΒΌΡΘΙΙΟΣΙ {0 {86 
τοδύ, ΕΟ] ββϑιαδίθβ 15. ΤΏΟΓΘ. ΙΟΟΒΟΙΥ ὈδΔΡῃγαβθα, ἃηα Ἰπβουβ ΤΩΘΗΥ 
Ρίουβ γϑῆροϊίομβι (ὑδηίιο] 68. 18. Ὄδσχοθθαϊηρὶν ἀπαβο. ΤῊ ἰοχύ ἰΒ 
βυχ]θα πάθοι ρ]ΟΒ568Β. 

8. Τῆι το Ταγριχηβ οα ΕἸΒίμου, 1. 6. 7 αγσιηι ργῆιδ ἀπ 7 αγφιηὶ 
»οδίογἴιι5, Ὑσουθ ἰχϑηβ αἰθα 1ηΐο 1, Ὀγ Εἰ, ΤΆ ]ογ, αὖ οπάοῃ, 166θὅ, 
41... Οπα οἵ {μ686, ἐπα Ἰαὐξου, 15. ἃ  ϑυβαίθυη Ῥδυαρῃταβθ, ραχὺ οὗὨ {Π6 
« γαβαίθια Ταγρασα οἡ {86 Ῥοηίαίθαος ; πα Ὀοίῃ δῖα οἵ ἰδΐθ οὐἹρῖῃ, 
σ] οββασῖαὶ πα αἰαβ6. ΤᾺΘ ΓΑγρίτη ργήι8 156. ῥυιηὐθα ἴῃ {π6 Ἰοπάοῃ 
Ῥοϊνυρίοῦί, Α {ιγὰ οα ἘβίΠοΙ νγὰβ βυρροβο ἴο 6 ἐμεῦ ρυιηϊθα ἴῃ 
μῃ6 Απύνουρ Ῥοϊυρίουυ. Βαῦ 1Ὁ 15 {86 βᾶηὴθ σψῖ {μαύ δἴουατα 8 
ΡῬΙαοθα 1ᾳ {π6 ]Ἰωοπάοπ Ῥοϊυρ]οίύῦ ὈὉγν γή αἰΐοῃ. οίῃ ἃγ8 γὙϑοθῃΒΊ 08 
Οὗ ομϑ δηά {86 βᾶιηβ ἰθχ, Τὴ6 Αμύνγοιρ ἴοόστὰ οὗ 1 15 Ὀυιθίου, δηά 
ἔγθθ ἴσο [8.0 165; ἐπ6 Ἰωοπάοῃ Ῥοϊγυρίούν ἴογτωη 18 {1 οὗἁ 51} Βι4}- 
βιηῖοα] (4168. ὙΤΠαὺ ῬαΡ]ΠΙΒηῃ6α ὈγῪ Τᾶυ]οῦ, οα]]6α Ταγρατῃ ροβέογιδ, 
15. 5.1} τιοσο απο δηα ᾿πϑῖρι4, ΤῸ 15, βοσγϑυϑν, ἃ ἀϊβογοπέ ἰοχύ ἔτοτα 
[μ6 τοϑῦ. 

4, Τιαϑὺ οὗ 411, ἃ Ταγσαση οα (ΒΓΟΏ10165 νγὰ8 αἸβοονγοσθα ἴῃ δῃ Ετ- 
ἔυτὶ ΜΆ., δῃα ραΡ] βηθα Ὀγ ΒΘοΚ ἴῃ 1680---1688, 4{ο. ; ὈοίΐοΣ Ὀγ 
ὙΥ ΠΙκῖπ8, αὖ Ατηβίογαδμ, 1718, 4ϊο., ἴτοιὰ ἃ (δι υϊᾶσο Μ8., 0 ἢ 
ΒΆΡΡΙΘα {Π6 προ ϑοίϊομβ 8η6 Δα ἤοιθηοίθβ οἵ ἐπ6 οὐμοσ. 108 Ἰδῃρααρο, 
βίγ]θ, δῃά Πασαάίςαϊ ΡατΑρΡὨταβίηρ', μοίσαν 15 «΄ ΘΥΒα] σὴ ΟΥἹΡΊΗ. 

ΤΠυΒ 10 Δρρδδῦβ ἐπαῦ [η8 Ταγρτιχηβ ἔοστη ἃ. Θομ 1 ππι6 αὶ ρΑγΆΡἤτΤα56. Οἢ 
{86 ΟΙα ᾿Γοβίασωθης, ἢ [ῃ6 Θχοθρθοη οἵ 1816] δπα Εὐσγὰ (Ἰπο α]ηρ; 
ΝοΒοιαῖ8}). ΤῊ σϑαβοη δβϑισηθα ἴῃ {π6 Ταϊταθά ἴῸγ 8} 161 Ὀοίηρ 

} ἙΠΗΪοΙ. 16 3. ῬΡ. 86, 87. 
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σιϊμουξ βαοῖμ ραύαΡῃταβθ, 15. ὑπ τϑνοϊδίίου ἴπ τὸ οὗ {Π6 δοτηΐηρ' οἵ 
Μεβϑίδῃ. ΕΔΓ ΤοοτΘ ῬγΟΌΔΌ]6 15 τ, {πᾶῦ {[Π6 (μα! αθο ῬΊθοββ ἴῃ {π686 
ῬοΟΐκΒ τοπᾶογρα Ὁ ἀμ ΘοΘββαΎ, ΟΥ ὑμδὺ Βιρογβίϊ0η. το οι] θα ἔ όσα 
ταϊχίπρ (μ8 ΒΟΙΥῪ ἰαχί οἵ {16 οΥἹρῖπὶ σὰ ἃ ρᾶγαρῆγαβθ ΤῊ οοη- 
Ἰοοίυτα οὗ Ῥυϊάοαυχ ὑμαῦὺ Τδυρτιπβ ΧΟ 6 Θοτηροβθα οἢ [8856 ὈΟΟΚΒ, 
ὙΓΒΙΟΩ μᾶγο ρου ϑῃοα ἴῃ {π6 ἰαΡρ56 οἵ ᾶρ65, 15 ποῦ ἃ ἈΔΡΡΥ͂ 016. 

ΤἼῊΘ ΟΠΪΥ Ομ68 οὗ {686 Ταγρυταβ ὑπαῦ οδη δ6 υ8βρ6α 1 δανδηίαρθ 
ἴῃ οὐ ποῖβτα ἀγα μόδα οὗ Ομκοίοβ δπὰ θα 172Ζ2Ζ16]1. Τρ ΤΌΥΤΩΘΥ 15 
ΤΏΟΥ6 ἀϑοία] ἴῃ οὐἹ ποῖθτα ἢ {μ6 Ἰαύίου ἴῃ τπὐουργοίαϊοθ, ΧΑ] {86 τοϑῦ 
ΤΩΔῪ 6 Βα ίου πορ]θοίϑα. 

ΟΗΑΡ. ΧΥ.!.Ἱ. 

ΟΠ ΒΎΒΙΑΟ ΨΕΙΒΙΟΝ. 

ΟΧΝΕ οὐἴμο οἰδοβὺ δᾶ θοβὺ νουβίοπϑ οὐ {πΠ6 Β1016 15 (86 ϑγγῖδο, οοϊὰ- 
τηοπΐν οΔ]]6α εβλίΐο, 1. 6. βδἰηιρίο, Πἰξογαῖ, υεγϑαῖ, Βα. ἃ5. [Ὁ] ονγβ 186 
ἔτ βθῆβο οὗ {π6 σψογάβ ἴῃ σοπίγαἸβποϊοι. τόσα αἰϊοεσογίοαϊ Ἰηῦογ- 
Ῥτγοίδίι 8. 

ΑΒ ἰο [86 πη οἵ 15 οὐἱρίη, [η6 ἰγδιοηβ οὗἩ {86 ϑυγίαπβ {Π681- 
ΒΘΙΥ65. ΟΕΡΥῪ ἃὖ ὍὋΡ ἰο ἃ ὙΘΥΥ δηοϊθηῦ ἀαΐθ, βοιὴθ γϑίδυγιηρ' 10 ἰο {Π8 
Ῥουιοά οὗ βοϊοιμοῃ δῃᾶ Ηϊΐγϑπ; βοῖὴθ ἰὼ Αϑῶ {πὸ ῥυϊοδὺ θη 6 ὑγ8ἃ8 
βοῃῦ ἔγοτα ἀββυσῖα ἰο ϑδμλδσῖα; οΟὐμοτβ ἴο (86 ὕπηθ οἵ Ὑπεαάάθιυβ {86 
Αφοβί!6 ἀπά Κίηρ Αρρδγαβ, σβθη {86 Νονν Τ᾽ δδίαιηθηὺ ραγύ νγὰ85. 8150 
ἐγϑπβαἰθᾶ, ΤΠ οἰἀοβῦ ὑθβιτηομυ τϑβρθοίίηρ' 1 15. {μαὺ οἵ «8600 οἵ 
1ἄοββα, ἴ Βᾶὺ Ἡρτθτβ; δηᾶ {πΠ6 τηοϑῦ ῬγΟΡΔὉ]8 οριπίομ 15, ὑμαῦ τ 
νγὰ8 τηϑᾶθ αροαῦ οὐ ἰαΐδθυ (μδη {Π6 τ 6]6 οὗὨἍ {π6 βθθοπά οθηΐαγυ, δὖ 
Ἐοθββα. Τῆηδ Πυθὺ οθηΐαγυ, ἴῃ ΒΊΟΝ τηϑπῦ πᾶν ρἰϑορα 10, 18. 100 
ΘαΥΪΥ ; {μ6 {π]τ 15 ἴοο ἰαῖθ. Ἐρἤτγθα, σγᾷοὸ ἀρ Α. Ὁ. 878, βρθαῖζβ οἵ 
10 45 1 τὸ σου {πΠ6 ρϑπουα!ν τοοοϊνϑα ὑπ ηβ]αίοῃ δτηοηρ' {π86 ΘΥΤΊΒΏΒ 
ἴῃ 5 ἄαγ, 641Π1πρ' τῦ ΟἹ" υϑγϑίοη. ΜΌΆΛΠΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ἴῃ 10 Ὧ6. οου]ὰ 
Βα α]ν ἀπᾶουβίαπα, Βαὺ {π|5 ΤαΔΥ ποὺ βᾶνβθ διΊβθη ΤΔΘΤΘΙΥ ἔγομι [ἢ 6 
ἄπιθ ΒΟ μα οἰαρβοᾶ θούψθοῃ 108 οΥἹρη δηα ΗΪ8 οὐ αΔΥ ; [86 
ἀιβξγθποθ οὐ ἀϊαϊθοῦ τπὰὺ μᾶγα οαυβοα 16, ΤῊΘ ΘΑΥΎῪ οχιβίθμοθ οὗ 
ϑγσῖθῃ ΟΠ ΤΌ 65 ἀπ οὗ ἃ ϑ'υτίδῃ 1 ογαύπσα Βα ΠΟΙ ΘΟῪ αὐΐαϑῦ 105. 8η- 
αατϊῦγ. 
0 μᾶβ Ῥθθὴ ἀἰβραϊοα, ψημθίμου 086 ὑγαπβίδίοσ νγὰ8 ἃ «6} ΟΥ̓ ἃ 

ΟΠ τιβύϊδη. δηοη {μουρηῦ μ6 νγὰβ ἃ «160; δῃ ορἱπΐοῃ Βαρροτίθα, ἴῃ 
τοίαθϊοη. ἰο {μ6 Ῥαπίαϊθυο αὖ 1θαβὲ, ΌῪῚ ἘΎΘΗΪκ6], Βαροροτί 3, ἀπά 
ατβοίζ ἴῃ γϑοθηὺ {π|ε8θ. ΜοΥδ ῬγΌΡ 0 16 15 10 (μαὉ Β6 ψγῆο ἰγδηῃβίαἰθά 
186 Ῥτορμοίβ νχὰβ ἃ Ὁ εἰϊϑδη, α5. Κίγβοι, ΜΊομδβ 18, Βουίμοὶαὺ, (ἀ686- 
πἶαβ, ΗϊγνΖοὶ, Ἡξ νογηΐοῖς, ὟΥ Ἰομ μαῦ5, 6 ὙΥ̓ εἰΐθ, δα ἸΚ61] Ῥβ]1θυβθ. 
ΤῊῖ5. ἀΡροατβ ἔγοτα ἐπ6 Ἰηἰογρτγοίαίζοι οὐ Μβββίδμιο Ῥαββαρθθ, δἃ8. [58. 
γι. 14., 1πὶ 1ὅ., 111. 8.; Ζ6οἢ. χι]. 10. 

Αποίμου ροϊπὺ ἴπ ψΒΙΟΝ {ποτ μαὰ8 ὕθθη ἃ απβεγθποθ οἵ ορίπιομ 

1 5686 οη ΤΆΓρΡΊΙΩ5 ἩΒγοσπ οἶς 5. Εἰη] οἷν, 1. 9., 6 Ὑ͵ οἰ ο᾽᾿ 5. ΕἘΠΠ]6ΐΕ. Ρ. 91. δὲ 5θη4., ΖτιΠ2}8 
(οὐ αβαϊθη8ι1. Ὑ οτἰτᾶσθ, αηᾷ Τλαν  ἄβοη᾿β Βι0. ΟὐἹῦ, νοἹ. 1. 

2. Βίοσυτα μ8- ϑοβαπδῃ Φδῆγρ. 1844, ρΡ. 87.. δπα Ἐτοο ΜΊ1]Πι, Ρ. 264. 
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γοίαίθβ ἰο ρίμγαϊίῳ οἵ δυϊμουβμῖρ. Ὑῦαβ ὑπ σουκ πιρᾶθ Ὁ 0Π8 
ἰγδηβίδίου, Οὐ ΕΥ̓͂ βουθυαὶῦῇ ἘΕΠΟΒ μουν 888 δἀάπορα νάγιουβ ᾿πίθγμδὶ 
ἀτσυτηθηΐβ ἴο Βμον {πᾶὺ ἀΠἴδγθηῦ ῬΘυΒοπΒ ὑγοσα διμ ἰου θα 1η 1, Βαυΐί 
ΤΟΥ ἅτ γϑᾶκ. ΟἸμοῦβ μᾶνθ ἄγανγῃ [88 βᾶπηθ Θοπο υϑῖοιι ἔλοτὰ {6 
οἰγουτηβίαποθ ἐπαὺ ΕΡΒγθία, οἡ «[ο5}. χν. 28., Βρθ 8 ἴῃ ἐμ ρ΄ αταὶ οὗ 

ἐβοθ9 ὡἶο ἰτατι5]αϊβα Ἰπΐο ϑιυτίδο Γἀύ16 βίσθββ οδῃ 6 414 ἀροη {818 

Ἰοοβα τηοᾶβ οἵ ΘχρυΎΥ͂θββι0ῃ, 
ΤΉΘΓΘ οἂπ θ6 πὸ ἀουδὲ ἐμαὺ [86 Ῥοβμῖῦο τγᾶβ τηϑᾶθ ἔτοπὰ {Π8 οΥἹ- 

οἶπαὶ Ηθογον ἰοχί, ἰο ΒΙΟΝ 1Ὁ Δάμοτοβ ἴῸΣ {Π6 ταοϑῦ ρᾶγὺ ΟἹ οβθ] Ὺ 

ἀπά Π μα]Π1γ. [πὰ {18 τοβρϑοὺῦ 10 18 ΠΠ1Κ6 [86 ΟΠ] 466 ρα ργΆΒ68. 
Ἰνοη θη 1ὖ 18 ποῦ 1618] Ραὺ Θχρίπδίοσυ, --ἰΠοὰρῊ {μᾶὺ 15 {868 

Ἔὀχοθρίϊοῃ,-- ἢ πιοβέ Θοθ55αΥΨ ῬαΓ ἰου ΑΒ τα βίαϊθα, νιθμουῦ ὈΥΙΠΡΊ Πρ; 

ΔΗΥ͂ Θχ γδΠθοιιΒ τηδύου ἰπΐο ἐμ ἰδχί, Μοβὺ οὗ (π ἀβυϊδίομβ ἔγοηλ 
{π6 δ Ργον τὸ ἰοαπᾶ ἴῃ {π6 Ῥβαΐσβ. Νοῦ οὔ]γ ἴπ {{| 1πΒΟΥΙΡΌΟΠΒ, 
Ῥαυὺ ἴῃ {π6 ἰοχύ 1561, {μ6 ἀϊβδγθποοβ ἀγα γοαποηύ. ὙΤΠ18Β ΟἸΤΟΌμα- 
βίδῃοθ 8 ἰο Β6 δχρίαἰηθᾷ βαυν Ὁ 188 ᾿δαγριοαὶ 56 οὗ 186 ῬΒΑΙΤΟσ, 
οδιιδίηρ᾽ ΑἸ ΓοταἀοηΒ ἰο 6 τηϑᾶθ ἴῃ (886. {{{|{68 Ῥαγϊοα 1] ; ἃπα ῬΑΡΗΥ 

ὈΥ [86 τιοτα ἐτοαποπὺ ἐγθηβουϊρύϊομ οὗἨ ἃ ῬΟΟΙΚ 80 τηπο} αϑοᾶ ἴῃ Ραβ]ο 

ΜουβῖρΡ. Πδίμ6! βαρροβεβ θ6βιᾶθβ, {παῦ [Π6 τηομκβ Πανίπρ' ταοβί οὗ 

[86 Ῥβαϊίθυ ἴῃ ΤΟΙΣ ΤΩΘΙΠΔΟΥΥ ὙΕΥΘ ποῦ 50 οαγοία! ἴῃ οοργηρ ΜΌΝ. 

οὗ τ, ΕΥΘαΌΘΜΕ, {μοτθ 15 δῃ αἰπηιϊυ το {π6 Βαορίπαρτηί, π ΒΊΟΝ 
οουᾷ ποῦ δβοᾶρα {μ6 ποίΐοβ οὗ οὐἱῦϊοβ, Ηον ἰο δοοουῃῦ [Ὸγ 1ύ, 15 ἃ 

ἀπο] Υ πμϊοἢ 8411 ἄο πού βοῖγθ ἴπ {Π0 βΆ7η6 τηϑῃ 61, ΘΟΠῚΘ ΒΆΡΡΟΒΘ 

{πὸ {πὸ ϑορύπαριην γγχὰθ οιωρίογθᾶ: ψΆ16 οἰμοβ ἀθηῦ {π6 δ8- 
βυτηρίίΐοη. 10 18 τηοϑὺ πίσσα! ἰὸ {πῖπκ ἐμαὶ 0 τοαᾶς ΘΟμΒΕ]164, ποῦ 
Βονθυον ὈΥ π6 ὑπθηβίαθου οὐ ὑγηβίδίουβ, ραῦ δἴϑογνγαγάβ, ΥΥ̓ πϑίμοῦ 
{π686 οοἰποίάοπορβ ργοοθϑᾶθα ἔγοπι }8π|65 οἵ Τ)ἄθββα, 70 18 βα:α ἰὸ 
πᾶν ἀπαουίδκϑῃ 8ῃ ἱπιργογοπιθηῦ οὗ ὑπ ἐοχύ, τηδὺ 6 αποϑύϊοποα, Υ οὐ 
ΜΙΟΒ46115 ρυόροβοβ {818 νου [ο δοοοιηῦ ΓῸΥ βοῖὴθ οἵ [Π6 ΤΏΟΥΘ ΤΘπλδτΚ- 

8016. οογτθθροηάθηοοβ ἀοοογάϊηρ ἰο Πἴτα, {πὸ ϑ'τῖδο δοοουβ ψΠΠ 
16 Οσθακ τλοῖο ΤΥθα πα  ΠΕῪ ἴῃ ΕΖ Κ1 61 ὑΒδῃ ἴῃ {π6 οὔμοῦ ῬοΟΚθ. ΤῊ 
ἀσγθοιηθηῦ 15 8150 τγοαπθηῦ ἴῃ {πὸ Ῥυόνθιῦθ. ΤῊ6 νϑυβίοπ ὑγχὰ8 οοοδ- 
ΒΙΟΠΆΠΥ οοττθοίθα ἀπα ᾿πἰοιροϊαίοα ἔγοτα {πὸ ΤΙ ΧΧ, Π1π αἰβῆου! 
Ῥᾶββαρϑδ {π6 δθπῖύν θούνγθθῃ ὑπὸ ὑνγο ἀἸβαρρθδγβ, {πα οἰτουστηβύδῃοθ 

ἄο65 ποὺ ἀϊβργουβ {π6 ἀρβϑῃθα οὗ {86 δερύπαριηῦ ᾿πἤπομοθ οἰβούσμογο. 
Τὴ βοῖιθ οδβθβ 4180, 10 ΔΡΡΙΌΘΟΙΘΒ. ὩΘΔΥΓ 0 {86 μαι άθθ ἴῃ βιοι ἃ 
ΤΑΒΠΠΘΥ 88 ἰο ᾿πάϊοαία {πα [Π6 Ἰαιου σὰ οοηβα θα ἤογο ἀπά {δοτα; 
ΘΒΡΘοί ΠΥ ἴῃ {86 Ῥγορμϑίβ, ἃ8Β ΟΥὙΘάποὺ Β88 Ββονπ. 

ΤῊΘ Ῥοβηϊῦο θα Γᾶ 65 ΟὨΪΥ {π6 σαποπίσαϊ ὈοοΪκ5 οὗ {πὸ ΟἹα ᾿δβία- 
τηθηί. Το ϑυγίδο οὔ (86 Δροοσυρμαὶ συϊπρβ ἀο65 ποὺ Βδίοπρ ἰο 1, 
Ἐπουρὴ Κπονῃ ἰοὺ 8δπᾶ αυοίοα Ὀγ ΕΡΏτοια. [ὑ νγᾶϑ ἃ ἰαΐθι' νϑιβίοῃ. 
ΤῊ6 ΑΡοοῦυρμαὶ δἀάιίίομβ ὑο ᾿ϑδηῖοὶ σσοσο ποῦ ἴῃ ΕΓ μι 5 ΘΟΡΥ. 

ΤῊΪΒ νϑυβίοῃ δοΐπρ' αδοᾶ ὃγ ἀἰβογθηῦ θοο] δδι βίοι ραρίθβ, ἀἸουθηύ 
ΤΘΟΘΏΒΙΟΠΒ Οὗ {π6 ἰεχὺ σγοσα ἀθυθορϑαᾶ ἴπ {Π6 Ῥγόργοββ οὗ ἅπιθ. Οἵ 
[Π656, νγχα πον οὔ {π6 τϑοδϑῃβίοι βϑοηρίηρ' ἰο (6 Ναοβίογιδῃβ [Βγοιρ 
{86 βοβοΐα οὗ Βαῦ Ἡρθρτγθυβ, ΒΟ Β αἸβουθα τυ υ υ ἴπ {Π6 ΡοΙϊηΐϑ. 
ΤΉΘΓΟ νγὰ8 180 {88 Μοπορβγϑιίθ τϑοθηῃβίοῃ, οδ]] 6 Ααγλαρ]ιοηϑβίαη, 1. 8. 

1 ῬΑ] ογ. ὅτ. Ῥσγωΐ Ρ. 39. 
2 Ὧς Ῥτγορποίδιτιμη ΜΙπογίτη γοσβίοηθ ΚΤ. ἀπάτῃ ῬΟΒΟΠΙΟ νόοημ, Τη]ο16, ἅς. Ρ. 107. 

εἰ 567. 



Οἰά ϑυγίας Κ᾽ γϑίομ. (αι 

ηιοιιγιἑαίΐποιι5, ἃ ὨδταλΘ ΒΌΡΡΟΒΘΩ Ὀγ Ὑγβολδη ἴο 8 ἀουνθα ἔγοτῃ 108 
ὈΙρίδο Μουπὶ ϑίψαγα, ΠΘτΘ ὑπογθ νγὰ8 ἂ πλοπαβίθυυ οἵἁἨ ἐδοοῦῖία 
Ομ τἰβίαπβ. ΥὙΥ βοιαδπ σοπ]θοίασοβ ἐπαῦ Τα ν]α, ἃ «800 01{6 το Κ 180 
τ βι 464 ἴῃ {8μ6 ταομδβίοσυ οἵ δὲ. ὅσου οα Μουπῦὺ δῖραγα, ἴῃ [ῃ6 ἔβη 
ὀθηΐατΥ, τῦὰ8 ὑπ6 δαίμον οὗ {π6 γϑοθηβῖοι ἴπ ααθϑίϊοθ. ὙΤᾺΘ ῬΘΟΌΪΙΑΣ 
ομαγδοίου οὐ 10 δομϑιβίβ ἴῃ ὑπ ὉΠ οσιηρ' ραγἸοι 1478. 

1. ΤΏ ἐππάεαμηθπίδὶ ἐαχὺ οὗ 1ὐ 15. 0η6 ῬΡοβ το, ΘΥῪ οἰ ΒΘ Ιυ 411164 ἴο 
{86 γῬοιϊηίοα ἰοχύ. 

2. Τὸ Βαβ ἃ ρϑοῦ]αῦ ἀν βίοι ἃμα οτάου οὗἨ {86 Ῥοοῖκβ, θοίῃ τη {Π6 
ΟΙά δρᾶ Νὸνν Τοβίδιηθηίβ. 

8, Τὸ ἀἸδουϑ ἔτσοιι {μ6 Ῥϑβηῖῦο τπϑίη]ν τη {ἢ18, ὑπαῦ ῬΤΌΡΘΙ ΠΔΠ168 
δα Οτροὶο- ϑγτίαο οσᾶβ ἅτ δἀερίοα το {ῃ86 τΥθθκ οὐ Ἠδγοίθαπ 
οΥ̓ΒΟΡΥΔΡἢν. ' 

4. Τὶ νγᾶβ τηδᾶθ ἴον ἔμ6 ἀ86 οἵ {μ6 “9 86οοῦδιίοϑ, ποῦ [6 Νοβίουϊδηβ. 
ΤῊ Ἰαβὺ ροβίζιοη 15 ἀουρίρα Ὀγ [μ66.’} 
ΤῊ ναΐπο οὐ {Π15 γϑύβιοη 1ἢ ΟΥἸ Ιοἴθτὰ 15 ΘΟΠΒΙ ΟΥ̓Δ 016, θοίῃ {τΌτὰ 

115 Δα ΟἹ δηᾶ Πἰὐοτα γ. ΜϑΗΥ ροοί τοϑαϊηρβ ἀθβογνῖηρ' οἵ αἰίδθη- 
ἰἰοῃ ἃγτ6 ΤὈυπα διμοπρ {π6 ΠΩ ῈΥ ἴῃ ΜΠ ΟΩ Ὁ αἰογ8 ΠΌΤ {Π6 
Μαβογοῦο ἰθχύ. Ὑϑὺ ἴΏ6Υ6 15 ΠΟ Υθᾶβοη [ῸΓ βαρροδβίηρ' (μα΄ {Π6 ΘΟΟ1668 
ἔχοι νυ 10 10 νγαβ τηϑᾶθ οοπίαϊ θα Δὴγ οὔποθ ἴηδῃ {Π6 Μαβογθίιο ἰθχὺ 
Βα ρ5ία 1 411Υ. ΥΥ̓ ΒΟΟΣ ὑπο σγοσα σοοῦ οὐ ὈδΔα, οογγθοῦ οὐ᾽ Ἰποουγϑοῦ 
αὖ [Π6 ἀΐϊπηθ, 1Ὁ 15 π666]6855 ἴο ἱπαῦϊτο. Βαῦ 1 15 ῬΟΒΒΙΌΪ6. ἴο ΟΥΘῚ- 
δϑσηδίθ ἰδ σϑυβίοη, 85 μα δμᾶ 6 Ἔροβδὶ αν ἄοῃθ. Οπ {ῃ68 
οὐμοὺ Βηῃᾷά, 1Ὁ τᾶὺ θ6 ὑπᾶυ]ν ἀδργθοϊαίθα τ ΒᾶΡ ΠΘΡτϑτιβ ἀπά 
ΘΙΠΊΟΗ. 

ΤῊς Ῥοβμῖΐο 18 ὑεϊηίθα τῃ (86 Ῥδτβ δθᾶ Τωοπάοπη ῬοΙγρίοὐϊβι ΤῊΘ 
Ῥεβὺ οἀϊίίοη 15 ἐμπαῦὺ οἀϊοα ἴοὼὺ {μ6 ΒΙΌ]6 ϑοοϊθῖυ ὈὉῪῚ τ. 5. 1,66, 
Τιοπάομ, 1823, 4ϊο., ἴοῦ σῇ ῖο βοὴ ΜΟΙ. το 864. Α ροοά 
βἀϊίοπ τις ἃ ΟΥἸ ΟΠ] τουϊβθα ἰοχύ 18 801} ἃ ἀδβιαθσαΐθση. ΤῊΘ 
τηϑίου8 158 ἴοσ 10 ἅτ ποὺ σγαηίϊηρ, Β6βι4θβ {86 ἰᾶῦρ ΜΆ. ΤΟΥ ΘΥΪΥ 
Ὀτουρθῦ Ὁ Βυοβμδπδη ἔτοτα 1πᾶϊ8, οοπίαϊππρ Ὀοίμ (86 ΟΙὰ δπὰ Νον 
Τοβίαιηθηΐβ, ἐμ6 Ῥοπίαϊθαοῃ ρατὺ οὗὨἨὁ ὑοῦ στὰ οοἸ]αύθα ΟΥ̓ Υ δαΐββ, 
δηα οἰμοῦ οοάϊοθθ οο]θοίθα Ὁ. {π6 βαῖηθ ΟΠ Ἰβθδη Βοθο] 8 ἴῃ ΙΒ 
Ἐπαβίθυῃ ΟΠ ΘΥΒ, ΤΏΘΠΥ Ὀούϊου δηα τροτ δποῖθηῦ ΘΟΡΙ65 ἤθυθ Β1η68 
Ὀθθη ορίαϊηοᾷ ἔγομι {π6 Νιύγίαη ἀοβουῦ, τ ΒΊΟΒ. ἃ’ πον ἴῃ (86 ΒΥ ΊΒἢ 
Μυβοατη. Ατηοηρ' ἔμ688 ἃ16 οἱ] δπᾶ σδυϑθ]α Μ55.. ουαὖ οἵ ψ μῖ ἢ 
186 ἰοχί πρηὺ Ρ6 ρΥΘΔΌΥ πηργονθᾷ. ΤῸ 15 βαϊα ἐπαῦ (θύοι 15 ῥτο- 
ραιΐηρ ἃ ΟΥΠ64] οαϊίοη οὗ ἰμ6 ΟἹα Τοβίαπηθπί, θἰΐμοι οπίάτα οἵ 
τῇ Ῥατύ, ὈΥ {μ6 δἱα οἵἉ [8686 ἐγοαβαταβ.3 

ΑΒΑΒΙΟ ΨΕΒΒΙΟΝΒ ΕΒΟΜ ΤῊΝ ῬΕΒΗΙΤΟ. 

1. Τμαὺ οὗἩ 200 δρᾶ ΟἸἈτοπίο 68, ρυϊα θα τὰ {86 Ῥατῖβ δῃᾶ Ἰοπᾶοπ 
Ῥοϊγρ]οιίβ, νγὰβ τηθᾶθ ἔτοτα {μ6 ϑὅ'υϊδο. ὙΤΠοΒο τοο οὗ «Ππᾶρθ5, Βα ἢ, 
Θδτηι161, ΚΊπρβ ΑΓΕ Υ (νἱΖ. 1 ΚΊπρΒ 1. ---πὶ.; 2 ΚΊηρΒ χΧῇ, 17---Χχν.), 
δια Νϑῇ. ἴχ. 28- χιΐ,, σοῖο ἀοεϊνοα ἴτοτα 86 βαρ βοῦστοθ Ἀο- 
οογάϊησ ἰο Βδάϊρου, «Τπᾶρο8, Βα, βασαμθὶ δπᾶ 1 Κιηρβ 1.----χί, 
γγ6 16 ὑγδηβαὐοα Ὀγ ἃ Ομ τιβῦδη ἴῃ {π6 {πἰγύθοη ἢ οὐ ἔουτίθοπίμ οθα- 

1 Ἡογϑ ὥὀγτγίδος, Ρ. 2384. δὲ δόῃφ. ,ἱ 
2 366. οη {86 Ῥεβδῖίο, Η νου ηῖο Κ᾿ 5 Ἐπη]οῖ. 1, 2.,), Π6 Ὑ͵οιίο 8 ἘΠ Π]εἰς, Ρ. 98. 6 5666.» 

Τανιάβομ Β Β1Ρ. Οὐ, γο]. 1. οἤΔΡ. 16. ᾿ 



78 ΒΒ; Ρίϊοαϊ (Οἱ οΐδηι. 

ἴυτγ. 2 Κίηρβ χίϊ. 17---χυ. δηᾶ Ν ῖι. ἰχ. 28 --- 11, Ῥγοοθοαθα ἔγοτα 
αἰ ογοπὺ Ο τιβάδη ας ΥΒ. 

ὃ, Τ πσο Αὐδρῖο ἐπϑηβ]αίίοηβ οὗ {π6 Ῥβδ]πηβ 4180 Ῥβίοπμρ' 6 γ6, νΥἱΖ. 
παν οομέαϊποδα ἴῃ [η6 ϑγτίθο οἀϊπίομ οὗἩ {86 Ῥβδ!ίδυ ρυϊπίθα αὖ Μουμῦ 
ΤιΘΌδπου ἴπ 1688 ἀπ 1610, δηᾶ δὴ ἀπρτγϊαίοα ῬΑ ύου ἴῃ {Π6 ΒΥ 88 

Μαβοῦτα. 
3, ΤΉ ἃτ6 βοηθ Αταθὶσ ψούβίομβ οὗ {86 Ῥαηίαίθποι, οὗ σψβῖο 

8 [6 ποίϊοθβ οχὶβῦ; θαὺ {Π6ὺ γὸ ππρτϊηίοα. 

ΟΉΑΡ. ΧΥΊ, 

ΑΒΑΡΙΟ ΤΠΑΝΒΙΔΤΙΟΝΒ. 

ΤῊΒΕΕ Ατϑθῖο νουβΒΊΟἢ5 μανο Ὀ66η ῥυϊηΐθά. 
1. Τμαὶ οἵ ΕΒ. ϑαρᾶϊαβ ἄϑοπ, ἃ πδίῖνθ οἵ Εσυρί, δπᾶ δἴρουνγαυβ 

ργϑϑι θοῦ οἵ 1[μ6 Αοδάθιην αὖ ὅογα, ἰῃ Βαρυϊοηῖα. Η1]5 ἰγαπβίδίλομ 18 
ῬδΥΑΡΒγαϑύϊς ἀπ οχρδπδίοσυ, τβϑα]πρ Ταγριμηΐο οΓ ἘΔΌΡΙΠ1οΑ] 
Ἰη οΙρχοίαϊίουβ. [Ὁ 15 πλοῦ ἀβοία! ἴῃ {π6 δχροβίθοη {μαη [86 ο11- 

ἀοΐβια οὗ {πὸ ΟἹ Τοβίαμπηθηῦ, Βμονῖηρ ὙΕΥΎῪ οομβιἄθγα]6 πον ]θαρθ 
οὗ [86 Ἡδερτον δουιρύαγοβ ἴῃ {π6 θη οαπίαΥ αὖ ΒαΌγ θη. ΤῈ 
Ῥοηίαΐθυοι νχαβ ἢγϑὺ ρα ]Π15Π68 1η ἃ ῬοΙγρ]οίί Ῥαπίαέθαοι δὖ (οπδίδῃ- 
ΠΟΡΙΘ, ἴθ Ηθρτον ομαγδοίοιβ, 1646, [0]., εἴδοσαν ἴῃ {6 ῬΡΑΥῚΒ 

Δῃα Τοπᾶοῃ Ῥοϊυρ]ούίβ. ΤΙϑαϊδῃ νγὰβ ρα Π1Βῃ6 48 Ὀγ Ῥαυ]υβ αὖ [6Π8, 
1790, 1791, ϑ8γο. ΤὨδ ἰαχὺ ἴῃ {815 Ἰαὐϑυ 18 σουγαρίοα, Τύ μ88 ὕθθῃ 
οὐβοσνοᾶ Ὁγ Αα]ου3" ἐπαὺ {86 νϑιβίου οὗ ἐπ Ῥοηίαύθαοι, 85 ρυϊηίθα 
ἴὼ (86 Ῥαγῖβ δπᾷ Ἰιοπάοῃ Ῥοϊυρ]οίίβ, μ85 δὴ αῇδηῖν το {π6 ϑδιρδυιίδῃ- 
Ατὐαρῖο. Τα Βοοκ οὗ 90} ψ8β [Ὀππᾷ Ὀγ (ἀοβθηῖθβ ἴῃ ἃ Μ5. οἵ {π8 

Βοά]οίδη, δπᾶ ἃ ἐγαπβουῖϊρὺ τγὰ8 τηϑᾶθ ΕΥ̓ πὶ; θαῦ ΟὨ]Ὺ ἃ 51:28} θ1606 
γγ85 ῥυϊ ρα Ὁ Β,οΚ6Ι, ΚΊπιομὶ αποίθβ {μ6 νϑυβίοῃ οἵ οβθα. 16 
γι ππρ' θοΟκ5 μᾶνθ ποὺ Ὀθθμ ἀϊβοονοσθᾶ, Τῷ 18 πλοϑὺ ΠΙΚΟΙν ἐπαῦ 

ϑδδα1α5 ἰταηβ]αἰθα 81]. 
2. Τὰ {88 Ῥοϊγρίουίβ 15. δῇ Αυδθϊο γουβῖομ οὗ «οϑῆθδ ἀπά οὐὁἨ ρατὺβ 

οὗ {μ6 Βοοῖκβ οἵ Κίηρβ, νἱζ. 1 Κίηρβ χί!,--- ἹΚίηρβ χιῖ, 16., τηδάθ 
ῬΥ ἃ 965 οὗ {π6 δονθπῖι οθηΐν ; δπᾷ οἵ Νοβθιρῖδῃ 1.----ῖχ, 27., 
Ρτοοθϑᾶϊπρ' ἴῃ {Ππ ταθπποῦ ἴτότα ἃ «6 88. δαῦποῦ, θα Βα ΡΒΘα ΘΛΕΥ 
τη ουροϊαίθα ὈΥ ἃ ΟΒυιβάδη μπᾶ ἴγοτα [Π6 Ῥϑβίηζο. 

3. Τα Ατβδδίο νϑυβίοῃ οὐ {πὸ Ῥοηῃίδίθβιοι ρα Π15Πῃ64 Ὀγ ΕΡΘΏΪῚΒ 
αὖ Τιογάθῃ, ἴῃ 1622, νγχαβ τηδᾶθ ὈΥ͂ δῃ Αἰτίοδῃ {6 νν ἴὰ {86 ψπιτύθθητῃ 
οοηξασΥ, ἴῃ {π86 συϊραν Αὐδρῖο ἀϊαϊθοῦ, ἔγοτα {86 Μαβοσθίλο Τθχῦ. 

Βεβιάθθ ἐπ686, {πθῖθ 18. ἃ ΜΆ. ἴῃ (86 ΒιηΒῃ Μάβϑυτῃ οοπίδι μην 

Οἰοπϑβῖβ, [μ6 Ῥβαίπιβ, δῃᾷ Πδη16], ἴθ 8δῃ Αὐϑθὶο ψϑυβῖθῃ τηϑα8 ὈΥ 

Θελῆϊαα Βθη ον Αβπεκοί. [ἶὰ ἔπ Βοά]οίδπ 15. δἂπ ἀπρτϊηἰοα 
ἰνϑηβαθίοη οἵ {ῃ6 Ῥβαίτωβ, [πι (6 Μαπηβοῖμα Τ ται {Π6Γ6 18 916 
οἵ (ἀβμϑβὶβ ἴὸ ΜΆ. 

᾿ 3606 ΚΟΙ, ἘΪΠ]οῖΌ. 8. 195. 
2 ΒΙΡ]. Ἐτιυ. Τοῖβ6, ἃ. 5. νν.. Ὁ. 149, 

ἐ 83 ρα 16 οίίο, ΕΠη]οῖ. ; ΚΙ], ἘΠϊη]οἷδ. , Ηδνογηῖοκ, Ἐπη]οῖΐ. ; δῃὰ Ἠανιάβομ Ἐ ΒιὉ. 

γἱ, ὙΟ], 1, 



ϑαπιαγίέαη Ἰγεγδίοη οΓ ἐδ Τοηξαίσιοῖι. 79. 

ΑΒΑΒΙΟ ΨΕΒΞΙΟΝ ΟἿ ΤῊΝ ΒΑΜΑΒΙ͂ΤΑΝ ῬΡΕΝΤΑΤΕΈΌΠΟΗ. 

ΑἴοΥ ἐπα ϑαμιαγιίδη ἀπἸαϊθοῦ Ῥθοδμλθ οχποί, ΑΌὰπ 5814, ἃ ϑϑαϊηδ- 
γιίδῃ, τηϑἄθ δὴ Ατϑῦῖο σϑυβίοι οὗ {86 Ῥρηίαίθυοι [ῸΓ 815 [611 - 
το ριοηϊδίβ ἴη σγρί, ἀρουύ {δ γϑαὰγ 1070 α.Ὁ. ὕνβθγβ {Π86 βαπιᾶ- 
γἰΔἢ ἀργθο5. τ (η6 «6 ιβῃ οορυ, Αδὰ ϑαϊά [Ὁ] ονγεα βδδαϊδβ, 
θα γ ποτ ἔν ποσὰ ; θυαύ ΒΘγΘ ἐπ βαταδτιίαη ἀθραγίβ ΠΌΤΩ 
ἰμ6 Φ ον θα, μ6 [Ὁ]]ονγβ {Π6 δαιαδυιίδηῃ ἰοχύ, ἐσαηβίδίιηρ 1ὖ {α Π ΠΥ 
ψἢ [Δ αἱ οὗ [86 ϑδαιηραγιίαη σούβῖοθ. [1κ6 {μ6 (ὑμαϊαθθ ρᾶγαὰ- 
ῬΒταβίβ, Β6 στϑβοΐνοθ δῃξῃχοροραίβιδηηβ, ΘΏΡΙΟΥΒ ΘΌΡΒΘΊβυηβ, ἀπά 
τ δ ῖκ65 Βαυ δ] τϊποῦ δἰ θυ ίιο8, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 1 ῬΙΌΡΘΙ ΠΒΠ16Β. ᾿ 

Βαὺ {86 βαιηδυϊίδηβ ἴθ υσῖδ οοηηθσθα ἴο 86 {86 γϑυβίοῃ. οἵ 
Θαδαϊαθ ουθα αἰτοῦ ΑΌπὰ δα α 5 νγὰβ οἰτουϊαίοθα, Ἤδπορ ΑΡπ] Βαγδοοῦ 
ΘΟΙΠΡΟΒΘα βοβο]α οὶ {86 νουβίου οἵ νυ ϑαϊά, ἴῃ οτᾶου ἰο τϑοοχη- 
τηρηᾷ τὖ το {πΠ86 ῬΘορὶδ δη6 βῇίκα ἐμ ογϑαιὺ οὐ ϑαδαάϊαβθβ σούβίοῃ. [1}ἢ 
ἘΠ15. Ἰϑηποῦ {616 ΔΙΌΒΘ {ὔγχο ΥὙΘΟΘΏΒΙΟΩΒ οὗ {16 Αὐδθιῖο- ϑαιηδγιίδῃ 
ἰτδηβ ἴοι, δὴ Εἰσγυρίϊδδη οη6 ὉΥ ΑΡρὰ δα, δῃᾶ ἃ Υσθη ὁπ6 ἈΥ͂ 
ΑΡῈ] Βαγδοαῦ, {Ππϊουϊαπαίθὶν Ῥοίμ Ὑγ γα Βοὸπ τηϊχϑα ἀρ ἰορϑίβον 
ἴῃ, ΜΆ., δηᾶ οδὴ πὸ ἰοηροι 6 βδαραγαίθα, Καθμηθη ἢδ8 ὙΘΟΘΗΟΪΥ 
ῬΟΘΙ ΙΒ α βοόσλθ ὈΟΟΪΒ αὖ [ογᾶθῃ, 1861, 6. ϑρβοίπηθῃβ δᾶ Ῥθθῃ 
Ῥγδυϊλουβῖν ρῥυϊηἰθα ὈγῪ Ἡούηρον, (ὑδβίεβ]!, 1} 0γ6 11, ΒΛ μη, ΗἩ γα, 
Ἅδη Ὑ]οίθη, δθα οἴμοσβ. ΤΠ6 Ῥοβϑὺ οὐ108] δοοοιυηΐβ οὗ τὖ ἅτ {ῃο88 
σίγοῃ ὈΥ Τὲ ὅΐδου, Ἐποββοση, πα ΘβρθοίΠν Γαγπ00]]." 

ΘΟΗΑΡ, ΧΥΙΠ, 

ΒΑΜΑΒΙΤΑΝ ὙΕΈΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ῬΕΝΤΑΤΕΌΟΗ. 

ΤΉΞΒΒΕ ͵ἰβ ἃ νϑβίοῃ οὗ [π6 βδαιηδυϊίαῃ Ῥοπίαίθποι ἴῃ [π6 ϑδιπαγιίαῃ 
Ἰαηρτασο. [Ὁ 18 ΤΔ 08] δηᾶ 11ἴθγα]. ΤᾺΘ ΟὨ]Υ ᾿πβίδποθϑ 1π 80 Ὰ 
[86 ἰπταπβίαίοσ μὰ8 ποὺ ϑἀμογθά ἰοὸ {π6 σψογάβ οἵ {μ6 ϑαπιδυϊίδῃ ΘΟΡΥ, 
8Γ8 ἴῃ ῬΔΙΆΡΗταβίηρ' (88 πᾶ οὗ Τ)οἰΐγ, ἴῃ τοβοϊ γϊηρ' ἈΠ ΒγΟροραίῃ1ο 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΩΒ, 8πᾶ ἴῃ Θμλρ]ουίηρ ΘΌΡΒΘΠ15πὶ8 δἰτθι' [8 ταϑῆποῦ οὗ [86 

Ταγροβθ. Ηθ θα ΘΠΕΥ ἄρυθθθ πῃ (86 Ταγριιμ οὗ ΟὨΚΘΟΪΟΒ, 
ΜΓ ΉΘΠΟΘ ἴῦ ἡχ65 Ἰπξεγγοᾶ Ὁ. Ηούηρσον ἀπᾷ Τλοηπογηα τῃαῦ 6 ταδὰθ τ|86 

οὗ ἢ, Ὑοὐ 88 πὸ ἄοεββ ποὺ οοἰποῖᾷθ σψῖθ ΟἸκοΙοβ τὰ ἀμπου!ῦ μδ8- 

βαρδ8, {π6 ἀρτθοιπθηῦ ΤΊΔῪ ῬΟΥΠΔ05 δ6 δσχρίαἰποᾶ ὈΥ {πμ6 Ἰῃῆπθῃοθ οὗ 

[88 Βουταθηθαίίοαι ἰταδιίίοα οὗ 86 96.018 ὁ {86 {πϑοίορυ οὗ {μ6 

Θαιηατϊίαπθ. Θ6Π {μοῖθ αγθ οογίθίῃ ρβου δυ! 165 ΒΊΟΝ τᾶ 11 
ἀπῆουϊε ἰο τοβὶδὲ ἐμ δββυταρίϊοη οὐ ἱπίθεροϊδίίου. 19 οαὉ]6 το ηρΒ 

Δηά [86 ναγϊαίζομβ 'ὰ Μ88. ροϊηῦ ἴῃ {π15 ἀἰτθοοα. ὙΠῸ δαίβου πὰ 
σΘ 816. 41 ἀπκπονη. Μοάθγῃ δοοουηίβ οὗ 116 ϑδηλαυαη8 {Π|6η}- 

Βαῖγββ ταϑῖτα Ναίμαμδοὶ (μ6 δὶρῃ ῥγιθδὺ ἀπ6 δαΐμον (720. 8.0.) 

Οἰβθηΐαβ βαρροβοβ Ὁ ἴο πᾶγθ Ὀθθῃ τηδᾶθ ἃ ἔδνγ Ὑϑδ78 δέον {π6 διστἢ 

οἵ Ομ τἰβί, τ Βιοι ἴθ, ὁ [86 ψΒο]6, [μ6 πιοβῦ ρυοθ8}}6 ΒΥΡοΟΙΒ6Β18; [ῸΓ 

ΦΌΣΠΡΟΙ] αϑέτταβ ἐπαὺ ἃ ατοοῖκ ἐγαπβαύομ γγὰ8 τπιϑθ ἔτοπι 10 τὰ Εργρῦ 

ἴῃ [μ6 βϑοοῃᾷ οϑηίαῦσυ αἴνοῦ Ομ τῖβι.Σ Βυὺ Ηδνουπιο τούθυβθβ {86 

1 Οὐ . {89 ΟτἹοηΐία]18, γο]. 11. 2 Τρ, Ρ. 116. 
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[λοῦ, Βα ρροβίησ {παὉ {πΠ6 τροῖκ- Βαιλδυιίαη νΘΥΒΊΟΩ. 18. οἷ ἀ6᾽ ἐμὰπ {Π6 
τη γ δη.8 [ΓΕ ΦαγΏ0}] 5 ορ᾿πίοι Ὀ6 Θογγθοῖ, ἃ8 57͵ὸ Ὀ6]16ν6 10 18, 
[θὰ {π6 ϑαιηδγιίδη νϑυβίοη τηυϑὲ πᾶν θθθη ἴῃ οἰτουϊαίίομ [ὉΓ ἃ ὁοῃ- 
ΒΙάογϑθ]ο ππθ Ῥϑίογα {86 τηϊΔάϊθ οὗἨ (86 βοοοπμα σϑηΐασγ. ΕὙΘΉΪΘΙ 
ΒίΧΒΠΡΘΙΥ ὈΥΩΡΒ ἄονγῃ 108 ΟΥΡΊΩ ἰο {Π6 ἐϊπη6 δῇζο Μοβδιησηθά, 10 
18. Ῥυϊηίοά τὰ {ῃ6 Ῥατῖβ δηᾷ Τωοηάοπ ῬοΪγρ]οὐίβ, θὰ ἸΠοΟΥγ ον. 

ΡΕΝΒΙΔΑΝ ΝΕΙΒΙΟΝ, 

Α Ῥογβίδη ἰγδηβδύϊοη οὐ (86 Ῥεμπίαϊθιοι τπταβ θχϑοιίθα ὈΥ͂ «4000, 
Βοῃ οἵ Φοβθρῃ Τανυβ ἃ 967. Τὺ [Ὁ]Πον8 {π6 Μαβογθίιο ἰδχύ [16- 
ΤΆΠΥ πα ΟἸΟΒΟΙΥ, ἱπ {86 πηϑηποῦ οἵ Ααπ1]α, δαορύϊπηρ Ηδρτον οοπ- 
εἰγποίϊομβ ορροβοᾶ ἰο {π6 ρϑηΐαβ οἵ {π6 Ῥουβίδῃ ἰδηριιδρθ, δ Πα ΤΑ ΠΥ 
ἩΘΌτον πτογᾶβ, Ρμαὺ δχραϊπίησ ἀἸΠου]ν θΪδοθβ δῖθοσ Ομ Καῖοβ, δηὰ 
οοἰποίαϊπρ' οοοαβίομα Πγ ὙΠ ϑϑαᾶῖαβ α15οθ. Ασοοογάϊπρ ἰο Βοβθη- 
τα Π]Π6γ3, Ὁ οοὐἹᾶ ποῦ μᾶνθ Ὀδθη ταβᾶβ Ῥϑίοσθ {μ6 πἰπίβ οὐ ἐθηίῃ 

σϑμΐατυ, θθοδιβθ ΜΒαδοῖ, ἰὰ θη.Σ. 10., 18 Θχραἰποᾶ δαφάαά, πΒΙΟΝ 

ΟἿ τγὰβ πού Β}]10 81] Α. Ὁ. 762. Απὰ 'αναβ 18. πα} Ὁ ̓πῤουργοίβα 
Τ᾽ι5, ἃ οἷν ἴῃ ΟἸογαβϑδῃ, ΨΠΟΙΘ ὕμποτο γγὰ8 ἃ οοἰογαίθα «ον βἢ 

ϑοδάθια᾽υ. Βαύ Τιουβρδ ἢ ΟΧρ απ 10 οΟὐμουυγ 56, ἀπ ἀδίθβ ἐΠπ6 γϑυβίοη 
ἴῃ {86 βιχύθοπίῃ οθη αν. ἢ 

ΤῊΪΒ. ἐγδμβαὐΐοη γα ἢγδὺ ρυϊη θα ἴῃ {16 Ῥοϊγρίοιῦ Ῥοαίαΐθαο οἵ 

(ὐσπδίδη!πορὶθ, ρα βμβα ἴῃ 1646, [0]., ἴὰ Ἡοργον Ἰθίθουβ. Οαῦ οἵ 
(18 106 νγαβ ἰγαπβου 64 ἴπ ἐπ6 Ῥογβίδηῃ ομβαγαοίοιβ Υ Ηγάθ, νδο, 
μανίηρ' ΒαΡΡΙ 164 [86 οἰιδβηαβ, δοοοιηραμπθα Ὁ πα ὦ 1 ἢ γουβίοη, 
δηᾷ ἰταηβίουγοα 1 ὑο [86 Ἰωοπάοῃ ῬοΙ ρου. 

ΟΠΑΡ. ΧΙΧ. 

νυ ΟΑΊῈ ὙΕΚΒΙΟΝ. 

ὝΤΗΙΠΕ Φ6γήοπιθ αβ ΘΙΏΡΙοΥΘα ἴῃ τουϊβίηρ 0Π6 τυεγϑὶο τυείι8, Ἦθ 
γοβοϊγοᾷ ἰο τᾶκο ἃ πὸ 1«οὐΐῃ ἰγαμδίδιοη ποσὰ (86 ΗΠ ΘΌγον. Τὸ 

{π|8 Β6 γγχὰβ υτροᾶ ὈΥ {μ6 δἄνϊοβ οἵ ναιϊουβ ἔποπμάβ, δ βϑρδῃ 
ϑοοοΥ αἰ πο]ν (μ6 ἀλάπουβ ἀπαογίαικίπρ αἴνον {86 γϑὰῦ 88, στὰ {Π6 
ῬοΟΚα οὗ ϑαηπθὶ ἀμ Κίηρβι Αἰ {μ6886 Β6 ὑγϑηβίαίθα 8}} {88 
Ῥορμοίβ, ἐμ8 ἔοαν ρτθαῖου ἃπα [86 ὑνγοῖνθ θββθὺ ὁη68. ΤῸ 8686 
βαοοοροᾶρᾷ Ἐοοϊοβιαβῦθθ, Ῥεονοσῦθ, ἀμ (ὑδηύοϊθβ; παχὺ «00, {868 

Ῥβαϊπιϑ, Εἶζστα, Νϑβϑιηίδῃ, δπᾷ ΟἸτοηΐο]98. ϑοπθ γϑαιβ δέθεσ, ἢ6 

ἰταπδαἰθᾶ {π6 Ῥϑαίαίθαοι, ψμϊοῦ γὰ8 ΒΠΟΓΠῪ [Ὁ] ονσοα ὈΥ «οβιυϑ, 

Φυᾶρεε, Βα, δηᾶ Ἐβίμον; δπα ο τηᾶΐϊζθ {ῃὴ6 ΟΥΚ τοσα οομρἰ οί 

Ἠ6 αἷβο τοπᾶβγοά Τοθὶῦ δὰ συ. ΤῊΘ ἔοσταου Πὸ ὑγαπβαίθα 1ὴ 
οη6 ἅἄδν, ὈΥ {86 μ6ρ οἵ ἃ 9θνίβῃ ἰθϑοθοῦ τθο τπίογργοίθα ὑπὸ 
Ομα!ᾶθο 'ὰ Ηθργον πψογᾶβ, Ψϑγοσαθ ἀϊοίαηρ {πΠ6 Τδῦπ ἰο ἃ αὐ]οκ 
τυϊοσ. ΤῊ Ἰαΐίοι μα {τ πβ]αίθα ϊἸπη86] ἢ, δου μ6 “βαὰ δοαυϊγθαᾶ 
βΒοπιθ Κπον]οᾶρο οὗ Ομα]466. Ἠδ ἰουμπα {86 Ὀοοῖκβ οἵ Μδοοδθεθβ ἴῃ 

1 ἙἘΠΉ]6ῖῦ. 1, 2. ῬΡ. 110, 111. 
2 δε 1πΠ6 ΨΕΓΠΔΠΑ]). ἃ. ογβέθη Ὑ υβδυητη]. ΤΠ αίβο ον ἃ. 8051}. Οὐοπία δύθη, ἢ. 10. 
8 Τὴ. Ψογρίομα Ῥοηίδίθαοῃϊ Ῥοόγεῖοα, ζο. Ὁ. 4. δὲ δεηη. 
4 Τῃ (6 Φοηα ΑἸΙσϑι. 110. Ζοῖτ, ἔοτ 1816, Νο. 58, 
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Ἤτον, 88 αἷβο Εἰοο  βδϊαδίϊοαβ; θαὺ μ6 τοηἄογοα ποῖμον ᾿πΐο Τιαἰΐη. 
Α5 ἴο {86 Αροοσυρβαὶ δἀαπλομβ ἰο Εὐβίμοι, 1)8π16], ἀπ «για, μ6 
τοίαϊποᾶ ἔμθηα, τι τιϑυῖκθ ΘΧΡΥ ββιηρ ἢ15 αἸβαρργοραίίοη. Τῆμβ 41] 
[86 Αγοοσυρβδ, οχοορὺ Τοριῦ δπᾶ “πα 1}, τγὰ8 τοίδῖπθα ἔτοτα {86 οἱά 
Τιαἰϊη οὐ απίο- ΠΙογοηψηιίαη. ΤῊΘ ψ}016 νψουΐ σὰβ οοχηρ]οίβα ΔΛ.Ὁ. 
406, Βανίηρ Ὀδθα οχθουίθα αὖ Ἰπύθγνδὶβ, ρασύ δου ραγί. ἀοοοσάϊησ 
ἴο ἰδ οὐγῃ βίαϊοιαθπὺ ἴῃ {π6 Ῥγοΐδοα ἰο [βαῖδι, μἷβ ορ]θοῦ νγὰβ δὴ αροΐο-- 
9οέϊε ουθ.0 δ ψιβμθᾶ ἴο βίορ [86 οδυ}]β οὗ {Ππ6 “678 ἀρϑϊηδϑῦ {16 
1,ΧΧ., δπᾶ 580 δβϑῖϑέ Ομγἰβθύδηβ ἴῃ ὉΠΟΙΥ σΟη ΓΟ 5165 τ} {ΠΏ Θ τη. 

ΤΏοτο 15 δὸ ἀουδὺ ὑμαὺ «Θγόσηθ μδαᾶ ἃ ροοα Κηομψ]οαρο οὗ {86 Ηο- 
Ὀγθνν Ιδησαᾶσο. Η)δ δᾶ Ὀθϑῃ ᾿ηβίγποίθα τὰ 1ὖ ΟΥ̓ 6718, 8πα Βεά 
Ἰαθουτοα νϑΎῪ Προ π ]ν ἰο ονούοοσαθ {μ6 ᾿πμογομπῦ αἸβΒΊΟ] 165 οἵἨ {86 
βΒίαπαγ. Ηδθ νγχὰβ ἐμουθίογθ ψ61} ργθραγϑα, 85. Ὁ ἃ8. ἂῃ δοαυδιηίδηοθ 
σΠ {86 οτἱρίηδὶ Ἰδηρδρα γγα8 σομοθυηθά, ἕῸγ {π6 ἰαβὶς μ6 ππαογίοοῖ. 
Ηδς Βεᾷ 4180 δοουαγαίβ ΗἩΘΌΓΘΥ οοριΒ ἔτοσὰ συ βιομ ἰο ἰγαηβίαίθ, Β6- 
51465, Β6 τηχϑᾶθ 86 οἵὗἩ {π6 δχθρϑίίοδὶ) ἰγσδαϊτῖοη οὗ {Π6 “ἶ ονγβ, 88. "7611 δ 5 
ΘδΥ Ποὺ ἰσαμϑ᾽αἰϊουβι ΟΥἁ {86 ἰαΐϊΐου 6 ταθαίϊουβ {86 ΠΧ Χ,, Ααα]]α, 
ΤὨοοδοίίΐοι, ϑυγασαδοῆιιβ. ΤΠ6 ῬΥΙΠΟΙΡΙ65. ὁπ μοῦ ἢ6 ῥγοσθθαρα 
676 τὶρῦ δηα Θσχοθ]]θπί, ἴοΥ ἢ6 ἀνοιαθα, οπ {π6 οπα μδπᾶ, ἴοο ργϑαῦ 
1 γα ν, νυ ΒΟ ἢ 18 1800168 ἤο ὈΘοοτα 6 ἀπιπί8]]1010]6, δπα ὁπ {86 Οἴου, 
ΔΙ᾿ ΓαΤῪ ἀθραγύατοβ λοι {π6 οΟΥΙρῖθα]. ὙΥ̓μαῦ 6 αἰγτηθα δὖ νγαβ, ἰὸ 
σῖγα {π6 56η86 οἰϑαυΐυ δηα αἰβίμηοῦγ. Ῥοββθββίηρ Βα 0 αὐ] 1Ε Δ 10Ή8, 
δι [ὉΠ] ονγῖηρ ΒΟ ὈΥΙΠΟΙΡ]68, ἢ6 ργυοαποθα ἃ γϑυβιοῦ ὙΥὨΙΟῊ Τ8Υ οχ- 
οοραδᾷ ἴῃ να] ΔΠΥ ὈΥΘΟθαϊηο' 956 ; 8Δπα ὙΒΙΟΉ γ76 τὺ βαΐο! νυ αἴθντη 
ῃοη6 οὗ {μ6 [Δ οΥ8, βᾶνθ Βιτη8611, οου]Ἱα ἢᾶγα οχθουαίθα. δα δα ποί 
Ῥτοορϑάβθα 1 ἴοο τουοῖ Βαβύθ ἴῃ τοπἀθυιηρ' Βοταθ ῬοοίκΒ, δα βαβοτγθα 
ἐγδαιθηῦ ΤΓΘΥΥΡΌΙΟΙΒ ἔγότη Βιοἴσ θ88 πα οὔμον οδβ68, 6 τηϊρηῦ μᾶν6 
ΔΟΘΟΙΩΡΙΠΙΒη64 ἃ Ὀαιϊοῦ σουκ. δ οομἤοϑβθβ, [Ὁ Θχϑηρ]6, {παΐ 6 
Το Πἀογθα ο]ουηοημ ΒΒ ὙΧΠΙΠΡΒ, ΥἱΖ. ΕΟ] οδιαβίθθ, ῬΥΟυυΌΒ, δπα (ἰδη- 
[16165, ἴπὶ τα ἄασγβο αἀποίδμον οἰτουτηβίδποθ ἐπα ἀοίγδοίβα ἔλοσω {Π6 
ψααθ οὗ {Π6 ψϑυβίοη τγαὰβ 818 δα οὗἨ ἵππον δ ΠΟ }8 ; ΟΥ̓ Ταύμου οἵ Ὀθιηρ' 
ὁΒαγροά τι ἱπποναίϊοθ. 1π ΘΟηβθαῦθηοθ ὉΓ 0818, ἢ6. Βογηθίτηθ8 
βου Προ 15 Ῥοίζου Ἰαᾶρταθπ ἰο ἀποϊθπί δαϊμουιγ. Ηδ νγὰβ ἱπηϊά : 
αἴτια οὗἁἨ Ὀοϊπρ' ἀβοιλθα Ἀογϑίοδὶ. 

Νουνιπβίαπατϊηρ' {πΠ6 ταουιίβ οἵ {815 νουβῖοι, δῃηα {86 ὀδα ουΒ τη8}-- 
ΠΟΥ ἴῃ ΜΒΙΟΝ ΦθΘγοόιηθ Ῥγοοθθαθαά, 18 στοῦ αἸαὰ πού δβοᾶρθ δπὶπηδᾶ- 
γοβίοη. [8 ἀθραῦίατοβ ἴστοιῃ πῃ 1 Χ Χ, τ ΒΙΟἢ γα ἴπθη γοσαγάθα 
ΜΠ ΒυρουΒ οὰ85 [66 ]1πρ5, δηα ἴτοτα {π6 ἵγοέμα {π6 οἴἴβρυίηρ' οὗἨ {ῃ6 
1,Χ Χ., τοπάογρα τ ὁὈποχίουβ ἴο {86 ταϑ]ουν οἵ Ὦ18 ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΓΔΥΊΘΒ, 

, ΤῊ ραββίοπδί Βιυβπαβ δοοαβθα μἰπὶ οὗὁἨ μϑυεβυ δῃᾶ ]ϑιβοαίίοη οἵ 
Βογρίασο. Ενθῃ Απυρυβίπηθ δα ΒΟΓΆΡ]68, δἀπα Ἰοϊπθα (ο βοῖηθ οχ- 
ἰϑηύ ἴπ Ὀ]αμηΐπρ (86 δυΐμογυ. Βαΐ 86 ψ͵ὰ8 δξθυνγαγαβ ἱπάποθα ὈΥῪ 
Φ  γοσο 5 ἀδθίβποο ἰο οσρύϑθδβ δρρύουδὶ οἵ δῃαὰ ἰοὸ θι ρου {μ6 ΠΟΥ 
ψουβίου. ΑἸ] μῖ8 δοῃίθιαρουδτῖθβ, μού νοῦ, ἃ ποῦ ἔσονσῃ ἀΡοη [88 
Ῥγοδυοίΐομ. ϑβοτῃηβ ὈΙΒΒΟΡΒ δπᾶ ομυγοίιθβ τϑοοινϑα 10 νου ]γ. Τί 
γγὰ5 θοίζοσ ἰγοαίθά Ὀγ {π6 Οτσθοῖ ματος ; [86 Ῥδίμ Αγ Οἢ ΒΟΡΒΓΌΠΙΙΒ 
τοηουΐπρ' [π6 νοχβίοπ οἵ {μ6 Ῥβδίτιβ πα ῬτορΠμοίβ ᾿πίο ατθοκ. 
δ] νὰβ {μ6 ἢχβῇ οουηυ ἴπ ὙΠΟ τὖ σοῦ ἴηὔο Θοο] Θ᾽ ϑΌ108)] 

1 ρα δἷΒ ἰγοδίῖβα, Π)6 Τ)οοίγί πα ΟἿ γβίϊαηδ, ἵν, 7. 

ὙΟΙ, 11. α 
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86, Ηδποο γχὰ τόδα οὗ {π6 ῥσγαΐβοβ βοδίονγεα ὁπ 10 τὼ {μ6 ὑγουῖϑ 
οὗ (ἰδββίαμ, Ἐπ μοσῖαβ οὗ ΤΠ γοπδ, Ἰποθηῦ οὗ 1μουἴπδ, αι νίδη οὗὨ Μαγ- 

56 1165, ἀπά οἴβοῖβ. [πω ὁοῃβθαῦθηοθ Ομ ΘΗ οἵ ΟὙΘΡΌΓΥ ἴπ6 Οτοδύ 
ἀβίηρ 10 ἴπ 8 δογητηθηἑαΎ ΟΠ. «700, 4Ιοπρ Ὑγιῦμ {π6 οἱά μοί, 1 
ΒΟΟ5 Οδίαϊ πο ΟΌΣΥΘΠΟΥ ἀπα ογθαϊῦ ἴθ Πουηθ ἃπα οὐμοῦ οματοι 8 οὗ 
{μ6 ὙΝ εβύ, 5ο {μαῦ Ὁ ρταάυδ!ν ἄτη ὧο βάν ὑμῖν ϑυβαὶ ἈΒΟΘΠΔΆΠΟΥ 
ΔΗ ἴο βυρρίαπύ ὑπὸ οἰά Ταπ. Αδουῦ 200 γϑδγβ δίγεσ. “ ϑυοπλθ᾿β 
ἀβδίῃ, 10 νγγαβ (86 απΐνουβαὶ ΟμυτοΒ σουβίοθ. 1π66 {88 βϑυθηίῃ οθῃ- 
ἴατΤΥ, ἰῷ Βδ8 ΔΙνγΑγ8 θΘΘη πιβθα ΘΧΟΙΠΒΙΨΘΙΥ ἴθ (886 Ῥοτααη ΟΠατοῖι, 
αι 86 ὁχοορίίΐοα οὗ (86 Ῥβαίτηβ, συ μῖοι, θθῖηρ ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ βού 1ὸ 
τηιβῖο, δᾶ τὖ ἀπου] ἰο μᾶνο αἰ ογαύοπβ ᾿πγοαποθα 1πΐο {861}. 
Ἡδποα ἰδ οἱ Τιαύϊπ ῬΒαΙΊΟΥ ἃ5. οογγϑοίθα ὈΥ «ϑύοιηθ 88 Ὀθ6θῃ 
δι] οΥ θα βίποθ ασθροσυ [μ6 ατοαῖ, ΤῊ Δροοσυρμαὶ ὈοΟΚΒ, Βδγιοῆ, 
ἘΠοο] οϑιδβίϊουβ, ΥΥ ̓βάογ, πα Μϑοοαῦθθβ, ἃγ6 τϑίδι θα ἔσοτα {6 ὙΘΥΒ1Ὸ 
νοίι5. Τμ πᾶὴθ Κγμίσαίε ὙοΥβῖοη γγὰἃ8 σΊΥΘΙ ἰοὺ 10 Ττότὰ {π6 τη τὖ 
γγ88 ἀΠΊγΘΥΒ81]ν δἀορίοα Ὀγ π6 βου 18} ΘΟΙΩΤΑ ΠΊΟῊ. 

Ονΐηρ ἰο ἃ ψδυϊ θυ οὗ Ἰμῆμπθηοθβθ, {π6 ἰαχὺ οἵὨ [8185 σϑύβίουι Ὀθοᾶπηθ 
οοΥταρὺ δὖ 8 Θαυν ρουϊοά, Το οἷα Τμαὐϊῃ νγὰθ α56α Δ]οηρ' 1 1 
ΤΟΥ ἃ. ΘομβΙ ἄθυϑ]6 ὕλτηθ, δηᾷ δχοτίθα δὴ ᾿Ἰπ]υσιοὰβ οἴἴθοῦ ἀροῖ {π6 ἰοχύ 
οὗἨ [ῃ6 πον νϑυβίοι, σϑαβιηρ ὨΠΤΊΘΓΟΙΙΒ ΔΙ θσϑύϊοηβ δούμ Ἰηὐθπύιομα 
Δα ἀπᾶεοβισηοα, ᾿ἩΔΙΕΙΘα θα τοοηκβ ᾿πἰτοάπορα ᾿πΐο {μ6ῖν ΜΘ. 
Ὁ Ἴοββ68 τόση οὐμ Υ Θορὶθβ, τόση Ῥ8γΆ1161 ραβϑᾶρθθ οἵ {86 Β10]16, ἔτοτα 
Ἰτατρῖοα] ῬθΟΟΚ5, {πμ6 οἴμοῦ ψυϊηρβ οἵ “ ϑύότηβ, δηά δυθὰ ἤτοτα {86 
Θαρίπεαρϊηὐ δηἃ δοβορηυ8β. (ἀτοδῦ οΥἸ 108] ΘΆΡΥΙΟΘ ἃΠα ἸΡΉΟΥΔΠΟΒ Ὑ76Γ6 
δυϊποοα ΒΥ Βι ἢ ΔΙΡΙ ΓΑΥΥῪ ΡγοσΘυγ6 οα ἐῃ6 ραχύ οἵ οοργιβίβει ΤῈῊΘ 
ἰοχὺ τγᾶὰβ ἀἰβῆριγοα τ] δααϊθοηβ ἀηα αἰ θυϑέϊοηβ, 50 ἰμαὺ {π6 πθ- 
οΘβϑιν οὐἉ οὐἹ]ο8]} διιθηαίοη νγὰβ 610 ὈῪ 811] Βομ δ γ8. 

ΑΒΡουΐ {πμ6 γϑὰῦ 802, ΑἸουΐη, αὖ {μ6 οοτητηδπα οὗ ΟΠδυ]θιμαριθ,. 
ἀπαογίοοῖς ἰο τονῖβα {π6 ἰοχύ, θαῦ οη δῦ ὈΥΙΠΟΙΡΙ6Β 1ὖ 15 ἀπο] ἴο 
ἀβοονοσ. Υνε ἅο πο {μιπηὶς ψ Ἡοάν, {μαῦ δ οδιωρὶουθα {π6 οτἹ- 
οἾπ8] Ἰαηραασοβ δπα Μ 55. ῬΟΥΒΟῚ 18 ΤηΟΤὉ οοτγϑοῦ ἴῃ Ὀ6]1Θνίηρ' {πα 
ἢ δρᾶ ΜΌΝ. δἱοηθ. 

Τῃ {μ6 δ᾽θναηίῃ οοπέασγ, [μδηΐᾶπο ΑτοθθΙβμορ οὗἨ (ὑδῃίοΓΡΌΓΥΥ, 
τηδάδ δηοίμου σγουιβϑίοη οὗ {86 ἰοχὺ; δῃᾶ 1τῃ {86 ὑπο, Οὐδγάϊηα] 
Νιοοίααβ.Ό. Αδθουΐ {86 βαῖὴθ {ϊπη6, δρρθαῦγθά {μ6 ραπογίβοξξ ΟΥ̓ 
Οὐογγοοίογία Βιδίίσα, Ψ(ΟΒ6 οὈ͵θοῦ νχὰ8 ἴο βθοῦσα ἃ οογσγϑοῦ Β1016 ἐδχύ, 

“ βοιηοναῦ ἴῃ [86 ταβηηθ6} οὗ [Π6 Μᾷβογδβ. Τα ἰοχὺ οἵ [86 γυραΐο 
νγὰβ ΤυΓΑΙΒηοα ἢ ρ]οββοβ ἔτοπὶ ΟἾΒΘΥ ΟΟΡΊ68, ἃ5 αἷβὸ ἔγοτῃη {π6 τυῖῦ- 
Ἰησβ. ΟἵὁἨἮ {86 ΟἸ6οΥ ἔἈΈΠΘΥΒ. 8η6α οΟἾμοὺ αἰβριΒηθ6α θϑοθθυβ τῇ {Π6 
ομγχοῖ, ταῦ οιμθμδίιοηβ δέου [86 ΟΥΡΊΉΔ], ΤΟΙ ΪΚ85. Οη. ΡΘΟΙΪ]1411- 
{165 οἵ ἰδησααρα, ᾿ηὐογραποίϊοι, μα βυομ {πκ ρα ατβΒ.Ό ΤΉΘΒ6 
οσογγθοίογία οὐ ποίθβ ΘΓ τηϑθ ὈΥ̓͂ ΤΠ ΚΒ πα ᾿θδυΠ6α τη6ῃ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 
ἴο Ῥγθυθηῦὺ {86 οουυυρθοι οἵ {86 ἰοχύ. Τῇ οἰἀθδύ Κπονῃ 15 {μπᾶ 
τηϑαβ Ὀγ {86 ΟἸβύθγοιδῃ ἀρθοῦ ϑίθρμθη, δρουΐ 1160. [Τύ 15 ορυϊοιβ, 
Βουγον συ, ὑπᾶὖὺ [818 ΤΘΙΏΘΟαΥ νγὰ8 θα ρῬᾶγῦϊα] δῃα Ἰποουαρ]θύθ. 708 
ΠΑ ΓΘ ὙΥ88 ΤΟΣ ὀχοσεοίίοαϊ ἔμπα ογϊέϊοαί, ᾿ΙῊΘ 601] νγὰβ ἴοο ἀθβρὶγΥ 
βϑαίθᾷ ἰο Ὀ6 ουγοα ὈΥ͂ Β0ο πηρογίδοῦ ἂῃ Δρρ]!]οϑάοη. ΤῊ σοοαῦ ἀοη6 
ὈΥ 4}} [16 ουγγεοίογία ταυϑὺ μᾶγο Ὀ66π ΘΟ ραγδίνΙΥ 1116. Α Ὀτῖ6 

1 Τριίίζουβ ἰο Ττανβ, Ρ. 145, 
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ββθοΐμηθῃ οὗ ἃ σογγϑοίογίμηι, Ῥυϊούθα δὖ Οο͵ορπθ ἴπ 1608, 15 ρἴγοι ὈΥ 
Ομ Ζονυ.; 

ΟΥ̓ΝΑΝ {μ6 υϊραία νγὰϑ ρυϊηΐεβα, {Π6 νατιϑίϊθβ οἵὗὁἨ {86 ἑοχῦ ἀρρϑαγεᾶ 
ἴῃ ἃ βίσϊκίησ Πρης, Ῥηογθηὺ θα 1018 ἰαίσθη ἔγοτα αἰἴθσοῦ ΜΌΝ. 
Ῥγδβοπίθα τηϑην νυϊδομβ. ΟΥἸΠ108] δαϊζϊοηβ Θβρθοῖ! ]ν, 1 οιπθπά- 
δἰλομβ δθε 086 οτἱρῖπαὶ ἰαχὺ δηα [15 8 οὗ νϑυΐοιιβ γθδαϊπρβ, ὑγονθα 
ΒΟΥ οοτταρύ {π6 ἰοχί παα ὈΘοομλθ. 

ΤῊΘ ἢγϑὺ οἀϊθίοη 1 {86 πιὰ οὗ {Π6 ρ͵δοθ πα γϑᾶγ δρρθαγϑᾶ αὖ 
Μαίΐπησ, 1462. Το ἤγθί οὐἰδιοα! οαϊίοπ τγαὰβ (μαὺ οἵ “. Ῥαγνυϑβ 
(Ρ6.11) δῃᾷ ΤΊ σααπη Ἰζοσνου, Ῥατῖβ, 1604, [0]. τις νᾶσιοὰβ γθδα- 
ἵπρβ ὈγῪ Αἀτίαῃ αστι6}11, ὙΠῸ οδαποι ἴὰ {μ6 (οτηρ υἱοπβίδῃ Ῥοὶν- 
ρ]ούυ νᾶβ δάκῃ ἔοι ΜΘ. ὙΒ6 Ῥδβϑὺ θαυ] οὐἹ 108] ΘΙ ΠΟ Π5. Ὁ1Ὸ 
{μοβα οἵ Ἐοβροτὺ ϑίθρμθηβ, Ρααβ, 1628, 1682, [0].; 1684, 8νο.: 1640, 
164δ, 1δ46, 1δδδ, 8ὅνο., χα {π6 αἰνίβίοη το σνϑυβο8 οί ἴῃ {86 
ΟἸἹά δπᾶ Νὸνπυ Τοβίδαιαθπίβ 1687 00]. 1666.Ὀ Τῇο ποϑὺ δα Ὀοϑὺ οἵ 
{8656 βαἀϊομβ 15 {μα οὗ 1640, [01]110.0. [πὶ τηβκίηρ' 10 δίθρῃθηβ υδοα 
δου Μ5,5. δηά {γϑα δποιθηὺ δα οηβ. ΤῊΘ τ ΔΥρΊ8] πούθβ ἃ.Θ 
ἔοσσου {μ8πῃ 1π {86 ρυθοθάϊηρ' οαἀϊίομβ; Ὀαὺ {π6 ἐοχὺ 15 τοτα οογγθοῦ. 
ΟΡ μΘΩΒ τγα8 οθηϑατοα Ὁ. 186 ῬδΣβ ὑμθο]ορίδηβ οα δοοοπηΐ οἵ {86 
Δ] 6 ρ α ΟΥΤΟΥΒ οομ δ! 66 1ῃ 15 οαϊομβ οἵ {86 γυϊσαίθ, Τὸ ἰμθβθ 
6 ΤΘρ]164, αἴνου 6 δα ἰδκθη ἋΡ 818 ἃροᾶθ δὖ ἀάθμπονβ. [β'ουθ 
ΟἸανῖαβ διηθπθα {π6 ἰοχὺ ὙΘΙῪ ΟΔΥΘ ]]Υ “ αἴλον {86 Ηοῦτον ἂπὰ 
ὐαϑοὶς νοῦν," Ὑρηῖοο, 1642, [0]. ΤΏϊΒ δαϊάοη νγὰβ Ῥυοιριοα, δηα 
ἀδηϊθα ἰο οοπίαϊα {π6 ἰοχὺ οὗ {πΠ6 γυϊραΐθ. [10 ψγὰβ τοργιηίθα 1ῃ 
1657 διὰ 1664, Τὴ {86 ργϑίδοθ {86 δα! ῦου βαυβ ὑμαῦ οἱρῃύ ἐπουβαπά 
Ῥίδοθβ ψγοῦθ δηποίαιθα δηα διηθηαθα ΟΥ̓ Πγη. 

ΑΙοΥ Ἰοὴρ ἀεραΐθβ ἴῃ {86 οουπο}] οἵ Ττοπῦ γοβροοῦηρ ἴπ6 α]- 
ραΐθ, ἃ ἄδοσθθ τχὰ8 δηδοίθα ἴἢ ἐμ ἔουσί βθββῖομ, ῬΓΟΒΟΌΠΟΙΠρ' ΤΠ6 
γυϊσαία απξβοηπέϊο, απ Θρι μοῦ τ οβθ τηθδηϊηρ ᾿85 Ὀ6Θη τοῦ ὁ0Π- 
ἐοϑίθα Ὀϑύνγθοθ Ῥυοίδβδίδηβ δηα (ὐδίμο οβ3 Ῥουθδρ5 1Ὁ Τηθϑη8 ΠΟ 
ΤΟ ἰὴ απ ίϊογίδοα, αμέμογίαξίυο. 'ΓΘ ΘοΌΠ01] 4150 ἀθογθοθα {ῃμαΐ 
186 γυϊρεῦθ βῃομ)ᾶ θ6 ρεϊηὐθα ἃ8 οουυθοῦ Ὁ ἃ8. ῬΟΒΒΙ016., []}ἢ {Π|6 ὙΘΑΓ 
αὐΐου 16 δοῦποὶ, [Π6 Τουναὶῃ αἰνῖπθ8 οηαθαγουγθα ἴο φτοάμποθ δὴ 
Θιηθηαρα ἰοχί, 1δὅ47, [0]., ἢ ἃ ργοίδοθ ὈΥ “οὴη Ἡδπίθπιαβ. [}ἢ 
1Π15 γα] υϑ]6 οαϊϊίΐοη, Ηοηύθηϊαβ ἃπα [15 δββοοιδίβϑ ἀνδι]θα {ῃοιη- 
Β61|γ68 οὐ ύθρμ μβΒ ἸΔΡΟΌΥΒ 1ὼ {Π8 βᾶῆηθ αἰγθοίϊὍοη,. Τὸ Τωουνϑῖῃ 
τοχὺ ὑγἃ8 οὔἴὔδθῃ τορεϊηθᾶ, Ἀπ διμθμαθα θαἀϊίιομ γγαὰβ ρυθραγϑα ὈΥ͂ {Π6 
ΒΏΙΏΘ αἸνμθ 5. δηα ΡυΡ]Βμ6α τη 1δ78, Απύνορ, 8 γο]β. 8νγ0.», ὕῃη 6. 
ἴπ6 Βαρουϊπὐθμαθηοθ οὗ Τμποὰβ ΒΥΌΡΘΗΒΙΒ. 

ΤΉΘθΘ ρῥεϊγαίϊ οαἀϊίίοηβ, Πούγθυοσ, σγγ6 ἐβουρμῦ ᾿πϑαβηποιϊθηῦ ἰοὸ 
βα θέν [86 ἀδιμδηᾷ οὗὨ {πμ6 ἄθοσθραα. Ἡΐδποθ {86 Ῥορθ δἰτηβ6} ἀπᾶον- 
ἴοοκ {886 ἰδβκ οἱἵἩ ργβραχίπρ (86 τϑαι γᾶ αμέλοπέϊς οαϊοη. 1 
1664, Ῥιὰβ ΤΥ. τι} μἷ8 οἀγαϊμα]β Ὀοραη ἰο οΟ]] θοῦ μα ο0]]δθ 

1 Οὐῆοα ὅἴδογα, Ρ. 686. . 
5 “ ΤΏΡΌΡΟΙ οδᾶθμη βαογοβαηοίθ ϑ'υποάπδ σΟη 51 ἀου8η8, ΠῸῚ ῬΑΥῸΠ] ἘΠ Π|8[18 δοοοᾶογθ 

ῬΟΒΕΘ ΘΟΟΙοβῖθα Τ)οὶ, βὶ οχσ οτιηῖδυβ Τα πῖβ οαϊ οί υ5 ααθ0 Οἰτουτηίογηΐατ, ΒΔΟΓΌΤΌΤΩ, 
ἸΙΟΓΟΓΆΤΩ, ΧαδοΏϑΙη ῬΤῸ δυςμϑηϊίοα μαρθοηᾶδ 510, ἱηποίοβοδξ : βύαδαϊ, οὐ ἀθοϊαγαῦῖ, αὐ ἢθο ἴρβα 
γείαβ οὐ γυ]ραία δάϊεῖο, αὐδθ ἸΟΠρΡῸ ἰού Βθοιοστμη ἀ88 ἷπ Ἰρβῶ θοοΙθβία ργοθαία δϑῦ, ἴῃ 
ῬαΘ]1οῖ8. Ἰοοιοηΐθαβ, αἀἰβρυίαιοπίθιιβ, ργθαϊσαϊοηῖθαβ, δῦ ΘΧροβ Ποηῖθα5, ργὸ αμίλεπίϊοω 
Βαρθαΐαν ; δὲ τὶ ΠΘΙΩΟ 1Π|δτὰ χοῤίοοσα ααονΐβ ῥγϑίοχία δαάθαί γ6] ρσγϑϑυτηδί," 685,0 1Υ. 
οΔη. 2. 

ᾳ 2 
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Δηοϊοη ΜΡ. Τηὸ φῥγοραγαύϊοη οὐὗἨ τσηδύθυ:818 τγᾶβϑ οοηἐηπρα Ὀγν 
Ὧ18 βυοοσαβοσ, ΡιὰΒ ἡ. ὕπαον ατοσου Χ]Ἴ]11. πούμηπρ' γγὰβ ἄομῃο: 
θυ Βιχίαβ Υ. τοβϑυμαθᾶ δηᾶ οοιαρίοίθα ἰβ6 σψοῦκ, 10 τὰ 
Ῥυθ]1Βμ64 αὖ Βομηθ ἴῃ ὁπα γοϊυπιθ [0]10, 1690. [π {ΐ6 Δοοοιωρϑηγ- 
Ἰὴρ' ῬΔΡ4] Ὀ1]1]1, (π6 ἰοχύ 18 ἀθοίαγοά ἕο θ6 μαῦ γθυῦῪ οπθ ὙΒΙΟἢ ᾿γὰ8 
[16 οβ]εού οὗ ᾿παυϊγ ἴῃ (886 οουποῖ]} οὗ Ττοπύ. [Ιᾧ 15 {π6 γι, ἐογίξὲ- 
γιαΐο, ατέδοπίϊς ἰοχι.} Βαΐ {86 ραἀϊάοῃ οἵ ιχύυβ νγὰβ Βοὺ σι ἢ- 
ἄγανη, Ὀοίπρ ουπα Ὑοτὺ ἱποοιτοοί, Η6 δπβο] ἢ τπ οοττθοίπρ' ὑμ6 
ῬΥΘ88 ἀιβοονεθα τϑην τηϊβίακθβ, ἡ Β1Οἢ 6 οἰ Γ γϑυηουθα ὈΥ πη θ 85 
οὗ [86 ρθῆ, οἵ" ὈΥ̓͂ ραβίπρ' 512811] Ῥίθοθβ οἵ Ῥᾶρευὺ ΟΥ̓ {86 ψτοηρ 
σγογᾶβ, πῖα [86 τὶρῦ τϑϑάϊηρβ ἀροη ἴμοὰ. ΟὙΘΡΌΓΥ ΧΙΨΥ., διχίιβΒ 
ΒΏΟΘΟΘΘΒΒΟΙ, 6Ἰα4 ποῦ ἰτγα ἰοηρ σπουρῆ ἰο ῬΥΘραῦθ Ἀμοίμου : Ὀαυὺῦ {πδύ 
γγὰβ ἄοπϑ Ργ Ο]οιηθηὺ Υ1Π]., το ρα ]ΠΒη6α 15 ἴῃ 1692, ΤῈ ργο- 
ἴλοβ ἴο {Π18 Ἰαύίοσ σγὰβ συ θη Ὀγ Β6]]ἀτταῖμθ, Δπα οομύαληβ, ὈΥ {86 
Δαταββίοη οἵ (ὐδίμο!ο βοβοϊδὺβ ἐμϑιηβοῖνθθ, βοὴ ἱποοσθοῦ βίβίθ- 
τηθηΐβ. 10 νὰ8 ἃ ἀπ που] [αβ]ς ἴο δοοουπῦ ἴοσ 186 ἀρρθάγβῃμοθ οἵ {Π6 
Ἰαίίον δαϊξοπ ἀπᾶ πού ἱπίτιηρθ ἀροὸπ [86 ᾿πΆΠΠΠΌΠτὺν οὗὁἨ Βιχύαβ. ΤῊΘ 
ὕσο ΘΟΡΙ65 ΟΦ 1 ΨΘΥΥ ΤΑΔΠΥ Ρ]Δ 665, ΡΓΘΕΘ Πρ Θυ ἢ ΟΟΠ ΥΘΙΟΤΟΙῪ 
ΤΟΔαΙ ΡΒ, ιχίαβ ϑχοοιητηηοδίθα ΔΗ͂ Οη6 Ὑ7Ὑμᾳ0 ΒΠο. ἃ ἀγα ἴο ΔΙΤΟΥ 
Ἠΐβ ἴῃ {π6 Ἰϑαβδὺ; Ὀαῦ ΟἸδταθηῦ Βα πὸ ἔδαυ οἵ {μ6 ρῬᾷραὶ Ῥγοβιθιίοι ; 
Βηα ἐπογοίογο Ῥγοίοθίδηίβ δ Τουμαθα δὲ δυρυταθηῦ οἡ ἐπ6 ὑνο 
οαιδοηβ ἀσαϊηδὺ ραραϑὶ 1η18}Π|01Π10Ὁ. ᾿ 
ΤᾺ αἸἴδγθηοθβ θοένγαθῃ {86 ὑνγο δα! 5 ΤΟΥ͂Θ ΘΔ Θ ὮΠν οοἸ]]Θοίθα 

Ὀγ ὙἘΠοιηδΒ 8.685 (Β6Ι τὰ ῬΆρα16), ἴῃ 1600, 4ϊο. ; ἃ8 αἷδὸ Ὀγ Ῥτοβ- 
Ῥοὺ Μαγομϑβπᾶ, ἴῃ Βομ Ιου “ηιωπίξαϊες 1“ ογαγία, νοὶ. ἴν. Α ἴδιν 
ΘΧΘΙΏΡ168 οὗ {π6 αἸβογοραποίθα ταῦ Βα ο6. 

ϑινίηο Ἐαὶξοη. 
Οἰθπηοϑὶβ 11. 12. 1θίααθ ᾿ηνθηλξαγ, 

15. ἴῃ ραγδάϊβυση νοϊαρ δ δ. 
18. Βοτρίπϑη 6556. 

. αἱ αἸχὶς ΤΟΙ ΪηΠ8 : 
18. Πουθᾶς 

ΝΙΝ. ΧΧΧ.11. ΌὍΧΟΥ ἴῃ ἄοχηο ΥἹἱτῖ 51 γο- 
γοΥῖῦ, οὐ γι ηΐο 86 Ο0Π- 
ΒΙΓΙΧΟΙΪ. 

2 Κίηρϑβ νυἱ, 18. Ἰπητηοϊαδαὺ Ὀθονοτη οὗ Οὐθτα 
οὐ δυϊοίθα οὐ αν Ῥοσ- 
οὐ οθαῦ ἴῃ ΟΥ̓ΣΔῺΪΒ ΔΥΙᾺ]- 
δεῖ οὗ δα] δοαῦ 
Ῥτο βδηρτῖηθ ΝΡΟΓΝ, ααθ τα 
ΥἹΩ͂Ι ΠΟΙ δύ ἀοτηϊηπβ 
δϑηραϊΠθη ΒΠ]ΟΓαμλ 68 
τοάάατπα [101 1ῃ ἄρτοὸ ἰδβδίο 
ἀοτηΐηαδ. ΝΌΠΟ 

1 ὅδ. 111, 2, 8. δος ροίεγαί νἱᾶάθγο Ἰποοῦ- 
δὴ 1)6ὶ ϑδηϊθαιδηὴ 6Χ- 
ἘΪΠΡΌΘΙΘΙΕΓ. 

ἸΧχ. 26. 

ΟἸοηιοπεϊπο Ἑαϊξίοη. 
ΤΟΙ ἸὩΘΏΣΓΟΣ 
ἴῃ Ῥδυδᾶϊβο νο]ρίβιϊβ. 
6886 ΠΟΙΆΪ ΘΙ ΒΟΪΌτΩ. 
οαἱ αἰπχῚῦ : 
ΒοΥΌΔΙΩ. 
ὌΧοΥ ἴῃ ἄομηο ὙἹΣΊ σΌΤΩ 86 γοΐο οοηβίυ χουϊξ 
οἴ Ἰυγζδιηθηΐο, 81 δπαϊθυῦ Υἱῦ οὐ τδοπύουῖῦ, 
Π66 σοΟὨ γα ΧΟΡ ΒΡΟΏΒΙΟΩΣ τοῦᾶᾶοὶ αποᾶ- 
ΟαΠαΘ ῬΓΟΙΉΐΪβούδ: 8515 886 ΠῚ ΘΧΘΙΏΡΪΟ 
σΟΏ Δα ΧΟΥΪ, ΠΟ ΤΘΠΘΌΪΙΥ ῬΓΟΙΩΒΒΙ ΟἾΪ5 
Ταᾶ : αἶα τλΥ 8 ΘΟ ΤΑΙ ΣΙ οὗ ἀοτη 118 
δὲ ῥὑσορ τἶπ5 οὐἱΐ 81 γουθυϊῦ οὐ ᾿πσϑιηθηΐο 86 
ΟΠ ΒΕ ΓΊΧΟΓΙΐ 
Ἰτητηοϊαραὶ Ὀούθὰ οὐ δγϊθίθιῃ οὖ θαυϊα 
Βα αθαῦ 

5] ΠΟῚ ῬΙῸ δϑηρσπίηθ ΝΑΡΌΟΙΏ, οὐ ῬγῸ 58}- 
συΐηα ΑἸ!οσατα, αθθτὼ Ὑἱ] ΠοΥΊ, αἱὖ ἀΟΤΆΠ15, 
γχοάάδχη 10] 1ὴ ΔΡΊΟ ᾿δϑίο ἄϊοϊῦ ἀοσηη 18. 
Νυμο 

Νς ροίογδί νἱάθσο ; ἰποοῦτὰ 1) 61 ϑηςοα ΠΆΓΩ 
ΟΧΟ στο οί. 

Α βϑοομᾷ βδαϊίοηι νγδβ Ρυθ] θμοᾶ ἴη 1693, Βοτμο, Δίο. Τὸ ἀν ουβ ἔτοτη 
186 ῥγθοθάϊηρ, Αποίμοσ, {πὸ {πϊγἅ, Δρρθαγϑᾶ 1π 1698, 4ϊο., οΔΓ ΘΓ ΌΠΥ 

1 ὦ γα, ἰεσίείπια, ατοπισα, εἰ ἱπαιιδιίαία, δὶς 
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οαϊοᾶ, δηᾶ πῖϊ ουταία ἴοσ {ποβ6 οὗ 1692 δᾶ 1ὅθ98. Τῆδ ΟἸοτηθηϊηθ 
οὐϊθΐοπ 15 [86 Ἀδβῖβ οἵ 411] βιοοθθαϊμπρ ΟΠ68. 
ΤῊ ἰοχὺ οὗ 88 Ὑυϊσαίο 51}}} πη 6648 τϑυϊβῖίοῦ. ΑΔ ροοῦ οΥἸἰἐ108] 641:- 

(ἴοη, ὙΠῸ 886 ναγίουβ τϑϑϊηοβ οὗ {86 Ροβδὺ δᾶ οἱαθδύ ΜΏΩ85., 15. ἃ 
ἀεοβιδογαΐσσα. Τωρθασηοα Βοιηδη (ὑδίμο οβ σου] ΒΌΡΡΙΥ {π6 ταμὺ τηοβύ 
ΒΌΘΟΘΒΘ ΠΥ, θαὺ γὸ ἔθαν {ΠῸῪ 1.6 ἴοο τυ ἐγαγασ 1164 ἴο ἀπαογίαϊκο 
τὸ ἰὴ {π6 ἔτὰ6 Βρὶγιῦ ΟΥἹ πορδγίϊα] οὐἹ [16] βτη. ὧΝ 
ΤῊ να]ὰθ οὐ {18 σϑυβίοι ἴῃ ἐπ6 οὐἸοῖδυη οὐ {86 ΒΙΡ]6 18 οστϑϑδί. 

Βοΐπρ; 108 {Ὁ] πᾶ δοουγαῖθ ἔοσυ [88 ταοβύ ρασγύ, 1ὖ ταῦ ῬΥΘΒΘΥΎΘ ΤῊ 
ϑοοᾶ δπᾶ ἔτι τϑδάίπρθ, [Ὁ 15 τασοῖ οἷον πδπ δὴν Ποῦτον ΜΡ. 
που οχἰϑθπρ, Ῥγχοίοβίβδηΐθ, 1π 80 Ἰοηρ' ἀδργθοϊαίϊπρ' [0 οὐ οὗ Ῥο]θπηϊο 
τηούϊνοβ, πϑρ]θοίθα δὴ πηρογίαμπῦ ἀοοσυμηθηΐ ἴῃ Ὀ10]164] ΟΥ̓ λοῖβηη, ἃ 8 
Ὑ76}} 45 Ἰηπἰοσργοίδιοη. Βαῦ 10 [85 ΤἸβθὴ 1 Θϑ Δ Οἢ. 1Π ἸηΟαΘ ΤΏ 
ἰπλ68, ββθθοία ]ν βίθοθ Γϑοῆτηδηπ νγα8 ΘαΥΘ Ια] ἰο Ῥγοοῦγο ἃ ροοα {οχὺ 
οὗ 1ὖ ἴον ιῖ8 ἰατρὸ οὐποα! δαϊάοη οἵ {π6 σοῖς Τ᾽ δδίαυηθαί. [ἢ {Π6 
ΟΙα Τοβίαχαθηΐ, 1ὖ 15 ΟΥἮὈὙ Θα08] ᾿τρογΐϑποθ, Α ρυζγα ἰθχύ οὗ 1ὖ νουἹὰ 
ΔΟΎΘΘ ἴοΥ {16 τηοϑὺ ρατὺ στ {ῃ6 Μαβογοῖιο Ηθῦσον. Εὔνθη 1ῃ 108 
ῥὈγθβϑηΐ βίαίθ, τι 411 105 ΘΟΥΤαΡΌΟΠΒ, 1Ὁ ρΘΠΘΥΆ Υ οοϊποῖ65 ὙΠ}. {86 
Μαβοχϑύϊο ἰδχί, ἢ 

ΟἼΔΑΡ. ΧΧ, 

ΨΕΞΒΒΙΟΝΒ ΜΑΡῈ ἘΒΟΜ ΤῊΣ νΌ ΘΟ ΆΑΤΗ. 

ΑΝΟΊΤΟ-ΒΑΧΟΝ ΨΕΒΒΙΟΝ. 

ΤῊΞΒ οδυ]οϑὺ δοσουηΐβ οὐ ἐγδηϑἰαίοηβ οὗ {πη6 δουιρίυγοβ ἰηΐο Απρΐὶο- 
Θϑαχοι ἄο ποὺ τϑᾶορ Ὀογομᾷ [86 εἰσίῃ οοπύασυ. [ἃ 706 Αἀδοίτα, 
ΒΙΒμορ οὗ ϑ'Βούρογηθ, ἐσαῃβαὐθα ὑπ Ῥβα! θοῦ ᾿πίο ϑάᾶχοῃ. Ῥθγμδ08 
(818 15 {μ6 Ῥβαϊύδυ ρυ ]18ῃ6α Ὀγ ΤΒοΥρο, αὖ Οχίοσα, 1886, ὅνο., ἴτοτα 
4 ΜΝ. ἴῃ {86 Βοογαὶ 1 γαΥΥ αὖ Ῥαγῖβ. Νοῦ Ἰοπρ' αἴθου, [π6 σθῆθυθ ]8 
Βοάδ τοπαογοᾶ {μ6 σγ8016 ΒΙΡ]6 τΐο {86 βᾶσαθ ἰδηραᾶρο. Κιηρ ΑἸήτϑὰ 
μδᾶ υπαογίδκοῃ ἃ ἰσαμδίδίίοι οὐ {86 Ῥδβαϊχαβ, μαΐ ἀιθα Ὀοίουθ 1ὖ νγὰβ 
οομμρ]οθᾷ. ΖΠ]ο, ἴα {π6 θη οοηΐατΥ, χα] αὐθα βανθυϑὶ ὈΟΟΚΒ, 
{πε Ῥρηίαύθαοι, 9 βιαδ, “πᾶρ68, 0}. ρατῦ οὗ Κτηρ5, Πἰβίμον, Μδοοα- 
Ῥ665. ΟΥ̓ (8686, [μ6 Ῥοαίαύθποι, οβῆυθ, Γπᾶρθ5, δπα 00 σοῦ ρὰὉ- 
5864 Ὀγν ΤὨνγαϊίοβ, αὖ Οχίοτα, 1699. ἘΠΟΒΒοση δηα Βουύποὶαΐ ουτο- 
ΠΘΟΌΒΙΥ ΒΑΥ {μαῦ {815 γϑυβίοη νγ88 τηϑθ ἔγοιῃ {Π6 υΧΧ, [Ὁ 18 ἔτΌτα 
[6 γυϊραίθ. ΑἸ α 5 ὑχσαμβίδίΐοη οὗ (86 Ῥβαϊίθσ, χῖα {Π6 Ἰηΐογ- 
᾿ἸηΘαΥῪ 1 αἰΐῃ ταχύ, σγὰβ ΡΟ] 15η68 Ὦγ ροθίγαδῃ, αὖ Ἰωομάοι, 1640, 4ϊο. 
ΤΉΏΘΥΘ 15. δῃοίμον Απρ]ο- ϑάχου Ῥβαὶύο ἴῃ ἃ ΜΆ. Ὀθὶοηριηρ ἰο {86 
Ασομθρίβοοραι ΤὐθυΆΓῪ δὖ 1 ϑαθοῖ. Βαὺ {86 δηθδγα Απρὶο- ϑάχοῖ 
γουβίοι οὗ {η6 ΒΙΡ]6 85 πθυοὺ Ῥ66π ρῥυἹηΐθᾶ, 1Τύ 15 οἱὗὨ 186 1ῃ 8806 7- 
ταϊπῖπρ {πΠ6 ἔσθ τοϑα!ηρ8 οἵ [π6 γ᾽ α]ραίο. 

ΤῊΘ ψυϊραία μ85 οἴη Ῥθθη ἐϊδπβἰαἰθά ἱπίο Ασϑῦῖο ἴον {Π6 886 οὗ 
{6 ΒΟΤΙΒῃ ΓΟ Υιβίϊδηβ ἴῃ {86 Εδϑύ, Τδυ5 {86 ϑηῦσο Β1016 σγὰϑ 
ΗΥϊαΐθα δὲ {μ6 Ῥγοραραπᾶα ῥγϑϑβ, αὖ Βοῖβθ, 1671, 8. ψοἱβ. ἔ0]10. 

1 ἘῸὸῚ {π6 Ψαυϊραίο, 8686. Τϑϑηᾶοῦ Ψαμ Εἰ8, Ῥγαρτηϑ θοῦ - Κυϊβοῆρ Οἰθβοβίομί, ἀον 
γαϊβδίαᾶ ; δηᾷ Τλαυ βοπ᾿Β Β1Ρ. ΟΥ̓.» γ0]. 1. σμδρ. 18. 
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ϑονοσαὶ οἶμον Αὐταὶ νουβῖοηβ σα (6 816 Βουγ66 416 5.1} τπ- 
Ργϊπίοα, Τῇ Ὑυϊραία μα5 αἰβὸ ὈῬθθῃ ἐγϑηβ᾽αίθα ᾿Ἰπίο Ῥθγβίδη. Τὸ 
Ῥαγρβίδῃ Βα [οΥ5 ἢ ΜΆ, τοῖο Κηόσπῃ {ο ΥΥ αἰΐοῃ. 

ΟΠΗΑΡ. ΧΧΙ. 

ΕΠΠΕΒ ΕΟΕ ὕ8ιχα ὙΕΒΒΙΟΝΒ. 

ΙΝ υϑίηρ' ἀῃοϊοηῦ ψΘυΒΊ ἢ 8 ἔου οὐἿ10α] ῬΌΓΡΟΒΘΒ, [86 [Ὁ] Ομ τυ]68 ΟΥἉ 
Οὐβθυνα θη ΒΟ. ]α μ6 [Ο]]οτνϑα Ἢ--- 

1, το ββου]α Ὀ6 ἰδίκθῃ ἴο ἤν ἃ8. οουγϑοῦ ἃ ἰοχί οὐ ϑδοῖ υϑυβίοῃ 
88. δ Ὀ6 ργοουγοα,. [{185 ψ6}1 Κπονσῃ ὑπαῦ ταοϑῦ γϑυβίοηβ μᾶγο ΒΞ 
[εγβᾷ ἴῃ {Ὲ6 Ἰαρ86 οἵὗὁ ἄπαθ. ΤΉΘΥ βμου]ά Ρ6 υβϑᾶ ἴπ {Π6 ρυγοβὺ βίδίθ 
ῬΟΒΒΙΌ]186. Ηργο 10 18 Βα ίο 0 ἤᾶνα ψαγϊοιβ δα! τ1οη8 οὐ [Π6 βᾶγχηβ ψϑυ- 
ΒΊ0οη, ΠΘγΘ ὑμ6ν οδη 6 φῬγοουγοά, ἴδῃ [ο ΓΟΙΥ ΒΟ] ΘΙ οἢ ὁη6. 10 18 
πηίογίαηδύθ {παὖ αἰτηοβύ 411 [ἢ 6 ψϑυβίοηβ 8.6 ὙΘΙΥ͂ οΟΥταρί. 

2, Ἡδνίηρ' ῥργοουγθα 016 ΟΥ̓́ΤΟΙ οὗ {π6 Ῥαβὺ φαϊομβ οὗ ϑδοῦ σγοῦ- 
ΒΙ0, 10 τηχϑύ ποῦ "6 ἰβίζθῃ ἔου ργαπίθα αὖ ὁποθ {πμαῦ ουθῖυ ἀδραγίυσο᾽ 
οὗ δὴ ᾿πίθγργθίον τοστα {Ππ6 ΟΥ̓ πᾶσ ΗΠ ΘΌγονν ἰοχῦ 18 ἃ γϑιουβ τοδαϊηρ, 
Θοιηθίη65 ψγμδὺ ΙηΔΥ͂ Ὀ6 ίδκθη [ὉΓ ἃ ναῦϊοῦβ τ δαϊηρ' 18. ΟὨΪν {86 
τ Βα οὗ (86 ἔἴγϑθ τγλᾶπηρῦ οὗ {Π6 ἰχαπβίαίοσ, ὙΠ τοί μοα [Ὁ]]ονϑᾶ Ὀν 
ΘϑΟἢ ἰγαηϑίαίου βῃου]α Ὅ6 ΘΔ Πγ Καρὺ ἴῃ σἱθν, 6156 16 τη Ὀ6 
ἐβουρθῦ, ἴθ τὴν ᾿ἰπβίβϑποθβ, (μαῦ μ6 δα ἴῃ {π6 οΥἹρΊπΑ] ΘΟΡῪ ΠΌστα ᾿ 
γιοῦ Β6 ἰγδηβαίθα ἃ ἀπ θγθηὺ τϑϑάϊηρ ἔοτα {Π6 Ῥγθβθηῦ οη6. Ηδγθ 
ΤΩΒΗΥ͂ τηϊδίδ!κοβ πᾶν Ὀ66ῃ Θοτητλϊ θα ουθη ὈΥ σοοά οΥἰοΒ. [Ιηαορά 
ρτραὺ ἰδοῦ ἀῃηα αἰἸΒΟΙΙ ΤΑΙ ΔΊΙΟἢ ἃγΘ τϑαυτϑα ο ργθνθηῦ ΘΕΌ. ΤΠΗῈΒ 
Τιοσίῃ βυρροβοβ ἐμαὺ ἽΠ) ἴπ 158. 11]. 2ὅ. γχὰβ τοαά Ὁγ {μ6 1 Χ Χ., 
γυϊραία, γγίδο, δηα ΟΠ] άθο ἽἼ" 32, θϑοδιβα {86 τϑηεογρα {μ6 ποσὰ 
ἐδ ηιϊσἠέψ πιθη. αῦ [ΠΥ τη ν ἐγαπβαὐθα {16 δρβύγαοὶ ποθ ὈΥ 8 
οομογοίθ ΤῊ βϑὴθ οὐἱο {Π1ῈΚ5 {μαῦ {86 ΤΙ ῈΧ Χ, ἃπὰ ϑνσϊδο τϑδᾶ 
ὙΠ ὕνοα ἴῃ 188. χὶ. 7. θθοϑαβα ὑΠ6 Ὺ ᾶγθ ὑμνίοθ χρυ ββθα 1, Βαυΐ 
ἸΠ6Υ͂ ΤΩΘΥΘΙΥ αἸα βὸ ἴο ΗΠ] ἊΡ {86 Β6ῃ86. 

8..ΑἍἕ νουβίοῃ τηϑᾶθ [πέσαν ἔγοτα {Π6 ΗΘΌΓΘΤΥ 18 τόσα πδο[α] (ῸΓ 
οὐ 1οἴππα ὕπ8η ὁΠ6 ἴῃ ΜὙΏΙΟἢ {π6 Ἰπίθγργθίοι. βύπαϊθα ΡΣ ἀπα 6 Ὺ- 
Βριοαϊγ. Τμυβ {Π6 ἰγαπβ]αὔϊοη οἵ Ααα118 15 τηοϑῦ να] 816. 

4. Ταῦ ἃποιθηΐῦ 1πίθυρυθίου 18 0 Ὀ6 Ὀγϑίοισα 1η οὐἹ]οΐθιη ῈῸ 
δου ΐηοοβ Κηον]θᾶρο οὗ [86 Ἰδῃσιαροβ 6 85 ἴο ἄἀο σι], 51.111 τὰ ἰγ8ῃ8- 
Ἰαϊηρ', ΔΠα ΘΑΥ ΘΙ] 688. ἴῃ δα μουηρ ἰο {Π6 οὐἹρῖηαὶ :. τ Βοῦθαβ δ ἢδ8 
1658 Δ ΠΟΥ 0 ΘΥΠΟΘΒ ΘΟΙΊΡΑΥ ΥΘ ἸΡΏΟΥΔΏΟΘ, ἈΠΕ Ἄ] 655, 8η4 
ΠΘΡΊρΘη66 ἴῃ 15 ΜΟΙΚ. 

ὅ. ὝΘἢ δῃ δῃηοϊθηΐ ὙΘΥΒΙΟΠ 888 Ὀ66η 1 οΥροϊαΐθα ἔγότη Δπο οί υ,, 108 
Θα  μουϊον 15 στθαῦν Ἰοββοηθᾶ, 

6. Τα τοῦθ δποϊθηῦ ἃ ψϑυβΒῖ0), [86 ΤΟΥ σαὶ ῦ]6 1 18, εαίογὶς 
ραγῖδιι5. Ἄρθποο {86 δορίυαριηῦ 15 οὗ ρσγοαῦ ΔΌΓΒοΥΥ, Ὀθοασβα οἵ 105 
56. 50 ἴοο ἅγα Ααυ18, Υσλδομα5, Τδοαοίΐοῃ, {π6 ϑγγίδο, Οη- 
Ἰκοοβ, οπαίμδῃ, δπα {86 Ψαϊραίο. 

7. Το ρστραΐθυ πΠ6 πυμη 6 οἵ δποϊθηῦ ψϑυβίοηβ ἰμαῦ βαρροτὺ ἃ 
το άϊησ,, [η8 ργθαίου ῬΓΟΌΔΌΙΠΥ 15 {Π6Γ6 οὗ 105 οΟΥἹΡΊΠΑΙἴΥ, 
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8. ὝΒ ἢ {Π0Υ ἀἰῆδν ἔγοταηο ομθ δῃοίμοσ, ὑπ γϑδαϊηρ' ταυβὺ θ6 ργο- 
ἔστ ὑΏ1ΟΏ, Ὀοϑιάθθ μανίηρ {86 ταοϑῦ ψοῖρ  ὑθβυσηομιθβ οἢ 115 
5146, ἀργθ68 βαϑύ πιίῃ {π6 ρθη οὗ {μ6 τιον πα τι {μ6 οοπίοχί. 

9. Α ναγῖουβ γϑϑάϊηρ' ἰδίκθη ΤΌΤ. ΟΠ6 ΟΥ̓ ΤΊΟΥ͂Θ ὙΘΥΒΙΟῚΒ ΤΩΔῪ Ὀ6 {Π6 
ὑτὰ6 οπ6, ὑπουρἢ ἀοβε πίο οὗ {16 βαρροτύ οὗ Μ55. 
γε ἔδαν {παῦ {π656 τα]θβ, οονιουβ ὑπουρᾷ {π6 Ὺ 6, δῃηα ΔρΡΡΑΓΘΒΕΪΥ 

ΘΑΒΥ ἴ0 ὃὑ6 [Ὁ] ον Θά, ψ1} πού βυΐϊῆοθ ἰο ργουθηῦ οὐ [105 ἔτοτὰ ἀγα ληρ᾽ 
[158 ΘΟ μο] 8105 ταβρθοίμηρ' {16 ΤΟΘΟΙΠΡΒ ΓΟ Πα 1 ΘΥΒΙΟΏ5. ΝῸ Τ]68 
Ὑ{111 τοῖο ἃ ροοᾶ ΟΥ0. ]1η Βοπὶβ οα868 ῃ6 ὺ τὺ Κααρ Εἴτη ἸΌτα 
ΟΥΤΟΓ, Θηα ὑπᾶὺ 15. 81. Μποι τποῦο ἀθρθημάθ οα {μ6 Ἰυδρτηθηΐ δπά 
ἰαβίθ οὗ ᾿παϊνι 4185, {ποῦ Κπουν ]θᾶσθ ἀπ ρογοθρίίοη, [ῃΠ8Ὸ ἌΡΟΙ 
ἔΟΥτ8] οᾶπομβ. Ηρθποα 1 ΤΔΥ ΡΡΘη ἰμαῦ βοβΒ. 85 δάτηϊύ {ῃ6 
ΘΟΥΤΘΟίΠ68Β ΟὗἨἁ 41] {16 ΟὈβθυυδίοηβ ὅ)ἷ1ὸὲ βᾶγβ ργοροβοᾶ 85 συ ἱάθβ δυᾶ 
ΟΘΆΤΊΟΠΒ, ΤΩΔΥ͂ ἸτηΙ ΘΠ Ἰαίθν Ὀ]ΌΠΟΘΥ ἃ8 ΒΟΟ ἃ58 θυ δοίη [ο ΔΡΡΙΥῪ 
{Βοτι. ᾿ ΕΝ ἜοῸς 
ὙΝ 8 8881] ὁΘοποϊααθ ΟἿ ΤΘ Δ Κ5. ΟἹ. ΨΘΥΒΙΟΏΒ 1 ΘΧΘΠΡ]65 Οὗ {Π 6] 

ἸΤΑΡΥΌΡΘΙ 8 Πα ῬΙΌΡΘΙ 1886. ΤΠὰΒ ἴῃ ΡῬγονυ.. χυῆ]. 22., ἤλοϑο 7ηαείδ, ἃ 
εοΐξεο, Πηάοίς α σοοά ἐλῖπησ. ἸΚοπηϊοούῦ δπα οἰμοῖβ χοᾶ, ἤἼμοβο Ξηαοί, 
α φοοά ιὐἴξε, βηκαοίδ α σοοά ἐξἴπφ, βιποθ {Π6 Θερίπεαριπί, ϑγγῖδο, δπᾶ 
γαυϊραΐθ τηβουὺ {886 δριμὺ σοοα Ὀοΐογα εὐ. Βαύ {πθγ6 15 πὸ σθᾶβοῃ 
ΤῸγ βαρροβίπρ' {παὖ {6 δαΐδμογβ οὗ {μ686 γϑυύβιοῃβ ϑαπᾶ ἴῃ {μ6 ΗΠ ρτον 
ὃ ΟΡ ΟΟΥΥΘΒΡΟΠΙπρ ἰο σοοά, ΤΉΘΥ ᾿πβουίθα τ ὧο σοιηρ]θίθ {86 
Β6Ώ86 1ῃ [Π61 ΟΥ̓ ᾺΥ. ΤΉΏΘΥ Δα 64 10 το Ὀτὶπρ' ουδ, ἃ8 Ππ6Υ βὰρ- 
Ροβϑά, {π6 τἱρῇῃῦ τλθϑῃ]ηρ' ΤΟΥΘ Ο] αν. 
ΤΠ ΒΆΙῺ6 ΤΘΙΊΔΓΚΒ ΔΡΡΙΥ ἰοὸ αδεη, ]. 2ὅ., ΏΘΙΘ ΔΕΟΥ, ψο 95)ιαϊ ξανΥν 

τ τὶν δομθβ 7γοὴὰὴ ἤθμοο, {πὸ 1, ΧΟ Χ,, ϑγεῖδο, δηα Ὑ αϊραία 866, εοἱΐᾷ 
ψγοι. {86 Δα! 0η ἔστη πὸ ραχὺ οὗὨ {886 οΥἹρΊη8] ἰδχύ, μανίηρ θθθπ 
Ἰηβαγίθα ὈΥ {ἢ ὑγαῃβίαίουβ ἰο 41] ἃρ [86 βθηββ8, ργόθϑθ]ν ἔγοση {πμ6 
ῬΆΓΆ1161 ἴῃ Εχοά. χι. 195. Α ἔν Μ55. δηᾶ {μὸ βϑαιιαυιίδη Ῥρηία- 
ἴθαοῖ δαα πὸ ψοιρμῦ ἰο {μ6 τρδαίηρ, Τὺ 15 πού, ἴῃ βού, α ἐγίιθ σϑυίουιβ 
τϑδάϊηρ. 

ἘΞΑ ΔΙΠΥ ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ 15 10 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ, οὐ {88 δίπουν οὗ δποϊθης 
ψΘΥΒΙΟΠΒ, ὑπαῦ ὑπΠ6 γογαὰ ἔισο Βῃου]α 6 ᾿ἰπβογίθα τὰ (θη. 11. 24., 4πά 
ἔλον βλαϊξ δὲ ὁη6 7ε5ῆ. ΤῆῈ Νὸν Τοβίδιαθηΐ, τ] 6ἢ ΠαΒ ἔϊσο, ΤΌβοΪν 68 
1:861} τἸαΐο {06 ΧΧ, ὙΠ [μου {μαὺ δϑιωρίου τὖῦ αὐοίοα ἔτοτα {86 
Βθ16 ψϑύβίοη. Αποίμου Θχϑιαρ]α οὗ {μ8 βατηθ Κἰπα 15 1ὴ Εἰχοά. νἱ. 20., 
ὙΆΘΓΘ, αἰτου {πΠ6 ψγογάβ, οἦὴ6 δαγο ᾿ΐηι Ααγοη απά ΜῖοΞθε5, (ᾷς 1 Χ Χ. 
Θηα ϑγτῖδο δα, ἀπά Μέγίαηι, ἐξεὶν οἰβέθγ. 

Αποίδεσ βχϑηιρ]8 |Κ6 {μ8 ργθοβάϊηρ' 18 [88. χ]. ὅ., 41] 3651} ὁλαἴϊ 866 
ἐογψοέἠογ7,, ν1Ζ., ἐδ6 οἷογψ 9. Οοα 7αϑῦ Βροϊκεῃ οὗ Ηρτγα, θβοδῦβα ἐπ 
βοηίθηοθ ὥρρϑαῦβ ἴο Ρ6 πηρογίδοί, δῃὰ Ὀδθόδαβα {86 ΠΧ Χ. γϑαᾷ τὸ 
σωτήριον τοῦ θεοῦ, ἐΐι6 ξαϊυσαξίοη 9. Οοά, Τιον τα δηᾶ οὐμοτβ που] α]θον 
ὙΠῸ τηΐο Ἰϑῶ, Βαΐ τΓ86 δορίπεαρίϊπὐ ξογταθᾷ {Πη6 σϑγβίοῃ Π6Υ6 δέοσ {6 
ΡΆΧΆ116] ραββαρβ, 111, 10. ; ἂπά ἐδ8 ταχύ βῃου]ᾶ ποὺ μΡ6 οβδηρδά. 

ΔΠΟΙΠΘΥ ΒΙ ΠΆΩ ΘΧΘΙΏΡΪΘ 5.1 βατη. ἰχ. 7. ἤλαέ 5Παϊϊ τοὸ ὀγίῃρ {6 
πιαῖ, ΜΟΥ, ΔΙΓΟΣ (86 τποτᾷ σιαπ, 81} [π6 ἀποϊθηῦ ψϑυβίοῃβ σϑϑᾶ, ὈΠΟΝΠ 
φῇ αοά. Ἤρστο {86 γουύβίοῃβ ἅτ ποὺ ἱπάδροῃάθηξ, ΤῊ βαρρίοιαθηῦ 15 
οη6 Οὗ {Π6 γ6ΥῪ τηδην δἀᾶδᾷ Ὀγ {π6 1|Χ Χ. ὑταῃβίαΐογϑ. 

Α 5.1] τηοσῦβ ρ]δυϊηρ ὈΪαπᾶρν 18 οογατηλ 64 Ὀγ {πο56 “ΠΟ, οα {μ6 
5016 Δι μουν οὐ [πΠ6 Βερίυδρίηϊ, ἰαῖκο {π6 οἴαυβα, “πὰ α'οά βαιυ ἐβαΐ 
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88 1: δ εαὶ Ογιξοίξη1. 

ἐξ τσας σοοά, ἔτοτα (6η. 1,10, Δηα μΪδοο ἀῤ ἴῃ {π6 οἰρθ γοῦβθ, Τπ {Π6 
Θορίαδρτηΐ, αὖ [η6 οἰραίῃ γουβο, 1Ὁ 15 8ῃ ᾿ηβίθησθ ΔΙΔΟΠΡ᾽ ΤΩΔΠΥ͂ ΟΥΒΘΓΒ 
οὗ ἃ. Βρρίβιαθηΐ ἰἈΚθη ἔγοτη ρᾶγα]θ] ραββαρθθ ὉΥ ἐδ γευΐδογ5 οἵ [86 
ατθοκ ἰοχί. [0 4ο68 ποῖ Ῥοϊοπρ' ἰο {π6 ἐγαμβδίου Ἀ11861}.} 

Βαΐ, οἡ {π6 οἶμον Βαπά, [η6 ΠΧ Χ, ργόθδθὶν 1θδα ἰο {μ6 ἔστι γϑδᾶ- 
ἴηρ ἴῃ Ηδ6Ρ. 1. ὅ., σοῦ {Π6Ὺ μᾶνο οἱ καταφρονηταί ἔογ ἴ6 ΗΘΌΓΟΥ 
"23, ὙΒΙΘᾺ Ιδέίον γ᾽61 45 δὴ Ἰπαϊβογοης βοηβθ. 1 στὸ τϑδᾶ ὈΣ1Δ2, τ10 
Βᾶνθ Ῥυόῦδθὶυ [86 οὐἹσίπδὶ ποσὰ σοργθβοηίθα Ὀγ {86 τρεῖς οπθ. ΤῊ 
αἰ τογαίϊοη ἔτοτη ὩΣ 23 πο ὮΝ23 18 ΘΔΒΠ]Υ τδᾶθ. ὙΠῸ ἴορ οὔ {π6 ἀαἰείλ 
Πὲ8 ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 ἀϊπαϊἸΒῃοᾶ. Τὰ αποίδοῃ οἵὁἨ {π6 ὐθοὶς νϑγβίοπ 1 
16 Αοἱβ βαμοοηβ πα οοπῆστηβ {π6 τϑϑαϊηρ' ᾿παϊοαοα ὈΥ 1; δπα ἃ8 
{186 ΚΞ΄γεῖδο 18 δχῃαν ἴο [86 ϑορίυδρ᾽ηὐ, 18 Δ ΒΟΥΙΓΥ 18 Οἢ 086 ΒΆ116 
5166. 

ΟΉΑΡ. ΧΧΤΙ. 

ΒΕΈΒΕΒΥ ΜΑΝΟΒΟΕΙΡΊΒ. 

ΑΝΟΤΗΞΕ βοῦυτοα οὗ οὐ ϊοίθυη 1ι5 Ηοῦτον ΜΌΝ. ὙΤΏΘβα μάνα Ῥθθῃ 
αϊνιάθα ἱπίο ὑγγο οἰδββ8β, σμέοσγαρῆβ δια ἀροσγαρῆδ. ΤῊ ΤΌΥΤΩΘΓ, 
αι τΐθη ὈΥ {π6 οὐἱρῖπ]! δαῦμουβ {ποηλβοῖνθβ πᾶν Ἰοηρ' ἃΡῸ ῬΘιΙΒη6ά. 
ΤΉ Ἰαύίον, ἈΚθη ἔγομα {π6 δαϊοργθρη8, δια τυ] ρ1166 ὈΥ τορθαίθα 
ὑγαπβουϊρύίου, οχὶβῦ 1η ΘΟΠΒΙ ἀογΔ Ὁ]6 πατηρθγ8. Βαῦ {Π6 τηογα δηποϊθηῦ 
οὗ {βοὰ Βᾶνθ Ὀθθὴ Δοβίγουθα ΤΏΘηΥ ΔΡῈΒ ΔΡῸ; 8ῃα {μογθίοσο ἐΐε 
076 τϑοοηΐ αἴοπθ 416 811 {πᾶὖ τοθδῖθ. Νυταθύουβ ΜΙ 5. ἅτ ἴῃ οχιβύ- 
6η06, μαΐ ΠΟΥ ΓΘ ΘΟΙΩΡΆΧΙΙΥΘΙΥ ΤΌΘ. 

Τῆς Μ55. πον οχίδπί ργθβθηΐ, τι ἢ ἃ ΨΘΥΥ ἴδ δ χοθρί! 08, [86 
Μαβογοῖϊο ἐοχύ, δθᾶ ὑπϑυοίοσθ ἄρτθθ. Α ἔδυνγ υαπταρογἀηῦ ἀον] δῦ! 08 
οοηβοι το {π6 ναγϊδῦομθ διηοηρ ἴθ. Βα {Π6 ΟἸ6Υ οπ68 δοῃίδϊη 
{86 Μαβογοίϊο ἔοσυτα οὔ {μ6 ὑοχὺ ἴῃ ἃ τόσο οχϑοὺ βίαϊα ἤδη ἐπ 6 το 1. 
ΤἼεδν τοῦ ῬΥΟΌΔΡΙΥ τοίαϊπ {86 δηϊο- Μαβογοίϊο ἰθχὺ ἔῸΣ βυβϑίδῃοθ, 
μανίηρ' ργββθυυϑ [Ὁ ἀπδ]αυϑα ἔτοσα ΘΑΙ]Υ {ϊπηθ8. ΤΉΘΙΡ ρΘΠοΓᾺ] ἄργθο- 
ταθηῦ Ὑγιἢ. {Π6 ὙΟΠΏΡῸΣ ΘΟΡΙ6Β, ὙΓΠΙΟΩ ἃ16 Θοταρ] οίοὶυ οδϑὺ ἴῃ {π6 Μδ- 
ΒΟΥ ο του], ταῦ 6 δοοοππηίοα ἴον Ὀγ {86 δοῦ, ὑπαὖῦ [π6 Μαβοτγδᾷ ἀτὰ 
ποὺ ομαησο Ὀὰΐ ργάβογυθ {86 ταοβύ δηοϊθηῦ ἰοχύ. 

ΑἹ] οχιβϑπρ Μ58. δὲ αἰνιἀβα τηΐο ὕνχο ο145565, δασγοα Δηα σΟΠΙΠΊΟΉ; 
ΟΥ ϑγπαφοσιι6 γοῖϊΐβ διὰ σοηιηιοῦι ΟΥ̓ ργίυαία οορίε8. ΤῊ 686 ἸΔΟΘΥ ἀρδ1Π 
816 Βα ραϊνΙ 64 δοοογάϊηρ' 88 [Π6Ὺ ἅτ ὑσιυθη 1π ἐλθ δψμαγο ΟἈΔΥΘΔΟΥΘΥ 
ΟΥ ἐδ γαδῦϊπϊιοαί, 

1. ϑγπαφοσιια τοῖῖς.---- ΤΉ 686. οοπίαϊα {π6 ῬΡοπίαθι οι αἴοηθ, ΜΉΘ 
νγᾶ8 τοδᾶ ἴῃ {π6 760} 188} ΒΥμδρόριιο8 ἔτοσα {μοῖτ' γβὺ θβίδ ΠἸΒησταθηῦ 
ὉΠ γγχὰ8 αἰνγαγβ Βαϊ ἴπ [8ῆ6 Βιρμοβί νοποσγδίζοη ὈΥ̓͂ {π6 ο]8. (στοαὺ 
Ρδΐπ8 ὑγοτ6 ἰδκθη ἰο βᾶγθ {86 το ]θα τηδηπβουιρίβ ἃ8 δοουγαίθ ἃ 8 
ῬΟΒΒΙΌ]6, ἔου ὙΒ1ΟΒ ὁπ νατουβ σ]68 σγοσο τηϑᾶθ ἴο ραϊαθ {Π6 ῬΘΥΒΟῚΒ 
ὙΠ 0 Ῥγαραγοᾶ {μθ. 1ῃ Θομβοαθθποα οὗ Τρ: ] Δ Ο.Β ταϊηπαΐο, ὑχ]ῆϊηρ, 
ΒΌΡοΥβυϊ μου, [86 ΒΥΒΔρΡΟρΊΘ 70118 8Γ6 ἀπίΐοστα, μαγαϊν αἴ υΊηρ' 0Π6 

1 ὅ00 ΕἼΆΠΚΟΙ, ΠΡῸΣ ἄθη ἘΠΠΗτ58, τι. 5. 7... Ὀ» 60, 
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τούὰ ἀποίμβου ΑἊἈΒ ἰοὸ {86 αἀδΐο οἱὗἁ [656 Ῥυδβου ρθη, Ὁ 15 ἀπ πόνγῃ. 
ΤΉΘΥ 76 ποῦ 8]] οὐὗὁἩ {86 βαῖηθ ἃρ6, θαὺ Ἰπογθαβθα ἴῃ παταθρον τ 1 ἐμ6 
ῬΥΟρΎΘΒΒ οὗ ὥτηθ. ϑοτηθ οἵ ὕβμϑιω Ῥυόρ Ὁ] τϑϑοῖ ἀΡ ὅἤο [86 ἄτηθ οὗ 
ἐῃ6 Βαρυ]οπίαη Ταϊταθά, ὑπουρῈ {π6 φαυ]θβὺ υειτθη ὑγθαῦϊβα τ ΒΘΓῈ 
ΠΥ ἈΡΡΘΆΡ 18 ἴῃ ἐμ Ἵ7ταοί. ϑορβεγῖηι, Ὑτμ1οῃ, ὑβουρἢ Ῥυϊη θα στ 
[86 Βαρυ]Ἱοηΐαη Τα]τηθά, 15 ποῦ 80 οἱ], δῃα ἄοβθϑ πού ἔυτ ἃ ῬΥΟΡΘΓ 
Ρατὺ οὗ ἢ. ὙὉὍδα ομιοῦ οἵ {π686 τερ]δύϊομβ τα [Π6 0] οσίησ, 
Α ΒΥμαρΌριιθ ΤῸ]] τηαϑὺ Ὀ6 υγειδίθῃ οἢ {Π6 ΒΚιπ8 οἵ οἰθδῃ 8ῃΙΓΩ8]85, 

γγδραγϑᾶ ἴοσ {86 ραγάουϊαν ἀ86 οὗ {π6 βυπαρορᾷαρ ὈΥ 8 67. ΤΏΘΒΘ 
τηϑῦ Ὀ6 [φβϑίθηθα ἐοσϑίμον τι βυσηρθ ὑδίζοη ἔΠΌΤα οἰθῶῃ 8Π11η818. 
ἙΣΥΘΓΥ 5 κῃ τησϑῦ οοπίδϊη ἃ οουίϑιη ΠΌΤΑΌΘΥ οὗ ΘΟ υτητβ οαῦδὶ ΤτουρὮ- 
ουαὖῦ [86 αμστο οοάθχΊ Τμ Ἰοηρίῃ οἵ ϑϑοῖρ οο]σταη τασϑῦ ποῦ Θχίθμα 
ΟΥ̓́ΘΥ 1688 {μη [ογίν -οἱρηῦ, ΟΥ̓́ΤΑΟΥΘ {Π8 ΒΙΧΤΥ 11π65: δπᾶ {ῃΠ6 Ὀγθδατῃ 
τασϑὺ σοηδιδὺ οὐ {πιγῦν ἰούΐοσβ. ΤῊΘ ἡ1Π016 ΘΟΡΥ τηυβϑῦ μα ἢγθύ Πποά: 
δηα 16 [χθ6 σνοτᾶβ 6 τυιύίοῃ ἴῃ τὖ ψιμοαῦ 4. 11π6, 10 15 Ὑχογί} 688. 
ΤΏ τη Βῃου]α 6 Ὀ]δοῖκ, ποῖον στρα, φυθθῃ, ΠΟΥ ΠΥ Οὐ  ΘΟΪΟΌΓ : 
ἀηα 6 Ῥγθραγθᾶ. δοοουδίηρ ἐο ἃ ἀθἤπῖῖ6 τθοθιρύ. δὴ αμέϊοηξίο ΘΟΡῪ 
ταυϑὺ 6 {86 δχϑιηρ δι, ἔγουα γι οι {86 ὑγαῃβουθου οπρ]ὐ πού ἴπ {π6 
Ἰραβὺ ἰο ἀονυϊαίΐθοι Νὸ ποχγᾷ οὗ 1ϑίξοσ, ποὺ θυθὰ ἃ γοά, τηυδὺ Ὅ6 τυ θη. 
ἔγοτα ταϑιλοσυ, {86 βουῖθα ποὺ μανίπρ' ἸοοἸςοα αὖ {86 οοάοχ βοΐογθ δῖτω. 
ΤῊ βαυδγθ ομγδούου 15 ἐπαὺ πι858α ἴῃ ΒΥ μαοορ6. ΤῸ]]5, τι ὐποὰὺ γοναὶ 
Ροϊπΐβ πᾷ δοοθπίβ, Τὴ6 Θοῃμβοηδηΐβ ΚΔΙΊΒΌΣΨ τηὰδὺ μᾶν ὑπ6 Ῥγο- 
ΒΟΥ 6 ογμαιαθηΐβ (1.35). ὙΠ ὀαγαογαϊπανψ ροϊγιέϑ ἅτ ἴο Ὀ6 ᾿Ἰπβογίθα 
ἴῃ {6 11 ῬΥΌΡΘΥ ΡἴδοθΒ: δπα {86 οὐπβοηϑηΐβ οὗ ἀπαβαδὶ ἔουτηβ ἴοὸ Ὁ6 
Ρυΐ, νἱζΖ., {ῃ6 8βΒο-τ- δ] θα {ϊέογ πιαγιιδομίςβ, ηυϊγιιβοιῖί, διιϑρθηδα, {7ι-- 
φογϑῷ,. ὙΥΥοΥάβ δῖα ποῦ ἰοὸ 6 αϊνιαρα αὖ {π6 οδπᾷ οὗ 1165; δηᾶ 1η ὅνγο 
Ῥορίύϊοαὶ ρίθοθβ (Εἰχοάπβ χν., ᾿θα ΘΟ ΠΟΩΥ ΧΧΧΙ.) {ποὺ ἃ ἰο 6 
στ τῦθη ἴῃ Βοἢ ᾿ἀδηιϑέϊολ5 (στυχοί) 88 ἴμ6 Ττυδοί, ϑορλογίηι ὈΥΘΒΟΥΙΌ 88. 
Βούνθθῃ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Θοπβοηδηῦ Π86 5ρ806 οὗ ἃ Βαὶν' ΟἹ {ξγϑδα ταπβύ Ἰηζου- 
γθηθ; Ὀοϑύνθθῃ ΘΥΘΙΥ σοτα {π6 Ὀγθδαίῃ οὗ ἃ ΠΑΥΤΟῪ ὀοπϑβοηδηῦ: 
Ὀούνγγθθῃ ΘΥ̓ΘΙῪ ὩΘῪ ραγϑλίαϊ, οΥὁ βοοίίοπ, {πΠ6 Ὀγθδαί οἵὗἁ ὝΦ᾽: τυ θη 
[γθο {ϊπ|68, ΟΥ̓ οὗ πἴηθ οοῃβοηδηίβ : ρούνγθθη ΘΥ̓ΘΥΥ ὈΟΟΚ, ἔπγθ6 [1π68. 
ΤῊΘ ΠΗ ῬοΟΚ οὗἩ Μοβϑβ τυηυβύ ἐθιτηϊηδίθ οχδοῦυ τι ἢ ἃ 11πὸ: Ὀαύ {86 
τοϑῦ ποϑᾶ ἠοῖ ἄο δο. Βοβϑιάββ {μ18, ἐμ οοργιβῦ τασβῦ δι ἴῃ [Ὁ] «ΓΘ ιβἢ 
ἄτβββ, ἡυγαϑἢ ἷβ 016 θοάγ, πού Ῥερίὶῃπ ἰο τεῖα [Π6 πϑιηο οἵ (οα νὰ 
δι. ῬΘΠ ΠΘῸΪΥ αἀϊρροά ἴπ ἴηἸκ, ἃπα ββου]α ἃ Κιπρ δα άγθδθ πὸ Ὑ{Ἐ116 
Πρ {μαὺ πδιὴθ Π6 τατιϑῦ ἰαῖκο πὸ ποίϊοα οἵ ᾿ἴτα. 
ΤῊ τουΐβαὶ οὗ {μ6 ΖΌγαλ, ΟΥὙ ΒΥΠΔΡΌΡΈΘ ΟΟΡΥ, ταυϑὺ (Κα Ρΐδοθ ἃ8 

ΒΟΟΙ 85 {88 οοργΐηρ' 15 Ππἰβῃθᾶ, ἀπά 6 οοταρ]οίοα τι αῖπ {πιτῦν ἀαΥ8. 
ΤΉγαα τηϊβίαϊκοβ οα ἃ ρᾶρθ ΤΩΔῪ Ὧδ ἰοϊογαίθα; Ραὺ Βμου]ὰ μου μ6 
ἔσυτ, οὐ ἃ ταϊβίαβκο ἴπ (86 βθοίΐϊομβ ρθῆ οὐ οἰοβϑα, οὐ ἴῃ 1π6 Ῥοβιίοι οἱ 
16 ρορίϊοδὶ ρίθοθβ ἐμαὺ αι ὑο θ6 ψυϊίθῃ ἴῃ λοηιέβἐϊοἶιδ, [Π6 σγμοἷ8 
15 νπαϊοᾶ, ὙΒΘΙΒΟΥ 8 ΟΥΤῸΣ ἴῃ {π6 πϑῖὴθ οἵ (ἀοα ΥΟΠάθ ΓΒ ἃ ΘΟΡΥῪ 
πηῆὺ ἴῸΣ ΡΌΡ]1ο π186, 15 ἃ αἰβρα οα ροϊηὺ διμοπρ' {π6 «6018. ΤῊΘ τῸ}}8 
ἴῃ ὙΈΙΟΒ {π686 γορυϊδίϊοηβ δα ποὺ ορβουνϑα δὺθ οοῃαθιηηθα ἴο δ6 
Ῥυτὶοα ἴῃ {μ6 στουπᾷ οὐ θυϊηθα ; οὗ {Π60 ἃΓ6 ὈδηΒῃ6α ο {86 Βο[100]8, 
ἴο 6 υϑρᾶ 85 τϑαᾶϊηρ-θοοΚ8, Ὑπὸ Παρλέαγοίβ, ΟΥ Ῥγορμθί!ο βθοί!ο 8, 
Δηα ἔνθ δ οσίϊοίῃ,, ἀγ οὰ βοαραγαΐθ 1011, 

1 566 ἘΙΟΒΒοσ,, ἘΠη]οἷέ, γο]. ἢ. Ρ. 458, εἰ 5εῃῳ. 
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 Ῥαλίαϊ δπᾶ δαροιβιουβ 48 τηοδύ οἵ {8686 τϑρα]δίϊοπβ ἃγ6, ἐποΥ 
αν Ῥ6θὴ αϑθ] ἴῃ Θηβασηρ σγθαίου ΔΟΟΌΧΔΟΥ ἴπ {π6 ἰοχύ οὗ {δ6 
Ῥρηίδίθαοῃ [1ἢ οομβοαθπθηοθα οὗ {ποῦ ᾿πήπϑησθ, τὖ μ885 θθθὴ Κορέ 
ΘΌΠΟΙΆΙΠΥ ἔσο ἔοτα ἀοίουϊουαου, Νοῦ ταϑην νϑιῖοῦβ γοϑαϊηρ5 οΔ ἢ 
6 ἀουινθα ἔτοσα {π6 στ ]θα οορὶθβ βοίοσ ὰ58. [Γἔ {860 ὁ ποὺ ρῥγϑβθῃὺ 
ΘΧΘΟΌΥ {86 οτἹρτη] ἰαχύ, [Π6Υ οοπίδιπ τὉ Βαϊ δίδη 141 νυ. ὙΠΘΥ ρῖνο ἃ 
οἷοβα Δρργοχσίτηδίιοῃ ἰο 10---ϑὸ οἷοβθ, ὑπαῦ 178 ΤΥ σταίθα Πν δοσαρύ 10 
88 [86 ρυἹπητῦνο ὑσχῦ. 

. 2, γίυαίο 4185. ἐπι ἐΐθ δγμαγο ομαγαοίογ.----ΓΉΘ56. ἅτ 1ῃ αἀπΠουθηῦ.. 
ἔόστηβ, 0110, απᾶτίο, οοἴανο, ἀποάθοῖτηο ; πα [Π611 τηδύθυιαὶ 15 τη ΘΕ] 
Ῥδτοδιηθηῦ, Ββοιμθίτηθβ Θαβίθυ ῬΘΡΘΙ, Δ Πα ΘΥΘῚ ΘΟΙΏΤΊΟΏ ῬᾶΡ6Υ. 186 
ΘΟΠΒΟΠΔΗΐΒ ΔΙῸ ὙΠΟ γι Ὀ]δοΙς της, ΡΥ ραΓΘα τοι 1π ἐπ6 βαπι6 
ὙΔΑΥ 88 δ ἴῃς ὈγΘΒουροα ἴον {86 Ζογαθ. Ῥαΐύ {Π6 νοῦγχο]β δπᾷ {π6 
ΒΠΛΔ 16 Υ τὶ Πρ 1ῃ {Ππ6 τηδυρὶη, ἅγ6 τηδαθ ὙΠ} ΟἾΒΟΥ δηάᾷ ναυϊουβ 1}. 
ΤῊ6 οοπβοπδηΐβ 816 ἴοσταθα πὰ ἃ Ὀτοδᾶ, {μῖοῖΚ Ῥθα ; [86 νονγ6 18 δπᾶ 
ΒΥΊΘ]]6Υ τ πρ ψιἢὰ ἃ πο οπθ. Ὑϑὺ {πθῖ8 ἃ ΘχοθΡΟΠΒ; [ῸΥ 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙν {π6 ἰοχὺ δπα ρῬοϊηΐβ ἃγ6 ΣΠπΠ|κ6 ὈΪΔΟΚ, ονθῃ ὑμπουρὴ {86 
Ὑτϊου οὗ {86 οομβομδηΐβ γγὰ8 ἃ αΠογθαῦ Ῥούβοη οσα {86 σΟΥ6]- ΟΥ̓ 
Ῥοϊηὐ-υϊΐοσ. (ἀοἱά δπα Ὀθδυία! οΟΙοΟυΥΒ δῖα οἴζθη πδοά ἴον ἄθοο- 
ταίληρ; 1101] σου β δηα Ἰοὐΐοσβ. Α βίπρὶ ΜΕ, αὖ 1μογάβῃ, ἃ Ῥβα]ῦθσ, 
δ5 {π6 σόνγθ]5 δηα δοοθηΐβ ἴῃ γα 10, 

Ιη τιοϑύ Μ5δ. {16 οοἸυτηηβ, 11π68, δηα οοηβοηδηΐβθ, οχίουτδὶ δᾶ 
1 ΓΏ8] ΠΡΡΟΥ 8ηα ἸΟΥΤΘΙ ΤΊΔΓΡΊΗΒ, ΑΥ 6 ΟΔΓΟΙ]]ν αἰνια θα δπα Δὐγδηροα 
80 85 ο 681 ἃ τηὰίπιαὶ Ῥγοροσοθ. Νὸ ρᾶρθ [δ8 τοῦθ πη ἴουτ 
᾿ΘΟἸυχηη8, [Π6 ῬτΘΟΙΒΘ ΠΌΤ ΌΘΙ ἀβαθ! ]ν ἀοροπαάϊηρ οα {86 Ὀγοδαθι οὗ 
{6 ΜΆ. οὐ {π6 Ἰυπαρτηρηύ οὗἨ {π6 ὑγαῃβουῖροσ. .. πᾶ {π6 πυροῦ οἵ 

. ΘΟΪΠΔῚΒ 15. ποῦ ΔΙνγαγβ {π6 βᾶῖὴθ {πγουρῇ δὲ δηθδγο Μ5. Ῥοδχηβ 
8ηἃ [86 τροϑίσιοαὶ ὈοΟΪΒ ἅτ οἴθη τύ ἴῃ Ποιηιβοηθ. ὍΤῆθδ6 
σοΟἸ]υηϑ οοπίδ!η, βοιηθύμτηθα {π6 Ηορτοντ ἰαχὺ 8] Ο0π 6, βοιηθίπηθθ {86 
Βαλα ἰοχύ ψι 8 ἃ νούβίοθ. ϑοιηθῦσαθβ (ῃ6 βαὴθ ΗἩΘΡΥΘ ταχὺ 15 
τΥϊ θη ἴῃ ἔνγο ῬΆγ8116] σο]υτηη5, ὁπ ροϊηΐθά, ἘΠ6 οὐμοῦ ππροϊηίθα.. 
Α ΟΒδὶάθθ ρδυδρῆγαβθο οἴϊομθδῦ δοοοσωραμῖθβ {86 ἰδαχύ, συϊίθῃ 

ΟΘΙΠΟΥ ἴῃ ἃ ΟΟἸ]υπηη δ 6166 10. οὐὁΘΡούγγοθη 1. ΜΟΥ ΥΔΥΘΙΥῪ 15 8 
Αὐδθιο νούβϑιο δαἀθα ἰο {86 ἰαχ. ὅϑοθὼθ Μ55. μανοῦ μα υΐραίο 
ψ ἢ {16 ΟΥ̓ΤΡΊΠΔΙ ; οΟὐΠ6ΥΒ ἃ Ῥουβίδῃ {γα ηΒ] Δ ΟΗ. 

ΤἼῊ6 Ὀγοδαίῃ οἵ {86 11πη68 15 δοοιἀθπίαὶ, ἃ5 γ706}1 85 {Π6Ὶ ΠΌΤΟΥ ΟἹ 
ἃ Ῥᾶσθ. μδ 81Ζ6 οἵ {Π6 ὌΡΡΘΙ δηα ἸΟΥ͂ΤΘΙ τ ΔΓρΡΊΠ, ΤΟΒΟΥΥΘα [Ὸν {Π6 
Μαβούδῆ, 18. ΘΟΙΏΤΔΟΠΙΥ ἀοίοιτηϊπαΐα δηα ἢχθα, ΤΠ ὌΡΡΟΥ δηᾶ 
ἸΟΥΤΟΙ ΤΠΔΙΡῚΠ 18 ΟΟΟΌΡΙΘα ὈΥ {86 ργοαΐύ Μαβούδῇῃ, συ Βο ἢ 15. οἴθῃ 
σψουμα ἴηΐο οὐτουῦβ ἃπα ἔδηΐαβίίο ἤριθθ. ϑοιμηθίπηθβ «6 15}. 
ῬΥΔΥΘΥΒ, Ὀϑδ͵τη8, βϑοίζομβ ουῦ οἵἨ ἰ{μ6 1807, ἃ ἰουπα ἔμοσθ. ἀραὶῃ, 
186 οοητηθηΐατγυ οἵ ἃ ΒΔΌΡΙΗ 18 οἶὔθη ἴῃ {Π6 βδτὴθ ρ͵δοθ, :πβίθδα οὗ 
{86 Μαβοσδθβ. Τὴ οσχύθγμδὶ τρδυρὶῃ 15 [Ὁ ΟΟΙΥΘΟΊΟΠΒ ΟἹ {Π6 ἰαχύ, 
ΟΟΠ θα Υ168 οἵ ΒΔΌΡΙηΒ, ΡΙΟρΎΔΡῖοαΙ, οὐἹ[108], ἃπα Ἵσχθρϑίιοαὶ 
ΒΟ οἶα, ἴοσ [86 ποίϊδοδίίοα οὗ [86 λαρλέαγοί ἃπα ραγεβίοί, ἴοτ 
Βμοσίηρσ νγβαὺ λαρἠέαγοί, ἀιιὰ ραγϑίοί, ἀγθ ἴο Ὀ6 τϑδᾶ ἰορϑίμου ἢ 
οη6 ΘΕΌ δία, ἴου ἀθαιρηδίίπρ [π6 τηϊ4416 οὐ Ῥοοΐκβ, ἔου ναυϊδίίομβ, ἔοσ 
811 Κιπαβ οἵ ἤριγοβ ὑπιβίθα ἀπ ταϑᾶθ ἀρ οὗ ἰοχίβ, ῬγΔΥΘΥ8, Ὀβ8 118, 
Δα οἴμοὺ βθοϊϊοηβ οὗ {μ6 ΟἹ Τοβίθιηθηθύ. ΤῸ {Π86 126} ΙΤΠΔΙΡῚΝ 
Ὀούνγθοπ [16 ΘοἸθταπβ, θ6]οπρ' [86 Κγὲ δηᾶ {π6 {16 ΜΆΒοτυδῃ. 
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- ΤῊ6 νάιουβ ὈΟΟΪΚΒ 876. Βαραγαΐβα ὈῪ βρδοθβ δεύνθοι ἔμθπι, οχοθρὺ 
{Π6 ῬοοκΒ οὗ βϑδπιθθὶ, Κῖπρβ, ΟἸΒτοπίοίθβ, Τῦζτα, ἀπ Νοβοιμδῆ. 
Ταηΐθ] Βοιάροτρ βοραγαϊθα μ686 ἴπ μῖ8 οαϊλοι, δοοογάϊηρ ἰο (86 
γυϊραίθ. Τμο ραγεβίοξβ ἀπὰ λαρβέαγοξ, γα ἴῸΣ {8λ6 τηοϑὺ ραγύ οἂγο- 
ΠΥ τααυκοᾶ, Ραῦ 1ῃ αἰ ἴθγθηῦ γᾶ γ8. 
Ὑγ ΗΠ τοραγᾷ ἴο {μ6 ἀτταηροιηθηὺ οὐὗὨἉ {πΠ6 φγορμοίβ, ἀϑύτηδῃ ΜΆ. 

Ό]]ὸνν {π6 Ταϊαυά, δοοοσάϊηρ ἐο ψὨΙοῆ βαῖδῃ Θοτηθ8 δἵζοσ «ογο- 
τηῖδἢ πα Ἐ)ΖΟΙς16] : {86 ϑρδηῖβῃῃ δρδίη, {μ6 Μδβογδῃ, δοοοσαϊηρ ἴο 
16 [βαῖϑρθ φγθοθᾶθθ ἐδ γοῖδῃ δηα Ζοκιθ]. Τῃ {86 Οἰουτδῃ 
οοαϊοθβ, {86 Ἡδριορταρμδ βίϑηαβ {ππ8: Ῥβα]τηβ, ῬΤΟΥΘΥΌ5, Φ0}Ρ0, δη- 
{160165, Βα, ᾿ματηδπίδθοηβ, ΕΟ] οϑιδδίθθ, [βίμου, δη16], ΕΖγϑ, 
ΟΒγόπῖοο8. Βαυῦ ἴῃ {86 ϑρδῃΐβῃ οοάϊοθβ {Π6 0 δΓο διτδηρθα δέου [86 
ἹΜαβούδᾷβ; (Οὐ σοηῖοὶθθ, Ῥβαίγηβ, “ὁ, Ῥγογϑῦρβ, Βαΐῃ, Οὐδῃμίιο]θ8, 
ἘΠοοΙ] δι βίθβ, ᾿μδιηθηίαίοηβ, Εἰβύμοσ, Π δη161, ΕΖτα. ϑοιηθίζχηρββ, μον - 
δυο, ΜΝ. ΦΌ]]ονγ ἃ Ῥϑοῦ αν αὐταπροιαθιῦ ἀργθοῖπρ πομπὸν ὑπ 
{86 Ταϊταυαϊο ποὺ Μαβογϑίϊο οΠ6. 

ΤῊ6 βαυδγα ομδυϑοίοσ ἴῃ ΜΓ ΒΊΟΒ 411] Κπόοσῃ ΜΌΜ. ἅτ τυ θη 18 
ῬΥΘΟΙΥ ΘΔ ομ6 δηᾶ {86 βᾶῖιθβ. Ὑϑύ {88 «6018 {πϑιββοῖνθβ βρϑαὶκ 
οὗ ἃ ὑποίοια ἀιδιπούοη τᾳ {π6 βαῦδῦα ομδγϑοίοσ, {Π6 Ζαπὶ δηᾷ {86 
οῖςῆο πτιηπρ, ΓΘ ΤΌΤΤΔΘΓ 18 αἸδυιπρηβηῃθα Ὦγ Ροϊηὐθα ΘΟΥΤΘΥΒ πα 
Ῥουρθθαϊουϊαν σογομμί οὐ ἰασσίπ ; {88 Ἰαἰίοι, τν ὨΙΟἢ 15. γοῦηροῦ μη 
{ῃ6 Ζ7Ζ πὶ Δοοοσαῖπρ' 0 {π6 «675, 15. ΤΟ ΠΟΥ 1ὼ (86 ὈΟΟῪ-Βίτο 68 οὗ 
186 σοῃβοηϑηΐβ; 8πα {Π6 ΘΟΥΟΏ]: ἐθυταϊηδίθ ἴῃ ἃ ὑμιοῖς ροϊιηί. Βοίἢ 

816 δ] ἴῃ ΒΥμδρορῖιΘ ΤῸ]18, {ΒΟῸΡὮ ποὺ ἰππϊύθα το ἐΐόηι. Τὺ δΒ 
Ὀδθη ἐμβουρῦ {86 ῬΟΙΒΗ δηαὰ (ἀϑυύταδπ 6 075 πϑοα {μ6 Ζαπι; {6 
ΘΡΔΠΙΒἢ δηα οὐὔἱθηΐδὶ ἐγ, (86. Τ͵γείδἤθ. 

Μοάδτῃ οὐδοβ μάν δἷδο ἀιβρυβῃοα Ὀούνγοοη ἃ ΡΘΠΙΒΗ, ἃ 
διταδη, ἃ ΕὙΘΠΟΙ δα Τίαδη οδαγαοίοσ. ΤῈ ΘρΑΠΊΒΗ 18 ΤΘΡΈΪΔΓ, 
ΒαΌΘΥΘ, Θηα γΥ6}} Ῥγορουθιομθα : {π6 (θυ 18 ΤοΥ6 1πο]1π66, τὰ 

᾿ Ῥοϊηίρα σΘοΥμποσβ, ΤΏ ΒΎΘΠΟΝ δηα Τἰααῃ 15 Τπίογηιοαϊαΐθ, Βογαθν αῦ 
ΒΙΏΘ]]6Υ, τσ του Πα {μη ροϊηθα.. 

Μοβῦ ϑορίθβ ρϑββϑα {ῃγουρἢ βουϑία] μαπα8, ΒΌ0 ἢ. 88 {π6 οΘοπβοπδηῦύ- 
ΨΙΎΙΘΥΙ ΟΥ̓ ΒΟ ΠΟΥ, [ῃ6 Ῥούβοῃβῃ ψΠῸ ρα 86 σνονγθ]- οι β ἅμα δοοθῃΐβ, 
{πμ6 ΤονΊβου, {86 Μδβουδῃ- τιον, {π6 ΒοΒο]αβί, {86 τοι ο ΟΠ Θ᾽ ΟΥ {Γ68}- 
Θῃ6 1. Ομ Ῥϑύβοῃ, μονχουϑῖ, οἴὔζθη ππιίθα βουοσαὶ οἵ {π686 ϑιυρίου-. 
τηθηΐβ, Βυὺ {86 ἰοχί δηα {86 ροϊηΐβ ῸῚ6 ἃἰνγαυβ Μ. 6η Βθρδ- 
γαΐοὶυ, (86 Ἰαϊίου. θείπρ' θαρῖιῃ ΟὨΪΥ τον {86 ἔοσταον μα Ὀθθῃ οοσα- 
Ῥἱοίθα. Τὴ οοπβοπδηῦ- ΤΊ ΟΥ ΒΊτηΒ561 πιμἀογίοοϊς δ ὑ1π168 {π6 ραπο- 
ὑυαδίοῃ. ΤῺ αἰνουβιῦυ οὗἉ [86 βορῇοὺ δμᾶ ρυποὔμδίου τυδύ μ6 ἀοίθοιβα 
Ὀγ {μ6 αἰδαρτοθιηθηύ οὐ {μ6 ρυποίπαϊοι ἃπα οοηῃδβοπαπύ-ἰοχύ, ΟΥ ΟΥ̓ 
ἃ Βα Βουρίιομ δὖ {86 οθηᾶ, οὐ ὈῪ ἃ αἸξογομπύ ἴπκ. ἘΎοτα {π6 ρυπο- 
τυδΐον 86 ᾿λγὶβ τὰ {Π6 τραγρὶη τορι ϊαυ ρῥγοοθοαθᾶ, ἀρϑίη, [ῃ8 ὁοη- 
Βοηδιῦ- ΥΙΘΙ 788 ΟΟΟΑΒΊΟΠΑΙΠΥ Η1Β ΟὟ ΤΟΥΊΒΟΙ ΟΥ̓ ΘΟΥΥΘοίου, (ἀ6η6- 
ΤΆ ΠΥ βρθακίπρ, [16 Ῥούβοη 180 ρα {Π6 νον 61- οἱ πύβ νγα8 86 ΟΟΤΥΘΟΙΟΥ 
4180, ῃΟΌΡἪ ΤΠ6ΓΘ ΔΓ Δ ηΥ δχοθρίϊοηβ. Οὐ οδβίομδν {Π6 ΜΑΒοΥΔΗ- 
ὙΥΓΙΡΟΥ γγχὰ8 {π6 οογγθοίου ΤῊ Μδβουδῃ- ὙΥΙΘΥ 188 1ὼ τὴν ΜΌΘ. 
1886 βατλβθ Ὑὰἢ ὑπ 5ορἤθν δια ραποίμαϊοσ. Α Ῥυποίπδίου ἀἰΠδγθηῦ 
ἕτοιμα [86 Βορβον οἴθη ραΐ {μ6 ργϑαὺ δπᾷ 11{{16 Μάβοσαῃ, δϑοιηθίτηθϑ 
16 Μαβογδῖῆ ργοοθοᾶθα ἔγοτα ἃ ρϑύβομ αι δγθηῦ ἔγοσα {μ6 βορβϑῦ πᾶ 
Ῥυποίπαίογ. (ΟσοΑΒιοπ 1, Ραὺ πού οἵναῃ, [δ 6 βορίθι θθοδταθ βοβο δῦ 
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ἴο ΠιΐτηΒ61} ἴῃ {86 τρδΥρίη, οοΥγθο Ὡρ' ΟΥἹ ΘΧρ αἰ πῖπρ' υμαὺ μ6 μα τυτῖῦ- 
ἴθη. Βαυΐ {π686 ΟΥ 108] δπᾶ δχρίδηδίοτυ τοπηατκβ ΟἰΘ ΠΟΥ οογτθοῦ 
γγμαὺ {86 ρυποίμδίοῦ στοίθ. ΤΠ6 ἔγθβθθῃοσ τϑίοπομοα τι 1ηΚ 
[64 τογᾶβ δια ᾿οὐδυβ, ὑμουρ ὈΥ (μαὺ τηθαῃβ 6 οἴνοῃ οἴβοθα δὰ 
οΪα τϑδάϊηρ, Ϊ 

ΤῈΘ ἂρὲ οὐ ΜΏΌ}. 18 ἀθίδστηϊπθα ὈΥ [Π6 βυ βου ροη5 Ὀ6]οηρίπρ' ἰο 
ποθ. Βαῦ {18 18 ποῦ {88 ΟὨΪΥ Ῥατροβα {8688 Β ὈΒΟΥΡ ΙΒ βοῦν. ΒῪ 
σἱνιηρ {π6 πᾶπλθ οἵ {π6 οοργιβῦ, βουηθεχηθβ ίοο οὐ {86 ρῬυποίπδίογ δπα 
Μαβουδῃ- εϊῦοσ, (μ6 πδῖῖθ οἵ {π6 ᾿παϊνι άπ] [Ὁ βοτὰ ὑμ6 Ὁ σοῦ ττῖῦ- 
δῆ, {88 ΘΟΙΠ ΤΥ ΟΥ̓ οΪδοθ, ὑπ 6 ΠᾶπλΘ ΟἹ ΠδΠ165 οἵ {Ππ6 βυσοθθαϊηρ Ρο5- 
ΒΟΒΒΟΥΒ, 85 Ὑ7061} δ8 1Π6 ὩΤΑΌΟΥ οὗὁἨ γ6818, ὕΠΘΥῪ ἐΌΓΠΙΒΗ τηδίοτ!α}85 [ῸΓ 
Ἰαασρίηρ οὗἨ {86 αὐλ ΠΥ οὗ {πρὶν ἰοχύ. Ἐπὴν οΟαϊοθβ μουουοῦ μᾶν6 
ΒΌ ΒΟ ρύοπΒ. ΤῊΪϊΒ ΟΔΙΔΤΆΙΟΥ 18 οὐίηρ ἴῃ ραγύ ἴο {π6 ἔδοὺ {μαὺ ταοϑὺ 
οὗ (θὰ οοῃβιβίθα οὗἉ βορυϑγαὶ γοϊσταθβ, Ὑ ΒΙΟΒ 6 Γ6 οἴνθη βαεραγαίθα ὈΥ 
186 δοοϊαθηίβ οἵ ἔπτηθ, πᾷ ἐπ6 ]αβύ, οοηἰαϊπίπρ (86 Βα ρβουιρίζομ, Ἰοβῦ 
ΑἸΓοσοίμου, Ενθη μη ἃ ΜΆ. λας ἃ βυ βου ρίοῃ, 1Ὁ 15. ποῦ πηΐτο- 
ααΘ ΗΓ αβηου]ῦ ἰο πα 1{. ογαθύϊηθβ 1 15 ραὺ ἰηΐο [6 Μδβουδῇ οὐ 
1π Δῃπούμου Θομ θα] θα ΡΪ]406: δβοιηθίϊηθβ 1 15 ϑγοσμα ὍΡ ἱπίο ἃ ρα. 
Απα ψἤθη 8η ᾿πβουιρίϊοῃ, πού αἸβοονοσγθῦ]θ αὖ βσβῦ βἰρῃὺ Ὀθοδαβα ουΐ 
οὗ 108 ῬΓΟΡΟΙ ρΐδοθ, μ88 θθθη ουπα, Ὁ οαμπποῦ ΔΙνγαυβ 6 βϑίθ υ αβϑᾶ, 
ΑἹ ΘΥΤΟΥΣ ΤΩΔῪ 116 1ῃ {86 πυταΌ. Υ οὗἉ γᾶ 8: {86 6γὰ ὈΥ͂ ΒΙΟΙΒ [86 πυπη- 
Ὀ6Υ οὗὁἨ 6818 18 Τϑοἰζοη θα τηδὺ 6 οἵη 6 ; {πΠ6 Βυπαγοαάβ οὐ {8μ6 ἰμου- 
ΒΘΠ65 τηϑΥ ὃ6 ΘΗ οαὐ, Τῇ [Π6 πᾶταθ οἵἉ {μ6 ἰγδηβου Υ ΟὨΪΥ 185 δ χϑα, 
τὖ 15 ᾿ηϑποιθηὺ ἰο ἀοἰθστηῖπα {Π6 ἀρ οἵὗἩ {πΠ6 οοᾶθχ ππ]685 μ6 Ὀ6 66]6- 
Ὀταίθά τη ΒΔΌΡΙΗΙοΔ] ᾿ογαῦασθ. 1μἀβέ]γ, [86 ρῬόββθββοῦ οὗ ἃ Μδ,., ἴὰ 
ΟΥ̓ΘΣ ἴο Θμἤδη06 105 γαϊὰθ ΘΗ ἢδ6 ὙΙΒΠ6α ἰὼ 561] τ, α΄ χοᾶ ἰο τὖ ἃ 
ΠΘῪ ΒΌΡΒΟΥΙΡ0Π, ΟΥ̓ ΑΙοσθα βουαθίμιηρ' ἴῃ {μ6 ο]α ΟὁΠ6, ΘΥαΒ66, τ6- 
ἰουομοα 1Ὁ ἐο οοποθαὶ Ὠἷβ ἀδοθρίίοῃ. ΤῊ15 15 {88 τϑᾶβοι {μδὺ ΒοΙῺ 8 
σοα σοβ μάνα ὕνγχο ΟΥ Τγ66 βυρβου ρθη σι ἀπδγθηῦ δηᾷ ουθῃ οοπ- 
ἐγϑἸούουΎ ἀαίθθ. ἀπαᾶ ποῦ ΟὨΪΥ σγογ6 Βα βου ρύοη5 τηϑᾶθ ἴο ὈΘΔΓ 88 
ΟΙάοΥ ἀαίθ {πᾶπ {πο [δά αὖ ἢγβὺ, {Π6 Ὺ σσοῦα α͵8ὸ τηϑᾶθ ἰο Ὀθᾶῦ ἃ 
γΟΌΠΡΘΥ 006. ἮΥΒθη ἃ «7677 Ῥοββθββθα ἃ. οὐχ ἈΥ͂ ᾿πῃουϊίδποθ, μ6 
τηϊρηῦ τϑϑ]γ σῖνο {π6 1ᾶθὰ ἴο ΟΥ̓ΒΘΙΒ ὈΥ͂ ἃ 8186 βυ ββουι ρου {μαὺ μ6 
ἢδα οἰὑΠοῦ οοριθα {π6 οοάδχ Ἀ1πι861} οὐ σού 10 οΟρΙΘά δὖ Ἀ15 ΘΧρθῃΒθ. 
ΤῊ6 Ταϊπηπαϊο σϑρι]δῦϊοη ΘΠ]ΟἾ 8 ΟΠ6 ΟΥ̓ ΟΥΒΟΙ δἰἑογηδίϊνο---- αὶ 1ηρ; 
ὃ. ΤαΔητιβουιρὺ Αἰτηβ6 1 οὐ σουηρ" [Ὁ ττιτ6η--ὌΡΟΙ ΘΥΘΥΥ͂ “6. 

ἴῃ Θομβθαθθηοθ οὗὁἨ {π6 Ὁποουίαι ΠΥ αὐζθομίμπρ' ἴο {π6 οχίαγῃδὶ ἰδβέ1- 
ΤΩΟΠΥ͂ αῇἴογαρα ὈΥ βυρβουρίοηβ, ὑονγασβ {886 ἀρὸ οὗ Μ5., [86 ου]- 
ἀθηοθ ἔαγηἸβη θα ὈΥ͂ ᾿πύθυ 8) τηᾶυκβ μὰ5 ὈΘθη γοβοτίβα ἰοθ. Βαῦ {μ686 
816 ΠἸΚΟΎΤΙΒ6 Ἰηβθοῦσθ. ΤΏΉΘΥ 816 :--- 

1. Το δἰθρᾷποθ δπᾶ βιυρ] ον οὗ {86 ομαγδούοσ, τ βῖοἢ ἀγα ᾿γῸ- 
ΠΟΙ ΠΘΘα ΤΩΔΙΪςΒ οὗ ἃ σΟΠΒΙ ΘΥ Ὁ]6 δδαιαίγ. Βαύ οογίδιῃ αυίβο18] οΥ- 
ἩΔΙΩΘΗΒ ΔΥΘ ὙΘΙῪ Οἷα; 8Δη6 5ΡΔΏΙΒΗ ΘΟΡΥ ΙΒ πᾶν αἰνσαυ8 Πα 8, ἀ151}- 
οἰϊπδύοι ο ΟΥ̓πδτηθηΐαὶ δα: 0 η8. Α τηοάδστι ΘΡΆΠΙΒἢ οΟὝ6Χ τϑὺ Ὁ8 
8.8 ΤΩ Οἢ ΟΕ Πρ Βῃ 64 [ΟΥ ΒΡ] οἷν οὗ Ομαγδοίοι ἃ8 ΔΠΥ ΟἴΠΟΥ. 
2.Α ΜΝ. νυν" πὸ Μδβοσγαῖ, οὐ ὙΠῸ ἃ ν ΥῪ πηρογίροῦ ομ6, μ885 {86 

ἩΏΡΥΘΒΒ οὗ δηὐααϊίγ. Βαΐ {816 ΜΑβοΥυδα τγ88 ΠΟΘ Υ ΤΟ ΚΟ θα Δ 68861- 
[18] ρατῦ οὗα Μ5. ϑοιηβ οὗ {μ6 οἹἀοϑὺ μανβ 10. 

᾿ ΤΟΆΒΟσΗ, ἘΠΗ]6ἷ , γο]. 11. Ρ. 467. οἱ δεᾳῃ. 
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8, Δποίδοσ οδβαγδοίουιβίο 15, [η6 Μοβαϊο ἰδὺῦ Ὀοΐπρ' πυιδίθῃ ὁοπ- 
Εἰπαουβῖγ, σι μουῦ Βραοθβ Ὀθύνγαθῃ {Π6 βθοίοηβ. ΤῊ]Β 18 ΤΏΘΙΟΙΥ 8ῃ 
ουϊάθηοο ἐδαῦ {86 οοργιβύ ἀ1α ποῦ οὔβοσνο {Π6 ργθβουι θα σπ]68, 

4. Τα δῦβϑῃοα οὗ οὐἱ1οὰ] διμθπαδίϊοηβ 18 4150 ρίνθη 8ἃ8 ἃ βρη οὗ 
ΘΟΏΒΙΟΥΔΌ]6 δηδὶαυϊγ. Βυῦ ΘΥΘΥῪ Ρόϊη θα οοὗδχ 15 οοσγθοίθα ἢ δῃηὰ 

ὅ. ΤῊ δὔβϑθῃοθ οἵ γον θ]-ροϊηΐβ οδῃ 6 ΠΟ οὐ θη Οὗ ἃρ6, 88 88 
Ὀθθι δϑϑασηθᾶ, ΤΏΘΥ ταϊσῃῦ μρ6 γο8}]Υ πορ]θοίβα, ! 

6. ΤῊΘ Ὀ]ΔΟΙκηθθβ οὐ {μ6 οομβοπδηίβ ἃμα [μαϊηρ οὐ {86 σόυγεὶθ 
ἤδᾶγο θθϑθῃ ἰδκθὴ ἰο ᾿παϊοαΐθ {π6 σγοαῦ ἂρ οἵ {μοβα οοπβοηδηΐβ, δπᾶ 
{86 τηοᾶάδτηῃ ομδγδοίου οὗ {86 ροϊπηρσ, Βαύ {μογα τησϑύ θ6 ἃ ἀ πΠἔἜέετ- 
Θῃ06 Ῥούνγοοπ {86 Ἰούξογϑ πα γουγ6 18, ουθὴ ὑπουρἢ τηβᾶθ ὈΥ [86 βϑτηθ 
Βδηά, βοδαβθ ἀἸθγθηῦ ΚΒ δηα ῬΘῈ8 ὍΤΟΥ 566 1ῃ τη {6 1. 

7. Βεη ἃ ΜΆ. μαβ Ῥθϑῃ σοίοποῃρα οὐ ἔγοβῃθηθρα, 10 15 Βιρροβοᾶ 
ἴο Ὅ6 δηοϊθηί. Βαῦ [86 προρββιύυ οἵ {μ18 ρυόοθθαϊηρ οὔὔθη ἄσοβα ἔτΌτα 
ϑοοιάθηῦ, ποῦ ἔγοτα πθοθαβιύυ. 

8. Τὴ6 ᾿τοαυθηῦ οσουσγοηοα οὐ {π6 πϑῆηθ «ϑῇουδῃ ᾿πβίθαᾶ οὗ 
«ἀοπαὶ, ἀα ἴμ6 Δρτονιδύοῃ οὗ Φ θβοναῃ ὉΣ “" ΟΥ̓ κ᾽χ ΟΥ ".), μᾶ5 Ὀθθη 
ἐμβουρθῦ ἴο βΒῃουν δηππαυιίγ. Βα ΜΆ. ἃ16 ὙΘΥῪ ΔΥΡΙΓΓΑΙῪ ἴῃ Ἰηΐοι- 
οΒδηρίηρ ἰῃ6 ὕτχο Δρρβι δῦ] οη8 : δα (π6 ΔρΌγθυϊαίϊομβ ἃγθ 8150. 81- 
ὈΙΓΑΓΥ. Ἰ 

9. Τὴ6 γϑασθηΐ ΟΥἩΒρΡΑΙΙηρ' πιδ6 οὗὨ Ἰούξουβ τ ἢ ἀπαβιδ] ἔογτηβ, οὗ 
ἸαΥσοΥ Δηα Βιη 8.16 1 Βαβροηαθα δπα ᾿πνογύθα οοηβοηδηΐβ, Π85 8150 θθθῃ 
ΘΙΩΡΙοΟΥ ΘΑ 85 ὦ ἰοβὺ οἵ ἀρθ. Βαῦ {8686 {πῖηρβ. ἀθροῃᾶθα οἢ 8 61086 ΟΥ 
Ἰοοβα αὐϊδομυαθηῦύ ἰο {86 Μδβοσϑῃ. 

10. ΝοΥ οδῃ {π6 ψϑ]]ου ραγομιηθηΐ οὗ ἃ ΜΆ. αὐΐοβὺ 15 δ! αυϊγ. 
Μδϑην οἰτουχϊαβίθηοοβ σου] βοοῖ ΤΌΠΟΥ ἃ ΜὨϊ6 ΜΙ, γ6]]ον, 68ρ6- 
Ο18}}γ ἀδτρ. 
0 1]. ΤῸ 18 ἷ8δο δΠ]Παροα ἐπαῦ [Π6 ροοίϊοα! ῬοΟ8 8γ6 τιϑύγι ον πυϊύθη 
ἴῃ ὙΘΓΙΥ͂ ΟΪα οορῖθβ. Βαΐ μοῦ {86 σοργιβίβ γα θοππῃᾶ ὈΥ͂ μΟ τΤ]6Β, 
Θχοθρῦ 1π ὕνγο ᾿ηϑίδῃμοοβ Δ γοδαν Βρθοιῆθα, 

12. ΟΙά Μ5Ν. δῖα αἷβο βαια [ο [Ὁ]]1οτν {πΠ6 Ταϊτησάϊο ογᾶθυ οὐ (88 
Ῥοοῖκβ. ΤᾺ ροβιάομ οαπποῦ 6 βιδίδι 66, 

18, Τῆο οἰτουτηδίδηοο (μαὺ ἃ οοαθσ [88 ραββϑα {γουρ {π6 Βαπᾶβ 
οὗ βουϑῦῶὶ οουγϑοίουβ δῃηᾷ οὐὔἱθϊοβ, (065 ποὺ ργουβ 15 δηθασϊγ. Α 
ὙΘΥῪ γουπρ' ΜΆ. ταῖρὐ ΒΔΡΡΘᾺ ἴο Ὀ6 80 ἰγϑαϊθα, 

14, ΤῊΘ {μ]1οἸἰκηθθβ ἃ μα σΊΌΒΒηΘ885 οὐ {86 Βῖᾶθ μᾶβ8 αἰβὸ θθθὴ βὰρ- 
ῬοΒΘα ἴο βῃονγ ἃ Βῖρῃ δηθδαυϊγ. δϑυγοὶν αἀἰδγθηῦ αὐδ! 1165 οὗὁὨ μῖαθ 
νου ]α ΔΡΡΘᾶΥ δὖ 81] {1π168.Ψ 

5ύοι αύο {86 ομιοῦ σ]68 σίνοα ὈῪ «40]Ομβκῖ, ΥΥ οἱ, Ἡουρραπηί, 
ΚΚοπηϊοούν, δπᾶ 1)6 Βοββὶ, [Ὁ ἀθίθσταϊηΐηρ ἰἢ6 ἂρ οὗ Μ55.; διά 
ΒΌΘΙΒ {Π6 Ἰπβθοῦτα παύατο οὗ (ἤθη. οβηυγγουῖ, Τγομβθη", ἀθα ἘΠΟ}- 
Ποχπῦ, Βᾶνο Βυ ΠΟΙ ΘΗΤΥ Ἔχροβθα {Π6 1. Ἡ ΘΚ 688. 

ὝΒοτθ {π6 Ὀιγίθρ]Δο οὗ ΜΆ. 15 ποῦ ρίνϑη ἴῃ {861} βι ΒΟ Ρ Οπ5 
τὸ 18 αἰ που] ἰο ἀβοονοῦ 1Ὁ ὈΥ ᾿ἱπύθυμϑὶ τοᾶσκθ. ΝῸ ρϑῃθῦαὶ οὐ ουία 
ΔΥΘ ΥΆΛ]Ά]6 [0 (8158 ὁπ Δ ΠΥ ταοτο ἴμδπ ἴῃ ἡπάϊπρ' οαὖ {π6 ᾶἀρθ. ΤῈ 
ΤΟ]]οσσίηρ παν Ὀθοη δαἀάιιοοα 85 (π6 ἀἰβύϊηρυβηϊηρ Θμαγδούθυβίῖϊοβ οὗ 
ϑρδαηῖβῃ ΜΆ5. ᾿ΒΙΟΝ το ἀβθδ!]Υ δβίθοταθᾷ {π6 Ὀοβί, 

Δ ο Οοἂάᾶ. Ἡρογ. ψεῖ. Τοβί. Μαπαβογίρίοσ, ὡἰαίς ἀἰβήοα]ου ἀδίατταϊπαπᾶα, ἴῃ ἰδ 
Τιββουίζοηθβ ῬΗΠ]ΟΪορίοο-οΥῖοϑο, Ὁ. 1. θὲ δόη. 

2. Ὑρηδιηθη, Ρ. 264. οἱ ξβέηᾳ. 8. ἘΠΗ]6Ϊ0, γο]. 11. ὃ 872. 



04 Μιδίϊοαϊ Οὐγἰξοῖσηι,. 

1. ΤΆ 15 αἰθιυιηοᾷ {παὺ (86 Κραμίβῃ 9 6νγ8 ταδᾶθ π86 οὐ ἐμ6 Κγ6]6)6 
οπαγαοίοσ, Τΐβ ροβι θη ἀο068 ποῦ αἰνγαγβ μο]α ροοά, 

2, Μαμυβουιρίβ υϊθῦθῃ ἴῃ ἃ ΨΟΙῪ Βίτη 016» ΡΙϑῖη Ομαγδοίου, σι πουὰύ 
ΔΏΥ ΟΥ̓ΒΔΙηΘΗΐ8, Δγ6 5814 0 6 ϑραηῖβῃ. Βαῦ βυγϑὶγ (ἀθυτηδῃ 08]]1- 
ΟΎΔΡΒΘΥΒ τοῖρὖ Ἰτηϊίαίθ {Π 6 βδτηθ ομδυϑούου, 

8. ΤΏΘΓΘ 15 8814 ἕο δ ἃ οογίαιῃ δυσαηροιηθηΐ οἵ λαρλέαγοίβ, Ἰη 
ΟΡΘαΒῃ Μ55, Βαῦ {86 ϑρδπΊΒῃ «6008 αἸα ποῦ Σ΄νγαγ5 βσι ον [0]1ονν 
{Π6 ἀγτδηροιηθηῦ τοίθυτϑα ἴο, 
4. Τῇδ ρδῃιθῃ ἅγὸ βαιᾷ ἰο ἔΉ]Π]ονν [86 Μαβογοίϊο διτδῃρϑιηθηΐ οἵ 

ῬοΟΚβ. Ὑοὺ ΤΔΠΥ͂ ΟΟΡΙ6Β Οὔβοῦγ πϑῖμοῦ {886 Μαβογϑίϊο ποὺ {6 
Ταϊταυαϊο οτγαο 1. 

ὅ. Τ6 ϑ'ρδηῖβῃ «6018 ἃ1.6 δα ἐὸ μᾶνε σουϊβοα ὑμ6 ΜΘ. ΤλοΓ6 
ΟΥ̓ ΠΙΟΆΠΥ μδη {π6 (ἀ ϑυτηθηβ, πα ὑο πᾶν ΟΟΟΌΡΙΘα {611 ΤΔΥΡῚΠΒ ὙΠ Ὲ 
ΨΔΙΙΟΌΒ ΤΟΊ ΥἾςΒ. Βαὺ {818 15 ὑγι6 ΟἸΪΥ ἴῃ ἃ ᾿ἰτητὑθα 5686. 

6. (ὐδογίαϊῃ τϑϑηρβ ἃΥ6 5814 ἰο Ὀ6 ῬΘΟΌΠΔΡ ἰὼ ΕΡΏΙΒΒ ΟΟΡΪ68. 
Βαυύ πο ΜΆ. [Ὁ]}ονγ8 ἱπγοαρμουῦῦ {86 τϑϑαϊηρβ ὑθσταθα ομδγδοίουιβϑῦο- 
8}1ν {πΠ6 ϑραηίβῆ. 

7. ΤῊ6 ρδῃῖβῃ οορὶθθ δἃ΄6 βαϊα ἐο ᾶνθ αἰνσσαγβ ΟΠμδίθρῃ Καπιοίζ 
Ἰηδίρδα οἵ Καιηοίζυ Βεύὺ 4}] ΜΆ, γοῦν τ86 Ομδίθρῃ Καμγοὺζ ἴῸΣ 
ἸΚατηοίζ. ᾿ 

8. Τὴδ ἀ86 οὗ Ταροβἢ (Ὀτίθ ἰπ Ὁ ΔΘ 9 18 βαϊᾷ ἴο ομδγϑοίουϊβθ 
Ρρδῃϊβῇῃ δῃᾶ Τία] απ Μ 55. Βαυῦ 10 15 ΒΌΤΘΙΥ ῬΟΒΒΙΡ]6 {πα΄ [86 Θραῃῖβῃ 
Ῥαποίιδιίοη ΤΥ πᾶν Ὀθ6η Δοοιἀθηΐα!]ν ϑιρὶ ογοα [Ὁ ἃ (ἀοταδῃ 
οοᾶσχ, 8δηα υἷςο υογ8ά. 

9, ϑ'ρδῃϊβῇῃ ΘΟ] 68 ἃ16 β1ἃ 9 βᾶγθ {86 μοι ιβίοηβ ἴῃ ΕἸΧΟΔῈΒ χν. 
ἴῃ ἃ ῬΘΟΌΪΔΥ αν. 115 15 πού Δία Β {Π6 ΟΔ86. 

10. Θρδῃῖβῃ ὁΟαΊο65 16 βαϊα ἕο οοῃίδιη {π6 δαβίθυῃ, δπα (αϑυταδῃ 
ΟἿΘ6Β [26 τυ οϑίθσῃ τϑϑάϊηρβι Βαΐ 1 15 ουάθηῦ ἴγσοσα Καὶ ὁπ ηϊοοῦ Β 00118- 
(ἄομβϑ, ὑμαῦ {μ6 ὕὑνγο Κιπα5 οἵ τϑδα!ηρᾺ ἃΓ6 ταϊχϑα ἴῃ 811 ΜΘ. 
.11. ρδῃίβῃ οορίθβ 86 βαϊα ἴο αν {π6 σονγϑὶ ροϊῃΐβ ἴῃ 81} [86 

Οὗ ΘουνΥηρ ΟΥαΒ 8ηα οἸδῦβοβ οοηΐαϊηθα ἴῃ 1 ον. νἹ]. 18---88 ; 
ὙΠ οτθαΒ [η6 (ὐουτηϑῃ ΟΟΡ168 ἰθᾶνο [86 τοροϑύλϊομβ ἀπροϊηϊθα, ΘΌΓΟΙΥ 
{815 ἀδβροπάβ οὰ {π6 οἂγοία! ᾿παυβίγυ οἵ {86 ρυπούαδίοτ', του ὑπ8ῃ. οἡ 
σΟαπύγΥ. 

ΟΘογηιαη Μ58., οα {88 οὐβμοὺ βδῃά, ἃγὸ αΙβοουθσθ]θ ὈΥ {π6 [0]- 
Ἰουσιηρ' ΠΊΔΙΪΚΒ :--- 

1. ΤΉΏΘΥ ἂγὸ πυϊίθη ἴῃ 86 7 ηὶ ΟΠΔΥΔΟΥΘΙ, 
2, Τοῦ ομδιδοίθυβ τ βοιηθυμαῦ ΡΠ οἷα], Ὀθιηρ ἔαΥΠ5η6α τὰ 

8411 Κιπα5 οἵ ἤρτγοβ ἃ πα οα]Π]ΠΡΥΎΔΡ 104] ΟΥ̓Δ θη 8, 
8. ΤΟΥ ἔοϊονν {π6 (ἀδττηδη ογάου οὗ Ηδρῃίαγοίῃ, 
4. ΤΟΥ Βαγο {86 ῬοΟΪκΒ ἀιταηρθα ἴπ (86 Ταϊτασαϊο οὐ 6 Γ. 
ὅ. ΤΏΘΥ σοπίαϊῃ {μ6 ΥΥ̓ οβύθυῃ γθϑα 108, 
ΜποΙ {π6 βαπηθ ομ]θοίϊουϑ [6 ἀρδιηδύ {π6 οὐἰζοσια οἵ (ἀθυτηδῃ 88 

8418 δα Δυοοᾷ ἀραϊηδὺ [μο056 οὗἩ ϑρδῃῖβη οοάϊοθβ, 441] ἀτθ πἀποογίδλῃ ἀπά 
1ηΒΘΟΌΓΘ. 

Ὑγμαῖ, {μοη, 15 ἰο 6 βαϊ δουῦ {μ6 δου ΓῪ οὗ οοαϊοοβ ἢ (ὕὑδη 10 
6 ἰουπᾶ ἴπ πὸ ἱπβίαποο [8 1ὖ τοίου οἵ οοπ͵ϑθούσσο δπα ποίμιπρ' 
ΤΟΥ ΘΌΓΟΙΥ ἃ παπηθοῦ οὗ ρα οι 478 τααὺ ἀπῖύο ἴο 85510 ἃ ΘΟ 6 Χ 
ἴο ἃ ΡῬᾶγ οἶα σομπίτυ, ἰο ϑραΐϊῃ [ῸΣ δσϑιηρ!θ, ταῦμοσ ἴμδῃ [0 (ἀ6Γ- 

} ἘΠΟΒΒοτη, ΕἸΠ]ο 1. νο]. 11. 8.871. . 
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ΤΉΘΠΥ Οὐ Ῥοϊαπᾶϑ ὙΠογα ἀγὲ ῬγΟΡΑὈΠ 168. ΒΟ. την ἢ πητηΐβ- 
ἰΑΙκΘ ὈΪΥ ἴὰ ἃ οογίαίπ αιγθοίίοῃ, δπα 80 ᾿ἱπαϊοαΐθ δἰἴμοὺ ρδηἴβῃ. ΟΣ 
Θοδη Μ55. Βαυΐ οπθ οὐ ουΐοι 15 ποὺ βαβηοιοπί, ὙΥ ατίουβ {πῖπρβ 
τηυδὺ Ὀ6 οαπα τορϑίμου ; δηᾶ ἴῃ Ῥγορογίίοι ἴο {86 }1 πατ 6 ἀο65 ἐῃ6 
ῬΓΟΌΔΌΠΙν οὗἁἩ [μ6 οοποϊυδῖοπ ἀοεϊνϑα ἔγοση {ἄθῖὰ ᾿Ἰποόύθαβθ ἴῃ βίγηρ τ. 
Θοιαθίμίπρ ἀθραπᾶβ ἰοο οα ἔτη] αν ἢ Μ55. ἘδΟΙαΥ τη ἀ6- 
ἰδοίζπρ' μον ἂρ ἃπ ΘΟΙΠΙΥΥ 15 δοαυϊγοα ὈΥ Βαρὺ. Ηδ {μαῦ Πδ8 
ΘΧΘΙ 66 8Δη4 οοΟἸ] οὐδ τηοβί, ν11}}} 6 ἴπ ἃ θϑϑύψου ροβιίοῃ ἴου Ἰπαριηρ 

ΟΕ τοῖν Δα, να]ὰθ, δθα πδίϊγο ρίδοθ, ὑμᾶπ οὴ6 σοιηρεγαίν ον ἀπαβϑα 
ἰο {Π6 βιρσμῦ οὗ βυοῦ ἀοουμαθηΐϑβ. 

ἘΠΟΒΒΟΥΝ μδ58 ῬΟΥΘΗΤΥ τοιηδυϊθα ἐμαὺ Βα 55 δοατιαιηΐίδηοθ 1 ἢ 
ΘΟΟἼΟ65. τηϑΚ68 8 ἰββηοην ἡ {818 βυδ]οοῦ θη] 6α ἰο δἰὐθηίομ. 
ΘΡΘμῖΒῃ ΜΝ. ἀ16 {ππ|8 ομαγδοίουιβοα ὈΥ Βῖμ,. 

ΘΡΘΏΙΒῃ ΘΟΡΙΘ8 ἃ. συιτθη Ὑγι ἢ Ῥ4]61, (ἀθυτηδη σι ἢ ὈΙΒΟΙκοσ, 1η1Κ. 
ἼΠ6 Ρᾶρ6Β οὗ {π6 ΤΌΓΤΤΛΘΥ ἃ βϑίδοτση αἰνι θα τηὔο {πγθ6 οοϊατηη8. ΤῊΘ- 
ῬΒΆΪΩΒ 8ἃ1΄6 διυδηρθα δ {Π6 ΤΔΉΠΘΥ οἵ {μΠ6 32πα ομαρίοσ οὗ 
Τθυ ΘΥΟΠΟΤΩΥ͂ 1 ὉΠ 6 ΟΟΙΏΤΊΟΝ. οαϊοηβ. Π6 Οὐαί αθο ἰοχύ ἄοθβ πού 
αἰλοσηδία τὰ {πΠ6 ἩΘΡγον 1π βἰηρ]α σοῦβθβ, θὰ 15. ρα ὈΥ 1561} ἴῃ 
ὃ. ΘΟΙΌΤΩΠ, ΘΟΙΏΤΩΟΠΙΥ 1 ΒΤΏΘΠ16Ι ΟὨδγδοίθυβ ἴδῃ τη6 ΗΠ ταν. ΤΠΘ 
Ἡδρίορταρμο 8.6 διτϑηροᾶ ἴῃ ϑρθαηῖβῃ Μ55. ἴῃ {π6 Μαβογθέο τηοᾶρ, 
85 1ΤΟ]]ονβ: Οτομο1]65, Ῥβαίτηβ, οΡ; Ῥχονοῦρβ, Βαςῃ, Οὐδη 6165, 
ἙΠοο]οβιδϑίοθ, [μιηθηίδίοηβ, Εβίμοσ, [8116], ἜσΖγα. «6Υθ 8} [15 
ΠΘυοῦ Ραὺ Ὀοΐογο 1βαῖ8ῃ. Τηθ 165 δἰ σαν 5 Θμα ὙΠ δὴ δα ποτγά, 
ἴο 8ϑΟΘΟΙΏ} 1158 πιο {π6 Ἰούθυβ ἃὺθ Βουῃθῦτηθβ θ]δοθα οἱοβου {μ8ῃ 
ἀβ8} ἐορθίῃου, βοιωθίχηθβ ΜΊΔΟΥ ἀϑυηᾶθ Βούνθθη {π6 ᾿αβῦ ἡγουβ 
1η ἃ 11η6 8ῃ. ΘΙΏΡΟΥ ΒΡΘῸΘ 15 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠΥ ΘΕ, οΥ 8116 τὰ ρῬαγου]δγ 
τηϑ Κα. ΤῺῊ6 Ἰαδύ Ἰούθοσβ οὗ δοποϊπαϊηρ' ΤΟΥ Β Βοτηθῦτηθβ βίαμα θθγομπαᾶ 
{86 ττβ οὐ {π6 π6. Τῇ δα} οὗἨ ἃ ῬΟΟΚ 15 ποῦ τρϑυϊκαα 1π {8Π6 ἰαχί 
1{5617, 511} 1685 ἢ πἀπυβηδὶ Ἰοίΐουβ.Ό ΤΠ6 1η1{14] σογαβ οἵ {86 ραγ- 
βλιοίν, ττι Ὀ1Ό]104] ὈοΟΪτΒ ἃγὸ πού αἰ ογθηῦ ἔλοσα ΟΥΓ ΔΓ ομθβ. ΕἸΡΌΓΕΒ, 
ΟΥ̓ΠΒΙΘτΐβ, Πουτῖβηθθ, 16 ποῦ πδοὰ, ΓΘ Ὀδριηηηρ οἵἨ ραγϑ[ίοίβ 
15. τη κοα ἴῃ ἐπ6 τηδυρὶῃ ΨΒ τ 51η8}} ἸοίΐθσβΌ Α {βγθοίο!α 8. οὐ 
ΠῚΒ 15. ποῦ ΤὈυπα. Τνουυ θοοΚ ἀόθθ ποὺ ϑῃα ψ 1 ΡΠ, ΒΟΟΪΓΒ ἃ16 
Βοραχαΐθα ὈΥ ἃ βρ8οθ οὗ ἔουσ 11ποθ5. ΤῸ ὌΡΡΟΙ ραεατύ οὗ {π6 Ἰο θυ 
οοϊηοιθβ τι {μ6 11η65 ἀγα οα {86 Ῥδιοβτηθηῦ; Ὀαύ {π6 ἸΟΊΤΟΥ 
Ραγύ ἀοοθβ ποῦ. βίαμαὶ ἀΡρομ {86 ᾿1πθ5. Μαοίμαρ' ἃμα τρᾶρρῖκ βϑίαοιῃ 
ΘΡΡΘΑΓ: ΤᾺΡΠΘ ΟΥ ἃ ΟΙΟΒΒ-ΒίΟ Κα ΟΥ̓ΘΡ ὑπαδροβῆθα οομβοηδηΐβ οὔθ 
ΟΟΟΌγ5. ΤΏρβΘ τηᾶυκθ, (Κα ἴῃ οοπ]ππούϊοη σι {π6 ἴοστα οἵ {68 
ΘΡΘΉΙΒἢ ΟΒδυϑοίου, γὙ711] σΘΏΘΓΑΙΠΠΥ͂ ΘΠ80]6 οπ6 ἰο αἰβίηρ Βῃ ἃ ΘΡΘΒΙΒΕ 
ὁΟὗῖθχΧ ἔγοση ἃ ΘΟΡΥ͂ τυ ίθῃ δἰβονῃασθ. [Ι͂Ὲἢ Βυθηθ οαἀϊοη οὗ Κι Θπη1- 
οΟΥὐ 5. σ΄'ΘΏΘΥΆΙ ἀἸδβουίδίίοι, [86 δαϊΐοῦ μᾶ5 σίνϑῃ ἔνθ θηργδυθα βρθοὶ- 
ΙΏΘη8, Βπονιηρ' {πη6 Τία]18η, (ἀθυτηδῃ, πα Ρδμ18ἢ ΟΠ ΘΟΥΘΙΒ ----- 056 
ΟΥ̓ {86 Τα] απ (οτὰ οα, 1.}; οπα οὗ {π6 (ἀθυτοδα (τοτὰ οοᾶ. 96.), ἀπ 
ἴμτθ6 οἵὗἩἨ ϑραμιβῃ (ἔοτα οοἀᾷ. 290. 298. 682.). Βυύ Κοπηϊοούν βαγϑ 
{μαῦ {π6 ομαυϑούουβ ἴῃ οοᾶ, 1. ἀχὸ ϑραηΐ8,.} 

Ἡνῖηρ' Ββοσῃ {πᾶὺ {π6. ἂρ 8η οουμὙ οὗ Ηρορτον ΜΆ. ἃγ8 
Βοιλθν δῦ ἀποογίαίη, ΟἹ αὖ Ἰοαβῦ μαᾶὺ {86 ουάθῃσθβ οὗ βοίῃ τασβὺ θ6 
τ οοιγϑα 1 οδαίίοι, Ὁ Ὁ]]ονγβ {μαῦ {π6 ροοάμποθθβ οὗ Μϑ. οδηποῦ 
Ρ6 ἀφῆπιίοὶγ ἀοίοττοϊπθα ὈΥ σθπογαὶ ομαγϑοίοσιβοθ ΑἸ ΟΟΥ 15 

1 ἙἘΠΟΒΠΟΥΝ,, ἘΠ Ώ]61:. γο], 11. Ρ. δδὅ, οἷ δεῃῃ. 



δ ΜΒ δίοαϊ Οὐ οίδηι. 

186 τβί οἰτουχηβίαποο ἐπαῦὺ ὁοοῦτβ τὸ {π6 τηϊμᾷ, Ββῖλοθ υὖ 15 πδίαγαϊ ἔο 
ΒΌΡΡοΒα {μαῦ {π8 πϑδυῸ ἃ ΘΟὗ6Χ 15 (0 (88. ροτιοα οὗ ὑμ6 οὔ οῖπαὶ, {Π6 
ΠΘΆΙΟΙ Βμοι]ᾶ 18 ἑαχὺ 6 ἴο {μ6 οτῖρίπαὶ. Βεΐ {815 δατηϊθ οὗὨ Τηδην 
ΘΧοΘρΡ ουβ. Αποῖθί ΜΆ. ἃῖθ οἷΐθῃ 1688 σϑίθλ0]6 ἰθδη οΟὐΒΘΥΒ 
ΥΟΌΠΡΘΓ ἐμδπη {Π6Υ. 

ΤῊ6 ἢγθὺ ρ]δοθ ἴἢ ναῖαθ 18 δβϑίρῃβαᾶ ἰοὸ ὥραμϊβῃ ΜΌ., Ὀθοδῖιβ6 
[ΠΟΥ Ὅγογο τηοϑὺ ΔΘ ΠΥ οοττθοίθα ἢ (86 ποχῦ τὸ ὑμ6 ΕὟΘμο, ἂπά 
Τία]ϊαῃ ; (86 ἰαδῦ ἰο (86 ἀδειθδη. Τηθ ΒΔΌΡΙΠΒ απϊύθ ἴῃ Ῥταῖβ6 οἵ {Π6 
Αραηῖβῃ. Βαῦ {μοῦ 8.86 ροοῦ 8ἃπα δα ΘοΟργιβίβ ἴῃ ΘΥ̓ΘΕΥ͂ ΘΟΌΠΙΙΥ :; 
ΒΠΩῚ ΟΔΙΠΡΥΔΡΩΥ τὺ μάν ορογαίθα, δὖ πηθ65, 1] ΤΟΙ ΒΥ ἀΡΟΩ {δ 6 
ΒΟΟΌΤΘΟΥ οὗ (ῃ8 ἐαχύ. ΤΎΔΗΒΟΥΙΌΘΥΒ σου ]α ποῦ {Π|κ6 ἴο 5001] {π6 Ὀοδαΐν 
[86 Ἰο ίουβ ΟΥ̓ ΘΓΑΒΈΓΘΒ. 

Αραῖν, ᾿ὖῦ ἸΔΥ μὲ ὑμὰύὺ Μ5Ν5. τοδᾶθ ὈΥ ᾿θδῦμθα ὑγαηβου 6 18 8ΓΘ 
δούίοι {Π8η {Ππο86 οἵὗὁἨ [Π6 Ἰρπογαηί, ΤῊ1Β ροβιθοη Πού ΥΟΥ 15 ἀοπθύ- 
ᾳ]. Ῥουμαρβ δὴ ππη]οίξογθα οοργιδῦὺ νγαβ 1688 114016 ἰο δἰΐευ ργθ- 
ΓΑϑ ΒΟΥ οὗ] ΓΘΘΑΊΠΡΈ. 
ΘΠ δασίμον, τὸ μα5. θθθὴ ὑπουρθύ {μαῦ ἃ οΘοῦοχ τηδ4θ ἴου ἃ ΒδΌΡΙη 

ΟἹ ἃ 96.» οὗ ἀϊβιάποιϊοη [88 ᾧ οἰδίτη ἐο μ6 οοῃβιἀθγθα ροοῦ. Βαΐ 1ῃ 
ἸΔΠΥ͂ ΟΑΞ68 (818 τηϑῦὺ ποῦ βᾶνθ βθθηῃ Βο. Μοὶ νου] ἀθρθπᾶ οη {86 
ἰπη4 οἵ οοργιβῦ οἤοβθη. 

Αραΐπ, 1 Βε8 Βθ6ῃ βαρροβϑᾶ ἐπαὺ θη ἃ οοάθχ μᾶ5 {μ8 ἔοστη οἵ ἃ 
ΒΥΠΔΡΌρΊΙΘ ΤῸ]], ἡ, 6. Β6η 10 οοηξαῖπβ {π6 Ῥααηίαϊοαοι, ὑπ6 ὈΟΟΚ οὗ 
Ἰβίμου, δηᾶ [86 Ηρ ίαγοία (το σοῦ αἰνγαυβ ἴῃ ἴπγθα βθραγαΐθ 
ΤῸ]15 ἴῃ {86 ΒΥπΔρΡΌΡΊ 6), 8Π6 15 ἰη οπαθα ἴο γθρθαῦ 06 658οη8, 1Ὁ Βᾶγ- 
ΤΟ Π1565 ΟΙΟΒο νυ γι {86 ἐοχύ οὗ [86 Βγπδρορᾳθ ΘΟΡ168, Δη6 15 {ΠΥ Ὁ 6 
ΤΩΟΓΘ ϑοοαταίθ. ΤΉ]Β οὐἹδοσίοι ἴοο 18 [180]6 ὕο 6 4164 1ῃ αποδβίϊοη. 

Τ ΑΒΕ, ἃ ΘΟΥΤΘΟΌΥ Πποα οοάθχ δα8 Ὀθθπ ὑπουρῦ ἔβνοῦγδ]8 ἰο ἃ 
οογγθοῦ ἰθχί, Βαῦ {π6γ6 15. πῸ πΘΟΘΘΒΩΙῪ ΘΟμηθοίίοη. ρούνγθθῃ [6 
ὕνο ὑδβῖηρ5. 

Οπ {86 1016, Θδοῦ οοᾶθχ τηπδὺ 6 Ἰυᾶρσοα Ὀγ 1861, ΤΠ ομαγδο- 
{6 οὗἨ {π6 γϑϑᾶιπρβ ὙΠΟ Β ἀΙβι ρ θῃ 10 ἀδύθυτηϊηθβ {16 να οἵ 108 
ἰοχύ. ὔΟὐοίθια τηυδὺ ἀθοϊᾶθ ἀροη 108 τι Υ] 8 πηρϑυύια!]γ, ὈΥ {86 
σΘΏΘΙΆΙ απδ]ν οἵ {π6 το ηρΆ. 

ΑἸ! ποσὰ Μ55. τοῖα τυιίθη ΘΠ ΠΟΥ ΟΥ̓ «6 07]5 ΟΥ̓ Ῥγοβϑί γίθβ, 88 
185 θη ᾿πΐουτθα ἴτοτα Βα ΒΟΥ ΡύϊοηΒ πα οὐ τᾶ κθ. ΤυοΏβΘη 
ἐμουρμῦ {μδὺ τϑηῦ γογθ πυϊ θη ὈΥ ΟἸυιβύϊθηβ ; Ὀὰΐ 411 18. ᾶυρα- 
χηθηΐβ ἡγ γ6 τοίαίθα Ὀγ ἘΠ ΠΠοτπ. ; ᾿ 

Τὴ οἰαββισιηρ' οχσϊβηρ Μ5Κ., 1Ὁ 185. ΠΆΡΟΒΒΙΌ]6 το Ηπᾶ ἃ σοοᾶ αἰν1- 
Β10η. ϑοῖὴθ ᾶγα αιβιηρυ θηθα ἔμθὰ πο Μαβογθῦϊο δηα΄ πητηδβο- 
γρίο ; οὐμοῖβ ᾿ΐο Μίαβογοο 8ηα δηΐθ- Μαβογθῖῖϊο Μαβογθίῖο 816. 
[μο86 οοῃίοχτηϑα ἴο {μ6 Μαδβουδῃ : Ὁππιηϑβογθίϊο, ΒΌοἢ 85 Ἃ(ὁ ηοῦ ΔρΎθ6 
τα ἢ 10 Θνουμθσθ. Βαῦ 811 οοπίαϊῃ [86 Μαβογθίϊο ΤΘΟΘΏΒ10Π. ΤΏΔΟΥΘ 
Σ 1688 1]γ. Α5 ἰο δηίθ- Μαβογϑίϊο, πομ6 ΒΟ σϑα] ]γ οχιθύ, ΤῊὴὰ8Β 
[6 γ6 15 θαύ ομα ἴδιαν οἵ δργον ΜΆ55., (86 Μαβογϑίίο. ὁθ6. ΑἹ] 
476 ΘΟΙΩΡΔΥΔΈΨΕΙΥ τοοθηύ. ΝΟΠΘΎΘΔΟΒ ὍΡ ἴο 80 διρἢ ἀαΐθβ ἃ8 [88 
ἰοδαϊηρ' ποῖα] οοάϊοθα οὗ {πὸ αἀτθοκ Τοβίαιηθηῦ, Ομ Ὺ οἰδββιῆοα- 
ΠΟΠΒ ἃΓ6 ΘΑΌΔΙ]Υ π1861658, ΒΌΘΙ 8.8. ροϊηΐθα δπα ππροϊηίθα, οογγθοίθα 
ἈΠ πποογγθοίθα, ΡΥ ἃΠα Τηϊχϑα, ϑαβύθυῃ 8π4 νγϑϑίθσῃ, οδΌδ Ἰδ[10 
ΟΓ ΤΩΙ ἀγδβῃϊοα!, ΝΟΥ 18 (μαὺ οἵ 1)68 ῬὰοΒ51 1 οὗἨ ΔῃῪ τλοσθ ναὶ ἰμδη 

1 Ῥχγοϊοροϊηθῃδ ἴῃ Ὑ ΔΙ85 Πωοοίλομ 68, Ὗ οὐ. Τοδβῦ. νο]. 1. 88 14,15, 16. 
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{Π656; νἱἷΖ. γ1076 αηοὶογιί, ΟΥ̓ ΒΌΘΝ 85 ἼΟ͵Θ υυιθθη Ὀαΐοσα {ὴ6 ἐπ ἢ 
ΟΘΕΆΤΥ ; ἀποϊοπέ, ἴμοβ6 σι θη ἴῃ {μ6 μιγύθοηῦ! πα ουχίθομι ἢ 
Ομ ΙΊΘΒ ; ΠΊ076 γοοθηΐ, ἴμο56 τυιΐθη αὖ {Π6 οἷοβα οὗ {86 Τϑυτίθομίῃ 
Δα ἴῃ {π6 ΕΒ θοητ οοηΐασιθθ. [86 τηοβὺ τϑοθηΐ, οὐ δοβα νυλίθῃ 
Βίποθ {86 δἰθοηίῃ σθηύασυ, σοῦ ἃΥΘ ΘΟΙΏΙΠΟΗΪΝ ἰοππα ἴῃ βυπᾶ- 
ΘΌρτι65, 8ΓΘ οὗἉ 10|Π16 ΟΥ ΠΟ 1886. 1685 1 οαη Ὀ6 Βδονῃ {μαὺ ὕΠ6. 6.8 
ἰγϑηβου 64 ἔλοτα ποιοῦ αροσγαρἢ5." 

Ρρίυαίε ΜΒ.8. πὰ ἐε Παῤῥίπϊοαϊ οδαγαοίον. ---- ΓΏρΒ6. ΘΟαΊο6Β, 86 
ΤῊ ΒΟΥ ταϑᾶδ οἵ δαβίθυη οὐ πθπ Ῥάρον μανίηρ ἃ ῬΔΌΡΊη104] τηοάθ οἵ 
ΤΙ ηρ ΟΥ ὁη6 Κα 10, ιμουῦ ροϊπΐβ δηα Μίδβουδῇ, βοιῃθίχταθϑ [Ὁ1- 
ὨϊΒμοα τὰ δὰ Ατάρῖο γουβίου, μανῖαρ τῆϑὴν ΔΡΟγονιδίοηβ, ἀπά 
ΘΘΏΘΥΔΙΠΥ ὙΘΥῪ τοάθυη, ῬθΟἢ 16 9. 18, 1δ. 22. 84. 846. 327. 842., 
ὅσο. οἵ Κ Θῃημιοοίί. 

Ὀρνᾶγαβ οὗ οἴθνθη Βδυμαάτοᾷ ΜΌΣ. σοῦ οοἸ]αΐοα Ὁγ Καπηϊοοίύ 
δηα 1)6 ῬΟΒΒΙ, ἴθ οὗ μθπὰ ἐμπγτουρῃοῦῦ. Τί 15 ρυθδῇν ἰο Ὀ6 τορτοίζθα 
ταῦ ὑμ6 } σοῖο πού αἀἰβιιθυΐθα ᾿ηΐο βοἢ ἃ8 ἃτ6 σοοά δηᾷ γααδ]6, 
864 {ῃο86 οὗ 1’ σοῦ. Ηδᾶ {π6 ὕγγο οο]αύουβ ἀοπηθ δβὺ, "γα 
Βῃου ἃ ἤώνο μδα ἃ σοοά οἸαβϑιποδοθ. Απα Βανίηρ βαραγαύθα {Π 6 πὶ 
1η {815 ΤΏ ΠΟΥ, 1Ὁ που] ἤανο οοπίνιδαΐδα τηποΐ τοῦ ἰο {ἢ6 ΟΥἸ]ΟΙΒΤ 
οἵ [πη6 ΟΙα Ταβίαιηθηΐ, 1 {μὰ Ὺ μδα οοἸ]αὐθα {π6 Ρούϊου οἶδδθ ὑβγουρἢ- 
οαΐ, πορ]θοίϊηρ (ῃῆ6 οἶμοσ. Ῥϑυθαρθ ὑπ6Ὺὺ σοῦ πᾶνθ αἰβοονοσθα 
ὈΥ {818 Ῥγοοθαμτ6 νϑ ΓΙ ΟΒ. ΘΟΡΙ65 ὙὙιο θθᾶν βαομ δὴ ΔΠΠΙΓΥ ἴο Ομ 6 
ΘΏΟΙΠΟΥ 85 ἰο ᾿πάϊοαῖα ἐμαὺ {πον Πονγοα ἔλουι ἃ Θοτήτηομ ΒΟΌΤΟΘ. 

ϑίποθ [86 οοἸϊαίίομβ οἵ Καὶ Θηπιοούῦ δηα 106 ῬλοββῚ, δηοῦμου μ85 Ὀθ θη 
τηϑᾶθ, θαὺ ἃ τη ἢ ΒυηΆ 6. οΠ6, ΕΥ̓ ῬΙΠΠΟΙ αὖ Οαθββὰ. Βαῤ Αἰ Πουρἢ 
ἢ6 πυγ . 6 δχϑιηϊηθα νγὰβ ἴθυν, {86 δηθπαυμν οἵ τηοβῦ, δᾶ {16 
ΒΙ ΠΡΌ ΪΔΥΙΌΥ οὗὁἨ βοῖηθ, υϑηῃάθι 815 ἀθβουρῦομβ ᾿πηρογίαπὶ δηα τηϊογϑβύ- 
ἴηρ,. Τμ6 οἸάεϑδύ ΜΆ. οο]αίθα ὮὉν 1)6 Ῥοβϑι (Νο. 684.) Ὀβ]οηρβ, ἃ8 
ἢ6 ΒΌΆΡΡΟΒΘΒ, ἰο {Π68 ΘἸρΆ [ἢ οοπίαρΥ ; {Ππ6 οἱαθϑύ ἰὴ Καὶ Θῃηπιοοῦ 5 ΘΟ] ] 1 0Ὲ, 
(Νο. δὅ90.), ἴο [π6 οἰθνθηίῃ. Βαῦ ἴθ ῬΙΏΠΟΙ οπ6 15 ἀαίβα ὅ80, 
(Νο. 1.). ἴὰ {88 βιχίῃ οοηύασυ. Ὑπηὴπο 816 ἀαἰθά τη {π6 πέμπε οθηΐαγυ, 
84 το ἴῃ {πο ἐοηέδ. 

ΤῊΘ 9618 ἴὰ ΟΒῖπα μᾶνα ποίησ Ραὺ Μαβογοίϊο οορῖθθ. 51πὸθ 
1860 δἰμηοδύ 2411 {ποῖ Μ55. ῶνο Ῥθθῃ βοιυρμύ, πα ἃ16 ΠΟΝ [πῃ 
Τιοηᾶοπ ; Ὀού ΒΥΠΑσΌρΊΙ6-ΤῸ}15 δηα οἴμοιβ.. [|π 186] ἔμο-βίγηι]85. οὗ 
Ῥαγίβ οἵ {πὰ ογ6 ρα θΠΒμθα αὖ Βμδηρῆδο, τ βθηοθ τῦ ΔΡΡΘαΥΒ {πα 
{886 ἰαχί 15 {πΠ6 Μαβογοῦῖο. Ομδ οὗ {86 το} }]8β γγὰβ οοϊ]δίθα ὈὉῪ Μζ. 
(ὐοϊογαδῃ, δηᾶ 15 ἀθβουιθοά τῷ Πονιάβοι Ἐ ΒΙΌ]104] Οὐ Π]οἰβτα. 

Τῃὰ 1806, ΒυοΒδπδη Ὀγραρηῦ ἔγοτη {86 Ἐϊαβῦ ἃ βυπᾶροριθ-10}} ἰοαπα 
διοηρ' (ῃ6 ΜΆΪΡαγ 9678. Τδ σοάθχ νγ88 ταϊηαὐοὶν οχϑηϊηθα δηᾶ 
ἀοβοῦθοα Ὀγ Ὑδεαίθβ. 5 Τύ 15 τηδᾶβθ οἵ ροαύ-βηβ ἀγβα χϑᾶ. 10 18 
ουἹ θη ]ν δὴ ἘΣαΤΌρθθη Μδβογθίϊο το ]]}, οἰ ΠΟΥ τηδᾶθ ἴῃ ϑΡδίη, ΟΥ̓́ΤΠΟΤΘ 
ῬΤΟΡΔΡΙΥ οορὶοα ἔτοσα 8 ϑ|βρδῃιβῃ ΜΆ. ὈΥ ἃ οαγ616858 ὑχπϑηβουθοσ, 718 
γ8 6 15 5118], 

᾿ 586 ἘΠΟΒΠοση, ἘΠη]οἱς. γο]. 11. Ρ. 467. δὲ 8644., δι αν βου ΒΡ, ΟΥ, γο]. ἷ, 
οἶδ. ΧΧΊΙ. 

2 Μοὶ. 1. οδδῃ. χχν. 
2. Οὐ] ἴοη οὗ δὴ Ἰπάϊδῃ ΠΟΡΥ͂. οὗ [86 Ῥοῃίδίοθο, Ρ. 2. 6 5666. 

ΥΟΙ, 11. Η 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΊΠ. 

Α ἘΕῪ ΟΥ ΤῊΞῚ ΟΥΌΕΒῚΥ Μ55. ῬΕΒΟΒΙΒΕΘ), 

ΤῊΒ (Ο]ονίηρ' 86 ἃ 87 οὗ {Ππ6 τηοβὺ δποϊθπὺ ΜΩ5. οοἸαίθα ὈΥ 
ἹΚοπηϊοοί, Βταπηβ, θ6 ροβϑὶ, δια ῬΊΠΠΟΓ. 

1. (ἡ. 634., 1)ὲ Ποϑεϑεὶ, τὰ φαϑτίο.--- [15 οοπ δὶηβ ἃ ἱταρταθηὺ οὗ {8 
ῬΟΟΚΒ οἴ Τμωον. χχὶ. 19. --- ΝΌΠΙΡ. 1. 60., οα ραγοβηλθηῦ, ψιμουῦ νοῦ 6] 
ΡοϊηίβΒ Μαβουδὴ ἃπαά ἸΚουῖβ, σιβουῦ Βρ8068 Ἰοῖῦ Ὀούψθθῃ βθοίι 8, 
Ἐπουρἢ ᾿Βοιηθπηθβ ἃ Ῥοϊηῦ 185 ηβουίβα βϑίγγθθῃ σογάβ. 1)6 οβϑὶ 
ΒΌΡΡΟΒΘβ {μαὺ 10 τγὰβ πτιτΐθῃ 1π {Ππ6 οἰρατῃ σθαΐασγ. [Ἃἢ 1)6 ΒΟββιΒ 
οὐ 0Ο]]ΘΟΙΟΠ. 

5, Οὔ. δ08., 126 Πιοεεὶ, τὰ αυϑτίο.---- ΤῊ 8 154 ΜΆ. οὐ [86 ῬΡομ αὔθ ἢ 
ΘΟ Ῥδιοτηθηΐ, οοτηροβθά οἵἨ νδιϊουβ ἃποῖθηῦ ῬΊθοθβ, Ὀθριηπίηρ ΜΠῸΠ 
ὅοη. ΧΙ]. 14., ἀπᾷ δπᾶίηρ χὰ Ποαΐ, χνυ. 12. Αὐ ρῥγθβθηῦ 10 μα8 8 
οἤδϑιὰ ἔτοια [μ6ν. χχὶ. 19.--- ΝΡ. 1. 560., βϑοᾶσβα 106 ΟΒΒῚ 86ρ8- 
γαϊοα {86 Ἰαὐίου ἔγοτα 1ὐ, {μἰπκιηρ 10 ἴο Ὀ6 οἸᾶοι, δῃηᾶ τρδυκϑα 1Ὁ 88 ἃ 

ῬΘου αν ἐταρτηθηξ ὈῪ 1561, Νο. 684., ἡ. 6. {[μ6 Ῥγθοθάϊπρ ὁπ. ΤῈ 
γον 6 ]-Ροϊπΐβ το ρροηᾶάοα Ῥαῦ πού δυθυυνβθσθ, 8πα ργοοθθά ἔποπα 

[8π6 Βαμᾷ οὗ {π6 οοπβοπδηύ- τϊίοσ. ΤΏΘΙΘ 15 πὸ {ππ66 οἵ {Π6 Μδβουδῃ 
ΟΥἩ Ἰζοτῖ; δῃᾷ ἴῃ βίπρι δι τϑϑάϊηρβ {Π6γ6 18 8 ΤΟΙΩΔΥΚΔΌΪ6 ἀργθοιηθηῦ 

ἢ 1ῃ6 ϑαιηδυϊαπ ἰοχῦ αἀηᾷ {π6 ο]4 νϑυβίομβ. 1026 ΒΟΒβ1 ρὺβ [86 
οἰδεδϑὺ ἰϑθᾶνϑβ οὐ νοῦ 1Ὁ 15 τωϑάθ ἀρ ἴῃ {π6 πιπίῃ οὐ ἰθαίμ οομίατΥ. 
ΘΙ οπρίηρσ' το 15 ΘΟ βοὔϊοη. 

8, Οα, δ90., Ἱαοαπηϊοοΐξέ, ἴὰ ἴο11ο.---- 18 οοάοχ οομπίαϊπβ {π6 ῬτΟΡθ ίβ 

απ ΗδρίΊορταρμα, τε θη οα σθαι. ΤμΘ ἰοχύ μδ5 {μ8 γον" 8]-Ῥοϊηΐε, 
Ῥαΐ ΔΡΡΑΙΘΠΕΥ ὈΥ ἃ Ἰαΐθυ βᾶπᾶ, 1π {μ6 τρᾶυρίῃ {Π6γ6 15. ποίμιπρ οὗ 

186 Μδβογβῃ, δυΐ νϑυῖουβ γϑδδίηρ8 8.6 τολυκοα ἤοΥο ἀπ {6 6. ΘΌΤΩΘ 
Ῥοοῖκβ μάνα {88 πα] Μδβοσαῃ. Τῆι βδραγαίθ θοῦ παν πὸ ἩθΌγο 
1116, δῃᾷ διὸ διγταηροᾶ ἴῃ {μ86 πιοϑδῦ δῃοϊθπῦ οτᾶθγ--- Θγθιηῖδῃ Δα 

ἘΣ Ζο Κῖοὶ ργθοθάϊπρ: 1βαῖδῃ, ἀπα Ἀπ [μ6 Ῥβαΐπηβ. ΤῊ6 οοάθχ 85 δὴ 

Ἰπβουρθίομ πὶ ΜΒΊΘῊ 10 15 Βαϊ ο θΡ6 ψυϊτίθῃ τη 1018 οΥ 1019, 88 1ὖ ΤΥ 

θ6 τοδᾶ. Αοοογάϊηρ ἰο ΑΑ]ον, 1Ὁ οοῃβιϑίβ οὗ 471 ἰθαᾶνθθ ἃπα ὕντο ὁ0- 
Ἰυϊηη8, 680 ἢ οοἰαταη οοπίαἰπἰπρ ὑνγθηύυτ-βθυθη [1π68. [1 15 αὖ γ16ΠηΠᾶ. 

4. Οὔ. 1., Κοπηϊοοξέ, τὰ [0]1ο.--- ΤῊΙ5. οοᾶοχ 15. οῃ Ῥγοῃχηθηῦ, Θ0ῃ- 

ἰαϊαΐπρ; ἐπ6. ψΠ0]6 οὗἩ μ6 ΟἹά Τοβϑίαπιοπί, Ραὺ ἀθἔβοιϊίνθ 111 (ἀβῃ. 
χχυὶ. 31. ΤῊ ᾿οὐξθυβ δ. το [Δ 64, Ὀαὺ 1τὶ ΤΊΘΏΥ Οα5685 ΠΟΥ Πᾶν6 

Ὅδοη ΤΙ ΘΠ ΟΥ̓ΟΣ 8. βθοομᾶ τηθ6. ΟΥΡΊΠΑΙΥ {μπ6 ἰοχύ νγὰβ νι πουῦ 
γον 6 1- ροϊπίβ. Τὺ μᾶ8 βοιηθ ἵταρτηθηΐβ οἵ {886 Μαβογδῇ, ἃπα νὑγὰβ 6υ]1- 
ΔΘ ΠΕΪΥ ταθαπὺ ἰο μαγο 10 ἔγομα {88 11π68 ἴῃ {86 ἌΡΡΘΙ πα ἸΟΥΤΘΙ Π]ΔΥΡΊΏ. 
Ἰζοπηϊοοίυ δἰῆσιηβ ἐμαὺ πὸ ἰοχὺ οὗ 10 αἸἴδυβ τοι δὴ ἀεσ Ποοσ ΒΒ 

ἴῃ 14.000 οα568, οὐ ΒΟ τόσ {μᾶη 2000 ἅτ ἴῃ {86 Ῥοηίαίθαοῃ 

Δ΄Ιοπθ, «Δορογάϊηρ ἴο {16 βαηλθ οὐἱθϊο, 109 οὗ {π656 οοπῆττα {π6 δερ- 

τυδρὶηῦ, 98 [Π6 ϑ'γτίδο, 82 {μ6 Ασὐδθῖο, 88 1  α]ραίθ, 42 {π6 μα] 466 
ῬΑΓΆΡΏγαβο, ἴθ ἴμ6 Ῥαπίαϊθιοῃ ρογίίοθ. 10 α͵80 δρσθεθ ψΠῺ {πὸ 

Θαϊηδυϊδη ἀραϊπϑῦ {(πΠ6 ΗΘ Ργο ἴῃ 700 πογάβ. Πρθποθ {Π8 ἰοχύ α6- 
νυἱαῖοβ τι 6] Ὁ ἔτοτα (μη86 Μαβογοίίο, δῃᾷ οοϊμοϊάθθ ψῖῦα 016 δηοιθηῦ 

γουβοηϑιΪ [Ὁ τηχϑῦ Βᾶνθ Ὀ66Π ΟΥΘΔΌΓ Δ] ογοα, οὐ 656 ἰδ κθὴ ΠΌΤΩ 8ῃ 
ἱησογγθοῦ δχϑηιρίασ, Κοππηϊοουῦῦ ρ]6οθ5 1 ἴθ {86 δἱθυθηΐῃ οθηΐτγΥ; 

Βταπβ ἰπ {86 ὑν ῃ. Τὸ Β6]οπρβ ίο {μ6 Βοα]είδη ΠἸΌΓΔΤΥ. 
1 Ὀιβοογίδιο αἰθπουα δ, οα. Βιπη5. Ρ. 398, εξ δες. 
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ὅ. Ο. 536., ἹΚοπηϊοοίξ, τὰ [011ο.---- ΤῊ 5 σοᾶδχ 15 ὁπ ραγομβηηδπέ, οου- 
ἰαϊηῖηο [86 ῬαπίδίθθοΙ, [Π6 Ἡδρμίατγοίῃ, δπα {86 ἔνε ΜθρΊ]οίῃ. ΤΊ 
Ῥδρὶπβ τ θη. 11. 18., 15 χη ποὰύ Μαβοσδῆ, μ85 ΒΟΠη6 ὙΟΌΠΡῸΥ ἰθᾶνοβ 
αὖ 186 σομητηθποοιαθηῦ δηα πα, [}ἢ 108 τη ρη ΔΥ6 1ηΒΟΥ θα ΒΟΠῚ6 
γατίοιβ τϑϑϊηρβ οἱ δποῖθοῦ Μ55. 6 ΟΒΒῚ ῬΓΟΠΟΊΠΟΘΒ. 16 ὙΘΙῪ 
γα] Ά80 16 ; δπμᾶ Κοπηϊοοῦῦ ρΡ]6 068 1Ὁ ἴῃ {86 6] θυθηΐῃ σομίασγ. 170 18 ἴῃ 
186 Μαϊαΐοβία ΤΑῦγαγυ αὖ Βοϊορμδ. 

6. Οὐ. 163., Κομηϊοοίέ, τὰ αυδτίο.---- ΤῊ 5 ΘΟ χ 18 οἡ ρδγοβιηθῃΐ, 
οοπίθϊηϊηρ ἐμ6 ὈοοΪτΒ οἵ ἐοβῆπα, “παᾶρθβ, ἀπα ϑαμλαθὶ. Τὺ 1β 46- 
δοῦν μονγθυοσ {1} «088. νἱ. 20., δηᾷ ἔγοιη 1 ὅϑι. 1. 1---10., δπᾷ 
ἴγοιλ 2 ὅϑδιη. χχῖν. 10. {1} 088 θη. Μίδην Ἰθύξειβ ἢ σοῦ οὁὉ- 
Ἰιογαΐοα Ὀγ ὥμηθ ᾶνο θη σϑηθυθα ὈΥ ἃ Ἰαΐθυ 814: δηᾷ {μ6 ἀϊγου- 
Β:{165 οἵ ἔμπα ἐοχὺ σουἹὰ ἤᾶνθ Ὀ66Π ἸΔΟΥΘ ΠΒΙΩΘΤΟᾺΒ 84 ποῦ βοιὴδ 
γγοτβ Ὀ66η ομδηρθα ὈΥ {Π6 γϑηογαΐοσ. 10 τῇδ ΡῈ διϑβὶρῃηβᾷ ἰο {Ὲ6 
ὀοιητμιθηοοχηθηῦ οὗ {π6 ὑνγ ἢ οθηύατν, πα Ὀ6]οπρβ ἰο {886 1μδυγοπίϊδη 
ΤΑΡΥΔΥΥῪ αὖ ΒΊΟΓΘΠΟΟ. 

7. Οα. 262., 126 ΤΠ οε8ὶ, τὰ ἴο]10.---- ΤῊ ]5. σοῦ οΧ 15 οῃ ρῬδυοῃταηθηΐ, οου- 
ἰαϊπῖηρ [Π8 Ῥρηίαΐθαοι, {μ6 ΜορΊ ΠΟ, ἀηᾷ Ἡδρμίαγοίῃ. ΤΏΘ νονο]- 
Ῥοϊηΐβ 8.6 ἔσομαι {86 βαρ Πδηᾶ νι {π6 οοηβδοηδηίθ, ΤΠΘΙΘ 816 ΠΟ 
Μδβοσδὴ ἀμά γί. ὍὙΠ6 ἰδχὺ Πα ΠΟΥ ἀρτθορ τ] {86 αχιαυϊ θη 
Ῥρηίαύθαοη ἀπα ὑπ6 δποϊθηύ γϑύβίομβ, 1)6 ΒΟΒΒῚ ΔΑΒΙΡῺΒ 0 0 {Π6 
δ] υθηΐῃ οοηθασγ. [10 ὈΘΙΟΠΡΈ ἴο δ15 οὐγη οΟἸ]θοίοη. 

8, Οα. 10.,.1)6 Τοδϑεῖ, τὰ αυδτῖο.----ΠΠ18. οὐχ 15. οἡ Ῥδεοῃηγθηΐ, 
οοπίθι περ [88 Ῥοηίαίθαοι ἃπα {πῶ ΜΟρΡΊΉ]οΙΗ, ψιμοαΐ ΜΑβουδῃ δηᾶ 
᾿Κνὶδ. [Ὁ 18 ἀοἴδοινο αὖ {π6 Ῥοριηηϊηρ {111 (θη. χίχ, 8ὅ. Τὸ 85 αἷβο 
186 Ταγσαια. ΤῊ ομδυϑοίον 18 τὰ πα ἀοίβοθα ὈΥ {ἰπι6 ; {Ὲ6 1η1{14] 
Ἰούίουβ Ἰδυροὺ. 126 ΒΌΟΒΒΙ θ]δοθβ 1 ἴὴ {πμ6 μα οἵ {6 β]θυβῃίῃ ΟΥ̓ 
Ὀαριπηῖηρ' οἵ {π86 ὑπο! ἢ οοηύασυ. Τὺ Ὀθ]οηρβ ἰο Εἷἰβ οὐσῃ οοἸ]θοίζοη. 

9. (αὐ. 8349., 126 Τοδδὶ, τὰ απατῖο.---- 18 οοάδχ, Οἢ. ραγοβιηθηΐ, Θ0η- 
ἰϑῖη5 [Τη68 Βοοκ οὗ 900. {Ὁ Πα8 πὸ Μδαβούβϑᾷ, δμᾶ Ὀαΐ ἃ β1ηρ16 ᾿Κγὶ ραΐ 
Ὀγ {86 ρυπούυαϊου, ΤῺ6 ρᾶρθβδ ἃῖθ αἰιβιυιθαίθα ἴθ ὑνγο ΘΟΪΠΙΏΏ8Β, 
Ὁ. Π6] {86 ΠΠ6Β ἃΓ6 ἀπθασδὶ. [126 ῬΔΟΒΒῚ ΘΒΒΙΡῊΒ 1 ἰο ἐμ δῃμᾶ οὗ {μ8 
Θἰθνθηίῃ ΟΥ̓ Θομμηθποοιηθηῦ οὗ {μ6 ὑν ἢ οοηύαυυ. [Ιὺ 18 ἴῃ 15 
οὐ. ΘΟ] ]ϑοίϊοη. 

10, Οὗ, 879., 126 Ποορεὶ, τὰ ἴο]10.---Γ 5. ρδγομτηθηῦ οοᾶδχ οομίδι 8 
1μ6 Μδριορυαρμα. Τὸ 18 ἀοίβογθ αὖ [86 Ῥθρί πηϊηρ' ἃπᾶ 6π4, βίποα 1Ὁ 
Ὀθριηβ ψι ἢ ΒΑ]. χ]χ, 1δὅ. δῃᾷ οπᾶβ τ Νο. χὶ. 4. Τὺ 15. 8180 
τπουΐ Μαβουδὴ ἀπά ᾿Κγὶς. ΤῊ ροδίϊοαὶ ῬοΟ ΚΒ 8.6 ἀυταῃρϑα ἴῃ Β6- 
ταϊβ!οβ. 106 Βοβϑὶ, γγο Ρ]6 668 ἃ ΒΙρῊ σψδῖπθ οα {π6 ΜΆ., Δββ:ρῊ8 1ὖ 
ἴο {88 Θηᾶ οὗὨ {Ππ6 δ]θυθῃηίῃ οὐ Ῥθρίπηιηρ' οὗ ἐμ6 ὑνγο ἢ οοπίασγ. Τί 
15. ἴῃ ἢὮ15 ΟΥ̓. ΘΟἸ]]ΘΟΙΟΗ. 

11. Οὐ. 611.,.22ὲ ΠοΞεεὶ, τὰ οοἴδγο.---Γ 15 ραγομηλθηῦ ΘΟ χΧ οοπίδιη8 
ἴμ6 Ῥαρπηίαϊθαοι, πιϊμουΐ «{π6 Μαβούδῃ, δα ψ ἢ ἃ ἴον ᾿Κγί. ΤῊΘ 
Ἰοΐουβ ἅτ ἔγθαυθηίν [Δαθα, Τὺ 18 ἀθίβοιν 11} ἀ6π. 1. 27. ἘΥθατιθηί 
ΟΥ̓ ΙΒΒΙΟῺΒ ΟΟΟἸΪ, ὙΓΏΙΟΙ 816 ΒΌΡΡ]164 ἴῃ [η6 χιδρῖα, [96 ΒΟΒ51 ἈΒΒΙΡῺΒ 
1ῃ6 βᾶτηθ αἀδίβ ἰο 10 88 {π6 1δϑύ, 10 Ὀθίοηρβ ἴο ἢ18 οσχῃ ΘΟ] ]δοίϊοη. 

12. Οὐ. 4., ἹΚοπηϊοοίξ, τὰ ἔ0]1ο.---- 15 ραυομτηθηΐ οοᾶδθχ οοηῃία!ηβ 81] 
{π6 ΟἸἹα Τοδϑίαιηθπῦ, Το 15 ἀοβοῦινο 11] 6π. χχχῖν. 21., δπᾶ ἔγοτα 2 
το. ἴχ. ὅ. «θγθιηῖδῃ δᾶ ΕἸ ΖΘ 16] ἅτ Ὀθοσα 1βαίδῃ, δοοογάϊηρ' ὑσ 
086 οἸἀοδβύ δυγδηρθιηθηί, 80 οο ἴῃ ἴπ6 ΗἩδρίορταρμα, Βα ργθοθᾶθβ 

Η 3 “ 
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Ῥβαΐτηβ, Τὸ νγγχαὰβ αὖ σὺ συ θη πὶ ποὰὺ {86 νον 6]- οὶ ηὐβ, συ ΒΟ ἢ ἃ γ6 
5.11] νγαμίϊπρ' οσΟαβΙ ΟμΔ11}ν ΤῸΓ Βονοταὶ 11π68. [Γᾧ θϑοπρβ τ0 {86 ὑνγο Ὁ} 
ΟΘμὐΓΣΥ, δα 18 1 {μ6 Βοα]οιαη ΤΑ τατΥ. 

18. Οα. 1δ4., ἸΚεπηϊοοίξ, τὰ ἴ0]10.--- Τ8 οοάθχ 15. οὐ ρδιοδτηθηΐ 
8.η4 οοπίδιηθ [86 Ῥτορμοίβ, στὰ (86 Ταγρυὰ πυιτθη πύου] θαυΐν, 
Τι 15 Ποξροῖνα ἔγοια «0588. χ. 12--- 52., δῃᾷ 1 ἴϑαϊῃ. χὶὶ, 2].-- συν. 1. 
Τὴ ΨΘΙΥ͂ ΤΔΗΥ͂ Ἰηδίθῃηο5. 18 ἰαχὺ ἀδραγίβ ἴγοτη {86 Μαβογϑίιο 916. 
Κοπηϊοοίῦ δπα 1)6 ῬοΒβὶ γαῖα 1Ὁ ΨΟΥῪ ΠΙΡΉΪγ. Αοοοταϊηρ' ἴο {πΠ6 1η- 
Βουιρίίοι, 1 νγὰβ σι θη Α.}. 1106. [Ὁ οποα Ῥϑ]οηρϑα ἰο {π6 ἴϑιηοιιβ 
δα Β]η, δηα 15 ΠΟῪ ἴῃ {86 ῬΆΡ]1Ο Πγαγυ οἵ (δι βγαμο. 

14. Οα. 198., ορμηϊοοίί, τὰ οοΐανο. --- ΓΒ Ῥαγοῆιηθηῦ οοάδχ ὁοη- 
ἰαῖηβ [η6 Ῥαοπίαίθυοῃ πιπουὺ νονο]-ροϊηΐβ δηὰ Μδβούαθ, ΤᾺ ἤγχϑί 
ΘΠμαρίογβ οὐ (ἀθηθβὶβ, {86 ἰαδῦ ομαρίουβ οὗ 1μουιουβ, δπᾷ {μ6 ρατί οὗ 
ΤΟΘα ΘΥΟΠΟΙΩΥ ΠΌχη ν. 26. 816 ἔοτα ἃ ἰδίου πᾶ, 6 βᾶπηθ Βδῃα 
᾿ὰ5 ΔΡῥϑηᾶβα 4 βι βουρύίοη, ϑοοογαάϊηρ ἰο ὙὙΠΙΟΝ 10 τγὰ8 ττιτἴθῃ. Α.Ὁ. 
1287, ψ Ἐ 16 ἢ οὗὨ σουγβα 15 ΟὨΪΥ (δ6 ἀαΐα οὗ {μ6 βυρρ!θα ραᾶγίβι. Τὴ6 
γοϑῦ οὗ (86 ΜΆ, Ῥϑίοηρβ ἰο {πὸ ὑν ι  οομύαγσγ. [Ὁ 85 ἸΔ ΠΥ οτὰ- 
ΒΌΓ6Β 8η4 ΔΙ ου 08 Ἡ ΠΙΟἢ ἡ γα τηϑάθ ὈΥ {Ππ6 βαρ ἰθιαθηίοι αἶβο ; Ὀαΐ 
1 οοπίδἰ 6 τηϑηΥ σοοά τοδαϊηρθ. Βγιηβ {1} Κ8 ὑῃαῦ {Π6 ΒΟΥ 6 νγᾶβ 
Ὁ Ομυιβδη. Τὴ ΜΆ. 15 ἴὴ ἰῃ6 Ατηρτοβίδηῃ 1 λῦγαγυ δὐ ΜΠ]Δη. 

1. Οα. 198., ΙΚοπηϊοοίξ, τὰ ἴο110.----ἘΠ15. ρατοβηηθηῦ οοάδχ οοπίδ!Β 
{ἢ 8 Ῥτορμοίβ δηα Ἡδρίιοργδρμδ, Ὀαΐ 10 18 ἀδἴθοῦνθ τὰ γϑυῖοιβ ρατίβ, [11] 
1 ϑδῃ. χχ. 234. : ἴτοτῃ Ε;Ζϑκ. χι. 19. ἰο 158. χ] 17. ; τότ Εὐβίῃ. τχ. 16---- 
ἸῦΖτα 11. 69.; ΠῸΠπιὶ ΕἰΖγα ν111. 24---Ν6 ἢ. 1. ὅ.; δα ἔοι 2 ΟἼΤΟΗ. 
χῖχ. 6. Τῇ ὈΟΟΚΒ' 8Γ6 δισδηρθα ἴῃ ἃ ΡΘΟΌ]1αν γᾶ. « οο πῇ [0]- 
Ἰονγβ ϑϑιημθὶ, {π6η 1 Κιηρβ, ΕΖοκιοὶ, δηα [βαῖδῃ. Ααὐοῦ ΕβυΠΘΓ ΘοΙη6 
ΕῦΖτα δπα Νεβθιῖδῃ. Τηθ Μάβουδῃ 18 ΨΘΥῪ ΤἌΓΟΪΥ ρα. Κοηπιοούί, 
ὙΠῸ νι 68 10 ὙΘΥΥ ΒΙΡΉΪν, ΡΙαο68 105. οὐἹρίη αὖ 6 Ῥεριπηῖηρ οὗ {8 
ἐν οθηΐασυ. ΤῸ 15 ἴῃ {86 ΕἸ Ποεῖδη ΓΑΡγαῪ αἱ ΝΌγηδογρ, 

16. Οα. 210., ᾿δηηίεοξέ, τὰ φυατίο. ΤὨϊΒ οοαθχ οἢ ρδγοῃτηθηΐ, 
σοηίδιηβ 411} {π6 ΟἹά Τοβέδιθηῦ. ΤΙ 15 ιίμουὺ Μδβογϑῇῃ, ἢδ5 ΟὨΪΥ͂ ἃ 
ἔονν γίβ, ἃπα 15 βα!α ἰο θ6 τἱοῖ ἴῃ ρσοοᾶ τϑϑάϊηρβ. ΤῊ ΜαερΊ]οίῃ 
Ἰτητ θα ϊδίθὶγ φγθοθᾶθ ΟΠ γοηῖοῖθθ. Ἠουριρσαηύ πα δίαγοκ ργαῖβα 1 
ΒΙΡΉΪγ. ἸΚοηπίοοίξ δββιρηβ Ὁ ἰο {π6 Ὀεριὶππίηρ' οὗ {Π6 ὑν ΘΙ ἢ οοπύατΥ. 
10 Ῥοίοπρϑ ἰο {ῃ8 Βογαὶ ΠἸΌΓΑΙΥ αὖ Ῥδτῖβ. 

17. Οα. 224., Κεπηϊοοίέ, ἴῃ [0110.---Τ 8 οοᾶδθχ οομίδιπβ ἐπ6 Ῥτορμοίβ 
8.6] ἩδρΊορταρῃα, Ὀαὺ 18 ἀοίδοῦνο {1}1  οβῃ. νἱ. 16.; ἴγοτα Ῥυτἢ 1, 1. 
---ς 4.: ἴσοιῃ 9 (ἤγτοη. χὶν. 10----πῖχ, 8.; δηᾶ ἴσο 2 (ἤγτοη. χχχῖν. 22. 
{11} ἐῃ8 ὁπ. Τὴδ ῬοοκΒ ἃῦὸ δυγαηρθα 1 [Π6 οἸ 68: οσάϑυ, 8ο ἐῃδὺ Βα ἢ 
ῬΙθοράθβ ἐμ6 Ῥβαϊμηβ, δῃα « σοιαῖδῃ 1 ΕΖ ΚΙ6] ρὸ Ῥϑίοστο 1ϑδΐδῃ. 
ΤῊ 1η1014] Ἰούθυβ δῖθ ἰδύρου: δηαὰ {86 ἰζγσγθθ ροθίϊοα! ῬοΟΚΒ 876 
αἰνιἀθα τηΐὸ Ὠοιηιβομβ. [05 υϑδάϊησβ οἴνοπι ἄστθθ ψι}} ὑμ6 ποιοί 
ψΘΥΒΙΟμ8., [015 δϑβισῃρα (ο {μ6 ὑν ἢ οοηΐυγυ; ἃπα 18 ΠΟῪ ἴῃ {86 
ον] ΤΑΡΥΑΥΥ αὐ Κδπισβθογρ. 

ΤῊΘ ΤΟ] νηρ ἀγθ {μ6 ρυϊποῖραὶ! ΜΟΜΝ. ψ ΒΘ ΤΟΥ Θχϑιρϊηθα δὖ 
Οἄδοββα Ὀγ ῬιηηοΥ. 

18. δίππου, Νο. 1.-- 5 15. ἃ Ῥοηῃίξαίθαοῃ 10} οὐ Ἰοαίμου. Οὗ 
ΘΟΌΓΒΘ 1Ὁ Βᾶ8 πὸ γονγ6]5 οὐ Μϑδβούδῃ. ΤΒ6 ἴοσῃι οὗ {Π6 Ἰοἰΐουβ αἰ ΘΥΒ 

1 Κὅ66 Ἐρηηϊοοι Β Ὀἰββοσίαιίίο ΟἿ πο υϑ δ, οα. Βτγαηθ. ; 6 Ἐοβϑὶ Β Ῥγοϊθροϊηθηᾶ ; δπᾶ 
Ἰαν ἀβομ Β ΒΡ. ΟτΥἹ. γο]. 1. ᾿ 
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σΟΠΒΙ ἀουϑἷν ἔγοιτῃ [86 ργοβοπῦ βαῦδυθ ὁμ6. 71 οοπίβδιηβ Ὀαὺ ἔδυ νδ1]- 
οὔ γοδάϊῃρβ. Ἀοοοσάιϊηρ' (0 {π6 Βα βουιρίϊοπ, 1ὑ νγὰ8 οογτθοίθα ἴῃ (ἢ6 
γα ὅ80, σοΠΒΘα ΘΒΕΥ {86 Υ0]] τηβύ ΡῈ ἀρναγαβ οὗ 1270 γϑδγβ οἹά. 
Τὺ [86 βυβρβουρθοπ ΡῈ ρϑαῦῖπθ, Ὑ ΒΙΟ ἢ Ῥίηποι (065 πού ἀοπδύ, (ἸΠουΡ ἢ 
186 πογαβ οὗ {μὸ Μ5. δ βοραγδίθα ἴγοῃη οὔθ δηοίμο, δπα ΒθΟ ἢ 
βϑραγδίϊοῃ τῦαϑ ποῦ ΘΟΙΏΤΩΟΠΪΥ τηϑα8 {11 Α.Ὁ. 800---1000),, 10 18 186 
τηοϑῦ δηοϊθὺ ΜΏ. Κποση. [ᾧ τνὰβ Ὀγσουρῃύ ἔτομι 1ουθομα 1ῃ 
Ἰδαρμοβίδῃ. 

19. δίππον, Νο. ὅ.--- 15 15. δὴ ᾿Ἰποοιηρίθία Ῥϑηίαίθαοι γ0}], ὈΘρΊη- 
πησ τι ΝΠ. χὶ. 1959. ΤῈδ ἔοστα οὗ {86 Ἰούξουβ 185. ΘΟΠΒΙΔΘΥΘΟΪΥ͂ 
ΑἸ σθηύ ἔγοι [86 ργοδοηί. μα ἰδχύ μὰ8 Ὀθόῃ ὀχ Πν οορῖθα, Τη6 
βαδοχιρίλοῃ βίδίθβ ὑμαῦύ τὖ νγγὰβ ψυιϊτύθη Α.Ὁ. 848. 

20. ίππονυ, Νο. 1].-- 18. 15 ρατὺ οὗ ἃ Βυπαρόρτιθ-7Ὸ}}, ὈΘοῚ Πρ; 
ψ] θοαῦ. χχχι. 1. 6 1ῃβουροη, ΒΒΙσΎΒ 1 ἴο π6 γϑϑν 881. 

21. ῖππου, Νο. 8., [Ὁ]10.---- 15. οοάδχ οομίδιηβ [5ϑῖαῃ, «Γ΄ ΘΥθυ δῇ, 
Το Κι6], δηα [86 ὕνοὶνθ ΤΑΙ ΠΟΥ ῬΓΟρΡοί8, πα 15 οῃ. ραυομιηθηί. ΕΥΘΥΥ 
ΡῬᾶρδ 88 ὑπῦο σΟἸπιπλη8, Ὀδύνγθθη ὑγ 1 οἢ, ἃΒ Ὑ761} ἃ8Β. ὈΘ]ΟΥ 8πα ἴῃ {86 
ΟὐΤΘΥ τη ρΊη, βίη 45 ὑπ6 Μαβοσαθ, ΤῈ νόουγ618 ἃπα δοσθηΐβ 816 6ῃ- 
{πο ]ν αἰ ογοαΐ ἔτοῖα ὑμο86 ΠΟῪ 864. ΤΟΥ 8γ6 811] ἰοο αδονθ {ῃ8 
Ἰοίίουβ. Τὴ6 ἤχϑὺ ρᾶᾷρα 85 ἃ ὑνγοίο!α ροϊηθϊηρ,, ἀθονα πᾷ βϑῖον; Ὀαΐ 
{18 ἀο65 ποῦ ὁοοοαγ ἀρϑῖη, δχοθρὺ ὀοοδβΊ οη8}}γ. Εγοῖὰ Ζθϑοἢ. χῖν. 6--- 
Μα]. 1. 18, {μοῦθ 15. τὸ ρυποίπαοη. Τῃ6 ἤγχθὺ ἰῆτθα σούβοα οὗ 
ΜαΪδομι ΟὨΪΥ ᾿ᾶνο Ὀ66η Ῥοϊηΐθα τηποῦ Ἰδαίου, ἴῃ [Π6 Τϑη ΠΥ δὖ ρΓ6- 
βοηύ αϑθαὰ, ΤΠ6 ἰοχὺ 18 ΨΘΙῪ ΟΟΥΤΘΟΙΥ τυϊίθη, δηα [Π6 νῦουϑ 
ΤΟ Δα Ιηρ5 Ἰτηρογίθη, Τπμ6 ἴοσια οὗ [88 οομπβοηδηΐβ 15 ὙΟΥῪ αἰβδυθηΐ 
{τόσ ΟἿἹ ῬΥθβθηῦ ΟΠ68. 

Αοοογάϊηρ' το {π6 βαβουιρίοι 86 ΜΆ. Ὀβίοηρβ ἰο 916 Α.Ὁ. ΤῊ15 
ππ]α 6 οοαδθχ δα5 δχοιίθα ΘΟμΒι θυ Ὁ 16 δὐύθηίοι, ΘΒΡΘΟΙΆΠ]Υ ἴῃ τοὶδ- 
(10 ὧο 18 γον 618 ἃπα δοοθπΐβ ϑύθση, Εὐνγα]α, ΤμαΖΖαίζο, ἀπ ῬαἼροΣ 
αν τυ θη ἀρουῦ ἴμθια. Α ροοᾶ [δ0-βἴπτλ116 οἵ 1ὖ 15. σίνοη ὈῪ ῬΊΏΠΘΥ. 

22, ίππον, Νο. 18., ἴῃ [0110.----Π 15 Ῥαυοβτηθηῦ οοαδχ 18 πηρογίθοί, 
οοηίδιηϊηρ" 2 ἴϑδτη, ἔγοπλ νἱ. 10., δπα {πΠ6 ὑσγο ῬοΟΚ5 οἵ Κίηρθ. οι 
Ρᾶρδ 85 {γϑθ οοϊατηη8, Ὀθύνγθθῃ ὙγΒ1ΟΝ,, 85 γ76]] ἃ5 δὖ {Π86 51465 οὗ {86 
ἰοχύ, βίαπαβ (6 Μαβογᾶῃ. ΤῊ ἰοχύ μᾶ8 τηϑηὴν πᾶ ἱτηροτίαη νΔΙΓΙΟῸΒ 
τϑϑάϊηρθ. Τὴ6 γονγο]β δα δοοθηΐβ ἃτ6 αἸογθηῦ 1Π ΙΩΔΠΥ ταβρθοίβ 
ἔγοτα βθοϑθ πο οασγοη, ΤῈ6 ΜΆ. 5ἰαίθβ {παῦὺ 1Ὁὁ νγγὰβ ρεγολαδοά 
Α.Ὁ. 988. [015 ἃ ΥΘΓΥΥ͂ ν4].8016 δηα ᾿Ἰπηρογίδη οοα6Χ. 

28. ίπμπον,, 51 8}} [0]10.--- 815 ραγοῆχαθηῦ οοάθχ οομίδιηβ ὑπ6 Ῥθὴη- 
ἰαϊθαοῦ, Ῥτορμοίβ, δια ΗἩδριορυαρμα. δος ρᾶρθ 88 {Ώγθθ ΘΟ] αΠ}6, 
Θδχοθρὺ ἴῃ Ῥβδίτηβ, 40, δπα Ῥσγοόνοῦῦθ, ψ Βογα {πο γα ἀῇα θα ἔνο. 
ἼΠ6 ἰοχύ μδ8 νονγε]β ἀπ δοοθηΐίβ. ΤῊ Ἰϑίίουβ δπᾶ δοοθπίβ ἃ16 ΒΙΤΆΙΑΥ 
ἴο {πο86 ἴῃ Νο. 8. οἵὗὁ Ῥίηποσ. Τηὸ 106Π6 ΜΆΒΟΥΔΗ βίδπβ θύσῃ {Π6 
ΘΟΙΙΏΏΒ, 88. Ὑ76]] 88 οἡ. 1π6 ουΐοι 8Π4 ΏΠΟΙ τηδῦρῖη. ΟἾΪΥ ΠΌΙΩ το 
ἴο ἴΟΌΣ 11η65 οὗ {Π6 ργοαῦ Μίδβογδῃ δύο θυ πᾶ ἀθρονθ δῃα βίον. Τύ 18 
ἸηΔ στα ον οορὶθα, Αοοογάϊπρ ἰο {π6 βυθβουρίίομ, 1Ὁ γγὰβ τυ τοῃ 
ἴῃ Εργρίύ Α.Ὁ. 1010.1 

ϑονθηΐίθοῃ ΜΆ. οὗ {86 δαιηαγιίαῃ Ῥοϑηίαίθαοι τὸ Κπουγῃ ἰο οχἰ δὲ 

1 566 Ῥγοβρθοίῃβ ὅθσ ἄορ Οἄδβββοσ Οἰβα ]βομαῖν πο. Οἰθβοῃίομιθ πηᾶᾷ ΑἸ ΠΟγ ἢ πιο 
(οδοθγθπ θη ϑοϊξοδίεθ ΗΟ βομθη ἀπᾶ ἘΔΟΡΙαἰβομοη Μαπαβοχίρία ; δηᾶ Πδυϊἀβοη 
ΒιΌ. ΟΥΕ. Ρ. 857. δὲ 8βεῃῃ. 

Η ὃ 
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ἴῃ νατίουβ Πρχασίθβ ἰὩτούρμοῦῦ Εατορθ. ὅβθυθῃ 8176 ἴῃ ΕἸΠρ] πᾷ, ἔνθ 
ἴῃ Ραγβ, ὕνο ἴῃ Ἔτη, ὁπ6 δὺ Μιπ, ὁπ6 αὖ 1μογάθῃ, δπά ομο δὖ 
(οίμα. ΟΥ̓ (8686 {86 ομιϑῖ ἀγο: -- 

24, Οὐ. 334., ἴῃ χυατίο.--- ΤΠ οοᾶθχ, οα ρδιομτηθηΐ, 15 ἀθἔβοιί νο 
{1 δη. χυϊ. 2. ; ἴτοτα [μον. χῖν. 39. {11 συνῇ. 4. ; ὅπᾶ ἔγομι 1) 6αΐ. 
νὴ. ὅδ. {1] [π6 επᾷ. Τὸ 15 σϑυύὺ δηοϊθδηῦ δηᾷ νϑίιθῦ]6, ἸΚοπηϊοούϊ 
ΡΙδοοβ 1ὁ ἴῃ {μ6 δἰρβίῃ οδηίασγ. [Τὺ Β6]οπρβ ταοδῦ ργΟΌὉ]Ὺ ο 186 
Θἰθνθηίι, πᾶ 15 ἴῃ 1πη6 Ερογαὶ ΓΑΡΥΑΥΥ αὖ ῬΔΓΊΒ, 

95. Οα. 368.----ΑἍἕ ὁοαρ] εἴθ. σοᾶδχ οα ρᾶγομηιθηύ, Ὀθἰοπρίηρ; ἰο {Π6 
ΟΪοβα οὗ {86 δἱουθηίῃ οθηΐαγ. Τῇ6 δαιηδειίδῃ Ῥϑηίαίθιοι τγὰβ σϑύ 
Ρῥυϊπίοα ἔτοιῃ 1 ὉγῪ Μοτῖη. [ὖ 18 ποὺ 1ῖὶὰ {86 ΠΌΤΑΙΎ οἵ {6 Οτγαύοιστθ 
αὖ ῬΑ118. 

96. Οὐ. 197., 121τ0ο.---ΤΠ15 οοάθχ 15. ὁ Ῥδυοῃιλθπύ, δηά {86 ομδ- 
τϑοίθυβ 816 στρ, [{ 18 ἀδἔδοϊινθ ἴῃ ΤΑΘΠΥ͂ ΡΙΔ 65 ἃπα 1Π6ρ1016. [0 τνγᾶβ 

οΟἸ]αοα ἴον Βυιαηβ ὈΥ Βτάποδ, δηά 18 οἵ στϑαῦ ναϊι, ῬυοΌΘΌΪΥ 10 
ΤΑΥ͂ 6 ἀββὶρῃηθαᾷ το {π6 ὑνγϑ τ οοπίασγ. [Ὁ Ῥοίοπρβ ἰὸ ἐμ Απιῦτο- 
βίαι ΓΑ ΤΑΥΥ αὖ ΜΊ]δη. 

ΟἿ, Οὐ. 127., ἴὰ ααδγῖο.----.Α. οοτηρ]θίθ οοᾶθχ οἢ Ῥγομιηθηῦ. ΤΠ 
ἄαία 15 1362. Τῷ 15 πον ἴῃ {86 ΒυλΒῃ Μαβθῦμη. 

28, Θά. 62., ἴὰ φααγίο.---- ΤῊ]5 οοάδχ, οὐ ραιομτηθηῦ 8πα ῬΆΡΘΥ, [88 
Δη ΑΥ̓ΔΌΙΟ νϑυβίοι 1ὰ ΡΔΓΆ116] οο]απληβ, δαῦ ἴθ {π6 δαιλδυιίδῃ οΠᾶ- 
ταοίου. [{ 15 νϑῦῦ ἀοίβοιινο Ασοογάϊπρ' ἰο {π6 Βα βου ρίιοη, ρασὺ οὗ 

1 8 ψυϊ θη ΟΥΓἹ ΒΌΡΡΙ164 Α. Ὁ. 1624. ἸΚοπηϊοούί ἀββιρὴ8 1 ἴο {86 

ταὶ 416 οὗ [16 {π᾿γύβοηίῃ οοαίασυ. [ύ 15 1ὰ 1786 Βοαϊθιδη [1 ΥΥ. 

29. Οά. 66., ἴῃ 24π:ιο.--- ΤῊϊ58. οοὔδχ, οὐ Ῥδγοβτηθηῦ, 15 τυιῦθη ἴῃ 

5128] Ἰοίίοσα. Τ7Τ|ι6 ἰοχί 15 (Δ ἀθα ἴῃ τϑηῦ Ρ]8 068, πα 1 ΒΟΙῊ6 66- 

[οοῦνο. [Ὁ ὈοΙοηρβ ἰο τμ6 τηἱΔ 416 οἵ {86 ὑνϑ αι σοηύατΥ, δηα 15 ἴῃ 
ἴπ6 Βοά]οῖδη ΤΠ ργασυ αὖ Οχίογα. 

Οὐἰῖοβ. ἀϑαλ!]ν θ6 ον {μαὺ ποθὴ δα οηβ ἰδ κθη Ἰχητη ἸΔ ΤΟΥ 

ἔγοη Μ858. 816 οὗ δθαυ8] τ86 δηᾶ δαίμονι νυ ο ΜΆ. ὑμϑπιβοῖνϑθ, ἂπά 

ΤΑΔΥ͂ Β6 τϑραγάρα 45. βιοΒ ἴῃ οὐἰἰοῖβπα. ΤΈΉΘΥ ΒΌΡΡΙΥ 5θνθταὶ σοοᾶ 

τϑαβΐηρθ, απ βῃου]α ποῖ Ὧ6 περ]θοίθα. Ἡδποθ Ὀοίμ Κ ὁπηϊοοίυ δηθὰ 

Τ)6 Βιοβϑὶ βαγθ οιωρίογϑᾶ {π|85 βδοῦτοθ ὙΒοβα δα λοηβ ὑμαῦ ργθοβαθα 

Βοιαρουρβ βθοομά ΒΡ Ιμῖοαὶ ΒΊ0]6, ΡΟΡΠΙΒμοα ἴῃ 1δ25, Βρ6ο 4} 

ΔΡΡΙΥ μοι ; βϑοῦπβα {μοῖν ἰθχί μα5 Ὀθθῃ 1685 δἀδρίοα ἴο 1Π6 Μδβογδῃ. 

Τὴ ΠΠονίηρ σόπογαὶ ορβογυδίίομβ θα ΜΘ. ἅτ θη [πτῸπὶ 
ΤΠ ανιάβουβ ΒΙΡ]1οα] Οὐ οίβυα :---- 

“1, ΤΏ6 τοοϑὲ οὐνίουβ σαΐθ, 1 1 οδῃ 6 οδ]]64 50, 18 {μαὺ {86 

τοδάϊηρ' ἑοαπᾷ ἴῃ ἔπ6 σγθαίθυ παταθον οὗ ΜΗ. βῃουα θ6 ῥγοΐογτοα. 
ΤῊ18, ΠΟ ΥΘΣ, οδἢ ΟὨΪΥ "6 οοέετὶβ ραγθιι8. 

“2, Βοβίάθβ πεηιδογ, 186 οαγασίον οἵ [6 ΜΆ. οὐ ΜΡ, δΘοῃίδητηρ, 

ἃ τοδάϊηρ βῃου]ᾶ μὲ σαΥΘ ΠΥ οοπβιάογθα, Ὑμὰ8 {π6 ἀρ ουρῃύ ποὺ 
ἴο 6 ονβιϊοοικεᾶ,. Απθαυ! τ ρῬόββθθβθθ βοὴ υγοῖρῃί, ΓΘ ὩΘΑΓΟΙ 

Μ55. δἵὸ ἴο {86 ρα οἵ {μ6 τυ ΟΓΒ ἀπούήβοῖνϑθ, [86 τοῦθ ναίὰθ 

θοίοπρϑ ἰο ἰβοα, Βαὺ {88 τιοβὲ δἀποϊθπῦ ἃΥΘ ΘΟΥΩ ΡΥ ΘΙΥ Τϑοθηΐ. ᾿ 
Ὑοὐ, 85 Βοπλθ τϑϑάϊηρβ ὙΒ1ΟΒ Πᾶν ἱπλρΡΓΟΡΘΙΥ ῬουμΔ 08 Ὀ66ῃ τοἠθοίθα ὈΥ 

1π6 Μαβογθῦθϑ ΩΔῪ ὁσοῦγ ἴπ [686 ἀποϊδηῦ ΘΟΡΙ68, [ΠΘῪ ἄθβοῦνθ δἰξθπίίοῃ. 

.8..Α. γτϑορῃὺ ΜϑΆ., δοουσδίθυ ττϊ ῦθη, ΤΥ 06 ὑγϑηβου 64 ἔΤΌΤΩ ἃ 

ΨΕΙῪ ἃποϊθηῦ 8πα ἃ ὙΘΙῪ δοοιγαῖθ ὁΠ6 Ἰοηρ ΔΡῸ ἰοβί. [1 βιοῖ, οΆ86, 

ΔΑΒ ΟΪΟΥ ἰδ τοῖον ἀρραγοπὺ {πᾶῃ τα], ἀπα τᾶν ΤΠ] τη 5] 6 δά, 
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«4, Τῆδ περι οὗἉἩ [16 βουῖδα βῃοι]α αἷθο θὈ6 ποίθα. Ὑγ7αάαβ ἢδθ ὄὌχϑοῦ 
8 ΒΟΥᾺΡΌΪΟΙΒ 1η Ὠ1Β ΘΟΡΥ]ΠΡ, ΟΥ̓́ΝΤΔΒ 6 ὩΘρ]σομῦ 1η Ὦ18 του] ἢ 
Ἀ1ἃ μα τυϊίθ ἴῸΓ ἃ ΒΥΒᾶρΡΌΟρΡΘ ΟΥ ἴῸΓ ἃ ρυϊναΐθ ρϑύβοη:ῦ ΥὙΥμδύ βοχύ οὗἉ 
ΘΧΘΆρ]αν αἰ [16 βουῖρο [Ὁ]Πο ἢ ὑδηῃ {π18 ΡῈ Ἰηΐδυτθά ἔγοτα δὴν 
ΟὟ ΟἸΤΟυΙΑΒίΔΠΟΘΒ Κ᾿ 
“δ, Αραΐη, Τὸ σι μαὺ ΘοΟυΠ ΤῪ 4068 ἃ οοάοχ 6 ]οπρ ἢ ΤΒ6 ρδῃϊβῃ 

Ὁγ6 δβίθοιηθα ὈΥ 1πη6 96 ν}18 ἴπ6 τηοϑὺ σογγϑοῦ δῃα [86  θϑῦ, θϑρϑοι!]ν 
{Ποβ6 ταϑᾶθ [Ὁ βυπδροραθ 186. ])οΙ 1655 ἔπουο ἃγ6 θχοθρύϊομβ ἴο 
[6 υπΐνϑυβα ν οἵ {818 τα]. 

“6, Τῷ 15 Θοπβιουϑα ἃ τηϑυκ οἵ Ἰηπαΐο Χο θ 6 μος ἴῃ ἃ ΜΌ. {μαύ 10 18 
ποῦ ΟὨΪΥ͂ Δοουγαίο!Υ νυ θηῃ, αὖ οομ δ᾽ ὈΘΒ1465 τηϑην ροοα τοϑα!ΠρΒ 
αἰ βουϊηρ ἔγομι ἐμ γθοοϊνϑα ἰθχύ, δπα οἰθαυ]Υ ὁομβγμηθα ὈΥ {π6 δυΐδο- 
ΤΊΥ οἵ ἀποιθηῦ νϑιβίοθϑ. ΤΠΪΒ απο Βῃοι]α ποῦ 06 ΔΡρ]164 Δ βοϊαίοὶν, 
ΟΥ̓ Ραβῃρᾷ ἴοο 81. Τὺ ὀουίδλη!ν π6 6685 Πἰτηϊ αίλοη,, 88 ἈΡΡ]16α ὈὉγ (δρ- 
Ρ611, ἸΚ διπϊοοίν, δὰ 6 οββι. [ὑ ββου!α οὐἱν Ὀ6 [Ὁ]]ονγοα ἰοὸ ἃ 
οογίαϊη οχίθηΐ, δπα 1} ργοαῦ Οοἰγουτηβρθούοη, 1οϑὺ δηοιθηῦ ὙΘΥΒΊΟΠΒ 
Πᾶνα δὴ ἀπᾶὰθ σγοῖρὺ δββϑιρηθα το {μοια.᾽} 

ΕἸΧαηΡ]65 οὗὁἨ ᾿αργοροσ ϑιπθπαδϊίοη ΡΥ ἃ ΜΆ. οὐ ΜΡ. δῇ {Π68 
(ὉΠ ονῖηρ᾽ :---Τὰ Του. ἵν, 29. Ἰπβίθδα οὐ Πὺ3"Π ὩῚρ23, Νο. 4. οὗ Κϑῃηι- 
οοἷύ τοαᾶβ ΠΟΡΠ. ὉΠ ὝΦιΣ ὨΡΩΣ, 1. 6. Ἰηδέρδα οἵ λδ δλαϊ εἰαν ἐδ 5ἴη-- 
οὔεγίησ ἐπὶ ἰλθ ρίαοο 9 ἐδ διιγηΐ-ο γίησ, [18 σοάδχ σϑϑαβ δὲ δλαϊὶ βίαν 
ἐλ εἰπ-οδεγίηφ ἵπ ἐδ6 ρίασο τοΐόγα ἢ6 βἰαψε ἐμ διιγηί-οὐεγῖη. ΠΘποα 
ἸΚοππίοούῦ σγου]α Ὀγΐηρ {π686 ὕνγο σγοσὰβ ἱπίο ὑπ ἰδχῦ, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ἃ8 
ΤΠ6Υ 81:6 οοπῆντηβθα ὈΥ {μ6 το μα ὥγυῖαο νϑυβιοηβ, Δα ὈΥ {68 
Θαιιδυία Ῥαηίαίθαομ.52 Βα ἴῃ {86 Ἰαύίου δυϊμουιτθβ ὉΠΘΥ 806 
ΒΠΏΡΙΥ Θχοροῦϊοα] ΒΟΥ ΠΟΠΒ:; δηα {μ6 ΜΆ. τησϑύ μᾶνο σοῦ {μϑτὰ οτῇ- 
ΟἼΠΑΠ]ν ἔτοπι 0Π6 νοβίοπβ. Νὸὼ οἷδαίπη οἵ οὐὔἹρι πα] 1 οαπ Ὧ6 δοὺ ἊΡ οα 
1Ποῖσ ῬΘμ8 1. Τὸ 18. Ῥοββιθῖθ, ᾿παθϑᾶ, {ποὺ {ῃ6 ὑγὰθ τθϑαϊηρ τηϑὺ 6 
ῬΙΘΒΟΓυΘα τῇ ομο ΜΏ. ον ; θαὺ {6 πῃ ὕΠπογ6 τηϊιβύ Ὀ6 ἃ 5:70Π9 πεοόϑ51}} 
ἴοσ τϑοϊμέσγιησ [86 ἰοχὺ ὈΥ̓͂ ἃ Β1π|016 Ὑ1ΓΏ68Β. 

Τὴ 1588. γι. 10, νψγ τϑϑᾶ, {5 ἐλοιι ἄγαιν ομέ ἐδ βοιῖ ἐο ἐδ ἤμΉΟΥΨ. 
Τηβίβαᾷ οὐ ἼΨΕΒ) ἐδν βοιΐ, εἰσρῃ Μ58. αν ἼΝπο ἐὴψ ὄγοαά, ΜΓ ΕΪΟΗ 15 
αἶθοὸ ἴῃ {86 ϑ'υτίδο. νοσβίοηῃ. Ηθποθ Τωοσνίμ ἀπα οἰμοὺβ στϑοῦ τ {δ 
ἰοχὺ ΕΥ̓͂ δαἀπηϊ{ἰπρ' (86 Ἰαύίον σγογὰ ἱπίο 1Ὁ 1ῃ ρΐδοθ οἵἩἨ {π6 ἔὈΓΠΊΘΥ. 
Ἡρδγο Ποιγουοῦ, ἰμοῖθ 15 ΠῸ ΤΘΆΒΟΠ [ὉΓ ΒΌΡΡοβίηρ' ἴπΠ6 Μαβουθῦο 
γΘϑησ' σουταρί. [ὑ ρίγοβ ἃ Ὀϑύϊου βθη86 ἔπϑῃ {86 ῬγοΟροβϑα ομβϑ, ἐδῳ 
βοτἶ οΥ ἐΐν ἀοεῖγο, ἐδῳ αρροίῖο. ΤᾺΘ αι μουν 15 αὐτύθ ᾿πηβυ Ποϊθηῦ ο 
7αδίιν δὴ αἰ ουδίιομ. 

Αὐ Φοβῃ. χχὶ. 8δὅ. ὕπο δἀδάαιίοιδὶ σϑῦβοβθ, πυτηθοΥθα 848 86 δπᾶ 87, 
816 Τοππᾶ ἴῃ ὴγ Μ55. Οἱ {π61} δαύμουιν, 88 Ὑ16}} 85. οῃ οἴμοι 
οομβί ἀογαύϊοηβ, [Π6Υ βμου]ά 6 δατηϊ θα ἱπύο {86 ἰθχὺ, ἐμβοαρῖ {Π6 0 
816 ποῦ ΤΘοορηἸβοα ὈΥ 6 Μαβογδῇ. 

ἴῃ 1 ὅδτῃ, χ. 19. δὴν Μ5)5. τϑδᾶ δ ποΐ, Ἰμβίθαᾷ οὗ Ὁ ἐο Πΐηι. 
ΤῊΪΒ τοδᾶϊηρ' 15 αἶδὸ δοπῆνγτηθα ὈΥ͂ ἃποϊθηῦ γϑυύβίοηβι ΗΘη66 {6 ἔσσυτο ὺ 

. 9Πῃου]α 6 γροϊκοῃρᾶ {δ6 τὶρῃῦ ποτά : οὗ δὖ ᾿θϑαβί, ποΐ 185 86 τἱρὴΐ 567,86, 
ἴον τὲ πιαν ὅθ {παῖ δ γγὰβ οποα δρᾷ οΥ̓Βορταρμίοα ΠΥ ἴῃ {Π6 Βθη86 οὗ 
ποΐ, ἃ8 Ὑ761] ἃ5 ΤῸ {86 Ῥτόποῦῃ ἦέηι. 

1 ΒΙΡ, Οὐ. το]. 1, ΡΡ, 8371, 872. 2 ΕΠγϑί Ὀἰββοτίδιϊοη, ΡΡ. 408, 409. 
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ΟῊΗΑΡ. ΧΧΙ͂Υ. 

ῬΑΒΑΙΤΕΙῚ, ῬΑΒΘΒΑΘΈΒ.. 

ῬΑΒΑΙΤΈΙ, ῬΑ ββαρ 68. 8.6 ΘΏΟΙΠΘΙ βοιγοα οὗ νϑυϊοῦβ γα] ηρ08, 8Π6α 50 
βδιϑὺ ἴῃ σοβϑίοσιηρ {86 οὔσῃ] ἰαχύ. Βαῦ, {Π6 17 δὰ ἢδ8 Ῥθθη ουϑι- 
αϑίϊμηαίθα. ὙΠΟΥ πᾶν ὈΘΘη ΘΠ] ΟΥ̓ α 1ῃ ΤΩΔΗΥ͂ ᾿ἸηΒίθη 065 ἴο Διηθ πα 
{ῃ68 ἰοχύ σΠοΓΘ 10 ποραθα τὸ οιμθπαδίίοῃ. Βοίϊῃ (ὑδΡὈ61} δμὰ Κδπηϊ- 
οοὐύ δρυβϑα {815 βουτοθ οἵ νδυΐοιβ σϑϑα!ηρΒ ΟΥ̓ ΔΡΡΙΥΙηρ; 1Ὁ Ἔχ ΘΒ 6] Υ 
Δη6 1]! ἰο θυ. ΝΟΥ Βᾶνγθ ᾿δίου. ψυιῦουβ Ὀθθη ἴθ ἴτοτὰ Π6 5816 
[λ]0. ΤΠθ τπιοϑῦ οορίουβ οο]]θοίοη οἵ {πθ686. Ῥᾷγ8116]8 15. ρίνθῃ ὈΥ͂ 
ἘποθΒοΥπ, το αἰ γ1465 ΤΠ Θι Ἰηΐο 1. Η]βύουο] βθούϊοηβ γορθϑίβα, 1η- 
οΙααίηρ (α) Οἰδμθδίοριοβ : (Ὁ) Ναγταῦίνοβ 2. Τ,ᾶνγβ, οὐὔβοΐθβ, δηά 
ῬΟΘΙΊΒ, {πα ΔΡΡΘΔΙ ἴῃ 8 ὑνγοίοϊα όσα. 8. 1άρϑϑ, ββηΐθῃοθβ, γον ΘΓ Ό8, 
ὅχο., τϑρθαίθβα. Α τροστθ οογγθοῦ [δύ ῆδη ἘΠΙΟΒΠΟΥΒ 15 σίνθη ὈΥ͂ 
Ἰδανιάβομ. Τὸ 18 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ΠΟΎΘΥΘΙ ΤΟΥ ΟἿΤΓ ῥγδβθηῦ ῬΌΓΡΟΒΘ 
[ο Θηυχηογαίθ {Ππ6 Ῥαβθαρθ8, Ὀθοδιδα 6 6] ον ὑμαὺ ἐαχύμδ] ΟΥΙΓ1ΟΙΒΠῚ 
οδη ἀοεῖνο Ὀαῦ 51η4}1] Ῥοηοῆὺ ἔγοτη {818 απαυίοσυ. Τῆδ Ἰηβίδῃοθβ ἃ ΓΘ 
ΘΟΙΏΡΘΙΓΆΟΨΘΙΥ ΤΆΓΘ 1 ὙΓΠΙΟῚ 1Ὁ Ο8 6 ὈΓΟΡΟΙΪΥ͂ τπιδθα ΤῸ σϑβίογιηρ' 
ας θηῦο σϑϑάϊηρθ, [ᾧ 15 οἵ τιοδῦ 86 1ῃὼ {86 Ῥοοῖκβ οἵ Κὶηρβ δὰ 
ΟΠ γόοπῖο 65, τ 1 οἢ οὔθη οοπίαϊη ρ8γ8116] δοοοηΐβ δηα Ὠϊβίοσιθβ. Βαῦ 
1ὴ6 ἀπ οα]Υ ἐμ 6 16 18 ὙΘΥΥ στοϑῖ, Ὀθοδῦβο ᾿πύγοαῦθ αὐθϑθοη8. 60Π- 
προίρα νι ἐΐο ᾿ίσἤοῦ οΥἸ λοῖβυα ἃγ 6 ἰηνοϊγθα, οτ.Θ ΤΔῪ Θογγθοῦ 1 
{Βοβα θοοῖκβ ψμδὺ {86 ὙΥΥΙΘΥΒ ΟΥΓ ΘΟΙΏΡΙ]6ΥΒ ὑποιηβοῖνοβ ροηηθα, Απὰ 
50 1ὖ Βᾶ8 Βαρρϑηβθᾶ, Οὐἱύιοβ ὑπουρῦ ἐΠαῦ βαοῆ δημα Βα οἢ Ῥϑββαρθδ οοι]α 
πού οιηϑηϑία ἔγοτὰ ἢ 6 ΟΥἹΡΊΠΔ] ΓΙΟΥΒ, δηα ὑπογοίοσο βοὺ δρουῦύ τϑοί!- 
ἔγϊηρ οη6. ὈΥ͂ Π6Ιρ οἵ δηοίμοσυ. [10 15 ποῦ ϑᾶϑὺ ο ἀϊβύϊηρ 8 ουοτυ- 
ὙΠ 6γ6 θούνγοοθη πῆδύ {πὸ ΟΠ γοηοἶθ τίου στοίθ Εἰτη861, ἀμα τυ δῦ 8 
Ἰαΐθυ ἢδηα ΤΥ δᾶνο αἰίοσθά, ΗἩρθπο {μ6 οχίγοιηθ 6] θοὸν οἵ {ῃ6 
ἰΔϑὶς ἴῃ τοραγα ἴο {16 Ῥ8418116]8 ἴθ ΟἸγοΙο1 65 ἃηα οὐθοὺ ᾿ιβύοτιοδι 
Ῥοοῖζθ. ῬϑχΆ1161 ραββᾶοθβ βᾶνθ Ὀ66ῃ πι86α τηοϑῦ 0 ἸΟΙΟ ΒΥ τη το χίαδὶ 
ΟΥ̓] οἴϑα ὈΥ ΤΉΘπΙαΒ 'π ὑπ6 ὈοΟΚΒ οὗ Κίηρβ. [2688 80 ὈΥ͂ ἴΠ6 Βδ1ὴ68 
ὙΥΥΙΘΥ 1ἢ Π15 ΘΟΙΤΠΘΗΓΑΤΎῪ ΟἹ. ϑϑιη61, τύΖιρ' οα {16 ῬΒαΙτὴ5 88 πού 
Ῥτοσβϑᾶρα σῇ οδαθοη 1 ὕΠ6 Δρρποοίοη οὗὁἩ [μ86π|ῸῪ6 ὙΘΙῪ 1υα!]οῖουβ 
15. 6 ὙΥ οὐΐβ οῃ {π6 Ῥβαίηβ. Οἱ {86 οἴμουὺ ῃαπα, ΗἩδπρβίθηθοερ οα 
1Π6 Ῥβαίμὴβ σοθβ ἴο 8)ὴ δχίγοιῃῃρ 1ὶὴ τοίγαϊπϊμρ' τόσα {Π6 1156 οἵ {18 
ΒΟΌΓΟΘ, 85 1 {π6 Μαβογοίϊο ἐοχὺ τοῦθ ρογΐθού. Ηρα [15 τἱρια 1 δᾶ- 
Πούθποθ ἰο ψμδῦ 6 ἢπαᾶβ υυυιίθη : ἃΠα 18 ΎΟΠρ ΔΟΘΟΥΟΙΠΡΊΥ 1ἢ 
ΒΥ ΘΥΆΙ ᾿ηβίϑηοθβΌ ῬΘΥΔΡΒ 6 ΘΥΥΒΊΗ ΔΡΙΘΙηρ' ὈΥ {6 Βαίου δβχίχθημθ. 
ὝΥ8 Δρρυϑβεηᾷά, μβονζονοσ, ὑμαὺ 816 τὺ 6 ἀογινθα τόση Ρ878116] ρ85- 
ΒΆρΡ68; 84 {μεὐ {Π6Υ Βμου]α ποῦ 6 ονϑυϊοοκθᾶ. Ὑ μη δπά μὸν [Ὁ 1 
{Π6Υ Βῃου!α 6 πι866, οδηποῦ θ6 δππαηοίδίθα ἴῃ ρΘΠΘΓΆΙ τα ]θ8, ΔΟἢ 
Οᾶ86 ΟἹ ῬῬάᾶββασθ τηυϑὺ 6 Ἰυάσοα οὗὨ ὈΥ 1086], 1ὰ {π6 ἸΙρμύ οἵ 841] 
ῬΒΘΠΟΙΊΘΠδ. 

Α ἔδυ θχϑυηρῖοβ Ῥο ἢ οἵ {Π|6 ἸΤΏΡΓΟΡΟΥ δπα ῬΓΌΡΟΙ 86 οὗὨ [818 Βουγο6 
οὗ οὐἹ 1 Οἴβυὴ Ὑ71}} πο ΡῈ σίνβηῃ. 

Ϊὴ ἴ88. ἰχ], 4. γα γβαᾶ, ἐλθὸν δμαϊ δια ἐδθ οἷά τὐαδίο56. [πὶ 
1γ11. 12. {ῃ6 βϑῖὴθ βαπΐθῃμοθ οοοῦσβ, θαῦ παῖ {μ6 δἀάϊάοι αἴοσ 1ὖ οὗ 

1 ΒῚΡ, Οὐ, νοὶ]. 1. Ρ. 29... οὐ 8σῃᾳ. 
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ἐΐον 5}αἹ} διιϊα, ΔΘ 1. 6. ἔγογι {66 ; ἐμεν ἐμαξ ϑβργίπφ ἤγοηι ἐἶιθο 5}. 
διϊϊα, δε. Ἔουν ΜΆ5. ἰοο μάν {8185 τοδάϊησ, Ηϑποο ὈΥ δυϊβοτυ ἐν 
Οὗ [Π6 Ῥ4γ8116], οομῆστηθα Ὀγ ἴουν Μ55., δα οα π6 βυρροβιίίοη ἐμαῦ 
{86 Βοῃίθῃοθ ἴπ Ἰχ]. 4, 18 ᾿Ἰποοιυρίθίθ Ὀθοδιβο 6 ΚΠΟῪ ποῦ 7͵Ἐὼ0 816 
{μΠ6 θυϊΠάοτθ, ΤΠιοσί τοοοῖνοβ {πΠ6 ποτα ἽΦΟ ἴηἴο {μ6 ἰαχὺύ. Βαΐί {ῃ6 
ΒΘΠ86 18 ΘπΕἶγ6 ψιπουῦ 8ηγ δαατϊοη. Τῆδ ᾿γΠ016 οοπίοχύ βῆονβ {π8ὲ 
{86 γερίογοα οαϊΐος 5081 0114 μ6 [8]Π1|6η. οὔθ. ΤῈ δαύμου!ν ἴον 
ὑγϑηβίουστιηρσ ἽΦΘ ἔτοτὰ ὑπ6 οὔθ ραβϑᾶρθ ἴο {86 οὐμοὺ 15 ψΠΟ]]Υ 1π- 
Βα ποϊοηῦ, δηα [6 ΠπΘΟΘΒΒΙΟΥ͂ ἸΤΩΔΡΊΠΘΓΥ. 

Τὴ «ᾶρ68, νἱῖ. 18., χα τοδᾶ, ϑάαψ, 9} ἐδε 7,ογὰ απά 96 αἸάοεοη. Τῆθ 
ῬΆΓΆ116] ρΙδοθ ἴῃ γουβα 20. [ι85, δε βισογά 07) ἐδ 7Ζ,ογὰ απά 9.0ΕΗ4:|: ΟἸαάροη ; 
δα ἐπογοΐοστα ΔΎΠ, δισογα, 15. ΒΌΡΡοΒϑα ἴο 6 ψδηίπηρ ἴῃ Ὑ6Υ86 18. 
ΑΟΟΟΓαΙΠΡῚΥ 1ὖ 15 Ἰουπᾶ τὰ θη ΜΩ͂Θ., δἃ8. αἷβδο ἴῃ {(ῃ6 Τάγρυτα, {Π6 
ῬΥΤΙΔΟ, 8ηα ΑὙΥ̓ΔΡΙΟ γϑυβῖομβ. Βαΐ {μ6 ἰοχύ 15 ποὺ οουγαρίοα, ΤῈΘ 
ΒΌΤΩΘ ὙΓΙΘΥ γΑΥ165 18 ΤΌΥΤΩΒ οἵ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΙ τοἰδῦπρ' το [86 δαῖηθ ὑμπίπο, 
ἸΟΧΔΙΆΡΙ6Β ΟΟΟῸΣ 1 ψ111. 16. οομηραοα ὙΠ} νοῦβα 7.:; δηά ἴ1ῃ ΧΥΙ. 
18,14. Τὶ 15 ἴᾺΥ τόσα ΠΟΘΙ {Παὺ {μ6 σοτά δισογαὰ Ὑγ1Ὰὰ8 ὑγδιβίθυτθα 
ἔχου γούβα 20, {μδπ {πᾶῦ τ γαϑ οταϊοα ἥγοσα {86 1818. 6 ταυβὺ 
{μογθίοσα γοργὰ {π6 γϑυβίοηβ δηᾶ ἔθ Μϑ5. δ8 Ἰποουσυθοῦ, ΘΟ ΓΑΤῪ 
ἴο {86 ορ᾿πίοη οἵ 186 δηα οὐ ΘΥ5. 

Οἱ {86 οὐμοῦ Βαμα, πυτιθουβ οδῃ οἴη 6 τοῦ θα ἴῃ {Π15 ΤΑΘΠΙΘΤ, 
ΘΒΌΘΟΙΔΠν ὈΥ Βαρροδβῖπρ {μα [886 Ἡ ΘΌΥον Ἰοὐθυβ γ6γ6 πι86α 85 παηλ6- 
Ττοῖθ. Τῆὰβ ἴπ 2 ΟἼἤτοη. χχῖϊ. 2., Τογέψ απὰ ἐισο ψεαγϑ οἷά τσα58 Δ λαξϊαΐ, 
δ.» ταιβῦ 6 γϑϑδᾶ ἑισοηέψ απα ἕισο ψθαγ8 οἷά, δ᾽0.. 85 ἴῃ 2 ΚΊηρΒ, γ11]. 26. 
οἶβθ ΑΠδΖιαῖ νγὰβ θοσπὶ μϑἔοτα μ15 ἔύμου. 

Τὴ 2 Κίηρϑ, χχνυ. 8., [86 Τοχύ 15 δυἹάθηῦν ἀοἰδοϊνο, θαὺ {16 οἴαβπὶ 
ΤΊΘΥ δ6 ΒΌΡΡΙ1Θα ἔτοια «161. 111, 6. ὉῪ {16 ψογὰ γομγίδ, Δ], ΤῊΙΒ 18 
ΟΟΠἤγτηβα ΟΥ̓ ΒοΙη6 ὙΘΥΒΙΟΠΒ. 

Τὸ 88 βοτηθθσαθβ βθϑῃ αββοσίθα, ἐπαῦὺ θουϑὴ ὙΠΘΥΘ {Π6Υ6 15. ἃ σϑυραὶ 
ἀμδσθποθ ἴῃ οορῖθβ οὗ {Π8 βαπηθ ὈΥΔΥΘΙ ΟΥ̓ ΒΡΘΘΟΒ ἴῃ {π6 Ῥυϊηΐθα ἰαχύ, 
16 ουρβὺ ἰο Ὅ6 οογτθοίθα, 85 ἴῃ Ῥρα]. χυἹ. ΘοΙηραγθα τι 2 ὅϑδμη. Χ ΧΙ]. 
Βαυύ {μογθ 15 πὸ ρτουπᾷ ἴῸΥ βαρροβίηρ {παῦὺ {π6 βατῖιβ σι τορθαϊθα 
ΠΙΤη56]1 ἴῃ ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ [886 βδηὴ6 τοῦθ. ΤῊΘ βδὴ6 ἰγϑηβδοίιοη ΤηΔῪ ὈΘ6 
ἀἸογθπ αν πδυγαίθα ἴῃ ἔνγο ραββαρθθ πιουὺ οἰὑμου Ὀοῖπρ' Ρτοπουποθα 
οοΥταρύ. Ῥαββαρθβ οοπίαϊπίηρ' ἃ ΟΟΤηπιθΠ4, ἃ πα ΟἸΤΠΘΓ ἃ γρθ {100 οἵ 1 
ΟΥ̓ ἃ ΤΟΥ οὗ 18 Βοΐπῃρ' ορεγϑᾶ, 88 ἴῃ Εχοᾶ. χχ. 2--- 17. δπὰ 1 θαΐ. ν. 
6---22., τητιϑῦ ποὺ 6 ἴογοθα ἰπίο γϑῦραὶ μδυτοιγ. ΤῈῊΘ βάχηθ ΒΟ 45 
σοοᾶ ΟΥ̓ Ῥγογευθῖδὶ βαυΐηρθ, δηα θυθῃ οὗ τϑοογᾶβ οἵ {Π6 βᾶστηβ ρθῃθ- 
ΔΙΟΡΊΘΒ, βίποθ {ῃ6 σΘῃηθΔΙ ΟΡῪ τηδὺ Ὀ6 ΑΠΘΥΘΠΗΥ ἰτδοραᾶ, βοσὴθ [1π 8 

Ὀαΐηρ' ἰΘ Ὁ ουὖ δηᾷ οἴμοῦβ δα δᾶ, 

ΟΉΑΡ. ΧΧΥ. 

ΟὔΟΤΑΤΊΟΝΆ. 

ΑΝΟΤΗΞῚ Βοῦγοα ΏΘΠηΟ6 γαγῖουΒ ΤοδηρΒ ἅτ ἀογϊνοα δηᾶ {Ππ6 τοβίο-. 
ταϊϊοπ οὗ {88 σοπυΐηο ἰοχὺ αἰἀθα 18, αυοίαίλοῃβ ἔγοτα {π6 ΟἹα Τοβία- 
τηθηΐ, ΤΉΘΒ6 816 γϑῦίουβε 1. υοίδιοη8Β ἰὼ π6 Νὸνν Τοβίδηθηΐ, 
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2, Τὰ Φοβορυθ, 8. Ιῃ ἐμ6 Ταϊαυᾶ ἅμα ΒΔΌΡΙη8.,. 4. Ι͂ῃ {86 
Μαβοσδῇ. 

1. Θυοίαϊουβ ἴα (88 Νεν Τοβίατηθη, ΤῊ βουτοθ δῇοτάβ ἴδιν 
γαγϊοιβ τϑϑάϊηρβ, ποῦ ΟΠΪΥ θϑοδαβα Ἐπ6 τγιϊυοτβ ρΌπΘΡΆ ΠΥ αποίοα ἔτοτα 
{π6 το, θα Ῥθοδιβα ούθα ἴῃ οὔβοθ ΨΏΘΓΘ ἰμ6Ὺ οομβα! θα {86 
ἩΡΌτον, {μ6 7 ρᾶνα {μ6 86η86 τϑίμϑι ὑμδη (μ6 δχϑοῦ ογάβ, 10 18 
ῬΟΒΒ1016, Βονγουοσ, ποῦν! πδίαπᾶϊηρ (86 ἸοΟ86. τηϑηπο} ἴῃ ΜΓ ΆΙΟΒ. [86 
Νεν Τοβίατηθηῦ τυ Υ8 ΘΙ ]ογϑα ραββαρθ ἴῃ {πμ6 ΟἹ, {Π61} πιθιλο- 
τίζου τιοίμοᾶ οἵ οἰζαίίοῃ, δηά {μοῖὶσῦ ἱπαιογοποθ ἀρουῦ τηθ 6 ΟΥᾺβΒ, 

ἐπαῦ ΤΥ τᾶν βαρροδβύ ἤθγα δπᾶ {ποτα τοϑαϊπρΒ ἀθβουνίηρ οὗ αὐϊθπίοη. 
Τὴ ἃ ἔδν οἂδβοβ (ῇ86 ΗΘΌΥΘΝ ἢ85 66 ῃ ΟΟΠΒΙΔοΓΘα οουσαρῦ οα {861} 
δας μουῖγ. Βαΐ οἴμοιβ βανθ ἀθῃϊθα 108 ΘΟ τιρίῃμθββ ουθῃ 1π {Π086 
Ῥᾶββαρϑϑ, μοϊάϊηρ' ἐπαῦ 10 οαπηοῦ θ6 θβίβ8η64, ὙὍῊΘ οὐ 1608] π86. οὗ 
(μι15 Βοῦτοθ 18 8118}}, {πουρ ΟἝρρ6]]ὰ5 [85 ἔγβϑὶγ οιαρὶογθα 10, ΟἸία- 
ἐϊομβ ἴῃ {μ86 Νοὸνν Τοβίδιηθηῦ τηδὺ δ6 αϑοᾶ 0 οοτγϑοῦ {88 ἰδχῦ οἵ {86 
Θαρύαπαρτηξ ἴῃ ΒοΙη6 οα588 ὙΠΘΓΘ 10 Πα8 βυαβεγοά. Βαΐ ψῃθη 16 ὁ0ῃ- 
βάν {μ80 [86 ἀροβί188 αϑ08}}γ απούὐθα ΤἸΌΤΩ ΤΩΘΙΩΟΥ͂Υ ---- δύ τ86 νυ Δα 466, 
οταϊ θά, ἐγδηβροβοᾶ, δπᾷ ομδηρθᾶ ψογάβ δοοοσαϊηρ' ἃ5 ΠΟΥ τ ]ΒΠ6α ἴο 
δἀδρὺ ἃ ρἷδοβ ἴο {πεῖν ἀββῖρι.--- Π0Π6 το δποθ οδῃ ΌΘ Ρ]δοθα οἢ [8611 οἶᾶ- 
ἘΟΠΒ ἃ5 οουγθοίίομϑ οὗ 1πη6 Ηοῦτον ἰαχὺ, ουθα ΒΌρροβιῖπρ ὑπαᾶῦ ὑπο ν αἷα 
ΔΟδηάοη (86 τρὶς δὲ {ἰπὰ68 δμᾶ [Ὁ]]ον τμ6 ΗΠ οῦγτον. Βυῦύ ψχ6 588]]} 
τοίου ὧο ἐμθῖὰ τοῦτ ἴῃ αοίδι] Πογ δου. 

2, Οαυοίαϊοπβ ἴῃ Ψοβαρυβ. ΑἸΠΟῸΡΉ ΦΦοβορθυβ μὰ8 παυταϊθα ἃ 
στοαί ρατὺ οὗ {π6 5δογϑα ιἰβίοτυ, γϑῦ Π6γ6 δ1΄6 ὯῸ ῬΙΌΡΘΙ Οἰδ ΠΟΠ8. ἴῃ 
ἢϊ5 ψόγκβ. Ηὸ υβοᾶ [Π6 ατθοῖκ νουβῖοπ, ποῦ ὑπὸ Ἡθρυον οΥἹρ πη]. 
Τη βοῖῃθ ρίβοαβ ᾿ἱπᾶβθᾶ ἢθ ᾿ϑανθβ {Ππ6 ΦΌΓΙΩΘΥ 8Πα ΔΡΌΥΌΒΟΙ68 {Π6 ἰαύίοτ:; 

᾿Βαΐ ουϑη τὰδὰ 10 18 ἀουὑα] τυ μοίμοσ 6 10] ον οα (86 Ἡεῦγονσ. ΤῸ 15 
ῬΓΟΌΔ016 {πᾶῦ μ6 ἀυπάἀογβίοοα Ἡθῦτοσ. Ἠθ ἂμ ΒαΤαΪΥ Ρ6 βαϊὰ ἴο 
ἴανο εἰϊοά {μ6 ΟἹά Τοβίαμμοπὺ ἰοχὺ ἴῃ Ὠ1Β τοργοαποίίοι οὗ {π6 ρῥυΐη- 
ΟΙΡΑΙ ταδίίοιβ οοπίαϊηθα ἴῃ 169 Βαὺ ὑμοὰρὴ ἐπ|8 θ6 μ6 οᾶβ6, 18 
ὙΓΙΓΠΏΡΒ ΤῊΔΥ ΟΟΟΆΒΙΟΠΔΙΠΥ ὈΤ ΙΒ. ΒΟΠ8 ἀβϑιβίϑηισα 1η Οὐ ΤΠ] ΟΙβτη, πὰ 
βΒῃουϊα ποῦ Ρ6 δῃθγ ον ονθι]οοϊςοα. Δίαηιοβ, πμηιδεῦς, ἀπ Κασίβ ἃ8. ἮὮδ 
σῖνοβ {δθπλ, τηδὺ βιρραδύ νϑυϊοῦβ τϑδαϊηρβ, Ὑϑὺ (86 Ὀοποῆύ ἰὼ οΥἹ- 
ἰϊοίϑια αῇογάθα ὈΥ «οβθρμβ 15 ὙΘΓῪ 5118]. 

8. υοίαϊίοηβ ἱπ {πη6 Ταϊταυᾷ ἀπ ΒΔΌΡΙη5. ΤῈ οἰ αϊζουμβ ἴῃ {Π6 
ΤΑ]τα πα γα ἴῃ σΘΠΘΙΆΙ ᾿1ὕογᾺ} ἀηα οχϑοῖ, (ὑγ τασϑύ 06. ἴδκϑη δου- 
ΘΥΘΥ [ο μοί βαρ Ρ]8ο068 88 8ΓΘ ΤΔΘΥΘΙΥ Δ] 64 ἴο, οΥ 1π ΒΙΟἢ ὑπ 6γα 15 
ΒΟΙΩΘ ῬΙΆΥ οα ἐμ οὐἹρῖμαὶ ὑγογβ πὶ ποαῦ ἃ ΤΌστηδὶ οἰζαίίομ. ϑοιλθ- 
λτηθ8 00 ΟΠΪΥ 88 ΤΩΘΠΥ ὙΟΓβ ἃγ6 δἀάιοθα ἃ5 ὙΥῈΥΘ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ΙῸΥ ἃ 
Ῥαυοα αν ῬΌΤΡΟΒΘ ; βοτηθάτηββ [μ6 γϑὺ ἔθυτηβ οἵ 8 ρίδοβ διὸ ρίνβῃ, 
ἰβανίηρ {Π6 τϑϑᾶθ ὑο ΒΙΡΡΙΥ {μ6 τϑβϑῦ; βοιμθύπιθβ ἃρϑιη ὕποσθ 18. 8ῃ 
Δα οα ἰο {86 Ὀ1Ό]1608] δχργθββίοηβ. Μιβίακοβ ἃτθ τιοϑύ δρὺ ἴο 68 
ταϑάθ οἡ {πὸ μᾶτὺ οὗ {μ6 οὔἶδῖο ἰπ {Π6 οα86 οὗἉ ΔΠΠ6ρΌ 1041 ρὰΠ8 δπα μ]αγ5 
ἴπ ψ ΒΊΟΝ τμ6 Ταϊπγυα!ϑίβ ᾿μαα]ροα, Τῆμβ {μ6 ἔογτηαΐα ΝΟΣ 15 ΠΡ Ὶ δκ 
Ϊ3, ἀο ποΐ γοαά 80, διιξ 80, ὈοΙοηρθ ἰο {86 Δ]]6ροσῖοαὶ ἔβϑποιθβ οὐ {86 
το 8. ᾿ 

Ἰτηρογχίδηῦ τοδαϊηρβ πῖρῦ πᾶν Ὀθθη δχρθοίθα ἔοτα {π6 Ταϊτηυα 
Ὀθοδαβ {86 ΜΒ. τὸ αποίο8 6 ͵6 δηἰθ-τηδϑογοῖῖο πα (ὑδρρβὶϊυβ 
Ὁμουραῦ {μαῦ {μ6 νατγίδίϊομβ ἴῃ 1Ὁ ἔτοτα {πη6 Μαβογϑίίο ἰδχὺ νγϑγθ οὗ 
ΘΟΠΒΙἀΘΥαὉ]6 ναϊαθ. Βαυῦ οοἸαίϊομβ οὗ 15 ρυϊηύοα ἰοχὺ μᾶνθ πού 
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Ταβθοα {πὸ οχρϑοίαύίομβ οπίθγίαιπθα, ποιοῦ μάνα ὑΠ6Ὺ οοΟΠγτηθᾶ 
ΟΡ] 55 βδἰδίθιηθηΐβ. 705 Ταχύ 18 ὙΘΥῪ ῬΟΟΥΓ ἴῃ ΥΘϑαηρθ. σΘΏΘΙΑΙΠΥ : 
ΘΧΊΓΘΙΊΘΙν ῬΟΟΣ 1η ἐπιρογίαπέ οὐιθθ. (Χ1]], στο οοἸ]]αἰθα {ῃ6 ΜΊβομπα 
δια οιλδγα ἔον Κ}  ππιοοίί, αἀἸα πού τηϑοῦ ας τόσα ἔθδη ἃ. ἐβουδβαπᾷ 
γαυϊαϊϊουβ ἴῃ 811, τηοβῦ οἵ σβῖο ἃγο {Πρ Απᾶ 6. δυϊάθηθν 
Ἱηογθαβοα {86 ὨθΠΎΡΟΙ 1Β] ΠΟΙ Ο 5] γ, ὈΥ αποίϊηρ' ἃ5 νΔΙΟ8 ΤΟΘ ἸΏ ΡΒ 
ΘΧΡΓΘΒΒΟη5 ὙΏΙΟΙ σ6Υ6 Ἰπβου θα ΤῊ ΓΘ 85 Θχρ δπδίουυ. ΕὙΟΙΩΙΏΘΠΗ, 
ὙΠῸ ΟΔΥΘΆ]]Υ οοἰϊαὐοα ὑπ6 Μιβοβηδ, υδίηρ ἴχοο ἀπἜογοηῦ ορἀϊοηβ οὗ 
{Π6 ἰοχί, ἔουπα Ὀαΐ σεν νδγῖοιβ τϑϑάϊηρθ, ΤῊ6 οδθβθ οὗ {818 
ῬϑιοῖΥ ταυϑῦ 116 ῬΑΥΠΥ αὖ ᾿θαβὺ ἴῃ (Π6 Θαϊΐουβ οὗ {Π6 ργϊηθα δα! οη8 
οὗ 186 Ταϊηναα, πιο, τηδίθϑα οὗ δοουγδίθ ν᾽ [Ὁ] ουσίηρ {μον ΜΆ8., 
αἰτογοα {Π6 ἰαχὺ σοπίουταϑΌ]Υ ἰο {886 ρυϊηίθα Μαβογοῖο οθο, Ηρηοθ 
Βοιη6 ῥυϊηὐοθα Θα!θΠΟη5 ΔΥΘ ΙΏΟΓΘ ΘΟ ΟΥΤΊΔΌ16 ἰο {μ6 Μδβούθῃ {μδῃ 
οἴμουβ, (86 ϑϑι]]θϑύ 1658, {μ6 Ἰαἰθβῦ τηοϑῦ 80, {111 δὖ Ἰαδὺ {μ6 ομίϑ ρ6- 
ΟὈΠΙΔΥΙ 165. ΓΤ ὙΒΙΟΙ οὐ ]οῖθμα σου μάνα βουρηῦ τ ΘΆΘΘΥΠ65Β, 
ἀἰβαρρβαγθᾶ. Τὰ οοπβθαῦθποο οὗ [ῃ15 ργοοθάυτο, 27.8.5, οὐ τῃ8 αϊτυᾶ 
Βῃοι !α θ6 οαγο ΠΥ οο]]αἰθα, δηα οχίγδοίβ τηϑᾶθ ἔγοσὰ {μθτὰ; ἴον 6118 
οΟἸ]αοη5 816 811 θαύ τ86]685, ΘΒ  ]ν 85 πὸ δοοοὰπηῦ 18 οίνθῃ ΗΥ͂ 
ἹΚομππιοού οὗ ἐΐδ τιαμηθῦ τὰ ΤΒΙΟΒ. μ6 ἀουινθα 18 οχ γδοίβ. 

Α5 ἰο απυοίαιίομδ ἴῃ π6 ΒΔΌΡΙΠΙοαὶ τυϊηρθ, [π6 οὐἹῦο βμου]ᾷ οοη- 
ἤπθ Βίγηβϑ! το {π6 οἱἀαβύ τψειΐθυβ, ΑΡΘη Εδνα, Βαβηι, Πᾶν Κα ἢ, 
πα Μαϊταομηϊάθβ, θθοασβα ΤΠ6ΥῪ ἀγθ πϑαύθδῦ ἴο {ῃ6 Ταϊμαθα, ὙΥ̓ΒΘΥΘ 
{Π|6886 ψτϊΐοτβ ααοίθ {μ6 ΟἸἹα Τϑβίασηθῃΐ, {861 οἰὐαθίοιβ ἀο ποῦ δΊνγαΥΒ 
ΔΡΎΘΘ ὙΠῸ ΟἿΤ ἀδυδὶ ρυἱηίθα ἰοχῦ. ϑοτηθίγηββ ὑΠ6Ὺ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ δάάποα 
γαγιαῦϊοηβ ἴῃ {Π6 ΠΘΡτον ἰοχύ. [ τητϑύ ρ6 δατηϊ θα Βοσονοσ {μαὺ 
{μ6 Ὁ σου ἀο ποὺ δἴοτα την τοϑαηρβ οἵ ᾿πηροτίϑηοθ. ΤῊΪΒ 15 
ΟΠ ΘΗν οσῖηρ' ἰο {π6 ρουϊοα {ποὺ ᾿τνϑᾶ 1; ἴῸγ ὑμθη {π6 ἰαχὺ δα Ῥ6 θη 
χοᾶ ᾿γ {86 Μαβοσϑδῇ, ἀπᾶ {ὑμϑγοίοσ {π6ὶν οἱτξαίίουβ οἵ 10 οοϊποῖάθ σι 
186 Ἰαΐοῦ ΜΌ5. 

Ἡδ τα σδῖη, 85 1 {π6 οᾶδ86 οἵ {π6 Ταϊμυά, ρυϊηΐθα βαϊξοηβ οὗ {86 
ὙΥΙηΡΒ οὗ [μ6 ῬΔΌΡΙ ΗΒ Ὠᾶνο ποὺ δοοαγαύθὶ υ [Ὁ] ουσοα Μ 55. οὗ [Βουὰ. 
ΤῊ ἰοχύ αυοίρα οὐ τοίουγθα ἰοὸ ἴῃ {βοὴ ἢδὰ5 Ὀθθα οοπέουτηθα τὸ ἐῃ6 
ῬΜαβογίῖο οθθ. Ηδθποο Μ855. ββῃοιυ α 6 οομδυ θα γαίμον {πῃ {86 
ΡῬΥϊίθα οαϊομβ οὗ {πὶ} σου. Α5. ἃ ρτοοῦ οἵ {}18, ΚἸτλοῃῖβ Ζ δ 67 
Παίοσι ΥΔῪ Ὀ6 ταθπθομθα, 1 ΒΊΟΝ ὑπ Ἡθῦτον ἰοχῦ 15 αυοίεα 
ὙΠ ΤΩ ΗΥ ἀανιδίιοηβ ἔγοτα ἐπαὺ ρυϊπύθα δηα οαϊίρα Ὀγ Τρ τὰ 1490. 
ΤᾺ Ἰαδοτίουβ βαϊίου 85 οο]]δθοίθα δπα ρῥαύ ἰοσοίμου 411 {π6 ἀθραγίυταϑβ 
το ἐῃ6 Ηδργον ἰοχύ ἴῃ {86 ψοτκ οὗ Κπηοῆϊ, ἴῃ δὴ ΔΡΡΘΠΟΙΣ, 1π- 
[οσταϊπρ 0ῃ6 τϑϑάρυ ἐμαῦ {ΠῸῪ σοῦ πού ὁγγαία.Ό Ῥαΐ Ββυοοθθαϊῃρ 
οἀϊίουβ ααϊθῦϊν αἰ θυ {ῃ8 γαύγιηρ' τοϑαϊηρθ δοοογάϊηρ' ἰοὸ {π6 ρυϊηὐθα 
ἰοχύ οἵ {86 Ἡ ΘΌγον, οτιτπρ' ΑΙ οσοίμου 1 ΡΒ ΔΡΡΟΠαΙΣ. 

ΘΟΠΔΘ ΘΧΘΙΏΡ]6Β οὗ νϑγΊΟῸΒ ΓΘ δα ησ5 ἔγοια {ῃ6 ΒΘΌΡΙΠΒ ἀγὸ ρένθη ὈΥ 
ΟλΡΡ6 11. Οὐμοῦβ ἃ΄6 ρίγοῃ ὈΥ Τγοΐβοη. Βαυῦύῦ {μ6 ἔδυ ἰῃαύὺ ᾶνγθ 
Ὀδθη 88 γοϑί οο]ϑοίβα δῷ οὗ 1[10{16 ναΐαθ. 

. 4, Θυοίδίίομβ ἴῃ {π6 Μαβοσαῦβ. Τῇ ταδί αἰβ οοπίδι θα ἴῃ {π6 
ΜάδβοσδΒ 616 δοσατηυ]αίθα ὈΥ ἄσρτθοβ ἀασϊηρ' γϑυῖοτβ οοηαχιοβ; δηᾶ 
Ἱπουρἢ ΤΏΘΥ 876 ποῦ 411 οὗ ἃ οὐὔἱίϊοαὶ πδύθγθ, γοῦ οὐἹ 108] ορβουνϑίοη8 
οπ {πΠ6 ἰδχύ ἅτ ἱποϊπιάθα ἴῃ {Ποθ. Τῆδ Ἑομιθῖ ρᾶτί οὗ [π6 Μαβοσδβ οὗ 
Οὐ 1084] γοΐαθ 15 {π6 ἀὐτὲ δῃᾶ οι. ὙΝΒουύ ἀοαβύ {π6 οτἱσὶπ οὗ [μ8 

1 ἘΠΟΏΒοση, Ἐπη]οἱ(, γ0]. 11. 8 811. 
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ΤΟΙΊΑΥἶΪτ8 80 ἀοποίοα το ο 68 ἊΡ ἴο ἃ τοηλοῦθ {ΐτη6, ουύθῃ Ῥογομᾶ {6 
Ταϊπιαᾶ, [πῃ ᾿πᾶρίπρ οἵ (86 ναιΐουβ τθϑηρβ ομδγδούθυβθα ἴῃ {16 
Μαβοσδῇ Ὀγ {πε88 ὑθύτηϑ, γ76 τηυϑῦ ποῦ ΒΌΡΡΟΒΘ 18 [Π6 «΄ 6νγ8, {παὺ {ἢ 6 
Ασὶ ΟΥ τρδυρῖηα] γϑδάϊηρ' 18 ἠο 6 ργοίοσγεα ἴο {π6 οἰλὲδ οὐ ἰθχύπαδὶ 
ΟΠ6 ἴῃ ΘΥ̓ΘΥΥ ο4886. Βαχίογί διά τϑην οὗ [86 οΙάθυ' οὐ ]ο8. Π614 {818 
οχίγοηθ σον. Ομ [Π8 οοῃίχαιγ, {86 οἾλιδ βῃουα πού 6 αἰνγαγβ 
Δἀορίοα 45 {86 ἔτι τοδαϊπρ,, 88 ᾿θδηΖίυβ δηα Ομ ]θηβ οοπίθπασα, 
ΤῊ ορίπῖοη {μᾶὺ δοίϊ Βῃου ἃ Ὀ6 δἀορίοα, {μουρὴ οἰ ὈΥ͂ νδυῖουβ 
ΒΟΉΟΪΔΓΒ, 18 βυ ΠΟΙ] ἀρϑυγᾷ, ϑρθακίησ ροηθγα! γ, {πμ6 οἰ 15 
τιοτο οογγθοῦ {μ8π {86 ἀὐγῖ, (86 τϑδάϊησβ ἴῃ 1ῦ βοϊηρ σΌΠΘΥΑΠΥ ΟἸ6Γ 
ΘΛ τλοῦθ 8ποιλδίουβ {μαη {π6 ἀ᾽γ. ΤΟ τὶρῦ τῦ]6 185 ἰο -Ὅ6 συάθα 
ἴπ {86 δἀορίϊοῃ οὗ οπ6 οὐ οἴμοι, ἴῃ δδοῖμβ ραγ σα] οα86, ὈΥ͂ {πμ6 ὁοη- 
ἰοχί, [πΠ6 ἀπαίορυ οὗ {π6 Ἰδηριδρθ, Ρ818}16] ρδββαρθβ, δπα δῃοιθηῦ 
ψουβίοηϑ. ΝῸ ὉΠΙΨΘΥΒ8] ΟΔΠΟῺ 88 0 0η6 ΟΥ̓ Οὔ οδὴ 6 ρἼνθῃ. 

Τη [6 τοϑηποῦ {86 Ζέέων Θορλογίηι, ΤΊκκιη, δορλογῖπι, αα {Π6 ριμποία 
οχίγαογαϊπαγία, τα οὗ ἃ ΟΥ̓{168] παίπγθ, τϑουστηρ ἴο ΓΘΥΙΒΊΟΏΒ ΟΥ̓ ΤΓΆΟΘΒ 
οὗὨ γϑυ:βίοῃ, ἔ. 6. ἰο γαιϊουβ γθδαϊηρΒ, ἃ οἰχουτηδίδποθ ἀθηϊθα 1η ναΐπ ὈΥ͂ 
ΙΚ 61]. 
ΤῊ τ86 οὗ [π6 ΜΑβοΥΔΕ τᾶν δ Π]αδίγαϊθα ὈΥ ὕνγο θχδηλρ]θβ, [ἢ 

1588. ἴχ. ὃ. νχὰ σϑαᾶ δ ποί ; ἑΐοιι μαδὶ ποί ἱπογεαβοά ἐΐι6 ον. Βαὺ [86 
Κἰγὶ Ὧδ8 2 707 ᾿ῖηι οὐ 1ξ, τϑξοσυϊηρ ἰο 3. ὩΤΠῚΒ ἸΔΌΌΘΥ 15 Θοπῆστηθα ὈΥ͂ 
ἀθογο ὑνοηύγ Μ58., [86 1 ΧΧ,, ϑγεῖδο, δηα (μα ᾶθθ, δῃὰ 15 δ΄'ομῃβ 
ϑοοοίάδηί τι {μ86 86η56. Αρϑίη, πη Ῥβδίτηῃ ὁ. 8. γχθ σϑϑα Ἰ)Π)ξ πο), 
απὰ ποὶ τῦο ομγβοῖσεΒι. ΤῺ ἀ᾽γὶ μᾶ8 ἸΡῚ Ἰηβίθαᾶ οὗ 51, σι μοι 1. οου- 
Ἀτντηθᾶ Ὀγ τᾶν Μ58., Ὀγ {μ6 ΟΒδίᾶββ δπα «“ ϑύόσαθ. [0 γἱβὶβ ἰοο ἃ 
τυ Ὀούθο βθη86. Ηδπορ 1ὖ Ββου]α Ὀ6 δαορίθα 848 {πΠ6 ἰτὰ6 γϑϑαϊησ, 
Τὸ 1ἴβ ταῦθ ἰο μ6 τερτοίϑα, ἐμαῦ {Π6 ϑαυ]ου Δηα Ἰαΐθι γθυ βΊοη5 οἵ {88 
ἰονγ8 ἴὰ {16 Μββουδῇ 816 80 τοϊχϑα ἊΡ ἰορθίμοῦ 8ἃ8 ἴο Ὧ6 ΙπΠορρ4}0 6 οἵ 
βοραγϑϊίοη. 186 ργϊηΐθα Μδβουϑῃ ἴοο, ἂπᾶ {π6 ἀπρτϊπίοα ΜΆ55., ἀΠδυ, 
ἃ8 ὯδΔ5 ὈΘΘῺ ΘΧΘΙΡΠ1Ε64 ὈΥ Νάαρο]  δηα δοβίθαθΣ ὙΠ1Β ᾿παρρα 15 
{6 τοβϑα] οὗ οΪ4 Μαβογθίο δπα ποὺ Μαβογοίίο οὐ ]οἴβυηβ. ΟἹ ἐῃ6 
8016, {η6 Μαβοῦδ 888 ποὺ Ὀ6θη θη) ρ]ογϑα 1η οὐἹ 1 ΟΙΒ πὰ 80 τ ποῇ δ 10 
ουρδῦ ἴο αν θθθῃ. Κοηπίοοίῦ ἀδργθοιϊαίθα 10, Ὑ οὐ {πΠ8 ρα οἵἉ [88 
ΤΟΙ ΠΡΒ 1 ΤΘΟΟΙΏΤΩΘΠὯΒ ΡῸὍΘΒ ἋΡ τα  ΠΘΑΙΘΡ ο {86 ΟΥΡΊ 418 [μδῃ 
1πΠ6 οἰάοβὺ οὗ Κι δαππϊοοῦ !β ΜΌ5. Απᾶ τμδῦ βούῦνϑβ ἴο δῃθδποο {Π 610 
να] 18 {86 οί, ὑπαῦ ΤΠΘΥ͂ ἀργθα ἴοσ [86 τηοβὺ ρατὺ χιῦῃ (μ6 Ἡ ΘΡγον 
ἐοχὺ οἵ Οτίρθη δηᾶ «“ϑομλθ, ἰῇ ὁρροβιίοι ἴο {π6 στϑδαϊηρθ οὗ οὔῦ 
τηοάθτῃ οοἄϊοθα. Ααυ1]6 οο, ΠΟ ᾿ἰγϑα θϑυ] ον {πῃ οἰ πο, πβιιϑ! 
ΒδυτΟΠ565 χα} [Π6 ΟΥ̓ 168] ποΐοβ οὗ τη6 Μδβογδῃ. 10 βῃου]ᾶ {μου ουθ 
ποῦ ΡῈ ἀοβριβθᾶ, δβ 16 μᾶ8 Ὀθ6Θη ὈΥ ἴμοβθ ὙΠῸ ΙΟΟΙΚ ΤΩΘΓΘΙΥ αὖ {π6 
ῬΌΘΙΠ]ο πα {ὑ1Π1ὴρ’ 5146 οἵἉ 1. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙ. 

᾿ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΝΘΈΟΤΌΕΕ. 

ΤΥ 5 ΠΟῪ δαπὑοα ὈΥ Δἰπιοβὺ 411 οαρ8}}]6 οἵ [οσταϊπρ ἃ ῥτόροῦ πα ρ- 
ταθηΐ ἴῃ 86 ἀορατίπηοπί οὗ ΟΙΪά Τοβίαμηθπί οὐἰ οῖβηα, ὑμαὺ οὔθ 

1 Τἰδβουίαϊίο ἄς Οοαᾶ, ΒΙΌΙΟΙΉ. ΝΟΥ ΒΡ Υρ, Ρ. 11. 
2 Ορβοσυδίίομυμαι 'ϑοσγασυτῃ ΒΊΡ 8, Ρ. 190. 
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οοῃ͵θοίαχο ταυβὺ 06 ΟΟΟΔΒΙΘΠΆΠΥ τοβογίβα ἰο. ΤῈΘ βίθρ 15 ππδνοϊᾶδθ]6, 
Τὴ οομβοαῦθποα οὗ (86 ρϑποιύν ἀπ σοῦ οἵ 811} Ἡθῦγον ΜΆ5., [μ6 
Ὁπογϊοα] βία ἢ ΒΟ {μ6 οἹαδδῦ δπα ᾿θϑὺ γυβι ἢ ἃγ6 Γουπᾶ, δπᾷ 
οὗ [86 οοιηραζϑῦγα ρουθυῦυ οἵ δβχίθυῃαι ουάθποθ 88 ἃ ᾿ΒΟ]6, δα δᾶ ἰο 
{88 στοαῦ οχίθπὺ οἵ {με ΟἹα Τοβίαμηθηῦ ὈΌΟΚΒ δηα {μ6 τοπιοίθ ἔτηθβ 
ἔγοιῃ το {μ6 Ὁ βανα Ῥθθη μαπᾶάθα ἄονσι, [Π6 πϑοθββιτυ οὗ δρρί γἱῃρ' 
οὐἰ [108] οοπ]θούαχα ἴπ {88 486 οὗ {μ6 Ο]α Τοβίατηθμπῦ Ὀθθοοτα 68 Δρρδγθηΐ. 
Ὑοἱ 1 ΒΒου]α θ6 υδβρᾶ βρδυϊηρὶγ. [Ὁ πθρᾶ πού 1πάθϑα 6 οὐβουν!βθ 
διηρίογοᾶ, Τῇ ΟὨΪΥ τὰ]θ τοβρθοϊηρ 18. Δρρ)οδίιοη 185, ΘΠ ἃ 
Ῥγεδδίηφ πϑορϑϑῖίῳ αγῖδ98 Ἰοὺ τὸ Ὀ6 δἀορίοα, Βαυΐ τῇῶμαῦ 15 τηιϑθϑῃῦ Ὦγ 8 
»γόδϑίηφ ΟΥ̓́μΥσοθηΐ Ἠθοοβοίέψ 9 [πὰ ΟΆ568 ψ ΏΘΓΘ {π6 οαχιβίηρ' ἰοχύ γ]6 145 
ὯΟ Ιηθϑηϊηρ', ΟἹΓ ἃ ΤΘϑηϊηρ ΘΟΠ ΓΘΔΑΙΟΪΟΙῪ δπα Δρβαχα, οχύοσηδὶ ἰδβί- 
ΤΩΟΠΥ͂ ΒΌΡΡΙΥΙΩρΡ ΠΟ ΤΟΙΆΘαΥ, ΘΟΠ]ΘΟὔΌΓΤΘ 18 ΔΡΡΙ]ΟΔΌΙΘ. . 

ΤΏΘΥΙΘ 15. 0η6 ΥΘΙῪ απο] απδϑίϊοη τοβρθούπρ' 105. διρ]ουταθηΐ, 
ΒΟ. οδηποῦ θ6 βοϊνθα ἴῃ ἃ ΤΩΒΠΏΘΙ Βα ἸΒί οί ἰο 41]. [Γ{ᾧ 15 τ 6}} 
Ἰζαουσῃ {μαὺ ναυϊοῦβ Θομ ὙΔΟΙ ΟΠ η8 ΟΟΟῸΣ ἴῃ ᾧμ6 ὈΟΟΙΚΒ οὗ {86 ΟἹὰ 
Τοβίδιμαθπί, ΤΉΪΒ 18 ΘΒρΘΟΙ ΠΥ {π6 οα86 1 ΒοΙλ8 Ὠϊβίουιοαὶ ὈΟΟΪΚΒ, ἃ 8 
ἴῃ ΚίηρΒ δπᾶ ΟΠ ΤΌ Ιο6168 ΘοΙραΓΘα 1 ὁη6 δποίμοσ. δὶ ἀϊβοτθ- 
ῬΘΠΟΙΘΒ ΟΟΟΌΪ ἴῃ ὨΠΙΆΡΟΙΒ5.. ΤΠΘΥ 816 αἰβο ἔοαπα ἴῃ {π6 παιτδίίοῃ οἵ 
᾿ιβύουιοδ! ουθαίβ. [ἢ {π6 ἀθραγίγηθηίβ οἵ οὨτοποίοσν, σθορυαρῆν, δηθὰ 
ἰδίου, [μ8686 Ῥῃβῃοιαθηδ ἃ: 6 τηοϑῦ ορβουναῦϊθ, ΥὙΥ μαΐθνϑυ ᾿προπ 
85 Ῥ6θὴ δια ρὶ ουθα 1η ὑγγιηρ' ἴο Τθίλονθ {6 πὴ Θα ΓΙ ἔγοσα ὑμ6 οοπι- 
τηοη ἰοχύ, ὑμ6υ τοΐαβθ ἴο Ὅ6 ἔδυ ]Υ οἰ] ηδϑίθα ἔτοτὰ 1. Ατϑ γγχ ὑπ 6ῃ 
ἴο ΔΡΡΙΥ οὐἱοα] οομπ]θούατθ ο {Π 686 Θα8568, 8πα Ὀγπρ' ὑμθιὰ πο Ὠ8.- 
ΤΩΟΏΥ͂ ὈΥ [5 δα Οὐ, δὲ 8 ἴο βῦρροβθ ὑδμαὺ θνθὴ 1ῃ {μοπὶ {ἢ 6 
Μάβούδῃ 88 ργθβουνϑα {Π6 οὐἹρῖηδὶ γθϑαϊηρῦ Τὴ6 ΔΏΒΥΤΘΙ 00 {6856 
αΘΒΌΟΠΒ. ᾿πγοϊγοβ ΟἸΤΘΡΟΥ σοπβιἀθυδίοηβ, δβθοηρ {86 οδποηϊοδὶ 
Δα ΠΟΥ πᾶ ᾿ηβρίγαύοη οὗὁἨ {μ6 ϑουιρίασοβι ὙΤΠοβθ ψγῆ0Ὸ ΠοΙα {μα 
δμοΐ, ἐπβρίγαϊίοη ὈΘΙοπρθα ἴο 411 {Π6 ῬοΟΚΚΒ, μιβίύογιοαι 85 νγ 611 ἃ8 τηογθ 
ἀἸ ΘΟ ἐμβοϊ]ορῖοαὶ οὐ ἀθνοί 8], αϑ ἐπιρζοα ἐπ αἰ δεϊέψ, νν1}1 ταῦτ ΠΥ 
τηϑιηἰαῖτπ {μπαὺ 81] γ68] ἀἸβούθ ρθη 168 πῃ [θιὰ τηυϑῦ 6 Τοιηονρᾶ ; 1 ποῦ 
ΠῊ [μ6 δα οὗ δχύίθυμαὶ ἰθβτηοην, ΟΥ̓ ὑμαὺ οἵ οοπ]θοίασο. ΤΟΥ 
ΟΟΠΒΙΘΙ 1Ὁ ἀογοσδίουυ ἴο {π6 ββουϑα ϑαΐΠοΥΒ ἴο 4|1οὸ {π61: τυ 1πηρ8 
ἴο Ὀ6 αἀϊδῆρυτοα ὈΥ͂ Δβοϊαΐθ οομ γδαϊοίίομβ. ΤῊ δυΐμουβ οτ6 1η- 
ΒρΡΙΓΘά, δῃα τοῦθ {πογθίοσθ, ἸΠ6Ὺ 56 Υ, τπ)αϊηιδίο τὰ παύου {Π6Ὺ 
ττοΐθ ὑπᾶου ἐμαὺ ἀϊνίπθ ᾿πῆποποθ, ΧΚΑ11] (6 τυιίθυβ ΤΟΥ͂Θ. ᾿Π5ΡΙΓΘα, 
Π0 τηδίία ψυμαὺ {86 βαρ]θοῦ (μον ἰουομοα ἀροπ, Ὀ6 1Ὁ ΒΙβίουυ, σΘῃσΌμο- 
ἸοσΎ, ΟἹ 8}Υ ΟΟἸ]αΐογαὶ Τορῖο ; δηα ὑμογοίοσο ΤΠ6ΥῪ οου]α ποιίμου οοη- 
ἰχϑϊοῦ μθυηβαῖίγαβ ΠΟΙ Οη6 δῃοίμεσ. ΤΒοβο δραίη ψὰ0 ΒοΙα {πα 
Ἰπβριγδίοη προᾶ ποὺ ΡῈ δχίθηαβα ἴο ἰορὶοβ ποῦ γϑ]]ΡΊΟΙΒ, ΟΥ̓́ ΤΊΟΤΆΙ --- 
ὙΠῸ Π᾿πηὶύ 1 ἰο ἐΐθ πιογαΐ δρᾶ γοζσίοιια Ἀ]ΟΤιΘ ---- γ7 11} παύατα Πγ Ρ6 1685 
Βοοἰίοτιβ αθοαῦ [μ6 δρρι]οδοη οὗ οοη]θοίαγα ἔοσ {86 τϑιρουδὶ οὗ λίβ- 
ἐογίσαϊ οὐ οἠγοποίοφίοαϊ οοπίχϑιοίίοηβ, ΤΉΘΥ ὑμῖ1πῖκ 10 ααϊῦθ ῬΟΒΒΙΪ6 
Ὁμπαῦ [Π6 το 8 ΤΩΔῪ πᾶγθ οὐγθα ἴπ [8686 τηδύίουβ, γι πουὖ ΘΥΘΙ ουτῖηρ'. 
ἴῃ ΒΙσΒοΣ ἰορῖοβ; {παὺ {π6ῖν ᾿πϑρισδίϊοι αδχίθπαθα ἰο {86 οπμα ἀθραιὺ- 
τηθηῦ ΠΊΘΙΘΪΥ, ποῦ ἰο {86 οἴβου. Τὸ ἀϊβοῦββ {86 απθϑίοῃ δὖ 886 
Ὀούνγθθῃ {ῃ8 ὑνγο ραγίϊθβ 4οϑβ ποὺ βϑίοπρ' ἴο οὔὐσγ'᾽ ργόνίποθ ΥΥ6 5}148}]} 
Ἰρανα ὑπ τηδύξον ππάθοιάθᾶᾷ. ΑἸ] μδῦ νγθ ἃγ6 πο πθα ἴο αϑβογύ δὖ 
Ῥτγδβομῦ 15, {παῦ τὰ [88 ΟΥ̓ ΠΑΙῪ Μαβογοίϊο ἰθχὺ ὑπθγθ 8.6 βοηι δοπίτα- 
αἸοίίοπβ τ Β10 ἢ. ἴῃ οὐν ορίπίομ οουἹᾶ ποὺ ἢᾶγθ ργοοθθαθα ἔγοτα {Π6 
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ΟΥΡΊηΔΪ τυῖῥθῖβ. ΤΉΘΥ 816 80 ρ᾽ατίηρ δηα' ΟὈν]ο5 88 ἴὸ ἱπᾶπος ἐπ 
Ὀ6]1οΥ ἐπαῦ {ΠΟῪ οὐχ {Π61 οχϊβίθησα ἰοὸ Ἰαΐθῦ οαῦβθ8, ᾿ἀπα {ῃθυ οδῃ 
Β6 80 θαϑν δοοουῃίβα ἴου, ἔγοτα {μ6 οοπίουηαϊπρ᾽ οὗ βιτηαγ ᾿ούίθβ 
864 48 πυχηθγα 5, ὑπαΐ νγα Βο] ἐμοῖα δύ βαθ]θοίβ [ῸΥ δοηθοίαγθ. 10 
18 ἴῃ ΟἿΥ νἱθν ἃ ἀϊβοτδοθῖα! {Βῖηρ ἐμαῦ {πε πᾶν Ὀθθη 8] ονγθα ἰο 
αἰβῆσυτο {μ6 ἰοχύ 80 Ἰοῃρ:: ἔου βυτ ον [86 Μαβογδῇ νγὰ8 πού 1π|8}110]6, 
δηα ἀἸᾶ ποὺ μβαπᾷ ἄονγῃ [ο ἃ8 ἃ ἰοχύ ρου δου] οοστθοῦ. ἼΠΘΓΘ 15 (ἢιι8 
ΒΟΟΡΘ6 ον οὐὔἽ 104] οοπ͵οοίαγθ, Ὀθοδῖιθθ ἴῃ (Π86 σαβθ8 Ὑἷὸὺ ΤΌΡΘΓ 0 ΠῸ 
δχίθγῃδὶ ἐθβυ ΠΥ ΟΟΙΊ68 ἴῃ ἰο το ]ῖθνα {πῸ ἀπο] γ. Βαύ τ μϑίμου 
αἷϊ οοπίτδιοίοπβ βμου!α ΡῈ τοιηονϑα 1 08 5816 ἸηΘ ΠΟΘΙ, 18 ἃ ροΙϊηΐ 
ψγ͵6 ἄο πού υπᾶογίαϊκο ἰο βού]θ. Αὐ ριββθηῦ τγ͵Ὃαο 816 αἰβι πο π64 ἰοὸ 

. ΔΡΡΙΥ [86 ΤΘΙΆΘαΥ {ο 8411. Ἡ!βίουιοαὶ δ η8]18[β δῃμἃ σοταρη]6γ5, πΚθ [Π6 
νυ ουβ οὗ Κιηρβ δῃηᾷα ΟἸΤΟΠΙΟΪ65, ΤΑΔῪ ΡΟΒΒΙΟΙΥ πᾶνθ ταδᾶθ τη ἰδία κοϑ 
1η. {{π|65, ἀαἴθ5, δπᾷ οἰτουταδίδποθθ, ῬΘΥΒΔΡ05 ὑΠ6 0 χοῦ πού 1:10} 
ουϊαρα ἴῃ βυθοῦ βιιθογαϊηδίθ τηαύΐουβ. [1 ΠΥ ὙγΘΥΘ ποῖ, 88 15 τηοϑί 
ῬΓΟΌΔΡΙ6, [Π6Ὺ τ 6 σΌΠΥ οἵ ὀσοδβίοηαὶ τηϊβίαϊς 8 ἢ δη ἃ ὁπ οοπίγδ- 
αἸοίοα Βἰτηβοι ΟΥ ἃποίμου ΒοΙ͂6 ἃπα ἰποσθ. Τυβ 7 ΔΡΡΙΥῪ οτϊοαὶ 
οοπ͵θούσγθ ἴῃ {886 οα86 οὗἁ δοηι6 ΟΠ ΓΘΙΟΪΟΤΥ ρϑββαρ 65, πού 4}, 6 
ΔΡΡΙΥ 1Ὁ ἴῃ {86 ο486 οἵ δοηιθ 0]8068 ὑπεὺ γ]614 πο 56η86, πού αἰ. ΥΥ̓ Βαΐ 
[ἢ686 οαϑθθ ἃΓ6 τηχϑῦ 6 ἰδ ἴο οπθβ οσῃ πασταθηῦ, ΤΏΘΥ τησβύ 6 
ἀοίἰουαϊηθα ϑϑοῆ οπθ ἈΥ̓͂ 1561, δοοογάϊηρ' ἰο 15 πδύαχθ, ἈρΡρθδύδηοθ, 
Δι οοποοιηϊαμῦ ΟἸΓΟυΤΑΒίβη 68. 

Τὸ 185 τοδίίοσ. οἵ τερτού, ὑμαὺ δοπ]θούασθ μ88 Ῥθθὴ ἀρυβθα ὈΥ͂ 80 
την. ΤΒ6 ἰοιηρογατηθηῦ οὗ Βοπ16 ΟΥἹ105 1685. [Πθ᾽ὼ ἴο 1π Δ π|]ρ 1Ὴ 10. 
ΤΉΘΥ ἅτ δρὖ [ο Βρροβα ὑπαὺ {π86 ἰδχύ 18 σουτιιρῦ ΘΓ 1 18 ποῦ 80: 
8ηα Ππ ἀὴρ ΠΟ ναυϊοῦβ γθϑαϊηρ' 1η 10, ΤΠΘΥ Ἰτημηβα!δίθ]ν τϑβοσύ ὕο {Π 6]. 
Τὰνουτῖα οχρθᾶϊοηί. ΤῊ]5 ἢδ5 ᾿Ἰπαπιορα οὔμοὺβ ΠῸ Θηὐθγίδη ρΥθαῦου 
ΤΟΎΘΓΘΠΟΘ [ὉΓ {886 υυϊίθη πψογὰ ο θβοόμϑν {88 π886 ὁΐ 50 παζδαγάοιιβ 8ῃ 
δχρϑάϊθηῦ θϑϑῃ ἴῃ ρἶδοθβ βου τ Βμου !α ἀπαοιθ θα] 6 Θπλρὶουθά. 
ΤΟΙ [66 ]ηρθ τοϑοῦ ΒΙΓΤΟΏΡῚΥ ἀραϊηδὺ ἢ 6 πηνγαιυδηΐα }] 6 ̓ΙσΘπῸ 6 ἸῺ 
ὙΓΏΙΟὮ 80 ΤΩΘΗΥ͂ Βδᾶγ6 ᾿πάπ]ροά, δπα ΠΟΥ͂ ΤᾺ ἴο δὴ Ορροβιίθ δχύγθιηβ 
ὙΒΙΟΙ οδπ568 μοι 0 Ὁ νἱοίθποθ ἴο {ῃ6 παίισαὶ ᾿ηὐογργοίδ θη ἴῃ 
οογίδίη ἰηβίδηοθθ. Υγ8 πρϑᾶ ποῦ 8|1066 ἤο {Π6 ἸΤΩΡΥΟΡΘΥ͂ τι86 οἵ οοη- 
Ἰθούατθ ὈΥ ΟἝρρΡ611, ἸΚοππιοοίί, οσίμ, Πουριραηύ, (ἀοαἀ465, ΗτἰΖὶρ, 
Πα οὔμοῦβ; ποῖ ἰο {πμ6 Δρβοϊαΐα ἱηὐθρτι τηδιηΐαϊηθα Ὀγ Βαχίοτῇ, 
(Ἰαββθῖι5, ΟΡ ζον, δπα 50 τηϑηγ οἵ {π6 οἷον Ῥυγοίοβίδηῦ οὐἹοβ. ὙΠῸ 
νίονϑ δαορίοα δη4 [Ὁ] Ονοα Ὀγ Φοῦμ ραγίι68 ἀγθ 1 6}] Κπόνη. 

Τὸ ψ1}} βεῦνϑ, ρούβαρϑβ, [ο ἰθββθὴ {86 ργο) πα ]ο68 οὐ βοὴ θη {ΠΟΥ 
ΔΥΘ 1π]οστηθα {πα {μ6 «6ν]18 ἐμϑιηβοῖνοβ ΠδΖαγα θα βαο ἢ ΘΟΠ]Θο ΓΒ. 
ΤῊ6 Μαβογοίθθ ὁσοδβιομδ]Υ μὰ τὼ {π6 τηΔΥρΊ 1573 δόίγίη, 10 
ΘΧΡΥΘΒΒΘα {πον ὁριηῖοη οὗ τ μαῦ ουρθῦ ὕο Ὀ6 τϑϑᾶ 1 οϑυΐβιῃ οα 568. 
ὟΝ 8 5881} ἢγϑί σῖίνο ἃ ἔδνν θχϑιηρ]θβ οὗ [86 ἀῦαβθ οἵ οὐὔἹοαὶ οοπ- 

7θοἴαγο, δᾶ αἴοσχαγαβ οἱ 118 Ἰοαρτίϊπηδύθ ΔρΡΙτοδίϊομ. 
ΤΙη Ῥβ. ᾿ἰχχχῖν. 6. (μὲ ψογᾶ ΤΊ), σϑηαογϑᾶ τσαγ8, 4068 ποῦ Ρ]6856 

ΗΙυσίρ ; δπᾶ ἐμογθίογθ [6 15 ἀϊβροβαᾶ ἰο ομδηρο 1ὑ ἱπίο ΠΊΡΡΌ, τηθδῃΐηρ 
7οιγπους ἴο {8μ6 ἐδβναιβ αὖ ἐ ογιαβαίθια. Βαῦ 186 ἴουυαου υ16148 ἃ σοοά 
δια βαϊία 0} ]6 Β6}56. 

Τῃ Ῥβ. χχχι!. 7. (86 ποτά "5 185 γο]θοίθα ῬγῪ ΤΌ]16Γ ἀπα τϑην οὔτ: 
8 πηβαϊ8 016. Βαύ 1 γ16145 ἃ οσοοά 56η86, 84 15 ποὺ ΘΟ γασΥ {΄ 
οἴμοι τηοᾶββ οὗ δβχργϑββίοῃ. 
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Τη 188. χχχ. 32. ὁοουῦβ [86 ἜΧΡΓ ββίοη ΠῚ ΘΙ ΠΟ, ΤΙ ἢ 1,6 ΟἼδτο, 
Τιονίδ, Βαῦδυ, δπᾶ οἴμοσβ, σσουϊα οἤδηρσα ᾿ηἴο ΠῚ ΠΩ, οέα ὁ οογ-- 
γθοΐίοπ. Βαῦ [86 56π86 οἵ Πῃ6 ΘΟΙΏΤΔΟΠ. ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 15 ΟὈΨΙΟΙΒ ΘΠΟΠΡΉ, 
δέα ἢ 90) φστοιπαϊηρ, οπακέϊδοπιεξ 9. ἀδέογηινπαΐζίοη, αδἰογπιϊπθα ΟΥ̓ αρ-- 
γοϊπέοα ρει ηιεηΐ. 

Τὴ 188. χ]. 7. {μ6 βθοομᾶ πασηθου οὐὗἨ (ῃ6 νϑύβθ ὉΣΠ ὝΥΠ [58 15. Βὰρ- 
Ῥοβοᾶ ἰο 6 ἃ τηλγρῖηα} οἷοθβ ὉῪ Κορρο, ΤΠΟΒΒοση, (ἀθβοπῖαβ, δηα 
Ἤϊ σι. Βαΐ ἔογ {μπ18 ποῦ 15 πο- ροοα χϑᾶβοῃ. 1ῃ6 Ὑθῖβθ τϑϑαβ 
μοίίου ταν {μ8π πιύμουύ {π6 οἸδαβδ. 

Οἱ {86 οἴμον παπᾶ, [86 [Ὁ] ονσιπρ' ΘΟ] οὔτ Θ5. ΔΡΡΘδῦ ἴο μ6 τθααϊτθα 
Ὀγ {86 βθρῆβθ 8πᾶ οοππροοῃ. [}«γἡ. Εχ, χυἱ. 16. Ὁ3 Βῃου]ά Ῥ6 Ὁ. Τῆδ6 
ὙΟΙΩ͂ ΟΟΟΌΥΤΒ ΠΟΥΤΏΘΙΘ 6186, ἃ πα 15. πΒΌΔΙΥ ΘΟΠΒΙΘγ θα δαυϊγα θη ἰὸ 
δ ΟΣ, ἐλγόπθ. αῦ {μαῦ ἀο68 ποῦ γ]ο]α ἃ βυϊ80]6 Ββη86; Ὑβ θα δ 15 
1π ΒΑΥΙΟΠΥ τι {86 σοηπίοχύ, ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ γοῦβα 1δὅ,, 50 ἐμαὺ Μοβββ ἴῃ 
1τὖῦ τϑίοθυβ ἰο {86 πϑῖὴθ υβῦ ρίγϑῃ {0 {π6 δ᾽ἴδι, 8ἃ5 15 αι], (ΟΡ. 
ϑη. χνυἱ.. 18. 

ΤΙη 2 ΚιηρΒ, χυ. 27. Ῥβίκδῃ 15 βιὰ ἕο ἤδνθ σϑιρη θα ἐισοπέψ ὙΘΔΥ8. 
Βαΐ {{15 15 ἱποοηβιβίθηὐ ψιτ χυ. 38., 86] αἰθδὸ ἢ χὰ. 1. Ἡδηοθ 
γγ6 Βῃοα] ΡὈΥΟΌΔΟΙΥ τοδᾶ ἐλίγέψ γὙΘ8γ85, ὙΠΙΟΝ ἀργΘο5. ρου θο]γ ψΠ ἢ 
411 [86 οὔδμιοι ποίϊοοβ τοϊαϊϊηρ ὑο [8 τοῖρῃ. Ὁ 858 ἃ ΠΌΙΩΘΙΆΙ 7885 
ΔΌΥαροα τηΐο 3, δα βθποθ {μ6 τηϊβίακθ ἃγοβθ. [Ι͂ῃ 2 Κίηρβ, 1. 18. 
5αἰαπᾶβ ον, το δια θγγαββθβ [Π6 56186, Βίπ06 16 οδπποῦ 6 ἐγαπϑ]αἰθα 
08 1)6 Ὑ οἴα, οὶ ἐδ ἐβίγα ἐϊἴηιθ, ΛΟΥ ὁδη 1ῦ Ὅ6 τοπαογρᾶ ἐδ ἐξὲγά 
βῆγ. Ιῦ ουρμῦ ἰο μὲ Ὁ, α ἐλίγα, πΣΒῖοι τϑϑάίπρ' 15 Βαρροτίρα ὉΥ͂ 
ἽΠΙ ἴῃ γοσβα 11]., πᾶ ΟΠ ἴῃ [μ6 ἱπιπιοάϊαίθ οοπίαχῦ. 

Τὴ ΘΥ̓ΘΥΥ οᾶβ6 οἵ οὐαὶ οοῃ]θοίαγθ, {π6 βοϑὺ ρυϊ4θ 185. {ἢ6 μι 
ζοφμοπαϊ οὗ 186 τυϊίοῦ δα {π6 παίαστο οὗὁἨ {π6 ρίδοβ βῃρροβϑα ἴο θ8 
οοὐΥγγαρί. ΠῚ {Π6 οὐἱοῖη οὗὁ {μ6 ταϊβύαϊκρ οδπ 6 τϑϑ]γ δοοοπηΐοα ἴου, 
186 Ῥγοροββθᾶ τϑιηθανυ ψν11] δ6 {86 τηογο ῬΙΌΡΔ 016. ΤΠ {Π6 οοπ]θοΐαχα! 
Το ΔαΙηρ᾽ ἡγοῦ αὶ ΘΆ ΒΥ Πᾶνα οἼνθη ΟΟΟΑΒΙοη ἴο {π6 Ῥγθϑθηῦ Ο16, 1 15. 81] 
{6 τηοτο ἰἰκοὶν ἰο πᾶν Ὀθθη αὖ ἢγβῦ τη {86 ἰοχὺ, [Ὁ 15 ππαουβίοοάα, 
οἵ οουγβθ, ὑμαῦ {86 αἰνίβιοη οἵ νγογὰβ τηδὺ 6 οἰμδηροά, οὐ {π6 νον] 
Ῥοϊπίβ αἰΐασθά. Οὐιθοαὶ οομἠθοῦαγθ ΒΟΥ ΘΙ ᾿πο]αθθ ὅποι ἐγιῆϊηρ' 
{μῖησβ, θθοδαβα θοίῃ αἀινιβίοη οὗ σοσαβ δηα {Π6 γσόονγθ]8 ὑγοτα οὐ Ἰδίϑυ 
ΟΥἹΡῚΊΩ ἰμδὴ {Π6 Ὑχιύουβ ὑπουυβοῖνοθ 10 ΘΟΠΟΘΙΏΒ ὑμ6 οΟμδηρίηρ οὗ ἃ 
ὙΤΟΙᾺ ΟΥ̓́ΤΟΥΟΒ [ΟΥ οὔθ υβ, [86 αἰφογταύϊοι οἵ ἰοὐΐουβ, δα! το Π, ΟΥΩΙΒΒΙΟΙ, 
ΟΥ̓ ὑγδηϑροβιίάοῃ, Ὑγ}Ὦ τϑίθγθποθ ἰο βομιθίμίησ αὖ ργθϑοπὺ οχ βίη 1Π 
1886 ἰαχύ. Ὑ7ε σου] δύ ΘΠ ἱπου]οαίθ Οἢ. ΘΥΘΥῪ ΟΥΟ16, ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ 
ΘΥΘΥΥ͂ ὑγτο, [86 πρρᾶ οἵ οαυαΐοι 1ῃ. τιϑαα]τηρ α0ἢ {π6 ἰοχύ. [0 15 
πού οἴὔθηῃ οουταρῦ: [ᾺΣ 1688 {μ8} ΙΩΘΠΥ͂ ρΟΟΑ ΒΟΠ018415 μάνα Βαρροββά. 
ΤΕ ῚῸ ΡῈ Θομβιογθα ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ἴοὸ ΤΟΙ ΕΥ̓ [86 ἰαχὺ ΘΓ οχύθυ δ] ΘΔ ἢ 85 
[41], Ἰοὺ ἃ μπβογτοὰρῆ δοχσπαϊπίαποθ πιὰ (86 Ἡοῦτον ἰδηριαρα θ6 δῃ 
1Π6ΙΒΡΘΏΒΑΌΪΟ αυδὶποιίίοη ἴῃ {86 τῆϑη ψἘὸ ππάογίακοβ {μ6 ἰδβῖκ. 
Ἐὔνθη Ηουδισαπὺ βὰν δι δββου θα 815, ὑβουρ 6 ἰπη861} ποὺ Ῥαΐῃρ 
ΓαγΉΙΒῃΘα τχιῦα {86 Κπονθᾶσο οὗ ΗΘ ΌΓΘΝ Τϑοοιητηθπαοα, [611 1ηΐο 
οΟπὐ 1655 ΘΥΤΟΙΆ. 
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ΑΡΡΙΛΙΟΛΔΤΊΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΒΟΌΕΟῈΒ ΟΕ ΟΕΙΤΙΟΙΘΜ. 

ὝΈΕΕΝ ἰμ6 βουγοθβ οὗ οὐ ]οίβηα ἅτ αν ἀθα τὰ {Π|61} ὑθβυϊ πΊΟΠΥ͂, 88 
ΠΟΥ ἀβαθΠγ ἅγ6, (μ6 ἤγβὺ {ππρ' 15 ἴο δάϊυδὺ {Π86 δχύθυ πὶ ὙΥΙΓΏ 65888 
ὙἸ( ἃ νον ὑο δβοουίδιη {86 διηοιῃύ οἵ {861} πηιϊοα ουνιάθημοθ. 1Ὸ 
ὑγμαῦ ἴοστα οὗ [μ6 ἑαχὺ ἄο [Π6Ὺ 1πο]1π6 ἃ5 ἃ ὑ70]6 ; ἃπα ΠΟΥ͂ Βύγο ΡΥ ἢ 
6 μᾶνβ ποχῦύ ἰο ἰοοῖὶς ἰο {86 ἴπύθσμδὶ θυϊάθποθ ὙΥ̓ΒΙΟΙ σϑϑα!ηρ' 18 
τοοϑὺ ἔδνουτοα ὈΥ ἢ [πα 7υδρίηρ οὗἨ οχύουμδὶ ουϊάθποθ, {Π 8 οὐἹ[]ὸ 
Ἰοοῖκβ αὖ {86 παστοῦ οὐὁἨ τίίπθββθβ Βα ρρουπρ' ἃ τοδαϊηρ', {Π| 61} οΥἸ 6108] 
οδαγδοίον, {πον ἀρ, {ποτ ᾿πἀθροημάθηοο οἵ ὁπ6 δποίμοσ. 
ΤῊ 1] ονίπρ' τα]68 γα ἰδίζθη ἔγοτα Τα ν: ἀβοπΒ ΒΊΡ]104] Οὐ τοῖβτα :---- 
“1, Α χρδάϊηρ' ἰοαμᾷ ἴῃ 811 οὐ το] ἀοουταθηβ 15 ΘΟΙΩΤΔΟΏΪΝ {Π6 

ΤΊΡὐ ΟΥ̓ΟΥΊΡΊΠΔ] 016. 
-ς 2, ὝΠΘη [Π6 Μαεβογοῖο ἰοχὺ ἀδνϊαίθβ ἔσομαι {π6 οἴμοῦ οὐἹτ1ο8] ἀοοα- 

ταθηΐβ, δηα ὙΒΘὰ {8686 ἀοουχηθηΐβ ἄρτθα 1ῃ {ἰιοῖν ὑθβ τ ΟΥ̓ αὐ1ΐ8 
ἸῃἀορΘη ΘΠ οὗὨ ομ6 δποίμοσ, (86 τοδαϊηρ' οἵ {{π Ἰαὐθαν 15 ργβίθγδθίιβ. 

“8, ΤΆ [π6 ἀοοιυπιοηίβ ἀἰβαργθθ 'ῃ ἐθβίπηοην, [μ6 ἀ588] τϑϑατηρ' οὗ 
[ῃ6 Μαβογθίίο ἰδχὺ βου] 6 ργϑίδυγά, θυθὴ Ἰβοιρἢ ἃ τοϑλουῖν οὗ 
τ[η6 Ηορτεν Μ85. οοἸ]αίοα οαπποῦ μ6 αποίοα πὶ 105 νου. ᾿ 

ς 4, Α τοδάίηρ' ἰοππὰ ἴῃ μ6 Μαβογθίο ὑθχύ 410Π6, ΟΥ̓ Ϊῃ {Π6 ΒΟΌΓΟΘΒ 
οὗ ουϊάβθποθ 810π6, ἱπάθρομάθμν οὗἁ {π6 Μαβογϑίϊο ἰοχύ, 15 ΒΒΡΙΟΙΟῦβ. 

«δ, Τὸ τ[ὰ8ὲ ΜΘ. οὗ [86 οτἱρίπαὶ ἰοχὺ ἀἰβαρυθθ πιθα ομ6 ποίου, 
πιηιδ07 ἄο68 ποῦ σῖγα {μ6 ρτϑαΐδυ σοῖρῃῦ; Ῥαῦ οὔ Γ᾽ ΤῃϊηρΒ, ΒΌ0 ἢ ἃ 8 
808, σοπηίγΥ, ὅ6., δ464 ΟΥ̓ ̓ ΠΌΘΓΠ4] ῬΤΟΙΠ(Β, 

«6, ΤῊΘ τόσο ἀῆου Ὁ τοϑαίπρ' 15 ΟΠ ΑΙ] ῬΥδίθγα ]6 ὕο {Π8 ΘΆΒΙΘΥ 
016. 

“ἢ, Α τοδᾶϊπρ' πιοῦο οοπβοπδηῦ τι (Ππ6 οοηὐοχῦ, τι {Π6 ἀΘΒΙρῊ 
Δηᾷ βέγ]6 οὗ {π6 τυϊΐοσ, δῃηᾷ πιὰ ἐμ ῥά} 16] 18ηὴ ὼς ῬτΌΡοῦο ἀπὰ 
Ῥορίζοδὶ Ῥοοῖκβ, 15 ρυθίθσδίθ. 

“ς 8, ἘΥΕΙΥ͂ το ϊηρ' ΔΡΡΑΙΘΠΌΤ ἔα186, νἱοίοπβ, δυβατσα, οοπίαϊπιηρ; ἃ 
οοπἰχεΔιοίίοιι, 15 πού οα ὑμαὺ δοοοππύ δούαα}}γ ᾿Ἰποογγθοῦ, 

«9, ΤΆ 18 Ῥοββί]6 πα΄ ἃ τβδάϊπρ' ἡ Ἀ1ΟΝ. ΠΔΒ ΠΟ το [ἤδη ΟΠ ΟΥ̓ΌΥῸ 
ὙΠ 68588 ἴῃ 15 νους, 1 10 6 ᾿Ἰπέυ] πβ:οΆΠ ν ροοά, πιδ  θ6 σπονίμγ οὗ 
Δαορύ!οῃ. 

“10, Τὸ 16. Ῥοββίθθ {μαῦ, τῇ βοῖὰβ ρίδοββ, {88 ἔτι τϑδάϊηρ' τηδ  ὯΘ 
ῬΙΘβουυϑα ἴῃ ποθ οὗ (μ6 βουτοθβ. [Ὁ {86γθ 6 βίγομρ' σϑᾶβομϑ [ῸΣ 
ΦμϊηΚίπρ' 50, οὐ 108] οοη͵θούαγα Βμου]α Ρ6 τϑβογίθα το." Ὁ 

" Β:Ρ, Οὐ, νοὶ. 1, ΡΡ. 8386, 887. 
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ΟΗΑΡ, ΧΧΥΙΠ. 

ΤΑΒΙΙΕΝ ΟἿΣ ΤΗΣ ΟΠΟΤΑΤΙΟΝΒ ἘΒΟΜ ΤΗΝ ΟἹ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΙΝ ΤῊΒ ΝΕΎΓ. 

ΤῊΞ ἰοχίβ ἔγοτη ψΒ1Ο} 8686 Ββϑ]θοῦοηβ πᾶνε θθ θη τηϑ6 ἃγ6 ἐπδαύ οἵ 
γδη ον Ηοορβύ ἴον {η6 Ηθῦγον ; ὑμαύ οἵ ΤΙβοθηαου ἴον {86 56Ρ- 
ὑπαροιπύ, ἰθκθὴ ἴσοι {π6 γαίιοαῃ οαθχ;; δπᾶ {μαὺ οὗ Τ,δομτηδηπΒ 
ἸΔΥροῦ οαϊίοι ἴον [η6 Νὸνν Τϑβίαμηθηῦ, Ὅὰο ἘΠρΊ] 5} οὗ {π6 δερίπε- 
σιηῦ 18 ἴγσοτα Βιθηΐομβ ἰγδῃβϑίδύίοθ. Τη Εἰ πρΊ8ῃ οὗ [πὸ οτος ἀπά 
οἵ 186 ατὐοοκ Τοβίδιηθπύ 18 ἴσο {π6 δα μουιβθα γϑυβίοθ, [}ἢ 8 ἔδυν 
Ἰηδίδηοοβ {μ6 Πρ] θῇ οἵὕἩ Βυθηΐοη δῃα ἰδαῦ οἵ [ὴὼ6 Νὸνν Τοβίαιηθηῦ 
Ὦδγ Ὀθθη αἰζογορα, 

(. 18, νὙἱϊ. 14, 
Ἰδοὺ ἢ παρθένος ἐν γαστρὶ 

λήψεται, καὶ τέξεται υἱὸν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾽Εμ- 
μανουήλ. 

Ἔ6ο]Δ4, ἃ υἱγρίη 588}1 σοῃ- 
οοἶγοα ἴῃ {86 χοτοῦ, βηᾷ 5}8}} 
Ῥγηρ; ἔοΥ ἢ ἃ 8οη, δηᾶ [Βοὰ 
5081 6811] 8 ἢϑῖηθ6 Ετητηϑ- 
ὩΠπ6]. 

2.) ΜΊΟΔΕ, ν, 2. 
Καὶ σὺ Βηθλεὲμ οἶκος Ἐφ- 

ραθὰ, ὀλιγοστὸς εἷ τοῦ εἶναι ἐν 
χιλιάσιν Ἰούδα" ἐκ σοῦ μοι 
ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρ- 
χοντα τοῦ ᾿Ισραῆλ. 

Απᾶ δου, Βοιβίθοσω, μοῖι86 
οὔ Ερῃγαίμα, αὐτὸ ἴον ἴῃ ππατὰ- 
ῬΕΙ͂ ἴο ὍΘ γὙϑΟΚοΟΙΘα ϑιηοηρ' 
186 ἰδουβδηᾶβδ οὗ Ψαᾶδ; γοῖ 
ουῦ οὗ [866 5841] Οἠ6. ΘΟΙῚ6 
ΤΟΥ ἴο τη6, ο θ6 ἃ ΤΌΪΟΓ οὗ 
15γ86]. 

Μαῖί. 1. 28, 
[Ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 

κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέ- 
Ὑοντος "7 ᾿Ιδοὺ ἣ παρθένος 
ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἷὸν, 
καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἐκμμανουήλ. 

[ΤὨδὐ 1 ταὶρῃῦ ΡῈ {816116 
ΜΉΪΙΟὮ νγ8ἃ8 ΒΡΟΚΘη οΟὔτ86 Τιοτὰ 
Ὀγ {π6 Ρτορβοῦ, βαγτηρ,] Β6- 
ΒοΙ4, ἃ νἱγρίη 881} θ6 ψ ἢ 
ΟὨ]]14, δηα 5881] Ὀτηρ ἕο ἃ 
500, δηᾷ [ΠΟΥ 58}}8}} 08}} ὮῚ5 
Πδτ.6 ἘΠΏΠΔΔΠ16], 

Μαίΐ, 11. 6. 
[Γέγραπται διὰ τοῦ προφή- 

του" Καὶ σὺ Βηθλεὲμ γῆ 
Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν 
τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα- ἐκ σοῦ 
γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅ- 
στις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου 
τὸν Ἰσραήλ. 

[ΠῚ 15 νει Ὀγ 88 Ῥγο- 
Ῥῃοῦ,7 Απᾶ δου ΒΟΙΒΙ ΒΘ), 
1η [86 Ἰαπᾶ οὗ 9πᾶ8, τὸ ποί 
τὴ ραβδί διηοηρ 86 ὈΓΪΠΟΘΒ 
οὔ διιᾶδ: ῸΓ οαὖ οὗἁἨ {Π66 5}4]] 
σΟΙη6 ἃ ΡΌΥΘΥΠΟΥ {μαὺ 584}] 
ΥῸΪΘ ΤΥ ῬΘΟΡΙΘΟ ἴβΥ80]. 

15. νἱϊ. 14. 

τ) ττγσ τιρῦν ἢ ΠῈΠ 
: ὈΝΡΣΩΝ Ἠον ΤΙΣ ΡῚ 15 

Βομο]ά, ἃ ν ΓΡΊη 88}1 Θ0ῃ- 
οοἶνο, 8ηἃ ὈΘΑΥ 8. βοη, δβϑᾶ 
8881] 081} 15 ΠΆΙΩΘ ΠΠΤΩ8ΠΠ6Ι, 

ἹΜιοδῇ, ν. 9, 

ΠΡ ΣῈ ΠΞΓΡ ΤΟΣ ΤΊΣ 
ΓΘ ΠΣ ἜΡΝΣ ΤΠ ὙΥΥ 
Ὀυο ΤΥ ἘΝ Ὁ. ΠΡΟ 

ΧΟ Σοὶ 
Βαύέπου, ΒΟ Π-Ἰθῆθχη Τρἢ- 

ταῖδ, ἰμόμοῖ ἴποὰ 6 11 116 
διηοηρ 1ῖ86 {πουβδηα8 οὗ 
ὅσ παδῃ, ψοὶ ουὖ οΟΥὁἨ ΤΠ6 6 582} 
Ἦἢθ σοτηθ ΟΣ πηΐο τηρ, ἐδαξ 
ἐς ἴο θ6 ΤΌΪΟΙ ἴῃ [5.86]. 

--, τ .....}ᾺῸἋᾺ {ὃὈ0{ὉΡΝΡ Ὅρος... ΄-πὺ----΄ΠῦὖΡ̓ὖσ ΤττσΠτγσπτορηρεὄρορτρΤ----.--------.- ᾿η᾿ἔκῆησσ  -ὴὺτὈῴἹΦῬῦ΄ τῦ«ἝἉχἉᾶ--Ὸ “με οι .΄΄΄ρ.8.8.. 

1 ΤῊ Ϊ5 σαοίδίοη ἈΡΎΘΘΒ ὙΘΙΎῪ ὨΘΔΙΪΥ ΜΠ {πΠ0 ΤΙΧΧ, ᾿ 
2 Ἠρῖο [ῃ6 ουδηρο δῦ ἀρυθοβ ποῖον πὶ τὰ0 ΗἩΘΌτον ποῦ [86 ΤΧΧ,, Ὀαΐ ΤΌΠΟ 58 ἢ18 

ΟΥ̓ΤΏ ΤΏΒΠΠΘΥ ἔγθοΙγ, ΤῊΘ ἀἸβοσ ΡΘΏΟΥ, οδαβοαᾶ ὈΥ {16 ᾿ηβουοι οὗ (16 ποραίίνο οὐδαμῶς ἴῃ 
Μαΐου, Βούτσθοῃ (Π6 (ο8ρ6ὶ δηά {μ6 ΗΘΡΥΘΥ ἃ8 γΧ086]} 845 ΓΠ0 ΤΙΊΧΧ,, 15 Ἠθϑύ χοιλουϑᾶ ὈΥ 1η- 
βου ἐδοισῆ ἴὰ [6 ἩΘΌΥΟΥΣ, 85 ΟἿΤ ἰγϑηβίδίουβ πᾶγθ ἄοπθ. ὙῊΪ8 18 ῬΓΘΙΘΣΘΌΙΘ ἴο [Π6 
τηριποᾶ οὗ ατοῦαβ, γηο0 τοδᾶβ [86 Ηοῦτον δηᾶ ΠΧ Χ. ̓ π ουτορδῦνοΙυ, ατγὶ ἰἤοι ἐοο ἰἰείϊο δζα., 
δη. Οχρϑάϊθηϊ ἑδνουγοᾶ Ὀγ 186 ὥὅγγϊδο γουβίοῃ, δηα ὈΥ ἢ). ἴθ Μαίζμονν, ἢ ἢὰ5 μὴ ἱπίοτ- 
τοσαῖίνο ἰῃβίθϑα οὗ οὐδαμῶς. ῬΑΙΓΟΥ (ΤῸ Ἐοϊδιίοι Ῥοΐνγθθη «πιάδίϑιη δηᾷ ΟΠ 518 η1{γ, 
Ῥ. 84.) 6ΥῚ5 1ῃ {81 Κίηρ; [ΠδΡ [6 τγοίθγθησθ 1 [86 οΥἹρΊη 8] 15 ποῦ το 1η6 Ῥ]δοθ οὔ Μοββίδῃβ 
»ίσία, Ὀαὺ το ΤΠ6 οτἱρίη οὗ Η18 ἔβα! ]γ. 1 15. ορυίοιιβ ἐπα ἐξελεύσεται τηθδη5 διγέξ; ἀπ {πᾶὲ 

{Π6 σΟΥΥΘΒΡΟΠαἸηρ᾽ δὲ Ν᾽ Π85 ([ἢ6 588 Β6η86 15 ῥγαγϑά ὈῪ (ἀθῃ. ΧΥΠ]. 6., οοτηραγθᾷ τ ἢ ΗθΡ. 

Υ:. ὅ. 566 Μογοῖ οτι [Π6 ραββᾶρο. 

ΨΟΙ,.. 11. Ι 
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(5. Ἠοβθα, ΧΙ. 1. 
Ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα 

τὰ τέκνα αὐτοῦ. 

Οαί οὗ Ἐξργρὺ Βᾶγνϑ 1 οδ]]θά 
818 Ομ] άγθη. 

(4.) 961. χχχυ !. 1. 
Φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη θρή- 

νου καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ" 
“Ῥαχὴλ ἀποκλαιομένη οὐϊς ἤθελε 
παύσασθαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς, 
ὅτι οὐκ εἰσίν. 

Α νοϊοθ νγᾶβ βοαγᾶ 1η 1 8- 
τη8, ΟΥ̓ Ἰατηθηίδίοη, δηα οὗ 
Ὑγοορίηρ,, δη4α γα] ἶπρ ; Βδ- 
66] νγου]ᾷ ποὺ οθᾶβο γγθορίηρ' 
ἴοτ ΒΟΥ ΟΠ] άγθη, Ὀθοϑιι56 (Π6 ΎῪ 
816 πού, 

(5. 

(06)  [ἔῚἔ5. ΧΙ]. 8, ὅο. 
Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

Ἐτοιμάσατε τὴν ὅδὸν κυρίου, 
εὐθείας ποιῆτε τὰς τρίβους τοῦ 
θεοῦ ἡμῶν. 

Β δ οα! Ογίξοίξηι, 

αι, 11. 15. 

[ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 
κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, λέ- 
γοντος 1 Ἔξ Αἰγύπτου ἐκά- 
λεσα τὸν υἱόν μου. 
[Ταῦ 16 τηῖρθῦ 6 1816 

ὙΏΙΟ γᾶ Βροκθὴ οὗ [Π6 
Τοτὰ Ὀγ {Π6 ῥσγορβοί, βαυ]ηρ,] 
Ουΐ οὗ Ἐργρί μᾶγνθ 1 ο8}16α 
ΤΩΥ͂ 80ῃ, 

Μαΐΐ. 1]. 18, 
[1τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν 

διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου 
λέγοντος ἢ Φωνὴ ἐν Ῥαμᾶ 
ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸὺς 
πολύς, Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ 
τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἠθέλησεν 
παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 

[Τὰθη νὰ [Ὁ1Π]||οὰ {ἢ δύ 
ὙΠΙΟΙ τὰ ΒΡΟΚΟΙ ΕΥ̓͂ ΦΘΥΓΘΠῚΥ 
{Π6 Ῥτγορῃοί, βαυίηρ,] 1 Ἐδ- 
Τὴϑ Ὑ88 ἴ6͵Ο ἃ γοΐοο μοαχᾷ, 
Ἰαυηθηΐαοι, δηἃ ψοθρίηο, 
8 ρσγοαΐ τηοατηΐηρ, ΔΟΠ6] 
ὙΘΘΡΙΠρ᾽ ΓῸΥ Βογ ΘΒ] ἄγθη, δηα 
ψΟυ]α ποῦ ΡῈ οοτηΐογίοα, Ὀ6- 
Οδῖι56 ΠΟΥ ΔΥΘ πού. 

Μαϊι. 1]. 98, 

[ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 
τῶν προφητῶν" ὅτι Ναζωραῖος 
κληθήσεται, 

[δὲ 106 τηῖρῃῦ 6 1810 ἃ 
ὝΠΟ. τνᾶβ ΒΡΟΚΘῚ ΡΥ {ῃ8 
ῬΙΌΡΠοί5,71 Ηθ 5181] θὸ οδ]]οά 
ἃ ΝΑΖΑΥΘΏΘ, 

Μαίῦ. 11}, 8, 
[Ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἤσαΐουν τοῦ 

προφήτον λέγοντος Ἵ Φωνὴ 
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμω, ἑτοιμά- 
σατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας 
ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 

ΠΠ]ο0508, χα], 1. 

εὐ 0 ἜΜ ὈΣΊΥΡΟΝ 

᾿ς ἈΑπᾷ ΟΠ] ΤῊΥ 500 οὐ οὗ 
Τογρί. 

ὕ6γ. χχχὶ. 15. 

33. 2 ΡΌΨ᾽) ΠΙΦῚ5. οἷρ 
“ὧν ΓΊΞΙ 2} ΓΞ ΘἼ2ἢ 
ΠΝ ὉΠ ΠΟ ΠΩ ΠΡ 

ὁ 22} ὲ 3 

Α νοῖϊοο ᾿ντὰ5 μθατὰ ἴῃ Βα- 
τη, Ἰατησπηίατίομ, απα ὈΪΓΟΣ 
γϑορίηρ: Πδομοὶ Ἰγοθρὶηρ' 
ἔου ΠοῚ Ομ] το, γτοξαβοα τὸ 
θ6 σοπιίοτιθα [Ὁ ΒοῚ Ο}}}- 

ἄτοῃ, θοοδιβο ΠΟΥ τσόγ6 Πού. 

Τρδίδἢ Χὶ, 1.;: ΖοΟΠδΥ, ὙἹ, 12... 
1], 8.; Φογοιῃ. ΧΧΙΙ, ὅ.; 
ΣΧΧΙΉ. 1. 

15, ΧΙ], 8, ὅς, 

ΤΙ 158 ἼΒΤΦΞ δεὴρ ΟἿΡ 
πΡ ΤΊΒΙΜ3 γ}}» ἢ. 

ἐδ ονῦ 

8 ΤῊ 18 δ] ογοθα ἔχζοτῃ [16 ΤᾺ Χ, δα τηδάς ΠΌΣΟ σΟΠ ΟΥΤΉ8016 ἰο μ6 ΗΘΌτγοιν. ΤῸ 15 Βιρον- 
ποι (ο τοίου το [Π6 τἱἀϊου]οαβ πούϊοιῃ (Πδὺ ὑπ0ὸ Ῥᾶβϑαρθ 15 0 αἀποίμηϊοη δὖ 811, ἴῃ δοοοτᾶ- 
8η66 ψ] ἢ [Π6 ΘΧΡΥΘββίοη δροΐθπ ὈΥ͂ {π0 Ῥσόορμοί. Τὸ τὴῦῦβ ἃ ἐγααιτἝεἝηἝλπατῳ ῬΥΟΡΉΘΟΥ Δ ΆΙΟἢ [Π6 
ῬγορἤΠοῦ οροῖο Ὀὺὶ ἀἰᾷ πού ιυγιίε 1 ΑἸ ουαβίοπ οὗ ἃ ΒῈρροβοᾶ αἰ ΒΘ ΘΙΠΟΥ 18 ποῦ 8. βοζιεέοπ οὗ 1. 

4 ΤῊΒ ρᾶδβϑᾶρο 15 οἰ ποῖον δήμου {πΠ6 ΗΘΌΓΘΤ ΠΟΥ {μ6 σοῖς οχϑσίὶγ. [115 Ὑ ΠΟΙΥ 
ΩΡΥΟΡΔΌΪ6 ἐο ΒΌΡροβο ἢ ΒΕδηδοῖρῃ (ΤΠ6 ῬτορΡοοῖοβ δηᾶ οὔμου Τοχίβ οἱϊδα ἴῃ [Π6 Νονν 
ΤΓοβίδιηθηΐ, σοιῃραγοαᾶ πὶ τη6 ἩΌγονν ΟΥΡῚ 8] δηὰ ἢ τη6 Βαορίπαρίην Ν' οὐβίοῃ, ὥς, 
Ῥ. 97.). ὑπαῦ 16 χαῖρ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ὀ6 [8 Κθὴ ἔτόσα ἈΠΟ ΠΟΥ ΟὝΘΘΚ ὑγαπβιδίϊου μη [ηῃ6 ΤΙΧΧ, 1η 
σομδηρΊηρ {π6 ΟὙθοῖκ, [π6 ὙΤΙΘΙ ΘΟΙῚ6Β ὩΘΑΙΌΥ ἴο ἰὴ 6 ΗΘΌγονν, 

5. Ἤρτγο 10 15 ΠΑΡΑΪΥ ΟΣ ὙΏ116 ἴο τηθητῖοι [Π6 ΒΥΡΟΙΠ 6518, τυ ΒΙΟἢ 15 ποιῃίηρ αὐ 8ῃ δνδ- 
βίοῃ οὗ {86 αἰ Ποα]ν, ἐῃδὺ τἢ6 ουδηρο δι ΤΟΐογ8 ἰοὸ ψῃδαὺ 1ῃ6 Ῥγόρῃοίβ δροῖθ Ὀπὶ ἀϊᾶ ποί 
τὐτῖίο. Ἠδ δἰ]ὰὯθ5 ἰο ᾿βαϊδῃ χὶ. 1. ἴῃ Ῥϑυοῦ αν, ποὺ ἰο δ πᾶροβ χὶϊ, ὅ. ΒΟΤΘ βΘΙΏ5ΟῊ 15 
ο41164 ἃ ΝΙαζαγῖίο, ἃ85 ῬδΙ ΤΟΥ {ΠῚη1κ5, Βαΐ Ὀοσασβο ἢ6 Ἰοϊποα Ἡ 1 ἰὉ 1ῃ 15 ταϊηα ΟἴΠΟΥ Ρᾶ5- 
ΒΆΡῈΒ ΜΏΘΙΟ (ῃ6 ΜΈοββδἢ 18 βίυ]οα ΠΝ ὀγαποῖ, οααίναϊομῦ τὸ Ἵν) βἠοοί, "6 1868 1868 

ῬΙυΓΑΙ, ὄν ἐδε ργορῆείΒ. Ναξαγθὶ ἢ μδᾶ 105 παπλοὸ ἽΝ, Ὀοοδι56 10 νγα5 ἃ γεεδίρ ἐσ, ἃτι Ἰπϑὶρ- 

ὨΪβοδηῦ Ρ]866 ΘΧροβοᾶ ἴο οοηπίοτηρί ; δηᾶ ἴῃ ἔδο ἕδος {πδ8ὺ 9685 οἤοβο {πδΐ ἀοβρὶβοα ρ]δοθ, 
ΒΓ γγ88 δ΄ {Π|6 5816 {1πὴ6 ἃ β]Β]τηθηΐ οὗ [Π6 Ῥγόορἤθου {παῦ πο τσαβ ἕο 6 ἃ ΒαΠΙ16 Βργοαῦ 
ἤγοτῃ [86 δβἴθιῃ οὗ 6556. “ΤΏΉΘΓΘ 18. ἃ {τι ἢ ἰπ {]5,᾿Ὁ βαγ8 ὙΒΟΪΈΟΙΚ, “ ΟἿ]Υ 10 ΒΘΟΠῚ5 ἴ0 118 8 
σομίγδοίοα το] ρου νον [Πδὲ 566 Κ8 ἴῃ 5π 0} Δοοϊἀοηΐα]5 ἃ αἰϊνίπο ἱηξοηίοη.;)"--- 88 Δ]ίΘ 
“Τοβίδιηθηΐ τ Νοιθη Τοβίδιηθηΐξ, Ρ. 46., 410 αἀϊοη, 

6 ΤΏ ΔΡΎΘ6Β δἰμηοβί γογθδίτῃ 1 [ῃ6 ΠΧ Χ, 



πμοϊζαξίογι5 ἤοπι ἐδ6 Οἰἷά Τορίαηιοηΐ ἐπ ἐδ Νειο. 

ΤῊ σοῖο οὗ οὔθ ογγίῃρ 
ἴῃ {Π6 ψ]ΠάΘΓΏ 655, ῬΓΘΡΔΓΘ γὸ 
16 γὯῪ οὗ {86 Τροτγὰ, τηᾶῖο 
βίσαϊρ εὐ [16 δ οὔ ουν αοᾶ, 

(7.) Τοαΐ. γἹ1], 8, 

Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνψ (ζήσεται 
ὁ ἄνθρωπος, ἄλλ᾽ ἐπὶ παντὶ 
ῥήματι τῷ ἐκπορευομένῳ διὰ 
στόματος θεοῦ (ζήσεται ὃ ἄν- 
θρωπος. 

Μ8ῃ 5858}}81}} πού 1ῖνο ὃγ Ὀγεϑδᾶ 
ΔΊοηΘ, θαὺ ὈΥ ΘΥΟΙῪ ποχᾷ ἰδ. 
ΠΡῸΣ ουὖ οὗ [Π6 ποῦ οὗ 

θα, 

(8) ῬΌΞ. χα. 11, 12. 
Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 

ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ δια- 
φυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς 
σου" ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, 
μήποτε προσκόψῃς πρὸς λῖθον 
τὸν πόδα σου. 

᾿ ἘῊῸΥ 86 5841) ρἷνγο 15 ΔΏρο]5 
ομδῦρο Θοηοοσηΐηρ 66, ἴο 
Κοορ [μ66 ἰπ 811 [ΠΥ Ψ8Υ8. 
ΠΟΥ 588}} Ῥθαῦ ἴπ 66 ἊΡ οἡ 
{Π|6 110 ὨδΔη 448, Ἰοϑύ δ ΘΗΥ {Ππὴ6 
ἔοι ἀδ8ἢ την ἔοοί δρϑίηδβύ 8 
βίοῃρ, 

(9) ρου. νἱ. 16. 

Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν 
θεόν συν. 

Τῆι βδ]ὺ ηοὺ ἰοιηρὺ {Π6 
Τιοτὰ ΤΥ αοά. 

(10.)ὺ δαί, νἱ. 18. 

Κύριον τὸν θεόν σον φοβη- 
θήσῃ καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύ- 
σεις " 

Του 588}: ἔδαν {86 Τιοσὰ 
ἰῃγ αοᾶ, δηᾷ τα ΟἸΪΥ Βμ8]}Ὁ 
Το ΒΘΥ͂ΥΘ. 

(1. 15. Ἰχ. 1, 2. 

Ταχὺ ποίει χώρα Ζαβουλὼν, 
ἢ γῆ Νεφθαλὶμ, καὶ οἱ λοιποὶ 
οἱ τὴν παραλίαν, καὶ πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν. 
ὁ λαὸς ὅ πορευόμενος ἐν σκό- 

[1815 15 6 {πδὺ νγᾶβ 8ρο- 
Κοη οὗ ὉΥ [86 Ργορῇμοῦ Ἐϊβαΐδϑ, 
ΒΆΥΪηρ.,] ΤῊ6 γοΐοθ οὐ οὔθ 
ΟΥΙῺΡ 1 [86 τ] ΘΠ ΘΒ, Ῥσο- 
ῬΆΤΘ γὺ [86 ὙᾺΥ οὗ {86 Τιοχᾶ, 
ΤΉ8Κ6 Π15 ῬΔΙἢ5 βίγαιρ ἢ. 

Μαίί. ἵν. 4. 

[Γέγραπται " 1 Οὐκ ἐπ᾽ ἄρ- 
τῳ μόνῳ (ζήσεται ὃ ἄνθρωπος, 
ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ῥήματι ἐκπορευ- 
ομένῳ διὰ στόματος θεοῦ. 

[ΓΙ 15 νυϊθῃ,7 Μη 5}18]1 
ποῦ {τ ὈῪ Ὀγθδά δίοηρ, ας 
ὈΥ ΘΥΘΓῪ ὑγοχα [δὲ ρὑγοσθθᾶ- 
οἵ οαὖ οὗ (86 ταϑαᾺἢ οὗ αοᾶ. 

Με. ἰν. 6. 

[Γέγραπται γάρ ὅτι τοῖς 
ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται πε- 
ρὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦ- 
σίν σε, μῆ ποτε προσκόψῃς 
πρὸς λίθον τὸν πόδα σον. 

[ΕῸν Ὁ 18 νυτίοη,] Ἠδ 
8841} ρῖνο ΠΪ5 Δηρ6]5 ΟἤαγρΘ 
ΘΟΠΟΘΙΏΪΠΡ [ῆ66:; 8η6 ἴῃ ΓΠΘΙΓ 
Πδηᾶθ ΤΠ6} 5881} Ῥθδγ 1ῆ686 
ὍΡ, ᾿οδέ δ 8ηΥ ἰϊηθ δου 
ἀΔ5}} (ἢγ [Ὀοὐ ἀρδίηδβί 8 βίοῃθ. 

Μϑίί. ἱν. 7. 

[Πάλιν γέγραπται ἢ Οὐκ 
ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. 

[1015 ψυεϊίθη ἀραὶπ,7 Τοτι 
Βἢ 8 ποῦ (δπιρύ {πΠ6 Τωογὰ ΤΥ 
αοά. 

Μαίϊ. ἵν. 10. 

[Γέγραπται γάρ" Κύριον 
τὸν θεόν σον προσκυνήσεις καὶ 
αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 

[Εὸγ 10 8 σψυϊτθη,1 ΤΟΣ 
8Βη} ΜΟΥΒΕΙΡ {86 Τιογᾷ ΤΥ 
(οᾶ, δηα Πίτη ΟἸἹΥῪ 5.41} ποῖ 
50ΥΎΘ, 

Μαίί. ἱν. 15, 16. 

[ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγον- 
τος} Τῇ Ζαβουλὼν καὶ γῆ 
Νεφθαλεὶμ, ὅδὸν θαλάσσης 
πέραν τοῦ ᾿Ἰορδάνου, Ταλιλαία 
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ΤῈ6 νοΐοθ οὗ δΐτη ἐπαὺ 
οΥἿΙΘ[ἢ ἴῃ {86 ψΠάθγη 655, ΡΥο- 
ῬΆΓΘ γ6 {π6 ὙΑΥ ΟΥ̓ {6 1, ογᾷ, 
Τ8 ΚΘ Βίγαιρηΐ ἴῃ ἐπ6 ἄαδβογῖ 
ἃ ΒΙΡΉ -ΨΑΥ [ῸΥ οὐἵὐ σά. 

ραΐ, γ11]. 8. 

ΠΠΣ Ὁπ2 ἘΞΠΡΟΟν δ 
ἼΒ ΜΕΥ ΠΟ ΌΣΟΙ 5 ΘΠ 

ἘΘΉΕΠ ΠῚ Γῆπος 
Μδῃ ἄοί πού] ϊνο ὈΥ Ὀτοϑά 

ΟἾΪγ, Ῥαΐ ὈΥ͂ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ τρογὰ (δαί 
Ῥτγοσθράρι ουδ οὗ {86 τηοαίῃ 
οὔτις Τιοτά ἀοίῃ ταδῃ 1ἶνο. 

Ῥρ, χοὶ. 11, 12. 

ΡΤ ΥΒΝΡΟ. 
Ὧν ΕἸ ΘΎΤΟΘΏ ὙΡΙῸ 
3.15 ΗΒ ἩΝῈΛ ΘΒ 

Ἔν 
ἨΔδ 5}8}1 ροἷνο δὶβ δΔΏΡ615 

σμδῦρο ΟΥ̓ ἴπρ66, ἴο ΚΘορ 
[Π66 1. 811 ἐγ γγᾶγ8. ὙΤΠΟΥ 
Β.Δ1 Ῥοῶγ ἴπθθ πρὸ ἴῃ ἐλεὶ7 
μαπᾶθ, ἰοϑῦ του ἀαβ ΤὮΥ 
ἴοού ἀρδὶηδί ἃ 8[0η8.. 

δαί. νἱ, 16, 

πο τῊΣ ΘΠ ΝΡ 

ἐσ ΠΡ 
Ὑὸ 604}} πού ἰθρὺ {86 

Τιοτὰ γοῦν αοά, 

Ὁοαΐ. νἱ. 18. 

ΝΉ ῊΡΝ ΠΊΠΥΤΙΝ 
ἐ ἼΞΜΠ ἹΠΝῚ 

ΤΏου 5.81} ἴϑὺ (ῃ6 Τιογά 
τὴ γ αοᾶ, ἀπᾶ βεγγϑ Ὠΐτη, 

15. ἰχ. 1, 2. 

ΠΝ ΡΠ] ΠΕ} ΠᾺΞ 
ἡππ ΕΒ ΠΥ δ ΠΟ 5 
ἸΠΡΠ ἼΣΗ ὉΠ ΤῊ Δ5Π 

τ ΠΡ 158 ἵβκθη ἔγοτῃ ἰ86 ΤΙ Χ Χ, 
1 ΠῊ Ρ ῥγδδθηΐ ράββαρο 18 ἔγθοὶυ γσοηᾶογοᾶ ἤόοτ (ῃὴ6 ἩΡτον; Ῥαΐ {πΠ6 γοροϊνγοα σνουβίοη ἴῃ 

158. 1}. 28... τα. 1., 15 Ἰποογχοοί. Τι ουρῦ ἰο 6, “4.5 {Π6 ΦΌΥΤΩΘΣ {ἰτὴ6 Ῥγοθρἢς ἱπίο γ6- 
Ῥτόϑοὶ {86 Ἰαηᾷ οὗ Ζονθαϊπη δπᾶ {Π6 απ οἵ Ναρ δ}, Βὸ [π6 Βιισσοοα!ηρ ἐππὸ Ὀγηρ5. Ἰηἴο 
ΒΟΠΟΙΪ (ἢ 6 τᾶν οὗὨ {ῃ6 8568,᾽ ἕο, 

12 
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τει, ἴδετε φῶς μέγα" οἱ κατοι- 
κοῦντες ἐν χώρᾳ σκιᾷ θανάτου, 
φῶς λάμψει ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

Αοὐ αὐἰοκὶγ, Ο ἰαπᾶ οὗ 
Ζδθαυϊοη, ἰαπᾶ οὗὁἨ ΝΟΡΒΕ δ] ΐτη, 
δα {π6 τοὺ πῃ Ιηρ [Π6 
868 οοδδί, δη4 {86 Ἰἰαπᾷ δ6- 
γοπᾶ Φοτγάδη, (41166 οὗἩ [86 
Οἰθηθ168. Ο ρθορῖο νγαϊκίηρ 
ἴῃ ἀδύκηθϑθ, ὈοΠοΙ ἃ ἃ ρογθδῦ 
Ἰρῆε] γο {πᾶὺ ἄτνο}} ἱπ [6 
τορίοη, δηα βῃηδᾶον οὗ ἀθαίῃ, 
ὃν Ἰιρθῦ 588}} βῃ:πθ ροὴ γοα, 

(2. 15. 1111, 4. 

Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν 
φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται" 

ἨΔΘ ὈΘΑΥΘ ΟἿΤΓ βἴη8, δηᾶ 18 
Ῥαϊηθᾷ [ῸΣ 8. 

(18.). ὸοβθδ, νἱ. 6. 
Ἔλεος θέλω ἢ θυσίαν" 

1 ν}}} ἤδΥΘ ΤΏΘΓΟΥ ΓΑΡΠΘΓ 
{88ὴ 58Δ0γ1Εἔ6οθ. 

(14). Μ4.. ἢ. 1. 

Ἰδοὺ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγ- 
γελόν μου, καὶ ἐπιδλέψεται 
δδὺν πρὸ προσώπου μου" 

ΒΘΠΒΟΙά, 1 βοπᾶ ἔσῃ πὴ 
ΤῊ ΘΘΘΏΡΟΥ, 8Π4 ΠΘ 88.811] β1- 
ΥΟΥ [88 ὙΑΥ ὈΘίΌΣΘ 16. 

(,5.) ΒΒὸοβθϑα, Υἱ. 6. 

Ἔλεος θέλω ἢ θυσίαν " 

1 Μ1Π Πδνθ ΙΏΘΤΟΥ͂ ΤΑΙΒΟΣ 
{8 Βδου!ῆοσο. 

ΜΒ δίϊοαὶ ΟΥ̓ οίδηι. 

τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὺς ὃ καθήμενος 
ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα, καὶ 
τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ 
σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν 
αὐτοῖς. 

[Τηδὲ 1 πυΐρηϊ μα ἔα18116α 
ὙΒΙΟὮ τγὰβ Βροίζοη Ὀγ Εβαὶδ8, 
1ὴ6 Ρῥτορῃθῖ, βαυϊηρ,] ΤὴΘ 
Ιαπᾷὰ οὐ Ζδραϊομ, διά {16 
Ια οὗ Νορμυμδλίτη, ὈὉῪ [88 
ὙὙΑΥ οὗ [Π6 868, θεγοπᾶ 4 0Υ7- 
ἄδπῃ, 411|66 οὗ 1Π6 ΘΟ Π1165; 
[Π8 ῬΘΟΡΪΘ 1 οἢ βδύ 1 ἀδικ- 
685 βανν στοαῦ ρηῦ: ἀπά ἴῸ 
161 ἡ ΒΙΟὮ βαῦ ἴῃ [86 τορίοι 
δϑηα βιδᾶάον οὗἉ ἀδδίῃ, Πραὐ 15 
ΒΡΓΌΩΡ ὍΡ, 

Μαΐ, νἱῖ!. 17, 

[Ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
διὰ ἨἮἩσαῖον τοῦ προφῆτον 
λέγοντος" Αὐτὸς τὰς ἀσθε- 
νείας ἡμῶν ἔλαθεν καὶ τὰς νό- 
σους ἐδάστασεν. 

[ἼΠδῦ 10 τπηὶρηῦ θ6 {1}]16α 
ὙΉΙΘὮ γῶ5 ΒΡΟΚΘη ὈΥ Εἰδα 188, 
[Π6 Ῥτορμοῦ, βαγίηρ,] Ηϊτ- 
Β617 τοοῖκ ΟἿἿ ᾿πἢγτ 105, αηαᾶ 
ὈΔΙῸ ΟἿΤ᾽ 810 ΚΠ ΟΒ568. 

Μαίι. ἰχ. 18. (Οορ. Νο. 18.) 
[Μάθετε τί ἐστιν] Ἔλεος 

θέλω καὶ οὐ θυσίαν. 
[1 ϑάτη 18} [ἢδὺ τη ΔΉ 618,7 

1 ὙΠΠΙ μβᾶγθ πιοσου, δηα ποῦ 
ΒΔΟΙΙΠΟΘΕ, 

Μαῖϊ, ΧΙ. 10, 

[Γέγραπται "1 ᾿Ιδοὺ [ἐγὼ] 
ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου 
πρὸ προσώπου σον, καὶ κατα- 
σκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπρο- 
σθέν σου. 

ΓΙῸ 185 τυϊίθη,] ΒοΒοΙᾶ, 1 
ΒΟΠα ΤΩΥ͂ ΤῊΘΒΒΘΏΡΘΥ ὈΘίΟΥΘ 
[ὮΥ ἴδοα, νγἤ]οἢ 584}1 ῬΥΘΡΑΙΘ 
ΤΥ τγΑΥ Ὀοΐογα [Π66. 

Με. χὶῖ. 7. (δε Νο. 18.) 

Ἔλεος θέλω καὶ οὗ θυσίαν. 

1 ψ11 ΠΔΥ͂Θ ΤΊΘΤΟΥ δηᾷᾶ ηού 
ΒΘ ΟΠ ο6. 

ΠΣ ΟμΠ Ὀντι τ δδ πὶ ΟὉᾺ 
ϑ δ» ΟἿ} “ἠδὲ ἸΚῸ ἼΦΠ3 

Π) δ ΤΟΥ ὙΒ 
παν 

ἍΜ ΏΩη δὲ {16 ἢ γϑὺ ἢ0 115 }}ν 
αἴθιοιοα [16 Ἰδηα οὗ Ζουα πη 
δᾶ τῃ6 ἰαπά οὗ Ναρβλῖαὶ!, 
δηᾶ αἰογνγασὰ οἷα τῆοτο 
σΥἹονοιϑν αἰτοῦ λὲσ ὧν [ΠῸ 
ὙΓΑΥ Οὗ ἴΠ6 868, Ὀογομα 40ο1- 
ἄδῃ, ἴῃ 8411166 οὗ 116 ΠδΙΙΟΠ5. 
ΤῊΘ Ῥϑορὶθ τηδὺ ψδικοὰ }ὴ 
ἀδυκηοβδβ ἤαν βθθὴ ἃ δτοϑύ 
Ἰρὰῦ : (Π6Υ τὉἈ88ὺ ἄν 0}} ἴὰ (6 
ἸΔπᾶ οὗ 1Πη6 βμδᾶον οὗ ἀθϑβίῃ, 
ΠΡΟ ῃθπὶ Πα} {86 Ἰίρδς 
Βῃϊηθᾶ, 

15, 16. 4. 
ΝΣ ΒΘΠ ἸΣΌΠ, Ἰπ 

ΡΣ ΡΡΌΣΙΡΝ 

δ Βα Ῥοτπθ ΟἿΓ ρῥ ]οΐβ, 
ΔΙ ΟΔΙΓΤΙΘα ΟἿΌΣ ΒΟΥΙΓΟΎΥΒ. 

Ἡοβθδᾶ, Υἱ. 6. 

: ΠΕΡῚ ΣΒΙ ἼΘΙ 5 
1 ἀρβῖγθα τοσοῦ, δηα ποῦ 

ΒΟΥ ῆο6, 

Μα]. 1.1, 

“ΣΕ ΘΝ ΠΟ "5 
ἘΞ ΤῊ 

ΒΕΒοΟΙᾶ, 1 ΜΠ] βϑπᾶ ΤΩΥ͂ 
ΤΑΘΒΒΘΏΡΘΥ, 8Π4 μ6 5181} Ῥγ6- 
ῬᾶχΘ [86 γΥὯ} ὈΘίοτο ΤΏ6. 

Ἡοβθα, γΥἱ. 6. 

ΠΞΡΝΟ) ἜΘ ἼΘΙ 
1 ἀεβίγεα τηοσου, δηα ποῦ 

ΒΘ ΟΣ ΙΠοΟ. 

---.ὄ...-.»-»--ὡὦὥὋ»ΗόαῪ͵.ῬΘῸς΄“Ἐ.ω.ςἘςἘςἘς͵ς͵- -...  τ’’--ς-ς-ςἘςςἘ-Ἐ-.-Ἐςς--.-ς-Ἔ-Ἐ------ -ττ.5.7΄ΌἮ  ςϊἀ τὑτρτττσ.,ἅρ-ο-οῦὃ τ’ ὕρρ----᾿- -τᾷ-«ὉὁὙ΄.-- 

4 ΤῊ 5 οἰζαιοη ἀρτθο8 ποίτμοσ τι ἴμ6 Ἡδῦτονν ποὺ ἴμ6 ΠΧ Χ.: πρὸ προσώπου σου 8 
ἰηβογίοᾶ; δηᾷ ἴῃ {ἴ{, ἃ 8 011 88 ἰπ ἔμπροσθέν σου, ἴῃ βοοοπα φΡοΙδβοη 15 ραΐ, ᾿ἰπβιοδᾷ οὗ [π6 Ηἢγϑὺ 
ἴη Ηδῦτον. ΤῈ ἰξ [8 τορτοβοηΐθα 89 δὴ δἀᾶγοββ οὗ αοα ἴο Μοββίαι. ὙΒῸ 561η88 18 58- 
ΒΙΔΉΙΔΠΥ τἢ6 5816. 



μιοίαΐζοης Κοπι {6 Οἷα Τοείαπιοηξ ἐπ ἐδι6 ΜΝ ειυ. 

(16.) 15. Χ]1. 1, ϑ6, 

Ἰακὼβ ὁ παῖς μον, ἀντιλῆ- 
ψομαι αὐτοῦ " ᾿Ισραὴλ ὁ ἐκλεκ- 
τός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἣ 
ψυχή μον, ἔδωκα τὸ πνεῦμά 
μου ἐπ᾽ αὐτὸν, κρίσιν τοῖς ἔθ- 
νεσιν ἐξοίσει, οὐ κεκράξεται 
οὐδὲ ἀνήσει, οὐδὲ ἀκουσθήσεται 
ἔξω ἣ φωνὴ αὐτοῦ. κάλαμον 
τεθλασμένον οὐ συντρίψει, καὶ 
λίνον καπνιζόμενον οὐ σβέσει, 
ἀλλὰ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει κρί- 
σιν. ἀναλάμψει καὶ οὐ ϑραυ- 
σθήσεται, ἕως ἂν θῇ ἐπὶ τῆς γῆς 
κρίσιν, καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὖ- 
τοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 

ὁ ΔΟΟ 15 ΤᾺΥ βουνδηΐ, 1 1] 
Β6Ι͂Ρ ῖπη : 1ΒΓ86] 15 ΤΥ 6Π0- 
86), ΙὨΥ͂ 50] Π85 δοοθρίθά 
Βῖτη. 1 ἢᾶνθ ρα ΤΩΥ͂ 5Ρ1Υ1 
ὍΡΟΙ τὰ ; 6. 888]}} υϊηρ 
Τουτἢ Ἰπᾶρταομι τὸ ἴπ6 6ῃ- 
[11.5. 6 588]] ποὺ ΟΥΥ, ΠΟΥ 
ΠῚ ἂρ ἷ5 γοΐδθ, ποὺ 58}8}} Π18 
γοΐίοο θ6 Πρασᾷ νοι. ΔΑ 
Ὀγαϊδεα τοοᾶ 5841}. ἢ6 πού 
Ῥτθδκ, δῃπα βιηοκίηρ᾽ ἔδχ 5[18}} 
Ὧ6 ποῦ ἀπο: Ραὺ Π6 5881] 
Ῥυϊης [Του τῇ ἡπαρταρηΐ το {χπῖῃ. 
ἨΔ 58.811] 581π6 ουΐ, )ῃᾶ 5181] 
ηοῦ Ὀ6 ἀϊδβοουζαρθᾶ, ὉἈη01] ἢὨΘ 
δῶν βοὺ παρχηθηρβ οἢ [6 
θαυ: δηᾷ [ἢ 815 δῖ 588]} 
1η6 (ἀΘη01165 ἰχαϑῖ, 

(17.) 15. νἱ. 9, δα. 

᾿Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὗ μὴ 
συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψε- 
τε καὶ οὗ μὴ ἴδητε. ἐπαχύνθη 
γὰρ ἢ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 
καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως 
ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ἐκάμμυσαν, μῆποτε ἴδωσι τοῖς 
ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶ ἀκού- 
σωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ 
ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐ- 
τούς. 

Ὑο 541] πρᾶν ἱπᾶθοᾶ, Ἰ»πὲ 
γα 8141] πού πηδογβίβηα; ἃπᾶ 
γ 584}1] 8606 ἱπᾶθρά, θαῦ γο 
588}} πού ρΡοίσοίγθου ΕῸΓ [86 

Μαεῖϊ. χὶϊ. 18. ὅζα. 

[Ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγον- 
τος " Ἰδοὺ ὃ παῖς μου ὃν 
ἡἠἡρέτισα, ὃ ἀγαπητός μου ὃν 
εὐδόκησεν ἢ ψυχή μου" θήσω 
τὸ πνεῦμά μον ἐπ’ αὐτὸν, καὶ 
κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. 
οὐκ ἐρίσει ὀυδὲ κρανυγάσει, οὐ- 
δε ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατεί- 
αις τὴν φωνὴν αὐτοῦ " κάλαμον 
συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ 
λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως 
ἂν ἐκδάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. 
καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλ- 
πίουσιν, 

[ΤΠδὺ ἰδ ταῖϊρ αν Ὀ6 [1 8116 
ὙΒΙΟ γ85 ΒΡΟΐΚΘ ὈΥ͂ Ε)58188, 
(Π6 Ῥτορῃοῖ, βαγίηρ,7 Βϑῃοιά 
ΤΩ βουνδηΐ, ἡ Ποπὶ 1 ΠᾶγνθΘ 
ΟἸΟΒΘΕ; ΤΩΥ͂ θο]ονοᾶ, ἰῃ Ὑ ΠΟΤη 
ΤΩΥ 808} 15. Μ}6)]}} ρ]θδβοᾶ. 1 
Ὑ11 ῥΡυΐ τὴν βρὶτῖῦ ΠΡΟῚ ὨΪΤΩ, 
δια Β6 888}1 βΒῃονγ Ἰααρτηθηΐ 
ἴο {86 αδηθ]οθ. Ηθ 5881} 
ποὺ 5βγῖνο ΠΟΥ ΟΥΥ; ΠΟΙΌΠΟΙ 
8881] ΔΩΥ Τδη ἤΘΑΔΙ ΠΪ5 γοΐοθ 
ἴῃ {86 5ίχϑθοίβ, Α ὈῬγαϊδοά 
Υοοαῖ 508}} Ὧ6 ποῦ ὕγθαῖϊς, δηᾶ 
Βιιο κίηρ Πὰχ 5841} 6 ποί 
αποησῃ, Ὁ] μΒ6 βοηᾶ ἔουίῃ 
αᾶρταθπν ἀπίο ν]Ἱοΐουυ. ἀμά 
ἴῃ ἷ5. πδῖηθ 581} {π6 α6η- 
[1105 ἐγτιδύ. 

Μαίι. χὶπ. 14, ὅτο. 
[[Αναπληροῦται ἢ προφη- 

τεία Ἠσαΐου ἣ λέγουσα" ᾿Α- 
κοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, 
καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ 
μὴ ἴδητε. ἐπαχύνθη γὰρ ἢ 
καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ 
τοῖς ὠσὶν [αὐτῶν] βαρέως ἥἤ- 
κουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
αὑτῶν ἐκάμμυσαν, μή ποτε ἴδω- 
σιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς 
ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ 
συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ 
ἰάσομαι αὐτούς. 

ΓΑπᾶ ἰπ ὕποπῃ 15 [Ὁ1Π]16α 
1ῃ6 ΡΙΌΡΠΘΟΥ οὗἉ ̓ βαΐαβ, τυ 10 ἢ 
58 10}.,7 ΒΥ ᾿ιϑατίηρ, γὺ 5181] 
μθδσ, δαπα 5141} ποὺ ἀπᾶρῦ- 
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15. ΧΙΠ, 1, δόα, 

ΠΣ ἸΒΓΉΘΙΝΣ 513} 1 
γον ὙΠ ἜΣ ὮΞΒ) ΠΗΥῚ 
δ ἘΟΥ ΘΟ. ὈΒ Ὁ 

γον ΝΟ) ἘΦῚ δ Ὁ) ΡΟ" 
με ΚΝ ΠΡ ἸΟῚΡ ὙΠ 
Ὁ τ ΓΒ Θὴ Ων 
ΕΒ» ΡΥ ΠΌΝΟ Π.35) 
Ὁ ΥἼΝ γ50 δ. πΠ3) ὦ 

ὈΡκς ἸΠΤΠΦΝ ΘΒ Ο γ᾽ Αὶ8 
ἤδη» 

ΒΘΠΟ] ἃ τὴν βουνϑδηΐὺ ὙΒΟΤΑΙ 
ὉΡΒΟΙά, ταῖηθ οἱθοῦ ἐπ τυλοηι 
ΤΩΥ͂ Βοι1 ἀοΠρὨίοί : 1 αν 
Ῥα ΙΩΥ̓ ΒΡΪΧΓΙῦ προη ΐγῃ, ἢ6 
58.811] Ὀτίηρ' ἰοτἢ ιπαρτηθηΐ το 
τὴ6 αθηθΐοθ. δ 5}}8}}] ποὺ 
ΟΥΥ, ΠΟΙ ΠῚ ἌΡ, ΠΟΙ οϑ156 ἢ]8 
γοῖοα ὁ Ὀ6 μροαχᾶ ἴῃ ἰδθ 
βίχθοί, Α Ὀγυϊβθα τοϑᾶ 5}8}] 
86 ποῦ ὈγΘΑΚ : δηᾷᾶ [86 βιηοῖκ- 
1ηρ᾽ Ηδχ 5η811 ἢ6 πού αιθηοὶ: 
6 588}8}} Ὀσίηρ ἔοτ 1πᾶρ- 
τηθηῦ πηΐο χα. Ἐΐ Βὴ8]} 
ποῦ [81], ποῦ θ6 αἰδοουγαροά, 
{11 6 ἢᾶνὸ βού Ἰπαρτηθηῦ 1 
{π6 φυῇ : δηᾷ [86 15165 588]] 
τνϑὶλὺ [ΟΣ Ὠ15 1ϑνν. 

18. νἱ. 9, ὅζο. 

ἈΏΠΓ Ὁ νον ἡνον 
ΠΥ Ὁ 5 ΟΝ. ἸΝΕῚ ἡδπ 

ἼΞΣΠ ὉΣΜ) ΠῚΠῚ τυ στϑο 
ΛΡΩΩ ΠΕΣ ῚΒ νι Ὁ} 
"3: ἾΔ32). ϑηουδν Ὁ 148) 

: Ἷ5 ΚΘ Ἀ9} 

Ἡραῦγα ἱπᾶθοα, θαὉ ἀπο γ- 
βίαπα ποῦ; δῃ 566 γ8 ἱηα 664, 
Ῥαὺ Ῥογοοῖνο ποῖ. Μδκο [86 
μραχὺ οὗ {π15 Ῥθορὶθ ἔδί, δῃηά 

16 ΠἐῚῊ5 αἀαοίδιίοῃ 15 ῬΡΩΓΠΥ ΠΌτα [π6 ΤΙΧ Χ. ἀπᾶ ῬΑΙΩ͂Υ ἔτοπὶ [86 οὐρῖπα!, ΤῊ ΟὨἹΥ ἀἰἘ- 
ΟὈ]ΟΥ 18 ἴῃ [16 σϑηδογῖπρ οὐ ΘΝ 2 ὉΥ εἰς νῖκος. Ὅς δῆειίε (Ε τεφοίίδοῖος Ἡαπάδιιοῖ χηι 
Ν. Τ᾿ βΒαρροβεβ [παν τῃ6 ουδηρδ δὲ μδᾶ ἴῃ μἷβ ταϊηά, οὐ Υοϑα 85 ἃ Ρ]ΟΒ8 ἴῃ [86 τηδγρίῃ, ἰῃ6 

ΒΥ ΠΟΠΥΤΔΟΠΒ πνοῦ, ὙΠΟ 186 ΤΙΧΧ,, ἀρτοοίηρσ τ τμ0 Κγτίαο, γθηᾶο ΒΥ εἰς νῖκος, ἴῃ 2 

ὅϑδτα. 11. 36. δῃηα οὐμοὺ Ῥ]δοθβ. 
17 'ΠῊ 15 ραββῶρο 18 οἶδα δοοοζάϊηρ' ἴοὸ {πΠ6 ΤΧΧ, Τηθ ἩΘΌΓΟΥ ΔρΊΘ68. ἴῃ 5686, 8π4 ᾿Ὰ5 

πού Ῥθθῃ οββου θᾶ, 85 δη ο ρα (Ὁ, 29.) {πῖηκ5, Ὁ. 150 ροϊηηρ, 
18 
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μοαχί οὗἉ {π15 Ῥ6ΟΡ]Ὲ [85 θ6- 
ΟΟΙΏΘ Ρ,ΌΒΘ, 8Π4 [ΠΟ] ΘΔΓ8 
ἅΧ6 ἀ]] οὗ μοατίηρ, δπᾶ ἐποῖγῦ 
ΟΥ̓́ΕΒ πᾶν {ποὺ οἰοβοᾶ ; ἰθβί 
ΠΟΥ Βῃοι α 566 στ {Π6]ν 
6γ65, δηά πηδογειδηα τ] 
{ῃοῖν ποαῦΐ, δῃᾷ Ὀ6 σοηγνοσγίορα, 
δηᾷ 1 5Βῃοια 68] {Πθχὰ. 

(18.) 8. ΙΧχυἹ]. 2. 

᾿Ανοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ 
στόμα μου, φθέγξομαι προ- 
βλήματα ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

Ι ΜΠ ΟΡΘἢ ΤῊΥῪ του! ἴῃ 
ῬΔΓΆΡΙ6Β; 1 ὙΠ] αὐίοῦ Αγ 
ΒΔΥ ΤΠ 95 ὙΥ 110}. ἤδγο ὈΘΟῊ ἔΓΌΤΩ 
[πὸ Ὀορίηηΐηρ, 

(19.) Εκ. Χχ. 12, ὃ. Χχὶ. 16. 

Τίμα τὸν πατέρα σου, καὶ 
τὴν μητέῤα σου " “Ο κακολογῶν 
πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ 
τελευτήσει θανάτῳ. 

Ἡομοῦΐ [ὮΥῪ ἔλθου δηᾶ ΤΥ 
τοίου. Ηὸα (δὲ τον 165 ἢΪ5 
ξαϊθον ΟΥ̓ ΐβ8. τοῦ 5841] 
ΒΌΓΘΙΥ αἴ6. 

(280.) 15. ΧΧΙΣ, 18. 

᾿Ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος 
ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ ἐν 
τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, 
ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἄπέ- 
χει ἀπ’ ἐμοῦ " μάτην δὲ σέθον- 
ταί με, διδάσκοντες ἐντάλματα 
ἀνθρώπων καὶ διδασκαλίας. 

ΤῊ18 ῬΘΟΡ]6 ἄγαν ΠΡ ἴο 
τὰ ὙΠ ἐμοῖς τιουτῃ, δηᾶ 
{ΠΟΥ οποσ τὴ ΜΙ ὑπο ῖγν 
1105, θαῸ {Ποῦ Ἀθατὺ 15 δ Ὶ 
ἔγοιῃ τὴ: Ὀαΐ ἴῃ ταῖη ἀο 6 0 
ὙΟΥΒΗΪΡ πῖ6, ὕθδοβίηρ [86 
σοΙη τη ατηθηίβ δηα ἀοΟΙ 65 
οὗ τηθῃ. 

(81.) ἄἄαῃ. "ϊ. 94. 
Ἕνεκεν τούτον καταλείψει 

ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ 

ΜΒ,δοαϊ ΟΥἰξοίβηι, 

βίδῃᾶ ; δῃᾷ βϑοίηρ γα 588]] 
866, 8η4 541} ποῖ ῬΘΙΟΘΘΙΥΘ, 
ἘρΥ {μ18 ῬοΟρΙΘ᾿Β ποατΐ 18 
ὙΑΧΘΟΩ͂ ζτοβϑ, δηᾶ {Ποὶν 6878 
ἃτ6 ἅμ] οὗ μοαιίηρ, δπά {86} 
ΟΥ̓́Ω8. {ΠΥ Πᾶνα ο]οβοᾶ : ἰ6δΐ 
δῦ ΔΏΥ {ἰπη6 {Π6Υ 5ῃοπ]α 566 
σἱ ΠΟΙΓ δγοϑ, δηᾶ 6 ΔΓ 
σ1} ΤΠΘΙΣ Θ818, δᾶ 5ῃου]ᾶ 
Ὁπἀογρίδηα τ ἢ ὉΠα6ῖσ ποασῖ, 
δα 5ῃοι]α Ὀ6 σοηνοτοά, δηα 
1 5ῃο 4 68] [Ποτη. 

Μαιί, ΧΙ]. 85. 

[Ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος] 
᾿Ανοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στό- 
μα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα 
ἀπὸ καταβδολῆς. 

[ΤὨδῦ ἰδ ταϊρῦ θ6 {01411ς 
ὙΠΟ τγᾶβ βροίζθῃ ὉΥ̓ [Π6 
Ῥγορμού, βαυίηρ,7 1 71}} Ορθη 
ΤΩΥ του ἴῺ ΡΑΓΆΌ]65; 1 Ὑ}}}} 
αἰίοχ {1 ηρ5  ΒΊΟἢ πᾶνθ ὈΘΘη 
Καρύ βθοτοῦ ἔτοπι {ῃ6 [οπηᾶ- 
δίϊοι οὐ {Π6 νοτϊᾶ. 

Μαΐί. χνυ. 4. 

[ὋὉ γὰρ θεὸς εἶπεν τίμα 
τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, 
καί Ὃ κακολογῶν πατέρα ἢ 
μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 

[ἔογ αοἄ 5614,1] Ἠοηουτ 
ΤΏΥ [ΑΊμον δηᾶ τηοίμοῦ; πᾶ 
μΒ6 {μαΡ οὔγβοῖμ ἔδμοΥ ΟΥ̓ 
τοίου, Ἰοὺ Ηἰτα ἄϊ6 [86 ἀσαῦῃ. 

Μαϊί. χυ. 8, 9. 

[᾿Ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν 
Ἠσαΐας λέγων Ὁ λαὸς οὕὗ- 
τος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἢ δὲ 
καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ’ 
ἐμοῦ" μάτην δὲ σέβονταί με δι- 
δάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλ- 
ματα ἀνθρώπων. 

[Ἐϑαϊαῖι ργορμββὶθᾶ οὔ γοιι, 
βαγίηρ,7 ΤῊΪΒ Ῥ6ορΡ]6 ἀγανθῃ 
ὩΪΡῊ πηΐο τὸ ΜῈ {Ποῖν 
τηοῦςῃ, δηπα Πομπουγοίῃ τὴθ 
ὙΠ ὉΠ6γ 11ρ8; Ὀαῦ {ΠῸ]0 
Ποατὺ 15 ἴδ ΠΌΤ τηθ, εΐ 
ἴη γαϊη [ΠΟΥ (ὁ ὙΤΟΥΒΠΪΡ Πη6, 
ἰοδομίπρ'; ἴοσῦ ἀοοίτιηθβ [ῃ6 
ΘοΙητη Δ ἀπηθηΐβ οὗ ΠΊΘΗ. 

Μαΐίί. χὶχ. δ. 

[Εἶπεν" Ἕνεκα τούτου κα- 
ταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα 

τηᾶκο {ΠῸ0Ὶ} ΘΑΥΒ ΒαανΥ, δηᾶ 
5.0 ΠΟῚΓ 6Υ65: 1658. ΓΠΘΥ͂ 566 
ψ 10 ὉΠ6ῚΓ ΟΥ68, Δηα ΠΘΩΣ ὙΠ 
{Ποῖ οαῦβ, δηᾷα τιπἀογβίδπα 
τ Ποὲγ μοαγί, Θη ἃ ΘΟὨΥΘΤΙ, 
δα Ὀ6 ΠθΑ]6ά. 

Ῥ5, ἸΧχυὍ[}8ἩΕ 2. 

ΠΧ ΒΙΣ "Β Οὐ ΠΉΠΒΝ 
ἐ ΠΡ 90 ΤΥ Π 

1 Μ11] ΟΡΘἢ ΤΩΥ τηοπί ἰη 8 
ΡΆΥΔΌΪΟ; 1 ΜΨ11 πἰίὸῦ ἀδτκ 
Βαγἱηρ5 οὗ οἹά, 

Ἐκ. Χχ. 12, ὃ. Χχὶ. 17. 

ΡΝ ΤΙΝ) Ἤ ΒΑΕ ΤῊΣ ἼΞ5 
τὴ ΡΝ Ὁ ὭΡΡΙΟΝ 

: ΠΡ" 
ἩσηουΥ [ΠΥ ἴδῖμον δηᾶ τὰν 

τηοῦῃοσ, Ηὸθ [Πδὺ σα βοῖἢ ὨΪ8 
[αἸΠΟΥ ΟΥ 15 τηοῦμθι 584}} 
ΒΌΆΓΟΙΥ Ρ6 Ραΐ ἴο ἄθαίῃ. 

18. Χχῖχ. 18, 

ὍῸΞ ΠῚ ΠΡ Ὁ) 5 
ΡΠ 30) "3 ἼΞ9 ΘΠ ΕΙΣ) 

ἫΝ ΤΌΝ ΠῚ ΉΡὉ 
ἐΠΉΡΟ Οϑ ΝΣ ΤΟΥ 

ΤῊΪ8 ῬΡ ΟΡ ἄγαν ΘΔ πι6 
αὶ {μ6ῖγ τηουἢ, απ τυ 
τμ6ῖν 1105 ἄο Βοποῦν τὴ6, Ὀαΐ 
Παγο τοιηουοα {ποῖ μοαγὺ ΓᾺΓ 
ἴσοτῃ τὴ6, δηᾷᾶ ἐποὶν θαυ ἴο- 
ὙγαΥἂβ τὴρ 18 ἱδαρηῦ ὈΥ {16 
Ῥγθοθρὺ οὗ πηθῃ. 

(οη. 11. 94. 

ΛΒΝΤΙΣ ΡΤ} 9 

39 ΤῊ 5 οἰζαιίοη ἴα τηαᾶρ ἤΌτα [Π16 ΤΟΧ Χ,, θπὺ ποῦ οχαςῦγ. Ὑπὸ ΙΧ Χ, πιϊβίοοκ "Π]}} [ῸΣ 

ὙΠ), δηἃ {πογοίοτο ἰγϑηβαίθα ματὴν δέ, ]16 ἢ} [η6 ογϑπρ 6 ]15ὺ ΓΌ]οτγα ποὺ πδύδη ἄϊη 

31 Ἔτοπ {π0 ΤΙΧΧ,, γηο ᾿ἰπϑογίοα οἱ δύο ἔογ {Π6 5α|κθ οὐ οπρἢ 518. 
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καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολ- 
ληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἷ δύο εἰς 
σάρκα μίαν. 

ΤΠΗογοΐοσα 5881 ἃ. τηϑῃ 
Ἰοᾶνο "5 Τα ΟΣ πα 15 τηο- 
ἐδογ, δῃα 5881} οἴθανα ἰο ΐ8 
ὙΠῸ, δηᾶ ΠΟΥ ὕτο 818]1] θ6 
ΟΠ6 Πδ5ἢ, 

(22.) Ἐκ. χχ. 12, ὥς. 

Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 
τὴν μητέρα σον’---Οὐ μοιχεύ- 
σεις " οὐ κλέψει5" οὐ φονεύσεις" 

3 οὗ ψευδομαρτυρήσει5" 

Ἡοπουῦῦ {ΠΥ {αὐ Π6Υ δᾶ ΤΥ 
τηούμον, ΤὭοα 508] ποῖ σοτὰ- 
τοῖξ δαν!ογγ. Τοα ΒΠδ]ῦ ποί 
Βίθαϊ, Τῆοα 5881} ποῖ ΚΙ]]. 
Τπου 58810 τού θαι [8156 
ὙΥΪΓΆΘΒ58. 

(28.) Ιου. σίχ. 18. 

Καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου ὧς σεαυτόν. 
Απᾶ ποὺ βῃδα]δ ον [ὩΥῪ 

ὨΘΙΡΉ ΒΟΌΣ 8.5 ὉΠ γβ6 1 

(24). 6466. ἰκ. 9. 

Χαῖρε σφόδρα θύγατερ Σιὼν, 
κήρυσσε ϑύγατερ Ἱερουσαλήμ' 
ἰδοὺ ὃ βασιλεὺς ἔρχεταί σοι 
δίκαιος καὶ σώζων, αὐτὸς πραῦς 
καὶ ἐπιθεθηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον 
καὶ πῶλον νέον. 

Ἐο͵οῖσα συθϑῦ γ, Ο ἀδαρηίοῦ 
οὗ δῖοι; ργοσίδίτη 16 δἱσῃά, 
Ο ἀσπρηίοῦ οὐ Φογαβδίο : 
Ῥοἢοϊά, 6 Κίῃρ᾽ 18 σουηηρ; 
ἰο 1866, 780, ἃηα 8. ΘΥΊΟΏΥ : 
ἢ 15 τη 0 1, δ ηα γἱαϊηρ᾽ ΘΟ Δ 
8.585, δα ἃ γοῦῃρ ἴοα!, 

(25.) 18. 1νἱ, 7, ὃ. 6.011. 11. 

Ὁ γὰρ οἶκός μου οἶκος προσ- 
εὐχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς 
ἔθνεσιν. Μὴ σπήλαιον λῃστῶν 
ὃ οἶκός μον οὗ ἐπικέκληται τὸ 
ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ ἐκεῖ ἐνώ- 
πίον ὑμῶν ; 

ἘῸΣ ΤῊΥ͂ Βοῦβα βῇδ}]} ὍΘ 

καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσε- 
ται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσον.- 
ται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 

Γ[Δπᾶ 5814,] ΕἘργυ (115 οῦ 56 
584}} 8 τῆϑη ἰθᾶγο ἔλίΠῸΓ δηᾶ 
τηούδοσ, δηα 5041] οἷδαγθ ἰο 
ἢἷ8 νη; πη [Π6Υ ὑνγαΐῃ 5841] 
Ῥ6 οὔθ Ηθβἢ, . 

Μαίΐ. χιῖχ. 18, 

[τό] Οὐ φονεύσεις, οὐ μοι- 
χεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευ. 
δομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πα- 
τέρα καὶ τὴν μητέρα. 

65:15 584, Του Βα] ἄο 
ὯῸ 1661; μοι 5881} ποῖ 
σοτητηἷξ Δα] ίοσΥ ; ἴῃοιι βῆ] 
πού βίθα]: ὕμοὰ 881} ποί 
ΒΘᾶΣ [1586 τ ϊποϑβ ; ΒΟΠΟΙΣ 
ΤΥ ἔλθου πα (ΠΥ τοῖο υ. 

Μαί!. χίςσ. 19, 

[Καὶ ᾿Αγαπήσεις τὸν πλη- 
σίον σου ὧς σεαυτόν. 

ΓΑπᾶ,] Ὑμοὰ 588} ἰονὸ 
[Πγ ποὶρρουγ 8ἃ5 ὑπ υ 80], 

Μαΐ. χαχὶ, ὅ. 

[Ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 
τοῦ προφήτου λέγοντος] Εἴ- 
πατε τῇ δϑυγατρὶ Σιών ᾿ἸἸδοὺ 
ὃ βασιλεύς σον ἔρχεταί σοι, 
πραῦς καὶ ἐπιθεθηκὼς ἐπὶ ὄνον 
καὶ ἐπὶ πῶλον υἷὸν ὑποζυγίου. 

[ἼΠα0 1 ταϊρηῦ θ6 {1]61164 
ΠΟ ψγὰ8 ΒΡΟΚΘΙ ὈΥ̓͂ (Π6 
ῬΙΟρ Ποῦ, βαυπρ,,7 161} γο [86 
ἀδαρηίον οἵ δίοη, Βϑβο]ᾶ [ΠΥ 
Κιπρ' σοτηθ ἢ πηἴο {Π66, ΤΘΘ]Κ, 
διη 5ιπρ’ ΠΡΟῚ 8 485, δὰ 
ὃι ΟΟ]0 {πΠῸ [04] οὗ δῇ 888. 

Μαίί. χχὶ. 13. 

[Γέγραπται Ὃ οἶκός μου 
οἶκος προσευχῆς κληθήσεται, ὕ- 
μεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον 
λῃστῶν, 

ΓΙῸ 15. υπίθη,] ΜῪ πουβὸ 

ἐῃ ἐλ Λζειο. 119 

ΔῈ} ἸΡΙΘΈΣΒ. ΡΒ ᾿ΕΝ. 
ἐπι: ἰρϑὉ 

ῬΤΠοΥΘίοτο 5881] ατάδῃ ἴθαγα 
ἢἷ8 ΤἈΒΟΥ δηᾶ ἢ18 τη που, 
ΔΩ 5881] οἷοδγθ πηΐο ἮΪδβ 
ΜΠ][6: δΔηα ἰΠ6Υ 588}} θ6. οη6 
Π6ΒὮ. 

Ἐκ. Χχ, 12, ὅτο. 

ἘΠΡΝΡΤΙΝ) Ἤ ΒΕ ΤΙΝ ἼΞ9 
δος ΣΡΩΝ ΝΟ. ὁ ΠΡῚΝ ΝΟ 
ἽΝ νη. ΠΝ δ᾽ ἐ 35} 

ει 
Ἡοπουῦΐ ἰῃγΥ [ἈΤΠΟΥ δηὰ (ἢ Υ 

τοῦ 6 1.-- Γοα 508} ποὲ ΚΙ]]. 
ΠΏου 588}0 ποῦ οσοτητηῖϊ δᾶ]- 
ἰ0ὺ ὙΠοῖ 5Πδ]ῦ ποῦ δβίθα]. 
Το 58|81}0 ποὺ 68. 8156 
ὙΠ658, 

Του. χῖχ. 18. 

ΕΝ 070 ΣΙΞΠΒῚ 
Τῆι 58.410 Ἰονο (ὮΥ ποὶρῃ- 

ὉὈΟΌΓ 8ἃ5 {ἘΠ γ561}. 

Ζ6ΟῈ. ἰχ. 9. 

ΔΉ ΠΟΥ ΤΙΞΒ ὙΜῸ . 
ΚῚΣ) ἼΞ9)9 ΠΒΠ ΟΦ, ΠΞ 

ἮΝ ΝΘΠῚ ΦΉΣ ΡῚῪ ἪΡ 
ἼΞ Ὅν.) ἡρητῦν Δ9 Ἢ 

ὁ ΤΊΣΙΣ 

Ἐἠοῖδο οσγθδίγ, Ο ἀδαρ]- 
ἰοῦ οὗ Ζίοῃ; βῃουῖ, Ο ἀδηρῃ- 
ἴοΣ ΟΥ̓ εγαβαίθα; Βεπο]ᾷ, 
ΤΥ Κίπρ' ΘοΙηθί ἀηΐο {Π66: 
6 ἐθ 780; Δ ΠΑΥΏρΡ᾽ Βα |να- 
ἐἰοη; ἸΟῪ, δηα Υἱ α]ηρ᾽ πΡΟᾺ 
Δ 4.58, δη ἢ ὩΡΟῚ ἃ 60] [ἢ6 
οδ] οὗ 8 885. 

15. 1ν]. 7, ὃ. ὅ6Γ, Υἱῖ. 11]. 

Μὴ) ΠΡΒΗΓΤΞ 3 "5 
ΘΙΥἽΒ ΠΌΜΌΠ ἐΘΡυ πο 
ΚΤΩΣΨΕ ΠῚ. ΠΙ3Π ΠῚΠ 

ςς ΕΘ ῊΞ Λουτηου 
ἍΜΊΩ6 Βοῦβο 5881} δ οδ]]δᾶ 

-.ὕ.» 

24. ΤῊ 8. 18 ἐδίξθῃ ἥοτα Ζεοῖ, ἰκ.9. ὙΠῸ ατθοῖκ 88 δθδηἀοηθᾷ ἴῃ βοῖηθ βχργαβϑίοῃϑ, 83πά 
{π6 ΗἩΘΡΌΥΘΥ ΙΩΟΓ6 [Ὁ] ονγοά. ΤΠῈ ποτᾶϑ εἴπατε----ιών αἴοὸ ῬΥΘΗ͂ΧΟα ἔγοτα 188. [Χ1]: 1}. 
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οδ]]οᾷ 8 ποπβα ΟὗὨ ῬΓΑΥ͂ΘΥ [ὉΓ 
811 ὩδΕΟΠ8Β. 158 ΙΩΥ̓ ΠΟΌΒ6, 
ὙΠΘΥΘΟΙ, ΤΩΥ ΠΔΙῺΘ 18 081164, 
ἃ ἄθη ΟΥ̓ΣΟΌΡΘΙΒ ἢ ὙΟῺΣ Ογ6857 

(26) ΡΒ, νὙ"]]. 2. 

Ἐκ στόματος νηπίων καὶ 
ϑηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον" 

Ουἱ οὗ [π6 τηουΐα οὗἉ θ8 0685 
Δη4 Βυοκ|πρβ μοῦ ἰδοῦ ροῖ- 
Τοοίοα ὈΓαΐβθ, 

(27.) Ῥβ. οχυϊ, 22, 28. 

Δίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἵ 
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας. παρὰ κυ- 
ρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι δαυ- 
μαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

ΤὮο βίομο τ ΒΟ ἢ (Π6 Ὀ.114- 
ΟΥΒ το)οοιβα, [86 58πη6 18 θ6- 
οοΙ6 [ὴ6 μοϑᾷ οὗ [6 σΟΥΠΘΥ. 
Γἢϊ5 88 θθοῃ ἄοπο οὗ {86 
Τιοτᾶ: δηᾷᾶ 1Ὁ 15 οηάογα!] ἴῃ 
ΟἿΪ ΘΥ̓Θ68, 

(28.) δοαί. ΧΧΥ. ὅ. 

᾿ὰν δὲ κατοικῶσιν ἀδελφοὶ 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ ἀποθάνῃ εἷς ἐξ 
αὐτῶν, σπέρμα δὲ μὴ ἢ αὐτῷ 
οὗκς ἔσται ἣ γυνὴ τοῦ τεθνηκό- 
τος ἔξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι" ὁ 
ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς ἀυτῆς εἰ- 
σελεύσεται πρὸς αὐτὴν καὶ λή- 
ψεται αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα καὶ 
συνοικήσει αὐτῇ. 

Απᾶ {ἢ Ῥγθίρσοῃ βΒδου]ᾶ 
᾿ῖνο Τοροίμου, δηα οη6 οἵ {πο 1 
ΒΒοΙΪα ἀΐο, δᾶ βδου!ἃ ποῖ 
Βαγο δβεϑᾶ, [86 τὶ οὗ {6 
ἀοοδαβοά 5}81]1] ποῦ ΤΙΔΔΥΤΥ Οὐἵ 
οὗ τὴ ἐγ ἴο ἃ τηδὴ ποῦ 
Τοϊαίοά : ΠΟΙ θη 8. ̓τΤο- 
ΠῈΣ 5114}} ρῸ ἴῃ ἰο ΠΘΥ, δᾶ 
5881 (8 Κ ΠΟΥ ἴο Βἰπηβ6 1} ΤῸΓΥ 
8 Μ|1ὼΟ, δηἃ 5}8}} ἄνγθ}} τ ἢ 
ὮΘΥ. 

(29.) Ἐκ, 1}. 6. 

Ἐγώ εἰμι ὃ ϑεὸς τοῦ πατρός 
σου, δεὸς ᾿Αθραὰμ καὶ δεὸς 
Ἰσαὰκ καὶ ϑεὸς Ἰακώβ" 

Τ τὰ ἴῃ αοά οὗ [Ὡγ ΓΔΓΒΟΥ, 
{116 ἀοἂ οὗ Αὐταἤδτη, δηᾶ 
(ἢ6 αοἄ οὗ Ιξ88ς, δπᾶ 186 
(οὰ οἵ ὅδο0θΡ. 

Βιδςαἴ Οἱ οῖδηι. 

588} 6 ο8116 ἃ ἐπα μοι56 οὔ 
Ῥγδγοσ, Ὀὰ  γο ᾶνο τηδάθ 1 
ἃ ἄδῃ οὗ [[ίονο8. 

Μαῖι. χχί, 16. 

[Οὐδέποτε ἀνέγνωτε" “Ὅτι 
ἐκ στόματος νηπίων καὶ ϑηλα- 
ζόντων κατηρτίσω αἶνον ; 

ΓΗ͂δνο γε πϑυοῦ γοδᾶ,7 Οἱ 
οὗ {16 τηοῦτἢ οὗ 8068 δῃά 
ΒΈΌΘΙΚΠ 5 ἴθ Παβὲ ρογίθοιοα 
ῬΓΆ1Β6 ὃ 

Μαί. χχὶ. 42. 

[Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς 
γραφαῖς" Δίθον ὃν ἀπεδοκί- 
μασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνία" 
παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ 
ἔστιν δαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς 
ἡμῶν. 
[14 γα πονοσ τοδᾶ ἴῃ [Π6 

ϑουϊρίαγοβ,7) ΤὨ6 βίομϑ ΨΏΙΟῈ 
(ὴ86 θυϊἄθγβ το]θοίθα, {Π6 
Β8Π16 15 Ὀδοοῖηο πο Ποϑα οὗ 
116 ΘΟΥ̓ΠΘΥ: [15 15 [6 Το γα 5 
ἀοίπρ, δηᾶ 10 18 ΤῊΔΙΎ6]]ΟΌ8 
ἴῃ ΟἿἿ ΘΥ̓Θ5. 

Μαί(. χκχὶϊ. 24. 

[Μωνσῆς εἶπεν,] Ἐάν τις 
ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἵνα 
ἐπιγαμβθρεύσει ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἄνασ- 
τήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὖ- 
τοῦ. 

[Μο5868 5αἰ4,] 1ξὰ τηδῃ ἀ]6, 
Βανίηρ πὸ οὨηάγοη, ἢ18 ὑγο- 
{861 588}1 ΤΑΔΥΤΎ ΠῚ5 τ, δᾶ 
Τα ῖβ6 ΠΡ Β66α τιηΐο 15 Ὀσού Υ. 

Μαΐίι. χσῦ. 832, 

[Οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν 
ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ λέγοντος" Ἐγώ 
εἶμι ὃ ϑεὸς ᾿Αδραὰμ καὶ ὁ δεὸς 
Ἰσαὰκ καὶ ὃ ϑεὸς Ἰακώθ, 

[Βανὸ γὸ ποί τοδά {δὶ 
ΜΈΪΟ, 85 ΒΡΟΚΟ ἀηῖο γοὰ 
Ὀγ ἀοά, βαγὶηρ.7 1 δὰ [6 
αοαἂ οἵ Αδγαῖϑηι, δηᾶ {86 
αοῖ οὗ 15880, 8π4 {6 αοά 
οὗ αοορῦ 

ΔῺ ἤουβ6 οΟὗἨ ΡΥΔΥΟΙ ἴῸΣ 8]1 
ῬΘΟΡΙΘ. 18 {Π]18 ποπδβθ, ὙΠῸ Ὲ 
156. σ4||64 ΟΥ̓ ΤΥ πϑῖη6, Ὀ6- 
οὐ ἃ ἅδῃ οἵ τΌΡΌΘΥΒ ἴπ 
ΥΟῸΙ ΟΥ̓ΘΒ ἢ 

Ῥ5. νι], 2. 

ἘΠ᾽ Ὁ)" Ὁ οἷν ΒΡ 
}} 

Ουὐ οὗ [86 τοῦτ οὗ θ8 008 
ΔῊ βυοΚ]ηρδ μαδὺ {πο οΥ- 
ἀαϊηθα 5 γοηρτ. 

Ῥβ. οχυϊ!. 29, 238. 

ΠΡ ὈΥΞΙ ὙΘΑΕΙ9 13} 
τὴπὴ ΣΝ :ΠῺΒ Ὁ 
τε) ΔΘΠ ΤΙΝῚ ΤΊ 

ὁ ΔῊ 

ΤῊΘ 5ἔοῃο τσλίοί [86 θ.114- 
ΟΥΒ τοῆιβοά, 15 Ῥϑοοῖῃθ [δα 
Ποδᾶ βέορε οὔ [886 ΘΟΥ̓ΠΘΥΓ. 
ΤῊ 15 1ῃ6 Τιοχ᾽5 ἀοίην, Ὁ 15 
ΤῊΔΥΥΟΙ]ΟᾺΒ 1] ΟἿἿ ΘΥ̓Θ9. 

Τ6πί. χχν. 85. 

ΤΣ ὙἩΓΙΣ ὌΝ ἼΔ}᾽ 5 
“νος 12) πη Ἴπὶ 
ΠΡ ΠΠ ΓΘ ΠΝ ΠῚ 

ΤῸΝ Ν᾽ ΠΩ) Ὕ ΟΡ 
ἐΒΌΒ Ὁ) Πυιῖο 5 ἘΠΙῸΝ 

ΤΕ Ὀτοιῆγοη ἄνγο]} ἐορο 6, 
δηᾷ οὔθ οὗ πο αἷθ δπᾶ 
Βᾶγα πὸ ΟὨα, τπ6 τῖΐθ οὗ 
16 ἀορδᾷ 5881] ποῦ ΙΤΩΔΥΤΥ͂ 
ὙΠ Ποῦ αμὖο ἃ ΒΙΓΒΠΡΌΓ: ΠΟΥ 
ἨαΒΌΔηα᾽ Β ὈτοίθοΥ 5881] ρῸ 1 
ἀηΐο ΠΟΙ, δηα ἴακο ἰοῦ ἴῸ 
Ὦπὰ ἴο 16, απ α ρογίοσιῃ [ἢ 
ἀυῖγ οὗ δη Βυβρϑηα᾽ Β Ὀτοίμο Σ 
πηΐο Π6Γ. 

Ἐκ. 11}. 6. 
τὸν ΣΝ τος "δ ϑὲξς 

τδμὰ ΡΠΥΣ ποις ὈΠῚΞΝΣ 
ὁ ΔΡῸΣ 

Ι απὶ πο αοἄ οὗ την ἔδύμον, 
τ). (ἀοἂ οὐ ΑὈταμδιη, 180 
(οᾶ οὗ βϑδᾶς, δηά {86 αοὐ 
οὗ σ4ςο8. 
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(80) Ὅσαι. νἱ. 5. 
Καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν 

δεόν σου ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 
σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου. 

Απᾶ ποὺ 5] Ιου [86 
Τιοτὰ ἰθγΥ αοὐ νι 411 τὰν 
ταϊηᾷ, δῃα ψ 10} 411 ἐγ δοιαὶ], 
δηα 811 ἐῃγ βίαι. 

(81.) Ιμεν. χίχ. 18, 
Καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 

σου ὡς σεαντόν " 
Απᾶ {μοῖῖ 588}0 Ιογὸ (ὉῪ 

ὨΘΙΡΉΡΟΙΣ ἃ8 {Πγ56]8, 

Ῥ. οἷχ. 1. (92.) 

Εἶπεν ὃ κύριος τῷ κυρίῳ μον 
Κάθου ἐκ δεξιῶν μον ἕως ἂν 
δῷ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶν σον. 

ΤῈ 1 οτᾶ 5αἱα [ο τὴ Τογᾶ, 
δ10 πο ΟἿ ΙΩΥ̓ ΤἹΘῺ Βδηᾶ, 
ἨΠΕῸᾧΪ τᾶ κο Τὰ 6 ΘΏΘΙΠΊΪΘΒ 
ΤᾺΥ ἰοοὐδίοο!. 

(83.) Ζβοῇ. χίπ, 7. 
Πατάξατε τοὺς ποιμένας, 

καὶ ἐκσπάσατε τὰ πρόβατα" 

τηϊο {Π6 Βῃ ΡΠ οΥ5, δηᾶ 
ἄγαν ουύ [Π6 5Π66ρ. 

(84.) Ζρο. χὶ. 1. 

᾿ Κάθες αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευ- 
τήριον, καὶ σκέψομαι εἰ δόκιμόν 
ἐστιν͵ ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην 

᾿Μα. χχῖ, 87. 

᾿Αγαπήσεις κύριον τὸν θεόν 
σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ 
ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν 
ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. ᾿ 

ΤΠου 5881} Ἰοτο {86 ΤἸιογτᾷ 
ἰὯγ αοα νι} 811] τὴν Πδασί, 
δ ἃ ὙΠ} 411 ἐγ βοαὰ], δηᾶ 
σα 811 Γ[ὨΥ τηϊηᾶ, 

Μαῖΐ, χα, 839. 

᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου 
ὧς σεαντόν. 
Το 588}0 ἰόν [ΒΥ ποὶρἢ- 

ῬΟῸΓΣ 85 {0 Υ861 

Μαΐ, χχῖϊ, 44. 

[Δαυεὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ 
αὐτὸν κύριον, λέγων" Εἶπεν 
κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐϊς 
δεξιῶν μου ἕως ἂν δῶ τοὺς ἐχ- 
θρούς σου ὕποκάτω τῶν ποδῶν 
σου. 
[αν] ἴπ βριγἱῤ 68115 Βΐτη 

Τιοχά, βαγίηρ,7 ΤῊΘ Τιοτὰ 56ϊἃ 
πηΐο ΤῊΥ Τοχά, δῦ ὑμοτι Οἢ 
ΤΥ Τρ Παηῃᾶ, {111 1 τγδκα 
{8 1ὴ6 ΘΏΘΙΆΪΟΒ ΤΥ ΤΟΟίΒίΟΟΙ. 

Μαίί. χαυὶ. 81. 

[Γέγραπται γάρ Πατάξω 
τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισ- 
θήσονται τὰ πρόθατα τῆς ποί- 
μνη5. 

[Ἐὸγ τ 15 ψυϊτίθη,7 1 1} 
ΒΙΙΟ [ῃ6 ΒῃΘΡΒοσᾶ, δηα {Π6 
ΒΏΘΘΡ οὗ {Ὧ6 βοοῖς 5881} 6 
βοδύζογοα φρτοδᾶ, 

Μαι. χχυῖ 9, 10, 

[Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν 
διὰ Ἱερεμίου τοῦ πρόφήτου 
λέγοντος. 7 Καὶ ἔλαβον τὰ 
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Ὦσαΐ. νἱ. δ. 

ΦΠΡΙΣ ΠῚΠΣ ΤΙΣ ΠΞΠΝῚ 
ἬΦΌ) 53) Ἴ237 "2933 

ἘΣΨΡΡΝ 
Απᾶ ἴδοι βμαῖε Ιογα {διὸ 

Τιοτᾷ τἢγ αοἄ ν| 8}} τπἷπς 
Βοαγί, ἀπα τὰ ἢ 81} ΓῪ 808], 
δα ΜΠ} 4}1 (Ὦγ ταὶ. 

Τιον. Χὶσχ, 18. 

: ΟΣ ἼΝ2 ΠΒΠΕῚ 
Τῆοα 5410 ἰογϑ {ΠΥ ποῖρσ ἢ- 

οι 885 {Πγ5618. 

58, οχ. 1. 

δ γα ττὴπὶ ἘΞ 
ὉἽΠ Ἴ3Ν γ πν Σανν, 

ἜΣ αν 

ΤὰῸ Τιοοχᾶ βαϊᾷ πηΐο Τὴ Υ 
Τιογά, 510 τμοὰ δὲ τὰν τίρῃι 
διαημᾶ, ἈΠῚ] Ι τηᾶκο [Πΐπο 
ΘΠΘΠ1165 ΤΠ Τοοἰβίοοὶ, 

ΖοροΒ. ΧΙ, 7. 

ΚΒ ΓΤ ἼΠ 

ἐπ᾿ ἢ 
ϑιηϊθ [6 Ββορμῃογᾶ, αδπᾶ 

{Π6 5066} 584}} θα βοδίϑγβᾶ. 

ΖοΟΠ, ΧΙ. 18. 

“πιὸ Ἴχθη δας ἀπ δα 

ΣΡ ἜΣ ἼΝ ἼΠ 

9 ΤῊ ραββᾶρθ 18 οἰϊθα ἔγθοὶυ δἴνου ἴΠ6 τ χΧ Χ. τας 
83. ΤῊ 18 ᾿Ά ΚΘ ποῖ Π0 Γ᾽ ἔγτοτα [μ6 ἘΓΘΌΤΟΥ πον [86 ΓΧΧ,, μΝαΐ αποίοα ἔλθοΙγ δπά ᾿Ἰηἀδροηά- 

ΘΠΠγ. Ὑπὸ ἱτπηρογαίϊνα 1], τοπάογοα πατάξατε ἴη [πΠ6 1 Χ Χ.,, ἴα ὁμαπρϑᾶ ἱπο [86 ἔαΐαγο, 
θθοδῦβθ ϑοθονδα οοτητηδηᾶβ, ΤΏΘΤΘ 15 ΠῸ ΤΥ άβοῃ ἔθου Βαρροβίηρς στὰ Οὐνοὴ (ΤῸ Μοάᾶοβ οὗ 
αοίδιίοη π8θ8 Ὁ. τΓπ6 ἘνδΏρΘΙΠοα] Ὑ͵Ύ 6 Υ5 ἘΧρ δἰ ποα ἃπα νη αϊοαιθα, Ρ. 94,) ἀπά Πδη.-. 
ἀο]ρΡἢ (Ρ. 80.), [μὲ 86 ἩΡΥυθΥν νγαβ αἱ ὅσβυ Ἴνξ, 

“Ἢ ΤῊΙΒ αἰξαιίοη 18 αἰϊοη θα τῖθ ΘομβΙ ἄθγδ]6 αἰ ΗΠ οα]Υ. ὙΉΘΓΘ 18 ΠΟ μάδβαρα οὔ {π6 Κὶπᾶ 
ἴῃ Φογοιηΐίδῃ, Τὶ 15 Τϑαπᾶ ἴῃ Ζοοἢ. χὶ. 183, τὸ ΜΒΝ. Ὑὑ ἢ [86 βγτίας δηᾶ Ῥογβίδη 1ϑαγθ 
ουὖὖῦ 186 Ὠᾶτηθ, Οπο ΜΆ, απᾶ (μ6 Ἰαίον ϑ'τίδο ἴῃ [86 τοτρίη, τεδᾶ Ζαχαρίσν,. Βαΐ Οτΐρβη, 
ἘΒΘΌἴα8, δ τοιπθ, Απριϑίίηθ, 4}1 ἑοππα {Π6 ἀϑπ8] τϑαᾶίηρ; ἰη (πὸ ἴοχΡ; δπὰ Απριβίπα ργθ- 
ἴογΒ 1ῦ 88 [8 οτἹρῖπα] οη86. Οτἱρθπ ἐπουρἣν ὑπαὺ τΠ6 οἰλαῦοη νγᾶϑ ἐδ κθη ἔγοτη ἃ ἢ ΔρΡΟΟΙΎΡΒΔΙ 
ὙΓΟΙΚ ΟΥ̓ ΘΓ Δἢ ; ἃἀπα Φογοιηα δοίπα!γ ἐουπᾶ Ὁ ἴῃ ἃ ΘοΙαροϑιοπ οὗ ἐμαὶ παίυτο ρἵνθῃ 
Ἀἷτα ὉΥ͂ {π0 Ναζάγθπμοβ. Τύήρμίίοοί, τοίοσσίηρ ἴο [16 τποϑὺ ἀποίθηὐ αἰγἰβίοη οὐ (6 ΟἹ Τοβία- 
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ὑπὲρ αὐτῶν. καὶ ἔλαβον τοὺς 
τριάκοντα ἀργυροῦς καὶ ἐνέ- 
βθαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον κυ- 
ρίον εἰς τὸ χωνευτήριον. 

ὭτχΟΡ ἴμοπὶ ἱπίο {ῃ6 ἤιγ- 
Π866, ΔΠ4 1 Μ1] 566 1 1Ὁ 18 
δοοᾷᾶ τηθίαϊ, 85 1 νγὰϑ Ῥγονθᾶ 
ἔον {Π|6ῚΓ βακθβ8. Αἀπᾷ 1 ἴοοῖκ 
[86 ΤΠΙΓΓΥ Ῥίθοοβ οὗ βιῖνου, 
δηα οὐδὲ {Π6πὶ 1ηΐοὸ (Π6 ἔπτ- 
866 ἴῃ {ῃ6 Ὠοιδθ6 οὗ τἢ6 
Τιοτά. 

Ῥβ. Χχὶ. 1. (85) 
Ὁ δεὸς ὅ ϑεός μου, πρόσ- 

χες μοι. ἵνα τί ἐγκατέλιπές με; 

Ο Οοᾶ, τ΄ αοά, αἰοηά 
ἴο ᾿ηὸ: ὙΥ μϑϑύὺ ἴδοι ἔον- 
ΒΆΚΘΩ τὴρ ὃ 

(86 ἃ 837.) Μαιὶ. 111..1., ἀπᾷ 
15. Χ]. 8. 

Ἰδοὺ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγ- 
γελόν μον, καὶ ἐπιβλέψεται 
ὁδὸν πρὸ προσώπου μου" 

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Ἑτοιμάσατε τὴν ὅδὸν κυρίου, 
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ 
θεοῦ ἡμῶν. 

ΒΕΒΟΙΪά, 1 βοπᾶ ἐουῃ ΤΩΥ 
ΤῊ ΘΒΒΘΏΡΟΥΙ, δη 6 5}4}} ΒῈΓ- 
ΥὙΟΥ͂ {Π6 ὙΔΑΥ͂ ὈΘίΟΤΟ Π16. 

ΤΠ6 νοῖοθ οἔ πα οὐυϊηρ' ἴῃ 
(πῃ ὙΠ] άογηθ55, ῬΥΘΡαΥΟ γὸ 
ἴῃ 6 ΨΑΥ οὗ (6 Τιογᾷ, τηδῖϊτο 
βίγαιρηῦ Τῃ6 Ῥδῖῃβ οὗ οἱ 
αοά. 

ΜΒηδίσαϊ Ογἱξϊεΐδηι. 

τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν 
τοῦ τετιμημένου, ὃν ἐτιμήσαντο 
ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραὴλ, καὶ ἔδωκαν 
αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέ- 
ὡς, καθὰ συνέταξέν μοι κύριος. 

[ΤΠθη νγὰ8 {μ|Π]1οὦ {πῶ 
ΒΊΟΝ τνᾶδ ΒΡΟΚΘἢ ὈΥ͂ “ΘΙΓΘΙΩΥ͂ 
1ὴ86 Ῥγορῃοῖ, βαγίηῃρ.] ἀπά 
(ΠΘΥ τΟΟΙς ἰὴ ΤΠΙΣΌΥ ΡΊΘΟ68 
οὗ 5β|]νθγ, 186. ῥγίσθ οἵ ἈΠ 
{πΠαὖ νγὰ5 νδῖιθα, γῃποπὶ (ΠΘΥ͂ 
οὗ {86 ς]άγθη οὗ 1βγ80] αἰὰ 
γαϊιθ; πα ρῶν ὕῃοιὰ ἴῸΥ 
[86 ρΡοιίον 5 Π614, ἃ5 {86 1ωοτὰ 
ΔΡΡοΪηἰοα Τη6, 

Μαίϊ. χχυῖ. 46. 

Ἢλὶ ἡλὶ λημὰ σαβακθανί ;: 
τουτέστιν Θεέ μουν θεέ μου, 
ἵνα τί με ἐγκατέλιπες ; 

ἘΠῚ, ΕἸ1, Ιατηδ Βα ὈΔοΒ ΒΔῈ1 
[μὐ 15 ἰο 58Ὺ, ΜΥ αοά, ΤΥ 
(οά, ΜΕΥ μαβύ ἠῃοα ΤΟΥΒΘΚΘῊ 
Τὴ6 

Μαῖ 1. 2, 8, 

[Ὡς γέγραπται ἐν τῷ Ἦσα- 
ΐᾳ τῷ προφήτῃ" ᾿Ιδοὺ ἀπο- 
στέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει 
τὴν ὁδόν σου" Φωνὴ βοῶντος ἐν 
τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν 
κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρί- 
βους αὐτοῦ. 

[45 ἴ6 15 πυιτίοη ἴῃ {16 
ῬιΌΡΠοῦ 1588184}.1 ομοὶά, 1 
Β6Π4 ΙΠΥ̓ ΠΊΘΒΒΟΘΠΡΘΙ ὈΘίΟΓΘ 
[ΠΥ ἔδοο, τυ ὨΙΟἢ 5}8}} ῬΥΘρασΘ 
[ΠΥ νγ8Υ Ῥοΐοτγο {Π|60. 

ΤΠ6 νοΐοα οἵ οὔμοὸ οὐγίηρ ἴῃ 
116 Ὑ]ΠΔΟγηο55, ῬΥΘΌΆΥΘ. Ὑ6 
1[Π6 γγὰὺ οὗ ἴμὸ Τιογά, τηᾶκο 
1115 Ῥαῃ5 βίγαιρ ἢ, 

ἩρϑσΙ του ΓΊΠΡΝ 
“δὰ ΠῆΠν ΠΙΆ ἸΠΙΣ ὙΟΥ Ὲ) 

ὁ ΧΡ 

(αϑί ἴὸ πηΐῖο [ῃ6 Ροΐξοι: 8 
ΒΌΟΑΙΪΥ Ῥχῖσο [Π8} 1 νγ85 ρυϊζϑᾶ 
οὖ οὗ ἴβοὰ. ΑἸΔῚ ἰοοῖκ [ῃ6 
{ΠΙΤΕΥ ρίοοος οἵ 5ιϊνοσ, δηά 
οαδύ τΠοπὶ ἴο [Π6 ροΐζον ἰὴ 1ῃ68 
Βοιδβα οὗ ἰδο Τωοχὰ, 

Ῥβ5. ΧΧΙΪ, 1. 

ἐπ μιν, Πρ τοι: οις 

ΜῈ αοᾶ, τ. ἀοά, ΜΕΥ 
μιαβὺ [μοὰ ἔογβδκθη Τλ6 ὃ 

Μα]. "1. 1., δρᾶ 18. ΧΙ, 8. 

πῦθὴ ρκρο ποῦ 535 
ἘΌΘ ΤῚ 

38} ἼΞΤΘΞ ἈΦῚΡ ΟἿΡ 

προ Β ΥῊρὴ πὴπὸ 7] 
ἐκ προ 

ΒομοΙά, 1 Ψ1}1] βοηα ΤΥ 
ΤΩΘΒΒΘΠΡΥ͂, Δη 4 6 584}1] ὑτὸ- 
ῬΆΤΘ {Π|0 ὙὙὯΥ ὈΘίοΟτΘ Τη0. 

ΤῊ6 νοῖος οὗ δἷπη {πδῦ 
οὐϊοίῃ ἴῃ [16 τυ] ἄθυο58, ῬΙῸ- 
Ῥαΐὸ γὸ ἴῃ. νὰν οὔτπο [οΥά, 
τᾷκο βὐταίραῦ μὰ 6 ἀςξδβοιῦ ἃ 
ΒΙρΉ γα ἴον οἂν ἀοά. 

τηθηῦ ὈΟΟΙΒ, δηᾶ ἴο Φογοιδῃ βίαηαϊηρ βγδὺ ἴῃ. (86 ῬγορΡΘί8, τηδἱη ϑίηβ ὑΠαῦ ΓΠ6 ΘΟΤΉΤΊΟ 
Το πρ' 15 οογτοοῦ, θοσοδα856 6 ΓΘ 18}} βίοοα ἂδὖ {μ16 μοαᾶὰ οὗ [6 αἰνιβίοῃ ἔγοπιὶ τὴν ἰ σἢ {ἢ 
ΟΥ̓ΔΠΡΟΙϑῦ αφαοῖοα, ΟἸΏΘΥΒ ΒΌΡΡοΟΒΘ ἐπδὺ {ΠῸ τηϊδύαϊκο ἄγοβθ ΠἸΌΠῚ ἃ ὑγα ΒΟΟΣ ΤΠ ρ᾽ Ἵερ 
ἰηϑίοϑα οὗ Ζεχ. Μϑᾶδ απ οἰ τβ {1ηἰς {πδ΄ Φ γθτ δ στοῦ {86 Ἰδαίου ρμᾶτὺ οὗ [Πς ΠοΟΚ οὗ 
Ζοοβδυίδῃ, δηα {πογοίοσο {Π6 αιιοίαςίοη 15 ἐοττοοῖ, 6 τηιϑῦ οἰπΠοῦ δαορῦ [15 ΟΡΙ Π]ΟΉ, ΟΥ 
ΒΌΡΡΟΒΘ {Πδὖ [Π6 ΔΡοδβί]6 τηδᾶθ ἃ πιϊδίακα ἴῃ ααούϊπρ' ἔγοτ ΠΙΘΠΊΟΥΥ. 

ΤΠ6 ρᾶβδδρθ 18 ΠΙΘΟΙΥ πι5θ4, 50 [Πδὺ 119 ΤΌΓΓΩ ΠΟΥῸ ἄργθὸβ ΠοΙΠ6Υ ὙΠῊ 0π6 ἩΠΟΌΓΘΥ ΠΟΥ 
τΓη0 ΤΧΧ, Ἔλαβον τηιιδῦ Ὀ6 [86 {ῃϊγ Ῥογβοι βἰηραϊαν, Ὀθοδπ56 οὗ ἔδωκαν ΟΠ] ον ηρ, Βοῖῇ 
186 Ηφῦγονν δηὰ ΤᾺ Χ ἢδνο (μ6 ἢγβῦ ρούβοη. [10 15 ΔΥΌ ΓΑΓΥ ἴο ΔΙΓΟΓ ἔδωκαν ἰῃῖο ἔδωκα, 
Δα 50 τ8Κ6 Ὀοίἢ {π6 ἢγβῦ ροσβοῃ. ΤῊ νὑγογάβ τὴν τιμὴν --- Ἰσραὴλ ἃτ6 ὈΥ ΠΟ πιθδῃ8 ἃ ροοά 

γογβίοη οὗ ἐπ ἩΡΥΘν ὨΠΡυ ἘΠ) Ἔν ἽΡ᾽ἢ ὙἼΝ. 
85 ΤΉρβ.ο ὙΟΣάβ ἅτ τοῖα [86 Ηοῦτον {γαπρ]αίοα πο ΟΠ Δ]ᾶδ6. Θαδαοίλαπὶ 156 ἸῸΤ ἴῃ [6 

Ταγραμ. 



ποξαξίοη8 7γοηιὶ ἐΐ6 Οἱ Τεδίαπιοηπξ τη ἐλ6 ἸΝδιυ. 

(38.) 15. νἱ. 9... ὅτο. 

᾿Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ 
συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψε- 
τε καὶ οὗ μὴ ἴδητε. ἐπαχύνθῃ 
γὰρ ἣ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 
καὶ τοῖς ὡσὶν αὐτῶν βαρέως 
ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ἐκάμμυσαν, μή ποτε ἴδωσι τοῖς 
ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκού- 
σωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ 
ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὖ- 
τούς. 

Ὑα 5881] μοδὺ ἱ᾿παοοᾷ, Ὀαΐ 
γ6 584}1 ποῖ ππαογδίδπα; δηᾶ 
γα 5}8]] 866 ᾿πᾶθθ664, Ρυΐ γ6 
5881] ποῖ Ῥοισθῖγθ. ἘῸΓ [ἢ6 
μρᾶτύ οὗὨ [15 ῬθορΙΘ 85 Ρ6- 
σοῖλθ φ,τοββ, ἃῃα Ὁμοῦ ΟΔΥΒ 
816 11] οὗ μοατίηρ, δῃᾷ {6} 
ΟΥ̓́ΩΒ ΠδΥΘ ΦΏΘΥ ΟἸοΒϑᾶ ; 168 
[86Υ 5ῃοι!ἃ 566 ἢ ὉΠΘΙΓ 
ΟΥ̓́68, 8ηἃ μοῦ ψ1 Π6]Ρ 
ΘΏγ5, δηᾶ πηδογβίδηαδ ὙΠ 
1Ποῖν μοᾶγί, δα μα σοηγοτίθα, 
Ὡη4α 1 5Βῃοπ]α 681 ΤΟΙ, 

(89.) 18. χχὶχ. 18. 
᾿Ἐγγίζει μοι ὃ λαὺς οὗτος ἐν 

τῷ στόματι αὐτοῦς καὶ ἐν τοῖς 
χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσέ με, ἣ δὲ 

Ζ 3 - 5» , 2.»ὃ .. καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἂπ' 
ἐμοῦ" μάτην δὲ σέβονταί με 
διδάσκοντες ἐντάλματα ἄνθρώ- 
πων καὶ διδασκαλίας. 

ΤῊΪ5 ροορῖο τῶν πἰρ το 
τ6 {8 {μοὶν τποπίῃ, δηᾶ 
ἘΠΘΥ͂ ΒΟΠΟΌΣ τὴ ὙΠ {ΠΟΙΤ 
1105, θα τΠοῖν Ποατῦ 8 ἴᾺν 
οὶ τθθ: δὰ ἴῃ ναΐϊη ἀ0 
[ΠΟΥ ΜΟΥΒἢΪΡ τὴθ, ἰθδοῃῖηρ' 
186 σοτητηδηἀτηθηΐβ δηα ἀοο- 
Ὁ 065 οὗ τθῃ. 

(40.) Ἐκ. χχ. 12., δηᾶ 
χχί. 16. 

Τίμα τὸν πατέρα σον καὶ 
τὴν μητέρα σου" ὋὉ κακολογῶν 
πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ, 
τελευτήσει θανάτῳ. 

ἩοπΟΙΓ [ὮΥ [Δ ΠΟΥ δπᾶ (ΠΥ 
γιοίποσ, 6 δ΄ του 65. ἨΪΒ 
ξαϊμου ΟΥ̓ ἨΪΒ οὐ ο Σ 5881] 
ΒΌΓΟΙΥ 416. 

(41. 66η. ἱ. 27. 

ἜΑρσεν καὶ θῆλυν ἐποίησεν 
αὐτούς. 

Μαΐο δια ἔριλδὶα 6 τηθᾶθ 
ἘΠ 6 1. 

Μαῦΐ 1Υ. 192. 

[Ἴνα] βλέποντες βλέπωσιν 
καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες 
ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν, μῇ 
ποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ 
αὑτοῖς [τὰ ἁμαρτήματα. 

[ΤῊ 4] βοϑίηρ [ΠΘῪ τηΔΥ 
866, 8η4 πού Ρογοθῖγο ; δηΐ 
Πρδγηρ ΠΟΥ͂ Τ]ΔΥ 687, δηά 
ποῦ πηδοχβίδηα; οϑὺ δὖ ΔΏΥ 
ὕπὴ0 ὍΠΟΥ 8ῃου!α 6 6ο1- 
γοτίοᾶ, δὴοᾷὰ [ΠΥ 5125] 
Βῃου ἃ Ὀο ἐοτρίνγθῃ {ΠΘ1Ω, 

ΜαΥΚ νἱ]. 6; 7. 

[Ὡς γέγραπται" Ὃ λαὸς 
οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἢ 
δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει 
ἀπ᾿ ἐμοῦ, μάτην δὲ σέβονταί 
με διδάσκοντες διδασκαλίας ἐν- 
τάλματα ἀνθρώπων. 

[Ὰ5 ἴ 15 συ θη,7 ὙΠ}18 
ῬΘΟΡΙΘ Βοπουγοίῃ τὴ ψ]ἢ 
{μοὶν 1105, θα ΓΠ6ῚΓ Προατί 18 
ᾺΥ ἴΟΤΩ ΤΏΘ. 

Ἡονθοϊῦ, ἴῃ ναΐη ἄο ὉΠΟΥ͂ 
ὙΤΟΥΒΗΪΡ Π|60, οϑομηρ [ΟΣ 
ἀοοίσίηθοα (86 οοιμῃητηθηᾶ- 
Τα ΘὩ5 οὗ τηθῃ. 

ΜαΚ νἱ]. 10. 

[Μωυσῆς γὰρ εἶπεν" Τίμα 
τὸν πατέρα σον καὶ τὴν μητέρα 
σον, καί Ὃ κακολογῶν πατέρα 
ἢ μητέρα θανάτῳ τελεντάτω, 

[ον Μοβββ 5αϊ4,1 Ἠοποῦγ 
(ΠΥ ἔλίμου ἀπ {μγ πιοίποῖ; 
δηᾶ, ὙΠοδο οὐτβοι ἔΔΙΒΟΥ 
ΟΥ̓ Τιοίμογ, ἰοῦ Ὠΐτη αϊθ {86 
ἄρα. 

Μδῖκ χσ. 6. 

ἴΑρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν 
αὐτοὺς [ὁ θεός. 

[6047] πιδᾶθ {ποτ τηδ]6 
δα ἔοιη 816. 
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18. νἱ. 9., ἴχο. 

ΓΟ) ΟΝ ἡνοῦ 
ἸΦ  ἡΡΉΣΓΡῚ ΕἼ Ὁ 
ἼΒΞΣ Λδ)). ΠῚ Ὀυπταῦ 
ΔῊ ΠᾺΡ) ἼΒ γπ, ὈΡῚ 
Τ) 239). ῬΌΥ Ὑβδϑ 

ΕἾ ΚΒ.) 30 

Ηδδγῦ γο ᾿ἰπᾶδοά, δι} τππᾶἄοτ- 
βίδηα ποῦ; δα 566 γο ᾿παρθ6, 
Ὀαΐ φῬογοοῖνο πού. Μακθ (Π6 
Βοεασί οὗ {η15 Ῥϑορῖθ {δἱ, δηᾶ 
τΔ Κ6 Ποῦ δαγ8 ἤρανυ, δᾶ 
βῃπιῦ ΤΠΘΙΥ ΟΥ6Β : 65 ῦ [ΠΥ 566 
ὙΠ [ΠΘῚΥ Θγ68, 8Π4 ᾿ΘΔΥ͂ 
τ (Ποῖν οαγθ, πα πἀπᾶογ- 
βύδῃα τ} {ΠῚ Ποαχ, δηᾶ 
σοηγνοῖί, δηαἃ δ6 Ὠ64166, 

15, ΧΧΙΧ, 18, 

ΕΞ πὴ ὈΜΠ Ὁ}} 19 

ΡΓῚ 39) ἼΞΞ. ΘΏΒΟὗὴ 
ΠΝ ΘΝ ΠΡΟ 

ἐπΉϑ οι ΡΝ ΠΟῪ 
ὙΠ5 Ῥθορίθ ΟΥ̓ΔῪΥ ΠΘῸΤ η16 

τῇ Ὁποῖγ του, δηᾶα 10} 
ΤΠ6 1 1108 ἄο ΒΟΠΟῸΥ τὰθ, ᾿αΐ 
Ὦδνο τοιηονϑα {πο ὶν ρατί [ὉΓ 
ῬΥΌΙ τὴ6, 8Π4 {ον θα ἴο- 
ὙγΔΙὰ Τὴ6 ἰβ ἱδυρηῦ ΕΥ̓͂ {Π6 
Ῥτθοορί οὗ τη6ῃ. 

Εκχ. χχ. 12., δηᾷ Χχὶ. 17. 

ΡΝ ΤΙΝ) ἭΒΣ ΤΙΣ Ἵ23 
τὴ ἩΡῚ 338 ΡΟΝ 

ἐ ΠΝ 
Ἡοποῦΐ (Ὦγ ἐδ οΓ δηᾶ τἢν 

τηοίμοσ. Απηᾷ ἢ6 [Πδ ΘΌΣΒΘΙΙ 
818 ἐΌ ΠΟΥ ΟΥ̓ Ὠ1Β ποῖ ΠΟΥ, 5881] 
ΒΌΤΟΙΥ ὃὉ6 γναΐ ἴο ἀθαίῃ, 

ἄοη. ;, 37. 

᾿ ὨΠΐΣ ἐδ}5. ΠΒΡΆ) ΣΙ 
Μαῖο δηᾶ ἔριμαϊο ογζοαϊεαᾷ 

Βο τῇς. 
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(42. ὅϑσεη. 11, 94. 

Ἕνεκεν τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ 
καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολ- 
ληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ: καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς 
σάρκα μίαν. 

ΤΠογοΐουο 818] ατηϑῃ ἰθανο 
[15 ΓἌΤΏΘΥ δῃ ἃ 15 τοῦ που, δηᾶ 
8811 οἴοανα τὸ ἢ15 ψ16, δη 
ΠΟΥ ὕνο 8181} θ6 οῃθ ἢθβῇ, 

(43.) Ἐκ. χχ. 12., ὅς. 

τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν 
μητέρα σου"----Οὐ μοιχεύσεις" 
οὐ κλέψεις" οὐ φονεύσεις" οὐ 
ψευδομαρτυρήσει5" 

Ἡοποαῦῦ (ἢν ἔαίμον δηᾶ [ἢ 
τοῖμοῦ, Τῇοὰ βΒ84]0 ποὺ 
σοηπηῦ δἀπϊτοσγ. ΤΠοῦ Βῃδ!Ἂ 
ποῦ 5ἴθδι, Τῆου 588]! ποὺ 
Κι. Του 58.810 ποὺ ὉΘΆΓ 
ἔαϊδο ν᾽ [Π 6885. 

(44.)0 15. ἵνὶ. 7., δηᾶ 6. 
ΜΙ, 11. 

ὋὉ γὰρ οἶκός μου οἶκος προσ- 
εὐχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς 
ἔθνεσιν. Μὴ σπήλαιον λῃστῶν 
ὁ οἶκός μου οὗ ἐπικέκληται τὸ 
ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ ἐκεῖ ἐνώ- 
πίον ὑμῶν ; 

ΕῸΣ ΙΩΥ Βοιβα 58|4}} Ρὸ 
οΔ]]16α ἃ Βοῦβθ οὗἩὨ ὈΓΔΥΘΙ [ῸΓ 
811 πείϊοτιϑ.υ [8 ΤῊΏΥ ὨὮΟΙΒθ, 
ὙΥΠΟΥΘΟΙ ΤΩΥ ΠΘΙῊ8 5 ΟΔ|164, 
8 ἄρῃ οὗ ΤΟΌΌΟΙΒ ἴῃ γοῦ 
ΟΥ̓́6Β ὃ 

(45...) 5. οχνἹ!. 22, 28. 

Δίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἵ 
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας. παρὰ κυ- 
ρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι 
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

ΤΊ βίομο ΕΘΝ [Π6 Βα] 6 Υ85 
τοὐθοϊοα, [Π6 Βδτὴ6 18. ὈΘΟΟΙῚΘ 
1ῃ6 Ποδᾶ οὔ [86 οΘοποσ, ΤῊ]8 
85 Ὀ66ὴ ἄοπο οὗ ἰδ Τιοχᾶ; 
Δηἃ 16 15 ΟΠ ἀοΥα] 1η Οἵ 
6Υ68. 

(46.)} θουΐ. χχν. ὅ. 

᾿Ἐὰν δὲ κατοικῶσιν ἀδελφοὶ 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ ἀποθάνῃ εἷς ἐξ 
αὐτῶν, σπέρμα δὲ μὴ ἢ αὐτῷ, 

ΜΒ ἼηἼεαϊ (ὐγιἐϊοϊςηὶ. 

Μάϊ χ. 7. 
ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄν- 

θρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ 
τὴν μητέρα καὶ προσκολληθή- 
σεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔ- 
σονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 

ἘῸΥ {15 σϑιδ6 5Π8]] ἃ τηδη 
Ιοᾶνα 18 (ἈὙΠ6Ὶ δηα τοίου, 
84 οἴθᾶτο ἰο Ὠϊ56 ψ ῖδ; δηᾶ 
ΤΠ6Υ ἰνγαίῃ 5841] Ὀ6 ὁπ6 Η65}. 

ΜαΥΚ χ. 19. 
[Τὰς ἐντολὰς οἶδας 1 Μὴ 

φονεύσῃς, μὴ μοιχεύσῃς, μὴ 
κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, 
μὴ ἀποστερήσῃς", τίμα τὸν πα- 
τέρα σον καὶ τὴν μητέρα σού. 

[ΤὩοὰ] Κηοννοβύ {86 δοτὰ- 
τηϑηημθηῖβ,7 )Ὸ ποῦ σοτημαΐΐ 
Δα] υν, )ο ποὺ ΚΙ]], 1)0 πού 
βίθδὶ, )οὸ ποὺ Ὀθδγ ἴδ |56 τὶ σ 
1685, ᾿Πεαπᾶ ποῖ, ΗοΠΟα 
ΤΥ ἔΆΓΠ6᾽ δηα τοῖο Υ, 

Μαῖ χὶ. 17. 

[Οὐ γέγραπται" “Ὁ οἶκός 
μου οἶκος προσευχῆς κληθήσε- 
ται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ; ὑμεῖς 
δὲ ἐποιήσατε αὐτὸν σπήλαιον 
λῃστῶν. 

[15 1 ποῖ τυ ίθη,] ΜῪ 
Βοῖιδο 58.411} Ὀ6 οδ]]οά οὗ 8}} 
ὩδϊΟη5 ἢ6 Ἰοι86 Οὗ ΡΓΆΥ ΟΣ ὃ 
Ὀπὺ γο ἤᾶγνο τπδᾶο Ὁ ἃ ἄρῃ οὗ 
{πίον ο 8. 

Μαδῖκ χί!. 10, 1]- 

[Οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην 
ἀνέγνωτε 1] Λίθον ὃν ἀπεδο- 
κίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας" 
παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ 
ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς 
ἡμῶν. 
[ἔνθ γ8 ποῖ χοϑδᾶ {18 

ϑορίατο,] ΤῊ βίοπο σῇ ἢ 
186 Ὀυ]ΠάοΥθ. χο]θοϊθα 15 Ὀ6- 
οομη6 {π6 Πρδᾶ οὗ [}6 σΟΥ̓ΠΟΥ: 
ΤΠ νγαϑ {Π6 ΤΥ 5. ἀοϊηρ, 
ΔΗ [Ὁ 18 ΤΥ ΘΙ]ΟῸΒ ἴῃ ΟἿΓ 
ογοδῦὺ 

Μαῖκ ΧΙ, 19. 

[Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν,] ὅτι 
ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ 
καταλίπῃ γυναῖκα καὶ τέκνα μὴ 

ἄϑθη. ἢ. 94. 
ΘΏΝτΌΝ ΦΡΆΠΔ ἸῈ ΟΝ 

Δ) ᾿π 2. Ρ211) ἸΒΕΠΤΙΩ 
ἐππις ὝΡ5 

ΤΠοτοίοσο 5Π8]]} ἃ τηδὴ ἰθᾶνο 
15 [ΓΟ δηᾶ 18 τοῦθ υ, 
ΔΔ 5881 οἷοανο πηΐο 18 
τ]: δηα ΠΟΥ͂ 88.841} θ6. Ο16 
Βο5ἢ. 

Ἐκ. χχ. 19., ὅτ. 

ἐ ΩΝ ΠῚ Ἤ3ΙΕ ΤΙΣ ἼΣ 
δ ΤΉ} δος ἐπνῚ τὸ 
ἫΝ 023 ΠΡ ΝΟ ἘΞ52Ὲ 

επρν 
Ηδοποῖιτ [Ὧγ ἐδίμου δηᾶ [ΠΥ͂ 

τοί Υ.----ΤΠ σαι 5μ]ῦ πού ΚΙ]]. 
ΤὨου 5Π8}Ὁ πού σοτησηῖ δά ]- 
ἴοτγ. ΤΏοα ΒΠ8}} ποῦ 5ἴθϑὶ. 
Του 518]0 ποῖ Ῥοαῦ ἴδὶβα 
ὙΓ1658. 

15. 1ν], 7., δηα 961, νἱϊ. 11. 

ΒῚΡ᾽ ΠΡΒΡΓΤΒ ΤῈ 3 
ὈΡΥῚΒ ΠΟΝΌΠ ἐὈΜΒΝΙὍ39 
ΝΉΣΝ ΠῚΠ ΠΙΒΠ ΠΡΠ 

ἐ ΒΘ Δ ον Ίρυ 
ἘῸΥ τηΐηθ Ποῦδο 5811 6 

6816 4 δ) Βοιι56 οὗὁἨ ὈΓΆΥΟΥ ΤῸΣ 
811 Ῥϑορίθ. [5 {15 Ποιιβ6, 
ὙΒΙΟῊ 15 οα]]0 ἃ ὍΥ ΤῊΥ ΠΆΙΏ6, 
Ὀοοοτηο ἃ ἄρῃ οὗ ΤΟ ΡΘΓΒ ἴῃ 
γΟΙΓ ΟΥ̓ ὃ 

ῬΒ. Οχν! 92, 98. 

ΠΠῚ ΟΥ̓Δ ἸΌΝΙΟ Ἰ5}ὲ 
πὴ ΤΡ ΓΒ ὐΝπΡ 
τνξ) ΘΠ ΠΝῚ ΠΡ 

ὁ ΝΞ 

ΤΒΟ βίοπο τσλιοῖ [πῃ 8114- 
ΟΥΒ Τοα564, 15. Ὀθσοομ)ο {Π6 
Βοδᾷ δέοπο οἵ [ἢ σου ΠΟΥ, 
ΤῊΙΒ 18 [ῃ6 1μογα᾿ 5 ἀοϊπηρ' ; [ἢ 
ἐδ ΤΩΔΥΎΘΙ]]ΟΙ.5 ἰἢ ΟἿΪ ΟΥ̓ 68. 

Τοιῦ, κχνυ. ὅ. 

ΤΙΣ ὙΠ ὈΤΝΣ Δ 

πο ΤΡ Ν 15} ὈπῸ ἼΔΕ 



εοξαϊοης ἔγοπι ἐλ Οἱά Τεβίαηιθηὲ ἴηι ἐΐι6 ἸΝ ιν. 

οὔκ ἔσται ἣ γυνὴ τοῦ τεθνηκό- 
τος ἔξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι ὃ 
ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς εἰσ- 
ελεύσεται πρὸς αὐτὴν καὶ λή- 
ψεται αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα 
καὶ συνοικήσει αὐτῇ. 

Απᾶ 1 Ὀγθίβγθη βμουϊᾶ 
γε ἰορσοίμου, δπᾷ οὔθ "οὗ 
{Πότ Βῃου]ὰ ἀϊ16, δηα βῃομ]α 
τοῦ ἤϑγα 5604, τ86 νιῇῖ οὗ 
[16 ἀροραβοα 5}8]} ποῖ ΔΙΤΥ 
ουὐ οὗ [ἢς ΓΆΤΑΠΥ 0 ἃ πηδη 
ποὺ το]αϊθᾶ : ΒΥ Ὠυβθδηα Β 
ὈγοῦθΟΥ 5881] ρῸ ἴῃ ἰο μου, ἀπᾶ 
888}} [8|Κ ὮΘῪ ἴο ὨΣΤΏ5617 [ὉΣ ἃ 
ψιΐο, δηα 5}4}} ἄνν6}} ψ ἢ Π6Υ, 

(41) Ἐκ. ἢϊ. 6. 
Ἐγώ εἰμι ὃ θεὸς τοῦ πατρός 

σου, θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς 
Ἰσαὰκ καὶ θεὸς ᾿Ιακώβ. 

Τ δὴ [86 αοᾶἂ οἴ ἢν ἰδίου, 
{π6ὸ αοἂ οὗἩ Αγ, δηᾶ 
{ἰπ6ὸ οὔ οὗὨ ἴδβ88ς, δηᾶ [δα 
αοα οἵ 800}. 

(48.) Ῥααΐ., νἱ. 4, δ. 
ἤΑκουε Ἰσραὴλ, κύριος ὃ θεὸς 

ἡμῶν κύριος εἷς ἐστι καὶ ἀ- 
γαπήσεις κύριον τὸν θεόν σον 
ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ 
ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σον, καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς δυνάμεώς σον. 

Ἐραν, Ο ἴβυϑοῖ, [86 Τιογᾷ 
οὔν αοὔ 15 ὁπ Τιοτᾶ. Απᾶ 
ἴποὰ 5ῃδΐυ Ιου {πὸ Τιογᾶ [Πγ 
Ααοᾶ ν ἢ 411 ἐγ τηϊηᾶ, δὰ 
ὙΠ 411 (ΠΥ 801], δηα 411 [Πγ 
Βίσοηρίῃ. 

(49). ἴον. χίχ. 18. 
Καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 

σου ὧς σεαυτόν. 

Απᾶ {ποὺ βθδϊῖε Ἰογὸ [ἢγ 
ΠΘΙΡΉΡΟΟΣ 88 μΎ 561} 

(60.) ῬΒ8. οἷἶχ. 1, 

Εἶπεν ὃ κύριος τῷ κυρίῳ μου 
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ 
τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν 
ποδῶν σου. 

ΤΠ Τιγᾶ βαϊα ἴο τῶν Τωοσᾶ, 
50 τὰοπ οπ ΤΥ τσ παπᾶ, 

ἀφῇ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐξα- 
ναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ. 

Γ[Μοβο8 ψσοΐθ πηΐο 8.7 ΙΓ 
δι Τη8Δὴ 8 Ὀτοίμοῦ αἴθ, δᾶ 
Ἰοασο ἢὶβ νη ὈΘΒτηα Ὠΐτη, 
δᾶ Ἰοᾶγθ πὸ οι] ᾶγθη, ἰμδῦ 
Ὧ15 ὈτοΙμοΥ Βῃοα α [ΔΚ ΗΪ8 
γ]6, Δ Πα Τα156 ἈΡ 5664 πηΐο 
Ὧ15 Ῥτοίδου. 

ΜάδΥΚ χα. 96. 

[Οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βί- 
βλῳ Μωυσέως ἐπὶ τοῦ βάτου Ἵ 
Ἐγὼ ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς 
Ἰσαὰκ καὶ θεὸς ᾿Ιακώβ ; 

[ἔπανο γα ποῦ τϑδᾶ ἴῃ {Π6 
ῬοοΚ οὗ Μοββθβ, ἴῃ {π6 Βι.5}- 
Β6οῦοη,7 1 ἀὰ (6 αοἄ οὗ 
ΑὈγαματα, οπᾶ (πῃ (οᾶ οἵ 
15δϑο, δηᾷ [68 (ἀοά οὗ ὅδοοῦ 

Μϑιῖς χίϊ. 29, 80. 

[Πρώτη πάντων [ἐντολή 
ἐστιν] ἴΑκουε Ἰσραὴλ, κύριος 
ὃ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν, 
καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν 
σου ἐξ ὕλης τῆς καρδίας σον 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ 
ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σοῦ καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 

[18 ἢγϑι οὗ 811 [16 οοτὰ- 
ΤΠ ἀτηρηΐβ 15,7] Ηθαν, Ο 15- 
γ86]; ΤῈ ογὰ ουὐ αοἂ [18 
ΟΠ6 Τοτᾶ: Αἀπᾶ ἴδοι 584] 
Ιονθ {86 Τιοτᾷ τὴγ αοἄ Ὑ ἢ 
811 [Υ Ὠρθαγί, απᾶ τ] 81] 
ὑπ 80], δπᾶᾷ στ 411 (ὮΥ 
ΙηΪηᾶ, δϑη8 ὙΠῊ 411 (ὮῪ 
βίσθηρ ἢ, 

Μαυκ σἰ, 81. 

[Δευτέρα ὁμοία αὐτῇ} ᾿Α- 
γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν. 

[ἼΠῸ βϑοομπᾶ 15 1|κΚ6 πιηΐο 
1.1] ὙΤποὰ βῃδ]δ Ἰογθ ἰὩγ 
ΠΘΙΡΉΡΟΙΣ 88 {ἈΠ Υ861, 

ἍΜ ΧΙ, 86. 

[Δαυεὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύ- 
ματι τῷ ἁγίω] Ἐἶπεν κύριος 
τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν 
μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς 
σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σον. 

[ΠὈανὶὰ βαϊᾷ Ὀγ 1π6 ἨοΙν 
ΑἸιοβὺ,71 Τῆς Τιοτά βαϊᾷ πηΐο 
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πΠῚ ΤΡΠΓΓΝ ΓΠῚ 

ΠῸν Ν8) ΠΡ) Ὕ υὐκῦ 
: ΠΟ ΠΕ Ὁ Ὧ0 ΠΠΙρΝ 

Τὺ Ῥγυοίγοῃ ἄνν6}} ὑορ ΤΠ Υ, 
δηἃ οὔθ οὗ βοὴ ἀϊδ 8πά 
ἤδγνθ πὸ ΟὨΠΩ, [ῃ6 το οὗ ἢ 6 
ἀρᾷ 584]} ποῦ ΤΔΙΥῪ τι Βουΐ 
ἸΏ Ο ἃ ΒΙΥΔΏΡΟΥ: ΠΟΙ Πα8- 
βθαπαἢΒ Ὀγοίθοῦ 88.811} σὸ ἰπ' 
πἀηΐο ΠΟΥ, ἃηα ὑδῖτο ΠΘΥ το Ὠΐτη 
ἴο ΨΥ 186, δ ἃ ροσυίοστη [Π6 ἀπ 
8 ὨΠΒΌΔη 4 5 ὈΤΟΙΏΘΙ ἀηΐο 

ΕΥ̓͂. 

Ἐπ, 111. 6. 

τς πὰ τὸν ἜΣ: 
ΠΡΜΣ ΠΥ ΡῈ ὈΠΊΣΝ 

ἐ ΔΡῸ)» 
Ιἀπὶτ86 ἀΟα ΟΥ̓ΤΩΥ ἔδίμου, 

116 αοαά οὗ Αὐύδῆδπι, τῃ8 
αοᾶ οἴ ἴβαδο, δθᾷ 186 αοἄ οὗ 
8 ΟΟΌ. 

δεῖ. νἱ. 4, δ. 

ΣΟΙ ἘΣ 

τς ΠΞΠΝ τ ππς πὴπὶ 
ἼΘΙ ὙΠῸΝ ΓΓὴΠ) 

ἐΠΊΚΙΡ Ὁ93) ἩΘΣ Ὅ5 1) 

Ἦ68γ, Ο Ι5γ801, ΤῊ Τοτᾶ 
ΟἿ Οοἄ ἐβ ομθ Τιοτᾶ, Απᾶ. 
{μου 58.810 Ιογθ {ῃ6 Τιοτᾷ (ἢν 
αοᾶ ψΠῈ} 411 [Πῖπη6 Ἠοατῦ, δᾶ 
ἢ 8}} ΤΥ 808}, δηᾷ ὙΠῸ 
811 Τῇ γ τηϊρί. 

Τιον. ΧΙσΣ. 18. - 

ἐἼΠΟ9. ΜῊ) ΠΩ ΠΝ 

ὙΠοα 511810 ἰογα (ῃγ ποῖρᾷ- 
ῬΟΙΙ 85 {ΠΥ Β61 

ῬΆ, ΟΧ, 1. 

δ ΝΟ ΠῚ Πὺ ἘΞῸΣ 

ὉἿΠ Τ3ῊΝ Τνδ ἫΝ 30 
ἘΠ ΌΣ 

ἼΠὸ Τισᾶ βαϊᾶ ππίο ΠΩ͂ 
Τονά, 516 τῆου δὲ τὴν στίρμε 
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ὉΠῚ1 1 γηβκο (1η6 Θηθτ 68 
ΤῊΥ [οοἰβίοο!ὶ. 

(61) ΖὌΟ.. ΧΙ, 7, 

Πατάξατε τοὺς ποιμένας καὶ 
ἐκσπάσατε τὰ πρόβατα. 

διηϊίθ [Π6 βῃδρβογᾶβ δῃᾶ 
ἀΥΔῊῪ οὐ {86 566}. 

(82.) [Ι5. 1,12. 
Καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη. 

Αηᾶ πὸ νγαλαβ παηρεσοᾶ 
δι οηρ᾽ [Π6 ὑΓΘΉΒΟΤΟΒΒΟΙΒ. 

(53.) Ῥε. Χσὶ. 2. 

Ὃ θεὸς ὁ θεός μου, πρόσχες 
μοι, ἵνα τί ἐγκατέλιπές με; 

Ο Οοᾶ, την Οοᾶ, εαἰοηᾶ 
ἴο πιὸ: ΨῊΥ διαβὲ ἴοι [ὉΓ- 
ΒΒ ΚΘη τηθ 

(84. 4]. ἵν. 4, ὅ. 

Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν 
Ἠλίαν τὸν Θεσβίτην πρὶν 
ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν κυρίου τὴν 
μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ, ὃς ἄπο- 
καταστήσει καρδίαν πατρὸς 
πρὸς υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώ- 
ποὺ πρὸς τὸν πλησίον ἀντοῦ" 

Απᾷ, ὈομοΙΪά, 1 Μ|} βοηᾶ 
ἰο γοι ἘΠῚ45 [86 ὙΒοΒΌΪΓΟ, 
Ῥοΐογο [86 στοδῦ δηᾶ ρ]ουΐοιβ 
δΥ οὗ [86 Ἰμογὰ σομιθ5; ὙΠῸ 
8181] ἴὰττι αραΐη ἴῃ6 Ποϑτὺ οὗ 
(ῃ6 ΤΑθοΣ ἰο [ἢ6 βδοῃ, δηᾶ 
1π6 Πρατ οὗ ἃ τῇϑῃ ἴο ἢ}18 
ΠΘΙΡΈΡΟΙΣ, 

(65. Ἐκ. ΧΙ. 2. 

“Αγίασόν μοι πᾶν πρωτότο- 
κὸν πρωτογενὲς διανοῖγον πᾶ- 
σαν μήτραν. 

ΘΔΠΟΙΥ͂ ἴο ΤῈ6 ΟΥ̓ΘΙΎ ἢγδί- 
Ῥοτη, ἄτϑῦ ρχγοάπορά, Ὄρϑῃϊηρ 
ΘΥΘΙΎ ΜΟΠΊΌ. 

Με δίϊοαὶ Ογίξέοίξιι. 

ΤΩ Τιοχᾶ, 510 (ῃοὰ ΟἹ ΤΟΥ 
ΤΊσαῦ Ὠδηᾶ, 1111 1 τηδΐκα [1 η6 
ΘΏΘΙΏ165 (ΠΥ ΤΟοίδβίοΟ], 

ατκ χῖν, 97. 

[Γέγραπται ἢ Πατάξω τὸν 
ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσον- 
ται τὰ πρόβατα. 

[1 18 τὶ ἐθη,7 1 νυ! ]]} δυηϊέθ 
{86 Βμδρμογᾶ, ἀπά [86 βῆδερ 
888}} θ6 βοδιιογθᾶ, 

ΜδΙκ χυ. 98. 

[Ἐπληρώθη ἣ γραφὴ ἣ λέ- 
γουσα"] Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλ- 
ογίσθη. 
[16 ϑουρίατο ὑγὰ8 [1]- 

8116, τ ΒΙΟΒ. 8810},7 Απᾷ μ6 
Ὑ785 ΠΌΤ ὈΟΓΘα 1 [Π6 ἰγᾶπ5- 
ΘΎΘΒΒΟΙΒ. 

ἍΜάδΑΥΚ χνυ. 834. 

ἜἝλωϊξ ἑλωΐ λεμὰ σαβαχ- 
θανὶ ; ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμε- 
γον Ὁ θεός μου ὃ θεός μου, εἰς 
τί ἐγκατέλιπές με ; 

ἜΠοῚ, ἘΠοΐ, ἰδῆ βαῦδοῃ- 
{μδηϊ, τ ΒΙ ἢ 15, θοηρ ᾿ηςοΥ- 
Ῥγοίοᾶ, ΜγΥ Οοᾶ, τὴν (οῦᾶ, 
ΨΥ μιαϑὲ του ἔΟΣΒΆ ΚΘ τὴ 6 ὃ 

Τακο ᾿ 17. 

Καὶ ἀντὸς προελεύσεται ἐνώ- 
πίον αὑτοῦ ἂν πνεύματι καὶ 
δυνάμει ὩἩἩλίον, ἐπιστρέψαι 
καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ 
ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων" 

Απᾶ ἢ6 581} ρὸ Ῥοίογα 
τη ἴῃ ὑῃ0 ΒΡ] δηα ῬΟνΟΥΣ 
οὗ ἘΠ1Ὶ45, ἰο τη [η6 ΠροδΥβ 
οὗ ῃὴ6 ΓΔΙΠΘΥΒ τὸ {πὸ ΘΠ] ἄτϑη, 
δηἃ [86 ἀϊδβορραϊοηῦ ἰο [ῃ6 
ψ]βάοχῃ οὗ [86 788. 

Ἴλικο 11. 93, 

[Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ 
νόμῳ κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν 
διανοῖγον μήτραν ἅγιο» τῷ κυ- 
ρίῳ κληθήσεται. 

[46 10 156 τυυϊίοη π᾿ {6 
Ιδὰγ οὗ τῃ6 Τιοτά,1] Ἐνοῦν 
τηϑῖα {δῇ Ορϑηθί [Π6 σου Ὁ 
8.41] Ὁ6. ο4]164 ΠοΙν ἴο τῃο 
Τ,οτά. 

ἢϑηᾶ, π}}} 1 τηδκο {ῃϊη6 
ΘΠΘΙΏ16Β (ΠΥ ἐοοίδβίοο!, 

ὃν 

Ζαεοῆ. χί. 7. 

ΘΙ) ΠΤ ἼΔ 

εἴν α 
ΒΙΩ6 ἐΠ6 Βμδρμοσᾶ, δπὰ 

[86 ΒΏΘ6ΘΡ 584}} Ὀ6 δοδί(οχοᾶ, 

15. 1111, 12, 

ἐΠϑ2) ὈΨΈ Τἢ 

Απᾶ θ νγᾶ5 Πατροτϑα τυ ἢ 
106 ἰγδηβρΎ β50 78. 

Ῥρ, χχιΐ, 1. 

ἐη ιν, ποῦ οι ΟΝ 

ΜῪ Οοᾶ, τ αοά νῃγ 
Βαβὲ ἴῆοιυ ἔθιβδίκοη Τὴ ὃ 

Μαὶ. ἰν. δ, 6. 

ΤΣ ὨΞῸ ΠΣ’ "553: ΠῸΠ 
Ὀδ᾽ ΝΞ ΒΟ ΘΔ} ΠΙῸΝ 
Δ ΠῚ Ὁ }9ΠῚ ΟΥ ΤΠ ΠῚ) 
23: 29) 3 ὉΝ ΠΊϑ τοῦ 

ὁ Ὀχήδε ον 
ΒΟΠΟ]α, 1 ΜΠ] βοπᾶ γοῦ 

ἘΠΠ]ῸᾺᾺ (ῃ6 Ῥγορμοί, Ῥδίοσα 
16 σοτμηρ᾽ οὗ ἴΠπ0 στοαί δπᾶ 
ἀτοδᾶαϊῃ! ἀδγ οὗ {6 Τιογᾷ,. 
Απᾶ 6 5081} ἐπσ τ1ῃ6 Ὠρατΐ 
ΟΥΤΒΟ ἔδΠουβ ἰο [Π6 οὨ!] ἄτοη, 
Δηα [86 πραγ οὗ [86 ΟΠ ἄτοη 
1ο ΤΠ ον ΓΑΙ ΠΘΓΡ. 

ἘΣ, ΧΙ, 2. 

ἼΒ ὝϑΒ 9. ΤΟ 
ΠῚ 25 

ΠΟΙ πιηΐο τὴ6 411] {86 
ἢγβυ- θΟΥΏ, νυ Πδίβοθνου Τρθῃ- 
οἵἢ {6 ὙγΟΤΏΡ. 



Οποξαϊίοηα οηὶ ἐδε Οἷά 7 εέαηιοηΐ ἐμ ἐἢι6 ΤΝειο. 

(66.) ων. χὶϊ, 8. 

Δύο τρυγόνας ἢ δύο νοσσοὺς 
περιστερῶν " 

Ἴνο ἐπγθ]θ- ἀούθϑ ΟΥ ὑὍὑ0 
γοΠΠρ ΡΊρΘΟΠ8. 

(57.) - 18. ΧΙ]. 8, 4, δ. 
Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμω 

Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, 
εὐθείας ποιῆτε τὰς τρίβους τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν. πᾶσα φάραγξ πλη- 
ρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ 
βουνὸς ταπεινωθήσεται. καὶ ἔσ- 
ται πάντα τὰ σκολιὰ εἷς εὐθεῖ- 
αν, καὶ ἣ τραχεῖα εἰς πεδία, καὶ 
ὀφθήσεται ἣ δόξα κυρίου, καὶ 
ὕψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτή- 
ριον τοῦ δεοῦ. 

ΤῊΘ γοΐοθ οὔοηθ οὑυἱηρ᾽ ἴῃ 
[6 ψ]Π]άργηθββ, ΕὝΘΡΑΓΘ. γ6 
186 ΨΥ οὗἩ [86 Τιοτά, πιδξκο 
βίγαϊρηῦ π6 ρα ἢβ οὔ ουῦ (οᾶ, 
ἙΣΥΘΥΥ͂ ὙΔΠΊΘΥ 5881} Ὅ6 Π]16ᾶ, 
8η ἃ ΘΥΘΙῪ τηοπηΐδίη δηᾶ 811] 
8Π4}} ῬὈῈ Ῥχουρῃὺ ἴον: δηᾶ 
811 {ῃ6 ογοοκΚοαᾶ ὑγ8Υ5 8841] 
Ὀοοοσηθ βίγαιρηῦ, δῃα ἰῃ8 
ΤΟΌΡ ρίδοθβ ρὶαῖη. ἀπᾶ 
[86 φΊοΟΥΥ οὗ {π6 Τιογᾶ 58}44}} 
ΔΡΡΘαῦ, δη 411 Πθϑἢ 51}4]] 
566 Π6 βαἰνδίίοη οὗ (οᾶ. 

(δ8.) Ῥοαΐ. νἱϊ, 8. 
Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται 

ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥή- 
ματι τῷ ἐκπορευομένῳ διὰ στό- 
μᾶτος δϑεοῦ ζήσεται ὅ ἄνθρω- 
πος. 
Μδῃ 588}] ποὺ γο Ὀγ Ὀγοδᾶ 

δίοηθ, δὰ} ὉΥ͂ ΟΥΟΙΥ ποτὰ 
τ΄ Ῥτοσθοᾶβ ουῦ οὗ {86 
τη οι οὗ ἀΟἂ 588]] τάδ 1ἴγ6. 

(δ9.) σαι. νἱ. 18. 
Κύριον τὸν δεόν σον φοβη- 

θήσῃ καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύ- 
σεις. 

Τοῦ 5881 ἴδαν {μ6 Τιογὰ 
τὯγ αοᾶ, ἀηα Ὠΐμ ΟΠ]Υ 588} 
ὑοὰ ΒΕ νΘ,. 

Ταῖκο 1]. 94. 

[Κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ 
νόμῳ κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων 
ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν. 

[Δοοοτάϊπρ' ἰο ἐμαύ 1 ἢ 
δ 8814 ἴῃ {Π6 ἰὰνν οὗὨἍ {Π6 
1ιοτᾶ,7 Α Ῥϑὶγ οὗ ὑπτ|]6- ἄονοβ 
ΟΥ ὕνγἴἅἅΘ γοῦῃρ; ὈΙΡΘΟΏΒ. 

{λ|κὸ 11}, 4, 5, 6. 

[Ὡς γέγραπται ἐν βίθλῳ 
λόγων ᾿Ἦσαϊΐου τοῦ προφήτου" 
Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ἑτοιμάσατε τὴν ὅδὸν κυρίου, 
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
αὐτοῦ" πᾶσα φάραγξ πληρω- 
θήσεται καὶ πᾶν ὅρος καὶ βου- 
νὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται 
τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας καὶ αἱ 
τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας, καὶ 
ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον 
τοῦ δεοῦ. 

[45 1ἴὉ 15. νυυ θη ἴῃ {ἢ6 
ὈοΟΚ οὗ τῃ0 νγογαᾶβ οὗ ἔβαϊδβ 
{πΠ60 γτορ ιϑί, βαυτηρ,] Τα 
γοΐοθ οὗ οὔθ οΟΥΥΪηρ 1 [116 
τ] ΟΥΤ 6885, ῬΓΌΡΟΤΘ γα {Π6 
ψγᾺν Οὗ {86 Τιογά, τηδῖζθ ἢΪ8 
Ῥδἢ8 βίσαιρῦ, ΕΥΘΙῪ ψΔ]]ΟΥ͂ 
5841 ῬὈῸ6 116, δῃηᾷὰ ονοῦῦ 
τηοπηΐαῖη 8Δη4 ἢ}}1] 58.411} 6 
Ῥτοτιρηῦ Ἰον; δηᾶ [86 ογοοῖζ- 
θα 5881} Ὀ6 τηϑδᾶθ εἰγαϊρὩΐ, 
δηᾶ [Π6 τουρ]) τνᾶγ8 8181} Ὀ6 
Τηϑ6 ΒΙΔΟΟΙΕ ; ϑηα 81] Ησ5ῃ 
5881} 566 τῆς βαϊγαίίοπ οὗ 
αοά. 

Τλικο ἵν. 4. 

[Γέγραπται ὅτι οὐκ ἐπ᾽ 
ἄρτῳ μόνῳ (ζήσεται ὃ ἄνθρω- 
πος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι 
θεοῦ. 

[1 15 πυπίθη,7 ΤῊδὺ τηδη 
58.811 πού ᾿ἶνα ὈΥ ὑχϑδαά δίοιμο, 
Ῥπῦ ὈΥ ἀνοσν Μογὰ οἵ αἀοᾶ. 

Τλιῖκο ἰν 8. 

[Γέγραπται “ Κύριον τὸν δὲ- 
ὄν σον προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ 
μόνῳ λατρεύσεις. 

[10 15. τεϊυίοη,7 ΤΉοΣ 58] 
ΟΓΒΗΪΡ ἰμ6 Ιοτὰ (ηγΥ αοᾶ, 
8 ΪπΔ ΟἿΪΥ 54] ἐμοῦ 
Β6ΤνΘ. 
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Τιον. χὶὶ. 8. 

ὮΞ Ὁ ἸΝῺ 
ἐ Πδδ) 

Ἴνο {πγΈ168, ΟΥ ὕγχο γοῦηρ; 
ῬὶροΟΏΒ. 

15. χἱ. 8, 4, δ. 

35 ἼΒἼ93 δὴ Ρ ΟΡ 

ΓΙ }}. δπν πὴπὶ 10] 
ἈΥΣ ΣΡΩΥΣ ΒΡ 
πυ» Πυ}32) ἼΠ 52] δῖ) 

Ἥνρῷ βρυ πὶ ΓΤ 
ΠΝ ἐΠυρ.5 ΘΏΣΎ 
ἼΨΒΟΣ. ἾΝ}) ΠῚΠῚ ΤΩΣ 

ὙΠ) 
ἼΤΠ6 σοῖο οὗ Ἀϊὰ {πὲ 

οὐἱούῃ πὶ {Π6 1] ἀογη 688, Ῥγο- 
Ῥδγ6 γ6 16 ΨΔΥ οὗ τὴὁο Τιονά, 
ΤΊ ΚΟ βίσαῖρηῦ ἴῃ [πὸ ἀθβοχῦ 
8, ὨΙΡΏ-ΜΔΥ ῸΓ Ογ Εοῦ, 
ΕἸΥΘΙΥ͂ Ὑ8]16 0 5041} 6 6Χχ]0- 
6α, δηα ΘΥΘΙῪ τηοτιηΐδὶη δηᾷ 
ἢ1]] 5881] Ὀ6 τηϑάθ Ἰοῦῦ : ἃπᾶ 
[η6 οτοοκρα 5811] 6 τηδᾶβρ 
δύσι ρ ἢ, αηα [η6 ΤοΟῸρΡἢ Ρ] 665 
Ῥ]αῖπ, Αηᾶτἢθ ΡΊΟΓΥ οὗἉ [ῃ6 
Τιοτά 8581} Ὀ6 γϑυβδὶθᾶ, πᾶ 
811 Η68}} βΒῃβδᾷ 866 ἐέ ἰοροίῃον. 

δα. ν11}. 8, 

ΤΟΙΣ Ὑπὴῦ ὈΠΡΩΓΟΝ Νρ 
ἢ γο- τ ὃν 3. ὈΠΝΠ 

ΒΤ ΠῚ ΠῚ) 
δῃ οι ποῦ ᾿ῖνο Ὁ. Ὀγοδᾶ 

ΟΠΪν, θα ὈΥ ΘΥΟΙῪ τσογα (μδΐ 
Ῥτιοοθοάοθῃ οὔΐ οὗ [86 τπηου ἢ 
οὗ {πΠ6 1μογᾷ ἀοέἢ τη Ἰῖγρ. 

Θραί, νἱ, 18, 

πὴ ὙῊΡς πῆ τς 
ἐ ἽΝ ἸΠΝῚ 

Τῆου 5881} ἔραν ἰπ6 Τιοτγᾶ: 
τῃγ αοἄ, δηᾶ δεῖν δίτ). 

δ ΤῊΪ8 18 ἔγθου ότι (πὸ ΤΙΧΧ, ὙΨῊΥ {πον πᾶν τὸ σωτήριον τοῦ ϑεοῦ [ον ἸἼΓΙΝ [6 18. ποὲ 
ΟΑΒΥ͂ [0 (6]]. 

Φ 

Ὦν. Ἡ. Οὐοη βπβρθοῖβ {παὺ ΤΠοΥ Παᾷ ἃ αἰ βΈγοπε τγοτὰ ἴῃ ἘΠΟΙΣ ΘΟΡΥ, δπὲ τ}19 
ἴ8. ἀπ Κοὶν (Τῆς Μοάᾶδβ οὐ Οποίαίίοῃ, ἅ 6. ρΡὴ. 29, 28). ΤΙ , 8 ΒΌΡΡοβο {πὸ ΡΠ 1886 ἴο "6 αῇ 
Δ αἸΠΟῺ τὸ [η6 ἩοΌτοιν, [Π6 ὙΥδη5] αίου 5 οὐαὶ ηρ; [Π6 ΔαΥΟΥΌ, 
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(60.)ὺ ῬᾺ. χο. 11, 12. 

Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 
ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ δια- 
φυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὅ- 
δοῖς. σου. ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί 
σε, μή ποτε προσκόψῃς πρὸς 
λίθον τὸν πόδα σον. 

ἘῸΥ Β6 58}.8}} σῖνθ [18 8ῃ- 
5615 σμδγρο σΘοποογηηρ (866, 
το ΚΘΘΡ {Π66 ἴῃ 81} ΠΥ ὙγΑΥ8. 
ΤΉΘΥ 5141] Ῥδαῦ [866 ΠΡ οἡ 
61 Βαηᾶβ, 1680 αὖ ΔΗΥ {1ΠῚ6 
{πο ἀαβἢ (ΠΥ ἔοοῦ δρϊηβῦ ἃ 
ΒίΟὨΒ, 

(61.) Θααί. νἱ. 16. 

Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν 
ϑεόν σου" 

ὙΠΟ 5881} ποὺ ἰδιιρύ ὑΠ6 
Τιογὰ την αοᾶ. 

(62.) 185. ᾿χ΄. 1, 2. 

Πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμὲ, οὗ εἵ- 
νεκεν ἔχρισέ με εὐαγγελίσα- 
σθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέ με 
ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους 
τὴν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώ- 
τοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνά- 
βλεψιν, καλέσαι ἐνιαυτὸν κυ- 
ρίον δεκτόν" 

ΤῊΘ ὅρι γι οὔδῃα Τιογα 15 
ὌΡΟΙ τη6, Ὀθοδιθθ ἢ6 88 
δηοϊηϊοα τὸ; 6 88 βοηῦ 
1η6 ἴ0 Ῥγό80} ρα {1 ]ηρ5 ἴο 
{Π6 Ῥοοῦ, ἴο 868] [6 ὈγτΌΚοη 
ἴῃ μοαγί, ἴο Ῥσοοϊδίτῃ ΠΌΘΟΥ 
τὸ [06 οδρῦννοϑ, δηα ΥΘΟΟΥΘΥΥ͂ 
οὗ βίῃ ἴο [86 ὈΠΠπᾶ ; ἴο ἀ6- 
Οἴατα [80 δοοορίδ]θ γοϑῦ οὗἉ 
{86 Τωογχᾶ, 

(68.) ΜΙ. ἢ. 1. 
Ἰδοὺ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγ- 

γελόν μου, καὶ ἐπιθδλέψεται 
ὁδὸν πρὸ προσώπου μου. 

ΒΒΟΙΩ, 1 βομάὰ οσίῃ ΤΩΥ͂ 

Βιϑῆσαϊ Ογἰδοίβηι. 

Τακο ἵν. 10, 11. 

[Γέγραπται γάρ "] ὅτι τοῖς 
ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ 
σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε, καὶ 
ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μή 
ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον 
τὸν πόδα σου. 

[ον 1015 νυ ίθη,7 Ηδ 588}} 
σῖνο 18. δῆρ.6 15 σῆδυρθ ΟΥ̓ῸΓ 
1.66, ἴο Καορ 866. Απᾶ ἴῃ 
{Π6 1 Παπμᾶθ ΤΠ6ΥῪ 58}8}} ῬΘΔΣ 
66. ἀρ, ἰοϑὺ αὖ ΔΠΥ {126 
ἴῃου ἄδδῃ τἢγ ἴοοῦ ἀραϊηδῦ ἃ 
ΒίοηῃΘ. 

Τακο ἵν. 12, (οι. Νο. 8.) 

[Εἴρηται "7 Οὐκ ἐκπειράσεις 
κύριον τὸν δ εόν σου. 

Γ[ῤ ἰβ βαϊά,1] Τποὰ 5ῃα] 
ποῦ Τθιηρύ [πὸ Ποτα {ΠΥ αοά. 

[Κ6 ἵν. 18, 19. 

[Ἦν γεγραμμένον" Πνεῦμα 
κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρι- 
σέν με εὐαγγελίσασθαι πτω- 
χοῖς, ἀπέσταλκεν με [ἰάσασθαι 
τοὺς συντετριμμένους τὴν καρ- 
δίαν,ζΊ κηρῦξαι αἰχμαλώτοις 
ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάθδλεψιν, 
ἀποστεῖλαι τεθραυσμέγους ἐν 
ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν κυρίου 
δεκτόν. : 

[Πὺῤ ννὰβ τυυϊτ6η,7 ΤῊΘ ΚΞ'ΡὈ]- 
τὺ οὗ 1806 Τιοτᾶ 18 ὍΡΟΙ 116, 
Ὀδοδαδβο 6 ἢδ[} δηοϊ θα Τὴη6 
ἴο ΡΙΘ86}} {Π6 ρΌΒΡ96] (0 116 
ῬοοΟΥ; 6 Πα βοηῦ τὴθ [ἴῸ 
ἢθ6841 [Π6 Ὀγοκρη- ἢ τ 64} ἴο 
Ῥυοδοῦ ἀοινοσδῆοθ τὸ [86 
οδρίϊγοβ, δηα τϑοουογηρ οὗ 
βρῆ τὸ 6 ὈΠΠη4, ἰο βού δἱ 
ΠΠροτὺν τότ μα αῇο Ὀγαϊβοάᾶ; 
ί(ο ῬὈΙΌΔΟΒ {μ6 δοοθρίβ]8 
γοδῦ οὗ [η6 Τιογᾶ. 

λα νἱ]. 27. 

[Γέγραπται Ὁ Ἰδοὺ ἀπο- 
στέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει 
τὴν ὅδόν σου ἔμπροσθέν σου. 

[1 15. νυιίθη,] Βϑῃο]α, 1 

ῬΒ, χοὶ, 11, 12, 

Ἴν ΠΥ πρνεϑο., 53 

ἫΝ ΕΘ 98. ΤΊρϑο 
133 ἩΔΕΓΒ ἬΝ γ᾽ ὉΒ5 

: 92} 
ἘῸΣ 86 588} οἷν ἢ18 

ΘΏΡ618 ΟΠΔΓΡΘ ΟΥΘΥ [Π66, ἴο 
κθὸρ ἴμ66 ἴῃ 811 [ΠΥ Ὑγ8γ8. 
ΤΥ 514}} δα {μ66 ἀΡ ἱπ 
ἐμοῖῦ ᾿δηα5, ἰοδὲ ἴΠοὰ ἀδβῃ 
ΤΥ ἔοοῦ ϑρδιμδὺ ἃ βίοῃρ. 

:- Τϑαΐ, νἱ. 16. 

ΓΉΠΥΤΣ ἸΒ)) εξ 
ἘΣ ΠΝ 

Ὑὸ 588}} πού ἰθηρὺ [6 
Τιογὰ γουν αοά, 

15, 1χ].1, 2, 

ΔΝ ΠῚΠΣ ὙΠῸ 
Ὀν Ἴ3ο ΠΝ ΠῚ’ ΠΡ 
βο θυ απο, ὩΠΟν 
Ὑ το ΜΡ 
δ ἐΠΙΡ᾿ΠΡΒ ὨΡΒΟΝΟῚ 

ἐπ ΠΥ Ύ ΤΩ 
Τὰ6 ϑριγιθ οὗ 16 Τωογᾷ 

(οᾶ ἐξ ΡΟη Τὴ ; θθοδαδ6 ἐπ6 
Τιοτὰ μα δηοϊηϊθαᾶ τὴθ ἴο 
ῬΙΘΌΔΟΙ ροορά [1] ηΡ85 απΐο (6 
ΤΏΘΟΪς ; 6 Πϑἢ βϑηὴξ τὴ ἴο 
Ὀἰπα ἀρ 186 ὈΤΟΚΘΙ-ΠΘΔΣ ΘΩ͂, 
ἴο Ῥγοοϊαίτη ΠἸΌΘΥΓΥ τὸ [ῃ6 
οδρίϊνο8, δηα {π6 οροηϊηρ οὗ 
106 ῬγΒοη ἴο ἐΐεηι ἐμαΐξ αγ 
Ῥοππᾷ ; 0 Ρῥιοοϊδίτη τἢ6 86- 
οορίδ 016 γαῖ ΟΥΠ6 Τιογά. 

Δ]. π|1.1. 

πΩΒῚ ἸΝῺ ΠΕΡ 2 
ἐΒ Ἴ7] 

ΒοΒοΙΪᾶ, 1 11} βεπᾶ ΤᾺ 

δΣ ΠῊΒ ρββαᾶρθ 15 ἴσοι {Π6 ΣΧ, θαΐ ποῦ αὖ 811 δχδοῖγ. Ὑπ6 σγογάβ ἰάσασθαι--- τὴν 
καρδίαν, ϑοοογαϊΐπρ' ο δηποίθης ουϊάθποο, 5Βποι]ἃ 6 οχριιηροά ἔγοτα {86 τοχὲ: ἀποστεῖλαι---- 
ἀφέσει ἀτὰ ἴγοτμ 188. 1ν11}}. 6. Τηβίοϑά οὗ (6 Ἡδφῦτονν ΓῚΡ᾽ ΠΡ Ὀονῦ, (0 ἐδ Ὀγίβοπεῦ 5 
ἔξ ορεπῖπρ 97 ἐδε »γίβοπ, [ῃ6 ΤΙΣ Χ. Πᾶνο τυφλοῖς ἀνάϑλεψιν, σροουοτψ 077 εἰσὶξ ἰο ἐξα πα, 
ὙΠΊΟᾺ [26 οΥδηρο] δῦ [0] οὐ 8, [ΠΟΙᾺ ἢ [Ὁ 15 ποῦ ἃ τὶρὶινῦ ΓΔΠΒ ΔΙΌ. ἼΠΟΙΟ 15 ποῖ {Π6 ᾿οαβὲ 

δτοιη [ῸΓ σοπ]οοξαγίηρ {πὲ [86 ἩΘΌτοιν σοπίρϊηοα τλοσὸ 8 θγ6 ΠΟῪ Ηπᾶ 1η ἴμ6 ΜΡ. 
Δη ρῥυἱηϊοα δα! 015, ἃ5 ΒΟ. 6 ἢᾶγα ΒΡ ΡΟΞΟΩ͂, 



πμοΐαϊίοης ἥγοπι ἰδ Οἷά 7 5ἐαπιοηπὲ ἐμ ἐδο Τδιῦ. 

Τ]ΘΘΒΘΏΡΟΥ, 84 [6 581] 5Βι.- 
ὙΘΥ͂ ἴΠ6 ὙὙΑΥ ὈΘΙΌΣΘ ΤῊΘ, 

(64.) 15. τἱ. 9., ὅζα, 

᾿Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ 
συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε 
καὶ οὐ μὴ ἴδητε. ἐπαχύνθη γὰρ 
ἢ καρδία, τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ 
τοῖς ὡσὶν αὐτῶν βαρέως ἤκου- 
σαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκάμσ 
μυσαν, μή ποτε ἴδωσι τοῖς ὑφ- 
θαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, 
καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι. καὶ ἐπι- 
στρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 

Ὑα 5881] δῦ ἱπαοοᾷ, θπΐ 
γα 588}] ποῦ πη ἀογδίδηα; δηᾷ 
γὰ 588}} 566 ᾿ἰπηᾶθο64, Ὀπὺ γα 

5841} ποῦ ρῬούσοῖνθ, ΕῸΓ (ἢ6 
μοασὺ οὗἁἩ {μ18 ῬΘΟΡΙ6 ἢδ5 θ6- 
ΘΟΙῚΘ ὡῷ,ΤΌΘ5, 8114 ὑΠ|6 1} ΘΑΤΒ 
816 ἀ]} ΟΥἩ Βοδχίηρ, δα ἐπ 6 
ΟΥ̓́Θ ἤαγο μον οἰοβοᾶ; ἰθϑβύ 
1Π6Υ Βῃου]ᾶ 8566 σὴ {6} 
ΟΥ̓́Θ5, δηἃ Βο8Υ ὙΠῈῊ {Π6]Ὁ 
878, δα πηδογρίθηἃ ὙΠ 
{πο ῖγ οασί, δπᾶ θ6 σοπγογίθα, 
884 1 Βῃου]ᾶ Πθ4] {μοπη. 

(65.) οαῦ. νἱ. ὅ. ; 1μδν, ΧΙΊΧ. 
18. 

Καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν 
ϑὲεόν σου ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 
σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου. 

Καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 
σοὺ ὧς σεαυτόν" 

ἈΑπᾶ ποὺ 58α]} Ἰογθ {116 
Τιοτᾶ τῃγ αοα σι 411} [Ὡγ 
ταϊ πα, δηαἃ ΙΓ 11 (ὨΥ βου], 
διπα 411 (ΠΥ Βίγθηρίῃ. 

Απᾶ ποὺ βῃαὶν Ἰογθ ἰδ 
ποὶρα θοῦ 88 ὑπ γβο] 

ἐ 

(66.) χοᾶ. χα. 12., δα. 

Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 
τὴν μητέρα σον"----Οὐ μοιχεύ- 
σεις" οὗ κλέψεις" οὗ φονεύσει5" 
οὗ ψευδομαρτυρήσει5" 

Ἡόοπουῦῦ (ΠΥ ἔαί μοῦ δηᾷ [ΠΥ 
τηοΐδοσ. Τθοὰ 51.810 ποί 
σοι Δἀπα]ΐουγ, ΤΉοα 588]} 
ποῦ βίθαι. ποὺ 588] τοί 
ΚΠ... Ὑμοῖῦ 58ῃ21{ ποῖ ᾿θδΥ 
[4186 ὙΠΠ658. 

ΜΟΙ, 11. 

ΒΟΠΑ͂ ΤῊΥ͂ ΤῊΘΒΒΘΠΡῸΥ ῬΘΙΌΓΟ 
ΤΥ ἔλοθ,  ΈΙΘΉ 5818] Ῥυθραῦο 
ΠΥ ὙΆΥ Ὀθίοσο {8θ6.. 

ΤΑῖκο υἱἱῖ. 10. 

Ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν 
καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. 

Τί δβοοΐηρ ἐμοῦ ταῖρμΐ 
Ὠοὺ 566, ϑ8ηαἃ Ποαχΐηρ {ΠΟΥ͂ 
τηὶρ ῦ ποῦ πηἀοχβίδηα, 

Τλιῖτα χ. 97. 

᾿Αγαπήσεις κύριον τὸν δεόν 
σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ 
ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὃλῃ 
τῇ διανοίᾳ σον, καὶ τὸν πλη- 
σίον σου ὧς σεαυτόν. 

ΤΠοῖ 588] Ἰογο [16 Τιογὰ 
τ αοα ν1} 211 ΠΥ Ἠρατσΐ, 
Δα ΜΠ 411 ΤΥ 508], δμᾶ 
1 411 ΠΥ βίσοηρίη, δπᾶ 
αἰ 411 ΤΥ τηϊηᾶ ; δηα {Πγ 
ὨΘΙΡΈΡΟΙΙ ἃ8 {ΠΥ 501}, 

Τλικο χυῆϊ. 90. 

[Τὰς ἐντολὰς οἶδας,7 Μὴ 
μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ 
κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, 
τίμα τὸν πατέρα σον καὶ τὴν 
μητέρα. , 

[Τῆου Κπονοϑὺ {Ππ0 Θοπ- 
τηϑη πιο ηῦ8,7 1)0 ποῦ οοτ- 
της δάυ!οῖγ, θῸ ποὺ Κι]], 
Το πο δίθαὶ, )ο ῃοὺ Ῥοδῦ 
[155 τίϊηθϑβ, Ηομοῖ ΤΠ 
ἔαῦμου δηᾶ τοοίμοσ. 

Κ 
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ΤΩΘΒΒΘΉΡΘΥ, 8η64 Β6 5821] ῥχθ- 
ῬΔΙΘ [ἢ ΜΕΥ ὈΘΙΌΓΟ Τη6. 

15. νἱ. 9. 

ἡ. δ86) ὈΝΟΦ ἡμον 
ΡΟΝ) ἸΚῚ ἽΝ Ἢ 

Ἡθδῦ γο ἱπᾶοοᾶ, θυῤαη ἀογ- 
βίδῃηηοῦ; 8η8 566 γε ἰπἀ 664, 
εθαΐ Ρογοοῖγθ πού, 

δαί, νἱ. δ.; Του. σχίχ. 18. 

ΡΝ: ΠῚ ΠΣ ΤΙΣ ΠΣ 
ἨΈ) 33) ἼΒΗ238 

ἐ ΠΟ 253) 
ΟΞ ἽΝ ΒΡΟΝῚ 

Απᾶ ἔθου 518416 Ἰονα ἐῃ6 
Τιοτὰ {γ αοῦ σ1} 811 {πῖπ6 
ραχῦ, δᾶ τι 811 {Ὡγ 50], 
δηἃ τ] 811 ΤΠ ΤαρῊ, 

ΤΊΠοα 5881 ΙοΥο [ΠΥ ποίρῃ- 
Ῥοῦτ 848 ὑμγβοις, 

Ἐκ. χκ. 12., ὅθ, 

ΘΝ ΠῚ Ἤ3Ν ΤΙΝ Ἴ3Ξ Ὁ 
ΣΉΝ δ. Σ ΠΡ δ το 
913 ΠΡ δι ἘἈΡ5 ὃ 

ἐγ τν 
Ἡδπουν [ΠΥ Δί Β6Υ δᾶ [ΒΥ 

τ οί ἢ 61.---ΤΏου 5841} ηοὐ ΚΙ], 
ΤΟΙ 5881 ποῦ οοτητηῖν Δπ]- 
(617. ὙΒβουῦ 5081} πού 88. 
Ποα 5810 ποῖ Ὀδδγ [886 
ὙΥΪΏ655 ραίηδί ἢν πρρ- 
Ῥοῦχ. 
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᾿ 67.) 18. ἵν]. 7., δᾶ 461, υἱῖ. 
1 

Ὁ γὰρ οἶκός μου οἶκος προσ- 
εὐχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς 
ἔθνεσιν. Μὴ σπήλαιον ληστῶν 
ὅ οἶκός μου οὗ ἐπικέκληται τὸ 
ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ ἐκεῖ ἐνώ- 
“πιον ὑμῶν ;: 

ἘῸΣΥ ΤΥ Ποῦβ6 588} 6 
οΔ]16ἀ ἃ ουδα οὗ ὈΥΔΥΟΓ [ῸΓ 
8411 παίίοηδ. 18 ;ΖΩΥ͂ ΠΟῦδ56, 
ὙΏΘΓΘΟΙ ΤΩ Ὡ8Π16 18 ΟΔ]]66, 
ἃ θη οὗ ΓΣΟΌΡΟΙΒ π᾿ γοιι 
Θογο 5 

(08.) ῬΒ. οχυϊῇ, 92, 28, 

Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενή 
εἰς κεφαλὴν γωνίας. : 

ΤΏ βίουῃσ τ ἱοῦ (86 δῈ114- 
οΥβ τοὐϑοίοα, (ἢ6 απὸ 18 μ6- 
οοχηδ {Π6 688 οὗὉὨ Γ.6 ΘΟΥΠΘΥ͂, 

(69.) οαῖ, χχν. ὅδ. 

᾿Ἐὰν δὲ κατοικῶσιν ἀδελφοὶ 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ ἀποθάνῃ εἷς ἐξ 
αὐτῶν. σπέρμα δὲ μὴ ἢ αὐτῷ, 
οὐκ ἔσται ἢ γυνὴ τοῦ τεθνη- 
κότος ἔξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι. 
ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς 
εἰσελεύσεται πρὸς αὐτὴν καὶ 
λήψεται αὐτὴν ἑαντῷ γυναῖκα 
καὶ συνοικήσει αὐτῇ. 

«Απα 1 Ὀγοίβγθη Βῃοῦα ᾿να 
ἰοροίμου, δηὰ οὔθ οὔ {ποτὰ 
Βῃου ἃ ἀϊθ, δῃηαὰ βῃου]ά πού 
Βανθ βοεά, (86 νἱἶδ οὗ τῆ6 
ἀροθαβοᾶ β8}} ποῦ ΤΊΔΙΥΥ͂ 
οαῦ οὗ [86 ΤἈΠΙΠΥ ἴο ἃ πηδη 
ποῦ το]αϊθᾶ : Ποὺ Ὠυβδηα 
ὈΓΟΙΒΟΡ 588}} σῸὸ ἴῃ ἴο ΒΘῚ, 
δια 5841} ἰαΚ6 ΠΟΙ ἴο ΠἰΠ.861 
ἴῸΥ ὦ νγιΐθ, δηἃ 5}8]} ἄνγγ6}} 
Ὑ1} ΠΟΥ, 

(70.) ῬΒ, ΟΣ, 1. 

Εἶπεν ὃ κύριος τῷ κυρίῳ μου 
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν 
διῶ τούς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶν σον. 

ΤῊ Ἰωοτὰ βϑ] ἴὸ τὴγ Τωοσᾷ, 
5: τῇοι οἱ ΤΩΥ τῖρῃΐ μεπηά, 
ὉΠῚΪΠ».Ο πιαάκο Γπϊπὸ ΘΠΘΠγ168 
{Ὠγ΄ [οοὐδβίοο!]. 

ΒΦ οαϊ Ογ εξ δη1. 

Τακο πχῖκχ. 46. 

[Γέγραπται “Ἴ ὅτι ὃ οἶκός 
μου οἶκος προσευχῆς ἐστιν" ὕ- 
μεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπή- 
λαιον λῃστῶν. 

[10 ἰ8Β πτιτοη.1 ΜῪ Ὠοῦβο 
15. {π6 οι οὗ ρῥγάγϑυ, θαΐ 
γε Βᾶν τωδᾶθ ἴὺ ἃ ἄρῃ οἵ 
{816 Υ68. 

Τα χχ. 17. 

[τί οὖν ἐστὶν τὸ γεγραμμέ- 
γον τοῦτο;] Λίθον ὃν ἀπεδο- 
κίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗ- 
τος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. 

Γαΐ 15 ἐμ18 θη {πΠαὺ 15 
τι οη,1 ὙΠῸ βίοηθ ΨΆΙΟΝ 
π6ὸ Ὀυϊᾶογβ το]θοίθᾶ, (86 
ΒΆΤΩΘ 15 θϑοοτὰθ ἴμο μοδᾶ οἵ 
[86 ΟΟΥ̓ΠΟΥ ὃ ἡ 

1λῖκο χχ. 38. 

[Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν,] ἐάν 
τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων 
γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἧ, 
ἵνα λάθῃ ὅ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν 
γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 

ΓΜόοβοβ ψχγοίθ πηΐο π5,7 ΤΕ 
ΒῺΥ τηϑιἶΒ Ὀτοῖθοῦ αἴθ, Βαυϊηρ; 
ἃ 16, ἀπά πὸ αἀ΄16 σιποῦί 
ΟΠ] ἄχθη, (μδῇῷ 818 ῬΓΟΙΒΟΣ 
Βῃομ ἃ ἴακα ἢΐ8 νι ]ΐο, δηᾶ 
Ταῖδα Ρ βοοᾶ πηΐο [8 ὈγῸ- 
1867. 

1λικα Χχ, 42, 48. 

[Δανεὶδ λέγει ἐν βίθλῳ τῶν 
ψαλμῶν" Εἶπεν κύριος τῷ κυ- 
ρίῳφ μου Κάθον ἐκ δεξιῶν μον 
ἕως ἂν δῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 

[Πὰν ἃ δαὶ ἴπ. ἐμ Ῥοοΐς 
οὗ Ῥβδῖπ)8,7 ΤᾺ Ιοτὰ βαιά 
ὈΠἔίο ἴὩΥ͂ Τιοχὰ, 510 ἐμοῦ οἢ 
ΤΩΥ͂ ΤΙ Βδηᾶ, 111] 1 τηᾶκο 
[Πῖπ6 Θποιΐθ8 (᾿ν ἔοοίδβίοο!. 

15. Ἰνὶ. 7... δ 67. γἱ], 11. 

ἘΠ) ΠΡΘΕΓΓΟΞ 3 3 
ὈΥῚΒ ΠΌΝΟΣ ὈΡΘΌΣ ΓΟ90 
δς ΣΝ ΠῚΠ ΓΞ ΠῚ 

ἘΞ Ὴ3 ουτον 
Ἔοτ ταῖπο μοῦβα 5}48}1} 6 

οΔ)}16 ἃ δὴ ου56 οὗ ὈΧΆΥΕΥ ΤῸΥ 
841 Ῥϑορίθ. [15 {18 δοῦβο, 
ΜΉΙΟΙ 18 οα]θα ΟΥ̓ ΤΩ ΠΔΙΏ6, 
Ῥδοοσὴθ ἃ ἀ6ἢ οὗ ΤΟΌΌΘΙΒ 1 
γΟΌΓ Ογο δῦ 

ῬΒ. ΟΧΥἕ]. 29, 

ΠΡΝΣ ὈΥΒΙῚ Ἰθ ΣΟ Ἰ5}ὲ 
ΣΠ2Β οὐδ 

ΤΏ βίομϑ τσλίοἦ [86 Ὀα118- 
ΟΥΒ Τοϊαβοα 15 Ὀδοοσὴθ [86 
᾿ιοδᾶ βδἔίρμο οἵ [ἢ6 ΘΟΥΏΘΙ, 

Βοαί, χχυ. ὅδ. 

ΤΩΝ ὙΠ) ὈΠῸΣ 2. 
πο ἸΌΝ 12) ὉΠ ἫΠΝ 
ΠΣ ΠΡΟ ΠΝ ΓΠῚ 

ΤῊ δ) ΒΌ2) ὑπ 
:ΠΙΘΒῚ ΠΕΡ ΕΦ ῦ ΠΠΙΣΟΝ 
ΠΤ ῬὈγοίγθη ἄννθῇ ἱορϑίῃο συ, 

ϑη οπ6 οἵὁἨ [Ώδχ ἀϊθ δη ἢᾶνθ 
πὸ 6814, [86 τι οὔ τὸ ἀδδᾶ 
888} ποῦ ΤῊΔΥΥΥ νι ῃΠοπΐ αηΐο 
ἃ ΒΙΧΔΏΡΟΥ: ΠΟΡ ἈαβρδηαΒ 
τοῦ Υ 581} ρὸ 'π ἀπίο πεῖ, 
ΔΗ ὑ8|κ6 ΠῈΣ ἴο Βῖτὴ ἴο γυ]ΐο, 
Δ Ῥουοστῃ 1ῃ6 ἀπίγ οἵ δὴ 
δυβρδηα᾽β Ὀγοῦμοῦ ἀπο Ἠοτ, 

Ῥϑ. οΧ. 1. 

Ἀν ἡ ΠῚΠ᾽ ὉΝΣ 
ἘΡῊΣ ιν 2)}2Ὁ 

ΠῚ ΟΣ ὉἿΠ 
ΤΠῸ Τιοσᾶ βαϊᾷ ιπιο ΠΥ 

Τοτά, 5᾽Ὁ τῃοὰ δ ΤΥ τῖρς 
Βαηα, πῃ} 1 τηάκα ἐδὶπο 
ΘΠ ἶθ65 [ΠΥ ἐοοίδβίοοι. 
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(719). [15.ὄ 1. 12. 

Καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη" 

Απᾷ 6 σψὰ8ϑ πυιθογρᾶ 
δι ηρ; [86 ἰΓΔΏΒΟΎΘΒΒΟΙΒ, 

(72.).. ΡΒ. χχχ. 6. 

ἙΪϊς χεῖράς σου παραθῆσο- 
μαι τὸ πνεῦμά μου. 

Τηΐο {πίη μαπᾶθ ΜΠῚὃὖ ΤΠ 
ΘΟΣΆΤΪὺ ΤΩΥ͂ ΒΡΙΥ], 

83) Ἀ15.κΧ]. 8. 
Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 

Ἑτοιμάσατε τὴν ὅδὸν κυρίου, 
εὐθείας ποιῆτε τὰς τρίβους τοῦ 
θεοῦ ἡμῶν, 

ΤῊ νοΐϊοθ οὗ οὔθ οὐγίηρ 
ἴῃ 06 ὙΠ] ΘΙηθ55, ῬΥΘΡΑΓΘ 
γο {Π6 ΨΔΥ οὗἨΤΠ6 Τιογά, τηΔ ΚΘ 
βίγωρηῦ {80 Ῥϑίμβ8 οὗ οὖν 
αοά, 

(74.) 58. ΙΧ], 10, 

Ὃ ᾧῆλος τοῦ οἴκον σου κα- 
. τέφαγέ με" 

ΤῊΘ Ζ68] οὗ [πη Ποῦ 
85 Θδίθῃ τὴ6 ὕΡ. 

(75.) 5, ἸΧχυ, 24, 

Καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν 
αὐτοῖς. 

"Ἀπ ράγο ἔποῖὰ (π6 ᾿Ὀγθδᾶ 
οὗ θάνῃ, ᾿ 

(76.) 15, 1ἰν. 18. 

Καὶ πάντας τοὺς υἱούς σὸν 
διδακτοὺς θεοῦ" 

ΑἹ] [ΠΥ 50η8 ἴο Ὀ6 ἰδαρύ 
οὗ αοά. 

(77. φαπσπεετασκαπποαεας αν 

ἀβριοπαασποκαευαατανταρι 

Ταικα ΧΧΊΙ. 87. 

[Τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ 
τελεσθῆναι"] ὃτι καὶ μετὰ ἂνό- 
μὼν ἐλογίσθη. 

[Τ15 (μαύ 18 το τηπϑὲ 
θῸ δοοοι}}18η68,] Απα Π6 
8 τοοκοηθα ϑδιποὴρ [6 
ΤΥΔΏΒΡΎΘΞΒΟΣΒ. 

Τλιῖκο ΧΧΙΙ͂, 4θ. 

Εἰς χεῖράς σον παρατίθεμαι 
τὸ πνεῦμά μον. 

Τηΐο ἐγ μϑη8 1 δομηπιοπά 
ΤΩΥ͂ ΒΡΙΤ. 

Ψ0}η ἱ. 98. 

[Καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὃ προ- 
φήτης" ᾿Εγὼ φωνὴ βοῶντος 
ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐθύνατε τὴν ὁδὸν 
κυρίον. 

[Ὰ9 κβεϊά 6 φτορβοί 
Ἐϊβα1α5,7 1 δὰ [86 νοΐοθθ οὗἁ 
ΟὯΘ ΟΡ ἴπ ἴδ6 ψ]ΠῸΘΥΠΘΒ8, 
ΜδϑΚα βίγαῖρ δ [16 νΔΥ οὗ [26 
1ιογά, 

Φόλη 1Ϊ. 17. 

[Γεγραμμένον ἐστίν" “Ο 
ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφά- 
γεταί με. 

[1 15 ψυῖοη,7 ὙΠῸ 268] 
ΟΥ̓ Τΐπο Ὠοῦβο Βαϊ θαύθῃ τὴ9 
Ὁ. 

ΤΉ08η νἱ. 81. 
[Καθώς ἐστιν γεγραμμένον" 

ἤΑρτον ἐὶς τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν 
αὐτοῖς φαγεῖν. 

ΓΑ510 15 τυ 6 η,1 Ηθ ρᾷνθ 
πολ Ὀγοϑα μὰ ἤθϑυθα (0 
Θϑΐ. 

ΦόΒη Υἱ. 4. 

[ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς 
προφήταις] Καὶ ἔσονται πάν- 
τες διδακτοὶ θεοῦ. 

ΓΙ 15. νυϊίθῃ ἴῃ {Π6 ῥχο- 
Ῥμβδίβ,] Απᾷ 860 518}} ὈῸ 81] 
ἰϑαρὺ οὗ (ἀοᾶ. 

ΦόΒη γυἱ]. 88. 

Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, [καθὼς 
εἶπεν ἣ γραφὴ,] ποταμοὶ ἐκ 

18] 

18, 111,19. 
ὁ ΠΡΟ} ὈΨΈ ΓΙΝῚ 

Απᾶ 6 ψγἯϑ πυτηδοχοᾶ 
ὙΠ [16 ἰΓΔΏΒΡΎΘΒΒΟΙΒ. 

, ΧΧΧΙ. ὅδ. 

ΟΥΡῚ ὝΏΕΝ: Ὑ 
Ιπίο {Πϊη6 Παπᾶ 1 Θομητηἷῦ 

ΤΩΥ͂ ΒΡ. ΤΌ, 

15. Σ]. 8. 

38) ἼΒΊΞ ἐΠΡ ΟἷΡ 

ΠΡ3 5 ΠὴΠΣ 10} 
ἐλ] ΠΡΌ 

Τὴ σνόοῖοθ οὗ δῖτὰ {πδῦ 
ΟΥΘ ἢ τὴ τ[π6 ψ]]άθγπθϑβ, Ῥγθ- 
ῬΑ γ6 ἴπ6 νγδὺ οὗ [Π6 Τιογά, 
ΤήΔ ΚΟ βιχιραῦ 1η [86 ἀαδβοιῦ ἃ 
ὨΙΡΉ-ΤᾺΥ ἴοΥ οὐὐ Οοά, 

Ῥ5. Ιχῖχ. 10. 

ἘΜΠΟΘΕΣ ἼΠ3. ΠΕΡΙ 

ἙἘῸΥ {Π6 268] οὗ [Εἷἶπὸ Ποιιθ6 
Βδίῃ οαΐθῃ 6 ὑὕὈ. 

Ῥϑ. ΚΧΥΊ]. 94, 

εἶδ 15) ὈΝΟΟΣ} 

Απᾶ δᾶ σίνθῃ μοι οὗ 
186 σοΟΙῊ οὗ θᾶγϑῃ. 

15, 1ἰν. 18, 

ΠΣ ὙΉΠ90. Ἴ5 59) 

Απᾶ 411 [ἢγ οὨΠ]ἄσγοη δλαϊϊ 
δ ἰδαρμῦ οὗ 186 1,οτά. 

πατιαι αν τυ απ στααιππι απαυοασπιυπσππιαπ,να,,Ρ "πη απαηι».. »....Ὁ..........ὕ.Ψ.........0....ὕ...............Ὁ0ὦὕῳ- ὦἍὔὔὉΧΚ.. Ὁ .,ἍσρορΔ)ΔιὦἕΡροποΠΡΡππ“π““΄ΦπῇῇΞΞΉ π Ὶ πππΠπΠππρπΔΦΡΓὍῦ 

τ ΤῊ οΥἱρίπαι οὐ {18 οἰξαιίου ταυβὲ θ6 βουσαῦ ἴπ ναυίουβ Ρ] 8068, ἃ8 158. 1ν. 1.. 1ν11},.11.. 

χιν. 8. ΤῊΘ οχτησῖα, αα ἐδα Θογίρίιγα βαϊές, ἄο68. ποῖ ἸΠΩΡΙΥ͂ τ8δὺ ὁη6 ῬΪδ866 18 ΤΟΥΙΩΔΙΠΥ͂ 

αυοϊοά. [Γὺ Π6ΙΘ γοίουβ ἴο {Πῃ6 δ 
928., Ζοο,. πῖν. 8., ΕΖΟΚ. ΣΙΝ. 1. 12. 
Ἡοτ ΘΠ πα 108, ΡΡ. 574, 878. 

Ἑ2 

ὨΘΙΆ] ἴθῃο ῦ ΟΥ Βρὶ εν οὗ ναυίοιιβ ρίδοθβ, ὙΠ μον 906] 11]. 

Β6 οὗ 1π6 πθταθοῦ 18 αρβίζοηδ!8.--- ὅ6 6. ΣῪ Ψδοιθᾶ 
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(78.) Ὁ ααι, χῖχ. 18. 
Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων 

καὶ ἐπὶ στόματος τριῶν μαρτύ- 
ρων στήσεται πᾶν ῥῆμα. 

ΒΥ ἴ86 τηοπίι οὗἉἩ ἔτὸ νἱ- 
ὨΘΕ568, ΟΥ ὈΥ̓͂ [86 τηουῃ οὗ 
ἴῆγοο ὙΪΓΏΘ5868, 8181} ΘΎΘΙῪ 
σογὰ 6 οδίθ 18ῃ6. 

(79.) ῬῬΡΒ, Ἰχχχὶ. 6. 

Ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε" 

[γα 5814, 8 δύ (ἀοᾶβ. 

(80) Ζοδ. ἴχ. 9. - 

Χαῖρε σφόδρα θύγατερ Σιὼν, 
κήρυσσε θύγατερ ᾿Ιερουσαλήμ’' 
ἰδοὺ ὃ βασιλεὺς ἔρχεταί σοι 
δίκαιος καὶ σώζων, αὐτὸς πραῦς 
καὶ ἐπιδεθδηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον 
καὶ πῶλον νέον, 

Ἐρήοϊοθ ρυϑαιγ, Ο ἀδαρῃ- 
ἴον οἵ ίοῃ ; Ῥσχοοϊδίτη ἰδ 8- 
Ιουᾶ, Ο ἄδυρμίον οὗ - 76χπ- 
Βαίθτα : Βθ μοὶ, (6 Κιηρ 15 
οοτμαΐϊηρ ἰο [Π66, 7πδ8., δηᾷ ἃ 
ϑανίουῦ : 6 15 ἸΏ66Κ, δηᾶ 
ΤΠ ΕΒ ΟἿ 8} 888 δηᾷ ἃ γοῦ Πρ; 
ὉΔ]. 

(81.) 18. ΗΠ} 1. 
Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ 

ἡμῶν; καὶ ὃ βραχίων κυρίου 
τίνι ἀπεκαλύφθη ; 

Ο Τωοτᾶ, το δς9 Ὀε]Π] ογϑα 
ΟἿὟΤΓ τοροῦ ὃ δηᾷ ἰὸ ψΒοΙὴ 
Ὧ)88 ἴπ ὅύτὴ οὗ [86 Ι,οτᾷ θη 
τουοϑὶοᾶ ὃ 

, Βιδίίοαϊ Ογἰξἐοἶδηι.. 

τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν 
ὕδατος ζῶντος. 

Ἧς μδὺ ὈοΙΙονοὶ ΟἹ. Τη6, 
[85 (86 Βευϊρίατο Β8 0} βαϊά,1 
ουΐ οὗ Ηἷβ ὈΟΙῪ 58.411 ΠΟῪ 
ΤΥ ΒΒ οὗ ΠγῚηρ᾽ ϑύου.. 

08η νη]. 17. 

ΓΕν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ 
γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων 
ἣ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. 

ΓΙ 15 στιθῦθη ἴῃ γουτ 187,7 
Τμαὺ {Π6 ἰοβυ ΠΟ Υ οἵ ὑγὸ 
ΤΩΘῈ 18 {γ60. 

Φοδη χ, 84, 

[Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν 
τῷ νόμῳ ὑμῶν" ὅτι ἔγὼ εἶπον 
θεοί ἐστε; 

16 ποὺ νει ἐὐθη 1 γΟῸΣ 
147,7 1 8εϊ4, Ὑ6 ἃτὸ ροαβὴ 

Φοδὴ χὶϊ. 14, 15. 

[Καθώς ἐστιν γεγραμμένον" 
Μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών" ἰδοὺ 
ὃ βασιλεύς σον ἔρχεται καθή- 
μενος ἐπὶ πῶλον ὄνου, 

[48 Ὁ 18 νυ θη,7 ΕΘΑΥ 
ποῦ, ἀδαρθίοῦ οὗ 5΄΄'Ίοη : Ρ6- 
ΠοΙᾶ, ΤΥ Κὶηρ' σοτηθί βι 
ΟἿ 8. 8.558 60], 

ΦΌΠη ΧΙὶ, 88. 

[Ἵνα ὃ λόγος ᾿Ἦ σαϊΐον τοῦ 
προφήτου πληρωθῇ, ὃν εἶπεν" 
Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ 
ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου 
τίνι ἀπεκαλύφθη, 

Γ[Τῆδὲ [86 βαγίηρ' οὗ Ἐδβδῖηϑ 
186 Ῥχορδοῦ τηϊρῃῤ 6 [1]- 
ΒΠ16ἃ, ψ ὨΪΟᾺ μ6 Βρ8Κ6,7 Ποτᾶ, 
ψ8ο Βαίἢ Ῥο ον οὖσ το- 
Ῥοτί ἢ δῃηᾶ τὸ σβοχ δὴ 16 
δτῖὴ οὗ (86 Τιογὰ Ῥθθὴ τὸ- 
γοδὶοᾶῦ 

Ὅσα, κῖκ. 15. 

ὃν Ὧξ ὈΣῚ ο ἜΠΟΝ 
ΣἼ2Ἵ ὈΝΡὴ ὨΣΊ Πυυ᾽ Β 

Αἱ {86 του οὗ ἔτνγο νγῖἐ- 
ὮΘΒ565, ΟΥ̓ δὺ. [ἢ6 του οὗ 
{το τϊΐζαθεβοθ, 5884}} {86 
ταδῖζον Ὧδ ΘΒ Δ 0568, 

ῬΒ, ἸΧΧΧΙΙ, 6. 

ἘΣ ΟΣ: 

1 Ἠδγο 5418, 6 αγὸ σοᾶϑ. 

ΖΞΘΟΒ. ΙΧ, 9. 

ἘΣ ΑΣ .ν χν. 
δ 525 22 ΠΡΠ ὈΡ 

ὮΝ ΘΠ ΜῈ) ΡῈ: Ἢ 
ΓΞ ἼΛΓΟΝ) ἭΡΗ 25 

ἐ ΤΉ 
Ἐο]οῖοθ συθδαύυ, Ο ἀδιρῃ- 

ἰ6Υ οἵ Ζίοῃι; βιιοαί, Ο ἀδαρῃ- 
ΤΟΣ οὗἁ Φογ ΒΔ] Τὰ : ὈΘΒΟ], την 
Κίηρ; οοιηθ ἢ πηΐο [Π66: ἢθ ἐϑ 
δύ, δη4 πανῖηρ δα ναῦίοι: 
ἸΟΥΊΥ, δπᾶ γχἱάϊηρ ΠΡΟῚ 8η 
8.58, 8π ἃ ὍΡΟΙ 8 ὁο]{ (ἢ [04] 
οὗ ΔῈ 8.89. 

15, 111}. 1. 

ΝΛ Π νου ὗν ΠἸΟμ Ὁ 
ἘΠ ΘΙ) Ἰρτου. ΠὴΠ) 

ὝῈΟ δι Βο6]!]θνθᾶ οὐσγο- 
Ῥογῦ δηᾶ το ψβοτῃ 15 [Π6 ΔΥΤα 
οὗ τ0 Τιογᾷ γτονθαὶοα Ὁ 

“-ππΦΨΨΨἘΨἕΨΦΨΠρὌΨΕοΕἌΕΨΦΦὌΨΦΨΕΨΕΕοΕΨΕέΨἜοΗΡΥσὍ«οᾳ). ρρ“ρψρμἘὌΠΨΨΠΨἔΕΠΕέ'ΨἔἘὃὌΠσστσσπππΠπτπππἔπτπΕ͵ᾷ“ᾳφᾳ“τΨἘΠ͵πΔ“«ο“ρ2ιΔ«ΨΦϑΔΠΓ'ρΠρ.:,ϑ,..-.σὕΧὕ......ὕ.ὕ.ὕ.ὅ....ὕ...ϑ.ὕ..ὄ....ΨζΔΦ«ζ5.....““ὕὕ.ὕ.............»ὕὕ....ὕΨὃᾧ0ὃὌζ)ὕ)}ὕ0ϑΨϑΧὕΧὙπτοῦἱτο τον ασσαατιντυταπππηπι δε τισι πα 

5. Τρ (Ο]ονγβ ποῖίμου ([μ6 ἩἨρῦτονν πὸ (6 ΓΙΧΧ, ΦΌθη τποτοῖν βοϊθοίθα 8 ἴον πογᾶβ ἰὸ 
ΟΧΡΙΘ5Β ὙΠδύ μ6 ἩΠ5Π6α (0 (8 Κ6 ἔγοιῃ {Π6 Ῥγορῇῃθί, ; 



Ωπμοΐαΐέοπς 7οηὶ 6 ΟἹΑ Τεορίαπιοπέ ἐπ ἔι6 ΠΝειο. 

(82.) [[15, νἱ. 10. 
᾿ἘἘπαχύνθη γὰρ ἣ καρδία τοῦ 

λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν αὖ- 
τῶν βαρέως ἥκουσαν, καὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς ἐκάμμυσαν, μὴ ποτε 
ἔδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς 
ὠσὶ ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ 
συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ 
ἰάσομαι αὐτούς. 

Ἐογ [86 Ὠρατ οὗἨἉ (815 Ροο- 
Ὁ]6 ἢ88 ὈδοοσιΘ ὅυοϑδ, δπᾶ 
{ΠΟΙ͂ ΘΑΥΒ 16 1]] οὗ Βοδηηρ, 
αἃἀ {Π6 1 ΘΥΘΒ μᾶῦθ Π6 7 
οἸοβϑᾶ ; 1οβδύὺ ὑΠ6ΥῪ Βῃου]άᾷ 866 
ἢ Ὁμοἷτ 6γ68, πα πθὰν ὙΠ 
ΠΟΘΙ οϑι5, δῃηα ππαοχϑίδηά 
ψἰ[ ὑποῖν μοϑΙί, απ θ6 ὁοη- 
νοχίοα, δῃᾶὰ 1 βῃοιηα ἢθ8] 
{Βθχη. 

(88) ῬῬΒ.Χ]. 10. 
Ὁ ἐσθίων ἄρτους μου εμεγά- 

λυνεν ἐπ᾽ ἐμὲ πτερνισμόν. 

ἫἨδ ψἢὸ αἷὸ ΠΥ Ὀτοϑᾶ, 
1:6 ἀρ ἷ5 66] ἀραϊηδβύ τηθ. 

ῬΒ. χχχῖν, 19, (849 
Οἱ μισοῦντές με δωρεάν. 

ΤΒΟΥ Βαΐίο πιὸ πιμουὺ ἃ 
Οδ150. 

(85), 5. χχὶ. 19. 

Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου 
ἑαυτοῖς, καὶ ὄτὶ τὸν ἱματισμόν 
μου ἔβαλον κλῆρον. 

ΤΆΘΥ Ρατίθα ΤῊΥ̓ ΨΚ ΥΤΩΘΗΥΒ 
ΔΙΉΟΠρΡ ΓΠΘΙΊΒΘΙΥ6Β, πα οαδὺ 

᾿Ἰοΐβ ἌΡΟΙ ΤΑΥ͂ Υαϊτηθηΐ, 

(86) ἘΣ. κι. 46. 

Καὶ ὀστοῦν οὗ. συντρίψετε 
ἀπ’ αὐτοῦ. 

ϑόΒη ΧΙ, 40. 
[Εἶπεν ᾿Ἦσαϊας"] Τετύφλω- 

κεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ 
πεπώρωκεν αὑτῶν τὴν καρδίαν, 
ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς 
καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ 
στραφῶσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 

[Εβαϊαβ βαϊᾶ,] ΗἨο Βδίἢ 
ἨΠπᾶρᾷ {Π 61 Θγ65, δηα Πετά- 
Θηρθα {μοῖγ΄ οαχῦ; [δὲ {μοῪ 
Βῃου ἃ ποῦ 866 τ} ὑμοὶγ 
6Υ68, ΠΟΥ πηᾶἀρογβίδηαἃ Ὑἱἢ 
[πον Ὠθατί, δηᾷ Ὀ6 οοηῃγοτχίοᾷ, 
Δη4 1 Βῃοιϊᾶ 68] (ἤθιη. 

ϑόοΒη ΧΙΠ. 18. 

[Ἵνα ἣ γραφὴ πληρωθῇ “ 
Ὃ τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ τὸν ἄρ- 
τον ἐπῇρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν 
αὐτοῦ. 

[Τμαὺ [86 δουῖρίυτθ ΤΑΥ͂ 
ΡῈ {181164,] ΗἨδ {μδὺ Θαίοια 
Ὀγοδα σι} τηθ, 80} το Ὁ 
ἢ18 ἢ661 ἀρδίηϑῦ ΤΏΘ. 

Φοδη χν. 35. 

[Ἴνα πληρωθῇ ὃ λόγος ὃ ἐν 
τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος" 
ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν. 

[Ἰπᾶὺ [86 σογά τηϊρμξ Ὀ6 
[Π]Π]16α [μὲ 18 τε θη ἴῃ 
ΓΠΟΙΡ 18..,] ΤΟΥ Παῖθα τὰθ 
ὙΠ ῆοαΐ ἃ. ὁ8686:. 

Ζο8ι χῖχ, 34. 

[Ἵνα ἣ γραφὴ πληρωθῇ “1 
Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μον 
ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν 
μου ἔδαλον κλῆρον... 

[Τμδὐ {86 Βουρύατο ταὶραῦ 
6 {1{1164,7 ΤΉΘΥ ρᾶτίθα ΤΥ 
Τδὶτηθηὗ δι οηρ; ἴμΘ τὰ, 8ηα ΤῸΣ 
ΤΩΥ͂ γοϑύθτο Π6Υ ἀ1α οαϑύ Ἰοὐβ, 

σοόοδη πῖκχ. 86. 

[Ἵνα ἥ γραφὴ πληρωθῇ Ἵ 
᾿Οστοῦν οὐ συντριθήσεται αὖ- 
τοῦ. , 

138 

18. Υἱ. 10. 

ὙΡΠ Ὁ) ΠῚ πὶ Ὀγπτας Ποπι 
ΠιΣ 8 σι ὉΡῊ) Ἴῆϑα 
39) »ΌΝῈ ΣΙΝᾺ) ΛΡῊ5 

“εἴ ΚΒΤῊ 20) ΤᾺ) 
Μάϊ (86 Βοδτὺ οὗ {85 ρθο- 

ῬΙ6 ἔαί, ἃπα τηᾶκο ΤΠ 6 6818 
ἤοανΥ, ἃηἃ βῃαὺ {ΠΟῚΓ ΘΥΘ68 ; 
Ἰοβϑύ {860 566 ψ } ἘΠΘΙΥ ΘΥΘ6Β, 
δηᾶ μοὰῦ τ ἢ ἐΠ6 1 6875, δη 
πησογβίαπα 1 ΠΟΥ Ποατῦ, 
δΔηα οοηγογί, δηα Ὀ6 μροαϊοᾷ. 

ες ῬΈβ, ΧΙῚ, 9. 

Ὧ ὅΉΠ προ, Ὀπε 
ἘΒΩΝ 

Μη6 ΟὟ [ΤΆΔ ΠΥ {Υἰθηᾶ 
ὙΈΙΟΝ ἀϊὰ οαΐ οΟὗἩὨ Τὴγ ὑτγοϑδᾶ, 
Βδίὰ 164 ὩΡ ἀὲβ 66] ἀραϊπϑβέ 
ΙῺΘ. 

Ῥ5. χχχυ. 19. 

ὁ ὩΣ "δ 

᾿Απᾶ ἰοαρῃῦ ἀραξηϑὶ Τὴθ 
σὴ πουὖ δι. 68 156.- 

ῬΒ, χχιῖ 18. 

ὍΝ) Βρφ 2. ἸΡθσὶ 
: ΘῈΣ Δ5 5) Ἰ)80 

ἼΠΟΥ γδτῦ ΤΩΥ͂ ῬΔΥΙΩΘῺΥΒ 
ΒΙΉΟΠΩρ; ἴοι, δηα οαϑί ᾿οὐδ 
ὌΡΟΠ ΙΔΥ̓ ΥΘΒΙΌΓΘ, 

Ἐκ. χί!, 46. 
ΠΡ ἘΡ ΕΧ ἘΠ} 

φάπκυτανα................0.......ὕ...............................ϑϑῦῸϑῦΏΕ’-ς-πςᾳι ώ.π1.----π-|έόΠρὡᾳΕοδὌροὸρᾺἉὡοἰὕ.-ἰ.-...-ὄ--- ρ΄. ττορΡ--““““(ἰ(2ἜΓὈΓγΓσΠσΠΓΠσΠσΠ,΄  π᾽᾿.----- 

82 ΤῊ 15 ααοίειίοι 15 ταδᾶθ ποίη  . Θοοογάϊπρ' ἰο 86 ἩοδγοΥ ΠΟΥ {ΠῸ ΤΧΧ. 7116 86η86 οὗ 
{π6 Ῥτορβοΐ 8 ρίγοη, Ὑγ7μαί αοἄ δοτατηδηᾶβ ἐπα ῥσορμθῦ ἴο ἄο ἴῃ 15618}᾽8 Ῥοοῖκ, 86 18 ΒθΥΘ 
τοργθβθηοᾶ ἃ8 ἀοίηρ; Ηΐπιβ6!. ΑΟοΟΥΔΙΠΡΊΥ 6π6 ἐὐϊχά ῬοΙβοι βίδα δὖ [π6 Ῥθριππίηρ, 
Τβουρ [86 33γδὲ 18 ὡ]ουσοᾶ ἴο γϑσηδίη δ΄ 1η6 πᾶ. . . , 

8ι. Βοῦιο {πίηξκ ἐμαῦ ἐμῖ5 χαοξαίίοτι γχᾶ8 ταθᾶθ ἔγοπι ΒΒ. οἷχ. 8, (οὐ!!! 8., 1,Χ Χ.). ΤΆ 18 
ταί. ἴτοτὰ χχχυ. 19. (σχχίγυ. 19.. 1Χ Χ,), οὐ ἱχίχ. ὅ. (Χυἱ]. δ., 1,.ΧΧ.Χ.). Τὸ 15 ἤοτα {86 
1,ΧΧ., Ὀαύ πού γοϑυθ4}]1γ. 

86 ΤῊΪ5 18 (8 Και ἔτοτα Εἰχοᾶ, χί!, 46,, ταΐμου ἐμδη Ῥ5. ΣΧ ΧΙ, 21.7 ἰο τ 0} Ὅτ. Ἡ. Οὐθη χὸ- 
ἤογβ 1 (ρ. 65.).. 10 Δρτθ 68 τηοσο ΠΘΘΙ͂Υ πὶ ὑπ 1, Χ. Τ88} [Δ Ἡοῦτον, Υ̓Βαὺ 18 {806 
ἴπ (6 δοῦγο γοΐοθ 15. ἈΘΥῸ ΒΡΟΚΘῺ οὗἉ ἴῃ [Π6 Ῥδββίγο, 

Ἑ8 
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Απᾶ ἃ Ὀοη6 οὗὨ 10 γὺ 5881] 
χοὶ ὈΥΘΔΚ, 

(87.) Ζεοῦ. χίϊ. 10. 
Καὶ ἐπιθλέψονται πρὸς μὲ, 

ἀνθ᾽ ὧν κατωρχήσαντο" 

Απᾷ {δ 60 58.411 ΙΟΟΚ ἀροπ 
τορ, Ὀθοδάδο [ΒΟΥ δᾶ το Κ- 
ρα 16. 

(88.) ῬΆ. Ιχυἱ}, 26. 
Τ'ενηθήτω ἣ ἔπανλις αὐτῶν 

ἠρημωμένη, καὶ ἐν τοῖς σκηνώ- 
μασιν αὐτῶν μὴ ἔστω ὃ κατοι- 
κῶν. 

Τιοὶ τποῖν Βανι αυίοη 6 τηδΔὰθ 
ἀοβοϊαίο, δηᾶ 1οὺ 6 γα Ὀ6 0 
ἱπμαδιίαπὺ ἰπ {Π 61 ὑθηΐ8. 

(89), ῬῬΡΒ. ον1]11. 8, 
Καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ 

λάβοι ἕτερος. 
Δπᾶ ἰοὲ δποίθμοῦ ἰαἶκα ἢΪ8 

οἴϊος οὗ ουὐϑύβθου, 

(90.) δοεὶ 11. 28., ὅζο, 
Καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα καὶ 

ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου 
ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφη- 
τεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ 
θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ πρεσ- 
βύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐννπνιασ- 
θήσονται, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν 
ὁράσεις ὄψονται. καὶ ἐπὶ τοὺς 
δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ 
ἀπὸ τοῦ πνεύματός μον. καὶ 
δώσω τέρατα ἐν οὐρανῷ, καὶ 
ἐπὶ τῆς γῆς αἷμα καὶ πῦρ καὶ 
ἀτμίδα καπνοῦ. ὃ ἥλιος με- 
ταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ 
ἢ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἐλθεῖν 
τὴν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην 
καὶ ἐπιφανῆ. καὶ ἔσται πᾶς 
ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 
κυρίου σωθήσεται" 

Απᾷ ἰὉ 58.811} οοσηθ ἴο 858 

Διδίζοαὶ Ογιεϊοίθηι. 

[Ὑπδἱ {86 βογίρέατα 5Βῃου]α 
6 [181164,1 Α Ῥοπα οὗ ἷπὶ 
Β8}.41} τπιοῦ θ6 Ὀσόίκθη, 

ϑοἤ πῖχ, 87. 

[Ἑτέρα γραφὴ λέγει Ὄ- 
ψονται εἰς ον ἐξεκέντησαν. 

ΓΑΠΟΙΙΟΣ ΒΟΥ ΡΙΩΓΘ 5811},} 
ΤΆΟΥ 5141] ΙσΘΚ οὐ τὰ ΠΟΠῚ 
ΤΕΥ Ρῥἱθγορᾶ, 

οἰ ἱὶ. 90. 

[Γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ 
ψαλμῶν" Τενηθήτω ἢ ἔπαυ- 
λις αὐτοῦ ἔρημος, καὶ μὴ ἔστω 
ὃ κατοικῶν ἐν αὐτῇ" 

[ἘἘὸν 10 18 τυ τὲ6ῃ ἴῃ {86 
ῬΟΟΚ οὗ Ῥβαίπλβ,)Ὼ 1.ὲ δ18 
Βδθιδοη Ὀ6 ἀδδβοϊαῖο, δπᾷ 
1οῖ ο τη ανγ611} ἐποσϑίῃ. 

Αοίϑ 1. 90. 

[Καί] Τὴν ἐπισκοπὴν αὖ- 
τοῦ λάδέτο ἕτερος. 

[Δηυἀ.] Ηΐ8 ὈΙβμορσῖς ἰοὺ 
ΒΆΟΙΒΟΙ (ΔΚ, 

οὐδ 11. 17., δο, 

[Τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προ- 
φήτου Ἰωήλ"] Καὶ ἔσται ἐν 
ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει 
ὅ θεὸς, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύμα- 
τός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ 
προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν 
καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἵ 
νεανίσκοι ὑμῶν δράσεις ὄψον» 
ται, καὶ οἷ πρεσθύτεροι ὑμῶν 
ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται" καὶ 
γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ 
τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις 
ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεῦμα- 
τός μου, καὶ προφητεύσουσιν. 
καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῇς γῆς 
κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα 
καπνοῦ. ὁ ἥλιος μεταστρα- 
φήσεται εἰς σκότος καὶ ἢ σε- 
λήνη εἷς αἷμα, πρὶν ἐλθεῖν τὴν 
ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ 
ἐπιφανῆ. καὶ ἔσται, πᾶς ὃς 
ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυ- 
ρίον σωθήσεται. 

Γ[ΤΡὰὺ τ ΙΟΝ γγὰ8 ΒΡΟΚΘη 

ΝΟΙΠΟΥ 8141} γο ῬὍτοακ 4 
θοηθ Τδουθοῖ, 

ΖδοΙ. χὶϊ. 10. 

πςὩὨ Τὶς ΝΣ ὙΠ) 
ὁ 11 

᾿Ἀπᾷ {Π6γ 8841] ἸΟΟΚ πΡροὴ 
ΤῺ ὙΒΟΙᾺ (ΠΥ μᾶνο Ρῥιοτοθᾶ. 

ῬΞ, Ἱχῖχ, 25. 

γήρον απ} τ ἢ 
: δ δ᾽ ΣΟΙ: ὈΠΌΠΕ 

Τιοῖ τΠοῖν Ββαδι δέίοη 6 ἅο- 
ΒοΪδίθ ; απα ἰοῦ ἤοπθ ἄν6]]} ἰῃ 
{πον ὑθη08. 

ῬΞ. οἷχ. 8. 

Σ ἼΠΕΣ ΠΡ ἹΠῚΡΒ 

Τιοῖ δῃοίθου ἔδῖκα 5 οΠσο. 

06] 1], 1.) ὅρα, 
ἬΒυδΣ ἸΓΠΠΣ ΠῚ) 
ἽΝ) Ἴτυν ΛΥΤΙΝ 

ἘΡΔΡΙ ΡΠ ὨΘΩ3 

ΡΠ μοῦ ηΣ. ΠΊΘΌΙ 
ἦν Ὁ ἐπ. ΤΠ 

τὴ ΠΡ τ) ἘΞΡΊ29 
ΤΣ ἩἸΒυ ΠΡΏΠ Ὁ 
ΓΒ ἘΠ) δ ὙΠ 

Ῥ Ὁ) ὈῚ ὙΈ5) λον 
ΒΓ ἐν ΓΤ ΠῚ 

δ. ἡ 8 ΠῚ Π) ἼΦ ΠΡ 
ἘΜ }9Π) Θ᾽} ΓΠὺ. ὮΝ 

ὈΦΞ ΕἼΣ ὝΕΣ Ὁ ΠῚ 
ΣΘΟ.9) ΠῚ) 

Ἀπᾶ ἴὉ 5881] οΘοπιθ ἰο ρΡ858 

8: ΤΉ8 18 ἤοτη {86 1,Χ Χ., θαΐ {ΠΟ ῚΓ τοηδουῖπρ 18 Δραπἀοηρᾶ ἴῸΣ 86 [10618] ποηξα οὗ 186 

Ηοῦτον σοσζὰ ἽΡ. ὅϑοῖῃθ Τ1ηΚ, 85 ἄο Βδηᾶο)ρὴ δηᾶ Νουοοιηθ, [μδὺ ἴῃ6 ουδηροὶδὶ γοδᾶ 

Ὶ λῖπι, Ἰπβῖθδα οὗ 'δὴς πιο, ἴθ 186 Ἡθῦτονν, Ὠ]οἢ 18 ἑδνυουγοα ὈΥ νϑυΐουβ δποίθηῦ ΜΌΝ, 

(δῦονο ΒΥ) δηᾶ 8. ἴον οἹᾶ δα! 018. Βυΐ {Π6 γχοβαϊηρ 18 ἃ ΤΏ6Γ6 ΘΟΙΤΘΟΙΌΟΏ, Τῃ [18 
Ἡρφύτονν, Μοββίδῃ 18 σορσχβεθηΐθα 5 ἐΐε ϑρθαζογ; ἴῃ Φομπ, ᾿6 18 δροῖοπ ο΄. 

5. ΤῊΪ8 156 ἔγθου οἰϊθα ἔγοτη [η6 ΤΧΧ, αν ῥτϑάϊοδίθβ ἴῃ [Π6 Ῥ]ΌΓΑΙ ΟΥ̓ μῖ8 Θῃηθιηίοβ, 
ὙὙδῦ [86 ΔΡΟΒ116 ΘΡΡΙ68 ἴο Οἢ8 Ῥβύβοῃ. 



Οποΐαϊοη Κγοπι ἐδ Οἰἱά Γεβέαπιθηξ ἑη ἐΐ6 Ιδιυ, 

Δοσγατᾶ, τὲ 17 11] ΡοῦΣ 
οὔ οὗ ΤΥ 5ρὶτῖῦ τροὰ 8}} 
βοΘἢ ; δηᾶ γΟῈΓ 5ΟΠ8 8η8 γΟῦ 
ἀαυρ  ο 8 518}} ΡΥΟΡΉΘΒΥ, δῃᾶ 
ὙΟΌΪΓ οΟΪά πιῇ 588] ἀγθϑγα 
ἄγϑϑπιβ, Δα γ ΟῚ γοῦηρ᾽ τηΘ τὶ 
51.811] 566 Υἱϑίοῃβ. Απᾶ οἱ 
ΤΩΥ͂ δου δηΐβ ΔΠ4 οἢ τὴῦ μαηᾶ- 
τηδαβ ἴπ {ῃοβ6 ἄδγβ Μὶ]1 1 
ῬΟῸ οἂΐ οὗ ΤΥ βρίτιῦ., Απά 
1 Μ11 5ῆον σοπάουαβ ἴῃ ᾿ι68- 
ψΘη δηα ΠΡΟῚ [86 φασί, Ὀ]οοῦ 
δηα χα, δΔῃ α σϑΡοῦσ Οὔβιηοῖ. 
ΤῊ δὰῃ 58.8}1 Ὀ6 τατηοᾶ ἱπίο 
ἀδυζηθββ, δηα [Ὧ6 τοι ἰηΐο 
Ῥ]Ιοοά, ῬὈοίογο {π6 σγϑδαῦ δῃηᾶ 
σἰοτίοαβ ἄαν. οὗ 1τΠ6 Τροτὰ 
οοΐηθ. Απᾶ Ὁ 508} οοτὴθ ἴο 
Ῥ885, 1πΠᾶὺ ὙγβΟβόουοῦ 584]] 
681} οπ {πΠ6 δὴ Οὗ [86 Ἰωογὰ 
8881] 6 Βαγϑά. 

(919 ΡΒ. χυ. 8., ὅχο, 

Προωρώμην τὸν κύριον ἐνώ- 
πιόν μου διαπαντὺς, ὅτι ἐκ δε- 
ξιῶν μου ἐστὶν ἵνα μὴ σαλευθῶ. 
διὰ τοῦτο ἢνφράνθη ἣ καρδία 
μον καὶ ἢγαλλιάσατο ἢ γλῶσ- 
σά μου, ἔτι δὲ καὶ ἢ σάρξ μου 
κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι" ὅτι 
οὐιςς ἔγκαταλείψεις τὴν ψυχήν 
μου εἰς ἄδην, οὐδὲ δώσεις τὸν 
ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. ἐγ- 
νώρισάς μοι ὅδοὺς ζωῆς. πλη- 
ρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ 
προσώπον σου- 

Ι ἔογοϑαν {πὸ Τιογ Αἰ ΔΥ5 
ΒοίΟτΘ τοῦ ἴδοθ; ΤῸΥ Ὠ6 5 ΟὉ 
ΤΑΥ͂ τῆῖρῦ Βαπᾶ [8δὺ 1 5βομ]α 
ποῦ Ὀ6 τηονθᾶ, ὙΒΟΥΘΟσΘ 
ΤῊΥ Ὠρατύ γο]οϊοθᾶ, δηα ΤΥ 
Τοηριιθ χα] θα ; ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΓ 
8,150 ΤΥ ΠΟΘ 5118}} σϑβϑί ἰπ 
Βορθ: Ὀθοόδαβθ ὕῆου νν}}Ὁ ηοῦ 
Ἰθᾶνο ΤΑΥ͂ ΒΟ] ἴπὶ Π6]], ΠΟΙ ΠΟΙ 
1 τοὺ Βα ον τῖπο ΗΟΙΥ 
Οπθ [0 566 σογγαρίάοη. ἸΏοα 
Παβῦ τοδᾶθ Κῆονγῃ ἴο τη6 [16 
γα 8 οὗ πὸ ; ᾷοὰ μι 4]]} 
Τὴ6 γγ1 10Υ ΠΠ ΤΏ οοπη- 
θη8 00, 

Υ [86 Ῥτόρβοὶ 9061,] Διπά 
ἦν ΒΏΔΙ1 σοτῃθ ἴο Ῥ885 ἴῃ 186 
Ιαϑὺ ἄδγβ, δίῃ οἄ, Ι ν1}} 
ΡουΣ ουὖ οὗ ΤῊΥ̓ βρίτῖῦ ὕροη 
811 65} ; δηᾶ γοῦγ 5οῃ8 δηᾶ 
γοῦῦ ἀδαρ ίοτθ 5881} Ῥχγο- 
ῬΏΘΒΥ; δηᾷ γοῦν γοιηρ' ΤΘῊ 
5881] 566 ΥἹΒΙΟΠ5, 811 ὙΟῸΓ 
ο]4 τηθη 588]1 ἀγθᾶπι ἀγθϑιηηβ, 
᾿Απᾶ οἢ Τὴῦ βουυδηΐβ δῃηᾷ Ὁ 
ΤΩΥ Βαπαπηδι θη8 1 ψΨ1Π ρου 
ουὐδ ἴῃ ἴῃοθ86 ἀδγβ οὗἨ ΤΥ 
Βρὶγιῦ ; δηα ΠΟΥ 5881] ρῬτο- 
Ῥῆοθυ. Απᾷ 11 ν1} βον 
ὙΟΠΟΙΒ ἴῃ θδνοθη 8Όονθο, 
Δα 5ρηβ ἴῃ {π6 δαυτἢ θ6- 
πρϑίῃ; Ὀ]οοῦ, δῃᾷᾶ ἢγο, δηᾶ 
γϑρΟοῦΥ οὗ βιηοῖκθ. 7ᾷμθ6 βὰπ 
Βἢ.8}1 θ6 ἐΥπηθα 1πἴο ἀαΥ ΚΉ 655, 
Δα [Π6 τηοοῃ 1ηἴο ΡὈ]οοῦ, θ6- 
ἔοσο ἐδδύ ρσγθαῦ 85 πούβ]9 
ΔΔΥ οὗ [6 Τιοτά οοηθ. Απᾷ 
10 588}} οοηὴθ ἴο 858, μδΐ 
Ὁ ΏΟΒΟΘΥΟΙ 588}} 041} οὐ [86 
πϑτηθ οὗ {86 Τωογὰ 58.411 6 
Βαγθ, 

Δοἰβ ἱ. 55., ἄτα. 

[Δανεὶδ γὰρ λέγει εἰς αὖ- 
τόν" Προωρώμην τὸν κύριον 
ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐἱϊ 
δεξιῶν μου ἐστὶν, ἵνα μὴ σαλευ- 
θῶ. διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἣ 
καρδία μου καὶ ἢἤγαλλιάσατο 
ἢ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ ἢ 
σάρξ μου κατασκηνώσει ἐφ᾽ ἐλ- 
πίδι, ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν 
ψυχῆν μου εἰς “Αἰδην οὐδὲ δώ- 
σεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφ- 
θοράν. ἐγνώρισάς μοι ὅδοὺς 
ζωῆς, πληρώσεις με εὐφροσύνης 
μετὰ τοῦ προσώπον σου. 

Γ[Εον Ῥανιᾶ βρθακοί οοπ- 
φοχηῖπρ Ηἶτα,7 1 ἔογοθανν [86 
Τιοτᾷ ΔΙΜΆΥΒ. ὈΘίοσο ΤΑΥ͂ ἴδοθ, 
ἴῸ Π6 18 Οἡ ΤΩΥ͂ τἰσηῦ δδηᾶ, 
188 1 Βμουϊᾶ ποῖ Ὀ6 τρονυϑᾶ: 
{Ππογοίοσο αἰαὶ ΤΥ ἤθατί τὸ- 
Ἴ0106, 8η6α ΤΙΩΥ͂ ἰΟηρτθ γγᾺΒ 
σἰαᾶ; ταουθουο 8180 ΤΥ 868} 
8181] ταδί ἰῃπ Ὠορθ:. Ὀθοδθδθ 
[8οὰ νγ1]Ὁ ποὺ 168 6 ΣῊῪ 5011] ἴῃ 
1611, ΘΙ ΠΟ ψ 11 ποὰ ΒΟῸΣ 
π ον Οπθ ἴο 866 ὁοΥ- 
ταρίΐζοη. Ὑμοῦ δαβῦ τηϑᾶθ 
Κηον [0 τη6 716 ὰΥΒ ΟΥ̓ 
116; [δοιὰ 5181} ταϑῖκο τὰ {{}} 
οὗ )0Υ ἢ ΠΥ οουηῃΐθηδηοθ, 

188 

Αἰ ογσατ, λα 1 11 ῬουΥ 
οὔΐ ΤΩΥ͂ ΒΡΊΥ δ ὍΡΟΣ 84}1} Β65ῃ: 
Διὰ ΥὙΟΠΓ Β0ὴ8 Δἃη4 γοιΐ 
ἀδαρθίοσβ 8881] Ῥγόρῇθβυ, 
γοΌ ΟΪα τῆθῃ 5881} ἄγθδσζη 
ἄγθαπηβ, ὙΟΌΣ γουηρΡ ΤΏΘΗ 
Β8} 81] 566 ν᾽ βΊου"β: Απᾶ 2150 
πΡΟῚ [Π6 Βοιυδηΐβ δηα ὭΡΟΙ 
16 Βαπάσηϑ 8 1 ἐῃο56 ἄδυϑ 
ΜΠ ΡΗ 1 ΡΟΌΥ οὐδ᾽ ΤῊΥ̓ ΒΡΙΥἹ, 
ΑΠΑῚΤ 11 5μῃον σοπ θυ ἰὴ 
[86 ἢδάνθη5 δηᾶ 1η [η6 φαγί, 
Ὀ]οοᾷ, δηᾷ Ητο, δηα Ὁ1118γ5 οὗ 
ΒΊΊΟΚΟ,. ΤῺ δὰ) 588]}] ἨὈ6 
ζὰυγηθα ᾿πίο ἄδικηθ85, πᾶ ἐῃ6 
ΤηΟΟἢ [πο ὈΙοοΩ͂, ὈοΙΌΣο ἐδ 
δτοδῖ δηα [6 ΤΟΥΣ] 016 ἀΔΥ οὗ 
τι0 Τιοτὰ οοσλθ, Απᾶ Ὁ 5881} 
ΘΟΙΏΘ ἴο Ῥ488, ἐλαΐ νυν οβοσθυοὺ 
884}} 681] οἡ [16 πᾶπιδ οὗ {π6 
Τιογὰ 5881] θ6 ἀρ)! γογϑᾶ, 

Ῥρ, κνὶ, 8., ὅζε, 

ἭΡΩ ὑΉ)5. ΤΠ ἡΠὴ} 
[35 ἐπΡΙ 3. ΝΟ. 
ἬΝ ὙΠ Ὁ. "30 ΠῸΝ 
ΝΡ ἐΠΌ 9 5» ἽΞ 
ἸΒΙΠΝ  δηνεν 85 ΣΙΝ Π 
ἐσ τ. Ὁ ΉΡη 
"Ὁ Ὁ" πὴ ΣΡ 

ἘΞ ΤΙΝ ΤΊ ΠῸ 
1 Ὧδγθ βού {86 1 ογᾷ ΔΙ 5 

Ῥοίοτο πιο: Ὀθόϑιιβ ἤξ ἐβ δὖ 
ΤῊΥ σΙρὺ Βαπά, 1 5}4]}} πού 6 
τηονοᾶ. ὙΒΟΥΘΙΟΧΘ ΤΥ οαχὺ 
56 σἰ'αα, δηα ΤΥ ρ]ΟΙΎ τὸ- 
Ἰοϊοοίῃ: ΤΥ β6θῃ 8150 88}8]] 
γοϑὺ 1 ἤορθ, ἘῸΓ ποὺ ψ11 
ποῦ ἰθανθ ΤΟΥ͂ Βοπὶ 1ῃ Β6]] : 
ποΙΒοῚ Ὁ τΠοὰ ΒΓ {Π1πὸ 
ΗΟΙΥ Ομ ἰο 866 οογγαρίίοη. 
ΤΉοα Ὑγ7110 ΒΟΥ͂Σ τὴθ {86 Ῥδ 
οὗ ἴδ: ἴὰ ΠΥ ῬΥΘΒΘΏΘΘ ἐξ 
[Ὁ] Π6585 ΟΥ̓ 70ΟΥ. 

91. ΤΉ 5 18 ἔγοπι ἐπ6ὸ ΤΙΧΧ, Ἐὸγ ἰμο Ηθρτον "ΠΥ (π6 Οτθοῖς. μα8 προωρώμην. "712 
15 ἰτδϑ]αἰθα ἧ γλῶσσά μου, δτιᾶ ἴῸΓ ΜΔ βἰδηᾶβ πληρώσεις με. ΤῊ τοροτᾷ ἰο [π6 τοδαϊῃρ; 

ΠΟΙ͂, τὸ θδ]ου ἐμπαῦ [86 βίῃρταν Ἴ7 ὉΠ 18 ῬΓΟΌΔΌΙΥ [86 δαϊμοηίίο ομθ. 268 ΜΒΆ, 
μαγο ἴδ {π08; 50 [00 411 (π6 δποίθηῦ γοΓΒΙ0Π3.---ΟΟἸΏΡ. ΤΥ βου ΒΙΡΙ1ο41 Οὐ οΐβιη, ν0]. 1.» 
Ῥ. 89. 

ΚΕ 4 
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Ῥα. οἷχ. 1. (92.) 

᾿ Εἶπεν ὃ κύριος τῷ κυρίῳ μου 
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ 
τοὺς ἐχθρούς σον ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶν σου. 

ΤΉ Τιοσὰ 5814 ἴὸ τὴν 1 γᾶ, 
510 το οι ΠΥ τὶρύ παπᾶ, 
ἨΠῚ1 Ε1 τὰκ {δῖη6 Θμθτΐθβ 
ΤΥ Ζοοίδβίοο!. 

(93.) Τοαΐ. κυ]. 15, 19. 

Προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν 
σον ὧς ἐμὲ ἀναστήσει σοι κύ- 
'ριος ὁ θεός σον, αὐτοῦ ἀκούσε- 
σθε. Καὶ ὁ ἄνθρωπος ὃς ἐὰν 
μὴ ἀκούσῃ ὅσα ἂν λαλήσῃ ὅ 
προφήτης ἐκεῖνος ἐπὶ τῷ ὀνό- 
ματί μου, ἔγὼ ἐκδικήσω ἐξ αὐ- 
τοῦ. 

ΤΏΟ Τιογά τγ οὔ 518]] 
ταδὶ ἊΡ ἰο 1π66 ἃ ῬΙΌΡΒοΘῦ οὗ 
ΠΥ Ὀγοίμγθη, 11 1η6 ; Βΐτα 
581} γα μοῦ. ἀπᾶ νψῇδι- 

ΟΥ̓́Θ ΤΆΔ 508] πού ΠρΔΥ το 
10 ἡ δίβοθυοσ ψόουβ [δὲ 
ῬτΟΡὮθὺ 58.811] βρθδῖς ἴῃ ΤΩ 
ὩΆΤΩΘ, 1 Ὑ111 {8|κ6 γΘηρ θη 06 
ΟἿ ᾿ἑτη, 

(94.) 6ἋΟϑοη. ΧΧΙ!. 18. 

Καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ 
σπέρματί σον πάντα τὰ ἔθνη 
τῆς γῆ" 

᾿Απᾶ ἴῃ ΤΥ 5οοᾶ 5881] 81] 
1ὴ6 πδίοηβ οἵ ὑμ86 φαγί Ὀ6 
ὈΙοΒΒοΘΑ, 

(95.) ῬΒ. οχυϊ!. 22, 28. 

Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἵ 
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας. παρὰ κυ- 
ρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι 
θαυμιστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Το βίοηο τ Ώ]Οἢ [Π6 Ὀ.118- 
ΟΥ5 χι]οοίοα, 6 βαηθ 15. θ6- 
οοῖῃρ ἴδ6 Βοδᾶ οὗὨ [Π6 σΟΥΙΠΘΥ, 
ΤῊ Ὧδα45 ὈΘοη ἄοηα οὗ {86 
Τιοοσᾶ: δηᾶ 1 18. το θυ α] ἴῃ 
ΟἿἿ 6Υ68. 

Βιὶϑηεαϊ Ογἰξιοίβηι. 

Δοίβ 11, 84, 35. 

[Δανεὶδ λέγει: Εἶπεν ὅ κύ- 
ριος τῷ κυρίῳ μου Κάθον ἐκ 
δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχ- 
θρούς σον ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 
σου. 

[ΠὈᾶνϊᾶ 5881:},] Τὴ6 Τιοσᾶ 
8814 πηΐο ΤΥ Τμοτὰ, δι᾽ῦ [Ποα 
ΟἿ ΤΩ τῖρης δαπᾶ πη} 1 
ΤΆΔΚΟ ΤΥ ἴοο8Β {Πγ ἔοοῦ- 
Βῖοο]., 

Αοὲβ {{]. 22, 28. 
[Μωυσῆς μὲν εἶπεν] ὅτι 

προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύ- 
ριος ὃ θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελ- 
φῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ' αὐτοῦ ἀκού- 
σεσθε κατὰ πάντα ὅσα αν 
λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. ἔσται δὲ, 
πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ 
τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολε- 
θρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. 

Γίοβοβ βαἱα,7]7 ἃ Ῥυορβοῦ 
Β88}1} 1826 Ιιοτᾷ γοὺγ αοα γαΐβο 
ὉΡαηΐογομ, Οὗ γοιῦ ὈΓΘΙ ΓΗ, 
Ἐκ ππίο τὰθ; δἷτη 5}8}} γθ 
ἮΘΔΥ ἴῃ 811 {μη ρ5, ν᾽ δύθοθυοῦ 
Ἦθ 5}|8}1 ΒΥ πηίο γοῖ. αἀπᾶ 
ἴθ 8811 οογὰθ ἴο ρᾶ88, ὑμδὰΐ 
ΘΥΟΣΥ͂ 800] ὙΠΟ Μ1] ποῖ 
ἤραχ {πα Ῥγορμθί 888} Ὀ6 
ἀεβίσογοα ἔγοσα διηοηρ {86 
ῬΘΟΡΙΘ. 

Ἀοίϑ 111, 2. 

[Λέγων πρὸς ᾿Αθραάμ" Καὶ 
ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογΎη- 
θήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς 
γῆς. 

[ϑαγίηρ απίο ΑὈγδΏδτΩ,7 
Απᾶ 1ἷὶῃ ΤΥ δβοϑᾶ 5}8]1] 8]} 
{86 Κἰπαγραᾶβ οὗ π6 ϑασίμ μῸ 
Ὀ]6586. 

Ἀοἰβ ἔν. 11. 

Οὗτός ἐστιν ὃ λίθος ὁ ἐξου- 
θενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν οἰκοδό- 
μων, ὃ γενόμενος εἰς κεφαλὴν 
γωνίας. 

ΓΪΪ5 15 [Π6 βίου πῇ 
γγὰ5 δοὺ δὃὖ δουρῃΐ οὗ γοΐ 
Ὀυ]]ἄοΥ5, ΥὨΙΟὮ 15 ὈΘοοτὴρ {86 
μιοδᾶ οὗ [Π6 σΟΥ̓ΠΟΥ. 

ῬΒ. .χ... 

αν ὙΝ ΠῚΠΣ ὩΣ 
ΕἿΠ Ἴ3Ν Π ν ὉὉ 

ΕἼΣ 
ΤΗη6 Τιογὰ βϑϊὰ ππίο ΓᾺΥ͂ 

Τιοσᾷ, 510 τποὰ δ ΤΥ τὶρῆΐ 
μαπᾶ, πη61}}1 ΤΆ Κο [Π1η6 6η6- 
τοΐθ8 [ΉΥ Τοοίβίοο!. 

Τοαΐ. χυἱ. 15. 19. 

5 ἬΝ ἼΞΊΡΙ 29 
Λα; Ἤτοι, ΠῚΠῚ Ὑ2. 

--τ- ΝΟ ἢ 

νηοιδητοτ. πρὸς ὈΒΕΠ ΠΟΠῚ 
Ἰρῦβ ὩΥ ἼΝ ΏΤΟΝ 

ΘΝ Φ ΎῈΣ ὅ33} 

ΤῊ Τιοοτὰ (γ Οοὐ ν1} 
ΤΑΙΒ6 ΠΡ πηΐο ἴΠ66 ἃ ῬΥΟΡΠοΐ 
ἔχοι [86 τηϊᾶϑὺ οὐὗἨ τ[ἢφ6, οὗ 
ΤΥ Ὀγοίγθη, Κ πηΐο τη : 
πηΐο Ἠϊπὶ γ8 58} Βθδυθη. 
Απα 1 5141] σοπηθ ἴο ρᾷ88, 
ἐμαὲ ΜΏΟΒΟΘΥΟΥ 588} τοὶ 
Βοακοὴ ἀπίΐο ΤΥ ψογαᾶβ 
ὙΠΟ ΒΘ 518}} Βρθδκ ἴῃ ΤΩΥ͂ 
Ὠϑτηθ, 1 11 Τοαῦτο ἐξ Οὗ Εἴτη. 

6εη. χπίϊ. 18. 

Ὑὴ} 55. 5 ἡ5ἼΞΠ)ΠῚ 
ΤᾺΣ 

Απᾷ ἴπ [γ βθϑᾶ 8}4]}1 81] 
{86 ἡδίϊοηβ οὗ [16 ϑαυ "6 
Ὀ]οσδθά. 

ῬΡΘ, ΟΧΥΪ]. 292, 28, 

ΠΝ] ὨΡΒΠ ΟΝ 128 
Γῆἢπ’ ΠΝ 28 ἐὐδεηῦ 
ΤΌΘ) ὉΠ ΠΝ ΠῚ 

ΡΟΝ 
ΤῊΘ βίοπο τολίος [86 θα 114- 

ΟΥΒ ΤοΙιβοᾶ, 15 Ῥδσοιὴδ {86 
Βοδᾶ δίοπα οὐ [86 ΘΟΥΠΘΥ. 
5 16 (86 Τιοτάβ ἀοίηρ ; 10 
᾿18 ΤΑΔΙΎΘΙ]ΟΤΙΒ 1Π ΟἿ ΘΥ68. 

3. ΠῊ5 ΟΠ ΘΈΠ ΟΣ 15 [Δ θη ὨΘΙΡΠΟΥ ἔτοτα {πὸ ΤΙΧΧ, πον [6 ΗδΡτονν. ΤΆ βοὴ ἐὸ ἢᾶγθ βοῇ 
ΤΥ ΟΙΥ αποίοα ΠΌΠῚ ΤΠΘΙΏΠΟΤΥ͂, Δ Πα οἾγο5 Π6 {γχὰθ 56η56. 



Οποϊαΐίοτις 9οηι {16 Οἱά Ἵ δέαπιοπέ ἐπ ἐΐ6 ἸΝέιυ. 

(96.) - ῬΆ. 1.1, 2 
Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ 

λαοὶ ἐμελέτησαν κενά ; παρέ- 
στησαν οἷ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ 
οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπιτο- 
αυτὸ κατὰ τοῦ κυρίου, καὶ κα- 
τὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. 

ὙΒοσοοσο α14 [86 Βοαίμθη 
Ταρα. ὃ δηᾶ [86 πΔΙΟΏΒ 1π|8- 
σἷηθ ναΐπ ἰμΐηρβῦ ΤΠ Κίηρβ 
ΟΥ̓ 106 φαγί βίοοα ἀρ, δᾶ 
186 τῦυΐϊοῖβ ρσδίμοσοα ἰῃθηι- 
Β6Ινϑϑα ἐορϑίῃου, αρεϊμϑὺ [86 
Τιοτᾷ δηᾶ ἀρδϊηϑὺ 15 ΟἸἨτίβί. 

(97.) αϑοπ. χὶϊ, 1. 

Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σοῦ καὶ 
ἐκ τῆς συγγενείας σοὺ καὶ ἐκ 
τοῦ οἴκον τοῦ πατρός σου καὶ 
δεῦρο εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι 
δείξω. 

ὅο ἔογιἃ οαὐ οὗἁὨ τἢγ ᾿απὰ 
ϑηα ουαὖ οὗἩ {γ Κἰπᾶγοά, δηᾶ 
ουῦὐ οὗ 186 ἢοῦβο οὗ (ἢν [8- 
[Π6Υ, δηᾶ σοχὰθ ἰηΐο {Π6 ἰαπᾶ 
ὙΓΏΙΟῊ 1 5881] ΒΗΘ {866. 

(98.) 6Ἃσαη. χγΥτ. 18, 14. 

Πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα 
σου ἐν γῇ οὐκ. ἰδίᾳ καὶ δουλώ- 
σουσιν αὑτοὺς καὶ κακώσουσιν 
αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὖ- 
τοὺς τετρακόσια ἔτη. τὸ δὲ 
ἔθνος ᾧ ἂν δουλεύσωσι κρινῶ 
ἐγώ" μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελεύσον.- 
ται ὧδε μετὰ ἀποσκευῆς πολ- 
λῆς. 

ΤῊΥ 8064 5841] θ6 ἃ 80- 
ἸΟΌΧΠΘΥ ἴῃ 8 Ιαηᾶ πού {Π6]Ὁ 
ΟΥ̓, 84 ΓΠΘΥ͂ 518]1] Θηβίανο 
ἐβοῖα, δπα δ] 1 οὐ {Πθῖὰ, πα 
ΒαχΆΡ]6 ἰμοπλ ἔουΣ Βυπα͵ορα 
γθῶγ5. ΑπαΤΒΘ πδίϊοη συ Βοτὰ- 
ΒΟΘΥ͂ΘΓ [Π6Ὺ 588] Β61Ύ6, 1 πψ1}} 
ἡυᾶρο; δηᾶ δῇο [Π18, ὙΠῸ Ὺ 
51.411 οοσηθ ἔὈτ ΒΙΓΠ6Υ τ Ἰ 
ΤΩΌΟἢ ῬΥΟΡΟΣΥ. 

᾿Λοἰβ ἶν. 2, 26. 

[Ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ 
πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυ- 
εὶδ παιδός σου εἰπών "] Ἵνα τί 
ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμε- 
λέτησαν κενά ; παρέστησαν οἵ 
βασιλεῖς τῆς γῆ5 καὶ οἱ ἄρ.-. 
χοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ 
τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 

ΓΟ, ὈΥ [86 τηοῦ!ἢ οὔ Υ 
βουνδηΐ θαυ μαι 58814,] 
ὙὝΤΕΥ ἀϊά 16 ᾿ιθαύμθη γὰρ, 
δη [Π6 Ῥ6ΟΡΙΘ τπαϑρῖηθ γδῖη 
ΓΠπηρθὴ ΤῈ Κἴηρβ οὗ {86 
θαυ βύοοῦ π}, δηᾶ [86 ΓΌ]ΘΥΒ 
γγΟΓῸ ραϊμογθα ἰοροίμου ἃ- 
σαϊηδῦ [η6 ΤἸωοτὰ δηα ϑρδϊηδύ 
Ὧἢ15 ΟἸ χιβῦ, 

᾿Ἀοίϑ νἱΐί, 8. 

[Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν" Ἔξ- 
ελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ [ἐκ] 
τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο 
εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. 

[Δπηᾶ 5εϊἃ ἀπίο Βΐτα,7 οἱ 
ἴμ66 ουὖ οὗἩ ΤΥ οοαπηίγγυ, δηαᾶ 
ἔγοση. {ΠΥ Κιπαγοᾶ, δμα σοιηθ 
ἰπίο {η6 Ἰαπᾶ ὙΒΙΟΩ 1 5818]]} 
ΒΏΘΥ 866, 

Αοἰϑβ γἱ!. 6, 7. 

[᾿Ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεός,] 
ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ 
πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ 
δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώ- 
σουσιν ἔτη τετρακόσια, καὶ 
τὸ ἔθνος ᾧ ἂν δουλεύσωσιν 
'κρινῶῷ ἐγὼ, ὃ θεὸς εἶπεν, καὶ 
μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται, καὶ 
λατρεύσουσίν. μοι ἐν τῷ τόπῳ 
τούτῳ. 

[Διᾶ αοῦ 5ρᾶκθ οἱ {18 
γγ7156,1 ὙΠαὺ 18 βοθα ββοπ]α 
ΒΟΪΟΌΓΩ ἴῃ ἃ βίγδηρο Ἰδηᾶ ; 
δηᾶ [μὲ {86 ν Βιου ἃ Ὀγηρ; 
{Ποῖ ἱπίο Ὀοηᾶαρθ, δῃηα 6ῃ- 
ὑτοδῦ ὑμθῖὰ 601} ἔουσ Βυπαγοαᾶ 
γοατβΒ. Απᾶ τμ6 πδίοη ἴο 
ὙΏΟΙΩ (Π6 0 5181 Ὀ6 ἴῃ Ῥοπᾶ- 
δρ6 Ὑ1 1υᾶρο, 5814 αοᾶ; 
δᾶ δου [μδ. 5881] [Π6Υ σοτηθ 
Του ἢ δηᾶ βοῦγο τὴθ ἴῃ {185 
ῬΙδοθ, 

1187 

ῬΡ, ἢ. 1, ὃ. 

δ Ρἐ δ) Ν 223 πιρὸ 
ἜΣΘ ἸΔΕΣΟ. ἐ ΡΥΥΉΔΠ) 
"ὃν ἽΠΥ δ) ὩΣ γ 

ἜΚ ὑμὴ 

ὙΤΕΥ ἄο {Π6 Πθαίμθη Τᾶρο, 
ϑηἃ [860 ῬΘΟΡΙΘ ᾿πηϑρίηθ ἃ 
γαΐῃ {πἰηρὴ ΤῈ Κίηρβ οὗ 
[86 φαυτἢ βοῦ ἐΠπουήβοΙνοβ, δηᾶ 
1η6 ΤΌΪ]ΟΥΒ [ΔΚ ΘΟΌΠΒ6] [ορθ- 
ὑπου, ἀρδϊηδί [86 Τιοχά, ἀπ 
διρδϊηβὺ 18 δποϊηἰαα, 

- (6ῃ, ΧΙ], 1, 

ὙΠ ΝΡοὴ Ἡγθο Ἡρ η 
ἽΝ γ ΕΠ ΟΝ 3.8 ΠΛΞΝ 

ἘΠΕῚ 
εὐ (866 ουἱ οὗ τὴκγ οουη- 

ὑὐγ, δηᾶ ἔγοιη (ἢγ Κἰπᾶτρα, 
δηα ἴγόσὰ ΤΥ [ΑΥΠΒΟΥ 5. ΒΟΙΒ6, 
πηΐο ἃ ἰδπᾷ {μα} 1 Ἢ] 56 ΚΝ 
1866. 

ὅση. χΥ, 18, 14. 

Ἄγ Β ἼΜ ΠῚΠΣ 3 
ΠΝ 3891} ὈΝ3νῚ ὉῃῸ Νὸ 
5533) πὴ} ΓΝ. ΜΞῊΣ 

ἢ πλῦ ἼΝ ΠΤ 

ΦΘΊΒ Ἰδν5 Ἰ2 ΠΝ) "35ις 
: δὴ τὴ 

Κυον οὗ ἃ βατγοίν [μδὺ [ΠΥ 
Β66 4 5841} ΡῈ ἃ βίδηρου ἴῃ ἃ 
Ἰαηᾶ ἐμαΐ 8 τιοῦ {πο ῖγ8, ἀπά. 
58.141] βοῦγθ {Ποῖ ; δηὰ {Π6Ὺ 
88.811 Δ οῦ {Πθὴὰ ἔοαγ μπῃ- 
ἀγορὰ γοϑσβ. ἀμῃᾶ αἷθο {μα 
πϑίϊοη γΒΌση [ΠΟῪ 5824] ΒΟΥΥ͂Θ, 
Ψ{{ΠῚ Ἰυρο: δηα δἰογνατγᾶ 
58.811 ἐΠ6ὺ οολθ ουν ψ{Π8 
οτοδῦ βαϊϑίϑῃορ. 

88. ΠῊ 18 18 ἔΓΘΟΙΥ οἰἱοα ἄότῃ {μ6 ΠΧ Χ. ὁ θεὸς 
τούτῳ 15 δα ἀοα ἴτοια Εἰχοᾷ. 111. 12. 

εἶπεν 15 ἰῃβοτίοα : δηᾶ καὶ λατρεύσουσιν--- 
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(99) θη, χῖνί. 97. 
Πᾶσαι ψυχαὶ οἴκου ᾿Ιακὼθ 

αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ ᾿Ιακὼβ εἰς 
Αἴγυπτον ψυχαὶ ἑδδομηκοντα- 
πέντε. ἌΣ 

ΑἹΊΙ {Π6 8018 οὗ [Π6 Βοῦδ6 
οἵ ὅδαοοῦ ψ8ο σα 1} 
ΦΌΒΟΡΆ ἰηΐο Εἰσγρὺ ὙΟΥΘ 86- 
γοηΐΥ-γρ 800]8, 

᾿ΘΙΕκραυπαφοναπετηρηι (100.) 

(101,) ἘΧ. 11. 18, 14, 

Ἐξελθὼν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
δευτέρᾳ ὁρᾷ δύο ἄνδρας Ἕ δραί- 
ους διαπληκτιζομένους καὶ λέ- 
γει τῷ ἀδικοῦντι Διὰ τί σὺ 
τύπτεις τὸν πλησίον : ὃ δὲ εἶπε 
Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ 
δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμῶν ; μὴ ἀνελεῖν 
με σὺ θέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες 
χθὲς τὸν Αἰγύπτιον ; 

Απᾷ Βανίπρ' ΡῸΠ6 ουἱὐ {ἢ 
Βοοοῃ ὍδΔΥ 6 8665 ὕνγο Ηὸδ- 
ῬΓΘῪ τηθὴ Πρ ίίηρ, δηᾶ 6 
ΒΆΥ5 10 086 ᾿π͵]θγοῦ, ὙγΒΘΙ6- 
ἴοχο βιηϊοδῦ τποπ [ΠΥ ποῖρῃ- 
θοῦ ) Απᾷ 6 βαϊᾷ, 8ὸ 
τηδάθ 96 8. ΤΌΪΟΙ 8δπᾶ 8 
ἡυᾶρο οὐοα τϑὴΡ ὙΥ10 ποὺ 
ΒΙΔΥ Τὴ 6 848 μοι γοβίογαδγ 
δίουγοβὺ 86 Εἰργρίίδη ἢ 

(102.). Ἐκ. ὶ. 6, 

Ἐγώ εἶμι ὃ θεὺς τοῦ πατρός 

ΜΒ νηοαϊ. αν ἰςίδη:. 

Αοἱβ υἱ]. 14. 

᾿Αποστείλας δὲ Ἰωσὴφ με- 
τεκαλέσατο ᾿Ιακὼβ τὸν πα» 
τέρα αὔτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν 
συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑδδομή- 
κοντα πέντε, 

ΤΉΘπ βοηδ “9 Β6ΡΒ, δηᾶ 
ΟΔ]1ο6α [15 ἔΑΙΒΟΥ Φ 6000 10 
Βῖπι, δῃᾷ 411 88 Κιηαγοᾶ, 
{τοοβοοσοὸ δηᾷ Ηἤἴθοῃ βοπ]8. 

Ἀοίϑ νἱΐ, 16, 

ᾧ ὠνήσατο ᾿Αθραὰμ τιμῆς 
ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἔμ- 
μὼρ τοῦ ἐν Συχέμ. 

Τῆδύ ΑΡγάμδτη Ὀοθρΐ [ῸΓ 
8. ΒΏΠΩ Οὗ ΤΠΟΠΘΥ Οὗ [Π6 ΒΟΠΒ 
οὗ ἙἘπησηοσ, ἰδ6 ἔδίμοσ οὗ 
ΞΟ ΠΟ ., 

ΑοΙβ νἱῖ, 26, ὅσ. 

[Τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὥφθη 
αὐτοῖς μαχομένοις, καὶ συνήλ- 
λασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἶ- 
πῶών " Ανδρες, ἀδελφοί ἐστε" 
ἵνα τί ἀδικεῖτε ἀλλήλους; [Ὁ 
δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώ- 
σατο αὐτὸν εἰπών" Τίς σε κα- 
τέστησεν ἄρχοντα καὶ δικα- 
στὴν ἐφ᾽ ἡμῶν ; μὴ ἀνελεῖν με 
σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες 
ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον ; 

ΓΔπᾶ (06 ποχὺ ἄδυ δ6 
βῃθιννοα ἰτα5617 ππίο {61 ἃ 8 
ΤΠ6Υ βονο, δα σου] ἤᾶνθ 
βού τμοχῃ δῦ ΟΠ6 δρδίῃ, δα υ]ηρ.,] 
518, 76. 816 ὈγοίΒΥ θη, ΨΥ 0 
γ6 ΊΟΩΡ ΟΠ6 0 ΔποίΠο" ὃ 
[Βα πὸ τα ἀϊᾶ 8 ποῖρῃ- 
Ῥουῦ στόν, [τιιδύ ὨΪΠὶ ΔΥΥΔΥ͂, 
Βαγίπρ,] Ο τηϑᾶθ [668 8 
ΤΉΪΟΥ δηᾶ ἃ Ἰπᾶρο ΟΥ̓ΘΥ πιδῦ 
Ἅ10 ἀποὺ Κι} τη, δ5. ἰβοὰ 
ἀϊάβέ [86 Ἐργρύϊδηῃ γοβίοσ- 
ἀδγῦ 

Αὐἰβ νἱΐ. 82. 

[Ἐγένετο φωνὴ κυρίου “ Ἐγὼ 

ἄκη. ΧΙν]. 97. 

ΞΡ)" 39 θϑπ Ὁ 

ἘὨχμ ΠΌΡΨΟ ΠΗΞ 

ΑἸ] {86 5οῃ]8 οὗ [86 Ποῖιδα 
οἵ Φ84οοῦ, ὙΙΟΝ στη ἰπΐο 
Ἑρσυρί, τοῦθ Γμυθθβοοσθ δηᾷᾶ 
61, 

866 ϑοβῆθβ χχῖν. 392, 

ἘΚ. 11, 18, 14. 

ΠῚ ΝΩΣΠ 9 ΝΜ 

ὈΝ Ὀ Οὐ λ 
ΠΏ Πρ »Φ ἼΡΝΝ 

ὁ 0 
ἫΡ ϑνκῷ ἼΟΨ  ὝΡΝΝ 
ΠΣ ΔΎ ΠΡ. Ὅν ὈΕῚ 
“ΣΈ 2! ἼΨΕΞ ἽΝ 

ΣΣΉΥ9Π 
Αὐμᾶ Ὑἤθὴ δ6 σψοπύ ουὐΐ 

116 Βοοοῃμᾶ ἄδύ, ῬεΒο]α ὕπο 
γλθῃ οὗ ἰΠ0 ἩΘΌτονΒ βίτουο 
τοροῖμοῦ: δηα 6 5814 ἴο ὨΙΤΩ 
{μαὺ ἀϊᾶ [86 ψτοηρ, ὙΈΒοτο- 
ἔοτθ διηῖτοβδύ μοὰ [ΠΥ Το] ον ὃ 
«Απᾶ Β6 βαϊάᾷ, ῶδο τηδᾶθ [866 
ἃ ῬΙΪΏΟΘ δῃᾶ ἃ πᾶρβ οὐδὲ 
τ [1ηἰρηᾶοβί μοὰ ἰο ΚΙ] 
Τη6, 85 μου ΚΠΠΙΘαβι [6 ΕρΥΡ- 
ἐἴδὴ ἢ 

Ἐκ. 111. 6. 

ἼδΣ ΠΝ 3318 ἼΡΔΘ) 

100 Τῃ (15 αποίφίίοῃ 10 Π85 Ὀ66η [ΒΟΌρΡὮ ὈΥ͂ ΤΆΔΗΥ (δ ᾿Αθραὰμ 18 8ῃ ἱπίοΓΡΟΪδίίοι τ ΒΟ ἢ 
ἢ85 ογϑρῦ ἰπίο [πΠ6 ἑοχί. Βαΐ ἐμδύ 18 ἃ τηθτο οοπ]θοίασγο. ΤῊΘ π8Πὴ6 τησϑί βίβδηα 85 1ύ 15. ΤΏΘΓΘ 
15 8 Τη]βίδ κα Πόσο, 

Βαύ ΑὈγάἤδτα θΟΌΡὮΙ [Π6 οανο οὗ Μδοροίδῃ ἔγοτη Ἐρῇτσοη. 
ΟΥ [Ο]Πονγρα ἐγδαϊομ. 

ΔοοὸΡ ρυχοβαβοα 84. ἢο]α ἔτοπὶ ἴΠ6 βου οὗ Εσηοῦ (6. ΧΧΧΊΪ, 19.). 
ΘΊΘΡΒΘη αυοίορα ἔτοπι ΤΩΘΙΩΟΥ͂ 

ὙΠοΙΘ τὸ ὕ7Ὸ ΒΠΠΉ1Π|ΔΥ τηϊϑίακαβ 080 ὈΘΙΟΓΘ. 
ὅδ 0 8ηἀ Φοβθρῃ, [88 οΥὮΟΥ 5008 οὗἨ 8000 σγοῦὸ Ῥυχίοα ἴῃ Ῥα]θβυηθ. 

Ἑπηρί, [Ὁ Ὀ651468 
ϑοσοοηᾶϊγ, μα 

δον νγὰβ8 ῬυσΙοα ἴῃ Βίομοπι, ᾿ηβίθδα οὗἹἩ ἴῃ ἴμ6 οἂγο οὗἨἩ Μδοροίδῃ ἱπ Πθρτοι (θη. ΣΠΣ, 
80.). ΒΘΡΠΘἢ γγὰβ τοί 1 ΆΠΠΌ]Ὺ ἱπβρίτοᾶ, 



Οποζαϊοης ἤγοηι ἐΐ6 Οἷά Τεβρέαηπιοηξ ἐπ ἐδ ΪΝδιο. 

σου, θεὸς ᾿Αθραὰμ καὶ θεὸς 
Ἰσαὰκ καὶ θεὸς ᾿Ιακώθ᾽" 

Τ Αγ {86 (οἄ ΟΥ̓ΤΩΥ ἔλΈΠ6Γ, 
ἰ6 αο οὗ ΔΑὔταμδμι, δπᾶ 
(86 αοἄ οὗ 5886, δᾶ 1Π6 
(οᾶ οὗ 94008. 

(103.) Ἐκ. ἢ. δ, 7, 8, 10. 
Ὁ δὲ εἶπε,---λύσαι τὸ ὑπό- 

δημα ἐκ τῶν ποδῶν σον" ὃ γὰρ 
τόπος ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας γῆ ἄ- 
γία ἐστί.---Ἰδὼν εἶδον τὴν κά- 
κωσιν τοῦ λαοῦ μον τοῦ ἐν Αἷ- 
γύπτῳ, καὶ τῆς κραυγῆς αὐτῶν 
ἀκήκοα,----ἰκααὶ κατέθην ἐξελέ- 
σθαι αὐτούς “----καὶ νῦν δεῦρο, 
ἀποστείλω σε πρὸς Φαραὼ 
βασιλέα Αἰγύπτον. 

Απᾶ δα 5αϊᾶ, Ὥγανν ποὺ 
1 0Π6γ, Ιοο56 [8γ 58η4]8 ΤΌΤ 
ΟΗ͂ ΤΥ ἴδοῦ, ἔοσ 06 ΡὈ]866 
ὙΓΘΥΘΟΣ ἴποι 5ίδηρϑβύ 18 ΠΟΥ 
στουμᾶ, 1 ἢδνθ ΒΌΓΟΙΥ 5668 
186 «,Βή]οιίου οὗὁὨἨ ΤΥ ῬΘΟΡΙΘ 
ὑπ 8 ἴῃ Ἐσγρί, διὰ 1 ἢᾶνθ 
Βραγὰ {Π6Ὶ ον. ΑηᾶῚ δΥΘ 
δοῖλθ ἄονγῃ ἰο ἀΟΙν ΟΣ {Π|61Ὰ. 
Απᾶ ΠΟΥ͂ σοΙηθ, 1 Μ01]] βομᾶ 
{πΠ06 ἰο Ῥδαγὰο, Κἰηρ οὗ 
ἘρΥΡῖ, 

(104.) Ἐπ. ἱ1. 14. 

Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα 
3 ς ΄ 

καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμῶν ; 

Ὕ8ο τυδᾶάθ {66 8. συ ]οΣ 
δᾶ ἃ Ἰυἂρθ ΟΥ̓ΟΣ π8 

(105.) δαί, ΧΥΠ1]. 18, 

Προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν 
σου ὧς ἐμὲ ἀναστήσει σοι κύ- 
ριος ὅ θεός σου. 

ΤΠο Τιογά γ Οοα 8841] 
ΤαβΘ Ρ ἴο [66 ἃ ῬΙΌΡὮοΙ οὗ 
ΤΥ Ὀγθίμτθα, 1Πὸ ΤΩΘ, 

(106.) Ἐκ. ΧΧΧΙΙ, 1. 

Ποίησαν ἡμῖν θεοὺς, οἷ προ- 
πορεύσονται ἡμῶν " ὃ γὰρ Μωυ- 
σῆς οὗτος ὁ ἄνθρωπος ὃς ἐξή- 
γαγεν ἡμᾶς ἐις γῆς Αἰγύπτου, 
οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ. 

Μδκθ 18 σοάθ ὙΠῸ 8881} 

ὅ θεὸς τῶν πατέρων σου, ὃ 
θεὸς ᾿Αδθραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ 
ἸἸακώϑθ. 

ΓΤ νοΐοθ οἵ {μ6 Του 
οδ1η6,] 1 ὅτὰ [06 αοἄ οὗἉ ΤΥ 
ἐαΐμοσβ, τ6 Οαοὔ οἵ ΑΌγᾶ- 
ἤδη), 83:4 {ῃ6 ἀοἄ οὗ ἴβαδο, 
δια τ86 αοἄ οὗ Δ 005. 

«Ἀοίβ ΥἹ!. 838, 84, 

[Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κύριος] 
ΛΔῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν 
σου" ὃ γὰρ τόπος ἐφ᾽ ᾧ ἕστη- 
κας γῆ ἁγία ἐστίν. ἰδὼν εἶδον 
τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ 
ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγ- 
μοῦ αὐτοῦ ἤκουσα, καὶ κατέβην 
ἐξελέσθαι αὑτούς" καὶ νῦν δεῦ- 
ρο ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον. 

[Τπθ 8βαϊἃ (86 Ἰωογὰ ἴο 
Ὦϊτ,7 Ῥαΐ ΟΥ̓ ΤΥ 8[ο65 ἔτοτα 
{γ ἔδοξ : ἴῸΥ (86 ρῥΐαοθ γῇ τα 
Ποιὰ βίδηἄοϑβί 18 ΒΟΙΥ στοιυηᾶ, 
1 Βδνὸ βθθῃ, 1 ᾶνθ βοὴ {88 
ΔΙ ΠΙοὐοη οὗ ΤΩΥ͂ ΡΘΟΡΙΟ ψῖο ἢ 
ἷβ ἴῃ Ἐξργρί, δῃηὰ 1 δμᾶνθ 
Βοαγὰ {ποῖς ρστοδηΐηρ, 8πᾶ 
δ σοι ἄονγῃ (0 ἀθΙ1ΥῸΓ 
186. ἀμ τὸν σομηο, 1 
011 βοηᾷ [866 πο ΕρΥΡί, 

Αοἱϑβ νἱ1. 85. 

Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα 
καὶ δικαστήν; 

Ὕηο πιδᾶάθ {Π66 ἃ ΤῸΪΟΡ 
δ ἃ παρ ἢ 

Ἀοίϑ νἱ, 87. 

Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει ὃ 
θεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς 
ἐμέ, 

Α Ῥτορβδού 5881} {π6 Τιογὰ 
γοῦγ (οα γαῖδθ Ρ απΐο γοὰ 
οὗ γοῦγ Ὀγϑίβσοη, {κὸ πηΐο 
ΤΩ6, 

Αοῖϑ γῇ, 40. 

Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἱ προ- 
πορεύσονται ἡμῶν " ὁ γὰρ Μωυ- 
σῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς 
ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν 
τί ἐγένετο αὐτῷ. 

Μακο ὰ8 ροάδ ίο σὸ Ῥ6- 
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ῬΠνΣ ὐῖς ὈΠΊΣΝ ἼΡΑ 
ὁ ΡΣ ΡΝ. 

ἽΜοΥδου συ 6 5881, 1 αηὶτῃ6 
(οᾶἄ οὗἉὨ τἢγ [λῦθοσ, 186 Οαοῦ 
οὗ Αὐγάμδ, τ086 (οἂ οὗ 
1588ς, δηᾶ 86 αοἄΐ οἵ 7800}. 

Ἐκ, 1, 5, 7, 8, 10. 

ὀρ ον ἼΩΝΝ 
ΠΡΑΣ ἼΡΙΣ ὈἿΡΙΘΠ 5. 0} 
19} ΠΡ ΠΟ τὸν Ἴρν 
ὮΝ ΤΗΣ ΜΡ ΠΡ 
ΒΌΡΟΥ ΠΕ] ὈΡΊβο: ὙΝΝΕ 
ΠΗΡῚ ἸΌΝΤΙ ΤΙΣ) νον 

: ΠΡ ονὲ ἼΠΟΝ Ὁ) ΠΡΟ 
Ἀπᾶ ἢ 5βεϊᾶ, Ῥαΐ οὔ 18 

Βῆ065 ἴτοιη οἱ (ῃγ ἔδοί, ἴῸτ 
{Π6 ΡΙδοο  Βούθοη ἴδοι πἰδηᾶ- 
οϑὲ ἴ8. ΠΟΙ͂ στουμ. 1 Πᾶγθ 
ΒΌΓΟΙΥ βθοπ {η6 αϑιοίίοη οὗ 
ΤΩΥ͂ ῬΘΟΡΙΘ ΜὨΪοῆ ἀγὸ ἷπ 
Ἐρσγρί, δηὰ μαγὸ μοαγὰ {μοὶ 
ΟἿ. ΑΠΑῚΙ δῖ θοπιθ ἀον 
ἴο ἀρ!νοῦ ΓΠ6ὴ. (ΟὐὐΤη6 ΠΟΥ 
ἐπογοίοσο, 1 ψ1}} βοημα ἰδ68 
πηΐο ῬΒΑΧΔΟΙ. 

Ἐκ. Ἡ. 14. 

ΕἸ Ε ) Ἣν νεῦρον Ὁ 
ἯΤΟ πηδάθ {μ66 ἃ. Ὀυΐποθ 

δηα ἃ Ἰυᾶρο ΟΥ̓ΟΣ ἃ ὃ 

ὭὨρσαϊ, πΥΐΣ, 15. 

ΞΡ ὙΠ ἼΞΊΡΟ Ν2) 
ἐΨΌΡΝ τὴπὶ Ἧὸ Ο 

ἼΠὸ Τοτᾶ τγ Οοα Ὑ1]} 
Ταῖβο ἊΡ απο [866 ἃ ῬτΟρΠοί 
ἤγογη [86 τηϊᾶβέ οὗ (866, οἵ 
ΤΥ Ῥτοίμσορα, 11 ἀηΐο τη6. 

ἘΣ. ΧχχΙ, 1. 

5 Ὁ5 ἽΝ ὈΛΠΟΙΣ λ)θ ΠΝ 

δα ΠΡΟ ΠῚΞ. γ))80 

ὈΡῚΥΡ ὙΠΟ. Ὁ, ἢ πῖς 
: ἢ ΠλΠ σῷ 2) 

ΜδΚ6 ὰ8 ροᾶβρ, ἩΜΙΘΗ 5}8}} 
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δο Ῥοίοτο π8, ἴον {Π18 ΜΌΒ68, 
{86 δ γχ8ο Ὀτοῦρβῦ ἃ8 ἴου ἢ 
ουΐ οἵ [86 Ἰαπᾷ οὗ Εργρί, γγὸ 
ἂο ποῦ Κπο γι μδὺ 15 ὈΘΟΟΣΘ 
οὗ ΒΊτη, 

(107.) Ατὴο8 ν. 28, ὅζο, 

Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προ- 
σηνέγκατέ μοι, οἶκος Ἰσραὴλ, 
τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ: 
καὶ ἀνελάδετε τὴν σκηνὴν τοῦ 
Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ 
θεοῦ ὑμῶν Ῥαιφὰν, τοὺς τύπους 
αὐτῶν οὖς ἐποιῆσατε ἑαυτοῖς " 
καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα 
Δαμασκοῦ" 

ἨδγΥ6 γο οἤογθᾶ ἴο Τὴ6 Υἱο- 
ἔπι 8η6 58. ]ῆοοθ, Ὁ Βοῦδ6 

ΟΥ̓ ΙΒΥ86], ΟΣ γοαῦβ ἴῃ {86 
ὙΠ ἀουηθθβῦ Υο8, γα ἴοοκ 
ἋΡ ἴ86 ΛΔ ΡΘΥΏ 8016 οὗὁἨ ΜοΙΟΟὮ, 
δὴ [86 βίᾶ οὗ γοὺγ σοῦ 
Ἐδίρμδῃη, [86 ᾿τηδρ685 οὗ [Πϑτὰ 
ὙΉ ΘΟ. γο τηδθ ἔογ γου 56 1768. 
ΑΙΑῚ Ψ]] ΟΔΙΥΥ͂ σοὺ ΔΎΤΟΥ͂ 
Ῥογοπᾶ Τδιηδβοιβ, 

(108.) 15. [χυἱ. 1, 3. 
Οὕτως λέγει κύριος ὃ οὐ- 

ρανός μου θρόνος, καὶ ἢ γῆ ὑ- 
ποπόδιον τῶν ποδῶν μου" ποῖον 
οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; καὶ 
ποῖος τόπος τῆς. καταπαύσεώς 
μου; πάντα γὰρ ταῦτα ἐποί- 
σεν ἢ χείρ μου" 

ΤῊὰ5 58 γ5 [86 Τογᾶ, Εοανθη 
18. ΤΥ ὑβῖόπο, δπᾶ {Π6 Θαγἢ 
15. ΤΥ ἰοούδβίοοϊ: ταῦ Κιπα 
οὗ 8 ἄοιβδθ ψΨ1}} γο θυ] τηϑ 
Απᾷᾶ οὗ ψμαΐ Κιπᾶ 18 ἴο θ6 
{86 ΡΙδοο ΟΥ̓́ΤΩΥ τοϑῦ ἘῸΓ 81] 
(8686 ἐμίηρθ ΤῺΥ Πδηα Ὧδ8 
τηϑάθ. 

(109.) 15. 1Π|. 7, 8. 

Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν 
ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον 
τοῦ κείροντος ἄφωνος, οὕτως 

1 δϑῆσαϊ Ογἰξοϊδηι. 

ἔΌΤ6 τι8: ἴῸΓ 85 ἴοΥ {π|5 ΜΌΒΟ65, 
ψ μοι Ῥσοπρἢΐ τι8 ουὖ οὗ [86 
Ιαπα οὗ Εργρί, ψὸ νοῦ ποῦ 
δ 15 ὈΘοομη6 οὗ Ὠΐτῃ, 

Αοἰβ υἱΐ, 42, 48, 

[Καθὼς γέγραπται ἐν βίθλῳ 
τῶν προφητῶν Μὴ σφάγια 
καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι 
ἔτη τεσσαράκοντα ἐν τῇ ἐρή- 
μῳ, οἶκος Ἰσραήλ, καὶ ἀνελά- 
ξετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὺχ 
καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ Ῥεφὰν, 
τοὺς τύπους οὖς ἐποιήσατε 
προσκυνεῖν αὐτοῖς ; καὶ μετοι- 
κιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος. 

[45 1 15 πυιύθη ἴῃ {Π6 
ὈΟΟΚ οὗ {π6 Ῥσορμοίβ,] Ο γϑ 
Ποῦβο ΟὗὨ 5186], αν γϑ οἵ- 
ἔογϑα ἰο τὴ βίη Ῥθβαβίβ δηᾶ 
ΒΔΟΥΟΘΒ ὉΥ ἴῃ6 βρᾶοθ οὗ 
ΤΟΥΕΥ ὙΘΔΥΒ ἴῃ [6 ΠᾺΘΙΤΘΒ5 ἢ 
Ὑρδ, γ8 ἴοοῖκς ρΡ 86 ἰδθοΓ- 
Ὦ80]6 οἵ Μοϊοσῖῇ, δηᾶ {ῃ6 
βία: οὗ γοιῦ οὐ ἜδρΡἤδη, 
ἤσυχοβ ψΏΟ γα τηϑᾶθ ἴο 
ὙΟΥΒΒΙΡ {μοὰ: δηᾶ 1 Ὑ1} 
ΟΔΥΥΥ͂ γοὺ ΔΎΔΥ ρογομπᾶ Βδ- 
Ὁ. ]ΟΗ. 

ΑΑοἰϑ Υἱ}. 49, 50. 

[Ὁ προφήτης λέγει Ὁ οὐ- 
ρανός μοι θρόνος, ἢ δὲ γῆ ὕπο- 
πόδιον τῶν ποδῶν μου" ποῖον 
οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι : λέγει 
κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς κατα- 
παύσεώς μου: οὐχὶ ἣ χείρ μου 
ἐποίησεν πάντα τοῦτα ; 

ΓΘδ ἢ 086 ῥτορμοί,] Ηθ8- 
γΘῊ 15 ΤΥ ΓΠγΟΠ6, 8πα θαι 
15 ΤΥ ἰοοὐδίοο! : δῦ Ποῖι86 
Ὑ1Π γα Ὀ.1]ἃ τη6, 8610} [ῃ6 
Τιοτᾶ, οΥὁ Ὑδαῦ 15 {π6 ρίδοο οὗ 
ΤῊΥ͂ τοϑῦϑ Ηδίῃ ποῦ ΤΥ Βδπᾶ 
τηϑθ 411 [656 {Π1Π08 ἢ 

Αοἰβ Ὑἱὴ], 82, 38. 
[Ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς 

ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη "] “Ὡς 
πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, 

50 ῬοίοΥο τ8: ΓΙῸΣ (8 70 {ῃ18 
ΜΟοδ68, [86 τηδῃ {Πδὺ Ὀχοιπρῆς 
18 ΠἢΡ ουδ οὗ [Π6 Ἰαηᾷ οἵ 
Ἐργρῖ, γγ τοὺ ποῖ ψμϑύ 18 
Ῥθοομηθ οὗ Βΐπ). 

ΑΙΏΟΒ γ΄. 28, ἴα. 

"ΡΠ ΠΠΙ Οὴ ὈΠΣΠ 
ΤΠ ὈΥΞΣ ἼΞΎ92 Ὁ 
ΓΞ ΠΝ ὈΠΝΙΝ ὁ δ} 

ὈΒΩΟΥ 3 ΤΙΝῚ ὈΞΞῸ 
Ὀρΐν ὐνπ Ὀηρις 2315 

Προ η 9 ὉΠ ΠΣ) ὉΞ9 
ἐΡΙ ΙΟῪΟ 

Ηδνο γο οεγοα πηΐο τὴθ 
ΒΔΟΥΙΗ͂ΘΟ5 δηα ΟΠἸΥΪΏΡΒ ἴῃ [Π6 
ὙΠΔΟΥΘ58Β ΓΟΥΥ γοϑῖβ, Ὁ 
οῦΒβθα οὗ 18γ8610Ὁ Βπύ γα ἢδνθ 
ῬοΟΥΤΘ [Ὧ6 Τα ὈΘΥΏ8ΟΪ6 οὗἩἨἁ γΟᾺΓ 
ΜοΙοοδ δῃά Ομίυαη γοῦν 
᾿τηᾶροθ8, 086 5ύαγ οὗ γουΐ ροᾶ, 
ὙΈΙΟΒ γο τηδᾶθ [0 γΟΌΓΒΘΙΥΘΒ, 
ὙΤΒΟτοίοσο Μ1Π1 οᾶυ86 γοὰ 
ἴο φὸ ἱπίο σΔΡΟΥΥ Ὀογοπᾶ 
ΤΑΙ 8568. 

15. Ιχυΐἱ. 1, 2. 

ὈΟΦΩ ΤΠ ὙΣ Π5 

5 Βη ὙἼΠῚ ΡΣ 
ἜΠ ΓΌΞΗ ὝΝΝ Π ΠῚ 
τὐΞ ΠΟ Ὁ ΛΠΓΝΣ ὈἿΡΟ ΠῚ 

ἐΠΗΙΝ ν1) Πές 
ΤΠ Βαϊ [ἢ {86 Τιογᾶ, ΤῊ6 

ΒΘΑΥΘΩ 8 ΤΩ τΤῃτοηΘ, πᾶ 
186 ΘΑ ἐδ ΤῊΥ̓ ΤΟοίΒβίοΟΙ; 
ἍΏΘΙΘ ἐ8 [86 πουδθ {δὲ γ8 
Ῥ.11ἃ ἀηΐο τοῦ δηᾶ ΘΙ 18 
[Π6 ῬΙδοθ οὗ 1. τοδὶ ΕῸΓ 
811 τμοβθ ἐῤίπθβ δ τηΐϊηθ 
μδηᾷ τηδᾶθ. 

18. 1]. 7, 8. 

δΠΠ152) 53" ΠΕΡ ΠΩ 

ΠΡ δέ) ΠΙΘ ΝΕ) ΤΡ }13 ὩΞ 

107 ΠΡῊ 8 ἴ5 οἰϊρα ἥοτῃ ("6 ΤΙ ΧΧ. ΤΗδ Ηῦτον δηᾶ Τ ΧΧ. ματα Ῥοιὰ ])απιαβοιι5, [ΟΥ̓ ΙΓ 
Βαδγνίοπ βίδμβ ἨθΧΘ. Βαῖῦ [16 ἀἰΒΟΙΘΡΘΠΟΥ͂ 18 ΤΩΘΓΟΙΥ ΔΡΡΘΙΘΒύ. 
ΟὨΪγ Ρογοπᾷ .δπηδβοῦβ, Ὀαὺ ΒΑΡΎ ΟΠ 8150. 

109 ΤῊ) 5 15 φαοϊοα ἔτοτα ἐμ6 1,Χ Χ. ΤῊΘ ῬΥΟ οι Ώ8 αὐτόν πᾷ αὐτοῦ (106) ἃτὸ δἀἀοᾶᾷ. Τῇ 
ΔΟΎΟΘΒ ΘΧΔΟΙ͂Υ Ὑγ1{} [86 ΑἸοχδηάγιης οΟάοΧ, 

15186] γχϑ οδυυϊθα ποῦ 



Οποΐαξο»5 “πηι ἐδ6 Οἷα Ζεδέαἠιθηξ ἴῃ ἐλ ΙΝοιυ. 

οὖκ ἀνοίγει τὸ στόμα. ἐν τῇ 
ταπεινώσει ἣ κρίσις αὐτοῦ ἤρ- 
θη" τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διη- 
γήσεται ; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς 
γῆς ἢ ζωὴ αὐτοῦ. 

Ηδ νγᾶβ Ἰο 848 ἃ βῇδϑρ ἴοὸ 
[86 5]αΌρ  ΟΥ, δηα 85 ἃ δ Ὁ 
Ῥοΐογο {16 βΒῃθασοΥ 18 ἄστη, 
80 δ6 ΟΡΘῺ5 τοῦ 818 τιουᾺῃ, 
Τὴ 18. ματα ]τϑίοι 15 Ἱπᾶρ- 
ΤΩΘΠῈ ὙγᾺ8 ἐβΚθ ὴ ΔΊΨΒΥ ; Ὑ͵ῆοΟ 
888} ἄθοϊαγα μ΄ῖ5 φημ υ οη ὃ 
ἴοσ δἷ5 11 18. δίκη ΔΎΤΑΥ 
ἔροιῃ [ἢ ΘΕΣΒ. 

(110.) 1 Κίηρ χἰΠ. 14; ῬΒ, 
ἸΧχ αν, 21, 

Ζητήσει κύριος ἑαυτῷ ἄνθρω- 
πον κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ-.----- 
Εδρον Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μον, 
ἐν ἐλέει ἁγίῳ ἔχρισα αὐτόν. 

ΤῊῈ6 Τιοσὰ 5881] βοοῖκ [ὉΣ 
ἩΪΤΗΒΘΙΡ ἃ 28} ΠΟΥ ὮΪ5 ΟῚ 
Ὠροασί. 1 Βᾶγθ ἰουαηᾶ αν 
ΤΩΥ͂ δογγαηύ; Γ ᾶγνο δηοϊηϊοα 
τὰ ὉΥ͂ ΤΥ ΒΟΙΥ͂ ΤΩΘΙΌΥ. 

(111. ῬρΆ. 11, 7. 

Ὑἱός μου εἶ σὺ, ἔγὼ σήμερον 
γεγέννηκά σε. 

Τοῦ 81 ΤᾺΥ͂ 80}, ἰο- αν 
μῶν 1 Ῥοροιθῃ {Π866, 

(112.) [5.1ν. 8, 
Καὶ διαθήσομαι ὑμῖν διαθῆ- 

κην αἰώνιον, τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ 
πιστά. 

ΑμΑῚ Μ11 τᾶ κΚὸ ὙΠ γοῦ 
δι ονουϊαβύηρ οογθηϑηΐ, [89 
ΒΌΤΘ ΤΩΘΓΟΙΟΒ οἵ Πανυ]ά. 

(118) ῬΒ, χυ. 10, 
Οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου 

ἰδεῖν διαφθοράν. 

ἽΝΟΙΠΟΥ {11 δου Βα Γ᾿ 
[πὸ ΒΟΙΥ͂ ΟΠ6 [0 866 6ΟΥ- 
τρί... 

καὶ ὧς ἀμνὺς ἐναντίον τοῦ κεί- 
ροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως 
οὖκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. ἐν 
τῇ ταπεινώσει ἣ κρίσις αὐτοῦ 
ἤρθη" τὴν γενεὰν αὑτοῦ τίς 
διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ 
τῆς γῆς ἢ ζωὴ αὐτοῦ. 

[ὙΠῸ ρῬῖδοθ οὗ [86 βουῖρ- 
{πτ6ὸ5 ΜΘ 6 γϑδᾶ τὰ 
{118,7 Ηδ γγ88 16 δ5 ἃ. βῆθερ 
ἰο {86 5]Δαρ 6 Γ; δπᾶ πκ6 ἃ 
Ἰατὶ ἄπτηρ Ὀθέογο ἢ18 βθδυ- 
ΟΥ, 80 Ογρθῃβᾶ ἢθ ποὺ ἢ18 
ταουΐ, [π Ϊ8. δυο η 
μ18 Ἰυᾶρτηθηῦ ὑγὰ8 ἰδκθη 
ΔΘΥ: δὰ 0 5881 ἀ6- 
ΟΙατθ δ18 ροηθιδίϊοη ἢ ῸΡ 
μἷ8 1|ὸ 185. ΓΤ κθὰ ἴτοτὰ {Π6 
οαγ ἢ, 

Ἵ 

Δοὐβ σι, 29, 

[Εἶπεν μαρτυρήσας" Ἐΐρον 
Δανεὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαὶ, ἄνδρα 
κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιή- 
σει πάντα τὰ θελήματά μου. 

[Η6 σᾷνθ ἰθβϑίϊ ΠΥ δπᾶ 
5814,] 1 αν οππᾷ αδνϊᾶ 
[6 50ῃ οὗὨ «6586, ἃ Ιη8ηῃ δἴξου 
ΤῊ]η6 ΟὟῊ ἢ θατί, ὙΠ ΠΙΙΟΙ 5881] 
{01Π] 81] ΤΥ ψ1}]. 

«Αοίβ ΧΙ], 88, 

[Ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέ- 
γραπται τῷ πρώτῳ "] Ὑἱός μου 
εἶ σύ, ἔγὼ σήμερον γεγέννηκά 
σε. 

[45 10 15. αἷβο τυ θη. ἴῃ 
186 ἢγθί Ῥβδῖμα,7] Τμοα αὐ 
ΤΩΥ͂ σΟ,, [18 (Δ Βᾶγο 1 Ρ6- 
σούθι ἴμ66. 

ΔοΙβ ΧΙ], 84, 

[Οὕτως εἴρηκεν "] ὅτι δώσω 
ὑμῖν τὰ ὅσια Δανεὶδ τὰ πιστά, 

[Ηδ βαϊα οὐ {818 τῖβ6,7 1 
Ψ1] σῖγο γοῦ {π6 ΒΌΧΘ ΤῊΘΓ- 
οἷοβ οὗ Ὠ).ενῖά. 

Δοίβ χε], 88, 

Λέγει"1 Οὐ δώσεις τὸν ὅ- 
σιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 

[6 58611},] Του βμδ] τοῦ 
ΒΌΠΟΥ τῃγ ΗΟ Οπθ ἴο β66 
ΟΟΥΤΠΡΙΟΗ. 

141] 

ΠΡΌ ὈΒΦΡΟΝ ὝΨΟΣ ὉΒ΄ 
ἼΣ 5 ΠῚ ἢ ὙΠ ΠῚ 

ὁ ὉΠ Ὁ 

ΗΖ 18 Ῥγουρ 85 ἃ 810} ἴὸ 
[16 ΒΙΔΌρΏΓΟΥ, απ ἃ5 ἃ ΒΏ66Ρ 
ῬΘίΌΓΘ ΒΟΥ ΒΏΘΘΙΟΥΘ 15 ἀθτη», 
80 Β6 ΟΡοποίῃ πού 815 ποτ ἢ. 
Ηδθ νγὰβ [Δ κθῆ [ΤΌΤ ὈΤΊΒΟΝ 
δηἃ ἴτοη Ἰυααρτηθπύ : δηά 
ὙΠῸ 5}}8}} ἄθοϊδγα ᾿15 ρα ποῦα- 
τοι ἢ ἴῸΣ ΒΘ νᾶ οαΐ οὔ ουΐ 
οὗ {86 Ἰαηᾷ οὗἉὨ το ἰγίησ, 

1 ὅπλ. Χὶ]. 14. δ. Ιχχχίκ. 
21, 

ἸΔ399 ὑδὴςξ Ὁ. ΠῚ ΟΞ 

Ἰριξ Ἴυ ὍΤ ΠΥ τ 
ὁ ΛΠ ἸΡῚ 

ΤΏ Τιογᾷ Βδιἢ βουρῇῦ Ηἷπὶ 
ὃ ΤΩΒῊ δἰου Ὦ15 Οὐ ὨΘΑΤΊ. ---- 
1 μβανθ ἰθυηᾷ Τ)αν!α ΤΩΥ͂ 56Γ- 
ναῃΐ ; ὙΠῸ. τὴν ΒΟΙΥ ΟἿἱ μᾶνθ 
1 δηοϊηίθα Ὠΐτ. 

Ῥρ. 11. 7. 

ΞΡ ΝΣ ΠΕΣ 5 

ΣΤ 0) 
ἼΒοα αγέ τὴν ὅοῃ, (ΐ8 ἄγ 

ΒΥΘ Ι Ῥοροίξθῃ [866. | 

15. 1ν. 8. 

ὉΦΗΡ ΠΡ ὮΞ9 ΠΙΒΝ. 
ἐ ΒΨ ΘΠ Ἴ ἼΡΠ 

ΑΠπαῚ Μ11] τηᾶῖκο δὴ δγοῖ- 
Ἰαδίϊηρ οογθηδηῤ ὙΠ γοι, 
οὐθη ἴἰᾷὸ 516 τποχοΐοβ οὗ 
Τλαγυϊά, 

ῬΡ, χυΐ. 10. 

ΤΙ ΚῚ Φ ΡΠ [Βη ΝΟ 
ἐ τῷ 

ΝΟΙΒΟΥ Μ᾽ (μΒοὰ ΒΡῈ 
{δῖπο ἨΟΙΥ Οπθ ἴο 866 οοτ- 
ΣΌΡΌΈΟΏ, 



142 

(14) Βαϑ. ἱ. δ. 
Ἴδετε οἱ καταφρονηταὶ καὶ 

ἐπιθλέψατε, καὶ θαυμάσατε 
θαυμάσια καὶ ἀφανίσθητε" διό- 
τι ἔργον ἔγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς 
ἡμέραις ὑμῶν ὃ οὗ μὴ πιστεύ- 
σητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται. 

ΒΘΒΟΙά, γα ἀθβρ 1568, δπᾶ 
Ἰοοῖ, δηᾷ νγομᾶθι ΙΔ͵ΎΘ6]- 
ΟΕΒΙγ, 8η6 νδηϊδ; [ΓΤ ΤΟΥ 
ἃ ΟΥΚ ἴῃ γΟᾺΓ ἄαγϑ, λυ λεντο 
γ6 ΜΠ] ἴῃ πὸ ψῖβθ Ὀ6]1θυθ, 
ΤΠπουρ ἃ τη ἀθοίασο 10 [0 
γου. 

15. ΧΙχ, 6. (115. 
Δέδωκά σε εἰς διαθήκην γέ- 

νους, εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί 
σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου 
τῇ γῆ“. 

1 μάνα ρίνϑῃ (ἢ66 ον {ῃ6 
οογοηϑηῦ οὗὨἨ 8. Τϑ0ο, [Ὁ ἃ 
Ἰιρηΐ οὗ 1Π6ὸ ἀἀϑῃ]οβ ; ἐμδῇ 
ἴοι Βῃου ἀοϑὺ Ὀ6 [ὉΓ 541νγ8ἃ- 
τἴοη ἴο {πΠ6 Θπᾷ οὗ [16 Θοατῃ. 

(116.) Απιοβ ἴχ. 11, 12. 
Ἐν τῇ ἡμέῤᾳ ἐκείνῃ ἀναστή- 

σω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πε- 
πτωκυῖαν, καὶ ἀνοικοδομήσω τὰ 
πεπτωκότα αὐτῆς, καὶ τὰ κατε- 
σκαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω, καὶ 
ἀνοικοδομήσω αὐτὴν καθὼς αἵ 
ἡμέραι τοῦ αἰῶνος, ὅπως ἐκζη- 
τήσωσιν οἷ κατάλοιποι τῶν ἀν- 
θρώπων, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾽ 
οὃς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου 
ἐπ᾽ αὐτοὺς, λέγει κύριος, ὃ ποι- 
ὧν πάντα ταῦτα. 

Τὴ ἐμὲ ἄδγ 1 ψ11] ταΐβα ἃρ 
[Ὧ6 ἐθοσηδ 016 οὗ Ἰλαν α μα 
ἷβ [416 ῃ, πα 71} γα ]ά [Π6 
γι} η5 οὗὨ 1{, δῃᾷ “11 βοῦ ὑΡ 
[η6 Ραγβ {Βογθοῦ ἰδαῦΡ Βᾶγθ 
Ῥθθὴ ὨγΌΚοη ἄομνη, 8πᾶ ν1}] 
θυ 1Πἃ 10 ἊΡ 885 ἴῃ {86 δποίθηῦ 
ἄαγδ; μαῦ [π0 χοιηπδηΐ οὗ 

Μηδ ίοαϊ (νἰξοῖβηι. 

Αοἰϑ ΧΙ] 41. 

[τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προ- 
φήταις,] Ἴδετε, οἱ καταφρονη- 
ταὶ, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφα- 
νίσθητε, ὅτι ἔργον ἐργάζομαι 
ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔρ- 
γον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τι5 
ἐκδιηγήται ὑμῖν. 

ΓΟ. 18. βροόΐθη οὗ ἱπ 
[8606 Ῥτορμοίβ,7]7 ΒθΠο]α, γα 
ἀοΒΡΊ56. 5, 8η4 ὙΟΠΑΟΣ, δηᾶ 
ῬΟΥΙΒΕ : ἔὉΓ 1 σοὺ ἃ σψοῦκ 
ἴῃ γόοῦῦ ἄδγ5, ἃ σοῦ τ ΒΙΟἢ 
γα 584] ἴῃ πὸ ψ|β56 Ὀ6]Ϊθνυρ, 
ΤΒουΡ ἃ τηϑη ἄἀθοίασο [10 
πηΐο γοῖ. 

Αοίβ χῆϊ, 47, 

Γ[ Ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος.] 
τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ 
εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχά- 
του τῆς γῆ. 

[Τὰ 68 Τιωοσᾶά οοτητηδηδοα 
15,} 1 ᾶν βού [ῃ66 ἰο θ6 ἃ 
Πρ οὐὗἨ 180 (ὐθῃθ]θ5, {πα 
ἴμου 5μου]ἄοβὺ θ6 ἔὼγ βαϊγα- 
ἴοη πἀπίο (η6 οπᾶβ οὗ {86 
ΘΔΣ ἢ, 

Αοίϑ χν. 16, 17. 
[Καθὼς γέγραπται ἽἼ. Μετὰ 

ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικο- 
δομήσω τὴν σκηνὴν Δαυεὶδ τὴν 
πεπτωκυῖαν καὶ τὰ κατεσκαμ- 
μένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ 
ἀνορθώσω αὐτήν, ὅπως ἂν ἐκ- 
ζγτήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα 
τὰ ἔθνη, ἐφ᾽ οὗς ἐπικέκληται 
τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς, λέγει 
κύριος ποιῶν ταῦτα. 

[45 10 18. τυ ξοη,7] ΑΠΟΥ 
{η185 1 ν}} τοΐαση, δηα π|'}}] 
Ὀυ114 ἀραῖπ {6 {ΔΌΘΥΠ 8016 
οὗ Τανιὰ σ]οἢ 18 [4116 8} 
ἄοψῃ; δηἃ 1 51}} 0114 ἀρδίη 
[Π6 τυΐῃ5 ἱδβογοοῖ, δηᾶ 1 Ὑὑ1]}} 
δού 1 ὉΡ : ΤΒαῦ [86 τοβι πο 
οἵ τηρη σταΐὶρηῦ Β66 Κ δέθεσ {86 

Ἡδδ. ἷ. 5. 
ἼΠΙΘΕΙΠ) ἡ) 3ΠῚ Ὁ 122 "5 

Ὠ3"2)3 ΟἿΒ ΟΞ 5. ἽΠΌΣΙ 

ἐ ἼΒΌΣΞ ἸΌΝ ΝῸ 

ΒοΒοΙᾶ γα διγοηρ [ἢ6 ἢδ8- 
ἴμοη, δηᾷ τοραγᾶ, δὰ νγοηᾶου 
ΤΑΔΥΨΟΙ]ΟΙΒΙΥ : [ΟΥ 1 νν1}} νου κ 
δι ΟΥΚ ἴῃ γὙΟᾺΪ ἄδγ8, τολίολ, 
γ6 Ὑ11 ποῖ ὈΘ]16Υ6, {ΠοπΡ}ὶ 10 
Ὀρ ἰο]ἃ ψοιι. 

15. ΧΙΠκ. 6. 

τρτῦ δὴ} ὔνο ἩΠ}}} 

ἐγεσ ΠΡ ν ἩΡΝδ 
1 Ὑ11 δἴθο σῖνθ [868 ἔοτ ἃ 

ΠΡῺΡ ἰο {16 (ἀθῃῇ165, [Πδὲ 
ἴοι τηδγοϑί 6 ΤΥ ΒΔΙ σα] Οἢ 
πηΐο (Π6 ὁπᾶ οὗ [86 ΘΓ, 

ΑΥΩΟ8 ἱκχ. 11, 12. 

ΠΣ ὈΡΣ ἐδ ΠΠ ὨἿ3 

1} ΠΡΕΞΠ ΠΣ 

ὈΡΝΣ ὑΠΘΊΠῚ ΠΥ ἼΒΓΤΙΙ 
Ἰ05 ἐΟΟ Ὧ5. ΤΠ) 
ἘΞ Τρ ΠΣ .}}" 

ἡ ΚΡ) ῈΣ ὈΛ2Π 3) 
ἘΝῚ πον ΠῚ ὉΠ 

Τη {πδὲ ἀΔΥ Ὑ71}} 1 ταὶβθ ἊΡ 
{86 { ΌΘΥΠ8016 οὗ Ἰδανια {πδΐ 
18. 1[4116η, δηα οἱοβθ ἃΡ (Π6 
ῬΤΘΘΟΙ65 ἱμογοοῦ; δηᾶ 1 νυνὶ} 
Τϑἶβθ ἊΡ 815 ταϊη5, 8η4 1 ψ1|]] 
Ῥυ]ᾶ 1Ὁ 88 ἴῃ [86 ἀΔΥ5 οἵ οἹά:: 
0μδὲ ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ ῬΟΒΒΘ55. 186 
Τουληδηΐ οὗ Εάοτῃ, δπα οὔ 8]] 

114 'ῬΤΉΪ5 18. ἃ ἔγοο γδη 5] οη ἤτότ [Π6 ΤΧΧ. Α5 1Ὁ 15 ἑἌΚοη ἔσοιη ἩΔΡΑΚΚῸΪ δἴομθ, ἐν τοῖς 
προφήταις τητιδύ τηθϑη ἵπ ἐΐα Βοοΐ 977 ἰδ Ῥγορλιοία, ΤΏΘΓΟ 18 ΟΠ6 ἰσχηροτίδηϊ ἀθυϊδίϊοη ΕΓΌΙΩ 
(16 Ηδῦτον: ὩΣ 23,, ἀπιοπς {Ὺ6 ἠραίδοη, ἴ5 τοπᾶθχθᾷ ὉΥ οἱ καταφρονηταί, γ6 ἀρερίϑβεγ58. Τὸ 15, 

ἐβογϑέογθ, ρΡγΌ 8816 {παὐ {π6 ὑταπβαίοτβ τοδᾶ ὮΝ 213 ἴῃ ἐποῖσ οοργ. Υ7 6 ἄο ποὺ {πίπκ, Βον- 
ΘΥ6Υ, (Πδὺ 1 15. [16 σα ππαΐηδ τϑϑαϊηρ. 

π6 ΤΆΚοη ἤότα 1η6 ΤΧΧ. ἩΠ βοὴ νυ! δι 8. 

ταδί Πν αἴ δσθηΐ, 
Τὴ ΟΠ6 οἴδιιδθ, Βουγονοσ, ([ῃ6 ἩΘΌΤΟν 5 

Τηδιοδᾶ οὗ ὨἿἼ ΠΛ ΤΙΣ 175, πιαν ρος5685 ἰδ τοπιπαπὶ 9 Ἑάροηι. 
ὯΠ6 ΙΧ Χ. Βανο ἐκζγτήσωσιν οἱ κοιτάλοιποι τῶν ἀνθρώπων, κιτιλ. ΤΥ γοδᾶ, ρου ῃ 08, ἡ} 

“ΠΣ ὈκΣ ΠΛ, ὙΠ6 Νϑνν Τοβίαπηοηί χαοιαείοῃ βαποίίοῃβ [μ6 βοριπαρίηί τϑϑᾶϊηρ,. 
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ΤΏ6, ΔΠΠ 411 1:6 ΟΘΉΠ|68 
ὭΡΟΝ ὙΒΟΩΣ ΤῊΥ̓͂ ὨϑΙὴ6 18 
68116ἅ, ΤΩΔΥ ΘΑΙΠΘΒΟΥ 566 Κ 
Τη6, 8805 [86 Τιοχᾶ, 80 ἀο068 
811 τΓ686 Γ[Πΐηρ8. 

(17) Ἐκ. χχίϊ. 38. 
ἤΑρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὗ 

κακῶς ἐρεῖς. 

ΤΏοα 58:81} ποὶ 5ρϑδκ 11 οὗ 
τὴ ΤΌΪΟΣ ΟὗἁἨ ΓΔΥ ῬΘΟΡΪΘ. 

(118) 15. νἱ. 9, 10. 
Πορεύθητι καὶ εἶπον τῷ λαῷ 

τούτῳ ᾿Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὗ 
μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέ- 
ψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε. ἐπα- 
χύνθη γὰρ ἢ καρδία τοῦ λαοῦ 
τούτον, καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν 
βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφ- 
θαλμοὺς ἐκάμμυσαν, μῆ ποτε 
ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς 
ὠσὶ ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ 
συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ 
ἰάσομαι αὐτούς. 

ὅο, δᾶ 540 ἰο {8158 ῬΘΟΡΪΘ, 
Ὑ6 5841} Πθδν ἱπᾶάθϑα, θα γ6 
868}} ποῦ ππᾶογδίαπᾷ ; δηᾶ 
γα 5818} 566 ἰηᾶθράᾶ, δυΐ γδ 
58.411 ποῦ ρογοθῖσθ.υ Ἐὸγ [16 
Βοατὺ οὗ [Πΐ8 Ῥϑορίθ 85 ὃ6- 
ΘΟΙῺ6 Ρ,ΟΒΒ; 8Π {Π6}} ΘδΥ8 
8ῖ6 Ὧ0]} οὗ Ἀϑαγίηρ, δηᾷ {πον 
Φγεβ. ἢᾶνο {86 γΥ οἰοβθϑᾶ ; 168 
ΠΟΥ Ββου ]ᾶ 566 ὙΠ} (ΠΘΙΥ 
6Υ868, δῃᾷ ππαογβίαπἃ τ ἢ 
{πο ῖγν βοασῦ, δα Ὀ6 σοηνοχίοα, 
δηᾶ 1 5Βῃου]ὰ 68] {μθιῃ. 

(119.) ΗΔ}. 11. 4. 

Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου 
ζήσεται. 

Βα [86 αδὺ 8.811 1ἴγ6 ὈΓΥ͂ 
ΤΩΥ͂ [ΑἸ ΔὮ, 

120) [.1}.. δ. 
Δ ὑμᾶς διὰ παντὸς τὸ ὄνομά 

μὸν βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθ- 
νεσι. 

Τιοτᾶ, δηἃ 411] (6 Οδῃ!1168, 
ὌΡΟΒ ὙΠΟΙΩ ΙΩΥ͂ 86 15 
6864, βαΐϊῃ (Π6 Τιογτᾶ, τγ8Ὸ 
ἀοοίὶ 41} [8686 [Πϊηρ8. 

᾿ἈΑοἱδβ χχὶ, δ. 

[Γέγραπται γάρ "1 ΓΑρχοντα 
τοῦ λαοῦ σου οὖκ ἐρεῖς κακῶς. 

[1 18 νεῖ ρίθι,7 ΤΉου 5880 
Ποῦ ΒΡΘΔΚ ΟΥἹ} οἵ ()6 ΤΌΠΟΥ οὗ 
ΤῊΥ ῬΘΟΡΪθ. 

᾿Ἀοίβ χχυὴ!. 26, 27. 

[Τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλά- 
λησε διὰ Ἦσαίον τοῦ προφή- 
του λέγον" Πορεύθητι πρὸς 
τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν 
᾿Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὔ μὴ συν- 
ἢτε, καὶ βλέποντες βλέψετε 
καὶ οὗ μὴ ἴδητε" ἐπαχύνθη 
γὰρ ἣ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 
καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν 
καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐ- 
κάμμυσαν, μή ποτε ἴδωσιν τοῖς 
ὀφθαλμοὶς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκού- 
σωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν 
καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσωμαι 
αὐτούς. 

[ϑὅρακο [π6 Ηο]γ ΟΒοβὲ ᾿γΥ͂ 
Ἐβαῖδϑ [86 Ῥγορῃθί, βαγίῃρ,,]) 
ο πηΐο 18 ῬΘΟρΪ]6, ἃπᾷ Β88Υ, 
Ἡδδτηρ γ͵6 888}} θαῦ, δηὰ 
8811] ποῦ πηδογβίδηᾷ ; δηᾶ 
Βθοῖηρ γ6 588} 866, δῃἃ ποί 
Ῥογοοῖγθ ἘῸν {μ6 δραχί οὗ 
1118 ῬΘΟρΙΘ 15 αχϑᾶ ρύοϑϑ, 
δηαἃ ΤΠΟΙΡ 6815 δῖ ἀ1}}] οὗ 
μοδυίησ, δη {61 ΟΥ65 Βαγθ 
[Δ6Υ οἹοβοᾶ, 1680 ὉΠ6 0 βου] 
8866 ὙΠ} {Π61} 6Υ68, Δηα ἤΘΑΡ 
Μιὰ ΠΟΤ 6475, δηἃ πῃᾶρχ- 
βίδαπα τι {ποὶγ Βοατί, δηᾶ 
Βῃου]ᾶ Ὅ6 σοηνοχίθα, 84 1 
βου ἃ μ64] ΓὨθτα. 

Βοχί. 1. 17. 

[Καθὼς γέγραπται] Ὁ δὲ 
δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 

[45 Ὁ ἴθ νυ ίοη,] ΤῊΘ 
ἦπδὺ 6811 1ἶνα ὉΥ ἐδ ι{Π,. 

Βοτι. 11. 24. 

τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι' 
ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθ- 
νεσιν, [καθὼς γέγραπται. 
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ἔμ6 ποδίβϑι, τ ἢ 476 6Δ]1]ο4 
ὉΥ͂ ΤΩΥ̓ ΠΆΠη6, 8410 (ἃς Τοτὰ 
ἐμαῦ ἄορι {[]18. 

Ἐκ. χχιϊ, 27. 

ΣΝ δ ἡ. ΜΡ 9) 

ΤΈοΣ 58.810 πού σατϑα ὑδ6 
τ ]6Υ οὗ [ΠΥ ΡῬΘΟΡΙ6. 

15. νἱ. 9, 10. 

πΠπ Ὀνρ ΠΊΘΝ Τὸ 
ΝῊ ἼλΒΣΓ ΝῚ νἿΟΝ ἡ ηον 

ΓΔ Πρ π ἘΛΡΉΒΓΟΝῚ ἨΚῚ 

ἼΒΞ5. ἘΝῚ ΠΗ Ἐνῃ 
ν8 ΠΕΡῚ 8 ΜΡ ΡΝ) 
ΟΣ ἜΡῪΣ » 1218) 

εἿρ δ) Δ 

ὁ ἀπά {611 {πβ Ῥ6ΟΡΙο, 
Ηδδῦ γὸ ἱπἀθ64, θα ἀπάᾶογ- 
βίδπα ποῦ; 8η 566 γ0 ᾿ηἀ 664, 
Ὀπὸ Ῥογοθῖνο ποῦ. Μδᾷκθ [Π6 
Προατύ οὗ [18 Ῥ6ορὶθ [δί, δπᾷ 
τϑῖκο ὉΠο τ ΘαΥθ ἤθᾶνυ, δᾶ 
Βμαῦ ΤΠ 61 6γ68; 1Θϑὺ ΤΟΥ 560 
ὙἘ1ΓῈ ΤΠΘΙΓ ΘΥ085, 8δηαἃ ΠΘᾺΡ 
ὙΠ ΤΠΟΙΥ Θδγ5, δηα ἀπᾶρι- 
βίαδπα ὙΠ ΠῈΣ δοατί, δηᾶ 
ὀοηγοσί, δηᾷ Ὀ6 Ὠ6δ]θᾶ, 

ΗΔ5. ἰϊ. 4. 

ὁ Πλλ ἸΠΣΉΘΝΣ ΡΟ Ὶ 
Βαυΐ [Π6 Πιβὺ 81.8}} 1ἴγ6 ὈγῪ 

818 {0}. 

19. 1. δ. 
Ὁ ἘΠ 9 ὍΡΩῚ 

ΕΥ̓ 

"9. ΤΉ οοὔοχ ΕἸΡΗτομ μ88 μὸν ΔΡ̓ΟΥ πιστεὼς {πὸ [86 ΤΩΧΧ. Τὸ ῬΒΠοχοηΐδη ϑυσῖδο, 
Ἐπιβο ΐπβ, δη ἃ Φοτοῖμθ ταθητ!οη (Π6 Βᾶτη6 τοϑαϊπρ. Βυῦ 10 18 ἃ σουτθοιοη οὗ [86 τίραῦ τοΧῦ, 
ΤῊ οἰδαίοπ ΔρΎΘΘ8 ΤΆΟΤΘ ΠΘΑΥΙΥ͂ γι ([μ6 Ἡθῦτον ἔπη [86 ΩΧΧ, 

120 ΤῊ 8 18 ἔγοχα [6 ΠΧ Χ., ὙΠ {μ6 δἀαϊάοηβ δύ ὑμᾶς ἀθᾶ ἐν τοῖς ἔθνεσι. Τοῦ θεοῦ 15 8.150 
ΒΒ πιο α ἔῸΣ μου. 
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Οπ δοοουπηΐ οὗ γοὰ ΤΩΥ͂ 
Ὡδῖηθ 8 ΘΟΠ ΠΥ 0188- 
Ῥθθιηθαᾶ διροηρ [16 (ἀθη 1168. 

(121. Ῥβ.]. 6. 

“Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς 
λόγοις σον, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ 
κρίνεσθαί σε. 

ΤῊ δί μου τοϊρ ἰοβύ θῸ 8- 
ἐἰποα ἴῃ ΤΥ βαυϊηρδ, δηᾶ 
τοϊρὐοϑὺ ουθυσοσαθ 60 (Βο0ὰ 
τὶ Ἰυἀροᾶ, 

(122.}ὺ Ῥα. χἰΐ. 1, ᾶο. 
᾿ Οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, 

οὖκ ἔστιν ἕως ἑνός. κύριος ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς 
υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, τοῦ ἰδεῖν 
εἰ ἔστι συνιῶν ἢ ἐκζιτῶν τὸν 
θεόν. πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα 
ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν 
χρηστότητα, οὖκ ἔστιν ἕως 
ἑνός. 

ΤΏΟΙΟ 18 Ποηὴ6 ἰπδῇ ἄοο8 
σοοάῃρββ, ὕΠογῸ 18. ποῦ Θυθ ἢ 
80 ΠΟ 88 Οη6, ΤῈ Τογχὰ 
Ἰοοκοᾶ ἄονῃ ἔγοια ἤθᾶνθη 
ὍΡΟΙ [Π6 ΒΟΏΒ Οὗ Ιη6ῃ, ἴο 8566 
1 [86 γο σοῦ ΔΥ [Πδ΄ ἀπ αθ᾽- 
βίοοῦ, ΟΥ̓ΒουρΨῦ δἴοσ Οοῦ, 
ΤΉΘΥ 816 8]] ροὴθ οπὖ οὗ [86 
ὙΔΥ͂, ΠΟΥ ἅἃγὸ ἰοροίμου Ὀ6- 
ΘΟΙῚ6 ρΟΟΩ [ὉΓ πούδίηρ, [ΠΘΥΘ 
185. ὭΟη6 [δδὺ ἅοθ8 ροοᾶ, ὨΟ 
τού Οθ. 

(1235.) Ῥβ, γ. 10. 

Τάφος ἀνεφψγμένος ὃ λάρυγξ 
αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν 
ἐδολιοῦσαν. 

ὙΤΠοῖΣ τ τοδὶ 18 8ἃπ ΟΡΘΠ 
ΒΘΡΌΪΟΝΤΟ; τ ΠΕΡῚ ΤΟΠΡ 65 
(ΠΟΥ Ππδγνο υδοᾶ ἀροο,, 

ΒιΦΙοαΙ Οὐτοίδπιος 

ἘῸΥ [π6 παῖ οὗ ἀοᾶ ἴ8 
Ὀ]ΑΒρῃθιηθᾷ διιοὴρ π6 αθη- 
[1168 ΤΠγουΡἢ γοὰ [88 ἰδ 18 
τι τ0η.} 

Ἔομπ. 111. 4. 

[Καθὼς γέγραπται" “Ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοιΞ σου 
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί 
σε. 

[48 ἴ 18 υυπίθη,} Τδί 
[Βοὰ ταῖρ ίθϑὺ θ6 7516 1η 
ΤΥ βαυίησθ, απ τηϊρηζοϑῦ 
ΟΥ̓ΘΙΟΟΙΩΘ 6 ἰθομ δ 
ἡαᾶαροᾶ, 

ἜοτΩ. 111. 10, 11, 19, 

[Καθὼς γέγραπται ὅτι οὐκ 
ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς, οὐκ ἔσ- 
τιν συνίων, οὔκ ἔστιν [6] ἐκ- 
ζητῶν τὸν θεόν" πάντες ἐξέκλι- 
ναν, ᾿ἅμα ἢχρειώθησαν " οὐκ 
ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ 
ἔστιν ἕως ἑνός. 

[45 1 8 υυπίθη,] ΤΏΘΓΘ 
18 ὩΟΠ6 τὶρῃίθοιβ, π0 ῃοΐ 
ΟΠ6: ΤΆΏΘΥΘ 185 ΠΟη6 ἰδῇ πη- 
ἀογβίδη οί, [6106 186 ΠΟῚΘ 
{Ππ8} ΒΟ ΚΟΘΙᾺ αἴτοσ αοᾶ. ΤΟΥ 
816 81] ροῃθ ουΐ οὗἁ [Π6 ὙγὯΥ, 
ΤΠΘΥ ἃῖ6 ἰορθίῃου ὈΘΟΟΙῺΘ 
ΠΠΡΥΟΗΙΔΌ16 : [ΠΘΥῸ 18 ΠΟΘ 
μδ8ὺ ἀοοίμ σοοᾶ, Ὠο, ποῦ ΟΠ6. 

Ἔτη, 111. 18. 

Τάφος ἀνεῳγμένος ὃ λάρυγξ 
αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν 
ἐδολιοῦσαν. 

ὙΤΠοῖΡ πγοδῦ 1ἰ8 δὴ ΟΡΘἢ 
ΒΟΡΌΪ]ΟὮτΟ; τ] ἢ {Π61Ὁ ΓΟΏ ρτι65 
ΠΟΥ͂ μᾶγϑ πι564 ἄθοθοΙ, 

Ἀπᾶ ΤΑΥ͂ ΠΆΤΩ6 ΘΟΠΕΠΠΆΠΥ 
ΟΥ̓́Θ ΑΥ 18 ὈΙΑΒρῃΒθμγθᾶ. 

Ῥ, 11. 6, 

ΠΗ ΤΊΞῚΒ ΡΊΨΗ Ἰ0005 
ΧΡ Σ 

Τῆαὶ ἰμοὸὰ τηϊρῃίοδί ὍΘ 
αδβοα ψῆθη που βρθδκ- 
6βί, δηαἃ 6 οἷοδσ ψῇθη (μοι 
ἡπαροθί, 

ῬΆ. κίν. 1, δα, 
Τὺ ὡς δι γΝ 

ΕΝ ΡΑΣΉΡΙῸ 
Ὁ}: δυϑένὉ δ ΓΝ 
ὙΠ) Ἴ ὍΞΠ Ὁ ὈπρΝ τις 
κὯϑ δὴ ΣΟ ΠΡ θὲ ἩΠΌΝΣ 

ἐπὶ 
ΤΊΟΥ 816 οοιγαρύ, [ΠΟῪ 

Πᾶγο ἄοπῃθ ΔΌΟΤΪ Π 8016 Ἰ ΟΥ̓ 8, 
ἐΐ6 76 ἐδ ἸΟΠΟ [δ΄ ἀοοίῃ ροοά. 
ΤΏ 1,ογὰ Ἰοοκοα ἄονῃ [Όση 
Ἠθανθὴ ἀροὴ 86 Ομ] άγθη οὗ 
ΤΆΘΠ, ἴο 566 1 {ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΗΥ͂ 
{μαὺ ἀϊᾶ πηἀοιβίδηα, απα 500 Κ 
οὔ, ΤΉΘΟΥ 816 811] ρΌΠΘ 
αβἰάθ, [ΠΟΥ τὸ αἰΐ ἰοροίῆθα, 
Ῥϑοοὴθ ΙΓ: ἐλέγα 15 ΠΌΟΤΠΘ 
{Βδῖ ἀοφρίῃ ροοᾶ, πο, ποὺ ΟὁΠ6. 

ῬΒ, ν. 10. 

ΕΣ ὮΣ ΓΉΠΕ ΣΡ 

ἘΡΡΟΌΠν 
ὙΠΟ [γοαῦ ἐς 8 Οροη 

ΒΟΡΌΪΟΤΟ ; {86 ἢδίίου ἢ 
[6] ΤοηρΡΈθ. 

121 ΠῊϊς 18. ποτα (86 ΤΧΧ, Ἐογ [86 ΗΘΌΤΟ ΓΞ, ἔλοι πιαγοδὲ δ6 οἶοαγ, [μ6 ϑορίπαρὶπε 

ὑγϑηβ] Δίου μ88 νικήσῃς, πιαψοδέ οὐυθγοοπιο, αἶαν [Β6 ϑγεῖδο τι ἰοχμοπαὶ. 
ἱν 16 Βδ1η6. 

ἼΤΠ6 βθη86 οἵ θοιἢ 

12 ΤΆΚοη ἔγοιῃ {πὸ δορίπαρίηϊ, θὰ ποῦ Θσχϑοῦγ. ΤὨΘ ἢγβί ρασί 15 αυάρεᾶ, ΤῊΘ ἸΔΕίοΥ 

18 ψοΥ Δ τ, ἠχρειώθησαν, αγὸ δοροπιθ ππρτοπίαδίο, 18 [86 τοργοβοηΐαίνο οὗ ὙΠ. 6), ΩΤῸ 
ΘΟΥΤΊΙρὲ ὙΠΟὮ, 15 ΒΙΤΌΠΡΘΥ δηα τηοτϑ ἔΌΤΟΪ]6. 

1.29. ΓΒοπι. 111, 18---Ἰ7, 18. Ἰημογρο]αἰθα ἴῃ ῬΒ, Χ11], θούννθθη [86 {πἰτᾶ ἀπᾶ ἔρατίῃ γοΥβ05 οὗ 
ΨΔΙΙΟῸΒ ΤΔΟΟΙΏ Ῥυϊπιοᾶ οαϊοηβ οὗ (86 δορίπαριηνρ 85 ἤθη ΤΌΤ {μ6 Υ αἰΐσδη; δαύ {ΠΟΥ 
ΔΙΘ ΙΔΘΤΟΙΥ ἴῃ [86 Τ]ΔΥρΊη οὗ [86 Οοἄ. ν᾽ Δἴ. Τῆς ΑἸοχαηᾶχιπο ΜΙ. ἄοσθϑ ποὶ δ ἠϑτὴ ΠΌΑ 
ΤΟΥ͂ ΟΟΟΌΓ πη ἴλ6 τρία γουβίοῃ οὐ ΕΒ. χ!.1 ὙΠῸ Ῥγθδοιῦ αποίαίίοη 15 ἤγοτα {μ6 56 ρ- 
τυδρὶπί, ῬΒ. ν. 10. 
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(124.) ῬΆ. οχχχσίχ. 4. 

᾿Ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη 
αὐτῶν. 

ΤῊ6 ῬΡοΐβοῃ οὗ 8808 16 υπ- 
ον {86} 1105. 

(125.) ῬΒ. 1κ. 238. (.. 7.) 

Οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ 
γέμει καὶ πικρίας, καὶ δόλου. 

ὝΠοθ6 τοῦ ἢ 185. ἣΠ] οὗ 
ουγβίηρ, δ4 ὈΠΙΘΓΏΘ58, πᾶ 
[ταυὰ. : 

(126) 159. Πἴκ. 7, 8. 
οἱ δὲ πόδες αὑτῶν ἐπὶ πο- 

νηρίαν τρέχουσι, ταχινοὶ ἐκ- 
χέαι αἷμα, σύντριμμα καὶ τα- 

- λαιπωρία ἐν ταῖς ὅδοῖς αὐτῶν---- 
καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ οἴδασι. 

Απᾶ τοῖν ἔδοί γὰπ ἰο τ 10 - 
οὔποθ, βύν 1 ἰο Βῃρα Ὀ]οοά, 
ἀοβίγαούοη δΠα. ΤΙΒΘΙΎ ΔΓΘ 
ἴῃ {πο Ὑγ8 05; 6 ὙΑΥ οὗ 
ῬΘδᾶοΘ [ΠΟΥ ΚΠΟῪ Ποί. 

Ῥο, χχχυ. 1. (127.) 

Οὐκ ἔστι φόθος θεοῦ ἂπέ- 
ναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, 

’ ΠΉΘΥο 15. 1ὸ δα οὗ αοᾷ 
Ῥροίοτο διὲβ ΘΥ68. 

(128). ὅδ. ΧΥ. 8. 

Καὶ ἐπίστευσεν “ΑΘραμ τῷ 
θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἶς δι- 
καιοσύνην. 

Απᾶᾷ Αγϑῖδπὶ δο]ϊονοᾶ 
Οαοἄ, δηᾷ ἴὉ νγὰβ οοπηϊοα ἴο 
Ηἷπὶ ἴου στρ ΘΟΌΒη 688. 

(129) ῬΒ. κχχί. 1, 3. 
Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ 

ἀνομίαι, καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν 
αἱ ἁμαρτίαι" μακάριος ἀνὴρ ᾧ 
οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἅμαρ- 
τίαν. 

ΒΙοδθοᾶ ΔΥΘ ΠΝ ὙΠ056 
{Δ ΒΡΎΘΒΒΙΟΠΒ. 81 Τουρίγθῃ, 
δα ΜΏΟ86 51η8 ἃ:6 οογοθᾶ. 
Β]οββοᾶ 18 [πη6 τηδ ἰο Βοτα 
{06 Ι,οτὰ Μ11}} ποί ἱτηραίο 5ἰη. 

Ἔτη. 1. 18. 

᾿Ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη 
αὐτῶν 4 

ΤῊ ῬΟΐβοη οὗἁὨ 8.508 15. πη- 
ἄσγ {Π6ῚῚ 1108. 

Βοτη. 111, 14. 

τῶν τὸ στόμα [αὐτῶν] ἀρᾶς 
καὶ πικρίας γέμει. 

ὝΜΕοΒο τοῦ 15 {11} οὗ 
ουγδίηρ δηα ὈΙΓΓΟΓΏΘ55. 

ἜΟΙΙ, 111. 15, ζ΄. 

᾿Οξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι 
αἷμα, σύντριμμα καὶ ταλαιπω- 
ρία- ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ 
ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν. 

ὙΤΆΘΙν [δοὗ ἃγ0 55 1 ἰο 5868 
Ῥ]οοᾶ. 

Τοβίγαοίίοη δηα ΙλΙΒΘΙΎ 
ΑΥΘ ἴῃ {Π6 1 ΜΑΥΒ: Αμπᾶ [86 
ὙΔΥ ΟὗἩ ρῬθᾶοθ ἤδυθ ΨΠ6Ὺ ποῦ 
Κπόνη. 

Ἔσο, 1", 18. 

Οὐκ ἔστιν φόθδος θεοῦ ἀπέ- 
γναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, ᾿ 

ΤΉΘΙΟ ἴθ 0 ἔραν οἵ (οὔ 
Ῥοίοτο ΤΟΙΣ Θγ68. 

ἙἜομ. 1γ. 8. 

[τί γὰρ ἣ γραφὴ λέγει 4] 
ἐρπίοαευσεῦ δὲ᾽ Αθραὰμ τῷ θεῷ, 
καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιο- 
σύνην.. 

Γ[Εοὺ ταῦ 56 [ἢ ὑπο βοῦῖρ- 
ἰυτο ἢ ΑὈγαμδη Ρα]ϊονθά 
αοάᾶ, δι ᾿ νψα8 οοπηῖοᾶ 
Ὁπίο 11 ΤῸ ΤΡ ΘΟΌΒη658. 

Ἔτι. ἦν. 6, 7, 8. 

[Καθάπερ καὶ Δανεὶδ λέγει' Ὶ 
Μακάριοι ὁ ὧν ἀφέθησαν αἷ ἀνο- 
μίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ 
ἁμαρτίαι" μακάριος ἀνὴρ ᾧ οὗ 
μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν. 

Γ[Ενϑπ 85 νυ] αἴ50 88 10},] 
ΒΙοββοᾶ δ΄ ΠΟῪ γῃοβο 1η- 
ἰαυϊιο8 δ΄ ἴουρίνθη, δπᾶ 
ΜΏΟΒΘ 51:8 86 ΘΟΥΘΓΘΩ͂, 
ΒΙοΘβθα 15 (86 τηδῇ ἴο ποτα 
16 Τιογᾷ ἄοίῃ ποῦ ραῖθ 
Β1η. 

14ὅ 

ΡΒ. ΟΧ], 8. 

ΤΓΠΕ δἰϑον ΣΊΩΠ 

Ἢ ὁ ἸΏΒ 

Αἀδουβ Ῥοΐβοῃ 15. Ὁποῦ 
{861} Π|05. 

Ῥπ. χ. 7. 

ἘΠΊ Θὴ δε. γΠῚΒ ΠΟΝ 

ἯΙ! τηοπίῇ 8 [01] οἵ σα Γ8- 
1 δᾶ ἀθορίί. 

15. ΠΧ, 7, 8. 

ΛΠ). χ 0 ὈΡ Ὁ) 
ἽΒ Ὃν τοῦ 81 Ἰβρν 
νὺ αὐου 1 ΠΝ 

ἐ 95 

ΤΏΙ ἰδοῦ τη ἴο 6Υ1], δηᾶ 
ΤΠΘΥ τῆβκα διαβϑῖθ ἴο βῃθᾶ 2η- 
Ὠοοθηΐ Ὀ]οοῦ ; νναϑηρ δηᾷᾶ 
ἀοβίχαοίϊοι 81 ἴῃ ὑΠ6 1 ρδ 8, 
ἼΠ6 ΨὙΑΥ οὗ ρθδ6θ {Π60 ΚηΟΥν 
ποῦ, 

ῬΆ. ΧΧΧΥΙ. 1. 

ΕΝ) 2) ὈΛΠΟΙΣ ἽΠΒ ΝΣ 

ἼΠ67γ6 ἴδ ὯΟ ἴβαυ οὗ αοῦ 
Ῥοίοσο [18 ΘΥ68. 

ὅ6η. χν. 6. 

ἴδ ΠΑΦΓΟΣ ΠΕΤΙΣ ΠΟ ΡΕΠῚ 
ὁ ΠΙΡῚΣ 

Απα ἢ6 Ῥο]ονθᾶ ἴῃ {16 
Τιοχγᾶ, δᾶ 6 οοπηϊοᾶ 1 ἰο 
Ἠΐτα ἴον τἱρ θοῦ β 688. 

Ῥ5, ΧΧΧΙΙ. 1, 2. 

ΌΞ ἘΠ) δ 

Ν ὈῚΣ ΝΕ ἐπα Π 
ἐ δα Ἷρ ΠῚ πὴ ΣΤ 

ΒΙ68564 ἐβ ἀ6 τὐΐο86 ΤΥ̓ΆΤΒ 
δΥθβϑίοη ἐβ ἔουρίνθη, ισΐοϑβο 
5] 8 οονγοχοᾶ, Β]θβθθᾶ ἐ8 
{ῆ6 τη πηΐο τ ἤοτῃ {6 Τιοτα 
ρα [ἢ ποῦ Ια γ. 

125 ΙΒ 15 ΤΌΙΩ ἐπ ΤΙΧΧ, ὙΠῸ ἐδ δ ίοΥ 5 βθθμηθοα ΣῚΡ, ἀφοοῖξ, χὶτᾺ ΧΡ, 

δὲἐογηι6858, πικρία. 

126 Π 5 15 ἔγοσω [π8 1ΧΧ,, ΡΝ ΟΙΑἰβ51 005 δηα γαγ 08. 

ΥΟΙ, 11, Ι, 
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(.380.)Ώ 6Ἃὅθῃ. χυἱ! ὅ, 

Ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν 
τέθεικά σε. 

ἼΞΟΣ 1 Βᾶνο ταδᾶθ (δ66 8 
ΤΆΛΠΟΓ ΟὗὨ ΤΔΔΠΥ Ὠδί]ΟΠ8. 

(151.) άεῃ. χν. ὅ. 

Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου. 

ΤῊι5 884}1 [ΠΥ δοϑᾷ Ῥθ0. 

(132. Ἐς. Χχ. 17. 

Οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα 
τοῦ πλησίον σου, Κι τι. Δ. 

Τῆου 5881} ποῦ οονοῦ (ΠΗ͂ 
ὨΘΙΡΏΡΟυ 5 ψ 1106, ὅτ. 

(1382 ΡΒ, χἱτῖ, 28, 
“Ὅτι ἐνεκά σον θανατούμεθα 

ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν 
ὧς πρόθατα σφαγῆς. 

ἜῸΥ (ἢγ βαῖκο χὰ δῖ6 ΚιΠοα 
811 1016 ΟΛΑΥ Ἰοῃρ; σψὸ 816 
οουμῃίθα 88 ΒΗ|60Ρ ἴὼσ βίδυρῃς- 
(6. 

(184.),), Ἃ6θη. ΧΧΙ, 12. 

“Ὅτι ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί 
σοι σπέρμα. 

. ἘῸΥ ἴῃ 18880 5818}1 (ῃγ βοϑᾷ 
6 οΔ]16ᾶ, 

(1356.), Ἃθη. συ]. 10, 

Ἐπαναστρέφων ἥξω πρὸς 
σὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον εἶς 

ε 

ὥρας, καὶ ἕξει υἱὸν Σάῤῥα ἢ 
γυνή σου. 

1 ὙΠ] τοῦτ δηα σοι ἰθ 
[Π66, δΔοοοταϊηρ; το [18 ροσϊοα 
ΒΘΘΒΟΠΘΌΪν, δα βάστα (ὮΥ͂ 
16 588]} ἤδγΘ ἃ βοῇ, 

(186.) Ὃδσῃ. ΧχΥ. 38. 

Καὶ ὃ μείζων δουλεύσει τῷ 
ἐλάσσονι, 

Απᾶ {86 οἸἄον 58}8}} βθσνθ 
6 ὙΟΌΏΡΌΣ, 

Βιδίοαϊ (Ογιἐεθη1. 

Ἔλοτη. ἵν. 17. 
[Καθὼς γέγραπται" 1 ὅτι 

πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά 
σε. 

ΓΑᾺ8 ἴ6 15 συ ίοη,71 μδν6 
τηϑθ 66 ᾧ αίΠοΣ οὗὨ ΙΏΔΥ 
ὨΔΙΙΟΗΒ, 

Ἔτι. ἴν. 18, 

[Κατὰ τὸ εἰρημένον “] Οὕτως 
ἔσται τὸ σπέρμα σον. 

ΓΔαοογάϊηρ ἰο {ΠΡ πΒΙΘΒ 
Ὑ788 ΒΡΟΚΘΙ,} 50. 588} (ὮῪ 
Βθ6ἃ ἢ6. 

Ἔτη. υἹ,, 7. 
[Ὃ νόμος ἔλεγεν 1 Οὐκ 

ἐπιθυμήσεις. 

[ΤῊ τὺ 5814,7 Του 886 ]0 
ποῦ ΟΟΥ̓́Θΐ, 

ἜοτΩ. ΥἹ]]. 86. 
[Καθὼς γέγραπται “ ὅτι ἕ- 

νεκεν σοῦ θανατούμεθα ὅλην 
τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὧς 
πρόθατα σφαγῇ. 

[45 10 15 τ 06 η,] ΕῸΥ ΤΥ 
Β8Κ6ὸ ψγ δῖ ΚιΠθὰ 41} ἰῃ6 
ΔΥ Ἰοπρ᾽; Ὑ͵ῥᾶὶι 816 δοσοπῃίθα 
88 5066} ΤΟΥ [86 5] ΤΟΥ. 

ἜοτΩ. ἰχ. 7. 

ΓΑλλ᾽"] Ἐν Ἰσαὰκ κληθή- 
σεταί σοι σπέρμα. 

[Βυ.] Ιῃ βθ886 5881} [ἢ γ 
ΤΏ βθϑᾶ ἢ6 οδἹἹϑᾶ, 

Προ. :Χ. 9. 

. ΓΕπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος 
οὗτος,] κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ- 
τον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται τῇ 
Σάῤῥᾳ υἱός. 

[Εν {18 15. {86 ποτὰ οὗ 
Ῥτοιηΐβθ,7 Αὐ {815 χη ΨΜΠῚΙ 
ΘΟΙη6, 8ηα ΑΙ 8518}] δυο 
ὃ. ΒΟΉ. 

Βοτ,, ἰχ. 12. 

ΓΕῤῥέθη αὐτῇ “1 ὅτι ὁ μεί- 
ζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι. 

[ΠῚ σὰβ βαϊά ππίο Βου,7 
ΤῊ οΙάουῦ β|8}} βοῦν [86 
ὙΟΌΠΡΈΥ, 

φῃ, χΥΐ!. 5. 

ὁ 9 Ὁ ἥΠΓΩΝ δ 

Ἐρτ ἃ ΓΆΤΒΟΥ οὗὁἨ ᾿ΊΔΠΥ͂ π8- 
[10Π85 δᾶγο τ δᾶθ 866. 

ᾷϑη. χν. ὅ. 

Σ ὭῚ ΠῚ ΠΞ 
30 5181] (ΒΥ 5668 Ρ6. 

ἘΣ. ΧΧχ. 17. 

ἐν} Ποὺν ἸρσυΓΝῦ 

ΤΈου 5181} πού οογϑὺ ΓΗ 
τοσοῦ Ἐ 16. 

Ῥρ, χ]ῖν, 22. 

ΟΡ ΟΡ ὉΠ Ὁ 

ΠΙΆ μέν 53) 
ἜσΥ [. 58Κ8 816 ἵγ ΚιΠοά 

811 τΓμ6. (ΑΥ ἸΙοηρ; 6 ΔΙῸ 
οουῃίοαἃ 85 Β..660 0 [ὉΣ ᾧδο 
ΒΙΔΌρ ΟΣ, 

ασοη. χκὶ. 12, 

ΣΝ ἯΣ ΚΊΡ ΡΠᾺΞ 
ἘῸΥ ἴῃ 5680 5881] [ΠΥ 566 

6 οδ]]οθᾶ. 

αοῃ. χυὶ!. 10. 

ΤΠ ΠΩ ὙΌΝ Ὡγυλς 3} 

δι ΠΡ Ἰ5Π}ΠῚ 
1 1} οογξαΐη]γ τοίατη τιιΐο 

[866 δοσογάϊηρ' ἴο {ῃ6 {τὰ οὗ 
116; δηᾶ ἰἴο, βϑασδῃ [ΠΥ 1 
8881] πᾶν ἃ Β0ῃ. 

αξδη. χχνυ. 98. 

ὁ ΣΝ ἼΞΗ") 2 

Ἀπᾶᾷ {π6 οἷον 5081] βόῦγθ 
[Π6 ΥΟΠΏΡΌΤΣ, 

185 ΤῊ 18 ἃ ἔἴτθε αἀποίδίϊομ οὗ ὅπ. χυῖ!. 10. αἴοσ [86 Τ,ΧΧ. Τηβιοδᾶ οὐ [86 [1167 ἔοστω 
κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας [ὴ6 ΑΡοΞΒ(16 ογχαῖβ {Π6 145ὲ ὑνγο τψογᾶβ, δῃᾶ τὺ 15 [Ὡ6 τοργο- 

βοηΐαίϊνο οὗ ΠΡΠ ΠΩ, τοῆθῃ ἰὴ 6 ἐΐηιο Πα! παυο [ἰυρά αφαΐϊη, 1.6., ἴῃ ΒΠΟΙΒΠΟΥ γον. ΤΉΘΤΟ 15. ΠΟ 

ΤΟΆΒΟΙ ΟΥ̓ ΒαρΡοΒβίηρ {μὲ ΠΡ τὰ5 ΓΙ, ελῖδ, ΟΥ ὑδαῦ δα] τιβϑᾶ ΔΠΥ ΟἾΒΘΥ νουβίοα [Π8ῃ 

{π6 1,ΧΧ., 88 Ἑδπάοιριι οοπἠθοΐαχεθ. 



μοίαΐἑοηδ ἤγογι ἐδ Οἰά᾽ Τεξέαηιοηξ ἐπ ἐδ Λῆριο. 

(137.). -ΜαΙ. ἱ. 2, 8. 
Καὶ ἠγάπησα τὸν Ἰακὼθ, 

τὸν δὲ σαῦ ἐμίσησα, 

Ὕο5, 1 Ἰονοᾶ Φ8οο0 πᾶ 
δαίρα Ἐδδα. 

(138.) Ἐκ, χχχίτ. 19. 
Καὶ ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ 

οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτειρῶ. 

ΑἸΔῚ Μ1}] μανθ ΣΠΘΥΟΥ͂ οα 
ὙΠΟ] 1 ΜΨ1Π]Π] ΠΑΥ͂Θ ΤΏΘΓΟΥ, 
δια ψΠ] ματα ὈΣΥ͂ οὐ ὙΏΟΙΩ 
1 ν1}} μαγνὸ ρῥἱέγ. 

((89)0 Ἐκ ἴχ 16. 
Καὶ ἕνεκεν τούτου διετηρή- 

θης ἵνα ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν 
ἰσχύν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ 
τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 

ἈΑπᾶ ἴον [.}5 Ῥγροβα ἢαϑβὲ 
ἴδοι ὈΘΘη Ῥγοβοσυϑᾶ, (880 1 
Τηϊρηῦ αἰβριαὺ ἴῃ [μ66 ΤΥ 
ΒίΓΘΠΡΤῃ, δηα [δύ ΤᾺΥ̓ ΠδΠῚΘ 
ταΐρηῦ θ6 Ραμ ἴῃ. 811 [16 
ΘΑΣΙΝ, 

(140) ΗΗοϑ. ἢ. 38. 
Καὶ ἀγαπήσω τὴν οὐκ ἢγα- 

πημένην, καὶ ἐρῶ τῷ οὗ λαῷ 
μου Λαός μου εἶ σύ. 

ΑΠΑΙ ν}1}1 Ἰονὸ πον (Πδὲ 
νγῶ58 πού Ιογϑᾶ, δηἃ Ὑ711}} 880 
ἴο {δδῦ ἢ ὙγὙδ8 πού ΤΩ 
ῬθορΙο, Ἐμοῦ δ. ΤΥ ῬΘΟΡΪβ. 

(141.) Ξοβ. ἱ. 10. 

Καὶ ἔσται, ἐν τῷ τόπῳ οὗ 
ἐῤῥήθη αὐτοῖς Οὐ λαός μυν 
ὑμεῖς, κληθήσονται καὶ αὐτοὶ 
υἱοὶ ϑεοῦ ζῶντος. 

᾿ Ἀπᾶ 1 Β[411] σοχὴθ [0 Ῥᾶ58 
(δ΄ πη {86 Ὁ͵ῖλοθ στ πθγο 1 
ἴγ88 581ἃ 10 [Π61}, Ἧδ 816 ποΐ 
ΤΩΥ͂ ῬΘΟΡΪΙΘ6, ουθῃ (ΠΘΥ 584]]} 
86 οΔ|16ἃ [Π6 80η8 οὗ {86 
1ἰνίηρ (ἀοᾶ, 

. οι. ἰχ. 18. 

[Καθὼς γέγραπται" Τὸν 
Ἰακὰθ ἠγάπησα, τὸν δὲ ᾿Ησαῦ 
ἐμίσησα. 

[45 Ὁ 18 υυϊίθη,7 ΦΆο 00 
μᾶνο 1 Ἰογϑά, Ὀαΐ Εδδὰ ἤᾶνα 
1 μεθα. 

Βομ,. ἷχ, 15, 

[Τῷ Μωσεῖ γὰρ λέγει" 7 
᾿Ελεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἷ- 
κτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω, 

ΓΞῸΥ δὸ 5} ἰο Μοββϑβ,] 
ΙΨ11 ἤδᾶνθ ΤΑΘΥΟΥ Οἡ ἽΠΟΙΩ 
1 1} ἤδγθ Τη ΓΌΥ, δηᾷ 1.1} 
Βᾶνθ σοτῃρβ 8:0 οἢ ΒΟ 1 
ὙΠ] δᾶγο ΘΟΙΏΡΆΒΒΙΟΙ. 

Ἔομι. ἴχ. 17. 

ΓΛέγει γὰρ ἧ γραφὴ τῷ Φα- 
ραώ “1 ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξή- 
γειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαε ἐν 
σοὶ τὴν δύναμίν μου καὶ ὅπως 
διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν 
πάσῃ τῇ γῇ. 

[ον (80 βουϊρίστοβ βαῖμἢ 
πηΓΟ ῬΠΔΓΘΟΝ,7 Εὐνθῃ ΤῸ {Π18 
ΒΦ Τ6 ῬΌΓΡΟΒΟ ᾶῦο 1 τϑὶβϑαᾶ 
1806 αὐ, ἰμαὺ 1 τηΐρηῦ ΒΗ 
ΤΩΥ͂ ΡΟΥΨΟΥ ἴῃ [ῃ66, δηα 88. 
ΤΩΥ͂ ἩδΙὴΘ τηϊρὴν Ὀ6 ἀδο]αγρᾶ 
{πγουρηουῦ 4}} [89 φαγί, 

ἙἜοστη. ἰπ, 95.- 

[[2- καὶ ἐν τῷ ᾿Ωσηὲ λέγει 
Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν 
μον καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην 
ἠγαπημένην. 

[Δ8 6 5810} α150 ἱπ Οβ66,7 
Ι “111 6411 ΤΏθΙα ΤΥ ΡΘΟΡ]6, 
ΜΟΙ ὙΟΙΘ ποὺ ΣΩΥ͂ ῬΘΟΡ]6; 
διηα Ποὺ Ῥοϊονϑᾷ, ἩΒΊΟΙ γγ788 
τοί Ὀοϊονρά, 

ἙοτΆ, ἱχ, 20, 

Καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ 
ἐῤῥέθη [αὐτοῖ5] Οὐ λαός μον 
ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ 
δϑεοῦ ζῶντος. 

Ἀπᾷ ἱ βἢ.411} οογσὰθ ἴο 0888, 
μδ΄ ἴῃ {π6 φῥίδοθο ψθουο Σὲ 
γγ85 88] 4 [ἀπίο {πο} Ὗ8 816 
Ποῦ ΤΙΩΥ̓ ῬΘΟΡρΪδ:; {8676 8 
ΤΒΘΥ 8 ο041164, ΤΉ Ομ] άγοη 
οὗ 116 Ἰἰνίπρ αοᾶ, 

1, 2 

ΟΝ 
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Μαί. 1. 2, 8. 
ΠΝ ΣΔΡΌΣΤΝ ἈΠΕ) 

ΠΝ ΚΣ 
ΥΟΟΓῚ Ἰονοᾶ Φδοοῦ, 8η4 1 

Βαιοα Ἐβδα, 

Ἐκ. ΧΧΧΉΙ, 19. 

ἵπος Ὑρπστκε "Π9ΠῚ 
ἐδ Ὑ στ: ΒΟΠῚΙ 
ΑΠΑΙ Μ}] Ῥ6 στδοῖουβ ἴὸ 

ὙΉοΙη 1 νν}}} θ6 σγυδοίοιβ, δηά 
Ὑ1}1 ΒΆΘΟΥΣ ΤΏΘΤΟΥ Οἡ ψὨοχ 1 
Ψ11 ΒΗΘυΣ ΖΘΓΟΥ. 

Ἔκ. ἴΧ, 10. 

ΓΝ ὌΣΩΞ ἘΞΡΙΝῚ 

ὅπ Ὄπυϑ ἩΡΊμη 
ἡ ἼΕΌ ΜΝ ΠΞΓΗΝ 

ΣΟ ΧΟΣ, 
Απᾶ ἴῃ ὙΟΥῪ ἀθοα ἴον (ἢ 18 

οαμδρθνθ 1 γαϊβθα τΠ6 6 ἀρ, 
ἴου ἴο ΒΗ ἐπ [66 ΤΥ ρον ῦ; 
δα {δ ΤΥ πϑὴηθ Ὀ6 ἀ6- 
οἰαγθά ἐῃπγουριοαῦ 811 {88 

ἘοΒβ. 1, 93. 

ΠΡ. ΝΡστΣ ἜΘ 
ἐΠΒΝ ῊΡυ πον ϑεο ὙΠ ἼΝΕῚ 

Απμᾶ 1 ν|} Βαν τηοτον 
ὍΡΟΙ ΠΟΥ [ἢδ δα ποῖ οδίδίη- 
Θα ΤηρΓΟΥ͂, πὰ 1 Ὑ}}} 5ΔΥ ἴο 
ἔδεπι τοδιοῖ τυϑγ6 ἸΟῦ τὰγ ρΡθο0- 
Ῥὶθ, Τῇοα ἀτγὲ ΤᾺΥ̓ ῬΘΟΡΪΘ. 

ἨοΒ. :, 10. 

ΩΝ ΣΝ ὈἾΡΌΞ ΠΡΠῚ 
ἽΝ ΒΝ ΓΝ ὈπῸ 

ἐὙΤΟΙΣ ὯΞ ὉΠ 
Απᾷ 11 888}} σοτλθ ἰὸ ρΆ55, 

ἐπαξ ἴῃ [6 Ῥ]4ο6 ψ Ποτο 1 ννα5 
Β81Α πηῖοὸ ἤθη, Ἧ8 ἂγὸ ποῖ 
ΤΑΥ͂ ῬΘΟΡΪΘ, ἑἐῤδθγα 1ὲ 5}4}} Ὀ68 
ΒΑ1ἃ πηΐο Ποῖ, Υα αγὲ [88 
ΒΟΠ5 ΟὗἩ (86 ᾿ἰγίηρ αοἄ, 
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(142.) 1. χ, 32, 28, 

Καὶ ἐὰν γένηται ὅ λαὺς Ἶσ- 
ραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσ- 
σή», τὸ κατάλειμμα αὐτῶν σω- 
θήσεται. λόγον συντελῶν καὶ 
συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ, ὅτι 
λόγον συντετμημένον κύριος 
ποιήσει ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ. 

Απᾷ ἐβουρᾷ ἐπ6 ῬΘΟΡ]6 οἵ 
7εγ86] 6 85 1:6 βαπᾶ οὗ 1η60 
868, ὃ Τοιηηϑηΐ Οἵ ΓΘ 1 8}}8}} 
ΡῈ βανοᾶ, Ηδ ν1}} πη 58 186 
ΜΟΥΚ, δα οὐὐ 10 ββοτὶ ἰῃ 
ΤΙρΒΘουΒη65Ε; Ὀοοδαβο [86 
Τιουτὰ ψν1]] τηακο ἃ βῃοχύ ΟΥΚ 
ἴῃ 411 [86 ποι]ᾶ, 

(1482 15.1.9. 
Καὶ εἰ μὴ κύριος πλην α 

ἐγκατέλιπεν ἣμῖν σπέρμα, ὡς 
Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν, καὶ ὡς 
Τόμοῤῥα ἂν ὡμοιώθημεν. 

Αμὰάᾶ [1 86 Τροτᾶ οὗ 88- 
Ῥδοίᾷ μά ποί οἷ πι8 ἃ Β666, 
Ὅ6 Βῃοι ἃ αν Ὀθοὴ 80- 
ἄοτηδ, 8η4 τὸ βῃοι ἃ ἢδᾶνθ 
Ῥόοη τ866 |{Κ6 ἰο ΟΟΠΊΟΣΤΒΔ. 

(144.) 16. νῊ!. 14.) ὃς χα , 
" 

Καὶ οὐχ ὡς λίθου προσκόμ- 
ματι συναντήσεσθε, οὐδὲ ὡς 
πέτρας πτώματι. ----᾿ Ἰδοὺ ἐγὼ 
ἐμβάλλω εἰς τὰ ϑεμέλια Σιὼν 
λίθον πολυτελῇ ἐκλεκτὸν ἀ- 
κρογωνιαῖον ἔντιμον, εἰς τὰ 
ϑεμέλια αὐτῆς, καὶ ὃ πιστεύων 
οὗ μὴ καταισχυνθῇ. 

᾿Απᾶ γὸ 58.811 πο σου 6 
δραϊπδὶ τὰ 88 δραϊηδί 8 
δι  Ὀ]ρ-8ἴοηθ, ΠΟΙΤΠΟΥ 88 
ἀρϑίηϑῦ [Π6 ΓἈΠΠπρ' οὗ 8 τό Κ. 
ΒΘΠΟΙ]ά, 1 ἸΔγ ἴοὸγ ἴμ66 ἴῃ 
ΘΙΟΠ, ἃ ΘΟΒΕΪΥ Βίομθ, ἃ σΠΟΙοΘ, 
ἃ ΟΟΥΠΘΙ 8ἴΟ0η6, 8 ὈΓΘΟΙΟΙ8 
ΒίοῃΘ, ἴον 118 ΤΟ πη ἀδ!]οη; δηα 
Β6 δμεὲ Ρεϊΐονος οἡ Εἴτη, 888}} 
ἘΥ͂ ΠΟ Ιη68η8 Ὀ6 ΔΒΠΔΙΗΘά. 

Βιδσαί Ογἰξοῖδηι, 

Ἔοπι, ἰχ. 27, 238. 

ΓΗσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ 
Ἰσραήλ] ᾿Εὰν ἦ ὃ ἀριθμὸς τῶν 
υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἢ ἄμμος τῆς 
δαλάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σω- 
θήσεται. λόγον γὰρ συντελῶν 
καὶ συντέμνων ποιήσει κύριος 
ἐπὶ τῆς γῆ. 

ΓΕΒαϊαΒ 4180 οὐἹθῃ σ0η- 
ΘΟΥΏΪΩρΡ [5Υ86],] ΤΠΟΠΡῺ τΠ6 
ὩΠΙΩΌΟΣ οὗ {πῃ6 ομΠ]άγοη οὗ 
ΤΡΥΔΘῚ 6 ἃ8 {Π6 βαπᾷ οὗὨ [89 
868, ἃ ΤΟΙΠΏΔῺ ΒἢΔ4}} Ὀ6 Βανϑᾶ: 
ἘῸΥ Β6 ΜΠ] ΠπΙ5 ἢ {86 ψουκ, 
δΔπᾶ οαΐ 1ῥ Βμοσί ἴῃ σἱρῃύθουϑ- 
1685: Βοσδῖδο 8. 5μοῦῦ τ ΟΚ 
Ὑ11 τ Ἰωογὰ τηβῖκο ἘΡΟῚ {60 
ΘδΥἢ. 

Ἔστι, 1χ. 99. 

᾿ [Καθὼς προείρηκεν Ἤσαΐας, 
Εῤ μὴ κύριος σαβαὼθ ἐγκατέ- 
λιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὧς Σόδομα 
ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμοῤῥα 
ἂν ὡμοιώθημεν. 

[4Ὶ45 Ἐβαΐαβ βαϊᾷ Ὀαδίοτε, 
Ἑχοορρίύ (86 Τιοτά οὗ βδϑϑδοίῃ 
Βαὰ Ἰοῖδ τ 8 8664, τ μαᾶ 
Ῥφοη 85 ϑδοάοτηδ, δηᾶ Ὅθθῃ 
τηϑθ κ (οιμοσσδῆ, 

ἜροΙη. ἰχ. 38. 

[Καθὼς γέγραπται] ᾿Ιδοὺ 
τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμ- 
ματος καὶ πέτραν σκανδάλου, 
καὶ ὃ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ 
καταισχυνθήσεται. 

ἼΘΙ ἼΦ ΣῊ» 

[4.5 16 19 τυ ἐοη,7 ΒΘμο]ά, 
1 ἸΑΥ ἴῃ Βίοη 4 βία Πηρ- 
δίοῃθ, 8η4 σόοκ οὗ οῇδηρο: 
ΔΗΔ ἩΒΟΒΟΘνΟΣ 6] γοίδ οα 
τα 588}} ποῦ Ὀ6 δβῃϑπιθᾶ, 

15, ΣΧ. 92. 98. 

ὈΕΡ» ΘΝ ΠΥ Ὁ 
3. δὴν) εν ἘΠ ΟἿΠ3 

ἐΠΡῚν ἩΘΝ ὙΥῚΠ. [03 
γὴΠΣ ὙΣ ΠΥ ΤῊΣ 9 
9. 523 πὸν τΥνϑν 

ἼΣΟΣ 
ἘῸΥ Τμουρ ΓΔ ῬΘΟΡΪΘ6 

1ΒΥ561 θ6 88 [786 βδηᾶ οὗ 1Π6 
868, ψεΐ ἃ τοτηηδηὺ οὗ {Β6 1 
818}} τϑίαγη: ἢ 6 ΘΟΠΒΌΙΩΡ- 
Ὡοη ἀδογθοὰ 5881} ον β 
γι τ ρμύθουιδηθβθ. ἘῸΥ [86 
Ἰοτὰ αοἂ οἵ μοβίβ 88}48}} 
ΤΏΔΚ6 8. ΘΟΠΒΌΙΩΡΙΪΟΠ, ΕΥ̓ΘΠ. 
Δοϊοχτηϊηρα ἴῃ ὉΠ6 ταϊαθὺ οὗ 
811 ὑπὸ Ἰαπᾶ. 

18.1.9. 
ΤΠ ΤἿΝΩν ΠῚ Ὁ 
55} ὉΠΙΘΞ ΘΡΟΞ ἽΝ Ὧ5 

Ελ Ἢ ΤΉΟΡΟ 
Ἑχοδρύ 186 Τιοτά οὗὨ ποβίβ 

μδᾶ οἱ πηΐο 8 ἃ ὙΟΙῪ 5114}]} 
τοιαπιϑηΐ, γὸ 85ῃΠο0 14 Βᾶνο 
ΘΠ 8δΒ8 ϑδοάοτγη, απᾶὰ ὍΘ 
Βῃου]α Βᾶνγο Ῥθθῃ |ΚκΚ υαηΐο 
ΑΟΙΔΟΙΤΔΠ. 

18. Υἱ. 14, ὃς χχνῖ, 16 

δ ΐ ὌΝ Π2) [32,809 
51 

᾿Ξ ἸὩ 2 ΠΡΥΞ ἼΘ᾽ 

ΠῚ 
ΣΌΣ) ΝΟ ἸΟΝΙΟΠ 

Απᾶ 6 581] δὸ ἴὉῸΓ 8 
βίομῃρ οὗ βίπι Πρ, δα ΙῸΥ 
ἃ. ΤΌΟΚ οὗ οἴδβηοθ, Βθῆο] 1 
140 ἴπ Ζίοῃ ἴο ἃ ἔουπδίϊοι 
8 ΒΟΠΘ, ἃ ἰγ]θα βἴοῃθ, ἃ Ῥγχθ- 
Οἰοὰβ ΘΟΥΠΘΥ δέομο, ἃ 8016 
ξουπαἀαϊίἑοη: π6 ἰῃδύ Ὀο]ΐον- 
οἱ 58.811 ποὺ δα Βαβίρ. 

ἡβακαπαπουριυσοταδνσσαεετονακε σπᾶν 

ἩΣ ΤῊϊΒ Ρ45538 18 ἔγοιῃ ἢ ΧΧ. ΤμῈ ΗΘΡΓΧΟΥ, [85 [06 Β81ὴ6 886η86, θπΐ ΔΙ ΠΓΒ Βοιη6- 
γἢδὺ ἴῃ ΘΧΡΓΙΟΒΒΊΟΗ, 

ἐδὰ Τμῖ8 οἰταύοα 18 ἐΔΚοὴ ΠΌΤ ὑνγο Ὀ]8068 ἴῃ 1βαϊδῃ, ΠΟ ἢ 816 ῥα ἐορ ίμου, νἱΖ. ΧΧΥΊ. 
16, δῃὰ ν]ῖ!, 14. ὙΠ ἢγβί ἀρυθθβ σῖτἢ (π6 Ἡοῦτον,, αἰ δγίηρ' τοὶ οπι [86 ΧΧ, ΤῈΘ 
βοοομᾷ οοἰηοϊάθ5 (ἢ (0 ΤΧΧ, ὙΠοτο ἰβ πὸ στουηᾶ ἴῸΣ βαρροβίηρ ὙΠ Ὰ ΒΒ ΟΙΡΒ, (ἢδὲ 
Βδοϑῖιβο πὸ 1,7 Χ. πᾶν καταισχυνθήσεται {Π6γ τεδα 53) ἴον 77), 



Φιοξαΐξίοηα ἤγοπι ἐδε Οἱά Ζεκίαπιθηΐξ ἐπ {ἦε ἤειο. 

(145.) ων. χυἱὶ, ὅ. 

5Α ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος 
ζήσεται ἐν αὐτοῖς. : 

ὙΜΕϊΟ 1 4 δὴ ἀο ἢ 
8881} ᾿τγο 'π ΓΠ 61}. 

(146.) Ἰαπύ. ΧΧΧ. 12., ὅζο, 

Οὐκ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω ἐστὶ, 
λέγων Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν 
εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ λήψεται 
ἡμῖν αὐτὴν, καὶ ἀκούσαντες αὖ- 
τὴν ποιήσομεν : οὐδὲ πέραν τῆς 
ϑαλάσσης" ἐστὶ, λέγων ΤιΞ5 δια- 
περάσει ἡμῖν εἰς τὸ πέραν τῆς 
ϑαλάσσης, καὶ λάθῃ ἡμῖν αὐ- 
τὴν καὶ ἀκουστὴν ἡμῖν ποιήσῃ 
αὐτὴν, καὶ ποιήσομεν ; ἐγγύς 
σου ἐστὶ τὸ ῥῆμα σφόδρα ἐν 
τῷ στόματί σον καὶ ἐν τῇ καρ- 
δίᾳ σου καὶ ἐν ταῖς χερσί σου 
ποιεῖν αὖτός,. 

Τὸ ἴ5 ποὲ ἴῃ βοᾶνϑη Ρουθ. 
85 ἴδ τ1Ὠ6γ6 ὑγοῦθ ΟἿΘ βδυϊῃρ, 
ὝΥΒΟ 5881} σὸ ὕὉ ἴῸΥ ἃ 1ηἴο 
μϑάνθῃ, δηαἃ 5181] ἴδκα 10 ΤῸΥ 
8, 8η 8 νγὸ ν}}}} ἤθδσ δηᾷ ἀο 
1, ΝοΙΌμοΥ 18 16 θογοηᾷ [6 
808, βαγϊηρ, Ἧμ0Ὸ {1 ρὸ 
ΟΥ̓́ΟΥ [ὉΓ 8 ἴὸ [86 ΟΥΠΟΥ 5146 
οὗ [Π6 868, 8η4 [8 1{ [ΟΥ̓ 8, 
Δηαἃ τηᾶῖκο 106 Δα 1016 ἴο τι8, 
Δα νγὸ ὙΠῚ1 ἀο ἢ Τἢ6 
ΜΟΙ 18 ὙΘΙΥῪ ὭΘΔΥ {866, ἴῃ 
ΠΥ ταοῦίῃ, δηᾶᾷ ἴῃ {Π]1Πη6 
Βοδχί, ϑῃᾷ ἴὴ [16 Πδη δ (0 
ἅο 1. 

(147.)}) 18. ΧΧΥΙ, 16. 

ὋὉ πιστεύων οὐ μὴ καται- 
σχυνθῇ. ᾿ 

ΗΘ [δὲ ὈΘΙΣΟΥ65 οἡ 1 58]] 
ὈΥ ὯΟ Ιλ68}8 Ὀ6 Θϑθδιηθᾶ, 

Ἔοπι. ΣΧ. ὅ. 
[Μωυσῆς γὰρ γράφει “1 ὅτι 

ὅ ποιῆσας [αὐτὰ] ἄνθρωπος -- 

σεται ἐν αὐτῇ. 

[ΞΡ Μοβοβ υτῖ6 18,71 ΤῊδί 
{86 τηδη ὙγΏΟἢ ἀοορίμ [0086 
τὨϊη 581 8881} ἴνο ὈΥ ἔἤθιη. 

Ἔο. Χ. 6, ἴα. 

ΓῊ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη 
οὕτως λέγει,] Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ 
καρδίᾳ σου Τίς ἀναθήσεται εἶ5 
τὸν οὐρανόν ; τοῦτ᾽ ἔστιν χρισ- 
τὸν καταγαγεῖν. ἢ Τίς κατα- 
θήσεται εἰς τὴν ἄθυσσον; τοῦτ᾽ 
ἔστιν χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἄνα- 
γαγεῖν ----ἰ Εγγύς σον τὸ ῥῆμά 
ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ 
ἐν τῇ καρδίᾳ σου. 

[ἑΒαῤ {μ6ὸ στρ θοτ511658 
ὙΈΙΟῊ 86. οὗ ἰδ Βρθακοίὰ 
ΟἹ [18 τνῖ86,7] ὅδ Υ ποῖ 1ῃ 
{πο μαοϑεί, γγπῸ 5881] δβοθηᾷ 
ἰηΐο ἤοᾶνθη ὃ τἢδὺ ͵8, ἴο 
Ῥγίηὴσ ΟἾ γι ἄονψη ἔΌΠὶ 
δῦονθ. Οὐ, ὙΠΟ 588}1} ἀ6- 
ΒΟΘΠΩ͂ ἰπΐο {86 ἄδορ»Ὁ {μδἷ 18, 
(ο Ὀγΐηρ᾽ ἈΡ ΟΠ τῖϑῦ ἀρδίη ἔΤΌΤα 
[86 ἀθ64ᾶ.---- Το ογὰ 15 ὨΙΡῊ 
[μ66, ὄν ἴῃ (ΠΥ τοί, δηα 
ἴῃ ΤὯγ μρδτί, 

Ἰίοτα. σ, 11. 

[Λέγει γὰρ ἡ γραφή" Πᾶς 
ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὗ καται- 
σχυνθήσεται. 

ΓΕον [μ6 Βοιρίατα 5610},7 
ὙΒΟΒΟΟνΟΣ ΘΠ] ν ῖς οὴ. Ὠΐμα 
58.411 ποῦ θ6 δϑιϑιαθᾶ, 
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Τωυ. ΧυἹΠ[. δ. 

ΠΝ ΙΣ πῃ) ὙνἷΝ 

ἘΏΠ5 ΠῚ 
ὙΤΠΙοὴ 1 ἃ πιδῃ ἄο, ἢθ 

884}} Πἴγα ἴῃ [Πο1ὴ. 

θοαί. χχχ. 12, ὅσα, 

ἽΝ ὉΠ Οὐ ΝΟ 

ΠΡ) ΠΙΘΝΟΦΙΙ ἈΡΤΊΩΣ 
ἐ ΠΡ ΩΣ) ΠῊΝΣ ΔΝ ΟΝ) 3) 
ἽΝ πὶ Ὀὐδ ἼνΌ ΝΡῚ 

ὈδΠ ἼΒΡ ΝΣ Ἡὐ ΣΝ, Ὁ 
ΤΙΣ Ἰμ ἡ 25 ΠΠΡῸ 
ὙΌΣ ΠΣ. {ΓΊΣΘΒ] 
ἼΖΞΟΣ) ἼῈΞ ἽΝ Ἴ5,Π 

εἰν 
Τὸ ἰβ ποῦ ἰῃ ἤθάγθῃ, {μ8 

μου Βῃου]ἄοεβί αν, ὙΠΟ 888} 
δου ἴον ὰ8 ἴο θάνῃ, δπᾶ 
Ὀσιηρ Ὁ πηΐο τ|8, {πΠᾶὉ ν͵ 6 ΤῊΔΥ͂ 
ἤοδγ 1, δηᾷ ἄο ὦ ἢ ΝΟΙΔΟΓ 
ὃς ἰῇ Ὀογοπᾶ. (Ὧ6 868, τῃδ 
ἐμοῦ Βῃου αοβὺ βαγν, ἮΤΟ 5}8}} 
ο ΟΥ̓ΘΥ {16 808 [0 8, δηά 
τη ἀῦ πἴο 18, ὑΒαῦ γγὸ ΤΥ 
ΒΘΑΥ ἰδ, απ ἀο 1 ὃ Βαΐ {Π6 
ψΟΙα ἐδ ὙΘΙῪ Πρ πηΐο [Π66, 
ἰὴ ΤΥ τηουΐῃ, αηὰ ἴῃ ΤΠ 
μιοϑτί, (μδὺ ἴποὰ τηαγοδβύ 0 ἴὕ, 

19, ΧΧΥΪΗ, 16. 

εὖτ δ ΡΩΝ 

ἩἨς [π΄ ῬοΙΠαγοί, 5881] 
πού 8ΚΟ6 Ὠδβίθ, 

Μ6 ΤΊ ἄο68 ποῦ δοποοῦτ οὐ Ῥχοβϑοηΐ ῬυΓΡΟΒΟ ἰο ᾿παπίγο ἐπ τολαΐ τῦαν ([Π6 ΔΡΟΒ[16 ΔΔαρ(Β {86 
Ῥαββᾶρθ ἴῃ ΠλουϊοΥΟΏΟΤΩΥ ἴο 18 Ῥχοβοηῦ Ῥύτροβο. [Ὁ 18. οὐάθηρ {μαῦ 6 1808 10 ἱῃ ΒΠΟΙΠΟΥ 
Β6Ώ56 {88} {Π8} 5 ρτι]ῆθα ὈῪ [Π6 ψτίδοῦ ἢ ΠΘα ΘΟ Ποσαγ. ὙΠΟΓΟ 15 ἃ Ροϊηῦ οὗ οοἰποίάθῃοθ 
Ῥούτγοθῃ 6 Μοβδῖο 1ᾶθβα ἴῃ Τα ΘΓΟΠΟΙΩΥ͂ δη (86 ἀροβίο!ο οὔθ, Τθθσθ 18 ποίβίηρ' οὶ οὗ 
[86 το ΟΒ οὗἨ ΒΠΙΛΔΉΪΥ ΟΥ ἱπδοσθβϑῖθ]ο ἴπ γι μδῦ [86 ἰανν ἀθιηβηᾶβ; 1Ὁ ΤΠΘΙΘΙΥ͂ Το γ68 Ρ6Υ- 
ξουταδηοθ--ῃ 6 ἀοίΐηρ' οἵδ, 80. ἔῃθγο 18 ποίμίπρ; ἱποοια ΓΘ ἈΘΗΒΙ 016 ΟΣ τοιιοίθ ἴῃ τ μαῦ (10 
ΘΌΒΡΕΙ τοαπίγοβ; 1 ΤΊΘΓΘΙΥ ἀθιηδηβ Β6]16 ; ΓΑΙ ἴπ 108 ΤΑΘΒΒΆΡΘ. 10 18 ΘΕΒΥ ἴο 866 {π8 
ΤΏΘΓΘ 18 ΠΟ ΔΥΡτΙΘΗΐ ΟἹ ῥγοοῦ ἴῃ [88 ρβββαρθ, 118 ἃ ΤΆΘΓΘ ΒΟΟΟΙΏΤηΟἀβίϊοη οὗἉ {μ6 Μοβαδῖσ 
σΟΥᾶ8. 866 ῬΑ οΥΒ ΠρΙαιίοη θούποοι δ πααίθηα πᾶ Ου βιδηῖν, Ρ. 358.) διὰ 1)6 Ὑ͵οἴἴο 
(Εκεροί,. Ἠδπάρπο.). 

1, ὃ 

“ 
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(148.) ᾿ δοεῖ ἢ, 85. 
Καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικα- 

λέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθῆ- 
σεται. 

Απᾷ 1 5.411 σοτὴρ [0 888 
τἢδι΄' ᾿ἩΒοΟΒΟΘΎΘΥ 8881} 6811 οἡ 
[16 πδῖηθ οὗ [πὸ Ι,ογά 5}}8}} 
6 βανϑα, 

(149.)} [5.11 7. 

Ὡς ὥγα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὡς 
πόδες εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν 
εἰρῆνη5, ὧς εὐαγγελι(όμενος 
ἀγαθά, 

Α βθβ80η οὗ Ὀθδαΐ ΠΡΟῚ 
16 του 8128, 88 [Π6 ἴδοις οὗ 
ΟΠ6 ῬγΘδοπίηρ ρα {16 1η68 
οὔ ρθᾶσθ, 88 056 ῬὈγθδοβίηρ 
δορά ΠΟΥΡΒ, 

(150.) 15.11.1. 
Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ 

ἀκοῇ ἡμῶν; 
ΟἾΙρτγά, πὸ 88 Βο!Ποναᾶ 

ΟἿΣ τοροτῖ ἢ 

(151.) ΤῬΒ. χυτ!, δ, 

Εἰς πᾶσαν τὴν γὴν ἐξῆλθεν 
ὃ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ 
πέρατα τῆς οἰκουμένης Τὰ ῥή- 
ματα αὐτῶν. 

ΤΠΘΟΙῚ σοῖο 18 φΌΠΘ ουΐ 
ἰηΐο 811 [ὴ6 δα, δπᾶ {πο ὶγ 
ψοχαβ ἴο [80 ὁπ οὗ [86 νου], 

(152.) Ῥοαυΐ. χα, 21, 

Κἀγὼ παραζηλώσω αὐτοὺς 
ἐπ᾿ οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυ- 
νέτῳ παροργιῶ αὐτούς. 

"ΑΔ 1 ν}1}} φσονοῖζο “ὑπο 1 
ἴο 6 δοαθῦ ΨΙ {ποτὰ τἢδὲ 
ΓΟ ΒΟ ῃδιίοῃ, Ζ ν}1}} ΔΏΡΟΥ 
{ποτὰ τ ἃ πδίϊοη σνοϊά οὗ 
τππἀουβίβη ἀ]πρ,, 

ΜΙ σαὶ Οὐἰξοῖρηι, 

Ἐοπι, σ. 18. 
Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται 

τὸ ὄνομα κυρίου, σωθήσεται. 

ἘῸΣ ὙΠΟΒΌΘΥΟΙ Β8ἢ.8]11 68} 
ἸΡΟῸΠ ὅΠ6 πάπα οὗ (Π6 Τοτὰ 
8041] δ6 βανοϑά, 

Ἔροτα. σ. 15. 

[Καθὼς γέγραπται" “Ὡς 
ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελι- 
μένων ἀγαθά, 

Ὁ ΓᾺΒ ἴδ 8. πυϊοπ,7 Ηον 
Βοδαῦ ἢ] δγ6 [86 ἴδοΐ οὗ [ΠΘ χὰ 
τὺ την ρδὰ ἰάϊηρθ οὗ 
δοοά {δῖηρ5.- 

Ἔομ. Σ, 16. 

[Ἡσαΐας γὰρ λέγει Κύριε, 
τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν ; 

[Ξὸν Ἐϑβαΐδβ βαΐ[8,] 1ωοτσά, 
ὙΠῸ μαι 6] ονθᾶ οἷν τθ- 
Ῥοχῦ ὃ 

ἝἜροτῃ. Χ, 18. 

ἹΜενοῦν γε Ἴ Εἰς πᾶσαν τὴν 
γὴν ἐξῆλθεν ὃ φθόγγος αὐτῶν, 
καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμέ- 
νη5 τὰ ῥήματα αὐτῶν. 

[65 νου]γ,] ΤΠ οῖσ βουηά 
ψοπῦ πο 84}1 [86 οαυίῃ, δπᾶ 
{πο τοσᾶβ πηίο [086 ομ 485 Οὗ 
{86 νοι], 

Ἔρτ. ΣΧ. 19. 

ἀποῦτης λέγει " Ἐγὼ πα- 
ρα(ηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει, 
ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ 
ὑμᾶς. ᾿ 

ΓΜοΞ68 βαῖ}},71 νυν] }]} ῥτο- 
γΟΚΘΟ γοῖ [0 ΘΙ ΟΌΒΥ ὈῪ ΓΠΘπὰ 
[Πδ΄ὺ Δ΄Θ. ΠΟ ΡΘΟΡΙΘο, δηᾷᾶ ὋΥ ἃ 
ΤΟΟΙΙΒῊ πδίοη 1 1} ΔΠΡῸΥ 
χοῦ. 

ὅ961 11. 82. 

ἜΣΩΣ ΣΝ, Χο 
512) ΠῚΠν 

Απᾶ 1 5841] σου ἰο Ρᾷ 88, 
ἐμαὶ ΜΨΏΟΒΟΘΥ͂ΟΣ 588} 6811 οἡ 
τῆ6 Ὠδιη6 οὗ (86 Τωογᾷ 58}4}} 
θ60 ἀοΙγογο, 

ΤΆ. 1. 7. 
Ὁ). ὈΠῸΝ δ) ΠΟ 
Ὑρ 3 Οἷον γον ἽΞὉ 

ὁ ΔΙΌ 

Ἡον Ὀοδυῦα] προῦ {Π6 
τηοπηΐδῖη5 ἅτ [86 ἔδοῦ οὗ ᾿ΐπὴ 
τπδὺ Ὀτηροίῃ ρΡΟΟΩ Ὁ] ἸΏΒ, 
{πῶ Ρυθβῃοῃ. Ῥθδοο, (ἢδὲ 
Ῥσϊηρσοίῃ ρσοοά ἰἀϊηρβ οὗ 
δοοᾷ. 

16. 1}. 1. 

ἩΠΟΝ ΠΌΝΟ Ὁ 
ὟΥ8ο αι Ῥοϊϊογοα οὐἱσ το- 

Ῥοχὺ 

5. χὶκ, 4. 

ΜῪ ὙΜΕΤ 93 
ἐ ΠΝ 2} ΠΥΡ5) 

πὶ» 

ΤΟΙΣ 1ἴπ6 8. ρόὸπθ οαΐ 
ΤὨτουρΡἢ 811 186 φαγί, δηπᾶ 
{μον πογᾶβ ἰο [9 ΘᾺ οὗἉ [86 
ΜΟΥ], ᾿ 

Ὠδαΐ. ΧΧΧΙ͂Ι, 91, 

ΔΙ ὈΤ ΝΟΣ. ΒΕΡΣΡΝ "Ὁ 
ΣὨΡΝΜΩΝ Ὁ 

ΑπάΑ͂Ι ν1}] τηονθ ἐβϑτὴ ἰὸ 
7θϑιουβυ τι ἕλοδο τολίος αγὸ 
ποῦ ἃ Ῥϑορῖςθ; 1 ψ}}} ργόνοκο 
[Ποῖα ἴο ΔΏΡΟΥ ὙΠ} ἃ 00] 15} 
ἨΔΙΟΠ, 

1 ΤῊ5 ἀποίδιίοῃ 5 ἰδκθη ΠΌΤΩ 186 ΤΧΧ, ΤΊ μδ8 θθθη {βοιρθβ ΕΥ͂ Βοιηθ, ἃ8 ὃγῪ Βδῃη- 
ἄΟΙΡἘ, π8Ρ 6 ασθοῖκ ἰγδηβίδίοσβ σοϑᾶ ὈδΙΡ Ἰηδίοδᾶ οὗ Ὡ, δῃη!ὰ ἤοποθ {πεῖν γθηδοσίηρ, 
φθόγγος ; ΜὮΏΘτΘΔΒ [Π6 Ῥγοβοηΐ ΗΘΌΥΘῪ ἄσποίοβ α ἔπε. Απᾶ 85 176 δῃηοίθηϊ γθΥβΙ 8 ἰγ8}.8- 
Ιαΐθ 1 δομπα, ᾿ῃ6Υ Βαγα ἤθθὴ δἀδυςοᾶ ἐο οοπῆγῃμ {πΠ6 Πγροίμοϑίβ. Βαΐῦ ποῖτθοῦ [86 ΠΧ Χ. ποῦ 
[86 ΟΥΒΕΥ δποίθηῦ ἰὨ ΟΓΡΓοῖουβ Βδά ἃ αἰ δγοην Ἡθοτονν νγογὰ ἔγοτα [Π6 ργθδθηΐ οθθ. Τακίηρ' 
ἰΐπθ ἴῃ 116 8686 ΟΥ̓Ζδθ εἰσὶπο 9 α πιιδῖσαϊ Ἰη δἰσισπεγιῖ, ἔτοτὴ τ] ἢ [μ6 ἰγαηβίομ τὸ ἐᾷς βομπᾶ 
Ῥτοάμορά 18 ΟὈνοιΒ, [ΠΘῪ τοπἀογοᾶ τῃ6 ἰογπὶ δομπά. Βα Ηθθτον ἀϑᾶρα 068 ποῦ βαποίϊοπ 
1π18 τηοδηϊηρ. ΤΠΘ ΟἿ]ΥῪ βρη οαίίοῃ 5 ἃ πιοαδιγίπρ- πα, 
ΤΙΘΟΘΒΒΆΓΣΥ 0 ἀδρδτῦ ἔγοτη [6 Τ ΧΧ. 

ΤῈ6 δΔροβίί αἰ ποῦ σροκοῃ ἰΐ 



Οποξαξίοτις ἤγοπι ἐδ Οἷα 7Τερέαπιοηέ ἵπ ἐἦ6 ει. 

(158.) 15. 1κν. 1,3. - 

Ἐμφανὴς ἐγενήθην τοῖς ἐμὲ 
μὴ ἐπερωτῶσιν, εὑρέθην τοῖς 
ἐμὲ μὴ (ητοῦσιν.----ἰ ἐξεπέτασα 
τὰς χεῖράς μὸν ὅλην τὴν ἡμέραν 
πρὸς λαὺν ἀπειθοῦντα καὶ ἂν- 
τιλέγοντα, 

Τοοδτηο τηϑηΐδβέ ἴο ἐμ ο τα 
{880 δϑίκαά ποΐ [ῸΓ τὴ6:; 1 νγ8ϑ 
ἔουππᾷ οὗ ἰπϑὰ ἐμδὺ βοιιρβὺ 
τ6 ποῖ; [ δαᾶγθ βίγοίοβδα 
ΤΟΥ ΤΥ Βδηαβ 41] ἀΔΥ ἴο ἃ 
ἀἰδοθοαϊθηύ δηἃ ρδίμϑαυϊηρ, 
ῬΘΟΡΪΘ. 

(154.) 8 Κίηρβ Σὶσ. 14, 

τὰ ϑυσιαστήριά σου καθεῖ- 
λαν, καὶ τοὺς προφήτας σου 
ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ὕ- 
πολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατοξ, 
καὶ ζητοῦσι τὴν. ψυχήν μου 
λαθεῖν αὐτήν. 

ΤΠΟΥ παν ογουγοσι 
[πὴ 6 δ] ᾶγ8, δηᾶ ἤδυθ 5161} 
Ὁ ῬΥΟΡΉΘΙΒ νΓὮ 1η6 βυνοσᾶ! 
δηᾶ 1 δὰ Ἰδῇδ ΘΠ ΓΟΙΥ Δ]0η6, 
δηἃ ΠΟΥ 8660 Κ ΤΥ ἢ ἰὸ 
ἴακο 1, 

(155.) 8 Κίπρϑ πὲκ. 18. 

Καὶ καταλείψεις ἐν Ἰσραὴλ. 
ἑπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντα 
γόνατα ἃ οὖκς ὥκλασαν γόνν 
τῷ Βάαλ. 

᾿ Ἀπᾶ ἔποὰ 584} ἴδαγο ἴῃ 
ἸΞΥ861 βουθὴ ἐῃμποιβδηα Τη6Π, 
811 1ὴ06 ΚηΘ6Β νγῃ0ἢ διεᾷᾶ Ὠοῦ 
Ῥονγοαᾶ {ποι βοῖνοβ ἴο Β88], 

(156.) 15. κκῖκχ. 10. 
“Ὅτι πεπότικεν ὑμᾶς κύριος 

πνεύματι κατανύξεως, καὶ καμ.- 
μύσει τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτῶν. 

ἘῸΡ (16 Τιογᾶὰ ἢπα8 τιδᾶθ 
γοῖι ἴο αὐ 8. ΒΡ τ ΟΥ̓ ἀ6 60 
ΒΙΘ6Ρ ; δ᾽. δ 5141} οἱοβθ 
{ΠΟΥ ΟΥ̓ΘΒ. 

Ἔ. Χ, 90, 21. 

[Ἤσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ 
λέγει Ἐὐρέθην [ἐν] τοῖς ἐμὲ 
μὴ (ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐἔγενό- 
μὴν [ἐν] τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερω- 
τῶσιν.--Ξ Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξε- 
πέτασα τὰς χεῖράς μὸν πρὸς 
λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέ- 
γοντα. 

[Βαυΐ Ἐϊβαΐαθ 18 Ὑ ΥῪ ΒΟ] 
δηα 5861}},]7 1 ψγὰβ ἰουπᾷ οὗ 
[βθῖὴ πδῦ βουρῆΐ τη ποῦ; 1 
τγ88 86 ΧΩ] 680 ΠηΓ0 ΓΠΘΙῚ 
ἔμδῦ δϑκοα πο 8 ΘΥ Τη6.---- 
ΑἹ] ἀΔΥ Ἰοηρ; 1 Βαῦθ βίγοίομρα 
Του ΤΥ απ απΐίο ἃ ἀ|5- 
ΟὈοα θηΐ δηα ρδΙ ΒΔΥΩΡ Ρθ60- 
Ῥ|5. 

- Ἔργα, Χὶ, 8. 

Ἐν Ἡλίᾳ λέγει ἣ γραφή 
Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἄ- 
πέκτειναν, τὰ δυσιαστήριά σου 
κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην 
μόνος, καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν 
μου. 

[ΤἙ}ὁ δουρίπγο βδῖδ 1ῃ (ἢ 8 
ἘΠ]1ιὰ5 βϑοῦϊοπ,] 1ωογὰ, ΓΠ6Υ 
πᾶν Κἰ]1οα ΤΥ ῬΥορθίβ, δπα 
αϊσροα ἄονῃ (ΠΥ ΔΙΡΔΥΒ;. δΔηα 
1 ὅτ Ἰοῦρ δοπθ, δῃᾶ {Π0 0 
506 }κΚ Τὴγ 116, 

Ἔοτλ.. χὶ, 4, 

[Λέγει αὐτῷ ὅ χρηματισ- 
μός" Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἔπ- 
τακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες. 
οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ... 

ΓΒ ἐῃ6 δηϑνγοῦ οὗ αοᾶ᾽ 
πηΐο Εἰτη,7 1 μανὸ τϑβοσνϑᾶ 
το. ΤΥ̓́861 βονθὴ ὑποπβαηᾶ 
ΙΏ6, ὅἷἶῖο μδύθ ποὺ Ὀονγϑᾶ 
186 Καθ ίο (6 πηᾶρο οὗ 
Β4Δ], 

Ἔοτα. χί. 8. 

[Καθὼς γέγραπται" "Ἔδω- 
κεν αὐτοῖς ὃ δεὸς πνεῦμα κατα- 
νύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέ. 
πεῖν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν. 

[45 10 18 πὺυιθη,1 Οοα 
δίῃ σίγϑῃ ὑπ θ.ὰ (86 Βρ᾽ τὺ οὗ 
Β᾽ απ 6 1, ΟΥ̓Θ5 (δὲ 186 γ Βμοι]α 
τοῦ 866, 8η4 ΘΔΥΒ (μαΐ {ΠΟΥ͂ 
8μομ 4 ηοῦ ἈΘΔΓ. 

181 

15. 1Χχν. 1, 9, 

ον μοῦ. ἸΏ.) 
-χύρῷ ΚΟ ΤΙΝῸΣ 
ΣΟ ὈΡΠΓΟ9 δ ΒΨ ῚΒ 

ὁ ὙΠ 
1 δπὶ βοπρξβὲ οὗἉ ἐΐσηι ἐδαξ 

δϑκϑα ποῖ 707 πιδ; 1 ὅτὰ [ουηᾶ 
οὗ ἐξοηι ἐμαὶ βουρὴΐ τὴ πού. 
-- Πᾶν βργθϑα ΟὝΓΙΩΥ πα ηα 5 
811 [ἢῆ6 ἀδγ τιπῖο ἃ γϑρθ} ΠΟ 
ῬΘΟΡΙΘ, 

1 ΚτηρΒ χῖχ. 14. 

ΠῚ Ὁ. ἩΉΠΞΠΘΤΤΙΣ 
ὝΝ, ΦΎΠ5 Δ} ἨῚΘᾺ 
ἩΡΈΣΓΤΙΝΣ ἸΡ39) "Ἴ2 "Ἃ 

ἘΡΡΠΙς 
ΤΏΘΥ μᾶτο ἐβόνῃ ΟΠ 

[1ὴ6 δ]ταγβ, δηα β]δίη (ὮΥ 
ῬΙΌΡἢοΙ5 λΓτη6 βινογᾶ; δηᾶ 
Ι, ουθθ 1 ΟΠ]Υ δῖ Ἰοῖξ, δπᾶ 
ΤΠΘΥ 566 Κ τὴν [|ἴ6, ἴο ἴα Κο 1 
ΔΎΤΆΥ. 

1 ἘτΩρ5Β πῖχ. 18. 

Δ ΣΧ ΣΝ ΩΣ 
ἼΙΣ ὈΞΊΞΩ 9 ὈΈΡΣΣ 

εὐνϑο ηρ ΝΟ 
ὝΒΕῚ μαγνο ἰϑν 6 βόύθῇ 

ἐπουβαπα 1π 15Γ86], 411 [86 
ΚΏΘΘΒ νΒΙοἢ ἤδγο ποῦ ὈΟΥΘ 
᾿πηΐο 88]. Ἂ 

15. χχῖχ. 10. 

ΠΛ ΠῚπν ὈΣὯΝ ἼΡΣΞ 
ἘΜ ΤΙΣ ὈΝΝ) ΠΟΛ 

Ἐργ [86 Τιογτὰ Βα ρουγοᾶ 
ουδ ὭΡοΟΠ γόοι ὉΠ6 Βρ| γῇ οὗ 
ἄδοΡ δῖθορ, δῃᾷ δίῃ: οἱοβϑᾶ 
γΟΙΓ ΘΥ68. 

1564 ΠῊ 15 18 βοὴ ἔγοτῃ {μ6 1,ΧΧ., Δρυϊαραᾶ, αἹοσοᾶ, ἀπ ὑγϑηβροβοᾶ. 
186 ΤῊ 5 αποίαιΐοη 18 ἐ ΚΘ ἢ ἔγοτα ὑνχὸ ραβϑᾶροβ τηϊχϑᾶ ἀρ ᾿ορ οί Υ, νἱΖ, 158, χχῖχ. 10., δηᾶ 

Ῥοαϊ, χχὶκ. 8. ἔδωκεν 18 Ῥογγογγοᾶ ἔγοτη ἔῆθ Ἰαἰίοσ, ὙΠπ6 βοριιδριηὺ τγὰβ [6 οτἹρῖπαὶ 
δοΟΓΟΘ. 

1, 4 
σ΄ 
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(:57.) Ῥβ. Ιχν], 38, 94. 

Γενηθήτω ἣ τράπεζα αὐτῶν 
ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα, καὶ 
εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάν- 
δαλον. σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφ- 
θαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, 
καὶ τὸν νῶτον αὑτῶν διαπαντὸς 

σύγκαμψον. 

Τιοῖ [μοῖγν [4016 ῬοΙοΥο ἐμ οτΩ 
Ὀδ ΤῸΥ 8 558816, 82η4 ἴοΥ ἃ Τ6- 
σοροηδβθ, 8πᾷ ΤΟΥ 8 βίπτη- 
ὉΠΏρ-ΙοοΚ; 1,60 ΤΏΘΙΓ ΘΟΥ̓́Θ8 
Ῥ6 ἀεγκοηθᾶ [πδὺ ἴΠοΥ 5ῃουϊά 
τοὶ 866; δηα ΒΟΥ ἀΟΥῚ {Π6]Ὁ 
ῬΔΟΙΚ σομ τ μΠΔΠ|Υ. 

(158.) 15, 11κ. 20, 21. 
Καὶ ἥξει ἕνεκεν Σιὼν ὃ ῥυό- 

μενος καὶ ἀποστρέψει ἂσεβεί- 
ας ἀπὸ Ἰακώθ. καὶ αὕτη αὖ- 
τοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη. 

Απᾶ [6 ἀθι ἑνοῦ 5881] 
Θοπι6 ἴθ Ζίοη᾽ 5 βᾶξκο, δπᾶ 
818} ἑυστι ΘΥΤΔΥ͂ ΠΠΡΌΔΙ]ΙΠ658 
ἴτοα άοοῦ. Απᾶ {818 588}} 
Β6 τὴῦ οογοηϑηῦ ὙΠ ὑΠ ΘΙ. 

(159)9) 15, Χ]. 18. 
τίς ἔγνω νοῦν κυρίου, καὶ τίς 

αὐτοῦ σύμβουλος ἐγένετο : 

γῆ. μδ8 Κπόνῃ [6 τηϊηά 
οὗ 16 Τιοχᾶ δηᾶ 0 88 
ὍΘΘΩ 18 ΘομΠΒΉ Ποτῦ 

(160.) Ταῦ. χακὶ!, 85, 

Ἐν ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἄντα» 
ποδώσω. 

Τὴ [86 ἄδγ οῇ γΟΠρΘΔΠ0θ0, 
1 Μ11} ΓΒΟΟΓΊΡΘΏΒΘ6. 

(161.) Ῥχτον. χχυ. 21,22. 

Ἐὰν πεινᾷ ὃ ἐχθρός σου, 
ψώμιζε αὐτὸν, ἐὰν διψᾷ, πό- 

ΜΒ διίοαὶ Οὐἰξοίδηι. 

ἜοΙη. ΧΙ]. 9, 10, 

[Δανεὶδ λέγει“ Γενηθήτω 
ἢ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα 
καὶ εἰς δήραν καὶ εἰς σκάνδαλον 
καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς, σκο- 
τισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐὖ- 
τῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν 
νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγ- 
καμψον. 

[Πᾶν 5611},]1 Τιοὲ {πον 
.8.016 6 Τη846 ἃ 5Ππ86, 8η6 ἃ 
{γᾶ}, δηα ἃ βίη} Β]1 Πρ -Ὁ]ΟΟΚ, 
ΘΗ ἃ ΤΟΟΘΟΙΏΡΘΏΒ6 πηἴο ἘΠΘΙῚ : 
Τιοῦ [ΠΟΤ ογο8 Ὀ6 ἀδγκοηθᾶ, 
ἐμαῦ ΓΏΘΥ ΤΩΔΥ πού 566, δηα 
ΒοΥ ἄοσχη (ποῖγ Ῥ8ῸΚ αἰ γ8. 

Ἔσομη. ΧΙ. 26, 27. 

[Καθὼς γέγραπται " “Ἥξει 
ἐκ Σιὼν ὃ ῥνόμενος, ἀποστρέψει 
ἀσεβείας ἀπὸ ᾿Ιακώϑ. καὶ αὕτη 
αὐτοῖς ἥ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη, 
ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας 
αὐτῶν. 

[4.5 1 185 τυ 6π,1 ὙΤΠΘΓΙΘ 
51.8}} σοαβ οὔ οὗ ϑἴί'᾽οη [8 
Το] γοσοσ, θα 5881} στ 
ΔΌΎΓΘΥ ὉΠρΟΔΙη685 ἔγοτα 68- 
600. ΕῸΥ {8]8 15 ΤΥ ὀονθηϑηΐ 
αηΐο ἔβοῖῃ, ΏΘη 1 58.8}] (ΔΚ 
ΘΙΥΥΘΥ ὉΠ ΘΙΧ 518. 

Ἔτη. ΣΙ. 84. 
Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου ; ἢ 

τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἔγένετο ; 

ἜΘΟΥ ὙΠῸ Βα ἰκηόσῃ [86 
τοἰϊπᾶ οὗ (86 Τιοτᾶ ὃ οὐ ψῶο 
ἨΔ ὍΘΟῺ 815 ΘΟΙΏΒΟΙΙΟΥ ὃ 

ὲ 

Ἔοιι. Σὶϊ. 19, 

[Γέγραπται γάρ" Ἐμοὶ ἐκ- 
δίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέ- 
γει κύριος. 

ΓΕὸν 1 15. συϊίοη,7 8 η- 
ΘΌΒΠΟΘ 18 Τ]Π6; 1 Ὑ11} ΓΘΡΔΥ, 
56 ἢ 186 Τωοτᾶ. 

ἌἜσοῃι, κπὶϊ. 20. 

᾿Αλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὅ ἐχθρός 
σου, ψώμιζε αὐτόν" ἐὰν διψᾷ, 

ῬΆ, Ἱχῖχ, 28, 34. 

τ τον ΣΝ 
ΡΟΣ ΣΟ χ τορλζ χὰ 
ΠΣ ΓΊΝῚ. ΠῚ 

5 ῬῸΒ 

Τιοῦ ἐμοῖσ ἰδῦ]16 Ῥοδοοῖηθ ἃ 
ΒΠΔΥΟ Ῥοΐοτο ἔθοχα : δηᾷᾶ ἐξζαξ 
τοἰὐϊοῖ ελοιϊά ζαῦυο δοη ἴον 
ἐλοῖν ντοϊίατο, ἰρὲ 1ξ δοσοηια 8, 
ἴτὰΡ. Τιρὺ {ΠΟΥ Θγ68 Β6 
ἀαυκοηρα {Πδὲ ΤΠΘΥ 566 ποῦ: 
ϑηα τϑῖκο {μοῖν ἰΟΙΏΒ᾽ σΟΙΓ1-- 
ΠΈΌΔΙΠΥ ἰο 8886. 

15. 11χ. 90,21. 

νὴ ΟΝ ἤν ΝᾺ 

ΝΡ ἘΓῸΠΣ ὈΝΣ ΞΡΙΝΞ ΜῈ 
:ὨΠΉΝΣ ὮΝ13 ΠΝῚ 

Αὐᾶ 86 ἘραθοιηοΥ 5881] 
οοτῃθ ἴο Ζίοη, Ἀπ πηΐο ΓΘ ΤᾺ 
ἐμαΐ [τ ΤΌΤ {Δ ΘΘΤΎΘΒΒΙΟΣ 
ἴῃ Φοοῦ, Βα 1 [Π6]1ωοτά, 4.5 
ΤΟΥ Τ16. [818 8. ΤΩΥ οογθηϑηῦ 
108 ὉΠ θΩ, 

15. ΣΧ]. 18. 
τσ ΠΛΥΤΝΣ 9 

ὁ 35} ἸΠΝΝ 5 

ὝΠΟ Βα} ἀϊτοοίοᾶ {16 
ϑρίτιῦ οὗ τ86ὸ Τιοτᾶ, οὐ δοῖπσ 
Ηἶθ σου 5610 γ, μαῖα ἰδαραν 
Βἴτῃ 3 

Ὦσαϊ. ΧΧΧΙ!, 855. 

ς ὈΡΙΨῚ ὮΡ) Ὁ 

ΤῸ τη60 δοϊοπσοιβ νοπ- 
ϑοδποθ δη ΥΘΟΟΙΏΡΘΠΟΘ, 

Ῥτον. Χχχυ. 21, 22. 

ἘΞ Π ἽΝ ἈΨΥῸΝ 

158 ΤῊ 8. ραββαρο ἰβ οἰτοᾶ ὕΓΘΟΙΥ ἴγοτα {86 ΤΙΧ Χ,, πιτ (Π6 Ἰηδοτίοτι οὗ βοσηθ ουβ ἴτΌτα 
158. ΤΙ]. 9. ΤΙηδίθαα ο ἐκ [86 ΤΙΣ Χ. Πανο ἕνεκεν. 
ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν 15 ἔτοτη 158. Χχνυΐ!. 9. ΟΠΘ 
ῬΙΌΡΘΥΙΥ τοπαογθᾶ ὈΥ {86 βαρίθπαρίην, νἱἷσ, ΔΜ »Ὸ5 "8 

Τὴ τ1πΠ6 Βοὕτον, 

τ 

18. Ῥγϑῆχοαά το δίἴοῃ. 
τεὴν ἴῃ [Π6 ΗΘΌΤΟΝ [15 ἴτὰ- 
5, ἀποστρέψει ἀσεθείας ἀπὸ 

Ἰακώθ. Τὸ ἰβ ττοπρ ἴο Βαρροβθ {πα [π6 ἰταπβίδίοτα μα ποὺ ἴμ6 Ἡδθτον 7α8ύ 88 178 ΠΟΥ 
Ὦδγα 10. 



Οποέαϊίοη5 ἤγοηι ἐΐ6 Οἰἷά ἽΖεδίαηιθηξ ἐπ ἐδ ἸΝδιυ. 

τιζε αὐτόν " τοῦτο γὰρ ποιῶν 
ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσει5 ἐπὶ 
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 

1 (υΐπθ ΘμΘΥ ἈπΠΉΡΟΥ, 
[οοα Ὠἰπὶ; 1 [6 {μἰτβί, σῖνο 
ῖτη ἀν! ; (ῸΓ δο ἀοΐπρ; ποι 
Βῃ 810 ἢθΔΡ 60815 οὗ Ητθ ΠΡΟΠ 
ἢΪδ5 μοδά. 

(162.) Ἐκ. χχ. 18---17; Τὸν, 
᾿ ΧΙΧ, 18. 

Οὐ μοιχεύσεις. οὐ κλέψεις. 
οὐ φονεύσεις. οὐ ψευδομαρτυ- 
ρήσεις. οὐκ ἐπιθυμήσεις. ᾿Α- 
γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν. 

Τῆοῖ βῃα] ποῖ σομλμοῖ 
ΒΘ] ΟσΥ,, ΓΟ 80.810 πούβίθαὶ, 
Τῆοὰ 888] ποῦ Κι], ΤΒοὰ 
5.4}0 ποῦ Ὀ6δΙ [Ἀ186 ὙγΊ[Π 658, 
ΤΒοῦ 5881} ποῖ οονοί, ΤΉ ΟΣ 
ΒΠ8410 ον ΠΥ ποῖρ ΟΩΥ 88 
{μυῖα 

(168) 18. πῖν. 28, 

Κατ᾽ ἐμαντοῦ ὀμνύω, εἰ μὴ 
ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ στόματός 
μου δικαιοσύνη, οὗ λόγοι μον 
οὐκ ἀποστραφήσονται, ὅτι ἐμοὶ 
κάμψει πᾶν γόνυ, καὶ ὀμεῖται 
“ἄσα γλῶσσα τὸν δϑεόν, 

ΒΥ ΤΥΒ0 10, 1 βυνοαῦ, τἱρδῦ- 
ΘΟΙΆΒΗΘΒ5 5881] ΒΌΓΘΙΥ Ῥτοοοθᾷ 
οὔῦ ΟΥ̓ ΤΩΥ ΤΌ ἢ; ΤΥ Τοτὰβ 
5841] ποῖ δ6 ἔπιδίγεϊοα: μα 
ἴο ΤῺ6 ΘΥ̓ΘΟΥΥ ΚΠΘΘ 588] Ὀρηᾷ, 
δια ΘΥ̓ΘΥΙΥ ΤΟΏΡΟ 5818} βυγοαχ 
Ὀγ αοά. 

(164.) ῬΞ, ᾿κνἢϊ. 10. 
Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόν- 

των σε ἐπέπεσον ἐπὶ ἐμέ, 

Αμᾶ [86 ὙΘΡΓΌΘΟΙ68 οὗ 
τότ ἰδαῦ ΤΟΡΙΟδομβοα [ῃ60 
ΔΙῸ [8116 ἢ ΠΡΟῺ ΙΩ6. 

(166.) Ῥ5, χυὶ!!, 560. 

Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί 
σοι ἐν ἔθνεσι, κύριε, καὶ τῷ ὃ- 

γόματί σου ψαλῶ. 

ΤΠογοίούο, 11 1 οομίοϑα 
ἰο 866, Ο Τιογᾶ, δϑηηοηρ (Π6 
ΟθμΉ1168, δηᾶ βίηρ ο [ῃγ 
ὨΆΤΏΘ, 

πότιζε αὑτόν. τοῦτο “γὰρ ποι- 
ὧν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, 

- ΠΒΘΥΘΙΌΣΘ 17 [81η6 ΘΏΘΙΗΥ͂ 
ἈΠΏΡΟΥ, δοα πῖτα; 18 {Π΄γϑ, 
στο δἴτπα αἀτίηϊς : [Ὁ ἴῃ 80 
ἀοΐπρ; (ποὺ 510 ἢθ8}» 6088 
οὗ ἤγο οἡ 15 ἢθδᾶ. 

Ἔχ. ΧΙ11, 9. 

᾿ Οὐ μοιχεύσεις, οὗ φονεύσεις, 
οὗ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις. 
᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου 
ὧς σεαυτόν. 

.- ΤΒοα 584}0 ποὺ ὀοχητηῖῦ 
δα α]ύονγ, Του 5.410 ποῦ Κ1}}, 
Του 580 πού βίθαὶ, Τποι 
51410 ηοῦ οογοί, ΤΏΟα 588]Ὁ 
Ὑπὸ ΤΥ πΘΙΡΉΡΟΙΓ δ8 τἢγ- 
561}, 

ἜοτΩ, Χίν. 11. 

[Γέγραπται γάρ "] Ζῶ ἐγὼ, 
λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει 
πᾶν γόνυ, καὶ ἐξομολογήσεται 
πᾶσα γλῶσσα τῷ δεῷ. 

. ΓΕῸΥ [Ὁ 15 τυ θη,7 ΑΒ5.1 
ἴγο, βαἢ ὑδ0 Τιογᾶ, ΘΥΘΥ 
Κπθο 518} θονν το τὴρΘ, δῃᾶ 
ΘΥΘΙΥ͂ ἰοηρτιθ οομ 6588 (0 σα, 

Ἔτη. χνυ. 8. 

[Καθὼς γέγραπται" Οἱ 
ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε 
ἐπέπεσαν ἐπ᾽ ἐμέ, 

[45 1 18 τυῖθη,1 ΤῈΘ 
ΤΟΡΓΙΌΔΟΙΟΒ5 οὗ Ποῖ μὰ τ6- 
Ῥτγοδομοᾷ {Π66 [611 ΟἹ πιθ. 

ἜοτΩ. ΧΥ. 9. 

[Καθὼς γέγραπται" Διὰ 
τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν 
ἔθνεσιν, καὶ τῷ ὀνόματί σοὺ 
ψαλῶ. 

[Ὰ5 ἴὰὸ ἴβ συυιτθη.1 ΕῸΥ 
(18 οα8δ6 1 ΜΠ] οοηίθθβ [Ὸὸ 
166 διθοῦρ ὑμ6 (6 01168, 
δια βἷηρ' πηΐο ΤΥ ὩΔΠ16. 

1δ8 

ἐ ΣΝ ὙΠΡΕΣ ΜΟΥ ΒΝῚ ὈΠῸ 
ὧν ΠῸΠ ΠΕΣ ΠρΌπΣ "5 
ὌΝ ς ἸΦΔΣῚ 

ΤΆ [Πϊπὸ ΘΠ ΠΘΙῊΥ ὍΘ ὨΌΠΉΡΤΥ, 
σῖνο τὰ Ὀχρδᾷ ἴο οδΐῖ; δῃᾶ 1 
6 δ { γβγ, ρῖνο δἴτη Ὑγϑίου 
{ο αὐἸΚ : ἴογ ποι 58} ὮΘῈΡ 
6085 οὗ ἤγο ἀροῖὶ ἢΪ8 ποδά. 

Ἐπ. Χχ, 18,14.(18-17.); ον, 
ΧΙΣ. 18. 

δ τη) ΝΟ ΠΥ δῦ 

ἽΨ Μη ΠΡ} Νϑ 352 
- ὨΣΠΝ) : ἽΡΠΠ ΝΟ Ὁ Ὴν 

Ὁ ἼῺ5 Ἡν, 
Τῆου βμαῖν ποὺ ΚΠ], ΤΏΟα 

Β8810 πού οοτατηῖ δαθ]ίοσΥ. 
ΤὭου 518} ποί βίθαὶ. Τπσα 
ΒΏΑΙΌ ποῦ ὍΘΑΙ [8186 ἩΣΓΏ658 
δραϊηδὺ ὉὮγ ποῖρίΡοτν, Το 
ΒΗ] ποῖ οογοί. Ὁποῖα 588]: 
Ιούο [ΠΥ ποὶρΈ οι 88 [ΠΥ 561} 

15, χῖν. 28, 

ΠΟΥ ἘΡ ΝῪΣ ἩΥΞΟ "5 
ῬΈΣΗ “03. 2.) Ν2) ἼΩἸ 
5 ΜΑΨΝ ἼΞΓῸΣ 

ΟἹ ΒᾶγΘ 5 ΟΤΩ ὌΥ ΤΥ 501}. 
186 ψοτζᾷ 15 ροπὸ ουύ οὗ Τὴν 
τοῦ! ἐπ τὶρ ο ΟΊ 8655, δά 
5811 ποῖ τοίαση, Τῆϑί απίο 
Τὴ6 ΘΟΥΘΙΥ͂ ΚΗΘ66 5881} ΒΟΥ, 
ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ΤΟΠρΡΊΙΘ 888] Βυσοδ. 

ῬΞ, ᾿σίχ. 10, (9. - 

ἐδ ὅῈ} ΦΘῚΠ ΓΒ γῇ 

Απᾶ {86 τορόϑοθθβ οὗ 
Τότ {μα΄ τοργοδομθᾶ {Π68 
ΓΟ ΤᾺ]Π|6 ἢ ΟἹ ΓΩΘ. 

Ῥῃ. πυῇ!. δο. (49.) 
γὴπ) Ἐῆλϑ ἬΠ ἸΣΓΟΣῚ 

ἐΠΊΘΙς ἬΌΟΟΝ 
Ὑπογοίοσο 111 ρῖνο μΔη ΚΒ 

παῖο ἴπ66, Ὁ Ἰωογχά, διθοηρ 
[86 Βοαίμοη, δηα βίπο' Ῥγαίδθβ 
ἀπο [ΠΥ ΠΔΙΏΘ, 

Ἐολοδος ἐ φημι δ δ᾽ τωσς διοι ὅτ σἰος ἐς οὐτ τ τ ΠΣ νοτξ εξ σπου ες οι υξιιες, εξ ς 

168 ΤῊ 5 5 ἃ ἔγϑο οἰξαιίοη, ἀρτοοίπρ ποῖτθον τι [86 ἩΘΌΓΘΥ ΠοΥ ἴπ0 ΤΟΧΧ, (ὦ ἐγώ 15 ποῦ 
ἴπ [86 [οχὺ οὗἉ Ἰβαΐαι, θὰ [Π6 οἴδαβο 1 βισθατ' ὧν πιγϑεῖ Φοττθβροπαβ ἰο ἴ{, ὙΠῸ ΤΙΧΧ,, δο- 
οοτγαϊηρ ἴο {86 Ὑίοσδῃ ἰοχί, ΠΟ (μ6 ἩΘΌτοΥ Ο]ΟΒΘΙΥ͂ ἱπ ὁμεῖται πᾶσα γλῶσσα τὸν θεόν, 

μαΐ [86 ΑἸοχδηᾶτίηθ ἰοχὺ ἄρτθο5 ἢ ([Π6 ΔΡΟΒΊ]6. 
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(166.) ΤῬοαΐ, χχχῖϊ, 48. 

Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ 
λαοῦ αὐτοῦ. τς 

Ἐο)οΐοο, γε ἀϑῃί168, πεῖ 
Ἠηἶθ Ῥϑορῖο. : 

(167.) Ῥ. οχσυΐ. 1. 
Αἰνεῖτε τὸν κύριον πάντα τὰ 

ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες 
οἱ λαοί. 

Ῥταΐδο [Π6 Τιοτᾶ, 411] γδ 
πϑίϊοιβ: Ὀγαδθ Βΐτη, 81} γ8 
ῬΘΟΡΪΘΒ. 

(168.) 1, χί. 10. 
Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκεί- 

νῃῇ ἡ ῥίζα τοῦ Ἱεσσαὶ καὶ ὅ 
ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ᾽ 
αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσι. 

Ἀπᾶ ἴῃ τ|8 ἄδγ' {Π6Υ6 584} 
6 ἃ τοοί οὗ 968566, δπα 6 
δῦ 51.411 αὐῖδα ἴοὸ τὰῦϊθ οὐαὶ 
16 Οδη1||65; ἴῃ δ 514]} 
180 ΟΠ ΌΠΠ65 ἐταδί. 

(169.) 15. 11]. 1δ. 
“Ὅτι οἷς οὖκ. ἀνηγγέλη περὶ 

αὐτοῦ, ὕψονται, καὶ οἱ οὺκ ἀ- 
κηκόασι, σννήσουσι. 

ΕῸΣΥ ΠΟΥ͂ ἴο ΟῚ ΠῸ Τὸ- 
Ῥοχύ γγχἃ5 ὑουρἢ ΘΟΠΟΘΥΤΪ Πρ" 
Ἠΐτη, 588] 566; δηἃ ὕΠ6 Υ 0 
Βᾶνο ποὺ ᾿ιοαζά, 8411 οοπ- 
ΒΟΥ, ὔ 

(70) 15. χσῖχ, 14, 
Καὶ ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν 

σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν 
συνετῶν κρύψω. 

Απᾶ 1 Ὑ11 ἀοβίσου {86 
τυϊβάοσῃ οὗ ὑπ6 ψῖβθ, δη ΜὙ11] 
ἢϊ46 16 τπαοιβίδηαϊηρ οὗ 
186 ῥγαάοηΐ. 

Βιδοας Οὐτξοέφηι, 

Βοτη. χυ. 10, 
[Πάλιν λέγει" Εὐφράνθητε 
νὴ μετὰ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ. 

Γ[Αραΐῃ Π6 86 10},7] Ἐοὐοΐοθ, 
γο θῃῇ]ο8, τυ 1} 815 ῬθοΟρίθ. 

2 

Ἐοτη. Χυ. 1]. 

[Καὶ πάλιν λέγει" Αἰνεῖτε 
πάντα τὰ ἔθνη τὸν κύριον, καὶ 
ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες 
οἷ λαοί. 

ΓΑμὰ δραῖπ ἢθ β4.}},7 
Ῥγταῖβο [Π6 Τιοχά, 411 γε 6ῃ- 
{1|65; δηᾷ απ Ὠΐτη, 8}1 γθ 
ῬΘΟΡΙΘ. : 

Ἔχ, ΧΥ. 12, ᾿ 

Ἡσαΐας λέγει Ἔσται ἢ 
ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ, καὶ ὃ ἂνιστά- 
μενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ᾿ αὐτῷ 
ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 

[Ἐδαΐα5 5810}.,7] ΤΏΘΤΟ 5818} 
6 ἃ τοοῦ οὗ 468556, 8πἃ Π6 
{αὖ 8881 τῖβθ ἴο τϑὶρῃ ΟΥΘΥ 
186 ΟφῃΠ]168; ἰπ μἷπὶ 588] 
{πὸ Οἀἰοπ01168 ἐπ αδύ. 

Ἔομ. χν. 31. 
[Καθὼς γέγραπται " Οἷς 

οὗκς ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄ- 
ψονται, καὶ οἱ οὐκ ἀκηκόασιν, 
συνήσουσιν. 

᾿ς [Δ.51}15 Ὑτι6},] ΤῸ ΨΒΟΤΩ 
1.6 ψὰ8 ποὺ βροόκθῃ οὗ [Π6Υ 
588] 566: 8ηα πον {ῃδὺ ἢδνθ 
ποῦ θαγᾷ 588}} αηΔουβίδῃη. 

Ὶ σου, 1. 19. 

[Γέγραπται γάρ" ᾿Απολῶ 
τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν 
σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. 

[ἘῸΓ 1 15 τυϊοη,7}11 Ὑ}}} 
ΔοβΌΓΟΥ {86 ψίβάοτα οὗ [86 
156, 8η4 Ὑ{11 Ὀτίηρ ἴο πο- 
ἰΐηρ {π6 απᾶογδίδηδϊηρ οὗ 
{80 Ῥυυαθηΐ, 

Του, ΧΧΧΙΣ, 48. 

ὁ ἮΌΨ ὨΝἿΔ 25.) 

Ἐο]οῖοο, Ο γο πδίίοῃβ, εὐὐέῇ 
᾿15 ῬΘΟΡΙΪ6. 

ῬΒ. ΟΧΥἹ], 1. 

ΠΞ33. 53 τῆπστς τοῦ η 
ΣὨΘΝΓΟΞ ἩΓΉΠΞ 

Ῥτναῖβο {πὸ Τιοσᾶ, 811 γ8 
ΠΔΙΪΟΠΒ : Ῥγαΐῖβο πη, 81] -γὸ 
ῬΘΟΡΙΘ. 

75. πὶ. 10, 

Ὁ ΤΠ ΝΘ ΠΡ) 

ὉῺῸ Ὁ ἼΡ ὝΝ 
ὁ} }}} ὉἿ2 ὉΌΝ 

Απᾶ ἢ μαὺ ἀΔΥ ἐμοτο 
Βη411 ὈῸ6Ὸ 8 τοοῦ . οἵἨ “6886, 
ὙΠΟ. 5881] βίαπα ἴὉὙΓ δὴ 6ῃ- 
βίρῃ οὗ [86 ΡῬΘΟρ]6; ἰο 10 584} 
[80 (ΘΠ 11165 ΒΘΟΙ, 

15. 1, 15. 

5) ὉΠ ἼΒΟ Ν ἼΩΝ Ὁ 
5 Π ἢ ἡθοπΝὉ ἼΘΝῚ 

Ἐοτ ἐμαΐ “Ποῦ ἢδά ποῖ 
Ῥθθῃ ἰοἹα. ὑπϑτὰ ᾿888}} {Π6 γ 
866; 8π4 ἐλαΐ ὨΙΟὮ (ΠΟΥ δά 
τοὺ Βοδγα 518] [ΠΟῪ ΘΟΠΒΙΔΟΙ, 

15, ΧχΙΣ, 14. 

3 ΠΟΣῚ ΠῚ 
ἘΣ ἽΠΠΘΝΙ 1232 Γ᾽) 

ἜἘΟΥ {86 νι βάοτη οὗἉ ἐποὶῦ 
ὙΠ|856 7π|6π 5881} ρουῖβῃ, δπᾶ 
86 πηάογβίδηϊηρ οὗ {ποτ 
γῬιπάρηΐ πιθπ 5881] Β6 Βἰα, 

15 ΤῊΙΒ 15 ἔγοτα Ὠθυΐ, χχχῖϊ, 48. ἜΧϑουν δοοογάϊηρ' 0 {π0 ΤΙΧΧ, ΤῊ Ἡθθτονν μδ5 χε)οΐσο 
ψγ6 ἐγέδεδ, ᾿ιῖδ ρεορῖα; Ὀὰϊ ἴ6 Βερίμαρτηί, ἱπ οι ὑνσο ἀϊδυθηῦ ὑγβηβίδιίοηβ ἄγ σοπη- 
ΒὈἱποά, ὁπ Ὀοίῃπρ; ἃ ρίοβϑβ, 1.6. Ἶ2}), μετὰ, ἀπιᾶ ᾿Ξ 3, ὁ λαὸς αὐτοῦ, μανγα εὐὐξξ ἀὲδ »οορίο. Τὴθ 
Μαβοσοῦῖο ραποίαδηοη ͵5 τρΐ, δηᾶ [Π6 βϑρίπαρίπὺ ἱποουτθοῖ, ΤῸ 88. τὶ βοοίς τμαὐ “86 
ϑορπ ρΊην σῖνθ [Π6 σΘηαη6 τηθϑηϊηρ' οὗ [π6 ἩΘ τον, ΓΠουΡΒ, πῃ 116 ΔΌγαρί Ἰδηρτδρο οὗ 
ῬΟΘΙΤΥ, [86 ῬγΘΡΟΒΙ ΠΟ. δἰ ρ αἰ ἔγίηρ τοὐ ἐδ 15. οταϊ64,᾿" (Οτιβείδη ΟΌβοσνο,) 15 οἰγμοῦ βαγίηρ 
πούδπρ᾽ ἴο {86 ῬΌΓΡΟΒΘ, ΟΥ̓ ἀΒΒουηρ; δὲ 15 ΒΟ]]Υ ἀΠΊΘΠΔΌ]6. 



μοξαξέυπς ἔγονι ἰδὲ Οἱ ΖΤοϑέαηιοηξ ἐρὶ ἐδι6 Πιο. 

(171.)} δέτ. 1Κ. 24. 

Ἐν τούτῳ καυχάσθω ὃ καυ- 
χώμενος, συνιεῖν καὶ γινώσκειν 
ὅτι ἔγώ εἶμι κύριος ὃ ποιῶν ἔ- 
λεος καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην 
ἐπὶ τῆς γῆ. 

1ιοὐ Βἴηη [πδὲ Ὀοδϑβίβ Ὀοδδί 
ἴῃ τῃ18, [86 πηᾷογβίδπαϊηρ 
δια Κηονγίηρ ἰμαὺ 1 8πὶ [ἢ6 
Τιοτᾶ {μᾶῷ Θκογοῖβα ΤΏΘΙΟΥ, 
διὰ Ἰααρτηρπΐ, δηἃ τὶρῃς- 
ΘΟΌΒΠ658, ΠΡΟΣ. [Π6 ΘΑΥΒ, 

(112.)9 15. [κὶν..4. 
᾿Απὸ τοῦ αἰῶνος οὖκ ἢκού- 

σαμεν οὐδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν 
εἶδον δεὸν πλήν σον καὶ τὰ 
ἔργα σον ἃ ποιήσεις τοῖς ὗπο- 
μένουσιν ἔλεον. 

Ἑτοῖὰ οὗ οἷα γγὸ πάνθ ποῖ 
Ἠραγά, ΠοΙΠ6Υ ΠᾶΥ6 ΟἿἿΪ ΘΥ68 
β6θῃ ἃ αοἂ Ὀδβιᾶθ [Π66, δηᾷ 
ΤΥ σοσκ8 τ ΒΙΟΒ τποὰὺ “π11} 
Ῥογίοστα ἰὸ {μθπὶ (μα νγδῖί 
ΟΥ̓ ΤΏΘΙΟΥ. 

(17γ8.) 18. ΧΙ, 18, 

. Τὶς ἔγνω νοῦν κυρίου, καὶ 
τίς αὐτοῦ σύμβουλος ἐγένετο, 
ὃς συμβιξδᾷ αὐτόν ; 

Ὕ720Ὸ 88 Κπόνῇ {δα τηϊπᾶ 
οἵ {πὸ Τιοτᾶ Ὁ δηᾶ τἢὸ Ὧδ8 
Ῥθοὴ [ἰβ σομβοι ]οῦ τὸ 1η- 
βίγαοι τὰ ὃ 

(174) δΦοῦ ν. 18. 

Ὁ καταλαμβάνων. σοφοὺς ἐν. 
τῇ φρονήσει. 

1 ΟὐοΥ. :. 81. 

- [Καθὼς γέγραπται "] Ὁ καυ- 
χώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω. 

[48 1 15 πεϊίθη,7 ΗἨδ (Βα 
δ᾽ογίθιι, 1οὲ μῖτη ΡΊΟΤΣΥ ἴῃ {86 
1ιοτὰ: - 

1 ΟοΥ. ἱ, 9, 

[Καθὼς γέγραπται" “Α ὁφ- 
θαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ 
ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώ- 
που οὐκ ἀνέβη, ὅσα ἡτοίμασεν 
ὃ δεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 

Ο[48 16 18 νυοι,7] ΕγΘ 
Βαΐῃ ἡοῦ 5661, ΠΟΥ 681 ποϑγά, 
ΠΟΙῸΣ ἤδνο δηξοσοᾶ Ἰηΐο 
{π6 Ἡρατύ οὗὨ τχδῃ, {86 {8]1Πρ8 
ἢ Οοα Βα γργβϑραγβᾶ 
ἴον [8οῖὰ {Πδὺ ἸΙογο Ἀΐτη. 

1 Οὐον. 11. 16. 

Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου, 
ὃς συμβιδάσει αὐτόν :᾿ 

ἘῸΣ ψῸ Παίἢ πόνχ {Π6 
τηϊηα οὗ τ86 Τιογσᾷ (δὲ ἢθ 
ΤΩΔΥ͂ ἰηδίχαοῦ Εἰτα ἢ 

1 ΟοΥ. 111, 19. 

[Γέγραπται γάρ" Ὁ δρασ- 
αόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ 
πανουργίᾳ αὐτῶν... Ἔ 

1δὅ 

Ψ6χ, ΙΧ, 28. (34.) 

Προ ΓΊΝΙΞΓ ΝΣ 5 
ΠΣ ΜΠ ΟΞ Ψῃ ὈΡΠΠΘΠ 
θῇ πρν Πῆπλ τς 3 

3. ΠΡ Νὴ ΘΞΟ 
Τιοί Βίτη [μ8ὲ ρἸοσ (ἢ ΡἹΟΥΎ 

ἴη ἐδ15, ἔπ8ὲ 6 ππηδογβίδηδ- 
οἴῃ δηᾷ Κηουίῃ τηρ, {Π4} 1 
απὶ ἴμὸ Τιοτᾷ, τ ΒῚΟἢ ΘΧΟΥΟἶδ6 
Ἰονὶπρ- Κἰπἄηθ58, Ἱπάρτηθῃξ, 
δηα ΤἸρΡΗ ΘΟΙΒΏ688, ἴῃ [86 
ΘαΥἢ, 

18. ἱκῖγ, 

Νἶν ρου 5 ἘΟΊΡΙΩ 
ΤΟΝ ΠΡ ΣΥΝ ΠΡ ΣΙΝ ΕΠ 
ρει πίρυν ἼΠΟΝῚ 

ΚΙη66 {86 θαρ᾽πηΐηρ; οὗὨ [Π6 
ΟΣ] πιο ἤᾶνθ ποῦ ΠοϑΤ, 
ὩΟΥ Ῥογοοίνοᾶ ὈΥ ἐπ θδυ) 
ΠΘΙΓΠΟΥ ΒΔΓ [Π6 6γ6 βθθῃ, Ὁ 
(οὐ, Ῥοβιᾶθ [Π66, τὐλαέ ΒΘ 
Βα ῬΥΘΡαχθαᾶ Ὸσ δἷπα ἰπαΐ 
νὑαϊτοῖῃ  ἔον Εἶτη, | 

15. Χ]. 18. 

πὴπὴ ΠΤ ἸΞΠΚ 
ὁ Μ )) ἸΤΥΝ δ κ) 

ὝΜηο Βα ἀϊγβοίθα ἰμ6 
Ρ᾿ΓΡ οὗ {π6 Τιογά, οσ, δεῖμα 
18 ΘΟΠΠΒΘΙΙΟΥ Ὠδῖῃ ἰδαρῃῦ 
᾿ππὴ ὃ 

ο΄ 4000 γ. 18. 

ἐΒΙΘΎΝΩ ὈΛΘΞΠ Ἴ55. Ὁ 

12. ΤῊ 5. οἰϊαθίοη 15 δἰἰοπᾶοᾶ πῃ ΤΩΒΗΥ͂ ἀἰβου]65. ΤΕ Μα5. ΤΩΟΙῈ τθβοιιδίαποο ἰο ἴβα, 
Ιχὶν. 4. {πϑὴ [0 ΔηΥ͂ ΟἾΒΟΥ ὉΪΔο6 ἴῃ {π6 ΟἹᾶ Ἰορίδηαλθηΐ, πα {ΠΟΥ οΌσΘ τ δὴν ὑμίηκ {πα 1 
ἢδ5 ὈΘ6Θη ὙΘΙΎ ΥΘΘΙΥ ἐδκθη Ττότὰ 10 πιθηιογ οῦ ; Βούὴθ ΟἾΠΘΥ ῬΑΒΒαρ 5 ἴῃ [88., 48 11]. 1δὅ. δηᾶ 
Ιχυ. 17., θοΐῃρ; αἰ8δο ἴῃ ἴῃ6 Δροβί]θ᾽ 8 ταϊη ἃ. Οτίρϑηῃ δῃᾶ βανοσαὶ οὗ [Π6 ἔδύμοΥβ [Β1πὶς Ὁ τὰ 8 
αυοίοᾷ ἔγοπι [6 ΔΡΟΟΣΥΡΏΔΙ ἡγοῦκ δ θα [86 ευοϊαϊίοπ Γ᾽ ἘΠῖα5, ἴῃ ὙὨΪΟΒ τὸ αγὸ δϑϑυτοᾶ 
ὈΥ ΟἿΘ τοῦ {πα {Π6 πψοτὰβ οὗ {π6 δΔροβίίθ σοῦ δοίαδ!ν ἰοαμᾶ, ΤὨ15 γἱονν μ85 Ῥθθ ἢ 
δΔαορίοα ΕΥ̓͂ ΜΟΥΟΣ ἴῃ τηοᾶογῃ {{1πη68, ὑΠοΟαΡ Β6 411ο8 {πᾶ καθὼς γέγραπται δ΄ [80 
σοτημηθπησοτηθηῦ, 18 ΔΙ ΤΥ 5 ΔΡΡΙΘα οἰβονῆθτο ἰο σαποηίσαϊ ΤΟΥ 8. ΔΠΔΟ]ΡΉ ΟΥΤΒ ἴῃ δβίγτη- 
ἱηρ᾽ [πδ΄ “ Γῃ6 Ῥδββδαρθ 18 80 πΘαῦ [0 17:6 ἩΘΌΓον,, ΒΟ ἴῃ Β6η86 δηᾶ νγοτχάϑ, τῃδῦ γγὸ οδῃποῦ 
ΒΊΆΡΡΟΒΘ 1ῦ ἴο ὃο ἔΔΚθη ἔτοτῃ δηγΒ γα 6156." (ΡῬᾶρὸ 39.) ΤῈ αἰ σου Υ 1168 1ῃ 105 τεπιοίε- 
πθ88 ἴτοτα ἴ86 ἩθΌγον ἰοχύ. Νοὺ 15 1 σογίαϊῃ [880 ὑπΠ6 ΗΘΡΥΟ 18. ΠΟΙΘ σΎΘΑΠΥ οοτγαρίοα, 
85 ΠΔΗΔΟΙΡῊ δββοσῖθ; ΟΥὁΥῺΤΏδι 10 15 1 ρΡΟΒΒ1 0186 ἴο ΤΏ8ΚΘ 56η86 Οὗ, (Ἃα6βθη1π|8 μδ5 τηδᾶθ 
8686 οὗὨἨ ἱ' 88 Ὁ 18. 80 ἢ88 ΚποΟθ6]. ΤἸΠοΙα ἰβ ποὺ {86 Ἰϑαδὺ ρτουπᾶ [ῸΓ βαρροβίηρ {πὸ 
ἩΘΡΤΟΥ οοτταρί. Οἱ [Π6 ὙΠ ΟΪ6, (ΒουΡ ἢ ΟΥροη ἢ Β Ὑἱθὺ 15 Ὡοΐ ΤΑΡΥΟΔΡ]6, νγθ ασὸ ᾿ηο] πᾶ 
10 Ὀ6Ι1Θν 6 π8ὺ [86 Δροβί]6 αποίθα ἔλθ Ιν ἔγτοπι 8 τϑυηϊηΐβοθηοθ οὗ 158. ἱκῖν, 8.; οὔ 6 Υ ῬΥΌρΒ6- 
οἶθ5 οὗ [86 τυϊίοσ βοδίηρ ἰπ ἷ8 τηϊπᾶ δ΄ (86 βϑῖηδ {ἴὴ6. ΕῸΣ [11] 1 ΟΥτ δύο οἡ [6 Ὑ6156, 
Ὑ76 ΤΟΙΟΣ το [86 Θοτητηρηΐατοβ οὗ )6 Υοἰΐβ δῃᾷ Μογοσ οὐ ἰμ0 Νουν Τοβίδσαθπί, δηᾶ ἴο ὑβοβὸ 
οὗ (ἀδϑϑηΐϊυβ δπα Κποθθὶ οπ ἰδ Ο]ά. 
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ὝΤΕΟ ἔλϊοβ 6 186 ἴῃ 
{ΠΟΙ τ βάοχῃ, 

(175.) ῬΡ. ποίϊ!. 11. 

. Κύριος γινώσκει τοὺς διαλο- 
γισμοὺς τῶν ἀνθρώπων ὅτι εἰσὶ 
μάταιοι. 

. ΤῈ Το Κηονθ [ὴ6 
ἐβοπρθίβ οἴσαθῃ [88 [ΠΟΥ Δγ6 
γϑίῃ. 

(176.) ὋἋὄδηῃ. 1, 24. 

᾿, Καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρ- 
κα μίαν. 

Απᾷ {86 ὕτο 5.8} "ΡῈ ΟἹ 
Π68}. ᾿ 

(177.) Ἰθεπΐ. ΧΧΥ. 4. 

Οὐ φιμώσεις βοῦν ἁλοῶντα. 

ΤΉοα 5881} πού τυ 2216 186 
ΟΧ [δαὶ τοδᾶβ οὖ [6 ΘΟΙΏ. 

(178.) Ἐκ. κχχῇ, 6. 
Καὶ ἐκάθισεν ὃ λαὸς φαγεῖν 

καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν παί- 
ζειν. 

᾿Απᾶ 186 Ῥθορὶο βαὺ ἄονγῃ 
(0 οαὲ δη4 αὐηκ, δηᾶ ΤΌΒΘ0 
ὮΡ ἴο ΡῥΪαγ. 

(179.) Ῥουῦ. καχιϊ. 17. 

Ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ 
ϑεῷ. 

ΤΉΘΥ βου βοοᾶ ἴο (6015 
δηᾷ ποῦ ἰο αοᾶ. 

(180.) ΤΡ. Χχ !, 1. 

τοῦ κυρίου ἢ γῆ καὶ τὸ πλή- 
ρωμα αὐτῆς. 

ΤῸ δαυίῃ ἰ8 (00 Τοχὰΐβ 
δηᾷ 116 [Ὁ1Π658 ὑΒογϑοῖ, 

(181.) 18. χχνι, 11, 12. 
Διὰ φαυλισμὸν χειλέων, διὰ 

Βιδίϊοαϊ Ογἰἰοϊδηι. 

[ΕῸν ἴδ ἰβ πυϊίο,1 ΗΘ 
ἰλκοίῃ [86 ᾿ϊ86 ἴῃ {δοῖτ ΟΠ 
ΟΥ̓Δ Π088. 

1 Οον. 111. 20. 

[Καὶ πάλιν "1 Κύριος γινώ- 
σκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν 
σοφῶν, ὅτι εἰσὶν μάταιοι. 

Γ[Απᾶ δραῖη,7] ἘπΠ6ὸ Τοτγᾶ 
Κηονγϑίβ {μ6 {Βουρ δ΄ οὗ 106 
τ156, (μδὺ [ΠΟΥ ἃΓ6 νδίῃ. 

1 Οογ. νἱ. 16, 
Ἔσονται γάρ [φησιν] οἱ 

δύο εἰς σάρκα μίαν. 

ἘὸῸΣ ἔπο [βαῖ ἢ6] 588} 
Ὀ6 ὁπ6 68}, 

1. ΟὐΥ. ἰχ. 9. 

[Ἐν γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ 
γέγραπται" Οὐ φιμώσεις βοῦν 
ἀλοῶντα. 

[Εὸν 1Ὁ 18 συϊ θη ἴῃ {86 
1. οὗ Μοβθβ,1ῦ Τθοὰ βδὶΐ 
ποῦ Τη0.2216 [Π6 τοῦ ἢ οὗὨἉ [86 
ΟΧ {μδὺ ἰχοϑά οί ουὖ [6 ΘΟΙΉ. 

1 Οὐγ. Χ. 7. 

[Ὥσπερ γέγραπται “1 ᾽Ἔκά- 
θισεν ὃ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, 
καὶ ἀνέστησαν παίζειν. 

[45 10 15. πχῖτοι,1 ΤΒΘ 
ῬΘΟΡΪΟ βαύ ἄονγῃ ἴο οαύὺ βηᾶ 
ἀσῖηκ, δ ἃ ΤΌ86 ΤΡ ἴο ΗΪΔΥ. 

1 Ὅσοι. ΣΧ. 20. 

[᾿Αλλ ὅτι ἃ ϑύουσιν δαι- 
μονίοις καὶ οὐ ϑδεῷ ϑύουσιν. 

[Βυ},] ὙΤμαῦ {86 {πΐηρ8 
Μοῦ [86 ἀθ}11608 δου! ῆσορ, 
ΤΏΟΥ βδουϊῆοα ἰο ἄθγ118, δπᾶ 
ποῦ ἴο ἀοᾶ.. 

1 σον. Χ. 26. 

Τοῦ κυρίου γὰρ ἢ γῆ καὶ τὸ 
πλήρωμα αὐτῆς. 

ἙΟΥ͂ [Π6 δαί 15 186 Τοτᾶ Β, 
δῃᾷ [ΓΠ6 ἔπ] 685 ὑποτοοῦ, 

1 Οὐον. χῖν. 91. 

ΓῈν τῷ νόμῳ γέγραπται “ 

Ἡδς ἐδκοίς [ἢ6 νῊῖδ6 1η {μεῖς 
Οὐ ΟΥ̓Δ 688. 

ῬΒ. χοῖν. 11. 

Ὁ ΝΣ ΤΊΣ ΠΡ Μ᾽ ΠῚΠ’ 

ἐ ὍΆ 1} ΠΡ 
ΤῊ Ι,ογᾷ Κπονγοῖμῃ {Π6 

ἐπουρῖβ οὗ τηδη, {μα (ΠΟΥ͂ 
αΤῸ ὙΔΕΪΓΥ. 

ἄοη. 11, 234. 

ἐσις ὙἼΡ39 1) 
Αὐᾶ {80 5.81}} Ὅ6. ομθ 

Β65}. 

Τουΐ, ΧΧΥ. 4. 

εἸ 3 ἦν ὈΘ ΠΏ -ΝὉ 

'ΤΉου Βἢ8]} πο τηπΖ216 {Π6 
ΟΧ ὙΏΘὴ δ ἰσοδάοί οὐ ἐξα 
ΘΟΥΉ. 

Ἐκ. χχχὶ!. 6. 

ἡ ν} ὈΌΝΟ ΡΠ 3.0) 

ἐΡΠΥΝ ΜΡ 
Απᾶ [86 Ῥϑορῖο βαύ ἄοσψῃ 

[ο οδ΄ δῃᾶ τὸ ἀτίηκ, δηα γοβθ 
ὉΡ ἴο ΡΪΔΥ. 

Ὠοαΐ. χχκχὶϊ. 17. 

ἐρις δὲ Ὀνγοὗν πΞὉ 

ΤΉΘΥ δβϑουοοθᾶ τιηΐο 46- 
γ115, ποὺ ἴο αοἄ. 

Ῥ5. χχίῖν. 1. 

ἐπ οΙοὴ ὙᾺΣΠ ΓΗ ΠΟ 
ΤΏ6 οασ ἐθ {η6 Τιογα᾽ 8, 

δρᾷ (6 διἴη685 ποσοοῦ, 

15. ΧΧΥΙ, 11, 12. 

ἡεϑὴ ΠΕΡ Ο5. 5 

1 ΤΉῊϊς οἰλδ οη. ἈρΡΤ 65 ΘαΌΔΠΥ πῖ ἢ [86 ΤΙΟΧ Χ, δηᾷ τ [16 Ηδῦτον,. 1ὲ ἀ1 8 υ8 τοτη ῬοΙ 
ΟἿΪΥ ἷἰπ (Π6 ποτὰ σοφῶν, ἕογ Ὦ Ἴλξ, ἀνθρώπων, Ὀὰὺ (ῃ18 ἄοοθα ποΐ 8116 {π6 856π86. Τθοδο 
ΜΒ. οὗ ἴδ Ῥδυϊπθ ἘΡ 5.168, 85. Ὑ7611 858 ὙΘΥβΒ 5 ὑπαὶ αν ἀνθρώπων, Ὠᾶγα ἴξ ὈΥ οοττεοίοη. 

119 ΠῊϊ5 18. ποῦ 50 ΤΟ 8 οἰζϑ ΟΠ. ἃ8 ἃ ΤΟΙ] ἰβοθηοο ἔγοτη ΠὨραΐ. χα χὶϊ, 17., ἰὰ [6 Τ,ΧΧ. 
181 ΤῊ8. ααοία!!οη, [ΚΘ ὴ ἔτοτη 188. ΧΧΥΠΙΙ, 11., ἀονίαίθβ ΘΟ ΒΙΔΘΓΘΌΪ ἔγοη (6 Τ ΧΧ, 

ἜΔΠΔΟΙΡΉ 8556 8 ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΥ {μαΐ [1 15 ποῦ ἀκοὴ ΠΌΤ {πὸ ΠΧ Χ, Ραΐ οἰτπον ἔγοια 6 Ηδ- 
ἘΤΘΥ ΟΥ ΒΟΙ.6 ΟἴΒΟΙ ἰγϑ 5] 8010 (ρ8 56 40.) 



Θποξαϊζίονι5 ϑηι ἐδ Οἰἱά Ζεβέαηιοηξ ἐπ ἐδ ἸΝειυ. 

γλώσσης ἑτέρας, ὅτι λαλήσου- 
σι τῷ λαῷ τοὐτφ'---καὶ οὐκ ἢ- 
θέλησαν ἀκούειν... ᾿ 

ἘΥ͂ τοϑβοὴ οὗἉ [86 σοῃίθιῃρ- 
ἰπουϑ ψογαβ οὗ {86 1108, ὈῪ 
ΤΩ68}8 Οὗ Ποῖ 6 Υ Ἰδηραδρο: 
ΤῸ ΠΟΥ͂ 5841] βρθδῖκ ἴο {818 
ῬΘΟΡΙΘ.. Βαΐ ὑμποὺ που ποί 
ἢΠθϑῖ. 

(182). ῬῬΡΞ5. οἷκ. 1. 
“Ἕως ἂν δῷ τοὺς ἐχθρούς σον 

ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 

ΒΗ τᾶκο {πῖπ6 6Π6- 
γηΐθ5 [ΠΥ οοίδίοο!. 

(.88.) Ῥϑ. ψΨ]}}}. γι, 

Πάντα ὑπέταξαβ ὑποκάτω 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 

ΤΒοὰ παβὲ ραΐ 811 (μϊηρ8 
πΠΑ͂ΟΥ 815 ἴδ 6. : 

(184.) 15. κχίϊ. 18. 
φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον 

γὰρ ἀποθνήσκομεν. 

" Τιοῖ τὰ οεὲ διὰ αγηκ; [ῸΣ 
[ο-ἸΩΟΣΤΟΥ͂ Ὑ6 616. 

(185.) 66. 1. 7. 

Καὶ ἐγένετο ὃ ἄνθρωπος εἰς 
ψυχὴν ζῶσαν. 

Απᾶ (Ὧ6 τῇδ ὈΘΟΔΙΩΘ ἃ 
᾿ὐγίηρ 80], 

(180.) 15. ΧχΥ. 8. 

Κατέπιεν ὃ δϑάνατος ἰσχύ- 
σαξ. 

Ῥδϑία μα φγουδι]οα δηᾶ 
ΒΟ θα ΤΏΘὴ ΠΡ. 

(187.) Ἠοβ. χἱ", 14, 
Ποῦ ἡ δίκη σον, δάνατε : 

ποῦ τὸ κέντρον σου, ἄδη ; 

ὙΤΏΠογα 16. ἐὰγ Ῥϑμδὶίγ, Ὁ 
ἄραι ῃδ Ο Ηδάορϑ, τ ἤοσο 15 
[ὨῪ δἰϊηρῦ 

ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν 
χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ 
λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσ- 
ακούσονταί μου, λέγει κύριος. 

[1π [86 Ἰανν 1 18 τυ θη,1 
Ὑ1 τπθη οὗ οὐδοῦ ἴοπρτιοδ 
δηᾷ ΟΥΟΣ 1105 Ψ111 1 Βρθδὰξκ 
πηΐίο {18 ῬΘΟΡΙΘ ; δῃᾶ γοί 
ΤΟΥ 411 [δ τν}}} [ΠΟΥ ποῖ Βθδγ 
1η6, 5811} [86 Ἰμοχᾶ. 

Ἰ ΟὐοΥ. χυ. 95. 

ἔΑχρις οὗ δῇ πάντας τοὺς 
ἐχθροὺς [αὐτοῦ] ὑπὸ τοὺς πό- 
δας αὐτοῦ. 

ΤῊ] μ6 Πδίἢ Ῥαΐ 411 (18) 
ΘΏΘΙΩΣΟΒ ὉΠΟὺῖΟΣ Ὠ18 ἴδοῖ, ἢ 

1 Οὐ. χν. 97. 

Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ 
Τοὺς πόδας αὐτοῦ. 

ον Β6 μδίμ ρμαΐ 811 ἐμΐπρ8 
ὉΠΑ͂ΘΣ Ὦ18 ἔδθί, 

1 Οογ. χν. 82. 

Φάγωμεν καὶ πίωμεν " αὔριον 
γὰρ ἀποθνήσκομεν. 

1,οὖ τι8 οαὐ δπα ατἰπκ ; ἴῸΣ 
ἰΟ-ΓΩΟΙΤΟΥ͂ γἯθ 616. 

1 Οὐον. συ. 45. 

[οὕτως καὶ γέγραπται "7 
᾿Ἐγένετο ὃ πρῶτος [ἄνθρωπος] 
᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν. 

ΓΑπᾶ δεὸ 1 18 συ ύθῃ,] 
ΤῊ6 ἤγδί [τὰ8η} Αἄδτῃ νὰ 
χηϑαθ ἃ ᾿ἰνίηρ᾽ Βο0ὰ], 

1 ΟὐοΥ. χνυ. δ4. 

[Τότε γενήσεται ὃ λόγος ὁ 
γεγραμμένος" Κατεπόθη ὁ δά- 
νατος εἰς νῖκος, ὯΝ 

ΓΤ ἢ 8881} θὸ ῬγουρὩ ἰο 
Ῥ855 {86 βαγίηρ; (δύ 15 τἩτῖῦ- 
[6,7 6 δ ἢ 18 βυγϑ ον ἀρ 
ἴῃ σἱοίουυ. 

1 Οὐογ. χυ. δδ. 

Ποῦ σου, ϑάνατε, τὸ νῖκος ; 
ποῦ σου, ϑάνατε, τὸ κέντρον ; 

Ο ἀδαίῃ, τ ΠΟΓΟ 158 ὑδγ Ὑἱοὸ- 
ἰοῦ Ο ἀραίῃ, πθτο 18 
ΤΥ βπρ ὃ 
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ἘΠ ὈυτθιΣ 5.) ΠΎΡΕ 
εὐ ον᾽ ῶϑς δογ.--- 

ἘῸΥ 10} βίδῃτηθυῖηρ; Π108᾽ 
Δα Δηοῖ ἰοηριθ νν}}} ἢ6 
ΒΡΘδἰς ἴο [818 ῬΘΟΡ]6: ---γοῦ 
(ΠΟΥ που]ὰ πού θὰ. 

Ῥ5,. οχ. 1. 

Χο ν " ΟΝ τῷ 
ΣΦ) ὈἿΠ Ὑ3}} 

10 [Ποα δῇ τὰ σὶρ μδπᾶ, 
ἘΠ 1 τᾶ κο [πο ΘΠΘΠΪ65 
ΤΥ Ἰοοίδίοο!ὶ. 

ῬΡ5. ΥὙ111. 7. 

Σ ΡΟΣ ΉΠῚ πρὸ 5 
Τῆου Βαβὲ ρὰΐ 411 ἐπ 

ὍΠΟΥ ἢΪδ5 ἴθοῦ. : 

15, ΧΧΙΙ, 18, 

ἐΓΛΟΣ ὝΠΟ 3 ἸΠΦἢ ΟἿΣΙ" 
Τοῦ τι θαὺ δῃᾶ αἀὐηκ: [ὉΣ 

Το-ΙΔΟΥΤΟῪ Ὑ5. 5881] 416. 

Οοη. 11. 7. 

: ΠῸΣ Οπ 9 Ὁ ΚΕΣ ἽΠΣ 

Ἀπ τϑη Ῥθοδτηθ ἃ ᾿ἰνὶηρ 
ΒΟᾺ], 

15, Χχχυ. 8. 

ἐπ ΠΉΡΠ ΡῸ5 

Ηὸ Ὑ1Π βοῦν Ἢ᾿Ὁ ἄραι 
ἴῃ ὙἹΟΙΟΓΙΥ. 

Ησοϑ. χὶἱ!. 14. 

ἮΙ πὴ ὙΠῚ πὲ 
ἐρὴε ἡ2ῸΡ 

Ο ἄθσεδίῃ, 1 Ψ1} 6 (ὃν 
ῬΙαρτθβ; Ο ρτᾶνρ, 1 νν 1] Ρ6 
[ὮῪ ἀοϑίσγποιίοη, 

187 ΤῊ 5 18 ἃ ἔγϑϑ οἰξδίοη ἔγοσα ἐμ ΤΙ Χ Χ., το Βᾶγθ ποῦ τη ογθα ἐμ 6 ἩΘΌΓΘΟΥΥ ΟἸΟΒΟΙΥ ΟΥ 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ, ἔοσ ΠΟΥ μδυα ποῦ ἴον ""δξ 85 1 10 σσοτο Πλδξ, ἡ δίκη σον ἕον "3, διὰ τὸ κέντρον 

σου ἴοΥ ἼΦ). ὙΒΟΒΘ 0 {μη ἐπ [86 Ἡοῦτον βμου]ᾶ Ὅ6 οοττοοίθα ὈΥ (μ6 Νοῦν Τοβία- 
ταθηΐ Β6ΓΘ, Ρσοροϑβίηρ, [0 ομΔηρ6 ΟἿ 7 ιοἱῖϊ δε, ἰπῖο τὰς ἐρΐθγθ, 16 ΑἸ ΟΡ ΠΟΥ ταϊβίακοπ. 
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(188.) ῬἘΒ. ὅχυ. 1. 

᾿Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα. 

Ι θοΠαονοᾶ, Ἡπογοΐοσο 1 
ΒΔΥ͂Θ ΒΡΟΚΘΗ. : 

(189.) [5. χἱίπ, 8, 
Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου, 

καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβδοή- 
θησά σοι" 

Τῇ δὴ Δοοδρίδθ!α ἔπηθ μᾶνθ 
1 Βοατᾶ 866, δηᾶ ἴῃ ἃ δ οὗ 
Βαναίου δᾶγο ἱ δπυοοουγοάᾶ 
1Π66. 

(190.) Τιον. χχυΐ. 11, 12. 

Καὶ ϑήσω τὴν σκηνήν μου 
ἐν ὑμῖν" ---καὶ ἐμπεριπατήσω ἐν 
ὑμῖν, καὶ ἔσομαι ὑμῶν δεὸς καὶ 
ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι λαός. 

ΑμαῚ Ὑ11}} βοῖ ΤῊΥ͂ ἰδθοῖ- 
Π8Ο16 δπλοηρ γοῦ, δηἃ {11} 
ψ 8 διηοηρ γόοὰ, δηᾶ 6 
γοῦν αοά, δπᾶ γο 588}1 Ὀ6 
ΤΩΥ ῬΘΟΡΙΘ. 

(191.) 18..111. 11,12. ; 2 ΚΊΩρ8 
γί!. 14. 

᾿Απόστητε ἀπόστητε, ἐξέλ- 
θατε ἐκεῖθεν καὶ ἀκαθάρτου 
μὴ ἅψησθε, ἐξέλθετε ἐκ μέσου 
αὐτῇ --᾿ προπορεύσεται γὰρ 
πρότερος ὑμῶν κύριος" -- Ἐγὼ 
ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα. καὶ 
αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν. 

Ῥορατί γο, ἀοραγί, ρὸ ουΐ 
ἔστοια ἴμθηςσο, δηᾶ ἰουοῦ ηοΐ 
186 πηοίθδη {πῖπηρ'; ρΡὸ γα ουΐ 
Ττότὴ [86 τηϊᾶβθὺ οἵ Ἴ6Γ ; ῸΣ 
{0 Ἰωογᾶ 58}8}] ροὸ ἢγβὺ Ὀϑίοσθ 
γοῦ. 1 ΜῈ] 6 (ο δίῃ 8ἃ 
ΑΒ Υ, δηα ἢ6 5881} Ὀ6 ἰο 
ΤῊΘ ἃ 801. 

ΜΒ δία Οτίξοΐίδηι, 

2. ΟΟΥ. ἔν. 18. 

Κατὰ τὸ γεγραμμένον“ 
Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα. 

[Δοοογάϊπρ; 88 1 18 ττῖῦ- 
16,7 1 δε! ονοᾶ, δηᾶ μοτο- 
ἴογο Βδύθ 1 ΒΡΟΚΘῃ. 

9 ΟοΥ. γἱ. 2. 

Λέγει γάρ" Καιρῷ δεκτῷ 
κουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σω- 

τηρίας ἐδοήθησά σοι... 

[Εὸος 6 β861{},7] 1 μᾶνθ 
Βοαγά {μ66 ἴῃ 3. πὸ 80- 
σορίθα, ἃπᾶ ἴῃ [Π6 δύ οὗ 
Βαϊνδαίίουῃ ὅᾶγα 1 βποοουτοᾶ 
1166, 

9. Οὐγ. νἱ. 16. 
[Καθὼς εἶπεν ὁ δεός" ὅτι 

ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπερι- 
πατήσω, καὶ ἔσομαι αὑτῶν δϑεὸς, 
καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαόξ. 

[Α5 αοἂ Π8.} 814,71 νυ} 
ἄνχο!] ἴῃ ΤΠ 6τὴ, δηα να κ ἴῃ 
[ὮΘ1; 8ηα 1 νι} δ τΠεἷν 
Ααοά, δηᾷ (Π6Υ 5811] Ῥ6 ΤΥ 
ῬΘΟΡΙΘ. 

2: Οον. νἱ. 17, 18. 

Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὖ- 
τῶν καὶ ἀφορίσθητε, [λέγει 
κύριος] καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅ- 
πτεσθε" κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 
καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ 
ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς νἱοὺς καὶ 
ϑυγατέρας, [λέγει κύριος παν- 
τοκράτωρ. 

ὙΒΟΙοίου οοτηθ ου ΠΤ ΌΤΩ 
ΔΙΏΟΏΡ᾽ ἔῃθτη, Δηἃ 6 γα 5θρ8- 
ταῖθ [581 τῃ6 Τιοσά,7 δηᾶ 
τοῦοῖ πού {π6 Ὁποίθϑη {μῖηρ᾽: 
ΔΙ {11} τϑοοῖγο γοὰ; δηᾶ 
Ὑ11 ΒῈ ἃ ἔἈΙΠΟΥ πηΐο σου, 
Δη γ0 5}|8}] Ὀ6 ΙΩΥ̓ 80η8 δηᾶ 
ἀδιρίογα [βϑ ἢ [μ6 Τιοχᾶ 
ΑἸἰΙριγ. 

ῬΆ. οχνυΐ. 10. 

ἐἼΔΙΝ 3 ὙΌΝΠ 

1 Ῥε]ϊονοά, ὑμογθίοσο μᾶγο 
Ι ΒροΚθῃη, 

18. χ]ἶχ. 8. 

Ὁ ΠῺΣ ἤν ΠΩΞ 

ΣΤΉΝ Πρλϑ 
Τὴ δὴ δοοθρίδοϊθ τη μὰν 

1 Βραγᾷ {π66, Δη4 ἱπ ἃ ἀΔ4Υ 
οὗ βαϊνδίίοῃ ἢᾶγο 1 ΒοΙρθά 
866. 

Τιον. ΧΧΥῚ. 11, 12. 

-- ὈϑϑἾηΒ 3 Ὁ ἘΠ) 
ΠΝΠῚ ΘΝ. ᾿ΠΦΘΠΠΠῚ 
ΡΠ ὉΒΝῚ ὈποΝ Ὁ Ὁ 

ἐὈρδ 
ΑἸ ῚΙ Μ1] 8 τὰν ἰδθοτ- 

Ὥ8016 διηοηρ γοι:---δηᾶ Τ 
ΜΠ να] κ δμοηρ γου, δπᾷ 
Ὑ1]Π 6 γοὺγ Οοά, δηᾶ γο 
8.81} Ὀ6 ΤΩΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ. 

Τ15.1}..11,19.; 2 ὅδια, γἱϊ. 12, 

δε ὨΡ Ἰδὲν ὁ) 5) 

-- πρὶ γεν ἡ λΠΓΟις 

ἡ τις ΠΣ ὨΘΣΒ ἼΩΠ 3 
τπλτλ ΛπῈ ἈΝ Ἰρττοτι 

Εδ5. 5 
Τορασὺ γο, ἀορατί γα, δ 

γ6 ουὖοδ οϊῃ τΠ6π66, ἰοῦο] 
ὯΟ ὕπ|6]6 80 [Πΐηρ; ΡῸ γδ Οἱ 
ΟΥἩὨ {π6 τηϊάβί οὗ μου : ἔοσ [Π6 
Τοτὰ ψν1}] ρὸ Ῥϑίοσο γου. --- " 
ἍΠΠ Ὀ6 818 ΕΔΓΠΟΥ, δπα ἢ6 
8.411 6 ΤΩ 80η. 

9. Ἔτοτῃ Τιονϊῦ. ΧΧΥΪ, 11, 12, 1η 186 Βορίπαρίητ, Ὑ͵γΒαῦ νγαϑ βρόκϑῃ οὗ {π6 1βγϑϑ]τοβ 15 
Βότθ ΔΡρ]1οἃ το ΟὨγβίδηβ. [Ιηβίοδα οὗ θήσω τὴν σκηνήν μου, [ῃ6 ἈροΞ[16 μᾶ8 ἐνοικήσω. δ 
δἶδο οβδηρο5 [86 ῬΥΟΠΟΊΠΒ [0 ἸΏ [Π6πὶ οοἰποῖάθ τ 10} (Π6 ογαΐξίο οὐϊίφμα. 

νι ΤῊ ΙΒ 15 ἔγϑεὶυ (ϑκθη ἔγοτα (Π6 ΤΙ ΧΧ. ΤῈ Ῥγόρμθὲ γεΐθιβ ἴο [μ6 ἀδραγίασο ἔγοτα Βδδυ- 
ἴοπ, Βοτγὸ {πὸ βδπη8 18 δρρ]!οᾷ ἴο ΟἸτΙδιϊδη8. Ηθηοδ 1 ντὰ8 ΠΘΟΘΘΘΑΤΎ [Ὸ [ἢ6. ΑΡοϑβΕ6 ἴὸ 
ἀθραγὶ ἔγοτα τῃ8 σογὰβ οὗ [80 ΟἹ Ταβίδιηθηῦ, ἐποιρ Ἠ6 βα θ]οΐη8 πον πβιαπαϊπσ 8 
ἐνοῦσα ΟΣ Ρυγθβϑίοῃ λέγει κύριος. ΤῊΘ 180} ψεῦβα 18 θα θα οἡ γαγίουιβ ριββᾶρϑϑ, Βι9 ἢ ἃ 5 
2 ὅϑτη. ὙἹ]ῖ. 14., ὅ6γ. χχχί, 9-- -88., χχχί, 38., δαὶ ΘὨ ΘΗ οα [88 ἢτεί. ἴπ ναγίοιιβ ρ!θο" 
(ὐοᾶ ῥτοπιῖβοβ ὑο θ6 8 ἔἈίΠΟΥ (0 Ι6γ86] ἀπά ἴο ϑοϊοιηοη, ψβῖοὶ ἐΠ6 ΒΡΟΒΌΪΘ ΔΡΡΙΪ68 ἴο ΟὨτΊ: - 
ΤιδΔη8Β 1 σΘΠΟΓΑΙ. 



Φποΐξαζίοπς ἤγοηι ἐδ6 Οἰἱά 7 δέαηιθηΐ ἴπ ἐἢι6 Νειυ. 

(192.) Ἐκ. χυἱ. 18. 

Οὐκ ἐπλεόνασεν ὁ τὺ πολὺ, 
καὶ ὅ τὸ ἔλαττον οὖκ ἢλαττό- 
ψνησεν. 

ΗἨθ (Δ. Βαδᾶ ρδίμοσθαᾶ 
ἸὍ0}} ῃ8ἃ ποίβμῖηρ; ΟΥοΥ, δπᾶ 
Β6 {π8ὺ Βαᾶ ραεαϊδογοῦ 1688 ῃ8 
20 ΙΔ0Κ. 

(1938.) Ῥτον. χαχὶϊ, 8. 

ἴΑνδρα ἱλαρὸν καὶ δύτην εὐ- 
λογεῖ ὁ δεόξ. 

(οὔ Ὁ]65568 ἃ Ομοοσία 8 
Δη ἃ ρἶνοτ. 

(194) ῬΡ5. οΣϊὶ. 9. 

Ἕσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πές 
νησιν, ἢ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει 
εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Ηὸ 88 αἀἰβροσβοᾶ βρσοδᾶ : 
[6 885 ρίνϑῃ ἴο {86 ροοῦ; 818 
τσ  ΘΟῦΒη088 ΘΠ. 8 [ῸΥ 
ΘΥΘΙΙΩΟΪΘ. 

(196.) Ῥοαΐ. κχίκ, 15. 
Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύ- 

ρῶν καὶ ἐπὶ στόματος τριῶν 
μαρτύρων στήσεται πᾶν ῥῆμα. 

ΒΥ 186 πιοπίῃ οὗ ὕνο σῖΐ- 
ΠΘΒΒ65Β ΟΥ ὈΥ̓͂ {Π6 τηουΐῃ οὗ 
ξγοθ ὙΠΓΏΘΒΒΘΒ 5081] ΘΟΥΟΥῪ 
ὙΌΣ 6 ΘΒ] 18}64, 

(196.) ὅθη. χἱϊ, 8. 
Καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ 

πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆ. 

. ἈΑπᾷ ἴῃ [66 5881] 811 ΥἹῦ68 
οἵ {86 οαγίμ Ὀ6 Ὀ]ο5θθά,.. 

(197.) Ῥοαί, χαν!ϊ 96. 
᾿Επικατάρατος πᾶς ἄνθρωπος 

ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς 
λόγοις τοῦ νόμου τούτου ποι- 
ἤσαι αὐτούς. 

Ουγβοᾶ 18. ΘΥΟΣΥ͂ τηδὴ ἰμαΐ 
ΟΠ ΠΠ165 ποῦ Σπὶ 411 ἢ 6 τοχὰβ 
οὗ (818 ΙΔ ἰο ἄο ἐπθη,᾿ 

2 ΟὐΥ. υἱῖ. 15. 

[Καθὼς γέγραπται" Ὁ τὸ 
πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν, καὶ ὃ τὸ 
ὀλίγον οὐκ ἡλωεσϑρησεν: 

ΓΑΒ 1 15 τυϊθίθη,7 Ηδ ἐμαὶ 
μδὰ ρϑίμοτθα τπο} ἢ8ᾷ 
ΟΡ οὐ; δηα πῃ [δὲ 
μδὰ ραιογοα {016 δὰ 0 
Δ 0Κ. 

5. ον. ἰχ. 7. 
“Ἰλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ 

δεός. 

᾿ ἘΣ Οοἄ Ιογο 8 ΟΒΘ Τα] 
᾿ σΊγοΥ, 

2 ΟΥΟΥ, ΙΧ. 9, 

[Καθὼς γέγραπται" Ἐσκόρ- 
πισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν, ἢ 
δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

[Ὰ5 ἴ6 18 υυϊτίοη,] Ηδ 
Βα αἰϊβρουβοᾶ δρτγοδά ; 6 
[δ5 ρἴγθη ἴο 6 Ῥοοῦ ; Π18 
ΤΊ ΘΟΊΒΗΘΒΒ ΤΟΙ ΔΙ ΠΟΙ [ῸΓ 
ΟΥ̓́ΟΣ. 

2 Ὅσοι. ΣΙ. 1, 

Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύ.- 
ρὼν καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν 
ῥῆμα. 

Ιὴ {μ6 τηοῦτ οὗ ἔσο οὗ 
ἴδγθθ ὙΠ 688685 8118}1] ΘΥΘΙΥ͂ 
σοΥα Ὀ6 ΘΒΙΔΟΙ ΒΗΘ, 

68], Π], 8. 

[Προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ .... 
προευηγγελίσατο τῷ ᾿Αβρα- 
ἀμ: ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν 
σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. 

ΓΑπᾶ (86 βουϊρίαγθ, ἔοσο- 
Β661ΠΡ; . Ῥιθδομοᾶ πηΐο 
ΑὈτγδλδτη,7 Τη 1Π66 58}8]] 21] 
ΠδΙΙΟΠΒ θ6 Ὀ]Θ556ᾶ. 

64]. 111, 10. 

[Γέγραπται γάρ Ἵ ὃτι ἐπι- 
κατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει 
ἐν πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν 
τῷ βιθλίῳ τοῦ νόμου, τοῦ ποιῆ- 
σαι αὐτά. 

[ἘἘ6ὸγ 1 1ἴβ υυίοη,7 Ουσβοᾶ 
ἴδ ΘΥΘΙῪ Οη6 ὑμ8ῦ οοηπαοία 
ποῖ ἴῃ 811 ἐμῖηρ8 ΒΟ 816 
ΤΙ ΓΓΘη ἷἰπ η6 ὈΟΟΚ οὗ [86 
αν ἴο ἄο {Ποτη. 

169 

ἘΣ. Χυ]. 18. 

Γι οι ἢ} δ) 
: ῬΌΠΙΕ δ ΟΝ ΘΙΩΠῚ 

ἨδΘ᾽ 18 ραίμογθα τηποῖ, 
δᾶ ποίμίηρ οὐϑῖ, δἀῃὰ ἢθ 
1μδὲ ρευμοσοᾶ 11{Π6 δὰ πὸ 
140Κ. 

Ῥτον. χχιὶ. 9. 

ἐ ΤΊ δ πὶ ΠΡ ΔΟ 

Ηδ μὰϊ Βα 4. Ῥοπα ἢ] 
ΘΥ6 5881} Ὀ6 Ὀ]6ββθᾶ, 

ῬΒ. ΟΧΙ]. 9. 

ΠΡῚΝ ὈΡΡ δ 1) ἫΒ 
ἐπ ΠΩ 

ΗΘ δ} ἀϊβρογβοϑᾶ, Β6 βδαίἢ 
σίνϑη ἴο {26 φοοῦ: Πἴ8 τἱρῃηῦ- 
ΘΟΙΒΏ6Ε5 ΘΟΘυΥΘΙΙ [ῸΥ ΘΥΘΥ. 

Θοαΐ. χῖχ. 1, 

ΒΓῸΨ ἮΝ ὉΣῚΝ )ν} ἘΌΝ 
ΣΝ ὉΝΡ᾽ ὨΣΊ Του 

ΑἹ [16 τοῦ! οὗ ὑνοὸ νῦ- 
ΏΘΒΒΘΒ, ΟΥ δῦ [η6 τῃηοῦτἢ οὗ 
[Ὦχοθ }ΠΏ65868, 8881} (6 
ΤΑΔΕΘΙ ὍΘ ΘΒΙΔ 1586. 

(οη. ΧΙϊ, 8, (566 ΧΥΪ, 18.) 

ΠΠΒΕΝὉ Ὁ5. 2. Ἰ5Ἴ3. 
ἘΠΟΊΕΕ 

Απᾶ ἴῃ {π66 5641] 811 [- 
ΤΩ1]165 ΟΠ 6 Θασ ἢ 6 Ὀ]6556. 

. Ῥοαΐ, κανῇ, 26, 
ΤΣ ὈρσΝὉ Ἴδ ΜΝ 
γῆ ΠΕΡΙ 512} 

ὁ ὩΠΕΝ 
Ουτβοᾶ δὲ 6 ἐῆδί οοῃ- 
ΒΥ ἢ ποῖ αἷ [ἢ6 ψοΣ8 οἵ 
{Π|15 1δ}07 ἰο ἄο {πθιη. 

-“Φ«ρᾳἂΨ’β“ἝἔἘΘΨὌοΕΨσο“ο....Ἅ στο τ’ “ΘΠ . --.-..ς.ςς-ς-.- ὁ ἜἜἜὀὁγενγ.ἅὕὔ...  , 

191 ΠῚ 5 οἰἰδοῃ 18 όσα [π6 ΓΧΧ,., θαΐ ἔΓΘΘΙΥ, 
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(198.) Η6Ρ. “, ἅ.; 1ν. χυῇ!, 

Ὃ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μον 
ζήσεται.-τα ποιήσας αὐτὰ ἄν- 
θρωπος (ήσεται ἐν αὐτοῖς, 

᾿ἤΠῺ6 ἦαϑύ 8141] Ἰῖγό Ὺ 
ξαϊ!ἢ.--- Ιοἢ 1Γ ἃ τάδ ἀο 
ἢ 5181} ἴγνϑ 1 ἔμ 61}. 

(199.) δαί. χχὶ. 28. 

Κεκατηραμένος ὑπὸ ϑεοῦ πᾶς 
κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου. 

ἘΣ ΝΟΥΥ ὁΠ6 (Πδὺ 18 πδηροά 
ΟὨ 8 {66 185 ουχδοα οὗ αοἄ. 

(200.) ἄξια. χχΙ]. 18. 

Καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ 
σπέρματί σον πάντα τὰ ἔθνη 
τῆς γῆ. 

᾿Απᾷ ἴῃ [ΠΥ 8θθᾶἃ 5888] 411 
{86 πίοι οὗ {86 οαὐἢ Ὀ6 
ῬΙοΕβοϑᾶ. 

(201.) 15. Ἰἴν. 1. 
Εὐφράνθητι στεῖρα ἢ οὗ τικ- 

τουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἣ οὐκ 
ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα 
τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχού.- 
σὴ τὺν ἄνδρα. 

Ἐο]οῖοο, ἰΒοὰ θάττθη {δδὺ 
Ῥοατοδέ ποῦ; Ὀγϑαῖ ἔοστί δηᾶ 
ΟΥὙ, ἴμοὰ ἐπαῦ ἀοβύ ποὺ {γ8- 
ΨΑΙ]: ΤΟΥΤΏΟΓΟ 816 ὕΠ6 ΟΠ] αΥΘ ἢ. 
οὗ 186 ἀοβοϊαίθ ἔβϑδη οὗ ΘΓ 
(Πα Βᾶ5 8 Βαβραμά. 

(202.) ἄπ. χχί. 10. 
ἜἜκβαλε τὴν παιδίσκην ταὖύ- 

τὴν καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς" οὐ γὰρ 
μὴ κληρονομήσει ὅ υἱὸς τῆς 
παιδίσκης ταύτης μετὰ τοῦ 
υἱοῦ μον Ἰσαάκ. 

Ομβϑύ ουὔὖὐ {18 ῬοΟΠανγΟτη8Π 
ηὦ ΠΟΥ 800, [ῸΓ ἰδ6 80η 
οὗ {18 ῬὈοπάτοιηϑῃ 58}8}} 
ποῦ ἱπμοσῖὶ ὙΠῺ ΤῺ Β0Π 
1888. 

Βέδοαϊ Ογἱξοἶϑ}»)}. 

ΘΑ]. 11..11,.12. 

“Ὅτι ὅ δίκαιος ἐκ πίστεως 
ἅ σεται. ---- Ὁ ποιήσας αὐτὰ 
ζ σεται ἐν αὐτοῖς. 

ΤΏ 1.50 5841] ᾿ἴνο ὈΥ 1410}. 
--ἾῈ τηδη [8δὺ ἀοοιῃ ἸΒοὰ 
Β8.8}} ᾿ἶγο 1π ἐΠ6 1. 

(.]. 11], 18. 

[Ὅτι γέγραπται "] ᾿Ἐπικα- 
τάρατος πᾶς ὃ κρεμάμενος ἐπὶ 
ξύλον. 

[Εοτ]ΐ 18 νει ἐίοη,7 Οπγβθα 
18 ΘΥΟΥΥ Οη6 ὑμαύ Βαηρϑῦι Οἡ 
ἃ το. 

64], 1... 16. 
[Οὐ λέγει" Καὶ τοῖς σπέρ- 

μασιν, [ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ 
ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς Καὶ τῷ σπέρματί 
σου, [ὅς ἐστιν χριστός.] 

[ΠΗ βαϊἢ ποί,7] Απᾶ ἰο 
Βοοᾶϑ, [85 οὗ τηϑὴν; θυΐ ἃ5 οὗἉ 
ΟΠ6]7, Απᾷ ἰο ἐδγ βοοᾶ [πο 
18. ΟΙγ]8..} 

681]. ἱν. 27. 

[Γέγραπται γάρ. Εὐφράν- 
θητι στεῖρα ἣ οὐ τίκτουσα, 
ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδί- 
γουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς 
ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης 
τὸν ἄνδρα. 

[ον ἴὉ ἰ8 πιο, ΤΕ 6- 
Ἰοῖςθ, [ποτὰ θάστθη, [Πδὺ Ὀ68Γ- 
οδβῦ ποῦ; ὈΓΘΘΚ [Οὐ δηᾶ ΟΥΥ, 
δου {πα γανδὶϊοδί ποῦ : [ὉΓ 
[η6 ἄοβοϊδύθ 8 ΙΩΒΔΗΥ͂ ΤΔΟΤΘ 
ΟὨΠ]Πάγσϑη ἐΠ8η 88η6 ψΈΣΟΠ Βαίῃ 
δὴ Ἀπδραπμά. 

6.4]. ἵν. 80. 

[Τί λέγει ἣ γραφὴ; Ἔκ- 
βαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν 
υἱὸν αὐτῆς" οὐ γὰρ μὴ κληρο- 
γομήσει ὃ υἷὸς τῆς παιδίσκης 
μετὰ τοῦ νἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. 

Γαΐ βαῖυ [Π6 βουιρίατο Ὁ] 
(ὐδϑὲ οαὐ (ἢ θομπατγοτηδη 86 
ΒΟΥ βοῃ: ἴῸγ (δ6 δοι οὗ 186 
Ῥοπαάνγοιηδῃ 5841] ποὺ Ὀ6 ΠΘΙΤ 
ἢ 186 βοὴ οὗ (86 ἴτθο- 
ὙγΟΣΏ8}. 

ΗΔ}. 11, 4. ; Τῶν. χυἱ. 5. 

τ πὸ ἸΠΘΌΣΣΒ ΡΛ) 
ΠῚ ὈΉΠ Ὀγΐς Πέῃ» ἼΝΕ 

"88 
ΤΠῸ 7π8ὲ 5831] 1γ ὮΥ ἢἰβ 

ΑἸ1}. --α ὙΥ ΒΙΟΒ 17 ἃ τῆλ ἄορ, 
ἮΘ 5848}] 11νϑ 1 Βθση. 

σα. χχὶ, 28. 

ἢ} Ὀλπρες ΓΟΡΡ 

ΗΘ [μαῦ 18 μβαηροϑᾶ ἐβ 86- 
σαχβοα οὗ ἀοά. 

6οη. ΧαΙΪ. 18. 

Δ Ὁ5. ἬΉΣ ἸΞΏΞΗΠ) 
ΠΣ: 

Απᾶ ἴῃ (ΠΥ 5668 5841] 4] 
{806 πδίύίοηβ οὗ ἢὯ6 οαγί θ6 
ὉΙ]6586α. 

15. Ἰἰν. 1. 

ΝΒ ΠῚ νῷ πτρν "1 

Ἴ ποτ ὅπ ΠῚ 
9 ΤΟ Ξ [931 

ΤΟΥΣ 
δίηρ, Ο Ῥάστοη, ἔμποὰ ἐζαΐ 

ἀτϊάσί πιο Ὅθαῦ : Ὀγραῖϊς ΤΟΥ 
Σηο ΒΙΠΡΊηρ, 8η6 ΟΥΥ δοπᾷ, 
ὕἢ8οι ἐμαξ ἀϊᾶβῦ πολ χανδὶ]} 
νεῖ ΟΠ : [ὉΥ τοῖο αγ7γὲ [ἢ6 
ΟΕ] ἄγ ὴ οὗ [16 ἀ65014ῖ6, [Δ 
{86 οἰ ἄγοη οὗ 86 τηδγγιοᾶ 
τυ. 

αδη. χχί. 10. 

ΠΝ ΠΟΣῚ ΠΌΝΩ δὰ 

ΠΡ. ΘΝ δ 15. Μὴ 
ἐ ΡΝ ὮΣ 3 ΝΡ ΠΡΟΣ 

(ἰαβὶ ουὖἱ [15 ΟΠ ανγοΙηδΠ 
Δα ΠΟΥ 50η ; [ὉΓ {86 βὁοη οὗ 
τἷβ Ὀοπἀττοταϑη 58.411 ποῦ Ὀ6 
ΠοΙΓ ΤΩ 50η, οὐοόπ 1 
15388ς. 

19 ΤΉΘΞο ψΟΤαΒ δῖα αποίαθα ΤΓΘΘΙΥ δου τπ6 δορίπαρίηί. ΤῊΘ ΔΡΟΒίΪ6 οἱμἱτβ ὑπὸ θεοῦ, Ὀαΐ 
τοίδ 8 πᾶς, ΨΏΪΟΒ τῦδβ ἸΠβοσίθα ὈΥ (ἢ6 αὙΘΟΚ ὑΥΘΉ 8] Δίου, 

22 ΠῊ 15 15 θοστονχοᾶ ἔγσοτῃ [ὴ6 τὰκ Χ, ῬΊῈ ΒΟΤΩΘ ΔΙ ΓΘΥΔΙΟΉΒ. 
ταύτης ατ6 ομμ 6; Δηᾶ [τ μου Ἰσαάκ 18 Ῥαὺ τῆς ἐλευθέρας, 

ΤῊΘ ῬγοΟηΟΌΒ ταύτην πᾶ 



Οοΐξαϊΐοης 7 γοηι 6 Οἷά Ζεκίαπιοηέ ἐπ ἐδ (Νεισ. 

(2038.) 1ιογ. σῖχ. 18. 
Καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 

σου ὧς σεαυτόν. 

Απᾶ ἰοῦ βῃδ]: Ἰοῦθ [ΠΥ 
ποὶρῃ θοῦ 85 ΤΠΥ 561} 

(204.) ῬΒ. ᾿χυἱ], 19. 
᾿Αναδὰς εἰς ὕψος ἠχμαλώ- 

τευσας αἰχμαλωσίαν ἔλαθες 
δόματα ἐν ἀνθρώπῳ. 

Τποα αὐτὶ σῸΠ6 ΠΡ ΟἿ ΒΡἢ, 
τ8οὰ Βαϑβύ 16ἀ ἃ την παθ οὗ 
ῬΤΊΒΟΠΟΥ͂Β οΔΡΏγΘ, που δαϑύ 
τροοοϊγοα ΟἸΠΒ [ῸΣ ᾿πθη. 

(805. 

(206.) Ἃθη. 15. 294, 

ἍἝνεκεν τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ 
καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολ- 
ληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ. καὶ ἔσονται οἷ δύο εἰς 
σάρκα μίαν. 

ΤΠΒοχοίοσο 5811 ἃ τῇδ 

6. ν. 14. 
[Ἐν τῷ "Ἴ ᾿Αγαπήσεις τὺν 

πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 

[{ὰ [815,1] Τῆοσι 5ῃ δῦ Ἰον 
{ΠΥ ποίρ θοΙΣ ὃἃ5 ΤΒυβο 

ἘΡΏ. ἔν. 8. 

[Διὸ λέγει "1 ᾿Αναβὰς εἰς 
ὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλω- 
σίαν, ἔδωκεν δόματα τοῖς ἂν- 
θρώποι. 

ΓΥΒοσθίοσα ἢθ 541},7 
ὝΘη ὨΘ6 δβοθηᾶρᾶ ἀρ οἡ 
ρα, 86 164 οδρενι τυ οδρ- 
{νγθ, ἃηα σᾶ οὶ β πηΐο 
ΙΏΘΗ. 

ἘΡΗ. ν. 14. 

[Διὸ λέγει Ἵ 
θεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν 
νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὅ 
χριστός. 

ΓΥΒογοίοσο [6 841},] 
Ασάκο, ὑπο ἐμαὶ β]θοροβῖ, 
Δη( δὐῖβο 1τοπὶ [80 ἀρδᾷ, ἀπᾷ 
Ομ γῖβ᾽ 5881] ρῖγο [266 ἸρὮν, 

Ἔγειρε ὃ κα- 

ἘΡΡΉ. ν. 81, 

᾿Αντὶ τούτου καταλείψει ἄν- 
θρωπος πατέρα καὶ μητέρα καὶ 
προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ 
αὐτοῦ. καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς 
σάρκα μίαν. 

ΕΟΥ {15 σαδο 58.411 ἃ σδῃ 

16] 
Τινυ. χῖχ. 18, 

ἐ ἼῸΞ ἼΣ 2 ἘΠ ΠῚ 
Βα δου 511]0ὺ Ιογα (ΒΥ 

ὨΘΊΡΏΡΟΙΥ ἃ8 ὑΠγβο 18 

ῬΒ. ἸΧΥ11], 18, 

ἡ ΤΟ Ὀληθο τρυ 
τς ἘΊΝΕ ΠΡΟ ΒΠΡΟ 

τττ 

Τῆου Παϑύ διβοθηδθά οὐ 
Βίρσῃ, που Παϑὲ δα σΔΡΕνΝΙΥ 
οδρίϊγα: ποιὰ μαβὺ τϑοοϊνθα 
εἰῦ5 ἔῸΥ τηθη. 

6΄αη. 1]. 94, 

ΛΑΓΤῊΣ ΟΡ ΓΞ Ἰ5ΓῸν 
8) ἸΡΦΝΞ Ρ5 Ἢ] ἸΡΝΤΠΝ 

ἐπι 59 
ΤΉ ΡΤΘΙΟΥΘ 51.811 ὃ Δ 

. 

304. ΤΡ 9 15. ἃ ἔγθο οἰζαιίοη ἔγοτα [6 ΤΧ Χ. οὗ Ῥβδὶ]. ᾿κν1. 18 Τῇ ΤΟΣ Χ. ἄρυθθ τυ ἢ 186 
οτἱρὶπϑὶ ἩΘΌγον, Ὀαΐ [Π6 Δροβί]ο αἰ βου 1]. ἔτοχα Ὀθοίμ. ΤῸ 18 οὗ πὸ οΘοηβϑαιθποα ἐμαί ἢ 
σΒδηρ 68 τι ῬΘίβοη, ἴῸΓ ΛΓη6 ῬΌΤΡΟΒΟ Οὗἁ ᾿ποοΓροσγϑίίηρ' (π6 αποίαίίοπ Ὑ]ΓᾺ Ηΐ8 βιιθ]οοί, Βα 
᾿πδύθδα οὗἉἨ “ποὰ μδβὲ τϑοοϊγοαᾶ ρἹ 8 ἀπηοηρ' ταθη," ἔλαδες----ἐν ἀνθρώποις, ῬΔᾺ] ἢ85 “ραᾷνθ 
σἰ8 ἴο ταθη,᾽ ἔδωκε τοῖς ἀνθρώποις. ΓΒ ἴοο 15 Τὴ6 τηοϑὲ ᾿τηρογίδηϊ οἶδαβθ, (παῦ ἰ τ πο 
186 Βίγοηρι οὗἉἨ {86 ΔΡΟΒι16᾽Β Π]πβίγαυοη 1165. Ὑ76 οδἢ ΟὨ]Υ βύαϊα οὐ υἱθὺν οὐ (6 χαοίαίίοη 
ἴῃ. [86 Ὀγιοίδϑῦ τη οΥ, το δυσῖπρ [0 ΒΌ ἢ οοπηπιχοηίαίοῦβ 85 [)6 ὙΥοίία οὐ τἢ6 Νον Τερία- 
ταθηῦ δηᾶ ΗΦΗρΒΘΠ ΟΡ οα [16 ῬΒ8] 15, [οὐ Θορίοτιβ ΤΟ Δ 8. 

ΕἸνρύ, 16 Δροβίϊβ ἄοθϑ ποῦ π80 {Π6 ῬΡΒΔ] τὰ - Ῥάββαρα 88 1 16 οοῃίαϊηρα ἃ ἀϊγοοί ῬγΟΡΠΘΟΥ 
Τοβρθοίηρ ΟΕ σὶδε. ΝΟΙΗΘΥ ἀοε5 ἢ6 πᾶ ἴῃ 1ἴὉ 8 ἐνρίοαϊ Ῥγόρθθον οὗ Ομνῖθί. Ἡδα οἰθλοῦ 
Ῥθθη [86 ο886, Β6 του] ποῦ δυο ἴα κοη βοῇ ΠΙΡΟσΙΥ ἴῃ αἰδοσίηρ ὑπη6 ᾿ψοΙΒ. 

Θοσοπάϊγ, ΤῺΘ δρΟΒΕ]6 τπι8658 [86 Ῥαβϑᾶρθ ἴῃ [86 ΒΆΙῚΘ ὙΨΔΥ 8.8 ΤΏΘΗΥ ΟἸΏΘΥ͂Β, ΤῸΣ ΘΧΔΙΏΡ]Ο 
Ἔοπι. Χ. 7, 8.. ἃ5 ἃ νη ]016 ἔοΥ 8 οὐσῃ 14685, ἴῃ [Π6 νγὯΥ οἵ δοοοτητηοάδιίίοη, Τύ 15 ϑθα [ῸΥ 
ἐϊιδίγαξίοη, γιοῦ ἴου ργοῦῦ. Τί [15 ὉΘ 80, Β6 15 τγασγαπιθᾷ ἰπ Ομ ηρίηρ [Ππ6 Ῥγογ8. ἴο δαϊ Ηἷ8 
ῬΌΧΡΟΒΘ, ὙΒΊΟΒ, ἴῃ ΘΉΟΙΒΘΥ οδ56, Β6 νου] ΒΟΔΥΟΟΙΥ Ὀ6.ἁ. Ηθηοδ ὕΠΕΓΘ 15 ἼῸ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ [ῸΓ 
ἱπγοευσαίπρ (η6 Ὠἰδύοτί 41 οἰγουτηβίδηοοβ δῃμὰ βαδ]θοΐ οὗἨ ([ῃΠ6 Ῥβαίῃ, ὙὩθοβο ψἢο Ὀο]ΐονο 
τμδὖ [Π6 ΔΡΟΒΊ]Θ ᾳιοίθ5 ἴγοῖα ἰδ ἴῃ 105 {π|60 δη ἃ ῬὈΓΌΡΘΥ Πιθϑη1ηρ,, ΒΔ ]Ὺ ὑν1ϑὺ ([Π6 ψοτᾶβ οὗ 
ῬΔᾺΪ τὸ Ὀχΐηρ ποι πο δοοουάβηοθ ΝΣ [Π6 ΟΥΡΊΠΔ]. 566 [ὉΥ ΘΧΘΙΏΡΪΘ [ῃ6 ρογνοσιϑα 
ΘΧΘΡΌΒ15 οὗ Εδα 6, Τί 1β πὸ να] ομ)θούϊοτι το οὔ νἱονν {παὺ [ἢ ΔΡΟΒΙ]16 ΥΘΆΒΟῚ5 ὩΡΟῊ [ἢ Ἰτγογᾶ8 
ἴη [Π6 [ΟἹ] ηρ᾽ νοῦ868, Ὀθοδαβ6 ἴῃ ΔΡΡ] γἱπρ' ἀδοεμαρα ἴο ΟἾγἰβί, οα ΒΟ ἢ Ὑου [16 βίγοος ἰ8 
Ἰα1ᾶ, 6 ΟὨ]Υ͂ Δ Κ65 ἴον συδηϊθα τνῆδὺ 16 δὸνδ δηα 41} δοαπδιηῦοα τ [η6 ΟἹ Τοβίδιηδηΐ 
δοκπον]εᾶάροά, νἱΖ. [πᾶ0 [Π6 τηδπΙξοβίαςοη5 οὗ οα 1η [86 ΔΠΟΙΘῺΣ ΘΟΟΠΟΙΆΥ ὙγΟΤΟ τηδηϊοβα- 
τοη5 οἵ ὑμ6 Ῥγογά οὐ ἤζοπιγα. 

- 3.5. ἼΠΙ5 Ῥάββαρθ ΟΔ ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὀ6 ΘΟ ΒΙ Δογοῦ 8. αποξαιοη. ϑουλθ μανο ἐπουρλμὶ {πὲ 18 τγᾶϑ 
{8 ΚΘ. ἔγοτη. Δ) ΔροΟσΥΡἢΠ4] τττηρ οὗὨἨ Ἐ11Δ5, ΟΥ̓́Θ ΒΙΤΔΥ σΟτηροβίοη οὐ Φαβσθιίδῃ ; οἰβοῖϑ 
τηδῇ 10 τνγὰβ Ῥογγοτνϑα ἔτοπὶ ἃ (Ὁ τ] βίίδη ἤγύηη. [Ρ 18 ὈΓΟΌΔΌΪΥ θαθοα ἀροη 158. ἰχ. 1... Βυΐ 
{86 Ἰδῆρυδρα αἰ ΥΒ τ ποἢ ἔγοότὴ [ῃ 6 Θορίπαρτη. 

ΥΟΣ, 11. Μ 
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Ἰοῶᾶνο ἢἶ8 ἔδίπου δαπᾷ ἢΪ8 
ΙΔΟΙΠΟΥ δηα 5081} οἴθαγο ο 
115 ττῖΐο, δηα {Π6Ὺ ἔνγχο 588}] 
θ6 οπβ 65}. 

(201.) Ἐκ. χχ. 12, (θοαι. 
γ. 16.) 

τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 
τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γέ- 
νηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος 
γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς. 

ἩΘΠΟΙΣ ΠΥ [Αἰ πᾶ 
τηούμοσ {μδὺ 10 ΤηΔΥ 6 Ὑ76]] 
ὙΠῈ {Π660, δηα τπ8ὺ ποῖ 
τηδγοβί ᾿ἴγα Ἰοηρ᾽ Οἡ {ΠΗ ἰΔῃά, 

(208.) δαί. χχν. 4. 

Οὐ φιμώσεις βοῦν ἁλοῶντα. 

Του Βῃ δ] ποῦ τηπ2216 {Π6 
ΟΧ [Παῦ γοααβ οαΐ [Π6 ΟΟΣΉ. 

(209.) Ναπι. χνΐ. ὅ. 

Καὶ ἔγνω ὃ ϑεὸς τοὺς ὄντας 
κὐτοῦ. 

οὔ 85 Κπόονῃ {δθῖὰ (888 
ΔΙῸ ἢ15. 

(210.) Ῥ5, 1. 7. δῃᾷ 2 Κτηρβ 
ΥἹ], 14, 

Ὑἱός μου εἶ σὺ, ἔγὼ σήμερον 
γεγέννηκά σε. ---α Ἐγὼ ἔσομαι 
αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσ- 
ται μοι εἰς υἱόν, 

Ποῦ αιῦ ΤῊΥ͂ βοη, ἴο0- δ 
Πᾶν 1 θεροϊζθῃ {Π66. ---Ψ 
ὙὙΠ| 6 ἰο πὰ ἃ [αὐμοῦ, απ 
ἢ 5841} θ6 ἴο Τὴ6 ὦ 80}. 

(211.) ῬΆ. χουὶϊ. 7. 

Προσκυνήσατε αὐτῷ πάντες 
ἄγγελοι αὐτοῦ, 

ὙΜΟΥΒΒΙΡ Ὠΐτη, 811] γὸ 15 
ΔΗΡΌΪ3. 

Βινίσαϊ Ογϊξοΐδηι. 

Ιοαᾶγο ἢ15 ΔΈ ΠΟΥ πᾶ τ ΠΟΥ, 
δΔιηᾷ 588}1 Ὀ6 Ἰοϊποα πηΐο ἢ15 
6, δηα {ΠΟῪ ὕτἅοόο 5118}} 6 
ΟἿ6 ἢδβῃ, 

ἘΡΒ. νἱ. 9, 8. 

Τίμα τὸν πατέρα σοῦ καὶ 
τὴν μητέρα, [ἥτις ἐστὶν ἐντο- 
λὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ,] ἵνα 
εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακρο- 
χρόνιος ἐπὶ τῆς γῆ. 

ἩοπΟυΓ [Ὧν {06 Υ Δηα τλο- 
ποτ, [πν ΒΙΟἢ 15 [Π6 ἢτβῦ σουη- 
Ταϑηατηθηῦ ὙΠ ῬΙΌΤΊΪΒ56,7 
ΤΗδὺ 1Ὁ πᾶ Ὺ 86 »Χ6 1} νυ 1 [Π|66, 
δηα τποὰ τηδγθϑδῦ 1 γ6 ἸΟηΡ᾽ ΟἹ 
186 ΑΓΒ, 

1 ΤΊτη. νυν. 18. 

ΓΛέγει γὰρ ἣ γραφή“ Οὐ 
φιμώσεις βοῦν ἁλοῶντα. 

Γ[ξον [πὸ βουϊρίαγο δ: (},7 
ἴῃοὰ 5,810 ποῦ τη.2216 {Π6 ὉΧ 
{παῦ ἐτοδάοί οαῦ [Π6 σοΙη. 

2 ΤΊ, 1]. 19, 

Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὖ- 
τοῦ. 

ΤΈῈο Τιοτά ἱηονγοί {ποτὰ 
{π8ὺ 816 ΗΪ8. 

ἨΘΌ. 1. δ. 

[Τίνε γὰρ εἶπεν ---- "1 Ὑἱός 
μου εἶ σὺ, "ἐγὼ σήμερον γεγέν- 
νηκά σε; [καὶ πάλιν] ᾿Εγὼ 
ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ 
αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν. 

[ΕῸῚ απο ψΈΪΟᾺ.... βαϊᾷ 
ἢ6,1 Τῇσα τύ τὴν ϑοη, {Π|18 
ΟΔΥ ἴᾶγα 1 Ῥαροίίοη (66, 
[8πᾶ δρϑίη,71 ν71}1 θ6 ἴο Βΐσω 
ἃ, ἘΔΙΒοσ, δηᾶ [6 58.811} θ6 ἴο 
τὴ6 ἃ ΚΟ. 

Ἠ6Ἀ. ἴ. 6. 

[Λέγει “ Καὶ προσκυνησά- 
τωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι 
δϑεοῦ, 

[Ηὸ 5811},7] Αμᾶ 1οὲ 4]} 
Π0 δηῆρ6]5 οἵ αοα τνουβῃΐρ 
ἨΪη1. 

Ιεᾶγο 15 δ 6  Δπα ΗΪδ8 πιο- 
{Π6 1, Δ5 4 5841] οἷθανο τπιιΐο 
815 ψιο ; δηᾶ {86 Ὺ 584}1 θ6 
ομο ἤθ5ἢ. 

Ἐκ. χχ. 12. (θοαΐ. ν. 16.) 

ἬΝ ΤΙΝ ἬΞΝΤΙΣ ἼΞΞ 
ν ΤῸΣ ὨΣΊ. [00 

ἐπρης 
Ἡοποῦΐ ἰῃγ [ΔῈ δηᾶ [ΠΥ 

τοῦ γ ; {π80 ΤΥ ΔΥΒ ΤΩΔΥ͂ 
6 Ἰοηρ' ροη [δ Ἰαπά. 

Ῥααΐ. Χχν, 4. 

:ἾΝ3. “ἦν ΘΠ ΓΝ 

ΤΊοι 5ῃ4]Ὁ τοῦ τι] Ζ216 
186 οχ ΘΩ Βα ἐχοδάοιῃ οαξ 
ἐξ 007. 

Νχ. ΧχΥὶ, ὅ. 

εἴ ΣΝΤΤΙΝ Πῆπ᾽ »Ὲ 

ΤῈΩ Τιοχᾶ Ὑ1] βῃονν γγῆο 
ΤῸ ἨΪϊ8Β. 

Ῥ5. 1, 7.,. ἀπᾷ 2 ὅδ. υἱὶ. 14, 

ΡΠ ΝΣ ΠΗ͂Σ Ὁ 

δὲν ἸΡΓΤΙΠΙ ὯΝ ΣΤ ΒΤ 
ΕἼΞ9 ὅ5 ΠΣ) ἘΠῚ 

ΤΠοὰ αγέ ΤΩΥ͂ 80Π ; (Πϊ5 
ὅδ ἤαγο 1 Ῥαροίίθη {1Π66.--- 
1 Μ1Π θῸ ἢϊ8 ἴϑΒου, δηᾶ 6 
51.411 ΒΘ ΤΩ 50η. 

Ῥε, πον! 7. 

ἘΠ ΘΟ ἸΌΠΠΗΣ 

ὙΥΟΥΒ.ΙΡ Εἶτ, 81} γ6 σοὔδβ. 

---------ς-ςς-ς--ς-ς-ς-ς-ς-ς-ς-- -ΠΠΠΡΠΡΠΠΡΠΡΌΡῤ8ᾷῤΌὃῤῤΌῤΌΌῤΌῤΌῤΌῤΌ΄΄΄ἷἷ:.-.-Ἕ-᾽͵ Φ Φ Φ᾽ΦὋΦὋ'''ῬῬο θ᾽ Θ Φ Φ Ἑ 

3201 ΠῚῚ)18 σποίδιί!οη ΤΩΔΥ Ὅ6 ΟἰΠΟΣ ἔγοτῃ ᾿ὐχοῦ, χχ. 15, οὐ δαηΐ, ν, 16. 
“Ἢ ΤῊ8. αποίατίοῃ 15 ἔγοσα Ῥξαὶ, χουν]. 7. ἰὴ {Π6 Βαορίπαρίης, ποῦ ἔγοιῃ Ὥκδαϊ, χαχίϊ, 43. 

Ιη ὅΠπ|ὸ Ἰατίου ρ]8οο τΏοτὰ 15 ΠΟΙ Πρ ΘΟΥΤΘΕΡΟΠηρ: ἰο δ ἴῃ [6 Ηδῦτονν. ΤΉδ ΑἸοχδη τίμα 
τϑοθηβίοῃ οὗ 6 ΤΙΧΧ,, τυ σῇ [Π6 ἀρΟΒι16 πιδοά, μὰ5 ἔβοτο υἱοῖ ἐεοῦ, ἰηβίοδα οὗ ἄγγελοι θεοῦ. 
ΤΗο ἩΘΌτΘΥ ποσὰ οἰολέηι ΠΘΥΟΥ ἀοηοίο5 ἀπσοῖς, 5 (ἰδβοπῖαβ δηᾶ Ἡδρηρβίθηθοτρ θοΓἢ Δ]|1ονν: 
50 {πα 1πὸ Νονν Τοβίδιηθηῦ ὙΥ]ΟΓ τηϑύ ἤᾶτο Βα ῬΟΙῚ Ῥάβθβρθβ οὗ 1Π6 1 Χ. ἴῃ Ηἷβ τηϊμᾶ 
δηᾶ τηξχϑα (Ποτὴ Ρ ἱορσοίθου. 



ποϊαέίοπ5 Θὁηπι ἔνθ Οἰα Ἵ δ5έαηιοηΐ ἔῃ, ἐἶι6 ΙΝειο. 

(212.) ῬῬΡΆ. οἱ, 4. 

ὋὉ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐ- 
τοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λει- 

΄ “- ᾽ 

τουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον. 

Ὕὴο τϑῖοθ ἷβ ΔΗρΡΘΪ8 
Βρ᾿τ5, 84 [18 τα η]βίουβ 8 
Ἠδτηϊηρ ἤτθ. 

(813.) ῬΆ. χἱῖν. 7, 8. 
Ὃ ϑρόνος σον, ὃ ϑεὸς, εἰς 

αἰῶνα αἰῶνος, ῥάβδος εὐθύτητος 
ἢ ῥάθδος τῆς βασιλείας σον. 
ἢγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐ- 
μίσησας ἀνομίαν. διὰ τοῦτο 
ἔχρισέσε ὃ δεὸς ὃ δεός σον 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς 
μετόχους σου. 

ΤΥ τόπο, Ο (οᾶ, 15 ἴῸΣ 
ΟΥΟΙ 84 ΟΥ̓ΟΥ ; [86 ΒΟΘρίγ6 
οὗἩ ἐγ ΚκΚιηράοιῃ 15. ἃ Β566}- 
ἰγθ οὗ Υτἱρρῦθοῦβηθθθ. Τῆσα 
ιαϑὺ Ἰονθᾶ τἱρθοῦβη 655, 8δη4 
Βαῖϊοα ΒΙΌΤΟΥ : ἐπογοίοτο αοᾶ, 
την Οαοὔ, 85 δποϊηίθα [Π66 
ὙΠ} [16 Ο1] οὗ ρ]αάπθθ5. θ6- 
γοπᾷ [ὩγῪ [8]]ογγ8. 

(214.) Ῥ5. οἱ. 26, το. 

Κατ᾽ ἀρχὰς τὴν γῆν σὺ κύ- 
ριε ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν 
χειρῶν σον εἰσὶν οἱ οὐρανοί. 
αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμέ- 
ψει5. καὶ πάντες ὧς ἱμάτιον 
παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ πε- 
ριβόλαιον ἑλίξεις αὐτοῦς καὶ 
ἀλλαγήσονται. σὺ δὲ ὃ αὑτὸς 
εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὖις ἐκλεί- 
ψουσιν. 

Τὴ (86 Ῥορίηηΐπρ ἐμοὰ, Ο 
Τιοτά, ἀἸάβὲ ν᾿ [86 ἰοαπάδ- 
ἰοῃ οὗ {η6 οαὐτἢ , δηα {86 
Ποδύθηθ δ΄6 [6 ὑΟΥΚ8. οὗ 
ἰῃηἷπ6 μΒαηᾶβ. ΤΉΘΥ 58}8]} 
Ῥοσίβῃ, θαΐ ὕΠοὰ γοιηαὶηθβ : 
δηᾶ [Π6Υ 811] 5ῃ8}} ννὰχ οἱὰ 
8ἃ5 ἃ δ ΘΗ : 8η4 88 ἃ γ68- 
ἰατο δῃδ!0 που [Ὁ] {Ποχὴ, 
δα ΤΠΟΥ 58.841} Ὀ6 οἤδηρδά, 
Βαΐ ποιὰ τὺ {Π6 5Βᾶπηθ, δηάᾶ 
ΤΥ γοδῦβ 8181} ποὺ [81]. 

ὼ Ἠ65Ὁ. 1. 7, 

[Λέγει. Ὃ ποιῶν οὺς ἂγ- 
γέλους αὐτοῦ πνεύματα κα 
τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς 
φλόγα. 

[Ξς 5.10},1] ὙΈῈΟ τηβκοίῃ 
18. δΔῆρ61]5 βρ υ]ῦδ5, δηα ]1)}5 
ΤῊ ἰβῦο 5 8 ἥδιηθ οἵ ἤχο. 

Η6Ἀ. 1. 8, 9. 

[Πρὸς δὲ τὸν υἱόν " Ὃ δρός 
νο5 σου, ὃ δεὺς, εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος, καὶ ῥάθδος τῆς εὐ- 
θύτητος ῥάθδδος τῆς βασιλείας 
σον. ἢγάπησας δικαιοσύνην καὶ 
ἐμίσησας ἀνομίαν " διὰ τοῦτο 
ἔχρισέν σε, ὃ ϑεὸς, ὃ δεός σον 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς. 
μετόχους σου. 

[Βα υαηίο ἴΠ6 ϑοῃ, [Π6 
5810},7,] ΤῊΝ τἤτοημο, Ο ΟΘοᾶ, 
Ϊἶβ [ὉΓ ΘΟ δηά δυϑ : ἃ, 
βορρίσο οὐ τ]ρη θοιθηθ88 5 
[6 Βορρίτε οἵ ἰῃγ Κίηράοτχα ; 
ΤΒοὰ Βαβί Ἰονθα στὶρῃΐθοιβ- 
655, δΔηἃ εῖθα ἰηϊααϊν ; 
ὑποχοίοσο (ὐοά, Θνθῃ (ἢ γ (σοῦ, 
Βδ5 8) οἰ η θα [66 τι Γη6 
ΟἿ] οἵ ρ]δᾶάπθββ ἃῦονθ [ΠΥ 
ἔ6]Πονϑ. 

ἨΘ5. 1. 10, ἄτα. 

[Καί Ξὺ κατ᾽ ἀρχὰς, κύριε, 
τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα 
τῶν χειρῶν σου εἰσὶν οἷ οὐρα- 
νοΐ" αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ 
διαμένεις " καὶ πάντες ὡς ἱμά- 
τιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡὧσ εἰ 
περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς, ὡς 
ἱμάτιον, καὶ ἀλλαγήσονται" σὺ 
δὲ ὃ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σον 
οὐκ ἐκλείψουσιν. 

[4π4.] Τῇοιι, Τιοσᾶ, ἰῃ 
(οὸ θοριηηϊηρ μαϑὺ ἰα1ἃ (86 
Τουπηαδίϊοη οἵ [16 Θαυίῃ : δπᾶ 
(Ὧ6 ἢθανθη8 8.6 {Π6 Ἰγοῦκβ οὗ 
τἷη6 Βαμᾶβ.Ό. ὙΤΠΘΥ 58}8]} 
ῬΟΙΒῃ ; Ὀπῦ τῆοα τοιηδιηθϑῦ : 
Θηα ΠΟΥ͂ 4}} 5.811] νγὰχ οἱ 
85. ἀοἱδὰβ ἃ ρσϑυτηθηΐ ; δηα 85 
8. νοδίασο δ..81]0 ἴμοὰ ἐο]ᾶ 
161 Ὁ}, 84 1Π6Υ 5841] 6 
σμδηροα; δι {Ποὰ γί [Π6 
5810, 8η4 ΠΥ γ6 818 514]1 ποῖ 
[41]. 
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ῬΆ, αἷν. 4. 

ὑϑοεοο πίον 
ἘΠ δ ὉΠ νῸ 

ΤῚΝ 

ὟΒΟ τοίη 8. δηροῖα 
ΒΡΙΓΙΒ ; ΗΒ τη ΠἸβίουβ ἃ ἤδτη- 
ἴηρ' ΗΓ. 

ῬΡ, χῖν. 6, 7. 

ἽΝ ἘΘΙΡ ὈΛΠΡΙΣ ἽΝ 
ΕΞ Ὁ Ἴδη Ὁϑῷ 

"ὃν »} ΚΦ ΡῚΣ Β3η 
ΤΏΡ ὈΠΟΝΣ Ἡπρρς 15 

ἐ ΠΒΠ ἡ γον 

ΤῊΥ ἴβτοπθ, Ο (οᾶ, ἐξ ἴοσ 
ΘΥ̓ΘΥ 8ηα ΘΥΘΥ: {Π6 βοθρίσο οὗ 
τ Κίηραοχη ἐβ ἃ τὶρῆϊ βοθρ- 
ὑγ0. ΤΒοα Ἰογοβὺ τἱρβίθοιϑ- 
Π655, 8ηα Παίοδὺ τὶ οκοᾶηρβϑ: 
{πογθίοσα αοᾶ, ῃγ αοά, ἢ} 
διηοϊηὐοα ἐἢ66 ἩὙΠῈῺ [86 01] οὗ 
δ᾽ άμ685 ἄθοΥο [ΠΥ 6]οννβ8. 

ῬΆ. οἷ. 96. (26.) ὅτε, 

ἩἼΣ ΤΠ πϑϑθῦ 
ΠΙΡΠΟ 1 ὈΝΟΝὗ Ἢ5} Πέ μΟΝ 
Π99) ὝΘΝΠ ΠΗΝῚ γδν 
ΒΕΡΌΠΙΗ ΟΣ Θ9 703} Ἴ225 
ἼΠΠ» ΔΏ ΠῚ ΠΗ ἐ ΕΌΠῸ 

ἘΡΟΥΣ 
Οὗ ο]ᾶ Βαβὺ ἴῃοὰ ]αἰᾶ ἐπα 

Τοπηἀαίίοι οὔ [6 φαυτἢ: αηᾷ 
{π6 Πρδύθηβ α76 1ῃ6 τοῖῖκ οὗ 
(Ὦγ Βαηᾶβ8. ΤΉΘΥ 5118}] ρου 5, 
Ὀαὺ ποὺ 5η810 ὁπάσζο ; γϑα, 
811 οὗ [θὰ 588}1 νγὰχ οἱή 
Ἧκο ἃ ρϑυτηθηῦ: ἃ5 ἃ νοβίιτο 
5881 ποῖ Οομδηρσα {861}, δηᾶ 
ὉΠΟΥ͂ 588}1} Ὅ6 ὁμαηρβᾶ : Βα 
ἴοι αγέ 186 5δτηθ, δῃηᾶ (ὮΥ 
γΘΔΓΒ 5881} ἢᾶνο 0 οπᾶ, 

“π--πππππππππΠΠΠΠρπ-π-πποοσοπ--π-π-ππΠΠοσ τ ττΤΤτῖἧῖἧΠΤΠἃΤ!ὮἝἷἵὟ“͵ πρ“΄-.αςς-ς--“΄ς--.---΄ ὁ σ ὈὈΟὈὉο. “Γ΄ ́ ΄΄΄΄ἝἽ͵ δϑδϑϑλϑ᾽ ̓  ̓ Ἔὁ . 

11. ΤῊΪβ ἀποίδμίοη 15 ἐακθη ἔγοση 186 ϑαρίπαρίην τὶ ἢ ἈΡΤΘΘΒ ὙΟΙΥ͂ ὨΘΑΥ͂Υ τ {π6 Ηδ- 

Ὅτονγ. [ηδίοδᾶ οὗ ὈΌΠΕ [86 Οοά, αὖ. οὗ [Π6 ΤΟΥ Χ, μ65 ἑλίξεις ΒΘ Ὴ 15 ἱπασαοπταίο, ΒουΡ 
186 τπτῖΐοσ οὗ 186 ἘΠ ΡΙΒ16 ΦΌ]]οτγ 8 10. ΤὴΘ ΑἸοχ. Οοᾶ. 65 ἀλλάξεις, ΒΟ 15. ἴῃ Ὁ). απᾶ {88 
Ψψαϊραῖο, Δηα 15 σου δ Ή]Υ ΟΠ ΟΥΤη 8016 ἴο [Π6 οτἱρίπδὶ, θαὺ 16 18 ποῦ [Π6 {τὰ ΤΟΔΟΊΩρΡ 1 [ῃ0 
ἘΊ 8116 το [86 ἩοΡτον8. ἼΠΟΥΟ 15 ποῦ {Π6 δαί 
ἴῃ [86 Ῥβδίτῃ δηᾷ [15 ἘΠ 5116 τγὰβ ἀλλάξεις. 

Μ ο 

ῬΓΟΘΔΡΙΠΙΥ͂ {πὰ [μ6 οτρίπαὶ τοδαϊηρ βου α 
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(215. ῬΕ, οἷχ. 1. 

Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν 
δῶ τοῦς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶν σου. 

δὶ τῇ οἡ ΤΥ τρῃῦ μδηᾶ, 
ὍΠ1 1 τηᾶκα {π1η6 ΘΏΘΠ.168 
ΤΥ [Οοὐδίοο!. ᾿ 

(Ὡ16.) ῬΒ5. γῇ. δ. 
τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμ- 

3 ΄“ « » ἿΆ 

νήσκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου 
ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν - ἤλάττω- 

3. ἃ [ . » 

σας αὐτὸν βραχὺ τι παρ᾽ ἀγ- 
Ψ- ΄ γέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφά- 

[4 

νώωσας αὐτὸν, καὶ κατέστησας 
αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
σου" πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 

Ὑ8αὶ 58 τϑδη, (μα (δοα 
αὺῦ τηϊπα ἃ] οὗὨ δὶπὶ2 ΟΥ̓́ΤΒ6 
ΒΟ. Οὗ τηδῃ, {πα [σα νἱβι δῦ 
ἢ ὃ ὙΠοὰ τηδάοβὺ ἢΐμὰ ἃ 
11.186 1655 ΤΠ8ῃ Δηρ615, το 
ἢδβὺ ογονγῃθα ἢΐπ 1 ΡΊΟΓΥ͂ 
δα Βοηοῦῦ ; δηᾶ {πο 56. 
Ἦϊ ΟΥ̓ΘΡ [ῃ6 ψΟΥΚΒ οὗ ΤῈγῪ 
ΠδηᾶθΒ. Του Βαβϑὺ ραΐ 4]} 
ΤΠϊηρ5. ἴῃ ΒΕ] οὐΐοη πΠ6ΘΡ 
Ὧ15 ἴδοίῦ, 

(217.) ῬΌΆ5. χχὶῖ. 28. 

Διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου 
τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκ- 
κλησίας ὑμνήσω σε. 

1 “11 ἀροϊατο [ΠΥ Ὥδηηδ [9 
ΤΩΥ Ὀγοίῃγϑη; ἴῃ {86 τηϊαϑὲ οὗ 
{Π6 σμυτοῦ 1 ΜΠ βίηρ; Ῥγαΐβθ 
ἴο 166. 

(218.) 15. νἱϊ!. 17, 18. 
Καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ᾽ 

αὐτῷ. ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία 
ἅ μοι ἔδωκεν ὁ θεός. 

Απᾶ Ἱ ψ11}} ἰτδῦ ἴῃ ΐπ. 
ΒοΒοΙά 1 δᾶ {86 οἰ] άτθη 
ὙΏΊΟῈ αοα ἢδ85 ρΊΥΘΗ Τη6. 

(219.) Ῥ5. χοῖν. 7., ὅζα, 

Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὖ- 
τοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε 
τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ πα- 
ραπικρασμῷ. κατὰ τὴν ἡμέραν 
τοῦ πικρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμφ " οὗ 
ἐπείρασάν με οἷ πατέρες ὑμῶν, 
ἐδοκίμασαν, καὶ εἶδον τὰ ἔργα 

ΜΒ ηδ|οαὶ ΟγϊἸοΐβηι. 

ἨΘΌ. 1. 18, 

[Εἴρηκέν ποτε 7 Κάθου ἐκ δε- 
ξιῶν μου ἕως ἂν δῶ τοὺς ἐχθρούς 
σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου ; 

[3614 Βα δ 8ηγΥ {τὴ6,] δ΄. 
ΟἹ ΤΥ τίρῃν Βαπᾶ, πηι}} 1 
τ, Δ ΚΟ [81Π8 ΘΏΘΙ168 ΤΥ ἴοοὐ- 
βίοο!, 

ἨΘΡ. 11. 6, ὥσ, 

[Διεμαρτύρατο δέ πού τις 
λέγων Τί ἐστιν ἄνθρωπος, 
ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἂν- 
θρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν : 
ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι 
παρ᾽ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ 
ἐστεφάνωσας αὐτὸν, [καὶ κα- 
τέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα 
τῶν χειρῶν σου,] πάντα ὑπέ- 
ταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν 
αὐτοῦ. 

[Βυϊ ομθ ἴῃ ἃ οογίδίη ὉΪδ 
ἰοβ. 104, ΒΥ 101 ὙΥμαΡ 18 
τη ὑμδὺ τΠοὰ ἂῇῦ τηϊπα π] οὗ 
Βτ ἢ ΟΥ̓ [6 50η οὗὉὨ τη81, {μδὲ 
του νἱβιϊοβὺ ῃΐτη ὃ 'ΤὭοα τηδα- 
οδύ ἷπι ἃ 11{{16 Ἰονγο ἐδ [Π6 
ΔΏΡΘΙΒ : μοι ογουπθαβύ Πΐτη 
ΜΠ ΘΊΟΥΥ δηα Ποποῦν, [πᾶ 
ἀϊάϑι βοῦ Ὠΐτω οὐϑὺ {Π6 σοῦ 
οὗ τῇν μδῃᾶ8,]Ζ] Του Βαβὲ 
Ῥαῦ 411} [Πϊηρ8. ἴῃ βαθ]θοίϊοι 
πη ον 15 ἔδοί, 

ἩἈ. ἰ1. 12. 

[Λέγων Ἴ ᾿Απαγγελῶ τὸ 
ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, 
ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε. 

ΓΒΑΥηρ,}] 1 ψ1Π1 ἄθοϊαγο 
ΤΥ ὩδΙη6 τπιηὔο ΤΥ ὈγΘΙΠΤΘΗ, 
ἴη (δ6 τηϊᾶβι οὗ Π6 Ομυτοι 
Ὑ7111 β'ηρ' Ῥγαΐβθ ππίο {Π66. 

Ἠ6ΘΌ. 11. 12, 19, 

[Καὶ πάλιν 1 Ἐγὼ ἔσομαι 
πεποιθῶς ἐπ’ αὐτῷ, [καὶ πά.- 
λιν» Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ 
μοι ἔδωκεν ὅ θεός. 

[Απᾶ δρδΐῃ,7 1 11 ρυΐ 
ΤΩ ἰγαδὺ ἴπ δίπι. [Απᾶ 
ἀραΐῃ,] ΒΘμοΙᾶ, 1, δπὰ {88 
σὨΠ]άγθη ὙΠΟ αοά μα 
δίγθῃ ΤΏ6. 

ΗΘ. 111. 7., ὅζα. 

[Καθὼς λέγει τ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον» Σήμερον, ἐὰν τῆς φωνῆς 
αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύ- 
νητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν 
τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν 
ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ 
ἐρήμῳ, οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες 

ῬΒ. ὁχ. 1. 
πν}} Ἀ) 2 Ὁ ἊΦ 

ΠΟ ὉΠ ΤΦΝ 
510 πο δὖ ΤῊΥ τὶρμύ μδηᾷ, 

1}}1 1 τη ῖκο {81Π6 ΘΗΘΙΏ16Β 
ΤᾺΥ ἐοοίδβίοο!. 

Ῥϑ. νῇϊ. δ. (4.) δα. 

ἼΞ᾽ Ἀ,Ί 59 ΘΝ ΤΙ 
ὙΠΊΘΙΠΙΣ ἐλ ἼΡΕΙ "2 ΘΝ 
ὙΠ) Ὑ33) ὈΡΠΡΙΠ Ὁ 
ὌΨΩΞ ἡΠΟ ΘΕ ἐ ἩΠΊΩΜΙΙ 
ΕΟ ΓΠΠῚ ΠΡ 5. Ὁ Ῥ 

Ὑγ1δὲ ἐβ τηβϑῃ, {μδὺ ἰμοὰ 
δτί ταϊη ἃ] οὗ δίῃ ὃ δηᾶ {6 
500 οὗ τηϑῃ, {Πᾶν ἐῃοα νἱβῖῦ- 
οδ ἢ ὃ ἘΕῸΣ ἴδοι Βαϑὲ 
τηϑᾶθ Ὠἰπὰ 8. 11{{16 ἸοΟΤΟΥ Π8Π 
{Π6 Δῃρ615, δηαᾶ Παϑὺ οσονποϑᾶ 
Ὦϊπι ὙΠ} ΡΊἸΟΥΥ ἀπ ΒοποῦΥ. 
Του τηϑᾶάρθϑὲ τ ἰο Βᾶνθ 
ΟΠ ΟΠ ΟΥ̓ΟΣ ἰδ6 ποτκο οὗ 
τὴν Βαηᾶβ; ἐποὰ μδϑὺ ραΐ 81] 
ἐλίποο ἀπᾶοσ μἷβ ἔδϑῦ. 

5. χχὶϊ, 29, (22.) 

ἬΠΞ "Πρ ΠΊΒΟΝ 
ἐΠΌΡΟΝΣ ὉΠ0 

1 Μ1Π ἄθοϊατο [ΠΥ πϑιηθ 
ΠΟ ΤῊΥ͂ ὈΓΘΙΒΓΘη : ἴῃ (ἢ6 
τηϊάϑύ οὗ {86 οοηρτορϑίίοῃ 
Ὑ111 ῥγαῖβα [Π66. 

15. ΝΠ], 17, 18, 

ΣΝ ς ΠᾺΠ εἿδ ἸΠΗΡῚ 

ἐ ΠἢΠῚ "9 ἼΠΣ ὝΡΙΣ ΡΤ Η, 
Απμᾶ] ν1]}1 Ἰοοκ ον Ηϊπη. 

ΒΘΗΟΙὰ 1 απᾶ [π6 Ομ] ἄτοπα 
Βοτα {86 Τιοτὰ Π81} ρίγοι 
ΤΩ6. 

Ῥ5. χουν. 7, ὅζο. 

ἘΠ ἸΡΡΞ ΩΝ ὈΛῚ 
ΠΣ Ὀ5330 ἩΡΩῸῸΝ 
ἽΝ ΣἼΒΊΩΞ ΠΡ ΟἿ3 

"ΣΝ ΠἼ5 ὈΠΗ͂Σ Ν5)8. 



ιεοέαξϊοης ἔγοηι ἐδ6 Οἰἱα Ἵεεέαηιοπέ ἔπ ἐδ ἸΝειῦ. 

μον. τεσσαράκοντα ἔτη προσ- 
ώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ, καὶ 
εἶπα ᾿Αεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ, 
καὶ αὐτοὶ οὖκ ἔγνωσαν τὰς ὅ- 
δοὺς μου" ὧς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ 
μου Ἑϊ εἰσελεύσονται εἰς τὴν 
κατάπαυσίν μου. 

Το- αν ἢ γὺ Ὑ1]1 θᾶγ 
Ἠἷβ νοῖοθ, Βαγᾶθῃ ποῖ ὙΟῸΓ 
ΠΘδτίβ : 85 ἴπι {πΠ6 ῥγογοσδίϊομ, 
Θοσογάϊηρ ἴο [6 ἀδΥ οὗἉ ἵττὶ- 
ἰαϊϊοπ ἴῃ τῃ6 ὙΠΘΟΥΠΘΒΒ : 
ὙΏΘΙΘ γΟῸ [μου ζοχηρίοα 
Τὴη6, ῬΓΟΥ͂Θα Τὴη6 δΔηα 5877 ΤΩΥ͂ 
ὙΟΥΚΒ. ἘΌΟΓΣΥ͂ γΟΔΓΒ γα 1] 
δτιονθα τῖ} {818 σοηογδίίοῃ, 
Δα 5814, ΤΏΘΥ Ὧο δἰνγαγϑ 
ΟΥΥ ἴῃ {μοῖν, μθατί, δηᾶ [ΠΟΥ 
βᾶνθ Ὡοΐ ΚΠΟΜῊ ΤΥ Ὑ805. 
50 1 βύοῖθ ἴῃ ΤΥ ΨΊΔΙΙ, 
ΤΉΘΥ 8881] ποῦ ΘμΐΟΣ 1ηἴο ΤΟΥ 
χοβῦ. 

(220.)ι ῬῬΡΒ. χαΐν, 8. 

Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὖ- 
τοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε 
τὰς καρδίας ὑμῶν, ὧς ἐν τῷ 
παραπικρασμῷ. 

Το-αΥ 1ὃ γὸ ψ1] θδῦ 
ἨΪἷβ8Β γοΐοθ, μαγᾶάθῃ ποῦ ὙΟῸΣ 
᾿ιθατίβ; 88 1 [89 Ῥγογοοϑίοῃ. 

(221.) ῬΡΒ. χαΐν. 11. 

Ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μον 
Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατά- 
παυσίν μου. 

50 1 βσουθο 1 ΤΩΥ͂ ΨΥ}, 
ΤΉΘΥ 5881 ποῖ οπΐοῦ ἱπίο 
ΤΑΥ͂ Τοβύ. 

(222.) ὋἋΟροη. 1. ὃ. 

Καὶ εὐλόγησεν ὃ θεὸς τὴν ἡ- 
μέραν τὴν ἐδδόμην καὶ ἡγίασεν 
αὐτήν' ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπανσεν, 
ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, 
ὧν ἤρξατο ὃ θεὸς ποιῆσαι. 

Απμὰ (ἀοᾶ Ῥ]οοβοά {16 
Βουθηίῃ ΟΔΥ͂, δηα βδηοϊ βοᾶ 
ἦι, θοοδῦδβο ἴπ 1 6 οραβοᾶ 
ἔγοτη 811 8 Του ΚΒ ΒΟ 6 
Τηδᾶθ. 

ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ καὶ εἶδον τὰ 
ἔργα μου τεσσαράκοντα ἔτη. 

“ὦ “ , 
διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ 
καὶ εἶπα ᾿Αεὶ πλανῶνται τῇ 
καρδίᾳ " αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν 

Ά ’ ε “. 

τὰς ὁδούς μον, ὡς ὥμοσα ἐν τῇ 
ὀργῇ μου Ἑἰ εἰσελεύσονται εἰς 
τὴν καταπαυσίν μου. 

[Δ451}6 ΗΟΙΥ ΟΠοβὺ 86: },7 
Το- ἂν [ἢ γα Ψ11]1 δῦ Ηἷ5 
γοΐοο, Παγάθῃ πού γουσ μοᾶτίβ, 
88 ἴῃ ΓΠ6 Ῥγογοοδίοη, [ἢ 1Π6 
ΑΑΥ ΟΥ̓́ τοτρίδυϊοη ἴἢ [86 
ὙΠ άογηο55: ΉΘη γοῦν ἴα- 
ΤΠΘΥΒ ὑθτη ρα Τη0, ΡΥΟΥΘα ΤῺ6, 
ΒΗ ΒΑ ΤΩΥ͂ ὙΟΙΓΚΒ [ΟΥ͂ 
γοᾶϊθ, ΥὙΥΒογοίοσο 1 νγὰβ 
δτιονοα σὴ [18ὺ ροπογδίίοῃ, 
δηἃ 514, ΤΉΘΥ ἀο δ νγΔΥ5 
ΟΥῪ ἴἢ ΠΟΤ Πρᾶχὺ ; δῃα {ΠΟΥ͂ 
Βᾶγνο ποὺ ΚΠΟΜΤΏ ΤῺ γΑΥ8. 50 
1 ΒΑΘ ἴῃ ΤΩ ταί, ΤΉΘΥ 
88}81}}] ποῦ ΘὨΘΥ ἰηἴο ΤῊΥ͂ ταδί. 

ἨΔ}. 11, 15. 

ΓῈν τῷ λέγεσθαι] Σήμερον, 
ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 
μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὕ- 
μῶν ὧς ἐν τῷ καταπικρασμῷ. 

ΓΎΆΣΙΟ 10 15 5814,1 Το- δ Υ͂ 
1δ γε Μ᾽ θᾶ ἷ8 γοΐςθ, 
Βασάθῃ ποῦ γοῦν Ὠροατίβ, 88 
ἴῃ 186 ΡῬτονοοδίίοῃ. 

ἨΦΘ}. ᾿ν. 8. 

[Καθὼς εἴρηκεν" ᾿ῶς ὥμοσα 
ἐν τῇ ὀργῇ μου Ἑΐῤ εἰσελεύ- 
σονται εἷς τὴν κατάπαυσίν μου. 

[Ὰ5]16 8814.7 Α5.1 μϑνυθ 
ΒΟΥ ἴΠ ΤΩΥ͂ ΔΉ, 1 ΤΠ6Ὺ 
88.811 ΘῃἴΟΣ 1ηἴο ΤΩΥ̓ γοϑϑύ. 

ΗΘ. ἰν, 4. 

[Εἴρηκεν γάρ που---.Ἴ Καὶ 
κατέπαυσεν ὅ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
τῇ ἑδδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔρ- 
γων αὐτοῦ. 

[ΕῸΓ μ6 βρᾶκθ ἴῃ δ οϑὺ- 
ἰδῖπ Ῥ͵δοβ...} Απᾶ αοῦ ἀἰᾶ 
τοϑὺ [88 βϑύθητῃ ἀαΥ ἔγοπι 8] 
δῖ5 ᾿γοσΚϑ. 

10ὅ 

πὸ ὈΥΞ ΝΣ ΟΌΡΒ ἸΜῚ 
ὙΠ Ν ἼΩΝ Ξ Οὴρκξ 
ἐ 5 ΑΜ ὩΠῚ ὩΠ 30 

ὭΣ ἘΝ ἜΠΞ ΣΙΝ 
ἘΏΓΣΟΓΘΙς ΠΝ 8) 

Το-ᾶδν, 1 γο 1] ΠθᾶΥ ἢ185 
γοῖοΘ, βαγάθῃ ποῖ γοῦγ Ὠθατί, 
85 ἴῃ 1716 ριογοοδίϊοῃ, πα ἃ 8 
ἐμ [86 ἄδγ οἵἉ τοιηρίϑιοη ἴῃ 
186 Ὑ]]ΑΘΥΠ 685; ΨΏΘΩ ὙΟῺΓΣ 
ἔαίμο 5. τοιηρίθα τὴ6, Ῥτονθᾶ 
Τη6, Δη 5δνν ΤΥ ΟΥΚ. ἘΌΣΥ 
ΥΘ 678 ΙΟΠρ᾽ γγἃ8 1 στον θα σι ἢ 
{185 σοηῃογαύοη, δηα βαϊὰ, Τὸ 
8 ἃ ὈΘΟΡΪΘ6 {88 ἄο ΟΥΓ ἴῃ 
ὉΠΟΥ͂ Ὠοαχί, δηα {Π6Ὺ ἢᾶνθ 
τιοῦ ΚΟ ΤΥ 878. Ὁ ἴο 
ΟΠ 1 Β.ΥΔΙΓΘ 1Π ΤΩΥ͂ Υ ΔΙ 
πῶ} {ΠΟῪ 5ῃοι]α ποῦ θηΐθν 
ἰηΐο ΤΥ Τοδύ. 

ῬΒ. χου. 7, 8. 

ἐν ἸΡΡΞΓΝ ὩΜΠ 
ΠΗ Ἴ3 Ὀϑ330 ἸΡΠ ΟΝ 

ὁ ΠΡ 5 

Το-ἄδγ [ἢ γο ψ11 ραν ἢΪ5 
γοΐοθ, Βαγἄθη ποῦ γοΟῸ ἢΘΑΤῦ, 
88 ἴῃ 716 Ῥγογοοβίοη. 

Ῥβ. χονυ. 11, 

“ἰ ἘΝ ἩΣΞ Ε 
ἘΈΓΑΣΘ ΝΣ ΒΝ: 

Ὁπίο ψΒοτα 1 5.786 ἴῃ ΤΩΥ͂ 
τα {δδὺ ΠΟΥ͂ Βμου]ά ποί 
ΘὨΓΟΙ 1ηἴΟ ΤΙΩΥ̓ Ταδί. 

ἄοη. 1]. 8, 

Οὐ ὙΙΣ ΠΡ Τ2} 
ἿΔ 3 Ἰπδ ἼρΡῚ πραἢ 

πα ἸΡϑι δ οϑ Πὰν 
ἘΠ συ Ὀτῖδις ΝῚΞ 

Αὐᾶ Οοἂ ὈΙοβϑοᾶ {ἐπ 
ΒΟΥ ΏΤ ἄδΥ, αηα 5βδηοι θα 
10; Ὀθοδαβο ἐπα ἴῃ 0 Πα μαά 
Τοβίρθα ΤΌ 411 185 πψοῦκ 
Μὴ Οοα ογοαίϊοά δπᾶ 
τηδάρ, 

22 ΤῊΪΒ 15 Ἰγτοτη [π6 Οτοθκ, τ ἢ ΒοΙΩ6 5] 15:10 ΘΠ ΘΏΡΌΒ. 
ἍΓ 9 
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(223.) ῬῬΌ5. χοΐν. 8. 

Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὖ- 
τοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε, 
γὰς καρδίας ὑμῶν. 

Το- αν 1 γὸ νψν1}} ΠΘΑΥ 8 
Ὑοΐοο, Βαγάθῃ ποῦ γου ἤθδτίδ. 

(224. Ῥρ, 11. 7. 

Υἱός μου εἶ σὺ, ἐγὼ σήμερον 
γεγέννηκά σε. . 

ΤΠοῦ αὐ ΤῊΥ ὅοη, ἰο0- Ἃ Ὁ 
μᾶγο 1 Ῥαροίθῃ {866. 

(225.) ῬἩῬΡ5. οἷχ. 4. 

Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ 
τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

ΤΠοα αὐ 8 ῬΥΪοδύ ΤῸΓ ΘΥ̓ΟΥ, 
αἰτοῦ 016 ογᾶοσ οὗ ΜοΙοῃϊ- 
Βραθο6. 

(226.) ἄεη. χχῖϊ. 16, 17. 

Λέγων, κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὥμοσα, 
λέγει κύριος" ἢ μὴν εὐλογῶν 
εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων 
πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου. 

ϑαγίηρ, 1 ἤᾶγο 5 ΟΤ ἈΥ͂ 
ΤΩΥΒ6] ἢ, 861} 1Π6 Τιοτά. --- 
ΘΌΓΟΙΥ ὈΙοββίηρ 1 ψ1}} Ὁ]685 
1866, Δηα τη ΠΡ] γηρ 1 Μ1}}} 
ΤΌ] ΡΙΥ (ΠΥ 566. 

(227) ῬΞ. οἷκ. 4. 
Ὥμοσε κύριος καὶ οὗ μετα- 

, Δ ε Ά 3 

μεληθήσεται Σὺ ἱερεὺς εἰ5 τὸν 
αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχι- 
σεδέκ, 

ΓΏ6 Τιοσᾷ ϑόσα δηᾷ νὑ]1}} 
ποῦ τοροηῦ, ΤΊ οτι ατΐ ἃ ῥυϊοβὶ 
ΤΟΥ ΘΟΥΘΥ, ΔΙ͂ΟΣ {ῃ6 ΟΥ̓ΘΙ οὗ 
ἽΜΟΙΟ ἰβοᾶδο, 

(228.) Ἐχ, χχυ. 40. 

Ὅρα ποιήσεις κατὰ τὸν τύ- 
πον Τὸν δεδειγμένον σοι ἐν τῷ 

Βιδοαῖ Ογἰξοϊβηι. 

ἩΘΌ}. ἴν. 7. 

[Καθὼς προείρηται “ Σήμε- 
ρον, ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκού- 
στε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρ- 
δίας ὑμῶν. 

[Ὰ.5 10 15 βαϊα δοίοτβ,Ἱ Τὸ- 
ἅΔΥ, 1 γο 11 ραν Η18 νοῖδθ, 
Βατάδη ποῦ γοῦν πϑατίβ. 

ἩἨΘ. ν. ὅδ. 

[ὋΟ λαλήσας πρὸς αὐτόν "1 
Ὑἱός μον εἶ σὺ, ἐγὼ σήμερον 
γεγέννηκά σε. 

[Βαῦ 6 5βεϊᾷ απίο Ἀΐη),7 
ἼΤΠποὰ αὐ ΤῊΥ δὅοη, ἰο-ἀΔΥ 
ΒδγΘ 1 Ῥορσοίίοῃ {Π66. 

ἨΘὉ. ν. 6. 

[Καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει" 
Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ 
τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

[45 δ βαὶ ἢ αἷδὸ 1 δῃο- 
{86 Γ Ρ]866,7 Του ἀτύ ἃ Ῥυὶθβί 
ΤῸΓ ΘΥο δἰζοσ {η6 οτᾶάον οὗ 
ΜοΙΟΒΙ5θᾶθο, 

ἨΘΡ. γνἱ. 18, 14. 

[Ὁ θεὸς ὥμοσεν καθ᾽ ἑαυτοῦ, 
λέγων 7 Εἰ μὴν εὐλογῶν εὖλο- 
γήσω σε καὶ πληθύνων πληθυ- 
γνῶ σε. 

[αοἅ διγαῖθ ΕΥ̓͂ δ΄γη56 1}, 
ΒΒ Ρ.}1 ΘΌΓΟΙΥ Ὀ]οβδιηρ 1 
Ὑ711 Ὁ]6 55 [Π66, δηᾶ τηα] ῖ- 
ῬΙγίπρ 1 711} τα ΠΡ] [Π|66, 

Ἠδοϑ. νἱ!. 17,921. 

[Μαρτυρεῖται γὰρ] ὅτι σὺ 
ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν 
τάξιν Μελχισεδέκ.--- [Διὰ τοῦ 
λέγοντος πρὸς αὐτόν. "Ὥμοσεν 
κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθῆσε- 
ται, σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα 
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ, 

[ΕοΥΡ Βο ἰεβι1|Ηῆ64,1] ΤΒοὰ 
ΔΙ ἃ Ῥτϊοδὺ ΤῸ ουοΥ δέου [ἢ 6 
οΥ̓οΣ οἵ Μοιοβίβεαθο [18 
ΠΕ {Πδὺ βαϊά πηΐο ἢ ϊπ},7 
ΤΟ Τιοχὰ βυχᾶτο δηα .}}}} ποῦ 
τορθηΐ, Τῆοα τὲ ἃ Ῥγϊθδῦ [ῸΣ 
ΘΥΟΙ δέου {π6 ογτᾶου οὗ Με]- 
ΟΠ ]Ἰβοᾶθο. 

Ἠ6}. νἱϊ1. δ. 

[Καθὼς κεχρημάτισται Μωυ- 
σῆς "1 Ὅρα γάρ [φησιν͵] ποι- 
ήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον 
τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει. 

58. ΧΟΥ͂. 7, 8. 

ΕΡΟ ΠῚ ἸΌΡΞΓῸΝ ΡΠ 
Ἐ ΠΌΣΟΞ 9320 ἸΡΕΓΟΚ 

Το-δγ 1 γα 111} θυ 18 
γοῖσο, Ὠαγάθῃ ἢοὺ γοῦν Ὠθατΐ 
88 ἴῃ. [16 ῬΥΟνΟΟΔΙΪΟΗ. 

Ῥπ. 111,7. 

ΞΡΠ ΝΣ ΠΕΝΣ Ὁ 
: 70» 

Ἴποα αγέ ΤΥ βοη, (ἢ 18 Δ Υ 
Βᾶνθ 1 Ῥοροίίθῃ [Π66. 

ῬΒ. ΟΧ. 4. 

ΠῚ ΟἹ ὈΡῚΝ ἸΏΒ ΤΙΣΙ 
ἘΡΊΣΣ 00 

Το αγέ ἃ ῬΥΓΙΟδὺ ΤΟΥ ΟΥ̓́Θ 
δίθου 186 ογᾶθν οὗ ΜοίοΒϊΖο- 
ἃθΚ, 

ὅδη. χχὶϊ. 16, 17. 

ΓΙ) ΝΣ ΤῊ 
ἐΡΊΓΤΙΣ ΠΞῊΣ 

ΒΥ ΤὨΥΒ0ΙΓ πᾶν 1 Β.ΤΟΙΉ, 
5 μ86 Τυοχά --- ΤῆδΓ ἴπ 

Ο]οϑδίπρ 1 ψ1]1 Ὁ]685. [Π66, 
δηἃ ἴῃ τ] ΠΡ γηρ 1 σὑ1}} 
ΙΔ] ΕΠΙΡΙΥ (γ᾽ 566, 

Ῥ58. ΟΧ. 4. 

ὉΠ8) δδη ΠῚΠΣ ΜΞ) 
ὨΤῸΣ Ὀρμ ἸΒΤΠΣΝ 

ἐΡΉ ΞΟ 

Το Τιοσὰ 8} βύγοσῃ, δηᾶ 
ΜΨ1Π ποῦ στοροπῖ, Τποῖι αγέ ἃ 
Ῥγϊοϑῦ ΓῸΣ ΟΥ̓ῸΣ ΔΙ͂ΟΣ ἴΠπ0 ΟΥ̓ΔΟΥ 
οἵ ΜΜοΙο:Ζθάρκ. 

Ἐκ. Χχνυ. 40. 

ΠΞΓΞ ΠΟΣῚ) πιδὴ 

Σ Ἴ3 ΠΙΣῚ ΠΗ 



ῳποίαζέοηα Κϑ πηι ἐς ΟΙΑ Τεβίαπιθηΐ 

266, ἔοι 5188} τιϑῖκα ΓΠΘῖὰ 
δορογάϊηρ ἴὸ [ῇ6 ρϑίοχῃ 
Βῃοιγρα [Π66 τὰ [886 τηοπηΐ. 

[ 

(929.) 961. ΧΧΧυ !. 81, ὅς, 

᾿Ιδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ 
κύριος, καὶ διαθήσομαι τῷ οἴκῳ 
Ἰσραῆλ καὶ τῷ οἴκῳ Ἰούδα δια- 
θήκην καινήν, οὗ κατὰ τὴν δια- 
θήκην ἣν διεθέμην τοῖς πατρά- 
σιν αὐτῶν, ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαθο- 
μένου μον τῆς χειρὸς αὐτῶν 
ἐξαγαγεῖν αὑτοὺς ἐκ γῆς Αἰ- 
γύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμει- 
ναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, καὶ ἐγὼ 
ἠμέλησα αὐτῶν, φησὶ κύριοϑ" 
ὅτι αὕτη ἢ διαθήκη μου, ἣν δια- 
θήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ Μετὰ 
τὰς ἡμέρας ἐκείνας, φησὶ κύριυς, 
διδοὺς δώσω νόμους μον εἰς τὴν 
διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας 
αὐτῶν γράψω αὐτούς, καὶ ἔσο- 
μαι αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ αὐτοὶ 
ἔσονταί μοι εἰς λαόν. καὶ οὐ μὴ 
διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην 
αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἂδελ- 
φὸν αὐτοῦ, λέγων Τνῶθι τὸν 
κύριον" ὅτι πάντες εἰδήσουσί 
με ἀπὺ μικροῦ αὑτῶν ἕως με- 
γάλου αὐτῶν, ὅτι ἵλεως ἔσομαι 
ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ 
ἔτι. 

ΒοΠοΙᾶ, [6 ἄδγϑϑ σοιηθ, 
ΒΕγ8 186 Τωοχᾶ, ψῆθη 1 ψΨ1]}} 
χῇᾶκο ἃ ποῦν οογομδηὺ ὙΠ 
{Π86 βουβὸ οὗ [5186] δπᾶ τ1Π 
[86 ἢοσδβ6 οἵ δπᾶδ : ποὺ 806- 
οοτάϊηρ 0 {6 οογρηδῃηΐ 

[45 Μοβοθ νὰβ ϑᾶπι- 
τη ]5ῃ64,] ΕοΙ, 566. [5811 
867 [μδὖ ὕπο τᾶ ΚΘ 81] [ΠΡ 5 
δοοογαϊηρ ἴοὸ [6 φϑδίξζοτηῃ 
Βῃονοα ὁ {866 ἴῃ 186 
τηοπηῦ. 

ἨΘΡ}. ν1]. 8., ὅζα, 

[Λέγει "1 Ἰδοὺ ἡμέραι ἕἔρ- 
χονται, λέγει κύριος, καὶ συν- 
τελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ 
καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθή- 
κην καινήν, οὗ κατὰ τὴν διαθή- 
κην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν 
αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαδομένον 
μου τὴς χειρὸς αὐτῶν, ἐξαγα- 
γεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, 
ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ 
διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἢμέλησα 
αὐτῶν, λέγει κύριος. ὅτι αὖὕ- 
τη ἢ διαθήκῃ [μου] ἣν διαθη- 
σομαι τῷ οἴκῳ ᾿Ισραὴλ μετὰ 
τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύ- 
ριος5, διδοὺς νόμους μουν εἰς τὴν 
διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας 
αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ 
ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν, καὶ αὐ- 
τοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. καὶ 
οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν 
πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων Τνῶθι 
τὸν κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσου- 
σίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγά- 
λου αὐτῶν, ὅτι ἵλεως ἔσομαι 
ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἄνο- 
μιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι. 

. [6 5,1] ΒΟ], {86 
ἄαγ8 οὐδ, βδ ἢ 086 [ωοτὰ, 
ὍΏθη 1 Ὑ11] τδῖκο ἃ πον οο0- 
φοηϑηΐ ὙΠ [6 Βομβ6 οὗ 
1518.61 δῃηᾶ σὰ (16 Βοιδο 
οἵ δπᾶδῃ: Νοῦύ δοοογάϊηρ' ἰο 

ἐῃ ἐδε Λγζριο. 167 

Απᾷα Ἰοοῖκ ἐπδξ ἐμοι τηδῖκα 
ἔλοηι αἴϊον [Ποὶγ υδὐζΘ , τ ΒΙΟἢ 
τγὰ8 βῇοννοα {π06 ἴῃ {86 
τιοπηΐ. ᾿ 

161, Χχχί. 81, ὅζο, 

"ἜΝ ὈΝΞ Ὁ ΠῈΠ 
ὈΚῚ ΠΙΞ ΤΙΣ "Ἐ39) ΠῚΠ’ 
ΓΞ ΠῊΠ᾽ ΠΝ ΠῚ 
Ἴἥ ΠΡΊΞΞ ΝΟ τ ΠΡῚΠ 
ΠΞΞ ΡΝ 

Ἐπ τορε ῬΝΠῸ 
ΡΠ ΓΝ ὈΣΥΤ γ ΡΟ 
ΛΝ) ΠΡΊΝ ΤΊΝΕΣ ΝἼῈΠ 
 ἘΠΟΠΥΒΝΣ ὉΣ ἘΡΡ3 
γΣΣ ἙΝ ΓΞΠ ΠΝῚ 

ΝΣ Ὁ» ΓΡΞΤῈΣ 
ΠΥΠΓΈΞ ΠΞΠΠ - ὉΠ 
ἘΞΞΊΡΒ ΡΤ ἘΠ) 
ΡΠ ΤΏΡ: ὈΞΌΤΘ 
πρλ ΠΡ πο ὩπῸ 
ἫΨ Ὑπ905 δὴ. ἐ αρο Ὁ 
ΝΣ ΟῚ ΠΣ Οἷα 

ΠΤ ἡ» Ἴρδο, πὰ 
ὨΣΊ "ΓΊΝΣ ἈΝ) ὩΦῚΣ 5 
5 ΠΊΠΡΓΏΝΣ ΟῚ) ἸΜ] 
δ ὈΠΝΠΟ.. νὉ πδος 

ἐ ΘῊΣ 

ΒΟΠΟΙᾶ, [6 ἀδγ8 ὁοχη6, 
ΒΘ [86 Τιογᾶ, {πμ8ὺ 1 ψ}} 
ΤΆ ΚΟ ἃ πον ὀονοηδηὺ ὙΠΠΕ 
[6 Βοιβθ οἵ 15Γ86], δηᾶ ψ1Ὲ 
{86 ἢοπβδο οὗ δ πάδῃ; Ὡοΐ 86- 
οογαϊηρ το (ἢ δΘονοηϑηῦ ὑΠμαΐ 

259 ΤῊΪ5 Ἰοπρ' αποίδιοῃ 15 ἔτοτῃ {86 ΤΙΧΧ., τυ] ἃ ἔδτν πηϊτηρογίδης γ ΥΌ 8] δ] οσαυ] οἢ8 ἐπαΐξ 
ἄο ποῦ δῇοοῦ [86 τηθϑηΐηρ, ΤῈ ἩθΡγονν ἀρτθθθ ἢ τΓπ6 ΤΙΧΧ,, ὁχοθρύ ἴῃ 9056 οἰδαδ6 

ΒΟΉ 15 ΔΡΡΔΥΘΗΥ γοῖν αἰβογοηί, νἱΖ. ὮΣ ΣΥΥ͂ΣᾺ Γοηδογοᾶ κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν. 'ῊΪΒ 18 
{δ β] αἰθᾶ ἴῃ [86 ἘΠΠΡ 5}. γουβίοι, “ ΔΙΠΠοῸΡ ἢ 1 νγὰ8 Δ Ὠυϑρδηᾷᾶ πηΐο {μθτη.᾽ ΤΉΘΥΟ ἰδ χ2 
ΤΘΆΒΟΏ ΤῸΓ Βαρροβίηρ ψΠῊὴ Βα ἀΟ]ρΡἢ δηα οΟὐμοῖ8 ὑμαὺ 1860 ἩΘΡτονν νγὰβ αἰ ουθηΐ, 5 0ἢ. 85 
ΣΉΝ 1 Οἢ ΟΡ 5 Θοη θούα 685 ο ἤᾶνθ Ὀθθη {π6 νγογσᾶ, 41} 5ποἢ σοπ]θοῦαχοβ αγθ οτᾶ.- 
{ιητοι!8. ΦΌΒΟΡΒ ΚΊτΔΟΠΙ δηᾶ ΟΥΒ6Ι5 δέου τὴ Ὄχρ]δῖη {Π6 ΗΘΌΥΟΥ ὈΥ [Π6 Αὐαρίο, “ δηῇ 1 
το]οοϊρα {ΠΏ Θχ,᾽ ἃ 5656 ὙΨΏΘΗ 15 Θχργοββαᾷ ἴῃ ἃ τη]ᾶ ἔτ ΟΥ̓ ἰὴ6 ἠμέλησα οὗ [πΠ6 ΤΙΧΧ, 
Βαῦ {Π1|8 οδὴ Βαγαϊγ Ὅ6 Ββαβίαϊηθα, Τὴ τηοϑὺ ἡδίαγαὶ 1πιρθυρυοίδηοη 15, “1 τυ ]οα ΟΥΟΥ 
τῇοτη.ἢ ὙῊΙ5 15 ἑανουσθα ὉΥ ὑπ6 ΤΙΧ ΣΧ, ἴῃ «[6Γ. 111. 18., ΒΟΥΟ {ἢ ΡΏγαθΘ 4150 οοσασε. [Ι͂η 
1Π6 Ῥχοβθηΐ ἰηδίδπορ, ὑῃοθο ἐγϑηβιαίοσβ, Ὁ αδίησ ἠμέλησα, ταϊβθοᾷ [Π6 ἔγὰθ βοῆβο. 566. 
Ηρ οὐ Φοιοιίδι, 

Μ 4 
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ΜΘ} 1 ταδᾶθ τ] {πον [8- 
ΤΠ 615 ἴη [ῃ6 ἄδγ θη 1 (Ο0Κ 
ΠΟΙά οὗ {πϑῖγ μαηᾶ ἰο Ὀσὶηρ 
ἰθὼ ουὐδ οὗ τΓ86ὸ ᾿δηᾶ οὗ 
ἘρΥΡι; [οὐ {ΠΟΥ δοᾶθ ποὺ 
ἴῃ ΤῊΥ͂ οΘονθμδηΐ, δηᾶ 1 ἀ]5- 
Τοραταθα {Π6π|,58Υ5 (16 Τιοτᾶ, 
ἜῸΥ {8 15 ΤΥ ΟοΟνοηδηξ 
ὙΏΙΟΝ 1 11 τδκὸ ψΠΠ (86 
Πόοῦβο οὗ 5186]; δἵϊοσ [8.086 
ἄδγ5, Βαγ5 ἴι6 Τιογᾶ, 1 ψ}}} 
ΒΌΓΟΙΥ Ρα ΤΥ ΙΔ 085 Ἰηἴ0 {ΒΘ ῚΓ 
τηϊηᾶ ; δηᾶ τὺῦῖΐο {Ποῖ Οἡ 
{ποῖγ μοαγίβ; δῃηὰ 1 π7)|ὶ}] Ρ6 ἴο 
{ποτ ἃ αοἄ, δηᾶ {Π0Υ 5881] 
Ὀ6 ἴο τὸ ἃ ῬθΌρ]6. Αμά 
ΠΥ 5181} πού δὖ 411 ἰθβοῖ 
ΟΥ̓́ΘΙΥ ΟΠη6 [18 6]]ονν-ΟἸ ΠΖΘΗ, 
δα ΘΥΘΙΎῪ ΟἿΘ ΔΪΒ ὈτοΟΙΠΘΥ, 
ΒΥ ηρ, πον [ῃ6 ΤοΓᾶ: ἔοΥ 8]]} 
8411 Κπονν ᾿χ6, Ὅτ [6 Ἰοαδὺ 
Οὗ ἴποπὶ ἰο {86 ρστοδίοϑῦ οὗ 
{μόχς: [Ὁ {1} 6. ταογοῖα] 
[ο {Π6ῖγ ᾿π]αυ 65, δηἃ {Π6}Ὁ 
Β[15 1 11} ΓΘΙΩΟΙΏΘΟΙ ΠΟ ΙΟΤΘ. 

(230.) ἘΣ. χχίὶν. 8. 

Ἰδοὺ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης 
ἧς διέθετο κύριος πρὸς ὑμᾶϑ. 

ΒΘΒΟΙᾶ {π6 Ὀϊοοᾶ οὗὨ {86 
οογοηδῃηΐ, τ ἰοἢ τῃ6 Τωογᾶ Ἠδ5 
τηδᾶο τῖ γοῦ, 

(281.) ῬΆ. χχχίχ. 7., ἵζο. 

Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ 
ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω 
μοι" ὁλοκαύτωμα καὶ περὶ ἃ- 
μαρτίας οὐκ ἤτησα'᾽ τότε εἶπον 
ἸΙδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιθλίον 

Βιϑησαί Ονἰξοίβηι, 

186 σογοηδηῦ ἰμδὺ 1 τηϑδᾶθρ 
ψίἢ {ποὶν Τα Πογ5, ἴῃ [86 ἀΔΥ͂ 
6 1 ἰοοῖ {Πποπὶ ὉΥ͂ [ῃ6 
μδηᾷ το 1684 {Π6πὰ ουῦ οὗ [86 
Ἰαπᾶ οὗ Ἐπργρῦ; Ὀθόδαεθ [ΠΟΥ͂ 
Θοοημηπρᾶ ποῦ Ϊἢ ΤΗΥ͂ 00- 
γοπϑηΐ, 8ηἃ 1 τεραταρα {6 Πὶ 
ποῖ, βαὶ ἢ (86 Τοτὰ, ΕῸΓΣ [815 
ἰβΒ 186 οονομϑηῦ {Παὺ 1 π1}} 
τᾶκο τὰ (86 δοῦβα οὗ 
Τ15786}, δίτου [056 ἄδυ8, Β8 10} 
186 Ἰιοτᾶ; 1 1} Ῥαΐ ΠὨΥ͂ 
Ιατγ8 ᾿ἰπΐο {μον τηϊηα, δηά 
σεῖο 0Π61ὰ ἴῃ [ΘΓ ΠΘΑΙβ : 
ΔΠ4 1 ὙΠῚ ΡῈ ἴο ἔβϑὰ ἃ αοᾶ, 
8ηα ΠΟΥ 581] Ὀ6 0 τὴ ἃ 
ῬΘΟΡΙ8. αἀπᾶ {Π6Ὁΐ 5841] ποΐ 
(ΘΔΟΝ ΘΥ̓́ΟΥΥ τη8ῃ [118 ΠΘΙΡἢ- 
ῬοΟυΓ, 8πᾶ ΟΥ̓ΘΙΥ͂ ΙηΔὴ Ϊ5 
Ῥγοίμου, βαγίπρ, πον [86 
Τ,οτᾶ: ἴῸΥ 411 50.4}} ΚΉΟΥ ΤΩΘ, 
ἔτοσῃ [86 Ἰοαβὺ [ο 186 στϑαίοθβί. 
ἘῸΓ 1 Ὑ1Π Ὅ6 τηρτοῖα] 10 
τΠ6 Ὁ πητρίθουβηθθθ, δηᾶ 
{πο γ δἷηβ δηᾶ {ποῦ ἰπὶααὶ- 
(105. Ὑ{Π|ι γι. Ὁ 10 
ΤΏΟΤΘ. 

ἩδΘΌ. 1κ. 90. 

[Λέγων"Ἱ Τοῦτο τὸ αἷμα 
τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο 
πρὸς ὑμᾶς ὁ θεός. 

[ϑασίηρ,] ΤῊ 15 186 Ὀ]οοᾶ 
οὗ {π6 ἐοϑίδιηθηρ 16 αοα 
ΒδὮ οῃ)οίποα ππΐο γοα. 

ἨΘΆ. κ. ὅ., ὅζο. 

[Λέγει Θυσίαν καὶ προσ- 
φορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ 
κατηρτίσω μοι, ὁλοκαυτώματα 
καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ηὐδόκη- 
σας. τότε εἶπον ᾿Ιδοὺ ἥκω (ἐν 

1 τοδᾶρς τ ἢ {πεῖν ἔα 6 Υ5 1π 
[π6 ἄδγ ἐμαΐ 1 τοο1κ {ποτὰ ὈΥ͂ 
ἰμ6 μαπᾶ το Ὀγίπρ ἔθοῖὰ οὐΐ 
οὔ [16 Ἰαπᾷ οὗ Ἐργρῇ; Ὁ 10 ἢ 
ΤΩΥ͂ οογθηδηῦ ΠΘΥ ὈγΆΚΘ, 8]- 
(Βουρ Ζ ψὰβ δὴ πυβραπα 
πἀηΐο μοῖὰ, 58:1} 86 1ωοΓᾶ, 
Βαῦ [8158 δμαϊί δ [86 οΘονθηδηΐ 
(ΠΑ 1 “11 τὰκ νι {δ6 
μοι οὗ ἴ5γϑδοὶ,; Αἴοσ ἴΠ056 
ἄδυ5, βαλτι {80 Τιοτᾶ, 1 ψ1} 
ῬυΓ ΤΥ Δ ἴῃ {Π6 1 ᾿ηπναγά 
Ῥαγίβ, δηᾶ ψτῖΐο 1Ὁ ἴῃ {Π6]Γ 
Βοδτῖβ ; δηᾷ Μὴ] 6 {μοὶ γ 
(αοᾶ, ἀπ ΤΠ6Υ 588}1 6 ΤΑΥ͂ 
ῬΘΟΡΙ8. πᾶ {800 58}8}} [θδοῦ 
ΠΟ ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ΘΟΙῪ ΙηΔ 15 ΠΟΙΡῊ- 
ῬοιΤ, δη4 ΟΥΟΣΥ͂ τῇδ ἢ18 
Ὀγούμοῦ, βαυίηρ, ΚΠΗΟῪ {Π6 
Τιοτὰ : ἔου [ΠΟΥ͂ 8588]] 411 ΚΟΥ 
τη6, ἔτοτα {ῃμ6 ἰθαβὺ οὗ ὕπϑιῃ 
πηΐο {πΠ6 ρτγοαίοβ οὗ {Π6 1, 
Βα ἢ (μ6 ἸΤιοτά : ἔογ 1 1} 
ἐογσίνα {μον ᾿πί αν, δπα 1 
7111 ΤΘΙΘΙΏΡΟΣ (ΠΟΙ 51} ἢῸ 
ΤΩΟΥΘ. 

Ἐκ. χχῖν. 8. 

ΠῸΞ ἽΝ ΓΒ Ὶ ΠῈΠ 

ὁ ὈΣΙΡ. ΠῚ) 
ΒομΒοϊᾶ {π6 Ὀ]οοᾶ οἔὗὨ [6 

οονοπϑηΐ, οι 186 Τιοτᾶ 
ΒΔ ταδᾶθ ἡγ ἢ ψοι, 

Ῥ5. χὶ. 7, ὅζε, 

ἈΥΒΠ δἢ ΠΡΟΣ ΠΡ 
ΠΙΣΟΠῚ ΠΟῚΡ Ὁ ΠΡ. ὈΣΠΣ 
“ΠΩΣ ἜΛΩΝ ΤΣ Πονε ΝὉ 

331 ΠΙῊΪ5 οἰζδίοη 15 ἔγοσα πὸ ΤΟΧΧ.., τ 1 βουηθ νάγιαἰίοη. Βαὺ {π6 ΗἩθῦγονν οἷν αἰ ΒΌΥΘ, 
ἴον ἰηβιοδᾷ οὗ ") ΠῚ 3 ὮΔΣΤΝΝ, “ χηϊηθ οαγ8 μϑβὺ το οροποᾶ, [886 ΤΟΥ Χ, παν σῶμα δὲ 
κατηρτίσω μοι, “ ἃ ὈΟΔΥ δαβύ Πα ῥΥδραγθα [ῸΣ τη6.᾽ ϑβοηθ (βίηκ ὑμαῦ [16 ἩθΌτον τηϊρῦ 
ῬῸ ΠΟΤῈ ῬΥΟΡΟΙΙΥ͂ τοηδογοᾶ, “ τηΐηθ Θδγ8 μαβϑὺ ποι Ὀογοᾶ,᾽ δὴ δ] βίο Ὀθὶπρ τηδᾶβ ἴοὸ 
(Ὧ6 συδίοτα τηδηοηθᾶ ἴῃ ΕΧΟά. χΧχὶ. 6., θαὺ [Π15 Θδηπηοῦ Ὀ6 βαδίαϊηθα, θοοδα56 [16 γογὺ οιη- 
ῬΙογϑᾶ ἴῃ Εἰχοάαβ 15 ποῦ ὕπᾶῦ ἴῃ [6 Ῥβδ]πὶ, δηἃ ΟὨΪΥ͂ Οη6. οϑι νγᾶ8 Ῥίοσοθᾶ, ηοῦ Ὀοί, 88 
16 Ῥββίη που]ᾶ ἱΠΠΡΙΥ [τοπὶ 1η6 π56 οὗ (η6 ἅ8] πιπαῦθσ. ΤῸ ορὸπ ΟΥ̓ τ ποουοῦ ἐδ 
67 ΜᾺΒ8 ἃ ΟὈΒΙΟΙΠΔΙΎ ΘΧΡΓΙΓΘΒΒΙΟη δΙηοηρ (Π6 Ἠρῦγονβ ΓῸΥ “σου ηρ,᾽᾽ ἱποϊπαϊηρ (86 
ἰάοα οὗ ἰἰδίοπίπα ἰο αἱ σοπιμιιιοαίίοπ, Κοϊοισοί ὃν ργοπιρέ οδοάϊεποθα Ἡθηοθ ἴῃ6 ατθοῖκ 
Ῥῆταβα δἀοριοα ΟΥ̓ [86 ὙΤΙΠΘΥ οὗ τη6 ἘΡΊ5118 15 βα θβίδη 1 4}} 7 Θααϊνα]θηῦ ἴο 1η6 ἩΘΌΤΘΥν, 

Κοηπίοοιτ δπᾶ οὐμοῦβ ἢᾶνο ἤοσο χοβογίοα ἴο σοῃ͵θοίαγα 1ἢ τ[ἢ6 ἩΘΌγονν ἰοχί, ΒΕ ΡΡοβίηρ 
ἴ6 ἴἰο 6 οοἴταρί ἴπ [Π6 ποσὰ Ὦλολξ, τ ΒΙΟΒ. τγᾶθ οὐ ρΊΠΆΠΥ ὑπο, νἱζ, Τὰδὲ ἐλοη, ἀπ ΠῚΔ 
α δοάν. Βαΐ ποπο οὗ [6 ΜΒ, οοἸ]]ἰοα Ὀγ ἸΚοππίςοιί δπὰ 1)6 Βοββὶ ἤν ἃ β:ηρ16 γὙἈΓΙΟᾺΒ 
γοδάϊηρ. ΤΠθ ΓΟΧύ 88 10 δίῃ 5 τηυδῦ ποῖ Ὀ6 ἀἰδίαγθαα. Τὸ 18 αα106 σογγοοῖ. ΝοΙΓΠ6Υ τησδβ 
(6 Θορίααριπῦ ταχύ 6 ἀϊδιασθοα 1 6 Ὑοεο, ἃ5 16 1. μὨαᾶ αἱ ἤγβυ ὠτία ἴον σῶμα, [8 1Δ- 
(ογ Ὀοΐπρ ἃ ἰγηβου θοΥ᾽ 5 τηἸβίακο. Ὑ͵Ώογα βοτηθ οὗ Ηο]πιο8᾿ 5 ΜΆ. μάνα ὠτία, ἴΠ6Υ πᾶνε 1Ὁ 
ὈΥ σοΟΥΤΘΟΙΟΙ. 



Οποίαϊϊοη ἔγοτι ἐ6 Οἷα Τεδίαπιοπὲ ἐπ ἐδ ἸΝειυ. 

γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποι- 
ἤσαι τὸ θέλημά σον ὃ θεός μου 
ἠβουλήθην, καὶ τὸν νόμον σον 
ἐν μέσῳ τῆς καρδίας μου. 

Θδουῖῆοο δηᾷ οἴογιπρ ἴΠοὰ 
ου]ᾶοϑῦ ποῦ ; ραῦ ἃ. ὈΟΑΥ͂ 
Βαβύ οι ρτθραγζθα τὴ6: 016 
Ῥυγπη -οἴἴουηρ, δηᾶ βϑουιῆσθ 
ἴοΥ βἷπ ἴῇοὰα αἰαβύ πού τθ- 
ααΐτο,. ὙΒδη 1 βαϊᾶ, Βϑῃοϊά, 
1 οοταα: ἴῃ {π6 γοϊαμηθ οὗ 186 
ῬΟΟΚ ἴὐ 15 νει θη ΘΟΠΟΟΥΠΙηΡ᾽ 
ταθ, 1 ἀοβίτοα τὸ ἀο την Μ1}], 
Ο τὺ αοᾶ, δηὰ τὴγ ΙΔ ἴῃ 
ἴῃ τηϊᾶβί οἵ χηΐηθ μοαχί. 

(282,) 961. ΧΕ ΧυΙ!, 58, 84. 

Αὕτη ἢ διαθήκη μον ἣν δια- 
θήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ Μετὰ 

ε ’ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, φησὶ κύ- 
ριος, διδοὺς δώσω νόμους μον 
εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ 

7 3 ΄- ’ 3 Ἁ καρδίας αὐτῶν γράψω αὐτοὺς, 
--- Καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὗ 
μὴ μνησθῶ ἔτι. 

ΤῊ 15 ΤΩΥ͂ δονθηδηῦ ΒΟ ἢ 
1.11} τϑῖ 1 τὴ6 Ποσβ6 
οὗ 5786] ; Αἰρουῦ {πο86 ὅ4Υ8, 
ΒΩΥΒ 1π6 Τιογὰ, 1 Ὑ1]1 βατο]ν 
Ῥαὺ ΤΩΥ͂ [8008 1ηο ΓΠΘΙ τα], 
δα ὙΠῸ {Ποῖ ΟἹ {611 
Ἠραχίβ : δα 01} β'η5. 1 Ψ1Π 
ΤΟΙΘΙΏΌΘΥ ΠΟ ΤΠΟΪ 6. 

(388.) σαι. παχί!, 85, 86. 
Ἐν ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἄντα- 

ποδώσω"' Ὅτι κρινεῖ κύριος 
τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

Τὰ {πΠ6 ΑΥ οὗ γϑηρθδῃοθ, 
Ι Ὑ111 ΓΘΟΟΙΏΡΘΏ56,---ΕῸΥ [Π6 
Τιογἃ 5828}} ἡαᾶρδ 15 ῬΘΟΡΙθ. 

(334.) ἨΔῦ. 1]. 8, 4. 

“Ὅτι ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ 

κεφαλίδι βιθλίονυ γέγραπται 
περὶ ἐμοῦ) τοῦ ποιῆσαι, ὁ θε- 
ὃς, τὸ θέλημά σον. 

[6 581}},7] β'δουῖῆοο δηᾶ 
οἴζουίηρσ του νου! αρβὺ τοί, 
Βαῦ ἃ ὈΟΑῪ Βαβὺ ἴπρα ργ8- 
ῬαΙΘα τὴ : [1ὴ Ὀυγηί-οβου- 
ἴη55 8δηα Βδουῇοοθ5. ΤΥ 51} 
οι Ὠαδὲ δὰ 10 Ὀ]ΘΑΒΌΥΘ. 
ΤΏΠΘη 5814 1, Το, 1 οοῦις (ἢ 
{86 νοϊατηθ οὗ (Π6 ῬοοΪϊκ 1 18 
συτθη οΟἵὁἨἉ τὴη6) ἴο ἀο [87 
{1], Ο αοᾶ, 

ἨΘΌ. κ. 16, 17. 

[Μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι. 
Αὕτη ἢ διαθήκη ἣν διαθήσομαι 
πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας 
ἐκείνας, [λέγει κύριος Διδοὺς 
νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, 
καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐπι- 
γράψω αὐτοὺς, καὶ τῶν ἅμαρ- 
τιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν 
αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι. 

[ΕΟ δον (88ὲ 6 πᾷ. 
5814,7] ΤῊ 5. 15 186 οογοπδηῦ 
{πᾶ0 1 Ὑ1Π ταδί τί ὑμΘτὰ 
δἰ ΟΣ (μο86 ἄδγϑβ, [5 [86 
Τιογᾶ :7ῸᾷΟ 1 ψ1}} ραῦ ΤΥ ᾿δνγ8 
ἰπΐο το ραγίδ, δηἃ [1ἢ 
{Πογ τη β ΜΠ1ΟΕ0Ε1Ὑ τυῖϊο 
τἤθτ ; δηῃᾷ {Π6Ὶ 5105 δῃᾶ 
Ἰηϊα 165 111 1 ὙΘΙΔΘΙΔΌΘΥ 
ΠΟ ΙΏΟΥΘ. 

ἨΘΡ. χ. 80. 

[Οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα" 
Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀἄνταπο- 
δώσω, "λέγει κύριος" [καὶ πά- 
λιν» Κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν 
αυτου. 

Γ[Εοὸτ τὸ ἵζπον ἴτη {μαῦ 
Βαίῃ 5814,7] ψοηρθᾶποο Ρ6- 
Ἰοπροῖῃ απΐο τηρ, 1 {011} σὸ- 
ΘΟΙΏΡΘΗΒ6, 5411} ὑπὸ Τιογᾶ. 
Γ[Απᾶ δρα}}}ἢ Τὰὸ Ἰοτᾶ 
584}} ᾿πᾶρ8 818 ΡΘΟΡρ]θ6, 

ἨΘὉ. χ. 837, 58. 

Ὃ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ 

1609 

ΓΞ ἼΒΘ᾽ΠΟΣΟΞ "ΠΝ 
δς Ἡλνγ τὴν. ὧν 

ΕὙΡ ὉΠ ἩΠΉΠῚ ἜνῈΠ 
5δοσῆοθ δηᾷ ΟἸθυϊηρ' Γμοα 

ἀιᾶθὶ ποῦ ἄθβιγθ: τη ΘΔΥΒ 
μαδὺ ἴοι οροϑηθαᾶ: Ὀαχηΐξ 
οὔοσϊπρ δηᾶ 51η οἤοσϊηρ Παβῦ 
ῃῆοὰ πού τοαυϊγοᾶ, Πθη 
ΒΔΑ 1, Το, 1 οοτμθ: ἴῃ [6 
γοίϊσμαο οὗ 186 ῬΟΟΚ ἐξέ ἐβ 
υυγιύΐθη οὗ τὴθ: 1 ἀθ]οῃΓ ἴο 
ἄο τὴν 11}, Οὐὴν Οοᾶ : γοἃ 
ΤΩΥ ΙΔ ἐ5 ΜΓ ΌΒΪἢ. ΤΩΥ͂ ᾿θϑτγί, 

ὅογ, ΧΧΧΙ, 89, 84, 

ΓΝ ἼΝ ΓΥΞΙΠ ΠΝ 

ὈΛ05Π ἼΠΙΣ Ὁ) ΓΞ ΓΤ 

ἬΝ ἘΠ) ΠΙΠΥ ΙΝ ὈΠῚ 
ἘΞ ΟΡ) ΓΞΒΊΡΒ ΠΝ 
ΣΡ ΠΡΙς 9 --- ΠΡ ρὲ 

εὐ Ί3Ὲς δ ΒΏΝΘΠΘΣ 
ΤῊΪ5 δλαΐ δ [6 οονγθηϑδηΐ 

{πα} 1 νν}}} τὰκ σι 1Π6. 
Βοῦϑθθ οὗ 15γ46]1; ΑἸΠΟΥ {πῃ 086 
ἄ4 5, Βα. Γη6 Τιοτᾶ, 1 νὑ}}} 
Ῥαῦ ΤΥ ἰανν ἴῃ ὑπ 611: ᾿ησχαγᾷ 
Ῥαγίβ, δηᾷ ψυῖθ 10 ἴῃ {Π6] 
Ὠραχίβ:---ΕΟΥ 1 Ψ1Π ἰουρῖνο 
{πο ῖν ἱπίααϊγ, δηᾶ 1 ψ}}1 γχθ- 
ΤΑΘΙΌΘΙ ΠΟΙ 81η. ὯΟ ΠΊΟΥΘ. 

Ὥραϊξ, χχχὶϊ, 85, 86. 
πὴπὺ 5. ὈΡῚ ὮΡ2 ὦ 

ὁ ἿῸΝ 

Τὸ τὴοὸ δείοπσοίζ, νοτιρο- 
δοθ δα χϑσοΙΏΡΘη06, ἘῸΓΣ 
[86 Τιογὰ 58}8}} παρ Ὦ18 ρθο-. 
ῬΙ6. 

ἨΔ}. 11. 8, 4. 

εἼΠΝ οἷ᾽ ΝΣ ΝΞ 

38: ΤῊ 15 οἰλαξίου 15 ἔσοτη {π6 αὐϑοῖς, ἢ βοτὰρ αἰλογαίοηβ. ΤᾺ Ν, Τ΄, υϊθοσ ἢ85 οπαηροᾶ 
[η6 ογᾶδσ οὗ [πΠ6 1αϑὲ ἔτνο οἴδιιβ65, απ ραῦ μον αἴδεσ δίκαιος, ᾿Ἰηβίοδα οὗ πίστεως. Οη οομ- 
Ῥατγΐπρ [π86 ϑορίπαρτηρ τί [η6 ἩΘΌγανν, {Ποῖ 15 ἃ Θοηβιἀογϑ 016 ἀΙγθο6 Ὀθύννθθῃ ὑΏθχη,. 
50 ὑπ8ῇ ΒοΙὴ6 Πᾶν βυβρθοίθα ἃ οογγαρίίοη οὗ {μ6 Ἰαύνου, θα τ οτῦ τθδβοῃ, ΤῊ σϑηογαὶ 
τηδϑηΐηρ; Οὗ ΒοΙἢ 15 116 5δγη6, ἐβοιρὴι 1Ὁ 18 ΤΟ] ΘΓ ΘΙΥ ΟἸθαν {π8ὺ (μ6 ΟὙ6Κ ὑγαηδίαιον ἀϊᾶ ποῦ 
ΤΟΔΟΣ [μ6 ΘΧϑού 5θη86 οὗ ὑῃ6 Ἡδῦτον. 
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μὴ χρονίσῃ. ἐὰν ὑποστείληται 
οὐκ εὐδοκεῖ ἣ ψυχή μου ἐν αὐ- 
τῷ" ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου 
ζήσεται. 

ἘῸΣΥ ΒΘ Ὑ{ΠῚΠ ΒΌΓΟΙΥ ΟΟΣΏ6, 
διὰ Μ11}} ποῖ ἰβϑιτγ. 1 6 
Βῃου]α ἄγαν Ὀ8ΟΚ, ΤΥ 50] 
85 ΠΟ Ὀ]6αβττο ἴῃ Ἀπ: Βαΐ 
[η6 μπϑῦ 5}8}} 1ἴγθ ὉΥ ΤΩ 
αι}. 

(235.) Ὅθη. χΙνί!, 81. 

Καὶ πρυσεκύνησεν Ἰσραὴλ 
ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάθδου αὐτοῦ, 

Απᾷ 5186] ἀϊὰ σούθύθηοθ, 
Ἰοδηΐηρ οἡ ἴδ ἴορ οὗ ἢΪ8 
βίδί, 

(236.) Ῥτον. ἢ1. 11, 12, 

Υἱὲ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας 
κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ἐλεγχόμενος. ὃν γὰρ ἀγαπᾷ 
κύριος ἐλέγχει, μαστιγοῖ δὲ 
πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 

ΜΥ 580η ἄρβρίβθ πού {Π6 
ομαβίθηϊηρ οὗ [Π6 ΤΟΥ ; ΠΟΙ͂ 
ξαϊαῦ το που αὐῦ τοθακοά 
οὗ Πα ; ΤῸ Υ βοτὰ ἴΠ6 Τωογά 
Ἰογθῦ 6 τορῦκοθ, δυᾶ 
ΒΟΟΌΧΣΡΕΒ ΘΥ̓ΟΤΥ ΒΟ ὙΠΟΙΩ ἢΘ 
χροοῖνο8. 

(287.) Ἐκ. χὶχ, 12, 18. 

Πᾶς ὁ ἁψάμενος τοῦ ὄρους 
θανάτῳ τελευτήσει.---Ἐν γὰρ 
λίθοις λιθοβοληθήσεται ἢ βο- 
λίδι κατατοξευθήσεται" ἐάν τε 
κτῆνος ἐάν τε ἄνθρωπος, οὗ 
σεται. 

. ἘΣΟΥΥ͂ οὯδ6 [πὲ ἰοποθθίῃ 
186 ΠὩΟΠπ 81} 8181] ΒΈΓΟΙΥ (16, 
ἴοΥ Β6 88.8}} θ6 δβίοπρα ὙΠ} 
δίοπθϑ οὐ βδού [του ρἢ ΣῈ 
ἃ ἀαγί, ὙὙΠΘΙΠΟΥ Ὀθδβί, ΟΥΓἁ 
ὙΠΟΙΒΟΣ τηδη, 10 5881} πού 
᾿ϊνθ. 

Βιδίϊοαϊ Οἱ οἴδηι. 

χρονιεῖ, ὃ δὲ δίκαιός μου ἐκ 
πίστεως ζήσεται" καὶ ἐὰν ὗπο- 
στείληται, οὖς εὐδοκεῖ ἣ ψυχή 
μου ἐν αὐτῷ. 

ΗἨδ ἰδδῦῷ 5881] οουηβ 5}}} 
ΘΟΙΏΘ,--ΔδΔδηα ΜΠ] ποῖ ἰδΥΤΎ. 
Νον [6 5 588}1 γα ὉΥ 
Τα: δαὺ 1 ΔΩΥ τηδη ἀγα 
Ῥ8οῖ, ΤῊῦ 808] 8881} ἢᾶνθ πῸ 
Ῥ] αβασο 1η Ὠΐτη. 

ΗΘ}. χΣὶ. 91. 

Καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄ- 
κρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ, 

Αμπᾶ ψουβῃὶρραᾶ, Ἰορδηΐηρ 
ὌΡΟΣ {6 ἴορ οὗ 15 βιδῆς, 

ἩΘὉ. χιὶϊ. δ, 6. 

[Διαλέγεται "1 Ὑἱέ μου, μὴ 
ὀλιγώρει παιδείας κυρίον, μηδὲ 
ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος, 
ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, 
μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν 
παραδέχεται. 

ΓΙ δρθακοὶ.]7 ΜΥ 
Β00, ΟΘΕρΡΙδ6. ποῦ ἴῃοὰ {80 
ΟΒαβιθηϊηρ; οὗ {16 Τιογᾶ, ΠΟΥ 
ἕαϊπῦ θη ἔμοῦ τὶ τοακοᾶ 
οὗ Ὠϊτη: ΒῸΣ σΒοσῃ {Π6 Τωογᾶ 
Ἰονϑίῃ 6 οδαβίθηρί, χά 
ΒΟΟΌΓΡΟΓ ΘΥΘΙῪ 50ὴ ΜΏΟΙΩ 
86 Τοοοίγοίῃ, 

ΗΟ}. χΧΙϊ. 90, 

[τὸ διαστελλόμενον "7 Κἂν 
θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθο- 
βοληθήσεται. 

ΓΥΠΙΟΙ τν 885 σοτατηδῃ 6,7 
Αμπᾶ [ἢ βὸ τυοὴ 845 ἃ βοδϑί 
του {86 τηοπηίαίη, 1ὖ 588} 
Ῥὸ 5βιοῃθα, 

ἸῈΣ ΠΉΥΝΟ Πρν ΤΠ 
ἐ ΠΣ ἸΠΣΝΘΝΞ ΡΟΝ ἿΞ 

Βδοδαβα 16 Ψη)ὶμ ΒΌΓΟΙΥ 
ΘΟΙΏ6, 10 171}}} πού ἰδῖτγ. Β6- 
ΠΟΙΩ͂, Π18 Βοὰ] ισλίοϊ, 15 Πρ 
ἊΡ 15 ποῦ πρυρ ἢ τὴ: θαΐ 
[86 7.80 588}} ἴνὸ ὈΥ ἢ15 181, 

6οη. ΧΙνΙ!. 81. 

υὐνε ν διε» ΠΗ }9) 

ἐ ΠΌΡΡΩ 
Απᾶ 15γ861 θονοᾶ Ηἰταβοὶ 

ὌΡΟΠ {86 Ὀ6α᾽ 5 μοδᾶ, 

Ῥτου. 111. 11, 19. 

ὈΝΟΠ ΟΣ 2)3. ΓῚΠ᾽ ἼΘ᾽ 
ΠῚ ΠΞ ὙΡΕΓΘΝῚ 

πὴπν ἈπμΣ γῆς ΠῈΣ 
ΠΥ 3 ΤΙΣ 3Ν5) ΠΡΒὉ 
ΜΥ 8οῃ, ἄδθβϑρίβο ποὺ {ῃ6 

οΠδβίθηληρ οὗ [ὴ6 Τιογᾶ; ηοὶ- 
ὙΠῸ Ὶ ὍΘ ΨΘΑΙΎ οὗὨ δῖ8. οΟΥΤοΟ- 
τ[ἴοη. ΕῸΓ Ποῖ [86 Τιοχᾶ 
Ἰονϑίῃ ἢ6 οογτθοίθί, ουθῃ ἃ5 
ὃ ἴα ΠΟΥ {Π6 βοὴ ἐπ τσΐοηι Π6 
ἀρ ρ  οίἢ. 

ὧχ, χίχ. 13, 18, 

ἐ ΠΝ ΓΘ ἼΠΞ ϑ.9 5 
ΠΣ ΠΣ ὈΡΡῚ ΟἿΡΘ 3 
Ν᾽ ϑνθος ΠΌΠΞΤῸΝ 

: ΠΣ 
ὙΥΒοβοῦνοῦ ἰουοῃοίῃ {[Π8 

ταοπηΐ 5Π.81] 6 ΒΤΟΙΥ Ῥαΐ τὸ 
ἀραῖῃ. Τθοτο 58.811 τοί δῇ 
Βδηῃα τοιοῦ 1, Ῥαΐ ἢ6 5841] 
ΒΌΣΟΙΥ ὈΘ6 Ββίοηθδά οὐ βδοῖ 
ΤΗΤΟΠΡῊ; ΒΟΟΣ ἐξ δὲ Ὀραβί 
ΟΣ ΙΏ88}), 1Ὁ 588]] ηοί Ἰΐνο, 

335 ΤῊ 5 αυοίαίΐοη 18 ἔγοτη 186 δορίπαρίηϊ νογβίοη οὗ αη. ΧΙν 1]. 81., τ ἢ [Π6 5ίπρ]6 οπλΐβ- 

βίοι οὗ [Π6 νοχᾶ 7εγαοῖ, Βιυΐ [86 ΤΙ ΙΧ Χ, ρῥτοποιπορᾶ ἴη6. ἩρΡτον τγοτᾶ ΠΌΘΠ ἃ ει ἢ οΥ 

ϑοορίγο, ἰηϑιοδα οὗ ΠΊΦΣΡΙΣ α δεά, 85 δ 15 ροϊηϊθᾶ ἴῃ 1η6 Τοῦτον. ΥΥ̓́Ὲ Ὀο]ΐονο {πᾶῦὺ [πὸ ἴσα 

τοδαϊηρ 18 1π ὑΠ6 Μαβογοῦϊο ρῃπούπδι οι, ἴῸΥ 1Ρ ἈΡΤΟΟ5. θοβὺ ὙΠ ααη. χν]. 2. δηᾷ 1 ἹΚΙηρ8 
1.47. ἩΔΠΔΟΙΡῊ [Αῖκο5 [86 ορροβίίθ νίονν, Ὀθοϑιβα μ6 {Π|π|κΚ5 τῃδὐ ΦΔο0 τνγᾶβ ποῖ σοοηβηρᾶ ἴὸ 
118 Ὀ6α {Π|᾿ῸΠ, ΘΟΠΙΓΔΙΎ ἴο [Π6 οοηΐοχῦ: Δηα Ὀθοδαδβο 1Ὁ 15 ποῦ δᾶβυ ἴὸ πηδογβίδη ἃ ψ ῃδῦ σδη 06 
τηθδηῦ ὈΥ͂ τσογϑἠιρρίπο οΥ ὀοισίπο ᾿ἰπιδοῖ ῇ ὁπ ἐἐ6 ᾿οαά ς ̓ὶς δοά (Ῥ. 45.), σοπίγαγγ ἴο 1 Εἰηρϑ 
1. 47. ΤῈ Ὑτίτοῦ οἵ [6 ἘΡΙΒ616. ἃ5 πιβαὰ] [0] ον 58 [0 ΟἼτοοκ, 
θὲ Ὑοίία οη (πο ἘΡΙ51Π6 το (86 ἩΟΡΤΟΙν8. 

5. πο οα ἀοηδ515, δπὰ 



Οποξαξίοτι5 ἤσοπι ἐδέ Οἰά ΖΤεδέαπιθηξ ἔπ ἐδι6 ΙΝδιυ. 

(2ῶ88.). Ῥαπί, ἰχ. 19. 
Καὶ ἔκφοθός εἰμι διὰ τὸν 

θυμὸν καὶ τὴν ὀργὴν. 

ΑπᾶῚ νγβ ρΥΘΔΟΥ (οττ]- 
βοᾶ Ὀδοδῦβ οἵ {μ0 σστϑία 
διηα ΔΏΡΘΓ. 

(2889) Ηδρ-. ἴ. 6. 
Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν 

υὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 

Ὑοὲ ΟΠΟΘῚ Ὑ{1 5.8 Κ [6 
μοδυθη δηᾶ {86 οϑυῃ. 

(240.) Ὁ κευΐ. κχχὶ, 8. ( ο58ἢ. 
1, δ.) 

Οὐκ ἀνήσει σε οὐδὲ μή σε 
ἐγκαταλίπῃ. 

᾿Απᾶ 6 5811 ποὺ [Ὀὐ88Κὸ 
(66, ΠΟΥ Δρδηᾶοη [Π66. 

(241.) Ῥβ. οχυ]!. 6. 

Κύριος ἐμοὶ βοηθὸς, καὶ οὗ 
φοθηθήσομαί τι ποιήσει μοι 
ἄνθρωπος. 

ἼΠῸ Τιοτᾶ 18 ΤΥ ΒΘΙΡΘΥ; 
ΔΠ6ΟῚΙ ν1}} ποῦ ἔδδν ἢ δῇ 80 
8081] ἄο ἴο Ιη6. 

(242.)0 Ἰμον. χῖχ. 18. 

Καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου ὡς σεαυτόν. 

ΤΈοα 8841} Ιονο (ΒΥ ποὶρῃ- 
ῬΟΏΪ 88 ΤΠ Υ56 1}, 

(848.) Ἐκ. χκ. 18. 15. 
Οὐ μοιχεύσει5.---Οὐ φονεύ- 

σειξ. 

Τμου βμαἷῦ ποῦ δοχητηϊ, 
Δα] γ. ὩΠοὰ 5881} ποῦ 
ΚΙ]. 

ἨΘΡ. χὶ!. 91, 

[Μωυσῆς εἶπεν "ἘΕκφοθός 
εἶμι καὶ ἔντρομος. 

[Δοβοβ βαϊᾶ,] 1 οχοθϑᾶ- 
ἸΠΟῚΥ ἴθ δηα ἀπ8Κ6. 

ΗΘ. χὶϊ. 936. 

[Λέγων] Ἔτι ἅπαξ, ἐγὼ 
σείσω οὗ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ 
καὶ τὸν οὐρανόν. 

[βαγίηρ,7 Ὑοὺ ομθθ ΙΏΟΥΕ, 
1 “11 βῃδικθ ποῦ {Π6 θαυ 
ΟΠἾΥ, θαύ [Π6 Ποαγθῃ. 

ἨΘΌ. χἱΐν δ. 

[Αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ 
μή σε ἄνῶ οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκα- 
ταλίπω. 

Γ[ΞΕῸΓ ΒΘ Βιδίῃ βδϊ4,7 1 ψ1}} 
ΠΘΥΘΥ Ιθᾶτο {Π66, ΠΟΥ ἔΌΣΘΔΚΘ 
[866. 

ἩΘ}. ΧΙ]. 6, 

Κύριος ἐμοὶ βοηθὺς, [καὶ] οὐ 
φοθηθήσομαι " τί ποιήσει μοι 
ἄνθρωπος : 

Τη6 Τιογὰ 15. ΤΥ ἈΘΙΡΘΥ, 
[8π4} 1 νν}}}} ποὺ ἔραν; ὙΥ μαί 
Οδ Ιη8Δη ἋΟ ὩηΐΟ ΙῺ6 ἢ 

Θ΄ Δυλο8 11. 8. 

᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σον 
ὧς σεαυτόν. 

ΤΒοα 584} Ἰονὸ ΤΠ γ ποὶρἢ- 
ΒΟ 88 ὑμγβο Ὁ 

781. 68 11.11 

ὋὉ γὰρ εἰπών Μὴ μοι- 
χεύσῃς [εἶπεν καὶ] Μὴ φο- 
νεύσῃς-. 

Γ[ΞῸΣ Ὠδ6 {μαὺ βαϊᾶ,1] ὍὯο 
ΟΡ ΟοΙητηΐ ΔΆ] ΟΣΥ, [8614 
8150] 1)0 πού ΚΙ], 

111 

δαί, 1Χ. 19. 

ἼΝΠ ὩΒῸ ἜΝ}. Ὁ Φ 
: ΠΣ ὮΥΡ Ὕ ΠΌΠΠῚ 
ἜΣ 1 νγὰβ αἰταια οὗ ἰδ 

ΔΏΡΟΥ ἃπα ποῖ αἰβρίθαβυσο 
ὙΠΟ (6 Τιοχᾷὰ νὰϑ 
ὙΓΟΪΏ. 

Ηδρ, 1ϊ. 6. 

δ} ὉΠ ὉΡ ΠΠΝ ἫΝ 
Π) ΘΟ ΤΣ 

Υ̓ῃ 
Ὑοὲ οποο, 1 ἐς 8 {||6 

ὙΏ116, Δα 1 Μ|1] 58|8δκὸ {86 
ὨθδγΘΏ8, δα {Π6 ΘΑΥ. 

“088. 1. ὅ. (Ὁ οαΐ. χΧΧΊ, 8.) 

: ΙΝ Ν . ἸΘῪΣ δ 

1.11} ποῦ [41] {Π66, ΠΟΥ ἴοΓ- 
586 [Π66. 

8. ΟΧΥΪ1. 6, 

“πο ένα ΝΟ Ὁ Τὴ) 

ἐς Ὁ πϑυ» 
ΤΏ Τιοτᾷ 158 ΟἹ ΤΩΥ͂ 8ιἃ6: 1 

ὙΠΠ1 ποὺ ἴδ. : Ἦ αὐ οδῇ τ8Π 
ἄο πηΐο τὴ6 ὃ 

Τιογ. χῖχ. 18, 

: ΟΞ ἼΡῚ ΒΆΠΙΝ 
ΤΠοῖι 5681 Ιογο [ἢγ ποῖρῃ- 

Ῥουϊ 88 {Πγ861}, 

᾿ς ἘΣ, ΧΧ, 18, 14, 

Σ ΠΝ δ ΠΥ Νϑ 

Του βἢ81} τοί ΚΙ], .--- 

Ποῖ 5881} ἢοῦ σοπιηῖξ 448]- 
[6ΥΥ. 

πΠΦΕΠὌΠππΙ  ὋὝὟἊὙΡΓΤΡἨἊἬοοοοοἙοπσψτΞτιιιτττἍ͵ τᾺ ᾺΧΤτῈΈτῈᾺρἝΕΓΈΓΤΠΤἘὋΠπἝῸΡνέΕΕτοπδο ὕ. 9 ᾳ»τφᾳᾺττ τᾷ ῸτιὈρΡ ,.τ,Ἠ..τ,.Ἠν..ἅ....-ἰοῸὩΦᾷΦΔΦπΔΦΔῈΠππιττγ,Ὸ0Ὸτ117Σ΄ὺΔὺ2Σὺῷ2Σ]Ὶὺ Ἤν... 0ῦῸ .ΚϑΚϑΘὖ50ὕΟὸῸϑἅἅ.0ϑ.0.Ά-ῳΆοῳΆσΆ. . 

2420 ΠῊϊ5 15 ποτα {Π6 ΤΩΣ Χ,,, 1 βουηθ νϑγιδίϊοηβ. Αὐ βγδύ βίρῃῦ 16 ΒΘΘΙῺ8 [0 ἈζΎθ6 ΤΟΥΘ 
οἴοβοὶν πῖτπ 1[Π6 ἩΘΌτονν ἔμδη [86 ατθοκ. Βαῦ 1Ὁ 15 Πρυ 8016 [Πᾶὺ [η6 τοῦ ΦΟ]]ονγοά {π6 
ἔουτηθσ. [1}Ὲἢ6. ἀθραγίϊηρ ἴτοτα [η6 ασθοκ [Ὁ [ῃ6 58 Κ8 οἵ ρίνίπρ' Θηρα515 ἰο [6 ποτάϑ, (86 
δαΐῃοῦ οὗ [η6 ἘΡΙ5116 ὈτΐηρΒ [16 οἰ οη ὩΠΟΟΙΒΟΙΟΊΒΙΥ ΠΟΑΙῸΣ [Π6 ΟΥΡΊΠΔΙ, 
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(244.) Ἃἀκεη. Χν. 68. 
Καὶ ἐπίστευσεν “Αθραμ τῷ 

δεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δι- 
καιοσύνην. 

Αὐτὰ Αὐγαῦῆᾶῖη ο]ογοᾶ 
(οὔ, δπᾶ [ἴ( νγαὰ8 οοπηίοα ἴο 
τα Του ΤΡ ΓΘΟΙΒΗΘΒ5. - 

(245. 

(246.)ὺ Ῥτον. 111. 84.. 

Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσ- 
σεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χά- 
ρι». 

ΤΠ Τιογὰ γϑβὶβίβ [Π6 ῥχοπᾶ; 
Ῥαὺ ὯΘ ρῖγοβ σζδοθ ἴο {86 
ΒατΩΌ]6. 

(2847.) Τιον. χὶ. 44. 
Καὶ ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιός 

εἶμι ἐγὼ κύριος ὃ θεὸς ὑμῶν, 

Απᾷᾶ γο 5841} θ6 μοῖγ, θ6- 
σδαδο 1 Τη6 Τιογὰ γοὺρ αοῦ 
δα ΠΟΙΥ. 

(248.) 18. ΧΙ]. 6, ὅζο. 

Πᾶσα σὰρξ χόρτος, καὶ πᾶ- 
σα δόξα ἀνθρώπον ὡς ἄνθος 
χόρτου. ἐξηράνθη ὃ χόρτος καὶ 
τὸ ἄνθος ἐξέπεσε, τὸ δὲ ῥῆμα 
τοῦ θεοῦ. ἡμῶν μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα, 

ΑἹ! Β6βἢ 18 σταββ, δῃᾷ 8]]᾿ 
{86 ρο]ἹΟΥΥ͂ οὗ τηδη 88 [86 
Βονγοῦ οἵ ρυϑᾶβθθβ. Τὴ ρτδθ8 

Μιἰδίσαϊ Ογξοίδηι. 

4168 11. 98, 

ΓΕπληρώθη ἣ γραφὴ ἡ λέ- 
γουσα ᾿Ἐπίστευσεν δὲ ᾿Α- 
βραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη 
αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 

Απᾶ [η6 βουρίαγο τγᾶβ 
Ἐ1Π}16, ΛΟ ἢ βα 1,7] Αὐγὰ- 
δὰ ὈοΙογεᾷ Αοάᾶ, δῃᾶ [ἴ 
τγὰ5 ἱπιριοα πηΐο Ὦϊπη ΙῸΓ 
ΤἹρ ΘΟ 5Π6885. 

8168 ἷν. δ. 

ΓΗ γραφὴ λέγει Πρὸς 
φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ 
κατῴκισεν ἐν ἡμῖν ; 

[ΤῊ βουιρίαγο 58 10},7 ΤῊΘ 
ΒΡΙΓΙ {μὰ ἀνθ! ἢ 1ῃ τ8 
Τδύο [ἢ ἴο ΘΏΥΥ. 

Δ 7Ὼ65 1. 6. 

[Λέγει] Ὁ θεὸς ὑπερηφά- 
νοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ 
δίδωσιν χάριν. 

[Ξ6 5810},7] Αοἄ τοβιβίθεῃ 
{86 Ῥγουμᾶ, θαὺ ρἴνϑι ρτδοὸρ 
ἀηΐο 186 ὨΌΙ)Ό]Θ. 

1 Ῥοῖ. 1, 16. 

[Γέγραπται " “Αγιοι ἔσε- 
σθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος, 

[115 τυ ίθη,7 Β6 γ8 ΒΟΙΥ; 
ῸΣ 1 ἅτη ΒΟΪΥ. ᾿ 

1 Ῥοί, ἱ. 34, 25. 

Πᾶσα σὰρξ χόρτος, καὶ πᾶ- 
σα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρ- 
του. ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ 
τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν" τὸ δὲ ῥῆμα 
κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα, 

ΑΙἹΙ Β6β} 15 88. φυϑ 58, δᾶ. 
411 τπ6 ΡἿΟΥΥ οὗ ᾿ηδῃ ἃ8 1ῃ6 
ἤοννευ οὗ ρίᾶββ, ΤῊ6 ρυεβ5 

αδη. χν. 6. 

δ ΠΞΡΠΟῚ ΠῚΠΙ5. [06 ΠῚ 
ὁ ΠῚ Σ 

Απᾷ ἢ6 Ῥοϊϊογοᾷ 'π {Π6 
Τιοτᾶ ; δῃηῃᾶ 0 οοπηίθοα 1 ο 
τὰ ἴογ ΤΡ ΘΟ 5Ή 688, 

Ῥτον. 11], 84, 

γῦν ΘΠ ἘΡΥΡΟῈΝ 
ΠῚ ̓ ΘΟ. 

ΘΌΓΟΙΥ ἢ6 δΒοουποῖἢ {Π|6 
ΒΟΟΥΠΘΥΒ; δαύ ΒΘ σΊγοίῃ ρτᾶσο 
πηΐο [6 ΙΟΥ]Υ. 

1μ6γ. ΧΙ, 44. 

ΟΡ "3 Ὁ ὩΣ ΠῚ 

ἐν) 

Απᾶ γ6 5881] Ὁ6 ΠΟΙΥ, ΌΤΙ 
στὰ ὮΟ]Υ. 

18. ΧΙ. 6, ἕα. 

ἸΠΡΠΓ 5) ὙΠ ἼΦΒΠΓ3 
ὝΥΠ 3ν ἐΠΊΨΠ. ΥῊῪΞ 
ἌΠΟ Ἴ3) --οῦῦν 08} 

ἐ ΒρηνὉ ΘῊΡ 
ΑἹΙ Ποβἢ ἐβ σσβϑββ, δηᾷᾶ 4]}} 

[πΠ0 ρσοοά]ΐηθ85. ἐπούθοῦ ἐδ 85 
186 ἥοννοῦ οὗ {Π6 614. ΤΒ6 

-ΞΞΞΞΞΙΞΞΞΞΞΞΞΞΙΞΙΞΞΞΞΙΣ-ΞΞΞ:Ξ ΞΞ5: :..........:.....- Ξ ὴξ ΟΣ ϑονι ων οτος τος, το δα υῖςς ΞΟΟΣΣΞ τοξι ττξ οτος ΞΣΣέξε το ῦςξ, 2 2. 

“5. ΤῊ 15. ἃ νΟΥῪ αἸΒῆσα]} ράββαρθ. ΤΉοβο ΠΟ ἸΟΟΙς ἀροὴ 1 5 ἃ οἰξδίίοῃ διὸ ρυζεοᾶ ἰο 
ἢπαᾶ [6 οτῖρί πα]. ὙΆΘΥ τοίου 10 [0 ΠΙΘΏΥ ΡΙ8οθ5, 85 θη, νἱ. δ, 11.; Ναχι, χὶ. 99.; ΕΖΟΚ, 
ΧΧΊΙ, 25. ; Ῥτονυ, χχὶ, 10.; δηΐ. υ1}}, 6.; Ἐςς168, 1ν, 4.; Ὑ715. νἱ, 11, 28. ; 64]. ν' 17, 21. 
Βοπῖθ ΓὨΐηἸς τὺ 10 σοηαῖη8 ἃ ρῬΈΠΘΓΑΙ τοίδυύθησθ (0 [η6 ἀοοίτίπα οὗἨἁ δοτγίρίατα, δῃᾷ ποί 8 
αἴγθοῦ οἰϊαίίοη ; ὙΠ116 ΟἴΒογ5 τεραγᾷ ἰξ ἃ5 ἃ Ῥαγαρῃτγαβίίο δρρι!οϑίϊοη οὗ 186 ἐθητῇ σοτωπχαηᾶ- 
τηθηῦ, Οἡ 1ῃ6 ΨΏΟΙ]ο, 16 15. θαϑύ ποῦ (0 Ἰοοῖκ ἔῸΣ ΔΠΥ͂ ἀποίδιίοη ἴῃ [η6 ᾿νογάβ, 5 ἴ ἢ γραφὴ 
λέγει ὙΓΕΥΘ ἸῃΓΓΟΔΌΟΓΟΙΥ [0 οπ6, 1 νι ὕγδηβ]αίθ “ ΠῸ γα {πη} {Ππᾶΐ [Π6 ΒΟΥΙΡίΠαΤΘ Βρθα ΚΒ 
ἴῃ να Ὁ ὑπ} τοΐίδγθησο ἰο γηδί 15 βίδίδαά 1ῃ 18 Ῥτοοραϊηρ ψΘΥ56, νἱΖ., ἐλο ΚΤ Ἰοπάϑἠΐρ ς᾽ 
{6 τυογία ἴξ οπμιϊίψ υὐἱέΐ, ΕἸοαἰ, ντα «5.811 Ῥουμαρβ οοπγθ ποαγοδὲ 1πὸ τὰ νίον, Βα ἴ τπαϑὲ 
Ὀ6 δάπρ ξεᾶ {πὲ {Ππ|8 1468. 15 ποῖ ἴτ88 ἤγοτηι Οδ]βοῦϊομβ, οβρϑοῖϑ!ν (π6 ἱπιρ]οαῆοπ ἐπαὺ 
[86 Ὑγτοῦ ΒΡΘΔ ΚΒ οὗἉ [86 οΟἸ]οοἰΐοπ οὔ ἐπ6 Ν. Τ. βδογίρίαγοβ ἀπά οὺ [Π8 {{{16 οἵ γραφή. 

ἽΡ ΤῊΝ 18. ἔγοιη (η6 ΤΟ Χ,, ΤΑΘΥΟΙΥ ῥα πρ ὅ θεὸς Ὁ κύριος. ΤῊΘ ΗΘΌΓΙΘΤ ΔΡΤΘΟΒ ἴῃ 
86η86, ὑπουρὶ ποῦ ἴπ ΘΧρυοββίοῃ. ' 



Οποξαϊέοηϑ ἔγοπι ἐδ6 Οἰἷά 7Τοδίαηιεηξ ἐπ {76 οῖο. ἢ 113 

τἰεθ σα, ἀηα [μ6 ἥοττον ἴμᾶ68; 
θαῦ [86 πογζᾷ οὗ οὔὧὖὐγ ἀαοᾶ 
8165 ἴῸΥ δυο. 

(249.) 15. Καυ]], 16. 

᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐμδάλλω εἰς τὰ 
θεμέλια Ξιὼν λίθον πολυτελῆ 
ἐκλεκτὸν ἄκρογωνιαῖον ἔντι- 
μον, εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς, καὶ 
ὃ πιστεύων οὗ μὴ καταισχυνθῇ. 

ΒΘΠΟΙΑ, 1 ἸΔΥ ἴον {π6 ἔοπη- 
ἀαϊίουβ οὗ ἴθ, ἃ ΘΟΒΌΥ δίοῃΘ 
ἃ ομοῖσθ, ἃ ΘΟΥΠΘΓ-Βίοη6, 8, 
Ῥγϑοίουβ βίοπθ [ὉΓ 105 οπη- 
ἀσϊίομβ; δηὰ 6 ἰδαῦὺ Ὀ6- 
Ἰίουθϑ ΟἹ 1ῦ 588]] ΕΥ̓͂ ΠΟ τη ΔῈ 5 
ῬῈ ϑῃδιὴθδά. 

(250.) ῬΡ. οχν", 22, 28. 

ΛΔίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας. 

ΤΏ δίομα τσ οὶ (6 θ114- 
ΟΥ̓Β το]οδίοα {Π6 58 1ὴ6 15 Ὀ6- 
σοΙὴ6 ἴδ ποδᾶ οὗ [826 σΟΥ̓ΏΘΥ. 

251.) Ἐκ. ΧΙΧΣ. 6. 

Ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασί- 
λεῖον. ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅ- 
ΎΙΟΡ. 

Απᾶ γο 5881] 6 ἰο τη6 ἃ 
ΤΟΥΔῚ ργ]οδίβοοῦ δηᾶ 8 ΒΟΙΥ͂ 
πϑίϊοῃ. 

(852.) 15.111]. 9. 
᾿Ανομίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ 

δόλον ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. 

ΗΘ ρΡγδούβθα πὸ ἱπίαυϊ 
ΠΟΙ οὐδ πιῇ ὨΪ τηουίῃ. 

(258. 15. 1111, δ. 

τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰά- 
θημεν. 

Απᾶ ὌΥ ἷ8 Ὀχιΐθο8 τ 
ΟΓ6 ΠΟ6Δ]6Ά, 

(254.) ῬΡ. χχχῖ!, 18, ὅζο. 

τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃ θέλων 
ζωὴν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀ- 
γαθάς ; παῦσον τὴν γλῶσσάν 
σου ἀπὸ κακοῦ, καὶ χείλη σου 
τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον " ἔκκλι- 
γον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἂ- 
γαθὸν, ζήτησον εἰρήνην, καὶ 
δίωξον αὐτήν. ὀφθαλμοὶ κυρίου 
ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς 
δέησιν αὐτῶν" πρόσωπον δὲ 
κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 

σι Πογ οί ἢ, --- δῃᾷ ἰῃ6 ἤοττοῦ 
{πογοοῦ [ἈΠΟ ἀνὰ: Βαυΐ 
[86 ψνοτὰ οὗ 6 Τιοτᾷ ρη- 
ἀυτοί ἴῸΥ οὐΘυ. 

1 Ῥοί. 11. 6. 

[Περιέχει ἥ γραφή" Ἰδοὺ 
τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογω- 
γιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον, καὶ ὃ 
πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ. οὐ μὴ κα- 
ταισχυνθῇ. 

[10 15 οοπίαϊηρα ἰῃ [86 
δογϊρίαγο,7 ΒΟΠοΪ ἃ, 1 αν ἰῃ 
Ιου ἃ Οἤϊοε ΘΟΓΏΘΥ-ΒΙΟΠ6, 
οἰθοῖ, ργθοιοὰβ ; δηα δ {ῃδὺ 
ῬΟΙΙθνεῖῃ οἡ Εΐτὰ 518]} ποῦ Ὀ6 
σοπίοπηᾶοα. 

1 Ῥοί. 11. 7. 

Λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἵ 
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας. 

ΤῊ βίομο τ ΒΙοἢ τῆ6 ΡῈ}18- 
ΟΥ̓ ἀἰβαΠ]Π ον, [86 βϑῖηθ 18 
τηϑδ {6 Ὠρφᾷᾶ οὗ [86 ΘΟΥ̓́ΤΙΘΥ, 

1 Ῥοί. 1]. 9... 

“Ὑμεῖς δὲ -- βασίλειον ἱερά- 
τευμα, ἔθνος ἅγιον. 

Βαΐ γὺ δῖ6 8. ΤΟΥΔ] 
Ῥυϊθϑιμοοᾶ, ἂπ ΒΟΙΥῪ ΠϑΡΊΟΗ. 

1 Ῥοί. 11, 22, 

ὅος ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, 
οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στό- 
ματι αὐτοῦ. 

ὝΠΟ αϊά πο 851η, ποῖίθοῦ 
τ 85 5.116 [οὰπᾷ ἴῃ ὨΪδ8 του [ἢ, 

1 Ῥροί, 11, 34. 

Οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰά- 
θητε, 

ἜΥ ΜἜΏΟΒΟ ΒΌΙΡΟΒ γ6 ΜΟΙ 
μιοα]οᾶ, 

1 Ῥοί. 11, 10, 11,12. 

Ὃ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν 
καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγοθὰς παυ- 
σάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ 
καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δό- 
λον, ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ 
καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητη- 
σάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐ- 
τήν, ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ 
δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς 
δέησιν αὐτῶν, πρόσωπον δὲ κυ- 
ρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά, 

ϑύαββ ὙΠ ΒΟΥΘΙ, [86 ἐδινδν 
Γαάοία: θυ (86 ψοτΤᾶ οὗἩ οἵκχ 

(ἀοά 588]] βίαπα ῸΣ ΘΥΘΥ, 

15. ΧΧΥΪΠ, 16. 

Ἰ33ὲ 1308 ΤἾΝΞ ἼΘῈ 225 
ἼΘ9. ἼΘΙ. ΠῚ" ΤΠ 1Π3 

Ὁ ΤΡ δὲ ΡΌΜΘΠ 
ΠΟΙ, 1 ἸΔΥ ἴῃ Ζίομ [ὉΣ 

δ ἰοπηαδίοη 8 βίομρ, ἃ. ἰχἱορᾶ 
ΒΟ. Θ, ὃ; ῬΥΘΟΙΟΈΒ ΘΟΥ̓ΉΘΥ δέοηθ, 
ἃ 5.76 ΟΠ ἀδ ΟΝ : 6 ἐῃδὐ θ6- 
Ἰονοῖῃ 888} ποὺ τη Κα 8806. 

Ῥρ. ΟΧΥἹ. 299, 28, 

ΠΡ ὈΥΞΠ ἸΘΕ Ὁ 13} 
Σ ΠΩ δὐΝδ 

ἾΏΘ βίοπο τὐλίο {πὸ θα114-- 
ΘΙ τοίχαβοα 15 Ὀοοοὴθ {6 
μοδά βδέίομο οὗ 8:6 σουηρυ, 

ἘΝ. χΙχ, 6. 

Προ ΠΌΤ ὈΡΝῚ 
ὁ ΟΥΡ ",2) 25 

Απᾶ γ6 5881] Ὀ6 πηΐο τὴ6 8 
Κιηράοτῃ οὗἉ ργβϑίβ, δῃᾷ δὴ 
ΒΟΙΥ͂ πϑίϊοῃ. 

15. 111,9. 

ΠῚ δὲ0) ΠΝ ὈΡΙΓΝΟ 
Ν 5} 

Βοοδαβο μ6 δᾶ ἄοπα πὸ 
Ὑ]ἹΟΙΘΩΟΘ, ΠΘΙΠΟΥ τσᾶ5 απὰ 
ἀδορὶῦ ἴῃ 15 τηοσυίῃ. 

19. 1:1. δ. 
Σ Στ Β2 ἸΠἼΖΠ5) 

Δ 61}. μιῖβ ΒΕ ΡΟ5. Ἧ͵7Ο ἴθ 
μοϑ]θᾶ. 

Ῥ5. χχχίῖν. 18. (12.) ὅς, 

ἘΞ ὙΈΠ Οὐ Ὁ 
Ὁ ΠΝ ὈΝῸΣ ἈΠ 

ἩΠϑν »Ὲ0 ἭΠορ Ὃν 
νὴ Ὁ ΠΟ ΞῚ9 
το 3 ϑ Ων) 

 ΠῆπΣ ΝΟ ἘΠΡΤῚ 
ΤΟΣ τυ 

: ἐν πὴπ᾽ Ω- 
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Ὑγμαΐ τη 5. {Πο 16 {πᾶ 
ἀἰ651γ68 11ξ0,]ονίπρ ἴο 866 ρσοοᾶ 
ἀΔγ8 ἢ Ἰζοϑρ [Ὦγ Τοηρτθ ΠΟΙ 
601}, ἀηᾷ (Ὡγ 1105 ἔἴτζοτηῃ βρθδῖ- 
ἴπρ σα]]6. ΤΌΓΠ ΔΥΤΔΥ ἴτΌΤΩ 
6Υ1], ἀπ 4ο σοοῦ: 566 Κ ρθδ0θ 
δια Ῥατδαο Ὁ ΤὨΘ 6Υ685 οὗ 
[Π6 Τιογᾷ ἃγθ οὐδὲ {π6 τὶρῃῦ- 
ΘΟΌ5, 8ηἃ Ἦ15 ΘΑΥΒ ΔΥΘ. ΟΡΘἢ 
ἴο {πο ῖΓ Ῥγαυοῦ. Ῥαῦ 16 ἔδοθ 
οὔ {86 Ιμοτὰ 15 ἀραϊηδύ ὉΠ Θὰ 
(μαἰ ἅο 61]. 

(255.) 18. νἱ1], 12, 19. 

Τὸν δὲ φόθον αὐτοῦ οὐ μὴ 
φοβηθῆτε οὐδὲ μὴ ταραχθῆτε. 
κύριον αὐτὸν ἁγιάσατε. 

Βαΐὺ ἴβατ πού γο {Π6 10 [687 
ποίίμοῦ θ6 ἀϊθημαγοᾶ. ὅ5ὅδηο- 
{Ὺ γα 186 Τιοτᾷ Εἰτηβο!, 

(2ῶ5606.) ῬΡγον. Χ. 12. 

Πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλονει- 
κοῦντας καλύπτει φιλία. 

ΑΒδοίζοῃ σουοῦβ 411 ἰῃαΐ 
ἄο πού ἰογοὸ βυγ8. 

(257.) Ῥτον. ΧΧΥΪ, 11. 

ὝὍσπερ κύων ὅταν ἐπέλθῃ 
ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἔμετον. 

Α8 βοὴ ἃ ἄορ ροο8 ἴο 
5 οὐγῃ γοχηϊ. 

(258.) Ῥπ. 1.1.9. 

Ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάδδω 
σιδηρᾷ, ὧς σκεῦος κεραμέως 
συντρίψεις αὐτούς. 

ΤΏοῦ 58}0 ταϊα {μοτὰ 1 
ἃ τοῦ οὗϊτοη; ποιὰ 588} ἄ6 5} 
τρια ἴῃ ῬίοοΘ5 85 ἃ Ῥοίου 5 
γο886]. 

τσ- 

586. ΤΠ 5 15 ΠΌΤ [ηὴ6 αὙθοκ, 1] ΠΟ [Π6 ΗΘΡτον, ἈΡΤΘΘΒ ἴῃ τπηοδη]ηρ, 
Βονονοῦ, μα5 δὐδρίοα ὉΠ ᾿νοῦ 8. οὗἉ Ιβαίδῃ ὕο ἢἰ8. ον ῬαΧΡροβο. 

Βιδηῆσαϊ (Οὐἱέοὶθη1. 

ἘῸΓ Βο {πα Μ|}} Ἰονὸ 116 
δΔηα 866 ροοᾶ ἄδγο, ἰοὺ Πΐπ| 
τοίγαϊη 88 Τοπρτθ ΠΌΙΩ 671], 
δηᾷ 815 1105 [πα΄ ΠΟΥ βρθὰκ 
πο ρα}16. Τοῦ Πΐπη ΘβΟ ΒΟΥ 
61}, δῃᾷ ἄο ροοᾶ: 16ὺ Ὠΐτὰ 
5661 φῬθᾶδθ, δηᾷ θηϑαθ 10. 
ἘῸΓ [Π6 6γ68 οἵ [188 Τιοτα 876 
ΟΥ̓ΟΥ 1μ6 τἱρῃύθουβ, δηἃ 815 
ΘΒ 816 Ορθῆ πηΐο {ἢ6]Γ 
Ῥτάγοῦβ; Ὀαύ {88 δος οὗἉ {Π6 
Τρταὰ 15 ραϊηϑὺ [ἤθτα (Πα 40 
ΘΥ͂Ὶ]. 

1 Ῥοί. 111. 14, 15. 
Τὸν δὲ φόθδον αὐτῶν μὴ φο- 

βηθῆτε, μηδὲ ταραχθῆτε, κύ- 
ριον δὲ τὸν χριστὸν ἁγιάσατε. 

«Ληᾷᾶ Ρ6 ποὺ δἰνδια οὗ {Π6 1 
(ΟΥτΟΥ, ποῖον δ6 ὑχοπθ]θᾶ, 
θαύ βδῃου νυ [6 1μογὰ ΟΠ γΙδβί, 

1 Ῥοί. ἱν. 8. 

[Ὅτι] ἀγάπη 
πλῆθος ἁμαρτιῶν. 

καλύπτει 

[Εοχ,] ΟἸΒΑΥ σον 8. [86 
τυ] πα 6 ΟὗὨ 5115. 

9 Ῥοί. 1". 392, 

[Ξυμβέδηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς 
ἀληθυῦς παροιμίας,] κύων ἐπι- 
στρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, 
καὶ ὃς λουσαμένη εἰς κύλισμα 
βορϑόρον. 

[Βαῦ 10 15. Βαρροπθᾶ πηΐο 
ποτὰ δοοοχάϊησ [0 [6 ἴχὰ6 
Ῥτόνου,1 ΤΠ ἄορ 15 ἰυτπρᾶ 
ἴο ῖβθ ΟὟ ὙΟΙΆΪ δρϑίῃ, 
Δη [86 βονγ [ῃ8ὺ νγὰ5 Ὑγ85}- 
64, ἴο Ποὺ τνϑ]οσιηρ ἴῃ 1Π6 
ΤΏ1ΓΘ. 

Βον, 11, 27, 

[Καὶ] ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν 
ῥάδδῳ σιδηρᾷ, ὧς τὰ σκεύη τὰ 
κεραμικὰ συντρίβεται. 

[Δ41π4] ΗἨὸο 5841] γα] {ποτὰ 
σι ἃ τοί οἵ ἴτοπ; ἃβ [86 
γ6556]5 οὗ 8. ροίίου 5}.4]} (Π6ῪΥ 
Ὀ6 ὈγΌΚΘῺ ἰο 5ΒΊΎΟΥΒ. 

αὐτοῦ, Ὀτι0 1ῃ ἸῬΡοῖοι αὐτῶν, τυ ίοἢ ἄγ δαπίγαϊθηῦ ἴῃ 56 Ώ 80. 
55. ΓΗΒ 18. ΘΠΟΡΆΠΥ Ἰοοκοᾶ ὌΡΟῚ ἃ85. ἃ οἰϊαιίοη ἤοπη Ῥτον. χ. 19. 

ὙΠ τηδη ἐς ἦθ ἐλαξ 46- 
βσϑι Πρ, ἀπά Ἰονθίῃ πιαπῦ 
ἄδγ8, [δ΄ ὯΘ ΤΩΔΥ 566 ροοαν 
ἸΘαΡ [ΠΥ ἰοηραθ ποτὰ 6Υ]], 
διὰ (ΠΥ 1105 ἴτοπι Βρθβκίηρ' 
βαῖ]6. ορατύ ἴτοτῃ ον], δά 
Ὧο ροοᾶ ; 566Κ Ῥθδίθ, δῃηά 
Ῥυγδϑιθ 1. ΤῊ 6γ685 οὗ {86 
Τιτὰ ἀγα ΡΟ [86 τἱρ ύθουϑ, 
δα Ἠἶδ5 Θ6Υ5 α7ὸ ορέπ αὐίο 
{Π Ὁ οΥΥ. Ὑ1Π6 ἴδοο οὗ {86 
Τιοτά 5 ἀρδίηδί. {Ποῖ {δύ 
ἅο 6Υ]]. 

19. ὙΠ, 12, 18. 
Νο. δε ΠΠ ΝΟ ἸΦΉΘΥΤΙΝῚ 
ΓΙ ν ΓΤ ΤΙΣ ΣΝ) ἢ 

: Ἡ ΣΉΡΓΙ ἸΠΝ 
ΝΟΙΓΠΟΥ ἔδυ γθ {ΠΟΥ θαυ, 

ΠΟΥ Ρ6 δἴγαϊ, δῃοθ ν ὑπο 
Τιογᾶ οὗ μοβίβ Βἰτηβο] ἢ, 

Ῥτονυ. χ. 12. 

ΓΊΒΘΕ ὈΥΦΈΓΟΣ ΟΝ] 
ἘΠΒΠΝ 

Του σογθυοίἢ 81] 51η8. 

Ῥτονυ. ΧΧΥΙ. 11. 

εν 2:0) 3055 

Α58 ἃ ἄορ τούτο ἴο 18 
γ τη. 

Ῥ». 11. 9. 

ὯΞ9 ΓΞ ὈΞΞ ΜΝ 
ἐ ὨΥΒΩΙ ἽΝ" 

Τῆου 58.810 Ὀτοαὶς {Ώ ΘΙ 
ΜΠ ἃ τοῦ οὗ ἴτοη; τῃοὰ 
5.4} ἀΔ 5} {ΠοΤὴ ἴῃ ῬίθοΘ5 ΠΚῸ 
8ὃι ῬοίΓοΥ 5 γὙ6556], 

ΤΊἼΘ ἀροϑβίϊο, 
Ιχ τὴ06 1 Χ Χ, τὸ μὰν 

1Ὶ βο, Ὁ ἀρτοοθ 
ΤΏΟΤΘ ΠΟΔΤΙΥ ὙΠ (ἢ ΗΘΌτγον ἔμ8π ὑπὸ ατθοκ. Το Βορίυδρίην ρἴνθβ ἃ ὙΟΓῪ ἱποουῦτθοῦ 
Τορτοβοηῃαίίοῃ οὗ [ῃ6 οΥγἱρίηα!. ῬΟΥΒΔΡ5. {86 ΔΡΟΒΊΪΟ τοίου 0 ὃ Ῥγονουὺ τ ΠΙΟἢ πγᾶβ {Π0η 
οαγγθηΐ, δη ποῦ ἴο {Π6 Ῥαββασθ ἰπ {π6 ὈοοΪς οὗ Ῥγονγουῦ5. 00 1ὴ)6 ὙΥοΙσ6. 

258. ΤῊ 5 15. τοτὰ {ΠῸ Τ ΣΧ, τυ} ἃ ὙΘΥΥ 5] Πσ ἢν οἰ τουαξίοη οὗ [86 Ῥούβοη ἤοτῃ (μ βθοομά 
ἴἰο 1ὸ Εἰ ἰγῇ. 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΤΙΧ, 

ΒΟ ΒΕΟΕΚΞ ΨΈΕΕΝΟΒ ΟΥΟΤΑΤΙΟΝΒ ὙΨΕῈῈ; ΤΑΚΕΝ, 

ΠῊΞ ομΐοῦ βουχοθ οὗ οἰναϊϊομβ ἴῃ {πΠ6 Νονν Τϑβίατηθηύ 15 (86 βορία- 
ἀρὶπε νουβίοη. ΤῊΒ ὑγ1ὰ8 σΘΏΘΤΆΠΥ τα Ὀγ [μ6 ΘαυῪ ΟΠ τι βίϊαπβ, γμῸ 
Ὑ6γ6 πού δοαπδίηίθα τιΐῃ {Π6 ΟΤΊΡΊΠ4] ΗΘ ΡΌγο. Τὺ γγχᾶβ ὉΠΙΨΘΙΒΆΙ]Υ͂ 
τοοοϊνοα δπᾶ το. ΤῸ μάνα ἀδραγίθα ἔσομαι 16 ἐπουοίοστο ψιμουΐ ἃ 
γα 18 τϑᾶβοι, σου] Πᾶνα ϊηάογυθα {Π6 ῬΥορΎθθ5 οὗ {μ6 σα, ΤΠΘ 
βΔΟΥΘαᾶῦ πιϊζουβ ΘΡ]ουϑα τὖ 85 ἐλ Οἰἱά ἽἼΖεείαπιοηί, Ὀδοῦαβα 10 Ὑγὰ8 
Βεβϑὺ Κπονῃ ἰο 811. ΤΠΘΓα γὰ8 0 ρΟΟα οδβθ ον ἀθραγεπρ ποτα 10 
δχοθρὺ ΜΈΘΥΘ 1ὖὉ Ὅ788 ΨΕΙΥ͂ ᾿ποογτϑοῦ, ΟΥ̓́ΧΠΗύ ΤῸ ἃ ραυοα]αι ῬΌΓΡΟΒΘ. 
ὙΥΒοΥονοσ 1τὖ ΘΧργοββϑα {π6 βθη86. οἵ {π6 ΟΥΙΡΊΠΑ] ΒυΠΟΙ ΘΠ Π]Ὺ “1611 ἰο 
βαγα {π6 τυίίουβ᾽ ομαᾶ, {π0Ὺ πϑίυγα! νυν δαορίθα 10. Τῃ {μ6 στγοαῦ 
τη ΟΥἹΥ ΟΥ̓ οαδ685, 86 ὐϑθκ γϑυβίοη τησδὺ δ6 τϑραγθα δ5 {Π6 βοῦγοθ 
τ Π6ποα οἰ αίϊοηβ τη {86 Νονν Τοβίαμηθηῦ ογ ἀουϊνοα, 

Βαῦ ψὰ οδηποῦ ρῸ 50 [81 88 ο δἴησιη, ψ 1 βομηθ, {παῦ {886 δερία- 
δριηῦ Ὑγ885 ἐδ Θχοζιδῖυθ βοῦσοθ. (σοδβι μα] ]ν ὑπ6 Ἡ ΘΌΓΘΥ Ὑγὰ8 8180 
ΘΙΏΡΙογ θα. Ἀπ δχδιηηθίοῃ οἵ βονοταὶ ἰοχύβ 1685 ἴο {818 ΘΟ πο αβΊ 0. 
ΤΠ6 1, Χ Χ. νοῦο Ὡραπαοπρα ἴῃ νϑιίοιιβ Ρ]8ΔΟ 65: πα {86 Ο]α Ταβία- 
τηθηὺ οἰὐοα 1 ΠΘΘΥΘΙ ΘΟΒΙΟΥΤΩΙΥ ἴο {π6ὸ ΗΠ οῦτον. Τὺ 5 ἔσθ ἐμαῦ {8 
Ἰηβίϑηοοβ ἴῃ ὙΒΙΟΒ (15 γ͵7δβ ἀοηθ 8.6. ΟΠ ΡΑΙΘΏΥΘΙΥ ἴθ. Βα {88 
ἴᾳοῦ οαπποῦὺ Ὀ6 ἀρηϊρα. ὙΝᾺΥ μ6 ψυιύθυβ ΟΟΟΔΒΙΟΠΆΠ ΠΥ Πα ΤΥΘΟΟΌΓΒΘ 
ἰο {π6 ἩδΡτον, 15 ὦ απῆοα]ῦ απδβίϊομ ἴο δῆβϑυσοσ. 1α ΤΠ6Υ τϑβογῦ ἰο 
τὸ ὙΒΘΠΘΥΟΙ {πμ6 Οὐθοῖκ νγὰβ 850 ἱποοιγϑοῦ δβ5 ποὺ ἰὸ ρῖγβ {86 {τι 
Βοηθ6 ἢ 80 1 τηϊρῃῦ Ὀ6 ἐπουρὺ ΟΥ̓ βοῇ ἃ5. τθαβοη ἃ ργίογὶ. Βυΐ 
{μογθ 806 Ῥββπουάθηδ δάγνουβα ἰοὸ {πῶὖ Ὠγρούμοβιβ [Τύ 15 Ἰτροββιθ]6 ἰο 
ΒΑΓ ΒΗ ΔΩΥ φοηογ αὶ ΥὙΘΡΪΥ ἴο {π6 αποθϑάοῃ. Εὑγουν ᾿ηαϊνιάπια! οαδ6 οὗ 
ααοίαίοι τησδὺ 6 1υασρα ὈΥ 156]: δηα Ὑγμ6ῃ 811 δῖα 80 Θοπβιουϑ, 
τὸ 1] 6 ἔοαπμα ᾿ΠΡΟΒΒΙΡ]6 ἰο ορύθιῃ ΒΥ οπ6 βαὐβίϑοίουυ ΔΆ ἰὸ 
{η6 απθϑοη. ΑἸ] ὑμαῦ οὐἂῃ Ὀ6 εἰδτιηθα ὑπ ἰσαΐῃ 15, ὑπαὺ {μ6 
ὙΙΘΙΒ ΒΟΙ ΘΙ Πη68 Ἰυασσρα τὖ ούοσ ἴον {861 ραχροβθ ἰο δυῖπρ' [86 
ἔοστη οὗ ἃ ποίη ΠΘΑΥΘ {ὸ {πὸ ἩΠΘΡτον ἐῆδη ἐμ6 ΟὙΘΟΙς Ὑϑυβίοι 
Ῥγδβθηίθα 10Ὁ,,. ΤΉΘΥ ΤὰδῪ ποῦ δᾶνθ ἄομα {815 βϑοϑιβθ {ῃ6 0 Ῥϑ]ονρα 
ταῦ {μ6 Ἰαύίου [116 0 ΟΧΡΥΘ55 {π6 ἔτ 56η886. 6 οδῃ 1π]ΔΡῚ 6 
ΟΥΒ6Υ ΓΘΆΒΟΙΒ ἴο μᾶνο ορογαίθα οὶ {861} τα παβ. 

Τὴ δααϊίοι ἰο {μ6 Ἡορτον πα ϑορίπαριπί, 1Ὁ μὰ5 Ὅθοπ {πουρῃΐ 
{μεῦ βον οι] αποίδ!! 5 ὑγο γα ἀοεῖγϑα ἔγοτη ἃ ΓΒ 5] ὕ]ΟΥΝ ΟΥ̓ΡΑΤΔΡΏΓΘΑΒΘ 
ΠΟΥ͂ Ἰοδ. Βαυΐὺ ψμθῃ {86 118 οὗ βοῃ ρῬαββαρθβ 15 Θχϑιηληθα, ιὖ Μ1)] 
Ὀ6 Τουπά {μεὺ {πο γ6 15 πὸ βυϊποιθηῦ θΔ515 ΙῸΥ [86 ὙΙΘῪ τη αποϑύϊοα. [0 
15. ΘΗΤΡΘΙΥ ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

Τὸ μὰβ δδο θθθὴ βαρροβθα {μαῦ βοιῃθ οἰὐϑιοηθ ἴθ {π6 Νονν Τοβία- 
τηθηΐ Ὑγ6 16 ἰΑἸκθῃ ἔΓΌσα ΔΡΟΟΥΥΡΒΔΙ πυϊπηρθ. ΕἸΧΘΙΏΡ]65 οὗ βιοἢ δῖ βαϊὰ 
ἴο Θχιϑὺ ἴῃ 2 ΤΊτη. 111, 8, Ηργο {π6᾿ πϑιη65 οἵ [π6 ὑγῦοῸ ΤηΔρΊΟΙΔ 5 ὑπαῦ 
τ Πβίοοῦ Μοβοβ ἀτὸ ρίνθῃ. Δοοοσάϊηρ ἰο Οτῖρθη, {16 Κπον]θᾶρα 
ΘΑ ὨΔΙΊ65 ΟΥ̓ {μ656 Ἰπηροβίουβ τγαβ ἀουισοα Ὀγ δα] ἔλοτα Δῃ Δροοτυ- 
Ῥῇα] ῬοοΚ. ΤῊΙΒ 15 ὉΠΠΚΟΙγ. ΝΟΥ 15 τὖῦ ῬγΌΔΡΙ]6 {παὺ Πα ἐοοῖς ἐῃ6 
ΠΏΤΊΘΒ ἤτοτ {π6 Ταγστιη οἵ « ομδίμδη οὰ Εἰχοά. νυν. 11. Ῥχοθαθὶν 
Π6 [Ὁ] ον βα ὡειοίδῃ ἐγακίϊίοη ; ΤΟΥ ἴπ6 παπλοβ 1θ αΌΘΘΌοΩ. ἀγα ἰὼ {Π8 
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Πα ἀηᾶ οἶμον 96 ΒΒ τυ ἴπρθ 88. Ὑ6}1 85 ἴῃ {86 Τάγρσαπι οὗ 
“ οπδίμδῃ. 

Τὴ 86 ορίβε!θ οἵ 7υᾶο ὑπο ἱπβίδαποοβ οἵ δροουυρβαὶ αποίδίϊομβ 8.6 

αἀἀδυοοά. Οπο ἴα ἴπ 6 πἰμίῃ γουβθ, μου ΜΙΟθδ6] {Π6 ΔΙΟΏΘΗρΡΟΙ 

1 Βαϊ ἰο Βανο ἀϊβραϊοά σι βαΐδῃ δθουῦ {π6 Ὀοὰγ οἵ Μοβοβ. Πϑτθ 

βουηδ πεῖς {μα {86 τυῖίοῦ Τ]ουσοα {π6 ΔροοΎΡΒα] Ῥοοὶκ ο8]164 {86 

ἐς Αβοοπβίοη οὐὔὁἩ Μοβββ, ταϑποηθᾶ Ὀγ Οχίρθη. 10 15 ποῦ ΠΙΚΟΪΥ 

ἐμαὶ Το 5} ἰταδιομ νγαβ [88 βουσοθ οἵ 18 Ἰῃξουμλδίιομ. 
ΤῊ Τουτίθοη! γοῦβα οὗ [886 βαῖηθ δρὶβι16 τϑίϑιβ [0 ἃ ῬΥΟΡΠΘΟΥ͂ οὗ 

ἙΠποοῖ οοπίαϊ θα ἴὰ [μ6 ἀροοσυρβαὶ Ὀοοῖς οὗ Ἑποοῦβ. ΤῊ Ῥαββᾶρθ 1π 

Ἐδ6 ῬοοΚ οὗ ΕΠΟΟΒ 85 ἐταπβιαἰθα ὉΥ ᾿μδῦγθμποθ 18 0815: ““Βοβοὶα [ο 

οομθθ ΙΝ ἰθα ἐμπουβαμᾶβ οὗὨ 8158 βαϊηΐβ ἕο δχϑοαΐθ ἡπᾶστηθηῦ ἸΡΟῚ 

ἔθ, δπ4 ἀοδίτου [μ6 συ ὶοκοᾶ, δηᾶ σΘρΥουο 811 {π6 οατηδὶ : ἕο ΘΥΘΙῪ 

ἐπΐπρ' ΠΟ Ὰ {88 Β᾽πΈα] ἃπα ὩΠΡΌΑΙ]Υ μᾶνο 018 ἀπὰ οοτητ 64 ἀραϊηδὺ 

μι. (086. 3. Ρ. 2. Οχίογά, 1888, {πἱγὰ οἀϊάοπ.) ΤΕμο τϑβα]ύ οὗ 

τοοϑηῦ βέυβίοβ ΒΥ Ηοβηπαππ', [16 Κο5, ἀπά Κυίορον ὁ, 06 ν16}1 στουπαεά, 

[Π86 πουῖς ἴῃ αυοϑθοῃ τγὰ8 τγιίοπ Ὀϑίοσθ [86 γοᾶῦ 70, ἴη τρεῖς: 

πᾶ Ὁ 18 ποὺ πηργοθ8 16 {παὺ πᾶ6 δούμα!Πγ αποίοα 10. ΒΌΟΘΙ Ὑ7ὰ8 

[6 νἱονχ οὗ ἔμ Εδίμοι8 ---- οὗὨ ΟἸἹοιηδηῦ οὗ Α]Ἰοχαηᾶγια, Του ]]18η, 

Φοιοιαθ, δηᾷ Αὐρυβῆμηθ.. ΝῸΣ 15 {88 δυϊιοπμον οἵὗἨ {π6 ΘΡΙ5116 

Ι6ϑβοπϑά, ἐμουρῆ ἂπ ΔροοΙΎΡμδ] ἀοουταθπῦ θ6 αυοίοα ἴῃ 10. ΑἸ] {παῦ 

15. ΤΘΆ 1} βαποιϊοηθᾶ ὈΥ͂ {π6 τυϊίου 18. (86. β'πρ]6 ραββδᾶρ οἰΐθα, πού 

[Ὡ6 δπθτα οοιαροβιίίοθ. ΟΥΒ6ιΒ {μῖπὶς {πᾶῦ πᾶ6 ΌΠονσϑα {π8α1- 

Ἐομδὶ δοοοιηΐβ ὑμ6 πη τσϑοοῖνϑα ὈΥ͂ {886 «7678. 
Α ἔδυ δχϑίηρίθβ οἵ οἰναϊζομβ ἔγοια Ῥχοίδηθ δαῦμουβ ἅτ ἔθυπᾷ 1η [88 

Νον Τορίαιιοηί. Τῇ Αροβίῖα Ῥαὰὶ συϊίπρ ἰο {πὸ (ἀθηίξ65. οὐ 
ἀϊβρυαϊίπρ᾽ στ (ποτα, μα8 αυοίοα ἔτοπα Ῥαρδη δαῦΠο 8, ΒΌΘΝ 85 Αταΐαϑ, 

Μοπαπᾶον, ΕἸΡτθηἶᾶθβ. [ἢ Αοὶβ χυ!. 28. ἅτ Τοῦ 8. ὈΟΥΤΟυ Θα ΠΡΌΤΩ 

ἔμ6 φαινομενα οἵ Αταύτβ, ΜΠΙΟΒ τγοτα οὐ]ρΊπα ΠΥ Βροθη οἵ ] αρΙΐοσ, 

[μ6 βαρτθίωθ Οοᾶ οὗ [π6 μϑαΐμβθῃη. 1Ἃπ 1 Οου. χν. 838. {π6 πογαβ 

φθείρουσιν ἤθη χρήσθ᾽ ὁμιλίαι κακαί αγτ6 ἰαῖκϑιῃ ἴσοι Μϑηδηᾶου δ ΤΠ815, 

ἃ δοτηθρᾶν ΠΟῪ ἰοβϑῦ; ἃπά ἴῃ ΤιΐαΒ 1. 12, {86 ΑΡοβί]8 δΔ|Ππ498 Το 1 ρίτηθ- 
1465, ὦ Οτοίδῃ ροοί. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΧ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΟΕΚΥ ΕΟΒΜΌΤ ΑΙ, 

Ἅοϑ1 οἵ 186 οἰξαϊίομα ἴα [86 Νον Τοβίαταθηῦ ἔσομαι {μ6 ΟἹ γὸ αὐτὸς 

ἀποορᾶ ὈΥ͂ οοτίαΐῃ ἐουταυαβ, βιιο} 88. ἐξ ἐ8 τογϊέίοτι, ἐδ6 ϑογίρέμτε βατϊίῇ, 

ἐπα ἐξ γιϊσπὲ ὅθ γε 1164, ὅτο. Ὧο. ὙΤΉΘΒ6 βϑίἀοσα οομίαίη ἃ βρθοϊῆο 

τας ἱπιϑίλοπ οὗ {π6 ΡΙδοθβ ἔγοτα ἡ μι οι {π6 ράββαρα 15 οἵὐθᾶ, ΤῊ πῆτΩθ 

οὗ ἴμ6 τυῖϊίου 15 βοταθθσαθβ οἴνοπι: θαῦ {π6 ῬοοΟΙς οὐ στιθηρ 1056} 185 

ποῦ οἴἴοῃ τηθηϑοποα, ἀπ ἐμθ ρΐδοθ 511} ββίδοταο. 186 Ῥϑύβοῃβ δα- 

ἀτοϑβοᾶ ἴῃ 1π6 Νονν Τοβίατηθηῦ 616 Βαρροβϑᾶ ἰο Ὀ6 δἰγθδᾶν δοαπαιη θα 

1 1).5 ΒΟ. ἩδΠΟΟΘὮ, τι. 8, γγ7., Εσϑίθ ΑὈΥΠΟ τ ρ,, ἘΠΉ]ο11. Ῥ. 29. οἕ δεῃῃ. 
4 Ψοβαοἢ αἶποσ γο]]βιβηδίροη Εἰπ]οϊϊαπρ ἴῃ ἀΐθ ΟΠΘΏΡΑσαηρ 465. ΦοΒΔΏΠΕ5, 8 11]- 

Βοοοπᾶ 6α! Π0Π. 
8 Βοϊᾶρα σὰῦ ἸΚσΙΠκ ππᾶὰ Ἑχοροβο, 1845. ᾿ 

4 60 Ατπϑιι β Βοοβοσγοῖοβ Οὐτίψπθϑβ βὰν 1 Εριγο ἄς 9846, Ρ. 127, εἰ δεῳᾳ. 
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σα] τὰ6 ΟἹ, 8ο ἐμαὺ {μον οοὐἹὰ το! ν Βπᾶ ἃ ραββαρο ψιβουῦ 
τηΐϊαΐα ἀσοοοη. ὙΠΟΥ Κατ {6 «6 18} ϑουιρύστοβ ἴῃ {86 Ατδοϊκς 
ψούβίοι ; ΟΥἩὨ Ὁ )ἷ8 οὗ πῸ Θομβθαῦθηδα ἐο Βρθοιν {μ6 οἰὐθα βᾶβϑαρθ 
ΤῊΟΓ6 Θσϑοῦγ. Βοβϑίᾶθα, θύθῃ μά {πθ Νονν Τοβίδιηθηῦ τιῦθυβ ὑποπραῦ 
10 ἃ τοίου οὗὈ ἱπηιρογίαποθ ἴο ταθηΐοη {Π6 ρΪδοθ ῇθποθ ἃ ααοίαί!οι. 
τγὰβ ἀογνϑα, [Ὁ του ]α μάνα Ῥ66ῃ Ἰποοηνθηϊθηΐ, ἴῃ ΘΟηΒΘαΌθποα οἵ {Π6 
νγδηΐ οὐ ομδρίουβ δῃηᾷ γϑύβθθ, 1Ππ6 ὈΙ0]104] Μ55. ψοῦθ {Π6η σψυιίθη 
οοπέϊμοιεῖν πὶϊαουὺ βυθῃ αἰνιβίοθβ. ὙΥ̓ΒΘσα ἃ βϑοίϊΐοῃ τὴ {86 ΟἱἹὰ 
Ρορίδσηθηῦ 15 τηαυ Κοᾶ, ἃ Τπϊηρ' ὑμαῦ ΤΆΓΘΙῪ ΟΟΟΌΥΒ, ΒΟΙΔ6 Ὀυπορδὶ ποτὰ 
15. Βο]οοίθα δηᾶ δΡρ|164 ἃΒ ἃ ἀοδιρηδίίοη οὐ {86 σΠῸ]6 ῬΙΆΡΤΆΡΗ. 
ΤΠυΒ ἴὰ Μδῖῖκ χῖϊ. 26., δηα Τμ1 χχ. 87., ἐπὶ τῆς βάτου, ἐπι ἐδι6 διιοΐ.-- 
βοοίζου, 1. 6. {μ6 {μιτὰ οδμαρίον οὗ Π χοάσθ. ὅ8ο ἴοο ἴπ Βοια. χί. 2., ἐν 
Ἡλίᾳ, ἐμ ἐδ6 ἘΠὶα5-ϑθοἴλοῃ, νἱΖ. {86 1718, 180}, δπὰ 190} ομαρύίοιβ οὗ 
1 Ἰζπρβι Α βἰμη]αι ῥυϑοίϊοθ νὰ [ΟΠ] ονεα ΕΥ̓ {πμ6 ῬΑ. ΤῊΘ 
ῬΜομβδιηπηθᾶδηβ ἄο {μ6 βαῖὴθ ἴῃ αἀπούπρ {16 ομαρίθιβ οἵ {86 Κογδη. 
Βυΐὺ {86 οογσοι τρί μοῦ οὗ αποίαίϊομ ἔΟ]]οντϑαᾶ τὰ ἐμ6 Ν ον ΤΙ οδίασηθης 
15 ᾿πδοβηῖίθ, ἃ Βρθοῆο τηϑαθοι οὗ Ὁ]δοθ βοῖπρ' {π6 Θχοθρίοη ποῦ {Π6 
τα]6. Ταϊτοάποίουυ [ΟΥτ Ϊ85 ἀρ αα]ΐθ σΘΠΘΙΔΙ. 

Α βἰμη] νιν Ὀούνθθη {86 ἔοσιηα]δθ οἵ [6 Νον Τοβίαταθαῦ υϊίουβ 
απ {μο86 διρὶουϑᾶ ὈΥ {86 ΒΔΡΌΙηΒ μᾶ8 οἴὔθιι Ὀθθπ ποί!οθ64, 85 1ηΠ 4666 
τῷ οου] ΒΟΔΙΌΘΙΥ [81] ἰο θ6. υσοηαβιιβ᾽' ἴῃ ραυ ου]δν Πα8 ΘοΟ]]Θοὐρα 
ὃ ΠΙΆ ΘΥ οὗ ρΡῃγαβ65 δι Π} 1181 ὑο {π6 Θοχιρύατο Τοστλα]αβ. ΗΒ οὈ]θοῦ νγὰβ 
(ο ἀοίοπα {πὸ ᾿πἰουργοίαίοη οὐ {88 ἀροβί!θβ ραϊηϑὺ {π6  6γ8 οὐ Ε15 
τηθ6, 50 {ἐπμαὺ 1 Ὀίαιηθ θ6 αὐϊδομβοα ἰο ἐὰβὲ Νονν Τοδίδιμηθην τ ΤΙΘΙΒ 
ἔου {μοῖν ταοᾶθβ οὗ αποίαϊίοι, 10 τυσδῦ δα Ά}]} Υ ὈοΙοπρ' ὅο ὑμ6 Ταϊταυ- 
ἀἴοαὶ ἀοοίοτβ. Τιῖβ Κιπα οὗ αὐρυμαθηίαϊίοι τᾶν Ὀ6. ὙΘΙῪ 86] ΤῸ 
{π6 Ῥυτροβα οἵ β]θποῖπρ' 8η ΟΡροπθηῦ: 85 δὴ αγσιηιοηξιμηι αὐ Ποηιϊηθηι 
τῷ γτηϑν 6 Ἰερτηηθία δῃα ἔοσοθ]ο; Ὀαὺ τὖῦ οδηποῦ οοπίσιυίθ ἴο 8ῃ 
ΘΠ σῃθηβα οϑτμηδία οἵ {π6 σο016 βαδ]θοῦ. Τὺ Ἰθααβ πανοι δ] ἰοὸ 
{π6 οοποϊαβίομ {μαὺ [Π6 ἀροβίϊθβ σοῦ ποὺ δχϑιαρὺ το {π6 δὐϑυχα 
Ἰηἰογργθίαϊομβ οὐ (μ6 ΒΔ Ιη5, τ οἢ Πᾶ8 Ῥθθη οπαποϊαΐθα Ἰπαθρα 
ΤΩΟΥΘ ΟΥ̓ 6858 ὈΪαΙηΪν ὉΥῪ ῦρκο, Βοκονί, ΒὙΙΖβοθ, πα οὐδ. 
ΤῊΘ δρδίορυ Ὀούνψθθῃ βαρ ΤΟὐταυϊαβ οἂτι ὍΘ. ΘΑΒΙΥ δοσουηίθα [ΟΥ. 
ΤῊΘ δροβύϊθβ ἀπᾶ {ποῖν αἰδοῖ 0165. μοϊηρ ἐἰονχβ, οὐρα ϑουιρύσσα δου 
{π6 818] [Ὀτιαυ]αβ (ο  Βῖο μ6 βομοοΐβ οἵὗὁἩ {π6 ΒΔΡΌΙμΒ Πα οἴγθῃ 
ΟἸΙΥΘΠΟΥ. ΤῈ Αροβῆθ οὗ {86 (ἀδπθ]68. Θβρθοία]]γ, δοοαδβίοσαθα ἴοὸ 
ἘΔΌΡΙΙοαὶ αἸαϊθοίιοβ ὈΘίοσα ΠῚΒ. ΘΟΠΘΥΒΙΟΠ, Β85. 8 ΑΡΡΙΠΙΟα] 
ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΠ8, ΒΌΟΝ 88, τὶ δὲ ἐροῦμεν, ἐρεῖς οὖν, ἀλλ᾽ ἐρεῖ τι5, μὴ γένοιτο, 
ἢ ἀγνοεῖτε, ὅτο. Βαΐ {π6 ΔΗΔΙΟΡῪ 1 αἸΘΒΌΟΙ τηδὺ 6 οχαρσροιαῖθα: ἃ 8 
τὸ Βὰ8 θη ὈΥ̓͂ ΘΌΤΘη 515. ΤῊΘ ἀΒΒΙΤ 1] ΘΌ]ΟΠ. ἰοὸ ουτγθηῦ ΡΠΥΔΒΘΟΪΟΡῪ, 
ατϊβίηρ του ὑπ6 ἔβοὺ μαὺ πὸ Νουν Τβίδιηθηὐ ὙΥΙΘΥΒ 6186 Ὡδύνθ 
16) ἀπ {μογοίοσο ραγίακιϊπρ οἵὁἨ «ΘΒ τηοάθ5. οὗἩ οοποθρίίοι δῃα 
Ὡδίηρ ΒΡΘΘΟΒ Θββθη αν ἜΘ ΙΒ}, πθοα ποὺ 6 Οδιτθα 80 [Ὁ 88 ἴο 
τηᾶποα {π6 Ὀ6]16 1 {παῦ Τοττηα]αθ ἀρϑαγα οὐ ἔβμοια] σσοῦθ παύαγα!]ν 
δὐἀορίεα ὈΥ {886 βδογθά. συϊΐουβ. βόα ΒΔΌΡΙ ΠΟ] [Ουτηυαβ Ἐπά 
ὙΠ6 1 δηΒΙορίοθ ἴῃ {πη6 Νὸνν Τοβίαμηθπύ: Ὀὰῦ τϑηῦ ὅὧο ποί. Τῇοβθ 
ἐμαὺ σομβιδὺ οἵ {ΠῚ πρ' οοποοῖίβ, [Δγ- οί α ΔΙ] ΘΡΌΓΥ, ΠΟΘ Π]ΟΙΒ ῬῈΘΙ]- 
Π||ν, Ὁ ἰδίου! 8] ΟΥ̓ ὈΠρΎΔΙατηδῦϊο8} 86 οἵὗὁἨ Ἰαηρυαδρθ, ἃγ6 ποῦ ϑχὴ- 

1 Βίθλος καταλλαγῆς. Διηδίοῖ. 1718, 4ἰο6. 'ἥἴεεα Ταν!ἀβοηῃ β δβογοᾶ Ἑυθηθιῖς5, 
ὉΡ 1449, 450, 

ΥΟΙ,. Τί, Ν 
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ῬΙογεα, Τμδ δοοοιητηοάδίϊοῃ ἴο ργανδηηρ' ταο65 οὐὗὁἨ Βρθθοῖ πησδῦ 6 
Ἰτοϊ θα, ἴον τῷ τὰ ποὺ τιπαβουϊτηϊπαῦηρ, δηα σθποῦαὶ, [οΘ (1685 
{86 βριτιῦ {πδὺ γγχὰβ ἴπ (86 ψυϊῦοεβ 164 {Πμϑηὰ ἰο το)θοῦ ναυῦϊοιβ ἔΟυτ 185 
ουτταπῦ ἴῃ {Π61 ἴτηθ. ΑἹ] {86 δῃδίορίθβ ἰοο οοϊ]δοίβα ὈΥ βυγσθη- 
Παδῖυβ ἃ16 ποὺ γθ8] οπθθβ. ΗΒ βχϑιῆρῖθβ βῃουπά 6 τεαποθα ἴῃ 
ΠΟΙΩΌΘΙ; ΤῸΓ ἴῃ [18 Δ ΣΙ Εν ἴο Π0Β0 1 }7 411} {π6 ααοίαὐ!ομῃβ τηϑαθ [πτῸ πὰ 
{88 ΟΙα Τοβίδμαθηῦ πὰ 6 Νον, μ6 Βᾶ5 οο]]δοίθα ἰοὺ ταϑηῦ οὗ σψῆδί 
δι6 ὑποτιρηΐ Β᾽ΤῊ1181 Ἰηδίδη 68. 

ΤῊΘ [Ὁ] ονῖπρ' ᾿ηὐγοἀπούονυ Τοσπλα]48 Ομαγδούθσιβο ἴπ6 ὈθοΟ Κα οὐ {6 
Νον Τοβίδηιοηΐ, “ν 

Ιῃ αυοϊϊπησ Μορβίδηϊο ρᾶββαρθθ, Μαίον μ885 {π6 ἴὈσηαΐα ἵνα 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, 1. 22., ᾿.. 156. ΤῊΙΒ 15 
ΔΡΟτονιαίθα ἴῃ 11. 17.,) 111. 8., ἵν. 14., ν111. 17., χιὶ, 17., χα]. 14. 838., 
ΧΧΊ, 4., Χχχυΐϊ. ὅθ., χχυ. 9. Τη6 ρῇγαβο τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα 
κ. τ. Δ. ἀοθ5 ποῦ ὁσΟΌ ΘΒ 6 ΓΘ. ΟΜαμον 4180 ΘΙΏΡΙΟΥΒ γέγραπται, 
εἶπεν ΒΙΠΡῚΥ ΟΥ̓ Δοοοιηρδπῖθα ψ1 θεὸς οΥ Μωυσῆς. 

Τὴ Μαυκ ο8ρε6ῖ {86 ἀϑυ8] ἐογτηῦ]α 15 γέγραπται, ὧς γέγραπται, οΥ 
ΒΟΙΏΘ Ῥ818116] ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΙ. 

Τλλϊο μδ8 ΘΟΠΠΟΗΪΝ γέγραπται, ἦν γεγραμμένον, ΟΥ γράφω Ἰοϊπρα ἴο 
οὐμον σογᾶβ. [π “Φόομη {86 ουβίομλδιυ ἔοστηα]ῳ 15 γεγραμμένον, καθώς 
ἐστιν γεγραμμένον, ἵνα πληρωθῇ “ιῖμ ἡ γραφὴ οὐ ὁ λόγος ἃ8 {86 
Βα] οὔ. 

Τῃ {16 Αοἰβ οὗ [π6 Αρορβί]οβ 411 [86 τηὐτοαποίουυ οἰδβοβ αἴου, Νὸ 
ὕνχο 8.6 4[1Κ6, 

ΤῊ6 Ἐριβῦθ ο ἐπμ6 Βοιθδηβ 88. καθὼς γέγραπται ἃ8 {πΠ6 ομδγδο- 
τουιβίιο ἔστη. ΤῊῈΘ ομτοῦ ἀοραγίαγοβ ἴσοι Ὁ 816 1ῃ {π6 πίηίῃ, ὑθμ[, 
84 οἰ ονθηίῃ ομαρύρυβ, βοὴ τοίου ἰο {86 ἐἶονγθ, οα γα πα ἮἬσαϊας 
λέγει, Μωυσῆς λέγει, ὅτο. 

ΤῊΘ ὕτγο ΟὐοΥυ!πὐμδη ΘριβΌ]65 αν καθὼς γέγραπται, γέγραπται, το. 
Τὴ {μ6 Ἐι8016 ἰο {πμ6 (ὐαἰαὐϊδηβ γέγραπται γὰρ, ὅτι γέγραπται, δα. 

8.6 866. 
ΤῊ Ἐριβι16 ἐο ἐμ6 ΕΡβοβϑίδηβ πα8. ΟὨΪΥ ἰῃγθθ ααοίαίιοηβ, ὑνθχο οὗ 

ὙΒΙΟΒ 806 ργϑίδοθα σι διὸ λέγει. 
Ιὴ (86 Εριβί]85 ἰο Τιοῃν 816. ΟἸΪΥ ὕπο αποίλίοῃβ, Οη6 1 ἃ 

ῬΙΓοίδοο. 
ΤῊΝ Ἐριβ|16 ἰο μ6 ἩΘΌΓΘΥΤΒ Πᾶ8 ἀβιθ}}} λέγει, μαρτυρεῖται, εἴρηκε, 

εἶπεν, τιῦῃ πνεῦμα ΟΥ θεὸς ἃ5 786 5Βιρ]6οῦ. Γράφω 18 ΠΘΥΘΙ τπι866. 
ΤῊΘ τ 8Πη 6. οὗ οὐαί οη ΠΘΓΘ 15 πκῸ {παὺ ἴῃ ῬΏ1]ο. 

ΤῊΘ ἘρΙΒ]6 οὗ «“δλθβ μὰ5 ἔνθ οἰξαίίοῃβ, ἰσθο οἵ 1 οἢ ἅτ 1η- 
ἰτοάπορα ὈΥ {μ6 γϑρ λέγω; ἃποίμοι ὈῪ ὁ εἰπών. 

Ῥοίθυ Β ἸΠΔΠΠΘΙ 15 ἴ0 Πᾶγθ 0 ἔοστααΐα. [Ι}«ἢ. ἰᾳγοα ᾿πδίθποθβ μ6 Βδ8Β 
056, γέγραπται, περιέχει, ἡ γραφή. 

Τὸ 15 πηροΟββ10 16 ἰο τοραγα {8686 1 ΓΟ Οὐ ΟΥΎ ἰουταυἶα8. ἃ8. αἰτϑοῦ 1η- 
αἸοαύοηβ οὗἨ {86 τηοᾶδθβ ἴῃ ψ 1οἢ αποίεδί!ομβ 6 τϑᾶθ, Ὑγ6 οδῃηποῦ 
1η 6 ἔγοσα {μοιὰ, ἃ ργίογὶ, (μ6 ἄθρτύθο οἵ δοοῦσδου σὰ πο ἢ {π6 ΟἹά 
Τοβίαιηθηῦ “11 6 δἀάδυορα, Ηδποθ Βυγομμυβῖαβ νγὰβ τηϊβίδκθη. 

λ “ ΨΙἀρηᾶππι δϑ ῥυΐαβ αὰὰ 8]|1Θρδηα] Του 14 πἰδηΐα δροβίο]!, ὁχ απ 5ἰαίτα αϊρηο- 
ΒΟΘΙΘ ᾿Ἰσοῦ, απ γ6 Βοαποηΐία γοσθα ΠοΟ, οὐ ΟΠ 8]10 τηοᾶο 8]]6ρανουϊηΐ, αἴχιθ δα γϑίθσοσα 
Βουιρίαταιῃ ΗΘ ΌΥφϑτη Ρ].5 ταΐηαβυο δὐζοπἀοσιϊηξ ; βἰς δ] ασα βοαβαχα ᾿πγο γι 116 ΔΠ δαὶ 
ἔοστασϊα ἐῤῥήθη ; αἰΐπτλ γέγραπται," ἃς. Ῥγχεῖαϊ, : 
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ΤΗδΐ (Π6Υ 8106 ποὺ 1π81Π]6 ᾿Ἰπάϑχ 68 οὗ [Π6 τηοᾶδβ ἴῃ ἡ ΒΙΟΒ απιοξαίϊομβ 
816 τηϑᾶα 15 ουἀθηύ ἔγοτα {86 ἔδού, ἐπαῦ αὐογθιύ ΤΟσυ 185 ἅτ ργθῆχοϑα 
το [86 νΟΥῪ β8ῖὴ6 οἰἰδίζομβ ἴῃ {Π6 βϑῖηθ σόοσγαβ, ἴῃ απ ἴογθηῦ ὈΟΟΚΒ, 88 
ἴη Μϑκ χνυ. 28.: [μπ|κὸ χχι. 37. Τῆὰβ Π6Ὺ δῇ βοιμθύμχηθβ πϑοάᾶ 
ΒΥΠΟΠΥΙΩΟΙΒΙΥ. 786 γἱρτα ἀἸβι ποίο 5 τηϑθ Ὁ ΘΌΤΘμυιβῖαβ σδηποῦ 
θὲ οδυεϊθα ουὐ; δηα [15 τα] ΠΟ γ]65 τα βού ρου] οχῖπρ μα 
1|561688. 
οὐ {86 ἀϊνουβιν οὗἁἨ ᾿ϑγοαποὔουυ ἔοστηυαβ οαπποῦ θ6 τοργαρα 88 

6 τ βαὶῦ οὗὨ τχθσα ἰαβίθ ΟΥ̓ ΘΔΡΤΊΟΘ οα ἐδ ρατύ οἵ {6 τχιοῖβ δηα 
ΒρθΆΚουβ. [Ὁ γ͵ὰβ ποῦ Δἰνγαῦβ ἃ τηδίξον οἵ ᾿πατῆθγθηοθ τ μούῃ ον {ΠΟΥ͂ 
πι864 {Π15 016 ΟΥ̓ {παΐ, ϑ0γ)16 ΥΘΆΒΟῺΒ [Ὁ {πΠ6 νυ Ον ἴῃ ΑἸΙΘΒΘΌΟΙΙ ΤΩΔΥ͂ 
Ὀ6 δββισῃθα, ἴῃ δαἀαηοι το {π6 παῦσταὶ ἀυϑυβίοι [0 βδιηθημθθβ ὮΙ 
ΘΥΘΥΥ ΡΟΟΑ ὙΤΠΘΥ ΤΟΥ ΟΥὨ 1655 ἴθοῖβ. Τὸ νγχὰβ ποὺ ἃ ροϊηὺ οἵ ροσγίθοῦ 
1 Πἔδύθηθα τ βϑίθου ομ6 ΤΥ ]ὰ ΟΥ ΔΠΟΙΠΟΥ νγᾶϑ διηρίογθα. ὙΒαΐ 
ΤΠ 6 8.6 86 οαθ68 οὗἉ βυο αἸ νου βιὺν ὃ 

Οπμθ οαῖιβθ ΠΥ 6 ἀιβοονοῦθα τῇ {π6 Ῥοβι0η ἃπα αὐϊοιπτηθηΐβ οὗ 
1ῃ6 Ῥϑυύβοῃβ δδάγοββεα Τμὰ5 Ηθρτον ΟΠ τιβυδηβ δοαπαϊηύθα σγιτἢ 
{Π6 ἐ Θνν 5 Βουιρύαχοϑθ ἡ Γ6 ΑἸ ΘΥΘΒΕΪν Δρροαθα ἴο ἔτοιη (θη 116 οοη- 
γοχίβι ΤῊΘ βδὴθ ᾿ἰηἰγοαπούουΎ ἔΌστα δ τγὰβ ποὺ ΘαΌϑ!ν βαϊίαθ]6 ἴο 
Ὀοίἢ οἰαβθθθθ. ΤῈ ἔὈΥΤΩΘΥ ποτα τοιτηθα οὐἨ {86 δαύμου αὐίδομῖηρ' 
ἰο {86 τψοτγαβ αποίρα, ὈΥ͂ {86 ΘΧΡΥ βίοι, “ς οα βαγβ᾽ ΟΥ ““Βρθδ ΚΒ 80 
δηα δο; ψγ 8116 {86 Ἰαύου θα τϑίουσθα το οδυίαλῃ ἀοουτηθηΐβ ΠΟΙ 
[π6 Ῥαββαρθθ τὶρηῦ θ6 ουαπα.} Τὸ {88 ἴοιταον {Π6 ΡὨΥΔΒΘΟΙΟΡῪ ἴῃ 
ὙΠΟ βαϊά ΘΧΡΥΘΒ568 [86 τηδίη ἰᾶθα νγὰβ δουίου δἀαρίθα, Ὑγ8116 0 ὑΠ6 
Ἰαύίου, ἐξ ἐδ τοντξέθη, 18 ΘΟΙΩΙΩΟΠΪΥ Δαἀατγοββοά, Τῃ6 οογγθούμθββ οὗ {Π686 
ΤΟΙΆΒΓ ΚΒ 01} 6 Δρραγθηῦ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ὙὙι0 ΘΟΙΏΡΑΓ68 ὑπ 6 δαὶ ἔουτασϊα 
οἵ ᾳυοίαίίοι ἴῃ Μαύμον Β (ἀο5ρ61, πὶ {πὸ ἘΣ ΡΙΒ016 ἰο {π6 ΗΠ Θῦγθνβ, δθᾶ 
ἐμαὺ οὗ Φαιιθβ, σῖτα {86 ᾿αὐγοαποίουυ δχρυθββϑίοηβ ἴῃ (μ6 ΕἸΡΙ 5.168 ἴο 
{π6 Οματομοβ αὐ Βοιαθ, αὖ (ὐοσιαίμ, απ ἴῃ Ο(αἰαίία. ὙΥ̓ΒΘα {86 1π- 
ἀϊνι 4815 δἀάγοθθοα σσοῖθ δοαυδί θα ταῦ ῃ6 ΟΙα ᾿Γαβίαιηθηί, [Π6 
γα λέγω γγὰβ ρΘΠΘΙΆΙΠΥ οιαρ]ογθα. Τύ νγὰβ ββηοιθηῦ ἴῃ βαοῖ οἱν- 
ουμηδίδποοθβ ἰο τοίου ἰο (οἂ 88 βαψίηφ βιοι ἀπα βαοι {μπῖπρ5:; οὐ ἴο 
Θουρύαγα 885 ϑρθαλίηφ ΦοΥ ὃ οουΐαῖπ τηϑθποῦ, Βαῦ σψῃθη {μ6 ΟἸΒχΊβ- 
ἰΐατι Θοηγοσίβ 616 1685 ΤΆγ Π]Π1ὰν αι {86 ΟἹα Τορίδμλθηῦ--- 6} {πον 

-σοτα Οδμ 1165 ποῦ “6078 --- μαῦ 15. τογίξέοη 18. σΘΠΘΥΑΠ]ν τοΐουυθα (0. 
ΤῊπΒ ἃ ἀἰβιῃούΐοπ ἴῃ {π6 ἀθᾶσα οἷ ἰπ γοαποίοΥΥ ἐΟυτ 185 15 ΟὈ βου 
ΔΟΘΟΥΙηρ' ἐο {Π6 οἰτουτμηβίδποοθ οὗ {88 ῬΘΟρ]6 δ ἀγβββθα, 

Τῇ οχριδἰπίηρ {818 αἰ θγομοα οὐ ᾿αἰποάπούουυ ἔογηλα]αθ ὈΥ πλθδῃ8 οὗ 
186 ἄορτϑο οὗ δὐξαϊμυηθηῦ ροββθββϑα ὈΥ [86 ῬΘΥΒΟῚΒ [0 σγμοῖῃ [86 ῬΟΟΪΒ, 
οὗ [π6 Νὸνν Τοβίαιηθηῦ τ τ δὖ γβὺ αἰτθούθα, 10 τησδῦ ποὺ Ρ6 ὑβουρῃὐ 
μπαῦ {π6 τα] μο]45 σοοᾷ ψιπουῦ ϑσοθρῦϊοθ. [πη Βοῦὴθ οἄβθ8 ἔουτ 88 
816 864 ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΏΒΙΥ, 88 ἴῃ Βοτα. ἶν. 8. Θογηραγϑα τ «᾽ ἅπη68 11. 28. 

Αποίμου οαὰβα ΒΟ ἢ ἰμῆποποθᾶ (86 ἔοστῃ οἱ {π686 1 γοαποίουυ 
οἰδαβοθ ΤΑΔῚ Ὧθ ουμᾶ ἴῃ [8 ῬΌΓΡΟΒΕΒ ἴῸΥ ΟΝ αποίδοηβ ὙΤΘΥΘ 
τηδᾶθ. Τῃ ββοσίηρ' [μ6 {Ὁ]Π]τηθηῦ οὗ ἃ ργόρβθου, ἃ Νονν Τοβίδιηθηῦ 
ὙΙΙΟΥ χοῦ] οι Ρ]οΥ ἃ ἀἰἴογοηῦ Τουτηι]α ἔγοτα ὑπαῦ 864 το βαρροτί 
ὃι ῬΟΒΙοη οΥὁἩ αἴοσγα δὴ 1]υβίταϊίοθ. [1π ροϊππρ' ουὖ {π8Ρ ἃ {μίπρ 

1 66 ΤΌΜΗΒΟΙ οἡ ἐπ6 (ἀ05Ρ618, ΡΡ. 98, 99.. 48 οἀϊίοη, ὈπὈ] πη, 1881. 
2 Τα γα 8ο0η} ϑαογτοᾶ ΗἩοσ θη 08, Ρ. 458. 

Ν 2 



180 Δι σαὶ Οὐἰξίοϊθηι, 

5 ΘΔΟΘΟΙΔΡ] ΒΗ οΩ͂, ἀηᾶ πὶ οηΐοτοίηρ ἃ βαπτηθπῦ, μ6 σου] βρθαῖς 
ἀμ οσθηΐίν. 
Απ ἱπίγοδαοίοπ 'β Θοτωτη ηυ πγαπεϊηρ' ἰο 8 αποίαὐϊοη ὙΤΠΘη. ΒΘ ΤᾺ] 

ἰοχίβ [ὉΠΟΥ͂ πὶ βιοοθββίοι, δ8 ἴῃ Βοια. 111. 10----18. Τη 11κ6 ΤΩΔΉΠΟΡ 
1ῦ 18 πβιλ}1} ἀρβθηῦ ἔγοσα ἃ. ράββαρθ ᾿ηβογίθα ἃ ΒΕροηα {11η6. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ. 

ΟΝ ΤΗΕ ἘΧΤΕΕΝΑΙ, ΒΟΕΜ ΟΕ ΟΠΟΤΑΤΙΟΝΒ. 

ἘΠΟΜ δα ᾿ηἰγοοὔοῦΥΎ ΤΟΥΤΌΪ85 76 Ῥγοσθϑ ἴο ὀοηβι θυ [86 αποίδ- 
ἰΐοπβ {μϑίηβοῖγοβθ Ηδθυο γσϑυϊοῦβ ἀΘΡΎΘΘΒ ΟἿ αΙΒογθρδηοῦυ ᾿ϑύνθθη {Π8 
οἰϊαϊοηβ δηα {πμ6ῖ: οΥἱ οί π418 τὺ θ6 οὐβουνθά. Α σψῖᾶθ ἢ6]α οὗἉ ἴπ- 
νοβυρανοη 18 Ορθηθα ἊΡ ὈΥ Θοιμραυῖπρ' {μ8 ρδββαρθβ οἰὐθα στ {Π8 
ΟΙά Τοβίαιαθηὺ ἔγοτα 1 86 ὺ δῖ ἰβίκθῃ. 1)15ούθβρϑῃοῖθβ ἈΡΌΘΔΥ 
ὍΘ μᾶνο οὗζοι ρουρίοχϑα {π6 βουϊουβ Ἰπαυτ ον, ἃ Πα ροΊΘΩ ΟΟΟΒΆΒΙΟΣ 
ἰὁὸ {π6 ᾿πῆ86] ἰο γτοὐοῖοθ. Βαῦύ Ῥοίΐογθ Ἰηβυ ηρ ἃ ὑποτοιρὮ Θοιη- 
Ρϑιίβοη οἵ αυοίαίϊομβ τι ἢ ὑπο ῖν οὐἹρῖπα]5, 1 15 ἀθβίσαὉ]6 ἴο ΙΘΟΚ δ 
186 βίαίθ οὗ {6 ριον ὑαχύ, {μ6 δαρίπεαριη, πα {π6 σθοκ ἰοχὺ οὗ 
{86 Νὸν Τοβίαιηθηύ, ΑἸ]ούσϑιοθ τηπδῦ Ὀ6 τη8616 ἔο1 νϑυίοτιβ ΓΘΔα]ΏΡ5. 
ϑοιαβ ὑπϑοϊορίδηβ μάνα ταϑᾶθ Θοῃβι θα ]8 ἀδ6 οἵ {π18 δχρϑαϊθῃηΐ. 
Αϑββαμπηίηρ' δῦ πΠοη6 οδπ θην, ὑμπαὺ {πὸ ΗΠ ΘΌτ ον δηα {πΠ6 ατϑοῖ σαν 
ὅ6 οογτιιρῦύ, ὑμβουρ {πο ῖ6 ἃ76. πὸ οσιβίϊηρ τηθδη5β Οὗ οογτθοίιπρ {ΠΏ θὰ, 
{μον μᾶνθ ᾿πΐθυτϑα {παὺ οογίδίῃ ῬᾶβθαρῸΒ α76 80. [19 18, Βδηο]ρἢ πὰ 
Ὅσοι ὅγ6 {μ6 ομϊο  δανοοαίθβ οὐ (815 πούΐοῃ, Τῆὰβ ἐῃ6 ἩθΌγον Ὠδ8 
Ῥόθθα οομβιἀογϑᾶα οουταρύ 1 [88. ἱχῖν. 4. αὐοἰρα ἴῃ 1 Ο(ὐοΥ. 11. 9. : 1ῃ 
ΖΘΟΝ. χἹ]. 10, σοηρατθα ΜΠ «]οἤη χῖχ. 37.; τῇ 1858. χχυηϊ. 16, τι 
Ποιὰ. ἰχ. 838.; ἴῃ ρα]. χῖχ. 4. οοχηραθα σὰ ΒοΙη. χ. 18.:; ἴῃ {76Ὑ.Ψ 
χχχὶ, 31---34, στ ΗΘ. νἱ11. 8., χα. ; 1ηὴ Ηοϑβ. χσχῖν. ὃ. ἢ ΗΘ. 
χιῖ, 1δ.:; τὴ Ῥρα]. χὶ. 7--9. σι Η6Ρ. χ. ὅ---7.; ἴὴ Αἴηοβ. ἰχ. 11, 12. 
αὶ Αοἰβ συ. 1ὅ, 16.; ἴὰἍ Μαίί. χυ. 8, 9. οοραγοα τὰἢ [58. χχῖχ. 
18. ; δπᾶ ἴῃ Ησοϑβ. χιϊ. 14. οοτηραῦοα τι 1 οτ. χν. ὅδ. Βαΐ ἃ ρϑ1- 
ΠλοΌΪΑΥ δσχδταϊπδίζοη οἵ {πθ86 Ῥδββᾶρθβ 51.658 {π6 Δϑβογοῃ ὑμαῦ {Π6 
Ἡ Όγον ἰοχύ, 85 1ῦ ΠΟῪ 15. γγβ {Π6 Βθτηθ ἴῃ {π6 ἴτηθ οἵὁἩ {ῃ6 Θερίυαρσιηῦ 
ἰγϑηβίαίοτβ, δχοϑρὺ Ῥϑυθδρβ ἴῃ ΑτἸηοβ ἴχ. 11, 12., ὑγΏΘ 6 ΘΟΥΥΡ ΟΣ 
ΤΊΘΥ͂ ἢανο οχἰβίθα, Απᾷ 1η γοραγσὰ τὺ {π6 τρεῖς ἰοχὺ οἵ {86 Νοὸν 
᾿ορίαιηθηῦ, Μαί. χχυ. 9, 10. ἔγροτα Ζθοῆ. σι. 13., δῃᾶὰ ΗἨδΆ. 1. 12. 
ἔτοια Ῥβ8]. οἱ. 26., 10 οδῃπού μ6 ομαγρϑα σι σοιτρύιοη. ΤῈ6 σογαβ 
“Ἱερεμίου ἀηᾷ ἑλίέξεις ταυϑὺ βίδῃμα 885 ὑμο886 οὐ πη! ν τυ θη. ὙΠῈῸΒ 
{π6 ἰοχίβ οὐἠἨ ροοά τηοάσγπ ϑαϊδοηβ οὗ {6 Ἡθῦτον, {πὸ ΠΧ Χ,, ἀπ 
86 Οατοοῖκ Τοβίδτηθπῦ, τΩΔῪ 6 ἔΑἸΤΙῪ ἰαῖκθη ἃ5. ἃ [8518 οἵ δογαραυίβοι 
Ῥούνϑοη οἰὐαίζομβ πᾷ {πο} οὐἹρίηα]5, ΥὟ Βαίθνον ἀπ Πα {165 116 ἴῃ ἐπ 6 
Β ] θοῦ, πα {ΠΟΘ ΔΓ ΤῊΔ ΠΥ, ὑΠ6Ὺ οαηποῦ Ὧ6 γϑβοῖνθα ὈΥ Υθοοῦγβ6 ἴο 
{818 ὀχρϑάϊθηύ. ΤΠ6 ἰοχίβ ἅγ6 σοοα 88 γ16 πᾶν ΤΏ ΘΤΩ. 

7116 ἄεφγϑο 916 ἀσογαον εὐὐξ τολίοϊ, φιοέξαξίοης αὐλόγε ἰο ἐμοῖγ ογὲς- 
σίπαϊς ἀεροπας ὁπ ναγίοιι5 οἰγομηιδέαη 668, 

Τὸ 15 δρραγοηῦ {ῃμδὺ ἐπ βδουθα δυΐμοῦβ πανοῦ ἰπίθπαρα ἰο οἷα ρ88- 
ΒΆΡ 68 ψιπουῦ οτηϊτηρ' ἃ ΟΡ ΟἹ 5υ1140186.0. ΤΟΥ σγογ ΟΥ̓ ΠΟ ΤηΘ8Π8 



Οηἡ ἰΐδε ὀαΐογπαῖ Τογηι 0 Φιεοίαζίοη5. 181. 

ΒΟΙΌΡΌΪΟυΒ ἰὼ παῖ τοϑροοῦ, ΤΉΘΥ τοῦθ ποῦ σαγϑαὶ ἰο ῥσθβοῦνα {86 
δχίοσῃαὶ ἔοστα οἵ ΟἹ Τοβδίαταηθηῦ ρίδοοθι Ηδᾷ {μθὺ Ὀδθη οὐμουΐβα, 
186 7ὺ ποῦἹᾶ ποῦ βάν αποίθα ΟΠ ΤΩΘΙΏΟΥΥ, 85 {Π6Ὺ πβυ8}}γ ἀϊά. 
Οὐορῖθβ οὗ [86 δουιρύσγοβ Το γ6 τάγο ἴῃ {Π6 {τη οἵ {π6 Αροβίίθβ, Απά 
8.5. ὯΠοΒ6 ᾿πδρ θα τθη 6Γ6 ᾿πὐθηῦ Οἢ ἐΐθ 56,86 ἴῃ 105 Δρρ!1οϑίοη ἴοὸ 
οογίαϊ ῬΌΤΡΟΒΟΒ, (Π6Υ ἀ1α ποὺ οΘοπῆπο {πουαβθῖνοβ ἰο [Π6 ὁσαοσέ τυογάς οἵ 
Βουρύατο ὙΤΠοΥ αποίρα ἔγΘΟΙΥ δηα ἸΟΟΒΟΙΥ Ὀθοδαβθ {πον αποίοα 
ἔγουα το ουΥ. Βυῦ 1Ὁ 15 ΠΩΡΥΟΌΔΌ]6 {μπαῦ {Π6Υ γο]16α ΒβΒο] εν δπᾶ ἴῃ 
811 οα5865 ΟἹ τῃϑηοσυ. Νὸὼ αοπθύ {Π6Υ Βοιηθίχηθβ οοπβα θα ἃ. ΜΆ. οὗ 
{86 ατοοῖκ νουβῖοθ. [Ι͂ἢ Θοπβοαῦθηοθ οὗ {815 ἀβᾶρα ὁπ {π6 ρατύ οἵ {88 
Νον Τοβίαμηθηῦ Ὑυιίουβ, 78 ΔΥῸ Ῥγθρατθα ἰο Ππᾶ οτϑαῦ νυν ἴῃ 
{861 τποᾶθβ οὗ οἰαύίοῃ. ΤΉΘΥ δἰΐου ἀπα ἰγαπμβίουη {86 ΟἹα Τοβία- 
τηρηῦ ἴῃ ἀιβδγοηῦ πταγ8 πψιῃουῦ τηδύοτια! αἰ ουδίλοι οὐ {Π6 β86ῃ86.. 

1. ΤῈ συυυϊίουβ οἴθη δαα ἰο {μοῖν οἰξαύοῃΒ βοταβ τ οὐ άβ πόσα ἃποίμοῦ 
Ῥᾶβϑβᾶρθ. Τηὺ5 Μαίί. χχὶ. ὄὅ., εἴπατε τῇ θυγατρί, ἅτ6 ἰΚδη ἔγοτα [58. 
Ἰχῖῖ. 11. ἀπα ργϑῆχοα ἰο Ζθοῃ. ἴχ. 98. ὅ850 αἷβο ἴῃ Αοίβ 1. 20., χι, 22. 
Οτ, ὑμ6ὺ νυ νᾶυοῦβ Ῥ818116] Ῥαββᾶρθβθ ἴῃ οὔθ {ὸ οἷν σγϑδίου 
ΟἸΘΑΓΏΘ655 δα ἴογοα ἐο ὑμῖν ὑμπουρίβ, ἃ5 ἴθ Βομι. ἴχ. 38.: 1 Ῥοί. 
ἢ. 6, 7. ΟὐΡΑΓΘ αἷβο οι. χὶ. 8. 26, 27.; 2 Οὐγ. νἱ. 16----18, 

2. δοπηθίχηθρβ ὑπ6 0 Δογιασθ ἃ ρῬαββᾶρσθ, ΟἿ᾽ Οἷὔθ ΟὨΪΥ ἃ8 τ πο οὗ 1 
ΔΒ 15 ὩΘΟΘΒΒΑΙῪ [ῸΓ [61 ῬΌΓΡΟΒΘ, 0 χ, 40., χν. 16, 17. 26.:; 
1 ον. 1. 81. , 

8. ΤΟΥ ἰτϑαυοηθν τηνοσὺ {πὸ οτάσι οὗ νογαάβ, Βοιω. χὶ. 8,, Μαίΐ. 
χῖχ, 18., 2 ΟὐΟΥ, νἱ. 17., [0 χ, 27. ΟὗἍ, μον δαα βοπιθ ὑγοσβ, 85 
ΗΘ}. ν111. ὅ., Μαῦί. χχυ!. 9. ΠΟΥΘ {ποῖ 15 θούμ ἐγαμβροβιίθοι δηά 
δα ἀποη οἵὁἨ θυαβ. 
4. ΤΏΘΥ Ββυξδυυαϊα ΒΥ μου ΟΥ Θαυϊναϊθηῦ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ [Ὁ 

ἔποθθ ἴῃ {86 οὐἹρίηδ] ἰοχί, Τῆυβ Μαῖκ ἱν. 12., ΠμΚ6 11. 6., Με, 
, ΧΧΙ. 16., Βομι. ἰχ. 27. 

ὅ. ΤΏΘΥ 4180 αἰΐοσ ἃ ρᾶβϑαρθ ΟΥ̓ τοίγθηοῖπρ' ΟΥΒ ΟΥΓ Ὑ0]6 
ῬΆΓΑΒ6Β πα Δααηρ' Οὐ 6 15, 5ὸ (δῦ 1 ΔΡΌΘΔΥΙΒ ὙΘΥῪ 8116 {16 ΟΥΙΡΊΠΔ]. 
ΓΒ 15 ἀοη6 {Πππᾶῦ 1Ὁ ΤηΔῪ 6 τηλόθ βυλαθ]6 ἰο {π6 6η6 {μ6 0 δδνθ ἴῃ 
ὙΙΘΥ,, 88 ἴῃ Βοπι. χι 6. Βαῦ ποὐνιδίδηαϊηρ' Βα 0} Θχύθηβινθ οΠθηρ68, 
1ῦ οἂπι Ὀ6 Βμονγῃ {μαῦ {Π6Ὺ ἀο ποῦ Κπονιηρὶν ρουνοσὺ 8 ἰοχύ, ΠΟΥ ψ1}- 
ΕΆΠΙΥ τΑΙΒΆΡΡΙΥ 1. ΤὨΐΒ Μ1Π] ἀρρθὰῦ ἴτοια {86 δοὺ ὑπαῦ ἱπουρὰ {π6Υ 
σοηιπιομἶψ [Ὁ] [μ6 ασϑοὶς γϑυβίοη, [Π6Ὺ 4180 ἀδυϊαίθ [τΌτὰ 10. Απα 
{μ688 ἀθυϊδί 8, ἴῃ τηθην ᾿πδύθηοθθ, σῖγα ἃ τη τ6 {{Π|] ὑγαμϑδίϊοῃ. 
Ὕγ 6 οαηποῦ αἴἶδττῃ {μαὺ {Π6ν ἄο 850 αἤσαγϑε; ἴον ὑμ6 σϑοκ 18 4180 τὰ - 
ἰθιηθα ἴῃ Θα865 Β6γΘ ἐμ6 βθῆ86 τηὶρῃῦ βάν Ὀθθῃ Ὀοίζου ρίγθη ὉΥ͂ 
ΤΘΟΟῦΤ86. 0 {86 οΥἷρίηδὶ, οὐ ΌΥ αιογθηῦ σψογᾶβ ἴῃ ὐσθοῖκ, [0 18 
οογίαϊα {μαὺ βοιμθ οὗ {π6 Ὑυιίουβ 616 δοαπεϊπύοα πιῖ {μ6 Ἡ ΘΌΥΟΥΣ 
ἰοχὺ δηᾷ διηρὶουθᾶ 10 ἰο δἀναπίαρθ. ΤΆΘΙΓ αἰ οσγαύϊοηβ οὗ {88 ατθοκ 
ἰεχύ, ὙΒΘΙΠΟΥ ΑΙ ὈΙΓΑΓῪ ΟἹ ΟΥΠΘΥ 186, ΓΘΒΌΠ Πρ ἔγοτα {π6 βίαξα οἵ {μον 
ΤΩΑΘΙΊΟΥΥ͂ ΟΥ ποῦ, ΒΒΟ {παῦ 411 σοῦ ποὺ 50 ἀδθρθπμᾶθηξ ΟἹ ἃ ὙΘΙΒΙΟΙ 88 
ἴο [Ὁ]Π|ονν 1 θη 10 τγὰβ ροβι νου θη εβββθη δ ν ἱποουγθού, Το 8 ᾿ 
ΘΟΠΒΙ ἀοτ ]6 οχίθπῦ {Π6Υ σσοσα ἱπἀθροπᾶθηὐ οἵ 16. ΤῊ]5 15 Θχθιρ! ῃθα 
ἴῃ {16 ἀϑαρὸ οὗ Μαίίιον, “9 ομη, δῃᾶὰ Ῥαῦ]: [16 Ὀαϊπηρ' πλοῦ ἀ6- 
Ροπάδπΐ οὐ ἐμ ΤΙ ΧΧ. Τὸ ἰβ ουϊἀθηὺ ὑμαῦ Μαύον, οὐ αὖ Ἰθαβὺ [15 
ὑγαι βου, οὐ. θοίῃ, Κποὸν {86 Ηρορτον 1π Δαἀάιίοπ ἰο {π6 ατροκ. 
ΤΠῈΒ ἴπ 11. 16. (886 τγοτάβ τὰ τέκνα αὐτοῦ οὗ ἰᾷς 1 ΧΧ, ἃγὸ αἰβρίδορά 



182 ΜΔ ιδίϊοα! Ογϊἐοΐϑηι, 

ὈΥ τὸν υἱόν μου, ὙΨΏΟΝ ΔΡΡτόΘΟΒ (ῃ6 Ἡοῦτον. [Ι͂π 1ν. 1ὅ, 16, {86 
ΡΑΒΒαρῸ οὗ ᾿βαίδῃ 15 οὐμογνίβα σοπᾶεγοά {μ8π (86 ἀτθοκ, ψ ΒΟ ἰδ 
ὉΠ] Π:61Π10 1016. Τὰ χὶϊ. 18. (86 Εὐνδηρο δῦ βηονγβ ὑμαῦ Π6 νγὰβ 86- 
συδϊπίοα τι Ὀοΐῃ (86 ἩΘΌΓΘΝ ἀπ {π6 ατθοκ. ὙΠ6ΓΘ 816 οὐδοῦ 
ΡΙδο65 ἴῃ ὙΠ] ἢ Ἀ15 οἰνα 015 ρρσόδ ἢ [86 Ἡ Ρτονν, ἃ8 Μαίΐ, χη, 86., 
χχὶ. ὅ., χχὶ!. 37., χχυϊ. 81. Το ἴτϑϑ ομβαγδοίοσ οὗ Μαύμον  οἰΐα- 
Ἐ]οη5---8ῃ ΔΌ5ΘΠ66 οὗ ᾿Πἰζογ8} δάμογθποθ το {π6 οτἹρίπαὶ γοσαβ μϑί 6" 
ατοοῖκ οὐ Ηθῦτον --τταᾶν 6 οὐβασνθα ὈΥ {π6 ΘΑ α] τοαάθσ. ΗΠ 6 
τα ΒΟΥ [Ό]]ονγ8 [86 ΤΟΥ ΠΔΘΓ.1η Ῥχθίθγθηοθ [το {86 Ἰαύίζεσ, Βαΐῦ ἴῃ Μ66- 
ΒΙΆΠ1Ο Ῥαββαρ68, {Π6 ΟΥΡΊ Δ] Β6θηὴ8 (0 ᾶνθ ὈΘ6ΘῊ ὉΠΙΪΟΤΤΩΪΥ σΟηΒβα θα, 
80 ἃ8 ἴο Ῥγηρ ὑπθῖὰ ᾿ηΐο ργθδίθι ΘΟη Ουταῖτν ἰοὸ τύ, Οὐθάμϑι, ὅ7η0 
μδ5 δχϑῃλπηθα αὖ στοῦ Ἰθπρτῃ {μ6 αποίαίομβ ἴῃ Μαύμονβ (Ο8ρ6] ἰο 
ἀϑοουίδλῃ ὑποὶν θϑαυῖηρ' οα {πΠ6 ΟΥἹΡΊΠΔΙ Ιδηστιαρθ οὗ 10, ΒΌΡΡΟΒαβ {μαῦ 
{π6 Αροβίϊα θυθυυβθσα. [0]]}ονγβ (μ6 σὐθοκ νϑυβίοῃ, Ὀαῦ Δ υ ἃ ἰοχί 
ΠΟΙ ἴῃ Μοββίαπιο ραββθαρθθ, 8ηα ἴπ ὑπο ΟὨΪΥ, μ8α Ὀθθη οο]]αΐθα 
σὑῊ (86 ΗΘ τον, ἃμα 4180 πὶ βοῖηθ ρΐδοθβθ, δοοογάϊηρ ἐο (ἀθβθηῖαβ, 
ὙΠῈῚ δὴ ἀποϊθπύ Ταχρύτη, δπᾷ δἰζεγθα ἴῃ ΘΟΠ ΟΥΤ ΠΥ ἴο βαοι ἀοοα- 
ταθπίβ. Βαΐ {86 αβϑυταρίίοη οὗ (18 βυβύθμπιαϊιο αἰ θυαῦοη τὼ {Π6 
ἰοχύ οὗ (86 1 Χ Χ., οχίβθηρ' τι Υ ον ἴῃ ἃ οογίαϊπ 01858 Οἵ Ῥάββαρ 8, 
Τοϑίβ ἢ Π0 5011 οαπάδου. [0 15 δύο [0 580, {παῦ ἴῃ Μρββίϑηϊο 
Ῥίδοοθβ, (6 ἩΘΌγονν 15 (Ὁ]ονγοα τοοτο ὑμαπ 186 ατθοῖς ὙΝΊΆ τοβρθοῦ 
ἰο Φομη, ἴῃ χῖχ. 87. Βα τϑηθᾶβθυβ {π6 Ηδργον οἵ Ζϑοϊ. χι, 10, Ὁ. [86 
τνοτᾶβ ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν, ὙΓ8116 {μ8 Τ ΧΟ Χ, ρῖνθ ἃ [3158 ὑγδῃβ- 
Ἰαίΐοη. ΟἿΒΟΙ Ῥᾶββεισαβ 816 Βπηἶα1, 85 ΧΙ, 1ὅ., χῆϊ, 18. ὍΘ 1πᾶ6- 
Ῥδμάθμοθ οἵ ΦόΠη ἴῃ ᾿ἰδ οἰδαίίοπβ οἵ [16 ΟἹα Ταβίδτηθηῦ ἅτ ορνιουβ: 
ἔου μ6 πού οὐἱὺ ἀδρατίβ ἔοι {Ππ6 τοὶ νουβίομ, θαύ 18 ὍΠΠΚΟ {86. 

- οἴδον Τὐνδηρο]δίβ τὰ {μεῖγβ. Ηδᾶ μα υϑεᾶ {Π6 850-164 ὕἵκεευαησοίζωηι 
οΥ' Τργοίουαπιφοϊζιεηι οἵ Ηἰ5 άπιθ, τὰ π ΒΊΘΒ 10 μᾶ5 Ῥθθὴ βαρροββα ὑπαὺ {π6 
ἰοχίβ οὐ [86 ἩθΌτον οὐἱρίηαὶ δηᾷ {π6 Τ Χ Χ, μαα Ὀθθη Δἰγοδαν ὈΙθπα θα 
ἰοροϑίμοι, 85. ΟΥ̓θάποῦ δββασηθβ οἵ δῖ δηα Μδίηον, 186. οἰζαῦ! 0}}8 
οὗὁ οί τὺ μαγο Ῥθθη Ῥγουυ τσοὶ ΑἸ1Κ6; τ ΘΓΘαΒ ὑΠ6Υ ἃΓ6 ποῦ 80. 
Τῃ |κ τῆν, {86 ροβῆθ Ῥδὰϊ οἴῃ ἀδνίδίθβ ἔγουα {πὸ υΧ Χ, 
ΜΉΘ [ΠΥ ὑταπβίαθθ ΠΩΡΙΌΡΟΥΪΥ. ΤΕΟΧΘΙΏΡ]65 ἅτ ἰοππᾷ ἴῃ οτη. ΣΧ. 
1ὅ.; 1 (ὕὑοτ. κῖν. 21., χνυ. δά. [18 χὰθ ὑπαῦ {86 Αροκίϊθ βοτηθάπιθβ 
ααοίοβ [86 τοῖς γουϑίοι μοτο 10 15 ἔδυ] : Ὀαὺ {π6 ἔλυ}}5 ἃΓ6 80 

ΒΩ] 85 ἴο Βᾶῦϑ πὸ πιδίθσίϑ! ᾿ῃῆπθησθ οα {86 β6η856 οἵἨ {86 Ῥδββᾶρβ. 
66 Ἔοῃι. χνυ. 12., ψἤοτα ὈἿΡῸ Ὁ ἼΩΝ ὝΦΝ 15. ὑτδηβιαίθα ὈῪ {π6 
Τ,ΧΧ. ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, [0] ονοα ὈΥ {π6 ΑΡοδί!θ, ἱπουρἢ 
{π6 τγογᾶβ ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ τηθϑη, δέαπαϊπφ α8 α ϑαηπθν ξὸγ᾽ {6 Οἰϑηζῖἶεδ ; ἀνὰ 

αἶδο στ βοτα (ῃ6 Ηοῦτον Ὁ) 185 ὑγδηβαἰθᾶ ἐλπιοῦσιν. [ἢ {|1 ΤΏΔΏΠΟΙ, 
ἴῃ ἐπ6 βαπι6 ΕἸῬΙ5|16, χ. 18. ὙΠ6ΓΘ Ἱ {ἴπ6 15 τθῃάογοα φθόγγος ὈΥ {86 
1 Χ Χ., {πὲὐ ποτ 15 ΦὉ]ονοα ΌΥ (86 Αροβί]6, ὑβουρᾷ ἐμ ΗΠ ΘΡτονν 
ἰογπὶ 15 ῬΓΌΡΘΥΙΥ ΔΡΡ]164 ΟὨ]Υ ἴπ {88 5θη86 οὗ ἃ πιθαϑεγίπσοιϊηο. θ66 
ΗΘηρβίθηθουρ οα ΡΒ8]. χίχ. 4. Οὐ {πὸ ψΒ0]6, 1ὖῦ τηᾶν 6 βδἴθ! Υ 

- αἰπτιηοα ἐπα Μαίίμον, 9ο08η, δπᾶ Ῥδὰὺ] σεῦ ἱπάοροπάθη οἵ {86 

Θαρίπαρι πη, ἔτθ Ὶγ ἀθβουθηρ Ὁ μη 1Ὁ [1164 ἴο τοπαϑῦ [86 οἹἹρΊμὶ 
ἩΘΡτοῦ ἴπ ἃ ΜΆΥ ποῦ ρογποηύ ἴο {Ππ|61} ῬΌΤΡΟΒΘ. 

ΑΒ ἴο 1ξο, δηᾷ Ηΐτη Το ροπηθϑᾶ {π6 ΕΡΙΒ616 ἰο [π6 Ἡ ΘΌΓΘΥΒ, {86 

1 Άὅ66 Βεϊϊτᾶρο ζὰῦ ἘΠη]οϊ απ ρ; 'π ἀ68 Νοιο Τοβίδηηθηΐ, γο]. 1. 
2 Βοιτᾶρο, Ρ. 512. εἰ 56ηη. 



ΟἈ ἐδ οτίογηαϊ Βόγηι ὁ μοίαξίοΉ8. 133 

οδ56 Βοϑιὴβ ἴο Ὀ6 οἰβουψίθθο. ΤΉΘΥ ΡῥγΟΡΔΌ]Υ 616 Ἰρποταμὺ οὗ Ἡ ΟΡ γονν, 
Δ σοῖα ἐμουθίοσα οδ]σθα ἴο δϑιαρίου {86 Οὐστοοῖκ σϑύβιο ΒΟ] 6]. 
ΑἸ] ἔα οἰναίίομβ οὗ Το ἀΡρθαγ ἰο θ6 ἀοεῖνϑα ἴστοσὰ {πὸ Τ Χ Χ, ; δηα 
186 5]1ρ}ὺ ναγίδύϊοηβ ἔγοτα 10 ὑμαὺ οοουαν ταᾶν θ6 αὐίραΐθα ἰο ἰγτϑα!οη 
ΙΟᾺ Πδα οἴνϑῃ ἃ βίθγθοίυρβ ἴοστῃ ἴο οαυίθηπ ραββαρ'68, ΟἿ᾽ 0 ΤΩΘΙΛΟΓΎ 
ποὺ τοίαϊπίπρ' (η8 αχαοῦ ψοσᾶβ. ΤῊ185 Π68 164 ἰο {μ6 δαορίϊοπ οὗ {π6 
Θερύπερτηῦ τα πἄουίηρ' ἴῃ ΒΟΤΩ6. οδ865 ὙΠΘΙ6 ἰὉ ϑγοῦ]α μαῦθ Ῥ6 θη θδη- 
ἀοποά δεαᾷ {86 δυνδηροὶϑῦὺ πόση ΒΘΌγοσ. όσα τοἸβίδκο5 ἅγ6 σγΘ- 
ἰαϊηοα Ῥδοδθβα {Π6Ὺ 8ῖ6ὲ ἴθ {πμ6 ατθακ νογβίοῃη. Βαΐ {π6 0 816 ποῦ 
Ἰπηρογίαης. ΤΉΘΥ ἄο ποὺ αἴδοῦ {π6 σθῃηθγαὶ βθη86, {βου ρὮἢ 1Ὁ πηπϑῦ Ὧ6 
οοηἔδββοα ἐπαὺ {ΠΥ αὔὸ σγοαίοσ ἀοίδθοίβ {π8ῃ βιοἢ ἃ8 ἅτ ἴο Ὀ6 ἰουπα 
ἴῃ Ῥα], Ζομπ, οὐ Μαίμον. Τθυβ, ᾿Ἰηβίοδα οὗ ΠῚΡ  ΠΡΞ δυμονῦ, Ἰβαδἢ 
Ἶχι. 1., {88 ϑϑρίυπρτας μ85 τυφλοῖς ἀνάδλεψιν, σΒΙΟΒ 18. [Ὁ]Πον θα 
Ὀγ ΓακΚο. Το Πλενίπο ϑρισιῦ, ποσχονοσ, ποὐνι ϑίαπαϊηρ' ἀδἔθβοίβ ἴῃ 
ἐπα γι οἵ αποίαϊομβ, 164 {Π6 βδουϑᾶ δαίμοῦ ᾿Ἰηΐο {86 τηθϑηϊηρ' οὗ 
ἐπ ΟΙἹα Τοβίδυμθπί. ΑἸἰπιοβὺ 811] {π6 οἰζαύϊοηβ πὶ {π6 Αοἴβ, ΒΟ ἢ 816 
ΤΩΌΟΙ ΤΟΥ͂Θ ΠΌΤΛΘΙΌᾺΒ ἔπ8η ἰπο86 ἴῃ {ῃ6 (ἀοβροὶ, 81:6 ἔγοτα {π6 σϑοῖκ. 
Τὸ 15. ΠΏΡΟΒΒΙΡ]6 0 {611 τ ΠοΙμΟΥ {π6 ἀδραγίαγοθ ἔσομη {πα ὙΘΥΒ1 00 
ὙΠ10Ὰ {π6 ὺ Ῥγοδοηῦ, ἃγο οΟὙΙρ (ο [ῃ6 ΑΡοΒΌ165 δθα οὔμουβ σγη0 Ἃ6]1- 
γοΓθα {Π6 ἀἸΒοΟΌΓΒ65 ἴῃ ὙΙΟῚ ὉΠΟΥ͂ ΟΟΟΌΥ, ΟΥ ἴο {μ|κ6 ΠΙτη5617, 

ΤΠΟΟΡῺ ΜδΥῖς ὑϑδ!]γ αποῖοβ [6 ὐτθοὶς νουβῖομ, ΟσΟΘΒΙ ΟΠ Δ]]Υ 5ῈΡ- 
ῬΙσγίηρ ἔχοι 1Ὁ οἰδβοβ δηα ὑγοσαβ ὙΙΟἢ ἃ΄6 νγαμθηρ' ἴῃ {π6 ΟΥΠΟΓ 
(ἀοβροῖβ, γοὺ [6 ἄοθβ ποῦ δρρθᾶγ ἴο βᾶγθ Ὀθ6θη θῃθ γον αἀσραοπαθηύ 
ου ἴδ, ὙΒΟΙΘ ἃ16 βοὴ ὑχ8ο68 οὗὨ 15 δοαυδίπίδησθ τχιτῃ [μῃ6 ΤΠΘΌτον. 
Ὑν μαῦ ανθ θθϑῃ ὑπουρσθῦ ΔΡΡϑδύδῃοθβ οἵ 818 ἀθρθμάθμοθ οἡ ΜαιΟΥ, 
Βῃον ταύμοὺ ὑμαῦ {π6 ὑταηβίδίου οἵ Μαεαίζμονυ ἱπίο αὐτο υβοα ΜαΥκΒ 
(ο5ρ6],. ἀηα οοπηΐθηδηοθ {π6 βαρροβιίΐοη οὗ βοῖμθ ἐπαὺ Μαγκ ϊτη- 
561 {τδῃβ]αἰθα {(Πη6 ἢγϑὺ (ἀο8ρ6ὶ ἔτοτα ἐῃ6 Ἡ Όταν. 

Ηδ ψο οοταμ{68 ἰο τειθπρ' [88 ἘΣ ΡΙΒ616 το ἐμ6 Ἡ ῦγονβ, τ μούμον 
ΤλιΚα οὐ δποίμου, μα5 [ὉΠ] ον θα {π6 δορύπαριην οχοϊ βίον, ον θ ἢ ἡ ΠΘΥΘ 
τ ἀΠἴδυβ τηαύθυῖα!Πγ τοῖα ἰ(ῃ6 Ἡ τον ἰοχί, Ηθ νγὰβ ψ μΟ]]ν ἀοροπά- 
ϑηΐ ὍΡΟΣ Ὁ. δποθ 6 οουἹᾶ ποὺ ὑαὺ ἴὈ]]ονν τὖ ΘΓΘ 1Ὁ ρᾷνθ 8ῃ 
ΘΙΥΟΏΘΟΙΒ τοργθβοηίαίίου οὔ {π6 Ηθρσονγ. ὙΒοΪθοΚ οσθη ὑ81ηΚ8 {μαῦ 
1[Π6 ψΥΙΘΥ ρατ ϊοϊραϊοα 1ῃ {Π6 ΑἸοχδπάσιμηθ νον γτοϑρθοίϊμπρ (86 1π- 
βριγαϊΐοη οὗ {π6 ὑγδῃβαΐουβ, θθοδβθ ραββαρθθ ΠΘγο (ἀοα 15 πού {86 
ΒΡΘΑΚΟΥ 816 οἰὐοά 85 {π6 ψοτᾶβ οὐ (οἄ, οἵ οἵ [86 Ἠοὶγ μποβύ, Οο- 
ΡῬᾶγΕ 1. 6, 7, 8., ἴν. 4. 7., νι]. 21., 1. 7. 10, 1δ,} 
6 Βᾶνϑ {διι5 βαϑιι ἐ{παὺ {πὸ Νὸπην Γείαυηθαῦ τυτιίθυβ, 1655 βο οι ουβ 

δθουὺ {μ6 ἴοστηα {παπ {ῃ6 διιθδίαποα οἵ δουρίαχο, αὐαοίοα ἔρθοὶγ ἔγοτα 
ΤΩΘΠΊΟΥΥ͂, ΔΙ οτΐηρ', ΔὈτΙἀσίηρ',, ἀρ, σοπἀθηβίηρ', ποτ {μ6 0 τὶβμοᾶ 
ἴο τη Κθ ἃ Ῥαββᾶρο τποτο βυϊίθ 6 ἴο {μον ῬΌΓΡΟΒΟ ; 8:64 ΘΟΙΩΙΔΟΒΙΥ͂ 
ΤΟ] οίηρ [6 Οὐθοὶς νουβίοη. βοόπιθ ὑγ6 16 τηοτ6 ἀοροπάθηῦ οἢ [88 
1, Χ Χ,, οἴβοῦθ ἰοθ5 θο. βϑοσῃθ ΘΟΟΑΒΙΟΠΆ ΠΥ ἀοραχίθα τόσα 1ῦ δῃᾶ 10]- 
Ἰονεᾶ (86 Ηβθργον ἴῃ ργθίθσθηθα ; Μ8116 οἴμουβ δἀορίθα 16 (τροῖς, 
ΠΘΓ6 ἃ ἀπἴεγθηῦ οοῦγβο πηὶσῃῦ μανα Ὀ6θη Ὀοῖϊοσ. Ὑπὸ Κπον]θαᾶρα 
διη4 αὐϊαϊητηρηΐβ οὗἨ {π6 βαουϑᾷ τυϊίθυθ στο αἸογθηύ .-- [ἢ θ]τ τηϑηΐαὶ 
Βαριταθ5 δηᾶ ἰαβίθβ αἰ ββίτηῖ]ατ---- πα [86 οσχύθμαὶ ἴοστα οἵ {π|61 οἰϊᾶ- 
Τ0η8 αἸβοΥ ΔοοουἸΠρΊγΥ. 

Τη δἀάηοῃ ἰοὸ {π686 οἰτοιμηβίδῃοοβ, ὑπ6 ἔοστα οἵὁἨ {π6ὶ: αποίαὐϊοῃβ 
γὰϑ Ἰπῆπιοπορά ὈΥ {π6 Ῥϑύβοῃβ σΒοῖὰ {Π6Υ δαάγοϑεθα. Μαίμον πυούθ 

1 860 1)15 Αἴτὸ Τοβίαμηθηξ ἴῃ Νοαθη ᾿Ταβιδιηθηί, ΒΘΙΪαρο 1., Ρ. 57., Τοαττἢ οαπΐοπ, 
ἈΝ 4 
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μῖ5. (ΌΒΡ6] ρυϊποῖρα!ν ἴον [μ6 πὸ οὗ 96νῖβῃ σοηνοσίβι Μαυΐ Βα 
ἰομ 165 τόσα ἰμδη «96 γ)78 ἴῃ νον. ΤῈ6 ἀθβιρη οὗ ΤμΚ6 θα ργδοθα 
ΘΠ] ον (π6 ἴοστηου. Τῆπ8 ἔτοτῃ ἃ δοτωρασῖβοι οἵ Μαίί. σῖχ. 18, 19.:; 
ΜΚ χ. 19.: [λ1Κὸ χυῖ. 20., νγο ἰπίον ὑμαῦ {π6 αἰδβογθραποῖθβ οὗ 
φαοίαίοῃ ἀτῖβθ ἰῃ ρατὺ ἴσου {Πμ68 δίαΐβ οὗ [Π6 Ῥϑυβοηβ δἀγθθβθά. Μαῦς- 
{πον δἴομο μᾶ8, ““ὙἼΒοὰ βμα]Ὁ ἴον {8 παιρΏΡΟυΣ 88. {Πγ861},᾽ τὰ 

ορροπίίοι ἴο {π6 οοπίτδοίοα ποίίοπβ οὗ {μ86 618. [ἡ Μαγς δίομθ 18 

ἐδ οἴδιιββ ““ Δοίταυα ποῖ. Τῇ Βοιηδηβ ψογα δαιοίθα ὑο 1η]50166. 
Τὴ Κ παϑηποῖ ἴῃ {86 αἰ γοηύ ΕἸΡΙΒ6168, (μ6 βάπλ6 Ῥαββαρθ 18 αποίθα 

το 86 ΟΙά Τορβίαχηθπῦ πὰ ἃ ἀπἴογοηῦ Τλδηπ ον, ουθη ΟΥ̓ {Π6 ΒδΙῺΘ 

ὙΓΙΟΥ, 85 ἴῃ ΕΡΙ. νἱ. 1---ὅ. ; ΟἹ], τὰ, 206. Τὴ δροβίίθ βείβ Ὀ6- 
ἴογα ἰπ6 ἘΡβϑβίδῃβ δ8 ἃ τηούΐνθ ὑο {Π6 ρογξοστλδποθ οἵ {πὸ ἀαΐν, {Π6 
ῬΙΟταΪβα ΔημΟΧΘα ἴο 118 ΟὈβοσναηθθ, Βαΐ ἴῃ συιπρ' ἰο {86 (ὑΟ]ΟΒΒΙ 8, 
Ποῖα δ Βαᾶ ποῦ Βἰτηθ61} ᾿ηϑίγαοίοα δηα ὙΠῸ γογ βού ν706}} δοαυδιηΐοα 
1} {π6 ΟΙἹά ᾿Γοσίαιαθηύ, 6 ἄοεβ πού δἰ].46 ἰο {86 1, 

ΤΠῸ βάπὰθ γα 15 ΘΧΘΡ Πα ὈΥ ἃ σοιμρδείβοι οἵ Βοοιη. ᾿χ. 88.:; 
1 Ῥοί. 1. 6., οτα τμ6 σογᾶβ ἅγο δαδρίθα ἰο {π6 βίαΐβ οἵ (88 ἀπἴογθηῦ 
φαγίιοβ δα γθββθα. 
ΤῊ ἀἠογοπέ οὐ)οοίς [6 πεϊίοιβ Πα ἴῃ νἱθν, Πϑα 4180 τησοῖ 1η- 

ἤπδθποθ οἢ {πὸ ἔοσια οὗ {ποῖ οἰζαϊζοηβ. οοογάϊηρσ ἕο {π6 παίατε οὗ 
τποῖν ἀύρυχηθηΐβ οὐὁἨ ΠΠαδίσαίοηβ, ἄο Π6Ὺ αὐοίθ ράββαρθβθ. 18 {Π6Ὺ 
ἄδβίσῃ ἴο τῆᾶκα ἃ οοχητηθηύ ΟΥ̓ΟΥ Ιοἰδα Ομ {π6 Ιδηραᾶρο οὔ {Π6 
οτῖρίπα!, {π6 δαῦμου Β πᾶπιθ 18 ἀΒΌΘΠΥ ΤηΘῃ Ομ 64, ΟΥ ἃ ΒρΡΘΟΙΗ͂Ο τϑίθυ- 
6ποο ἰηβογίθα ἰο (86 ψουῖς ἴῃ ΜΜΒΙΟΒ {Π6 ρᾶβδᾶρσθ 18 οοῃίαϊηθᾶ, ΤΠὴ0 
οΥβ 180 816 Οἰοβοῖυ [ὉΠ ονο. Απὶ Θχϑιηρῖθ τηδύ μ6 βθθῃ ἴῃ ΗδθΌ. 
ἵν. 7. ἔτοια Ῥραϊ. σου. 7, 8., σβούθ {μ6 ὙυιθυΒ οὐ]θοῦ 15 ἰο βου {παῖ 

{π6 τοϑί οῇδυϑᾶ ἰο θϑ]ϊονοῖβ 15 οὗ ἃ βρι σι θυ! παίασο Βαΐύ 1 {π6 οδ]θοῦ 
Ῥ6 ἰο ᾿πὐτοάσοθ νυϊοῦυ ἰηΐο ἃ ἰχϑΐῃ οὐἩ δυρυτηθηῦ, {Π6 ΟΥΡΊπα] 18. οἰτοά 
1655 Ἔχδοῖγ. 8.0 ἴπ ΗΘ}. χιβ. 20, 21., ὙΒΘΓΘ [86 ρθῃθσα! ΒΘη86 ΟΠΪΥ οὗ 
[88 ΡαΒΒαρ65 γϑίευτϑα ἰο 18 σίνθῃ. 50 ἴοο ἴῃ 2 Ῥοῦ. 11. 22., ὮΡΤΟ ἃ ῥγὸ- 
γα] βαγίηρ' ἔγοσα (μ6 ϑουϊρίαγοβ 15 Ἰῃὐτοαποθα τπΐο δῃ 1]παβίγαϊοι 
ἴον {86 Β6Κα οὔ νατγϊοίν, [86 ταϑαπίπρ' 18 σίγοι ὙϊΠοιῦ ΔΗΥ͂ ΘΧΡΙΘΒΒ 
τοΐργθμῃοο ἰο {πμ6 ΟἹ Τοβίαμηθηῦ ϑουιρύαταβϑβ. 

Ῥτοροβιοηβ οὗ ἃ σϑ ποῦ] πδίατθ, ΟΥ̓ ΒΟ ἢ, 88 ΘΧΡΓ6ΒΒ δἰρβίγαοῦ ἔγα 8, 

τᾶν Ὧδ ἱποογρογαίθα Ἰηΐο νϑτίουβ ὑγαῖηβ οἵ γθᾶβοῃῖηρ. (ὐπ [Πϑχὰ ὙΟΤΥΥ͂ 
1118 ομαπισθ ὁπ θ6 ταϑᾶθ, ΔΠΠΠοπρὶι {Ππ|ό1: ΔρΡΡΙΠΟαὐοπ 15 ἃ8 αἼνΟΥΒΘ ἐ8 

Ἐπ6 οοῃποχίοῃ ἴῃ 1 Οἢ [Π6Ὺ οοουγ. ΤῊὰ5 ΗΔ}. 11, 4. 15 οἰὐδα {Πγ66 [1π|65, 

ΘΙ νσα 8 ἴπ ἃ ἀΠγθηῦ ἀυραταθηί. Ὑ οὖ 10 15 απούθα ἴῃ {Π6 ΒΆΤΩΘ ΤΩΔ ΠΟΙ. 
Τη αποίπρ' ραββαρθβ ἴο βου μ6 {]Π]μποηῦ οὗὁἨ Ῥγόορθου τοϑρθοῦηρ 

{π6 ϑανίουτ, 10 8 ποὺ πϑοϑάξα] ὑο δάμμοτ σογραθσα ἰο {π6 ΟἹ Ταβίδ- 

τιθηὐ, [Ὁ 88 ὁπουρᾺ ἰο ργθβϑηῦ [88 γα τρϑϑηΐηρ', ἐΠοπρἢ ἴῃ ἀἸγθηῦ 

ὙΟΓαΒ, 
Τὰ εδοτί, στ μθη ᾿͵ οχαταΐπθ οἰὐθα ραββᾶροβ γ76 ῬΘΙΌΘΙγΘ [Πδὺ ΘΥΘΙῪ 

τοοᾶθ οὗ αποίαίζομ δ88 Ὀ66η οι ρ]οΥθα, ἔσομαι 16 ϑχδοίθϑῦ ἴο {π6 τηοβί 

10ο56 ---ἔξοτα ἃ βίο] γοῦρα] ἔοστα ἰο {886 τιάοβὺ ρασαρῆταβθ (ὐοη- 
Β'ἄθυδθ]8 ἩΟΥθ68. τὸ ἰαῖκοη ὙΠ 86 οΥρίπαὶ, ποῖον 10 6 1Π6 
Ὅτοοϊκ νουβίομ, οὐ {πὸ Ηθργτον. Βαῦ ψ| 411 {8686 Ῥῇββποιηθμθ, 1Ὁ 

οδηποῦ μ6 βα ψῖ ἐσαία, ἐμαὺ {π6 ΟἹα Τοβίδιηθηῦ μὰ5 θ6θῃ ζαἰε ει. 

ΝΟ πθεγα μ885 ἃ ρβββᾶρθ βθθῃ ἐπέθγρυοίθα σοπέγατῳ ο 0Π6 Β6η88 1ὖ ψγ8: 

ἀπίομαεά ἰο Ὀφατ. Ρίαοεβ βανθ Ὀθθῃ αἰ ἴου θαυ αρρ[ἰοά.3 

λ 36 Πάν ἀϑοη  ϑ'δογοᾷ Ἡδσιηθησαοβ, ΡΡ. 466, 467. 2 Τρϊά, 



Οἡ ἰδ6 οτίογπαΐ ἤόγηι 9᾽ Οπμοίαϊίοη5. 18ὅ 

76 δᾶνα βθϑῃ ἃ οἰββϑι βοδίιου οὗ 411 6 ααοίαϊίομβ οὗ {π6 Νὸ τ 
Τοβίασαθηύ δοοουάϊηρ ἰο {π61 οχίθυ δὶ ἴοσα. [π {π6 Εγβὺ ῥΙδοθ, δὴ 
ΘΠ ΟΥ̓ ΟΠ. 18 οἴνοη οἵ ὑμοβθ ἰδκθῃ ἴσοι {μ6 Ἡθργον ουϊρίαγεοβ 
ΔΥΤΆΤΟΘα ὉΠΟΥ͂ ΨΑΙΊΟΤΙΒ 6868 δοοουαϊηρ ἰοὸ {π6 βίαϊβ οὐ {6 ]ν ἃρυθο- 

τηδηῦ γι ἢ [88 οτἱρῖπα!. Τὰ {86 ποχῦ ρ͵δοα 15 ρίνϑῃη 8 Π|κ6 οἰδϑϑι δίϊοι 
οὗ ἴβοβ6 ἰδῖκθη ἔτοτα [86 ϑδρύμεαρτπῦ ψΘύβΊοη, ΒΙΤ 1] ΪῪ ἀυσδηρθα ἀΠἅΟΣ 
ἀἰβδγοηῦ μοϑᾶβ ἴῃ Ῥγορουίοη 0 {861} δοοογάδποθ Ὑ}} {Π6 ΟΥΡΊΠΔ], 
ΒΔΠΟΙΡΗ 88 οσίγθῃ {0 .Ο]8 55: ΠΟ Δ 0 Ὲ5. οὗὨἨ [818 Κιπᾶ, δηα ἩοσμΘ [0]- 
Ἰονϑᾷ ἴηι. αὖ νγ ἃτ6 ρουβυδαθα {παὺ βιο οἰ ββ οαύϊοη 8 ἃγ6 ΠΟΠΥ 
15616.55. Απᾷ ποῦ ΟὨΪΥ 816 {Ππ6 ὺ 1186988---(Π60 0 οἴνθ 8Π ΘΥΓΌΠΘΟΙΙΒ 
1Ιάθῳ οὗὨ [88 5ἰαΐβ οἵ {π6 οδἂβθ. ΤῸ ἃυτϑῆρσθ αποίθι 98 ἴῃ {Π8 ΥΔΥ 1πᾶ1- 
οαἰοα 15 ΒΊΤΩΡΙΥ δῃ ἐπιροδειδιϊέν. ὙΝΟΘΥΟΥ δὐξαπιρίβ ἰο ἄο 80, ργοοθϑαϑ 
ὈΥ͂ οοπ͵θοϊατα, πα ταυδὺ Ὁ6 ἃ8 οἴη Ὑτοηρ 88 σὶρ, ΤῊΘ τΥΘΙΒ 
οἰ6α ἴου 086 τηοϑὺ ραγὺ ἔγτομι τχθτηοσυ. ΤΠΘΥ οἴὔθη τορτοάποθα ρᾶ8- 
ΘΕ ρ6 85 ἴῃ {Π8 ἴΌστα ΜγΒ1ΟΙ (Π6Υ Παα τροοῖνϑα ἔγομη ἰγδαϊοη. ἃ8 ἀο]γογρᾶ 
οὐ] ἔτοτα οη6 ἰο ἃΔποίμου. ϑοιὴθδ οἵ ἔβϑιη, δ8. Ῥ δα], δ] θυ ραββασϑβ 
ΤΏΟΥΘ ΟἿ᾽ 1658, ἰο Ὀτηρ ἰμοτὰ ἈΘΆΓΟΥ 86 ἩΘΌΥΘΥ,, οὐ ὧο δαἀαρὺ {ποτὰ ἰο 
Ηἷβ ρισροβθ. ΤῈ6 Ηθργον ἰοχὺ ἔδυ οὗ ὑβθῖὰ 7676 ρσόρδθ]ν δοαυδὶηἰοα 
σὴ. ΤΏΘΥ ποιίμοῦ μδα τὺ θαΐοτθ {Π6πὶ, ΠΟΥ οου]α {μον μᾶνα ππᾶροι- 
Βίοοῦ 1τὖ 1 {λον μβαα. ΤΉΏΘΥ σοῦ δοοαβίοτηθα ἴο {π6 (ὐθοὶς γϑυβίοπ, 
Βαῦύ βῖποθ {Π6Ὺ τιϑαϑ}]ν αποίθρα 1ὖ [ΤΌΤ ΤΑΘΙΔΟΓΎ; 1ὖ 15 ΤΟΥΒ6 ὑπδη 11586- 
1658 ἴο υΎϑηρθ {861} Οἰδα 0 η8 8ἃ8 ὑπ ον ὨΔΡΡΘΠ [0 ἈρΡΊΘΘ ΙΔΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 
ῃραχὶν πιΐῃ ([Π6 ασθοῖκ, ὙΠοτθ τησϑῦ πανθ ὈΘΘΠ ΒΟΙη6 Δ ΙΧ 685 ἸῺ 
{86 86 οὗ βυοἢβ. ψοτ5. ἃ5. ὑπο ὺ ρᾶνθ {πο αποίδι!οη ἴῃ, βίῃοθ {μου 46- 
φοηᾶθα οἢ τλϑμλουυ. [1 80, 1 18 δδβδίρῃηϊηρ δῃ προγίαμοθ [0 {1185 
ΔΙ Ι γατῖηθθβ Β1Ὸ} 10 Βῃου]α πού μάνα, ἰο δα]αδβύ 105 Ῥῃθημοσηθμδ ὈῪ 8 
Ἀχοᾶ βἰδαμπᾶαχα. ἩἨΐδθποθ ψγ)͵ὸ 588}} ποὺ δὐξαπηρὺ δὴ ϑηυμηθγαίίΐοη οἵ 
απυοίαίλομβ δόρογάϊαρ ὕο {π6Ὶ} οχύθγμδὶ ἔοστη ἃ5 ΔΒ ΟΡ αἰ, τ πο 
οἰαββιη θα {Πϑτὰ {888 : ---- 

1. ΟἸδαϊίοπβ ἀργϑϑῖπμρ' Θσϑοῦυ πὶτῃ {π6 Ἡ ΘΡγον,. 
ΔΟΎΘΟΙ Πρ ΠΘΔΙΥ γι ΗΠ ΘΡΥΘΥ. 
ΔΟΎΘΘΙηρ' ἴῃ Β6η86 ΜΠ ἩΘΌΓΘΥ,, Ὀαὺ ποῦ ἴῃ τγογαϑ. 
σΊνιηρ' [Π6 ρσΘΠΘΥΑΙ 5Β6η56, Ὀαὺ Δογυ!αρίηρ' οὐ Δα! πρ' [0 10» 
[κοι ἔγτομι βονουαὶ ραββασθβ οἵ ϑδοσθα δουιρύσσο. 

ἊΝ ἀἴδυϊηρ ἔτοσα ἩθΌγον, θαῦ ἀστθοηρ 1} ορύπαρτηί. 
ο ἢ, Οἰϊαθίομβ ΠοτΘ 16 πᾶν Υθάβοη ἴο βαβροοῦ ὑμαῦ {π6 ΑΡροβίθϑβ 
αἰτοῦ γτϑϑᾶ {86 Ἡθῦτον 1 ΠΥ ΒΕ], Οὐ Ῥαὺ ΒοΙλ6 Β6η86 ὍΡΟΙ {π6 ΟΓΟΒ 
ἀιογοηῦ ἔοτα τ μαῦ οὐὐ ΤΘΧΊΘΟΠΒ ΘΧΡΥΘΒΒ. 

8. ῬΙαδοΒ βοτα {μ6 ΗΘ ΌΥοΥ Βθοσὰβ ἴο μ6 σοχταρίθα, 
9. Νοὲ ργόοραυν οἰἰαίίομβ, θα ΤΟΥ ΠΟ68 ΟΥ̓ 8|]πἸ510}8, 

. Αρτϑδίηρ' νουραύτα 1 δορύπαριπῦ, ΟΥ̓ ΟὨΪΥ ομδηρίηρ' {Π6 
Ῥούβοη, ὅζο. 

. ΤάΚοη τοι ϑαρίαεαρτηΐ, αὐ τι! βουλθ να οη. 

. ᾿Αργϑοίῃρ; ἴῃ 56η86 μαύ ποῦ ἴῃ σψοτβ στ ἢ ϑορύπαρτηί, 

. Θιβονίηρ' ἔτοτα δαρύπαριην, Ὀαῦ ΔρΡΤΘΘΙΏρ' ΘΧΘΟΙΥ͂ ΟΥ̓ ΠΘΔΙ]Υ͂ 
ψ} ἩοΡτον. 

. ιβευηρ μοί ποτα Βαρίπαριπῦ 8πα ἴτοτη Ἡργον, δᾶ 
κοι ῬΥΟΡΔΌΪΥ ἔτοσα βοόσὴθ οὔμοι' ὑγϑη 8] 0 η ΟΥὁἩ ρΑΓΡΏΤΔβ6. 

ὙΥΒοη χὰ Ἰοοκ αὖ ἐπα [15.5. Ἡπᾶου {μ6856, ἍἷἵὸΟ 566 {ῃοὰ [11] οἵὁἨ Ἰποοῖ- 
566 ΡΡ. 25, 2θ. 
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186 " ᾿ Βεϑ[οαΐ (Ογιοίδηι, 

ΓΘΟΐΏΘΒΒ. Νο οῃ6 οου]α Πᾶνα διυνοϊάοα {818: δμῃᾷ {βουοίοσο 1 81] 
Η18 ΘΑ Θ Ό]π655 ἴπὶ {86 τηαύζου, [ῃ6 ᾿͵Ο]6 15 ἃ ἔδυτθ. (ἀὐτοαῦ [Ἀ]ΠΔΟΥ 
Ρουνδᾶθβ {π6 ϑηθτθ ἀυταπροιηθηί. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΙ, 

ΟΝ ΤΗ͂Β ἹΝΤΕΕΝΑΙ, ΕΟΕῈΜ ΟΕ ΟΥΟΤΑΤΙΟΝΕ, 

ἩΞΕΒΕ 6 588]] ἢγϑύ βρθαὰκ οἵ [86 '88 ταδᾶθ οὗ {π6 ΟἹα Τοβίαπηοπὺ ὈΥ͂ 
688 ΟΠ γιδῦ πα [86 ΔΡΟΒΙΪ68. ᾿ 

ΝΟΙΔΟΣ “688 ποῦ {16 Δροβί]68 αν 1614 ἀονγη ῥγΙπΟΙρ] 65 οἢ ΒΙΟΒ 
ΤΠΕΥ͂ ργοσθβαθ4 ἴπ {86 ἱπίογργοίδιιομ οὗ {86 ΟἹα Τοβίαδπιθῦ, Τύ τηδῪ 
ΤΠ οἴου Θ ἈΡΡΘΔΙ ᾿ΤΡΟΒΒΙ]6 δὖὺ Πγβὺ βισῃύ ὕο ἀἸβοονοῦ ὑμ6 1} Βϑυτηθηθα- 
(105, Βαυὺῦ Μὰ 180 ͵υἄρα ἔγοτῃ {π6 βθῆβθ 10} {Ποὺ σῖγα ἴο {86 
οἰϊδιϊομβ οὗ {86 ΟΙΪα Ταβίδιηθηί, {816 ΤΔΠΠΟΥ ἴῃ ΏΙΟΝ {Π6Ὺ ΔΡΡΙΥ 
186, δηα Ἐμοῖ υἱοῦ οὗ [ῃ68 ναϊὰθ οἵ {86 διηοιθηῦ αἸβρθηβδίιοι 88 
τη τηδίθ!Υ οοπποροίθα τ {16 πΘΥ, ΠΟῪ {860 ᾿πίοτργθίθα {π6 ἔοσταθυ. 
Τὸ Ῥουτον δῃ δρ {πού ἔτοτα Βϑοϊκ 5, {86 118 τὺ δ6 οΔ8116α {π6 γμηθμηιαξὶο 
τηὐογρτγοίδϊίοη. [ύ 15 πϑῖύμου {π6 σγαπιηιαΐξϊοο- δέογίοσαϊ ὙΤΆΛΟΝ, Βῖορ8Β δὖ 
{π6 Ἰούξον, οπάἀθανουσηρ ο δβοογίαιπ (Π6 Ἰοοδὶ] 8πα ἐθιηρουατυ Ρῃγ- 
ΒΙΟΡ ΠΟΙΑΥ͂ Οὗ ἃ ῬΡαβθᾶρ; ΠΟΙ 15 1ὖ {Π6 αἰεσογίοαϊ Μ Ὠ1οὴ Βπι45 δοοϊαθηΐαὶ 
δηθ]ΟσἼ65 ἴῃ Δηα ἀογῖνοβ ΒΙΔαθη 56.565 ἴγοτω {Π6 Ὑσιίθη ὑγουβ, ὑΓῸ- 
ΟΘΘα ηρ' ΔΥΙ ΓΑΥ]Υ ἀπά τι πουὺ ἤχϑα ῥυΐποιρ]θβ. ΤᾺ ρηθεριαξίο ΟΥ 
Βρ᾿Γυ8] ρϑηρύγαϊοβ ᾿ηὔο δ6 ᾿πύθυϊοῦ 5Β6η86. ο]θοῦηρ' (86 ποίϊοῃ 
{μαὺ Τμογ6 διὸ βθυθτδ] ΒΘΏ56Β8 1 ΟΠ6 86 {Π6 βδτηθ ρῬαβϑβάᾶρβ, 1ὖῦ 15 πού 
Βα 5η6α τι (86 ομθ ΔΡρποδύϊοπ ἡ βοἢ 1τῦ 85 τϑοοῖνθα ἀποὺ {πα 
ΘΠΟΙΘηῦ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, ρυῦ Ηχοβ {86 πηϊγοῖβαὶ ἴγρ6 ΜΙΟΝ οἵνοθ ᾽ὖ ἃ 
ὩΟΥΤΩΔΪ ΒΙρηΙΠολ0η. ΤΌΣ 411 ἃρ᾽68, δια αοίοσυαῖπθβ {86 να]αθ Ὀοϊοηρ- 
ἵπρ' ἰο 10 1η τοἰδίίοι ἰο {86 {ϊτηθ οὗὁἩ {16 πλήρωσις ἴῃ ΟἸγιδύ «6508. 
ΟἸσιβῦ πᾶ [15 δροβίϊθβ βῃονθοα ψμδῦ Δρρ]οδίιοα (86 σψογζὰ οἵ ἀοα 
οομβηραᾶ πὰ πῖπ {Π6 ὩΔΥΤΟῪ [ἰτηϊΐβ οὐὗἨ ἃ ῬΥΘρδυδίουυ αἰβρθηβαίίοη τὸ- 
οοἰνοᾶ ἴῃ {86 ΠΘ6ᾺῪ δηᾶ βρί για] οὁπ6. ΑΑΡΥΎΘΘΘΟΪΥ τὸ {8617 τηοίμοά οὗ 
᾿πίογργϑίδίίομ, ργθοθρίβ ἀηάου {86 0164 ΘΟοΟΠΟΙῚΥ σοπίδϊπθα {Π 8 ΟΘΥΤΩΒ 
οὗἩἨ οἴθυμαὶ δηα πρΐνθυβαὶ [8078 --- ὈΤΟΤΏΪΒ68, ἃ βθοσοῦ Ῥυτροβθ ψ ΒΙΟῆ 
ΒΒου α θὲ ἀϊβοογογϑᾶ αὖ {86 ὕπηθ οἵ {ῃ6 δοοοιῃρῃβητηθηῦ. Α1] ΒΙΒΙοΟΥΥ 
ὈΘοοπι6Β ἃ ἔψρε ὙὨΙΟΝ 18 γΘΑ 1864 ἴῃ 811] ἃρ68 ; ἃπα ΘΥΘΥῪ ᾿πϑυαίιοι ἃ 
δυηιδοῖ γορυθϑοηθηρ δ οίουπαὶ ὑσαΐῃ. ΤΠΘΥΘ 15 ὑπ8 8Δῃ ΟΥ̓ΡΘΗΪΟ, 
ΘΒβοη 18] ἀπ μούνθοῃ ὑμ6 ΟἹα πα Νον Τοβίαταθηὐ ρυονι θη {14} 
1τηκῖπρ' ἑοσοίμου 811 ρατίβ οἵ δουιρίαγθ, πα οἸνιηρ' ΘΔ ἢ. 108 ὑΠΘΟ]ορΊοδὶ 
ομαγδοίου. [5 ἀπ6 ῥγορουίοῃ δηα της ΓΘ Δββιρηθα 0 ΘΥΟΥΎ Ῥαββϑᾶρθ 
νἱονθα ἴῃ τοδίίοη τὸ 86 ΘΟΟΠΟΙΩΥ οἵ βαϊναύϊοη ϑοοοιρ 15η6α δηᾶ 
Ρογίθοίθα ἱπ Ομ σῖδὺ 658 86 ομιθ  οογπου-βϑίοπμθ. ΒΥ νἱτύαθ οἵ {815 
ΟΥ̓ΡΆΠΙΟ ῬΑΓΆΠ]6] στὰ οὐ Ῥοΐῃ Ταβίαμημοπίβ, (86 Ὠιβίοσιοα! δανμουμν οὗ 
ΘοΥρύαγΘ 15 ῬΥΘΒοσυϑα, οα μ6 ὁη6 Βᾶπαᾶ ; ἃπα οἡ {6 οἰδμοσ, {π6 1668 

1 566 Ὁδηρ]ουβ Εχᾶτηθη ἄο5 ΟἸξα 08 ΝΜ βϑίδηϊαιθβ, ΡΡ. 4, ὅ 
3 ὙΟΥΒΠΟΝ ΟἸΠΟΥ ῬΠΘΏΙΤΩΔΙ ΒΟ. - ΠΟΥ ΘΠ ΘΕ ΓΙ ΒΟΏΘΗ Ἐπιν!οΚεϊαπρ, ὧς8 9 (δρίι6]5 'τη Βσ. δ 

ἂϊα Ἐοοηοσ. ΑΡΡΟΠΩΑΪΧ. 
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οὗ αὐ σαυν «7 68} Δ] 6 σοτιβῖηρ δηα “} ΘΥν Ἰ5}} Δοοοτατηοδδίϊοι ομνϊαἰοά, 
Τί ταδϊπίαΐηϑ ἃ 7αδῦ ταϑάταπι Ὀούνθοπ οί. 

Τῇ δὐορίϊπρ {15 ςρίγίέμαϊ, οὐσαπῖσ σῖθν οἵ [Π6 αποίαθομβ 1π [86 

ΟΙα Ταεβίαιηθηῦ, ἴα ἃ16 οουηῃΐθηδποθα Ὀγ {μθοϊ]ορίδπηβ οἵ αἰ ογθηὶ 
οτθοᾶβ. 6 ΥΥ οἰίο, ΒΙθβκ, ΒηΙσοίμ, ΟἸββδῦβοη, Ηοϊηαπη, Ἡ πρείθη- 
θοτρ, Βεοῖς, Οὐΐο νοι Οοείδοι, Το ΘΒ] συ, ΤΒοΙθοκ, ὙΥ ο1585 μα οὐδοῦ 

τοοδηΐ αἰνίπθβ τηϑἰηναΐῃ 10 ἴῃ ἃ νυ ΟΥ ΟἵἨ ΤΌΣΤΩΒ. 
ὙΥ ὁ 5}81}1} πον ρῖνϑ βοῖλθ ΘχϑΏ 68 οὗ ὑπ Ἰη θυργθίδθιοη Βρθοιβθα, 

ὙΠΟ ΤΛΔΥ͂ ΒΟΥΎΘ ἰο τη Κα 1 τηογθ ΟὈΥ]ΟῸΒ ἴο {86 ΔρΡργθθηβίοῃ οὗἉ [88 
ΤΟΔΑ͂ΘΥ, 

Τη Μαίι. χχῖ!. 31.----38., 9. δϑ8 ρτοόνβδ ἰο [μ6 ϑαδάποθοβ {Π6 γοϑαστθο- 

ἔοῃ οὗ [86 ἀθαᾷ, ἔγοια ἃ ραββᾶρθ ἴῃ ΕἸχοά, 111. θ6., Βοτθ (οα Ββαϊ!α ἴο 

Μοβοο: “1 δ ἐπα αοᾶ οἵ ΑὈτγάθδμα, οἵ [5860, Δηᾷ οἵ “Δ600}." ὙΥ̓ΒΘπ 

ΖοΒονδὴ αἀάτοββοα Μοβθβ αὖ {π6 Ὀυτηΐηρ Ὀαβῃ, μα αἰὰ ποῦ ταϑᾶπ ἰοὸ 

Βρϑδκ οὔ 186 τοβαστθοίΐοῃ οἵ {86 ἀθαά. Βαῦ γοῦ ὑμαὺ 1666 1ἰΒ Ἰπνοϊγϑα 
ἴὴ {86 ἀοθοϊαταίοθ. ἝΟοἂ οαπποῦ δηΐθι ᾿πίο δὴ ᾿πἐτηαύθ ΘΟΠΏΘΧΊΙΟΙΗ 
Ὑ1Ὴ ταθὴ ἴθ ΒΊΟΝ Β6 15 βαϊᾷ ἴο μὲ ἐλεὶν (οά, τῇ ποὺ 6 τρουθὶν 
ἐγϑιβι ΟΥΥ, Βμου νϑα θοΐηρβ. ΤῊΘ οοτητηπηῖοῃ ἢ ΒΟ] 45. τι ὕπτια, 
11|κ6 411 ἀϊνίπα οοτασασηΐοη, 15 ποῦ θουμᾶοα Ὀγ ταθ. {[ὑ 15 ὀνθυϊδϑιηρ, 
Ἡδφηοο {π6 ρα άγομβ 1 Ὰ πΒοτὰ 6 ἀοϊρπθα ἴο ΒοΙΪα πον [8] βῃρ, 

Ὑγ6 16 τορατ 6 88 ᾿πητπουίαὶ ὈΥ ὑπαὺ ὙΘΥΥ͂ οἰγουτηδίδῃοθ. «ἀοογ]ΠρΡῚΥ 

ΟἸεἰϑὺ 7 ΒῈΠΥ ᾿πξοσυθα ἔτοτα {818 ραββαρθ {86 ἀοοίγηα οὗἩ [Π6 Υϑβαστθο- 
ἀἴοπ ; βίῃηοα (οἂ 18 πού [π6 αοἄ οὗἩ {π6 ἀθδᾶ, ἡ, 6., οὗἨ πποίοδηπθββ δα 

οοσσαρίίομ, Βαῦ οὗἩ {Π6 ᾿᾿νίηρ, ΤῊΘ [α]] βθῃβθ οὗ {π6 στογᾶβ 15 βαπορα 
1η. {815 ᾿πὐογργθίδ 0. 

Τὰ Φόμα, χ. 84, 86., ΟἸυϊδῦ σθρ ῖθ5 ἰο {π6 οὔατρο οὗ {86 «675 ἀραϊηβῦ 

ἴα {μαὲ Β6 πιδᾶβ μῖπηβ861} Οοα, ὈΥ αυούϊηρ ΒΔ]. ΙΧΧΧΙΙ. γΘγ86, 6.; 

“1 Βανθ βαϊᾷ, γϑ ἅτ ροὔβ,᾽ δϑαϊηρ, ἐμπαῦ 086 δογτιρύαγθ οαπποῦ θ6 ὈΤΌΚΘΗ. 
ἨΔ βἄμπορβ ἃ ὑχοίουμαᾷ βϑῆβ ἴτοα {86 σοστᾶβ. ΤῊ βαυτηρ “Ὑο ἃΓΘ 
σοᾶβ,᾽" ταυϑὺ Ὀ8 ΓΆΠΥ γϑα] 1864 11 4} δουρίασθ, 10 15 σϑβ 804 1π ΤΥ 
Ῥδίβοη. [πὶ {88 βοπ οἵ Οοἄ, {πὸ ἴο Μἴπι ἴῃ δυθυ τοϑρθοί. { 
7ιαᾶσαβ ἃ φοάς απά 80η5 97 ἐλ οεέ ΕΠ], ΒΌΥΘΙΥ 86 [116 το ΠιοΥΘ 
ῬΘ]οηρΒ ὕο 116. 

Τῃ Ερῃ. ν. 82., {μ6 δροβῦϊθ Ῥδὰὶ Ἰοοῖκβ ΡΟΠ πλδιτᾶρθ ἃ5 ἃ - 
βυχαο] οὗὨἨ [86 δοπαμηππΐοπ οχίβίλπρ' θθύνγθοι ΟἸτὶϑὺ δηα Η15. ὁπαγοΣ, 
ΔΡΡΙγίηρ ὕο {86 Ἰαύίου. {π6 ραββασα ἴῃ ἀθῃ, ἢ. 28, ΒΥ υἱτίαϑ οἵ δῃ 
ἰηἰογργοία οι τ μΐο σοπηθοίβ [μ6. ΟἹ Τοβίδιμθηρ ἢ {πὸ Νὸν ἰπ 
ἀϊνίη νυ ̓ἰπ θη αθα ράγ8}1615 88 τλθδπ8 [0 ΕΧΡΙΘΒ5 16 1468, {Παὖ τλδγταρο, 
ἴῃ π ΠΟΙ θάμ] γ ἴον αὐξαΐηβ 108 οα]πλϊπδίιπηο ροϊηΐ, 15 Ὀὰὺ δπ Ἰπηροτ- 

ἔδοῦ {γρθ6 οἵ ἃ ΒΡ] πη Ὶ ππίομ οχἰ βίο θούνγθθῃ ΟἸγιβῦ ἀπ μ18 σμάτγοι. 
Τα 1 Ὅσον. ἸΧ. 9, 10., ἃ ῬΆΓΆ116] 15 ἄγανσῃ Ὀθύνγθθῃ {π6 οχ ὑπμαῦ νγὰβ 

ποῦ ἴο θ6 ταιΖΖ]ϑα Ἡ8116 ἐγοδάϊηρ οαὐ {886 οοπ, ἀπά {π6 ἀροβίϊθβ 180 
᾿Ἰαθουγοᾶ ἴῃ {π6 ομαγοῖ οὗ Ομτῖδί. ΤῊ ρϑββαρο ἴῃ 1)6αὖ. ΧΧΥ. 4., το- 
[ουγθᾶ ἰο ὉΥ Ῥαΐ], ἴθ οοῃβιάθγθα πα δρρ!]θα ἴῃ 1[5 σΘΠΘΙΆΙ ἀβρθοί, 
ΠΕ χα τα 16 ἰπγοῖνθβ 18 βΒμονση (0 τοίου ὑ0 Δροβίίοϑ ἃπα ρυθθομ 618 οὗ [86 
ΟΌΒΡΘ], ἃ8 Ὑ76}} ἃ5 (ο {86 ἸονγοΥ δῃϊηλα 8, 
ΤῊ τυροῦ οὗ [μ6 ΕἸ Ρ.5116 ἴο [88 Ἡ θῦτοννβ [Ὁ] Ονγ8 [Π6 βατη8 τηοίμοα 

οὔ Ἰπτοσργοίαϊου. ὙΠῸΒ ἴῃ χὶ, 18., Β6 ἸΏ 88 τοτα {86 Θχργθββίοῃ οὗ 
[86 ραἰγϊαγοηβ, “ς γ6 16 ΒίγαηροΥΒ. δηα ὈΙΡΤΊΤΩΒ 1 {18 ἰαπα" (θη. 
χΧΊ]. 4., χν !. 9.), {μαῦ ἐμ Ὺ ποροᾶ ἰο αὐτῖνγθ δὖ {Ππ6 ΠΘΥΘΠΙΥ ΘΟ σΥ͂ 



188 ΝΕ Δ δΠηοαὶ Οὐἰἐοΐσπι, 

αἰτοῦ ἀραίῃ, Του δύ1655 {ῃΠ6 ραύγδγοῃβ ἴῃ αὐἰοτῖηρ' - Βα οἢ ἃ Βοη τηθῃΐ 
Πδα ἃ γᾶστι Ἰοπρίηρ' Ὁ ἃ θούοσ 1 ογιίβποθ. Ϊ 

Βυΐ 1Ὁ 15 ΠΏΡΟΒΒΙΡΙ]6 ἰο ἀἰβοιββ {πΠ6 βι δ]θοὺ βα βίδοίου Πυῦ 85 Ἰοπρ' 85 
ΟἸὨτῖβῦ δια {μ6 Νὸνν Τ δδίαταθηὐ τυ 8 816 ΘΟΠΒΙ οΓρα ἰοροίμοσ, ΤῊΘ 
ἀμπου 165 ᾿πμογθηῦ ἴπὶ 1Ὁ ἀγα οἰἴπον ΙΔ ἄθῃ ΟΥ̓ Ἱπούθαβθα ὈΥῪ βοῇ ἃ 
τηθίμοά. Τὺ 15. ΠΘΟΘΕΒΑΙῪ [0 ἀἰδυ πρτβῃ {Π86 Πουταθηθαῦοα ργΟοΘΌΥΘ 
οὗ Ομ γιβύ, [μ68 δροβίίθβ, δι], δθα {μ6 σψυῖίον οἵ {μ6 ΕἸ ρΡΙΒ] 8 ὕο {88 
ἩφΡτονβ. ΕῸΣ ΜἈ116 41] πιὰν Ὀ6 στουροά ἰοροίμου ἴῃ {Π6 1 σϑηοίαὶ 
τηοῦθ οὗἨ ἄθδ!ηρ τι {86 ΟΙἹα Τοβίαπιοπύ, [ΠΥ σαῃ αἰβὸ μ6 βοραγαίβα. 
ΤῊΘ υ88 [Π6Υ τηᾶκα οὗ {86 ΟΙα Τοβίαμηθηῦ 15 ποῦ οσδοῦν {π6 β8πη6. 
ΤΒΘ δρρι!οδομ οἵ 10, Ὁ δχϑίαρίθ, ὈΥ δαὶ, 15 Ὁ 1ΠΊ ΓΙῸΣ ἴῃ ἀθρΡ ἢ, 
ΘΟΙΩΡΥΘ ΒΘ ΠΒγΘηΘ858, ἃηα Βριυὐπα }γ, 0 ὑμαὺ ὙΒΊΟΩ. οπαγδούοσιβοβ {μ6 
ϑανιοῦσ, Αραΐη, {π6Χ6 876 ἃ ΒΡ] ὑγ δηα Ἰηϑιρμύ Ἰηΐο {μ6 ΟἹα Ταεβία- 
χτηρηῦ---ἃ ρογσορθοη οὗ ὑμ6 1πὐθιηδὶ σοηποχῖοῦ Ὀούσψοθηῃ τῷ 8πᾷ {86 
Νον, ἴῃ Ῥϑα], σΒ]ο ἃγὸ πού Τουπα ἴῃ {86 Θνδῃρ]ιβίθβ. ΤῊ ρ4τᾺ}16]85 
ἄγανπ ὈΥ͂ {π6 Ἰαὐΐον θούσθοῃ νᾶυῖουβ ραγίβ οἵ {86 ὕνγο δοοποιηῖθβ, δηά 
{86 ἀϊν!πα ᾿πἰοπύϊοη {μον βπα 1π ἴΠ686 ρδγ811618 ἀγθ Ῥϑοι]ασ. Οπ (868 
οἶμον Βαπά, {πϑτθ 15 ἃ αἰἴθγθηοθ θούνγθοη ὑμ6 οαβύουῪ ΔΡΡΠοδοη 
οὗ {86 ΟἹ Τοβίδιμθηύ ἴῃ {Π6 ἘΣΡΙΒ116 το ἐμ ΗἩ ϑῦγθνβ δπᾶ ἐμαὺ ἐοαπά 
τῇ 1ῃ6 Ῥαδυΐπθ ΕἸριβι]68. [Ὁ 18 Ἰπέουιου ἰοὸ {μ6 Ῥδυϊπθ, θθοδαβα {88 
ΕἸδύουΙοα βθη56 18 1685 τοραγαθα, 170 15 λοηιϊοξίς ἀνα ργαοσέϊοαϊ ταΠΟΥ 
{μ8η βύυιου ]ν ὁχοφοίίοαϊ.3 

Τη {6 Θνδῃρθ]δύβ, γ76 ΘΟΙΆΠΊΟΗΪΥ Ηπα αυοίαν!οηβ οἵ ργορἢεοῖο5 ὑτο- 
ῬΘΙΙ͂Υ 50 041164, οὐ οὗ ἐγρίοαϊ ραγαϊίοῖδθ, Τὰ Ὁμθῖὰ δὴ οδ]θοίνθ οοη- 
ποχίοῃ βϑύνγθθῃ βοῖὴα ἀθοϊδυϑύϊομ οὐ ουθηῦ ἴῃ ἴμ6 ΟἸἹα Τοβίαχηρηῦ διά 
ἕν ΟΟΥΤΟΒΡΟΠ Ωρ ἔδοῦ ἴῃ {π6 Νοὸι Τ᾽ οβίασηθηῦ 18 ᾿η ϊπιαίθα, ΤΉΘΥ Ὀτγίηρ' 
οί πο ἃ απίοῃ γοβυϊηρ ἴγοτα {μ6 αἰνίηθ ρσροβο. Βαραγαϊηρ' 
(θτα 88 {ῃ8 11ηκοα τοροίμ Ὁ τὰ ργουιάθμοθ, [Π6Ὺ Βμον {μ6 δάερίείϊοι 
οὗ {86 ομβ ἰο {πμ6 οἴμου, 1 ΠὰΒ {ΠΟῪ 1οῖπ ἰορ θύμον [ἢ86 Πδιτη οἰ βηρ' 
Ῥᾶτγίβ οὕ οπϑ βυβίβιῃ. 
ὙΠ τοβρϑοῦ ἰο οἰδάομβ ᾿πὐσοάποθα ὈΥ {86 ἔογηχαΐα ἵνα οὐ ὅπως 

πληρωθῇ,  ὨἸος ἅτ ἔγδαποηῦ 1ῃ {μ6 (ἀοΒρ6}8, δου ἃ αἶτοοΐ ργοριθον 
ΟΥ ἃ ὑπόνοια 15 Ἰηδ᾽]οαίοα. ΤῊ ΚΙ] Ε]τηθηΐ πὶ Βα οἢ ολ565 15 ταραγ θα ἃ5 
{6 οἴἶβοί οὗ αἴνιηθ ᾿πἰθπύϊοη, Ὁ {μ6 σομ]ποίοηβ ἕνα πᾷ ὅπως 816 
ἐοἴές τπιοῖ φοϑαΐο. ὙΝ ἈΘΙμοΣ ργορἠοϑοΐοδ, οὐ ἐψρέοαϊ ραγαϊοῖς Ὀ6 ταθϑῃηΐ, 
οδ ΟὨΪΥ 6 ἀοίοτταϊηθα ὈΥ͂ ἃ πιϊηαΐθ αὐὐθηίάοι 0 Θδοῦ ραγου]ατ οἰΐω- 
ἰΐοη. Ἧν6 Ὀο]ῖονα ἐπαὺ ργορ]θοΐθ5 αὐτο τϑίθυτθα ἰὸ τὰ Μαίΐ, 1. 22., ἵν. 
14., χχὶ. 4., χχυἹ. 9, 86; «“ο8}η, χὶϊ. 1δὅ. 838---40., χῖχ. 24. 87. Απᾶ 
Βοτο ἰοῦ 8 τϑιρδυῖς, {μαὺ 1ὖ ποΐ ἩΘΟΘΒΒΑΙΎ, ἃ8 ΔΙ ΓΘΥ ΔΥρίι68, ἴο οἷΐο 
ἐδ ργδοΐθο τρογας οὗὁ ἃ ῬΥΟΡΏΘΟΥ, ΜψΉΘῈ 108 Ὁ] Ε]ταθηῦ 18 ροϊηὐθά ουΐ ἴῃ 
[86 Νὰ Τιοβίδιμηθηθ, [|π δχρ δι πηρ ΑΥΤΑΥ Ῥγθαϊοίομβ οἂὐ οὗὁὨ [Π686 
Ῥίασοβ 'ἴπὰ Μαίμον πᾶ “08, 6 πα ργοϑαΐ βίγϑεβ ἰδ14 Ὀγ πη) οὶ {}18 
οἰγουτηβίδμοο, Βαυΐύ ἴὖῦ 15 ποῖ ὈΥ̓͂ ΒΠΥ͂ ΤΩΘΔΠΒ Οὗ {πΠ6 πηροτίδπορ 6 
αὐΐδοθαβ ἰο 16, [0 15 βυβιοϊοπύ 18 (86 ὑταθ βοηβα οἵ ἃ Ῥγόρῇῆθου αποίρα 
Ῥ6 ρίνϑῃ ἴθ πψογάβ δάθαυαίο ἴο ἐπαῦ οδ]οοῦ. Τῦ {86 ἰδυτὴβ Β6 βυο 88 
ῬΙΔΙΗΪΥ Βμοῦν 108 τηθδηΐϊηο, ἐμαξ ἐδ ὁποισῆ. Τμ6Ὸ Νὸιν Τοβίαμπχοπί 
ΔΌΓΠΟΥΒ ἼΘΙ πού δοσιδβίομαθα ἴο οἷΐθ {86 Ῥύϑοῖβα ψογάβ οὗ {86 ΟἹά 
Τοβίδιηθη, Ὑμον ααοίοα ἔτΘΟΙΥ, δπα ἔγοση τλθιηοσυ. ΝΟΥ οδῃ 1Ὁ Ὀ6 

Ὁ 566 ὙΝ οἶ55᾿5 Εἰχαιήθῃ 68 ΟἸϊαίοη8 ἄθ ᾿᾿δποίθη Ταβίδταθηΐ, Ρ. 31.,) οἱ δεῃῃ. 
5 δοθ ὙΒΟΙΌΟΚ᾿Β 1[)45 Α]γ6 Τοβίδτηθηΐ, τι. 8. τΚῦ., 88 8, 4, δ. 
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Βῃοσῃ ἐμαῇ {πον Βῃου]α μᾶνο ἀθραγτίθα ἔτοσὰὶ {ποῖ} ΟὐβίογυμδτΥ τηοίμοᾶ 
ἴῃ οα565 ὙΠΟΙΘ (ΔῈ Υ ροϊηἰθα οὐαὖ {π6 ξι]Β]τηοπύ οὗἨ ργτορβθοῖθββ. Το 18 
ἘΠΥΘΆΒΟΙΔΌ]6 ἰο οχρϑοὺ τὖ οἵ βοτὰ, 6 Θοπαιοπ5 οὗ {Π οα88 ὑγθτ8 
βα5ῃ 64 ὈΥ οἰϊηρ {πΠ6 ῥγορμθίϊο ραββαρ68 ἴῃ υγουβ Βι ΠΟΙ ΠΥ ΟΡ νίουβ 
ἰο βδονν {π61} τὶρῃῦ Ἰταροτ. ΑἈΑπά {818 15 γβαῦ [Π6Ὺ Ὁπλοσταΐυ αἸα, 

Οπ {δε οἶμον μπᾶ, ἐνρίοαϊ ραγαϊζίοῖδ, ἴθ ΨΗΪΟΝ ἃ ὑπόνοια 18 60ῃ- 
σοα]θαᾶ, ἃ ἴῃ Μαείί. 1. 1δὅ. 28., νι]. 17.; “οδη, χὶ. 5δ1., χυῖμ. 9. 
Ηον [1116 ρογοθρίίοη οὗ ἃ αἀἰνίπθ ὑπόνοια, οΥὐΥἨΎ οὗὨ {ΥΡΙ1041] Ρ8γ811618 
ΒΌΟΙ ΒΌρουῆο] Ὑτϊοβ ἃ8Β Ῥαϊου μᾶγθ, 15 οὐγίουβ ἔτοτὰ [18 
ΤΟΙΏΔΙ ΚΒ οα Μαίί. 1. 156. ““ 5οὸ οἰἶθαχ 185 {818 οαβδα {μαῦ 1 οομβίᾶου {86 
ἰοχύ 85 μβανὶηρ {π6 Βρῃοϑῦ ᾿τηρογίδποθβ ἴῃ 108 Ὀθατίηρ οἡ {86 σθηθυα] 
Δύσατηοπύ τοβρϑούμρ' [86 ἔογοα οὗ αποίαϊοῃβ ἔγοτη {πΠ6 ΟἹα Ταβίατηθπς 
ἴη ἐμὸ Νενν. 1 Μαΐου, οα]ῃοηρ ἴο τηϊπα ἃ Ῥαββᾶσβ οὗ Ηοβϑα, ἴῃ 
ὙΏ1ΟΒ, 1ῃ ΤΘΥΤΩΒ 80 ρΡἰδῖη ὑμαῦ Μαίμον οου]α ποῦ ταϊβαπἀθυβίαπα {μοτω, 
[6 δχοάμπβ οὗ {86 ρϑορὶθ νγᾶβ γϑίϑυτϑα ἰο μιβύουι δ], οου]α ποία [86 
ὙΟΥαΒ ἴῃ τοΐογθηοθ [0 8η δυθηὺ βουθῃ Οὐ οἱσῃὺ δυπαγθα Ὑϑδῦβ β056- 
αποηὐ ἰο {86 αὐοίοα τυῖοῦ, {μη 1Ὁ 15 ἃ5 δοίη ἃ5 Δ βίης οὗ {86 
Κιπα οδη 6, ἐμεὺ Μαείμον αϊα ποὺ Ἰηΐοπα ἐο τθργοϑθηΐ ὑἐμαὺ ὄνθηΐ ἃ8 
ΘΟΘΟΙΩΡ ΙΒῃτϊηρ' ἃ Ῥγϑαϊούϊοῃ οοπίαϊποα ἴῃ {Πο0586 σοσᾶβ. πα 1, ᾿π ΒΌΟΙ 
ὃ ΟΆ56 8ἃ8 818, θη {μ6 Βαρροβιύίοῃ οἵ ργϑαϊοίίοῃι Βοοοια 1568 15 80- 
Βο]αὐθν ῥυθροβίύθσοιιβ δῃᾷ οαὖ οἵ {μ6 αυρδίϊομ, [μ6 Εὐνδηρο] δῦ οου]ᾶ 
Ἰηἰτοάποθ 815 ααοίαϊοηῃ τυιῦμ {π6 ἔογτηδὶ σογάβ, “ ἐμαέ ἐξ πιϊσἠὲ ὅδ {μεἶ-- 
ρα πο ἢ. γὰβ Βροκϑη οὗ {πμ6 Τωογὰ Ὅγ {Π6 ρῥγορμοί," {μ6π τὸ [ὉΠ]ονγ8 
{(μαὲ ἴῃ Ὧο οα86 Βαίθυθ ἄοθβ {86 ἔρσταδ τυ οὗ μαῦ Ἰπἰτοάαοίοη 
Ῥουτοϊῦ 5 ἴο 1πέον ὑμαὺ {π6 Εὐνδηροὶιδῦ ροϊπύβ ἰο {886 νγουβ ψΒΙΟΝ ἢ 
αὐοΐθ8 85 οοπίαϊϊηρ ἃ Ῥτθαϊούΐζοῃ, οὗ σΏΙΟΝ ουθηΐβ μᾶνθ ὈγουρὨς 
ϑουῦ (μ6 Θοσοιηρ] Βητηθηΐ," (ΡΡ. 41, 42.) 

ΕΎοΐ {86 τοαποπί 86 οἵ ἵνα οΥὐἡὁ ὅπως πληρωθῇ ἴῃ [15 ΤΩΒΉΠΘΓΥ, 
γὰ6 5866 016 ἐοϊθοίοσψ οὗἨ ἴῃ6 ονδπηρ δ] δίβι ΤΟΥ σοῖο δοουδβίοιηρα 
ἴο τοίου ἴο 8ὴ ΟΥ̓ΘΥΡΌΠηρ' Ῥγουιάθηοθ, θυ (ἀοα ὈτηρΒ ουθηΐβ 
ἴο Ῥᾶ88 80 85 ἴο 18] 15 ἀθβῖρῃηβ. ΤΉΘΥ Υ1886 δῦονο ἐδ δαγ76 5οφιθῆςο 
οὗ δνυθηΐβ, Ἐ8οὴ πηρογίαπύ ΤΟβα]ῦ 185 τοραγαθα 885. ογάδγθα δπα 1η- 
ἰομαδα οὗ αἀοα. ΤΉΘΥ Υἱοῦ ουοηΐβ πα οἰχουτηβίθηοθθ Ὑγιὐ Ο0Π- 
βίδη ΤΟΥ ποθ ἰο {π6 αἰγη6 υγδηρσοιηθηΐθ, ΒΠθποθ {Π6 γΥ ΤΥΘαΌ ΘΗΠΥ͂ 
Ὧ86 ἵνα οὐ ὅπως ΘΙ τη8ῃ, Ἰοοϊππρ' ΟὨΪΥ͂ αὖ {86 βαγίδοθ δπα Ὀ6- 
Πο] ἀϊηρ' τοῦθ βθοοηᾶδυυ οϑῦβοθ, σου ἤαγθ οτηρίουθα ὥστε. ΤΠ] 
ἐοϊΐς 86 οὗ ἵνα οὐ ὅπως ψι} {86 βυβ]υποίνα πληρωθῇ, 16. ΟΝ 
50 1611 φϑίδ 5864, {μαῦ 1 του] 6 πππ ΘΟ ΒΒΑΥΎ ἴο ἐγ 8516 ἔτομα 
{[μ6 βυρ]θος ἰο ἀϊβουββ δῃα ἀδίομα 1066. ὙΥμοη 1ὖ 18 τησϊηἰαϊηρα ὈγΥ 
ΕυτίΖβομο, Ὑγῖμοθν, 6 Ὑγοίίο, Μογοῦ, ΟἸββδῦβοι, ΒυοίβομηθιοΥ, 
Ὑ 8.1, ΤΠΟΙΌΟΚ, 88 τὸ ττὰβ ἰοστουῖν Ὁ. ΒΘΏροΙ ἴοο, γγχ6 ποθ βοδυύοοὶν 
Βίορ ἴο ποίϊοα {Π6 σοῃίγασυ ορίπίοι οὗ Τιϊηδπημ, ὐσαχί, ΒΟΡΊΏΒβομ, 
Δηα ῬΑ ΟΥ, 10 ΟἸἸπρ' ἐο {μ6 ἐοδαΐξΐο ἀδᾶσθ. Νοίϊπηρ' ολπ Ὀ6 6 ΘΌ]ΟΣ 
{μαπ [86 ῬἢΠ]ΟΪορίοαὶ δμα]γβὶβ οὗ ἵνα δρᾷ ὑπ6 οουγθβρομαίηρ ΠΡ ρον 
ὈΥ {86 αϑύ-πδιηθα Ὑυϊίου ἢ ΤῸΥ [18 ΘΧΘΙΏΡΙ6Β, 85 [Ὁ 88 ΤΠΘΥ ΔΓ6 ΤΘΔΙΥ͂ 
ΒΌΟΘΒ, Οἰθαυϊν ἡ ρ]ν ᾿πνοπίϊοι οα {π6 ρατῦ οἵ {π6 Πλινίμο Βοῖηρ: δϑᾶ 
6 βΒου)ᾶ μαν πόση ἐμαὺ (ἀθβθηῖαβ μ85 δ χϑη] Πη6α Δπα 5ῆονγῃ {Π6 
ἐοἶὶς ἀϑᾶρσα οὗἨ {π6 Ἡ ΘΌ ον οοπ)αποίζοη ΟΝ. 81] ΟΟσαβῖοη8. Νοίβμιηρ' ΘΔ ἢ 
ΡῈ ϑυύμου ἔγτοσα {86 ὑσα ἰμδῃ ἰο γθβοόῖνο {815 Κιπα οὔ οἱδαϊομβ ἱπίο 
“ς Ἰερτπηδΐρ το οΥ 4] δοοουιτηοἀαεαί!ομβ, πῆ πουὺ δὴν (μίηρ' ΒαροΥμδ- 
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190 1 ιν οαϊ Οὐγέιοίβηι, 

[γα] Ὀδΐπρ' τηθαΐ, Εἰχἑθηθα τϑιηδυῖβ ὁ ἐπ6 Ροϊπηύ Μ1}] Ὀ6 Τοππᾶ ἴῃ 
ΤανιβομΒ ϑαογοα Ἡδυταθπθυίίοβ, ἰο  ΒΙΟἢ {86 ΤοϑΩ͂ΘΥ 18 ταΐοσγθα. 

Ἤδτα ἃ αὐοδομυ μᾶ5 Ὀθθη ταϊβοᾶ, σμϑίμου (86 Ὑυιύουβ βϑίηρ 
ἩΘΌτονβ ἀπά αἰξδομοα το [86 ΗΘΌτον ἰθ]θο]ορν, ἀ1ἃ ποῦ βομλθίτηθβ 
ΟΑΙΤΥ ἐποῖν οὐ διε)ϑοίίυξέψ Ἰαῖο [6886 τηδέθοσβι [ἢ {861} αἸΒροβιιομ 
ἴο πᾷ ράᾶγΆ}16]8 ἴθ (88 ΟΪ4 Τοβίαμιθηί--- οαὐνγατά ργθῆρυγαίομβ οἱ 
βρίτῖδαδὶ Ἐπϊπρβ οοππθοίοθα πὰ {86 αἰνίπθ ΘΟΟΠΟΙΩΥ  .--- (Τα [Π6 Υ πού 
ΟΟΟΘ ΒΟ ΠΥ Θοπέοπ πα οοπδεφμόησος ΝΙῸ ἀἰνῖμο ἀεδεῖση5 9 ΤῺΘ βρισΊῦαδὶ 
ταϊη 18 Ῥγόπθ ἰο βοΐ ἐψροίοσψ. Τῦ τηϑῖκθβ ρδυδ 6] 151ηρ' ΔΡΡΙΙο 105 
ὉΥ 186 γεΥῪ ἴοσοο οὗ τγο]ρίουβ ἔθϑπρ, Ἰμοοκίηρ' αὖ ΒΙΠρ16 ῬῃΒΠΟΙΊΘηἃ 
ἴῃ παΐατα δηᾷ 1 Εἰβίουυ, 10 15 ΠΔΌ]6 ἴο αὐἰιθαΐα ἰο {θὰ ἀΐγεοί οὔ͵δοίξ 
ἴῃ. {π6 αἰνίπθ τοϊηα ; ΏΘγθαβ, πού! ηρ᾽ 15 ἀθβιρηθα ἴο ΒΕ 6 ΟΠ6 ΒΟΙΔΥΥ͂ 
Ῥύτροβθ, Ὀαΐ 811 ανθηΐβ ἃΓ6 80 οοππθοίθα Ὑιῦἢ ὁπ6 Δ ΟΥΠ6᾽ ἃ8. ἴο ΒΘΙῪΘ 
ψΔΥΙΟῸΒ 6Π618 ἴῃ {61} τηαύμλ)] τοδίίοσβ. ΥΥ̓́μαῦ τᾶ Ὀ6 {ποπρϑὺ ὈΥ τὺ 
ἐσ Ῥυτροβ ἱπίθηθα ἰο 6 δοοοιωρῃιβιθα, τὺ ποὺ θύθῃ θ6 ἐλέ 
ποαγθδὲ του οἢ 1688 ἐΐε βδοῖθ ὁθσθ6. ΤΠ6 αὐδδβίλοιι γΌβ ον 8 1056] τηΐο 186 
αχίθηύ οὗ {π6 ἀροβί!οβ᾽ ᾿Ἰπβδρισαύζομ, τ μι μ. 10 σγοι]α Ὀ6 οαὐ οὗ Ρ]δ666 ἰο 
ἀἴβουββ μοσθ. ΤῈ6 οπ]γὺ ἰαβὺ {παῦ οαὰ 6 ϑοα ἴο αἀθοίθστωιηβ Ὑμϑίμ ον 
ἴῃ ΘΗΥ͂ ᾿ἰπβίδποα {μ6 ὑπόνοια βαρροϑδαᾶ ἰο 116 ἴῃ δη ΟἸα Τοβίδμηθηΐ ρα85- 
806 μὲ ο)οοίἑυοἶν ἐγιι6---- ὁ, ἀϊν! 6 1 Ἰπ πάρα {πϊπρ"---τηυϑύ θ6 Βουρἢΐ τη 
186 αἰτουχμηβίδποβ οὗ {Π6 βιιρροβϑα βριγιύπα] ργθῆραγαίοη ἠαγηιοηῖβίη 
τε, οὐ οοπίγααϊοίίπφ [86 Πἰδίοτιοδὶ βθηβθ. [1 10 τϑῖαβθ ὕο οοϊηοιάβ 
ἢ {86 τὶρηῦ τηθαπῖηρ οὗ πΠ6 ρῬᾶββαρθ, 1 15. οἵ ἃ ῬΌΓΘΙΥ δοδ)οοέϊυο 
ομαγδοίου, μαυϊηρ ΠΟ ΤΘΘΠΥ δχοθρῦ ἴῃ {π6 τΥΙΘΥ Β οὐ 146885, Βαύ τ 
{86 σὰθ Βιβίοσιοαὶ βθη86 Ὀ6 ργθβουγθᾶ, {Π6 ρ8γ8}16] 18 οδ)ϑοίζυ δα γγ85 
αἰνίπ ον ̓ πἰθηαθα, ἊΑοοογαϊηρ ὕο {Π18 οὐἸΐοσιοη, ΤΠΟΪπΟΙς ἃπα οἴ 6ΥΒ 
Ππά ἴῃ Φομη, ΧΙ. ὅ1.» Χυ 1], 9,; Μαίί. νι], 17. ἃ ὑπόνοια ογοαϊθα Ργ {πμ6 
ὙΓΙΟΥΒ᾽ οὐ Βα Ὁ] Οὐ νύν. 

Τη {88 τψυϊίηρβ οἵ Ῥδὰ], αυοίείϊοηβ ἔγουα (86 ΟἹα Τοβίατηθηῦ 816 
ποῦ ᾿ηἰγοἀπορα ΟΥ̓ {86 ἔοσαυϊα ἵνα πληρωθῇ : Ὀὰὺὺ οἰὐμοῚ ὈΥ καθὼς 
γέγραπται, οΥ εἶπεν, ΟΥ̓ ὈΥ͂ ΠΟ ργτοΐοο. Μοβϑῦ οἵ ὑβοιηγθ ποὺ ργϑαϊοξίοηδ, 
85 Βιϊοκουῦ δῃὰ ΕγιίΖζβοθθ βαρροβοα, Ὀαὺ ΒΤ Ρ]6 δοοοιωσηοαδίϊοιβ 
ΒΟΥΨΙΠΡ᾽ 85 ἃ Βα ρδύγαϊαχῃ ἴῸΣ {Π6 Ὑυιῦθυ 5 οι 1468. ΤΉΘΥ 8106 1ηογ- 
στο η ΙΓ [18 Οὐ δύριυπηθηζαίοη Ὁ {86 ῬαγροΒβα οὗ 1] πϑἰγα οι 
8.6] ΟΥ̓πδιηθηΐ, ΕἸΧΔΙΡ]6Β ΤΥ 6 ἔουμπα ἴῃ Βομι. 11, 24., πὶ. 4. 10. 
18., νἱϊ. 86., ἰχ. 18. 1δὅ. 88,, χ. 7, 8. 11. 18. 18., χἰ. 8., χν. 8. 
2]1.: 1 ὐου. 1. 19. 31., 11. 9., 1. 19, 20., χῖν. 21., χν. 26. δά, δδ. : 
2 (ὐοΥ. ἴν. 18., νἱ. 2. 16. 18., νι]. 1ὅ., 1χ. 9. ; 6]. ἵν. 27. ; ἘΡΆ. 1ν. 8. 
26. 81. [|}π (ἢθ86 1ῃηβίαποθβ [16 δροβίϊθ σου ου δἰΐουβ ὑπ6 ψογαϑ 
οὗ 186 ἰαχῦ ὑμαῦ {ΠΟῪ τᾶὺ 6 Δρρ]οα]6 ἴο 815 ρΡᾳσροβθ. Ῥαΐ 1 (ον. 
ΧΥ. 27. ΔΡΡΘΔΥΒ ἴο 6 ᾳυοίδα 88 ἃ ΡΙΌΡΠΘΟΥ.3 

Ἰῃ {808 οιαρ]οσιηρ (ῃ6 ΟἹα Τοβίαιηθπί ἃ αποϑύϊοπ μδ8 Ὀ6Θη γαϊβοα 
1ῃ. το αίίοη ο {π6 βίοι οαὶ δοούσδου οὗἩ (86 Ῥαι]ηθ6 Πϑυτηθηθαίιοβ. 
Τὺ οαπποῦ ΡῈ ἀθηϊθᾶ {μαῦὺ ἢ6 85 οχίγδοίβα τοῦθ ἔτοχα ρ]8 668 ἴπ [86 
ΟΙα ᾿Γοβίαηθηξ {πὰ {86 ἰβύουιοαὶ β6π88 αρρϑαγ8 ἴο 811ὁγ. Βαΐύ 1 
Ὑ0}1 6 ἴουπά, οἢ αἰξθηξινα δχδιιϊπδύοι, ἐπαῦ 6 Β88 ραῦ πὸ 1ᾶθα 
Ἰηΐο ἃ Ῥᾶββαρθ ΒΊΟΝ 4065 ποὺ 116 ἴπ 10 ἐπ φέγγη. Ἠδ ᾿δ8 αἰ γαΥ5 
ἀθνυθὶορβα {86 διυπαδτηθηίαὶ 146α π1Ὰ ῥτοΐουπα ᾿μδισῃῦ ἴηΐο {86 τηδηϊ- 

1 560 ῬΑΙΓΟγ8 Βδ᾽δίοι Ὀούνθοη Φαἀδίδτα δηᾶ ΟΠ τἰβυ Δ} ΠΥ, ΡΡ. 19..» δὲ βόῃῃ. 
3. ὝΠΒΟΙΌΟΚ, Ρρ. 84., οἱ ξεηᾳ. 



Οὴ ἐλ Ζιέξογηαΐ ἔόγηι 9 ποίξαέξϊοτ. 19] 

[014 Δρριιοαίοηβ οὗ σοὶ 10 15 οαρα 016. ὙΒουρΉ [18 ϑηδ]ορίοβ ἴῃ 
{π6 ΟΙα Τοβίαμαθπῦ την Βοταθίτηθβ ΡΡΘ81 [8τ- οἰ μθα δηα ἀΥ Ι ΓΑΥΎ, 
ΤΠ6ΥῪ 816 ποὺ τ0 8} Υ β8ο. ΤῊΘ ΟΥ̓ΡΊΠΔΙ δ πα ἔγπ6 56η86 18 5ΠΏΡΙΥ 76- 
δἰγϊοίο οὐ δπίαγφεα ἴῃ ἈΪΒ ΔΡρρ]οαύοη οὗ 1, πιποὰαὺ Ὀαῖηρ ᾿π]αγτοά. 
ΤῊ ἴῃ ᾿ηἰογργείηρ (86 Ὀ]Θβδῖηρ, Οα]. 11. 8. ; 1 {86 δῖρσυτϊηρηία- 
ἄοῃ ἐουπάρα οα {6 ἰδοὺ ὑμαὺ {6 ρῬδίγιδτοι τοοθῖγοα οἰτουχμοιβίοι 
85 [86 564] οὗὁἨ 5 (818, Ἑλοπλ. ἵν. 11. ; 1ῃ {86 ῥγοοῦ ουπᾶρα οἡ ἐπ 
ΠΘΙη6 “ (Δ Π6Υ Οὗ ταδ ΠΥ πϑίλοηϑ," Ῥοτη. ἵν. 17. ; δπα ἴῃ βμονίηρ ἐπ 
οΔΠτηρ οὗ {86 (ΛΘ μ 1165 ἔγοτα ραββαρθβ ΒΊΟΝ τοίου ἰο ἀροβίαϊθ βυϑεὶ, 
Βοοτα. ἰχ. 2ὅ, 236. ; ἃ5 ὙΧ76}1 88 1ὴ {Π6 ἀϊγθοῦ τϑίθγσθποθ οὐ {π6 βέοπϑ οὔ 
δἰμηιδίϊπσ ἰο ΟἸμτιθί, Βομι. 1χ. 38. ; {Π6Γ6 15 ΠΟ ἸΠΩΡΙΌΡΘΙ ΟΥ̓ΔΥΙΓΑΤΥῪ 
τατηΐπηρ' οἵ (8 οΥἹρΊπ8] Ῥαββαρθβ ὕο ὑμ]ηρβ γι τ Β]Οἢ ΤΠΘΥ μᾶνθ πού 
ὃ γ68] Δηδίοσυ. ΤΏΘ δροβίϊο ἀν ῖορβ ἀπ ἈΡΡΪ165 {μ6 οΥἱρῖπαὶ 1688 
Ἰηπογθηῦ ἴῃ {86 ΟΙα Τοβίδιηθηῦ ἴῃ ἃ ᾺΥ ΜΏΙΟΝ Βῃονγ8 18 666ρ 1η- 
ΒΙρ ῦ τηὐο {861} Τη8 110] Δρρ]οδίϊομβ. ΤῊ ζόγηι ᾿πα 664 οἵἉ 15 ᾿πίου- 
Ῥγϑίδίϊοῃ 15 ΒΌΘΝ 85 δυῖησοβ {86 ΘΒ αἸαἰοοοιαη. ΤῊΘ ᾿πῆποπο 
ΟΥ̓ ΤΟΙ π1οα] ἰχαϊηαϊηρ ἃ πα ΘΟ] Ι γαύϊομι ΤΔῪ ὍΘ. Οὐβογνϑᾶ ἴῃ ἐλ ηιοάθ 
ἴῃ 1 ἢ δ6 ὈαηρΒ ἴοσῦμ [Π6 14685 οοπίαιποα ἴῃ (86 ΟἹα Ταβίαμηθηΐ. 
ρ στ θι4] ἀδρίμ πα βαρϑοιῦν οἵἉἨ τομαὶ ὑγογθ βρη Θα ὈΥ͂ 8ὴ ἸΠρΘΗΪΟΙΒ 
Ἰοσὶο τ ]οἢ οχύτδοιθα ἔδποῖίι! πούϊοπβ οαὖ οὗ σγογᾶβ. Βαΐ ἐΐδ 68556η66 
οὔ {π6 Ἰηὐοσργθίδζιοι 18 πού 1] τ] ου ΒΥ αἰἴδοίβα Ὁγ Δ Ὀ Ιηΐοα] ᾿θαγηϊηρ,, 
77)ιαὲ 1θ ἔτϑο ἔγοτα {16 ομᾶῦρα οὗ δυθιίγαυυ δπα ἰαβίθ] 688 Δ] ρουϊβίην, 

Τὸ τηυδῦ ποὺ θ6 οομοθαΐθα, βονσθνοι, ὑπᾶῦ {Ππ6 οἤδτρα οὗὨ [8]Π1ὴρ' ᾿πίο΄ 
1π6 Βα  Π] 0165 οἵ ἘΔΌΘΙπΙοΔ] τηἰουργϑίαθιομ μὰ Ὀθ θη τηϑᾶθ ἀραϊμδὺ {86 
ΦΡοβί]8 οὗ [86 ἀδηί]θβ. [Ὁ μὰ8 θθθῃ ὑπουρηῦ ὈΥ Θοτητηθηίδίοιβ {πΠ|Κ6 
Ηϊοκονί, Μογοσ, δμα 1)6 ῇοίία, ὑμαῦ ἢ βοιηθίμπηθβ 1ηβιβίβα ἴοο 
ΤΩ ἢ. οα {86 Ἰο ου 80 85 ἴο δχίγαοῦ ἔγοπι 1ὖ ἃ 5βθη86. οί [ἀγ- οί μοα 
Δ ἀππαΐαχαὶ. Τα ρῥγοοῦ οἵ {818 βαοῃῃ Ῥδββᾶρθβ ἂἃ5 1 (ὑὐοΥ, ἴχ. 9, 10., 
χ. ὅ. ; (Ἕ64]. ἵν. 234., 1.. 16. ἃ γϑίεσγα ἰο, Βαυΐ ἴῃ 1 ὅν. ἴχ. 9, 10. 
α ὑπόνοια 158. ον] ΘΕ. ῬΥΘθαρροβθα ὈΥ ὑμ6 Δροβίϊα πὶ {π6 ΟἹ Ταβία- 
τηθπῦ ραββθαρο τοίοστθα ίο. Υ 6 οδῃηποῦ Ὀ6] ον ψτ 1)6 ὙΥ εἰΐαβ, ἐπα 
[86 Βιβύοσ 8] ΒΘ η86. 15 ἐβκθῃ δυσαΥ ἔγοὰ {πΠ6 1η]αποίίΐοι τϑοοσαραᾶ 1π 
Τϑαϊογοποιῖν, ΧΧΥυ. 4. ; {μαῦ 56158 15 ὁπ ϊαγσοα ΟΥ̓ 6167 αἴἰϊδεα, ἃ5 ΚΚΊιτρ 3 
ΤΊΡΊγ ΒΟ] 48. Τὴ σχ, ὅ. 6 [Ὁ]]ονγ8 πὸ «Θυγιβῃ Ἰοροπαᾶ, 85. 85 Ῥθ6θπ 
ἈΒΒΟΙΘα, ἔῸΓ [86 οχϊβίθῃηοο οἵ ἃ Ἰαροπᾶ διηοπρ' (Π6 «678 ῬΌΣΡΟΥΕηρ' 
{μαῦὺ {86 σψαΐου ἔγοια {π6 σόοκ [Ὁ]]ονγθα 0π6 Ἰβυϑθὶϊῦθβ ΤΟΥ ὙΘΑΥ8 
ἘπγοὰρῈ {86 ὙΠ ΟΘΙΠΘΕΒ, 15 νβιοημασγ. 16 δροβίθ᾽β ἐποπρἢ δ ΒΠΏΡΙΥ͂ 
Ῥᾶβ5 ἴγοιαῃ {86 ἔγρο ἴο {86 δηθύγρο --- ἔοσα {86 νγαύοσ ὑμαῦ συβῃοα ουὐὐ 
οὗ 186 Πϊπτγ τόοοῖ, ἰοὸ {π6 βριτιῦαδ] τγδίου 10 ργοῆσατοα, δπὰ οὐὁὨ σπβῖοῖι 
{88 ῬΘορ]6 ἴῃ {π6 ὙΠ] θυ μθ85. ραγίοοκ. ῬδΠ ρου ὃ ἀπαουβίδμ 8 {π6 ποσὰ 
)οίίοιο τὰ 0Π15 ΡΙαθα ἰο ἀδποία χερθαΐοα Θοομγγοη 6. “ΤῊ γοοῖς [Ὁ] οοα 
Τὰ Ὀθοδαβα ἐμπου ἀγαηῖ ἴτγοιῃ τὸ αὖ αἸδγθηΐ πη68.) ΤῈ ατθοῖκ 
στολαὶ 9ογδὲας {Π15 βθη86. [10 18 ἀκολουθέω, “ὨΪΟ. {Π 6 ΔροΟΒΌΪ]6 1868, 
Τηθϑηϊηρ᾽ ἔο ἀσοογραηψ ΟΥ αἰέεηά. Οἀγϑην1]]6 Ῥοπη  αἷβὸ πιϊβίοοϊς ἐμ 6 
ἰσὰθ ᾿τηροχύ οἵὗἩ {ῃ6 νοῦ. ὙΠ τορᾶγα ἴο (Ὁ). ἴν. 24., σα ἤπια τῇ 
10 δῇ ΘΧϑυηρῖθ οὗ ἐψρίοαϊ τἸηϊοχργοίδίίοη. Τύ 15 αἰΐοσογψ, ποὺ ἴῃ {86 
ἐοοϊηϊοαϊ Βοπιδα οὗἁ {π6 τγοτᾶ, μαύ ΒΩΡΙΥ ἴα (86 ΝΟ Τοβίδιηθηξ βθηβθ 

1 ΤΒΟΪΌΟΚ, ν. ὅ). 2 Θιπᾶϊοη πᾶ τ Κοη ΤῸΓ 1889, Ρ. 834. 
8 Ῥοϊβιίοιι Ὀούνγοοη Φυἀεῖθτι ἀπ (ΠΥ βυδηῖ, Ὁ. 270. 
4 Απηοΐδιοῃβ ἰο [26 Βοοκ οὗτμ6 ΝΥ Οονθηδηΐ, Ρ. 858. 



192 21ιυϊοαὶ (γε οϊϑηη, 

οὗ τ, ἴ. ο., α ἔψρε. Ἡδποορ {π6 σομυραυίβοι μου] ποὺ θ6 οαγτ!θα οὐΐ, 
85 ὑπουσῇ ἔπογ6 ὑγ6γ6 ἃ ΘΟΥΤ βροηάθῃοο ἴπὶ 411 ροϊπίβ. 

Βυΐ 64]. 11. 16. μα8 ρστοαῖου ἀπο] γ. ὙΤῈΘ ομαγρα οὗ ΒΑΡ ΙΟΑΙ 
Ἰητογργοίαϊλομ ΔΡΡ 168 τῆοτα ΡΙΔΌΒΙΟΙΥ ἰο 0 ἔμᾶπ ἴ0 ΔΠΥ͂ ΟἾΟΣ Ρᾶββδᾶρ. 
Ἰπᾶορα ὙγΊπεσ, βίοι, Βὐοκοτί, Μογοσ, δηᾶ 1)6 Υ οδἰΐβ βαὺ ὑμαῦ {Π6 
ΔΡΟβί]8 παϑ ρίυβῃ 8Π ΘυσοπΘοῦβ 1π οΥργο δεοι, βιαοῖι ἃ8 γγ188 ποῦ ἀπιιβαδὶ 

σ 18 186 6 ν8. Το [Δ0118 τὸ μογὸ αὐἰϊαϊοα ἰο ῬΔᾺ} 8 οἰϊαίίοι ἀπά 
γϑαβοῃΐηρ᾽ ; πγϑὺ, {μαὺ μ6 μ85 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ τοίοσγθα {86 οΟἸ]θοῦνο ποιῃ 
ΡῈ ἴπ [86 ῬΥΟΡΆΘΟΥ ταδᾶθ ἰο ΑὈτγαμαπι, ἰο ὁπ6 ᾿ἱπαινιασδὶ, νἱΖ. (τιβί, 
δηα βθοομᾶϊν, ἐπαῦ μ6 [88 ᾿πβιβίβα οῃ {Π| βιπριϊαν ΜῈ] ἃ8 1 τὸ σου ά 
ταθδῃ ποίμῖπρ' 658 θαῦ 8π ἱπαϊνιάυ 8); μθτθαβ θοίἢ ἴῃ ΗΠ ΘΌΓΘΥ πα ἴῃ 
Οτοῖκ 10 15 γ ΣῪ οὔθ οι ουϑα οο]]θοί νου. Τὸ [686 Δ] ρϑίμομβ 
10 τᾶν 6 ὈΓΙΘΗ͂Υ το ρ]164 ὑμπαῦ. {Π6 ἀροβί]8 ψγὰβ ποὺ Ἱρπογδηύ οὗὨ {Πθ 
ἔλοῦ [μα σπέρμα ἀδποίοβ α οοἰϊεοξίοη, 0 ἐπα ϊυϊάπιαἴβ, ΔΒ ΤΑΔῪ ὍΘ ΒΘ ἴῃ 
Ἐοπλδηβ, ἶν. 16., ἴχ. 8. Βαῦύ 6 αἷδο Κπϑὰ ἐπαύ 1Ὁ οἂπι ΟἸΪΥ ἀσποίθ α 
οοἰϊοοίίοη 906 ἱπαϊυϊάπαῖϊς δοϊοπφίπσ ἐο ὁπ ἀπά ἐΐι6 8απιθ 5ρεοῖδ8 ; ὙΓΛΘΥΘῈΒ 
ἰο ἀοείσπαίθ ἱπάιν! 4818 οὐ ἀμ ογθηῦ βρθοῖθβ, ὩΣ, ΟΥΎ σπέρματα ΜᾺ 8 

οιωρογοᾶ, Τῷ 18 (88 {μαῦ [86 Ομα] 466 σογὰ δὴ μ88 οὔνβπ ἱπ {86 
ὈΙΌΓΑΙ ΤΡῚΣ ἴῃ [88 βθηβθ οὗ γασθ οἵ' ροβίογίίψ. ΤῊ δροβίθ ψιβῃβα ἴὸ 
Βα, ἰμαὺ [Π6 σπέρμα 4068 ποῦ ΔΡΡΙΥ ἴο 411 {88 ἀεδοοπάδηίβ οὗ ΑΡγᾶ- 

δὰ οὗ βίον Κιπα οὐὁἨΘ Ομδυϑοίου {πΠ6 0 ΡῈ: ποὺ τοῖς σπέρμασιν : 

Ῥυΐύ 50161γ ἰο. ἔμοββ ἴο γοπι 086 ῬΓΌΠΊ158 νγᾶ8 τηδ66 ---- ([Πο86 οὗ {8 
(ἢ πὰ ΑΡταβάτα Ὠιταβο! , ἐς 6. 815 βρισιῦσαι! οἤβργιηρ, τῷ σπέρματι. 
Βυΐ ΜὮΥ ἄοαβ {μ6 Δροβίία Ἰἰτϊῦ (μ8 σπέρμα ἴο ΟμτδῦΡ ΒΥ ἀ068 
6 ποῦ δχρί δίῃ 1Ὁ οὗ Οἠιγίβεϊαηβ 39 Ῥθοδαβθ χριστός 18 Ἀ6ΥΘ ΤΘρΡΑΧΘα ἃ 8 
{86 ῬοΙΙουϊηρ' ῥτοβίθυυ οὐ ΑὈταμαπι. ΟἸχιβὺ 18. [δ κθὴ 88 {π6ὶγ σϑ- 
Ῥγοβοηίαϊῖνα ἰῃδϑιη ἢ ἃ8. ὙΓΙ τὰ (ΠΘΥ͂ ἔουτα ἃ5 1ῦ σγϑῦθ θα 916 
Ῥούβοῃ. ΤΉΘΥ ἄγβ Ἱποϊυδρα ἴῃ δἴτη ἃ8 ραγὺ οὗ δ18 τηυβίοαὶ βοάν. 
ΤῊ δροβϑίία αἰᾶ ποῦ ταθᾶπ ἰο ἰβῖκα ΟΠ γιβῦ δ8. δὴ ἱπαϊινι πα): θαῦ 6 
ταθηθίομβ Βἴτη 858 1π6 οὨϊοῦ οὗ [86 ΟΠ υχΟΙ ΒΟ Β 15 815 Ῥοᾶγ. ΤὨ15 
Ἰηἰογρυθίδιϊοη 15 δνουγθα Ὁ. γμαῦ 15 υιύίθα 1ῃ {818 ὙΘΥΥ͂ ΘρΙ8{16, ἔοα 
ἴῃ {86 28. δηᾶ 291} γϑύβθβ οὗ {86 {πι|τὰ ομαρίον 10 15 βαια, “" ΠΕ γβ Ὀ8 
ΟἸμυἸβ 8, γα ἅτ ΑἸ γδμδηαβ βοϑᾶ δπα ἢ γ5. Δοοοσαϊηρ' ἰο [Π6 ῬτΌΠλ156.᾽ 
ΤΉοΘα ψ͵Ὸ ΙΒ ἰο 566 ἃ {Ὁ]1 δπα δῶρο 7υδυβολύομ οὗὨ {{Π8 ΔΡοβί]8 
ἀοάποοα ἔγοια ἃ Ἰοπρίμοηϑα οχρίαπαίίοπ οὗ {μ6 απούαἠίοη ὈΘΟΤΘ τιᾷϑ 
ταϑν Ὀ6 τοίουγϑα το Ἴ ΠΟΙ ΠΟ Β Θββαυ, ὙΓΆΘΥΘ 1Ὁ 15 ΘΧΟΘΙ]ΘΛΕΪΥ ΜΠ δ ταϊοα, 
6 ΥΥ εἰίε 1᾿πθοᾷ 511 οὐ᾽δθοῖβ ἰο 818 θσρπδίιομ 85 ἀπύθηθ!θ: Ὀαῦ 15 
ΔΥΡΌΤΩΘΗΒ ἃ16 ποὺ ουτα] 480 186, 0. 6 δἰ]ον8 ὑπῶῦ Ῥδὰ] ῥγοοθθᾶβ οἢ 
{π6 ἔτὰθ ἴᾶδα {παὺ (π6 ῥῬγοιηῖβθβ τηδᾶθ ο ΑὈγθμδμι ἡγαγθ ἢ 1116 6 1η 

ΟΠ τῖθο, γε οδῃ 866 πὸ τὰ] ἀπ ου Υ ἴῃ {μαῦ πΒΙομ {Π18 ΘοΟπλπιθη- 
ἰαΐοῦ βίυμα]68 δ, νἱΖ. {μαῦ ὙΒογθαΒ Οὐ γίδέίϊαηιβ ἄγ {π6 σπέρμα ἴῃ 
γοῦβο 29. δηᾷ Ἂ͵8οὸ ἴῃ Εοιη888, ἰν. 18. 16., ἐλ ρογβϑοπαὶ Οἤιγῖβέ 18 ἈΘΥΘ 
1μ6 σπέρμα. Ἐὸν ΟἸγὶεί, χριστός, 15 τιοῦ αῖκοη δρασῦ ἔγοτη ἢ15 βρι υἹτυδ] 
βοάν, Ὀυΐ 45 {μ6 μιεδαά δῃᾶ ταργοβθπίαϊινα οὗ 1Ὁ; 7αβὺ δ8 »Ὲ 1ῃ {ῃ6 
Β'ΏσΌΪΑΥ πατοθοῦ ἴῃ ἰθμθβῖβ, [. 1δὅ., ἀθμοίθθ [οδδίαΐ, Ἱποϊπαϊηρ᾽ 8} 
Ὀ 6] ΘΟ Ύ ΥΒ. β 

ΤΏΘγΘ 18 ποιδῖπρ' Δηδἱοσουβ (0 {818 Ἰηφογργοίδίλοι οἵ [μ6 δροβίθ ἴῃ 
{86 τυϊηρβ οὗ (88 ΒΔΌΡηΒ. Α σἱάθ αἀἰξογθποθ εχιβίβ Ὀθύνγθθῃ 1 

᾿ ΒΟΙΌΟΚ, Ρ. 89. εἐ βεᾳᾳ. 
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ἈΠ ΔΏΥ ΘΧΘΙΊΡ]6 οΔΡΔΌ]6 οἵ ᾿εῖπρ δαδαορα 848 βτηῖαγ. Ηον ὉΠΠ1Κ6 
᾿ὧο 1Ὁ 15 {π6 ΤΟ] οτπρ, Ὀτουρί ἔουυγαγα ὈΥ Εαυίτηδπη ἃπα Π)όοθροὶ 88 
ΘΠΠΓΟΙΥ αἰκῖπ ἰο 10. [πα {86 Κη. ὁ8ρ. 'γ. ἢ ὅ. 10 15 ῬγΓΘΒΟΡΙ θα ΠῚ 
τοϊαϊίΐοη ἰο οὐϊπαῖπδὶ Ῥγοοθθαϊηρβ, ὑπὰῦ ἐπ6 τιύμοββοθ βμουα Ὀ6 6χ- 
Βονίορα ποὺ ἰο Ὀγΐμρ' ἰοσ σατα δὴ δοοαβδίϊομ ἀΠ]688 ὑΠ6Ὺ Κηθν 1Ὁ (ο 6 
Ὑὑγ6]1-ἰουμᾶοα ; ἔοτ ἴῃ ΟΥΠΟῚ ῬΥΟΘΘΘαΙΏΟΒ ἃ ἴ8]Ὁ τηδὺ Ὀ6 οχριαίθα, Ὀυὺ 
ἴῃ ΟΥ̓ΤΩΪΗ81] ΟἿΘ5 ἴπ6 ΟΥ̓́Θ 15 ὑγαπδιίθα ἰὸ 411 δι ν ο {86 
ἀοβοοπάδηίβ οὗ μΐτη στο δα85 οοταγα6α 10, θΘοδαβο 1Ὁ 15 5β814 ἴῃ ουῖρ- 
ἴατο (6 8η. 1ν. 10.) “86 νοϊοθ οὔ {ὰγ Ὀσούμουβ Ὀ]οοα οτἱθϑ ὕο Ἀθᾶνθῃ. 
ΤῊΘ δυΐμου τοϑίβ οα {86 ΡΙυτὰ] ὉΣΘῚ ἴο ΒΙΡΉΤΕΥ ἐῃαὺ 10 15 {86 Ὀ]οοα οὗ 
ΑΌ6Ὶ πᾷ {παῖ οὗ 818 ἀδβδοοπάδηϊΐβ : οὐμούνῖιθβο Μίοβοα σου δᾶνα 
Ραὺ 83. ΤῊΉΪΒ 1Β ἃ ΤΠ6Υ6 Ῥ]ΑΥ οἢ σοσάβ. Γηροπαϊν 18 (ἢπ5 ΘΧΘΓΙΟΙΒΘΑ ἴῃ 
ἀτγανίηρ ἔγοσα {μ6 Ἰούξον οὗ δουρύμγθ ψμδῦ 15 πού σοπίδιηθα ἴῃ 10, 
ον ἀιογοηύ ἔγοτη {Π6 τηϑηποῖ οἵ [Π6 Δροβίϊθ, θνθπὶ τὰ Π6 Ῥαβϑᾶρθ 
ἴὰ ἴμ6 Ἑαἰαίϊαπ ορὶβθ. Ηδ ἢπάβ ἴῃ ἐμ ΟἹα Τϑβέατηθηῦ ἃ ργοΐοαπα 
σα τῃ πρΗ α ἴῃ {86 Ῥγοιῖβθ τηϑᾶθ ἴο ΑὈτδίιδτα --- ἃ ὑγαῦα 1 ἢ 
ουρθῦ ἰο 6 ἀεγῖνοα ἔγοτη τῦ δοοογαϊηρ [το {π6 αἸνίπθ Ἰηφοηίοη ; ἐπουρ ἢ 
{86 Ὑτῖΐοσ οὐ ἀθμθϑῖβ αἸα ποὺ 566 ἴῃὴ 86 Βιῃρϊαῦ 5} ἴμ6 1468 418- 
οογοτοα Ὀν Ραμα] αὖ {86 ἄπιο οἵ [π6 δοοοταρ!βῃταθπῦ οἵ {86 ῬγοταΊΒθ. 

Ὑ 1 τοραγαὰ ἴο {Π6 ὑγρ68 8ηα ρᾶγ811618 οὗ (μ6 ΟἹα Τδβίαμιθὐ ΒΊΟᾺ 
816 ρου ὃν {6 δροβίϊθ, {86 ααθϑύϊοθ τ μϑίμο Π6ῈΥ ὙὙΘΓΘ. 50 
Δυγδηρ θα ἴῃ {86 αἸνίηθ ῬατΡοΟΒΘ 85 ἴο ἱπίπιαίθ [86 Θομηθοίοη ΨΥ ΆΙΟΝ 
6 τηᾶῖκοβ βούτϑοῃ {μθὰ δα Νον Τοβϑίδιηθηῦ ρῃθηοιηθηδ, 15 ποὺ οἵ 
ἀπ ουϊΌ βοϊαθοη. Αταϊᾶ {π6 νϑῦϊοῦβ 865 Β]ΟὮ {π6 ἀροϑύϊθ τᾶ ῖκοβ οὗ 
[26 ΟἹ Ταορίαμηθαῦ δηα {π6 ρ818}1615. Β6 ἄγανγβ, ψὸ οδῃποῦ Ὀ6]|16γ6 
{πᾶῦ 811 ῖβ Ῥϑγ8}1618 ἀγθ ἔσθ ΤΡΕΒ 80 ἀδδισηῃθα οὗ ἀοα. [τ βοῖῃὴθ 
ο8565 ΠΥ τουϑὺ δ6 αὐϊιθυϊοα ἴο {86 8ι7εοέϊοϊέψ οἵ τΓ86 ΔΡΟΒΌΪ6. Ὠήτα- 
561 ὙΠΟΥῪ ἀγ6 85 οσῃ ΔΡρΙΠοαἰϊοπβ οἵ ὑπ ΟἹα Τοβίατηθηύ. ΓΒ 18 
πού ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ 1ηὐτηα ρα ΕΥ̓͂ Πἰτηβο ἴῃ ΒΡ. ν. 82. ἴὴὼ {μ8 σψογαβ, 
“Ῥθαῦ 1 Βρθὰκ οοποουπίηρ ΟἸτιδί, δο ἴοο ἴὴ ἤοτη. χν. 8., ἢ6 ρΊνϑϑ 
Ηἷβ οσα 1468, 751 γῖπρ' τὖ ὈΥ͂ {16 τοιλατκ ἐμαῦ ΘΥΘΥῪ {πῖπρ' οΘοπίαηθα 
ἴὼ {6 ΟΙἹά Τοβίαμηθπε βοῦνοθ [ὉΓ ΟἿ ᾿ἰπδίσποίοη. [|π1 Ο(ὐον. ΣΧ. 6., 
τύποι ἄοο8 ποῦ τηθᾶπ Ὑμαῦ 18 ΠΟῪ ΘΟΙΩΙΏΟΠΪΥ ἀπάογβίοοα ὈΥ ἔνε, Ὀαὺ 
δῖσῃ, ὙΤΔΥΤ 9 -ΘΧΘΙΏΡ]6. 
ΤῊ δυΐμου οὗ {π6 ορὶβῆ!α ἴο [86 Ἡ ΘΌΥΘΥΣΒ τ δ κο5. 88 τα ἢ πι86 οὗ {Π6 

ΟΙΑ Τοβίαμαθπῦ ἃ {16 Δροβῦ]α Ῥϑὰ]. ΝΟΥ 15 μῖβ τηϑίποα οἵ δια ρ] ουἹρ' 
10 οφϑοηέϊαϊίψ ἀϊβοντοαύ. ὙΆοτΘ ὦ ᾿λαθρα ἃ ρογοθρίι]6 αἀἸβθγθηοο: Ὀαΐ 
10 15 ποῦ 80 ργϑαὺ 88 Πδϑ βοιῃθίτηθθ Ὀ66η τοργοβοηίθα, 185 Βουηθ- 
πουΐϊο5. μΒανθ οἴνοπ. βθϑὰ οοιρασθα σὰ ῬΉΙΠΟἾΒ, 80 ὑμαῦ ὄνϑὴ {ῃ8 
ἀϊγοοΐ ᾿νπθποθ οὗ {π6 Ἰαὐίου ἀροι {μ6πὰ 88 Ὀθθη αββουίθα θυ ΒΙδθθὶς 
Δα οὐμοσθ. Βαΐ {{π|5 15 Ἰποαρδῦ]6 οἵ ργοοῖ, ἃ8β ΤΒοΪποκ μ88 τ: 6}} το- 
τηϑυϊκοᾶ,Σ ὙΆΘΙΘ 15 ἃ οογίαϊη ΑἸοχαπᾶσϊπθ οοιαρ]χίοι ἀροῦῦ Ἠ1Β. 1188 
οὗ 1μ6 ΟἹ Τοδβίδυηθηῦ ἃ5 γ716}} ἃ8 18 βύγἱθ σοὶ ἀἰϊδθπροαβθ5. ἰΏθτα 
ἔγοταηα ῬδΌΪΒ; Ὀυΐ {μαὺ 15 ἃ ἴζοιῃ ἃ αἰτοῦ 86 οἵ ῬὮΏ1)ΟἾΒ Ὑ͵ΙΠΡΒ. 
ἘΔΌΡΙ πο ἀἸα]θοοβ οαπποῦ μ6 ἰγϑοϑᾶ ἴὰ 1 85 ἴὰ ΡΒ τηϑίμοα. [Ὁ 18 
το “Ποϊοηὶς ἴμαπὶ υειοίβῖι ---- ταοστα 1468] δηα δΥΡΙ ΤΥ ἰμᾶπ (δ6 
Ῥϑυ]πθ. Τὸ ἰβ δυϊἀθηῦ ὑπαῦ {Π8 τυυῖῦου σσὰθ ἀδβροπάθηῦ οα (86 δ8ρ- 
τααρὶπῦ; δπᾷ βἰποο μ6 οουἹᾶά ποὺ μβᾶγβ τϑοοῦσβα ἰο ὑπ Η ΘΌΤΘΥ, 48 (89 

Δ Ἡδυταθηθπκ, Ρ. 177. 2 Ῥᾷρδ 51. 

γΟΙ, 11. Ο 
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ΔΡΟΒΙ6 Βδᾶ ἴῃ [π6 οαδ6 οἵἉ Ἰτιρογίαπί ἀΠἴθγοποθβ Ὀούνγθθη τῷ ἀπά {Π6 
Οσβοῖκς γϑυβίοῃ, μ6 δι ογϑᾶ {π6 Ἰδαίου ουθῃ ΠΟΙ 1Ὁ 18 Ἰποοττϑοῦ, 88 
ἴὴ 11. 7., Χ. ὅ. 

ὥρχμδ οὐ 18 οἰ δίοηβ Ἀ16 ὙΘΥΥ͂ Τϑταθτῖτ 8186 πα ρα ΖΖ παρ, ῬΟΥαΡ5 
[ῆο86 Ὑ ΒΙΟῊ ψ011 βύσῖκα [86 ἜΧΡΟΒΙΟΣ 88 τηοβῦ Β᾽ ποι ]δχ 8.6 ΟΠΔΡ. 1. 6., 

Δα 10---12.; 86 ἴσου τ Κθὴ ἔτοτα Ῥβα]. χουῖ!. 7.5. 8πα {μ6 Ἰαίίου 

ἔγοια Ῥβαΐ. οἱἱ, 2ὅ, ὅζο. ἴπ τοραγᾷ τὸ {π6 ψογβ “ ἀπά ἰϑύ 41 {π6 
8ΔΏΡ 8 οὗ αοά ψουβμρ Εἴτα," γ͵1χ πιαβῦ Ῥ6Π16 γ6 {μαῦ μον 76 8 αἰγθοῦ 
ΔΡΡΙΙοδίζου οὗ {μ6 στογᾶβ ““ποσβμῖρ Πΐτπα, 4}} γο ροάδ,᾽" ἴῃ Ῥβαὶ. ΧΟΨΙ!, 7., 
[ὁ ΟΒυῖβ, Ὑδὸ νυϊου οἰΐοβ {Πθτὰ 85 ὁπ6 οἵ 815 Ῥγοοίβ οἵ {86 αἱρηῖν 

οὗ Μοββίαθβ. Απν δὐξοπυρὺ ἴο τοραγὰ [86 ραββαρθ ἃ5 8 δοοοπηη Δ Έ08 

οὗ 186 ῬΡβα τη ϊβὶ Β ἰδῃσυδρθ ἈΡΡΘΔΙΒ [0 18 ὈΓΟΙΪΥ παυρδίουγ. ΟΠ οὗ 
[π6 Ἰαϊοβὺ οοτωσιθηίαΐουβ οα {86 ῬΒΘΙΤῚ5 ἈΡΡΘΔΙΒ ἴο ὰ8 ἴο Θχρίϑῖμ {Π8 
οἰζαϊλοι ταοϑὺ δι᾽ τ τιν ἀπ ἱποουγθοῦσ. “ ΤΏΘ86 ΨΟΥάβ,᾽ ΒΔ Ὺ8 [6, 
ἐς τα ποῦ ΔΡρΙΠ64 ἐο ΟἸτῖδὺ αἰτοῦ ν τὰ ΗΘΡ. 1. 6. [0 18 τ ΘΓΟΙΥ βαιά 
[πὲ τμδη (Οα βοηᾶβ 815 ὅομ ἴπΐο {86 σου], μ6 τᾶν Ρ6 πηαδυβίοοα 

ἃ5 βαγΐπρ αραῖτι (πάλιν) οὗ Βἴπι, τγμαῦ 18 Π6γθ βαία οὗ μἴπηβθὶ, το τί, 
{μα δυθὴ {π6 [3158 ροᾶβ ὔὸ τϑαυϊγᾷ [ο ὙΣΟΥΒΒΙΡ ἴση, παι ΤΟΓΘ6 {868 
ΔΏρ 615 ὙΠῸ μάνα τα] οχἰβίθποθ ΤῊΘ Ῥαββαρθ γ788 80 ἀοιθύ βαρραεδβίθα 
το {π6 τοϊπᾶ οὔτμα Νὸν Τοβϑίαπιθηῦ παϊίο ΟΥ̓ ὕπ6 ἴδοῦ {δαῦ {88 56ρ- 

τυαρὶπῦ τοπᾶοιβ φοᾶςβ ὈΥ ἀπσεῖδ.}} Τὴ Τρροβιίίοη 10 {Π6868 ΤΘΙΏΉΘΙ ΚΒ, 

“6 ἀτὸ οοπυίποοα {μαὺ ΘΥοσΥ ἀρ] αββθα τϑϑᾶθν Μ}01] οοπμοϊααθ τηδὺ {μ6 
Νον Τοβίαιαθηΐ τυίτου δἀάποθβ {π6 νγοσᾶβ ας ργοοῦ, Υ 6 δχσρίδιη {π6 

οἰζαξίοη οὗ Ῥραὶ]. οἱϊ. 25. ὅτο. ἴῃ Ἠδ6Ό. 1. 10---1 2... ἴῃ {Π6 ΒΆγ6 ΤΩΔΏΤΘΤ. 

ΤῊ «τίου οὐ {π6 δρίβε]8 ἰοὸ 116 Ἡῦτοννβ αἰ γθοῦΥ ἈρΡΌ]165 {Ππ6 Ὅτ 5 

ἰο Οχῖβί, δἀδαοίπρ' {Πϑτὰ 88 ἃ φγοοῦ οἵ ΗΙβ βι ρθουν ὕο {86 Δῃρ 618. 
Ηον {86 οΥἱρίηδι ὁδὶ 6 ῬΙΌΡΘΙΙΥ οαρ οΥ 4 ἴῃ {818 τηϑηπ6Υ, 10 18 ὙΘΥῪ 

ἀμουϊ ἰο βθ06, ὙΒοΟ]ποῖς, νγο 15 ααἰΐα ἀυγᾶγθ οὗ {86 ρυΖΖ]ηρ' παίαγθ 
οἵὗἩ Ὀο(ὰ οἰξαϊίομβ, πλϑπίϊομβ 85 ἃ Θοπ)θούαγα ὑμαῦ {16 Βαρ]θοῦ οὗ π6 ὕνο 
Ῥρδίτηβ (χουν, δηᾷ οἱἹ.) νχὰβ δββϑυτηθα ὈΥ͂ [86 «675 ο ΡῈ Μοββίδῃ, ἀμὰ 
ἐμαὶ ἐπογοίοσα [μ6 τυῖϑυ οουσπΐβ ΡΟΝ {86 ἀββθηῦ οὐ Π15 Τϑᾶθυβ 1η 80 

πιβίηρ ἐποπι; ἴπ οἴμοῦ σοτᾶβ, {μαὺ ἢ6. ϑιηρίουβ [μ6 ἀαγριπιθπέιηι αὐ 
Ποηιΐποι. Βαΐ Ὧ6 ἄοεδβ ποῦ ἄρρτονα οὐ. αύμον ἄοθβ 6 μοὶ α {Π68 
Μερββίδηΐς Εἰχροβιίου. οὐ {μ6 Ῥβαΐίτωβ ἴο 6 {π6 συϊῦουβ οὐ Ῥθοὰ- 
Πιαυῖτγ, ὑο θ6 δοοουῃίοα ἔον ὈΥ {116 τἱιοίονῖοαι ἀπα ποι θίϊοαὶ ομαγδοῦον 
οὔ {186 Θρ᾿5119.32 

ΤΉΘβα ορβογναίίομβ {11 Ῥύθρασ (86 τϑαᾶθυ ἔον θϑ]1θυῖτρ {πα {Π6 
ΤΥΡ65, Ῥγορβθοῖθβ, δῃᾷ ρδγα}]618. ΨΉΙΟΒ 088 τεϊύον οὗ {16 Θριβ|16 ἤπαβ 
ἴῃ {μ6 ΟΙα Τοβίαμηθηῦ 816 ΙΏΟΥ6 ἔγθαυθη οὗ ἃ δμδ)οοέζυα ΟΠὨδυδοίθυ 
ἔδδη [6 Ῥαυ]ηθ. ΤῈ ΟἹα Τοβίαμηθηῦ 18 ΘΟΙΏΤΩΟΙΙΥ͂ ΘΙΩ]ΟΥΘα ἃ8 ἃ 
ψ  ῃῖο16 οὗ μῖ8. οι 14648---ἃ Βαρδίγαίατα οὗ 18 οὐχ ὑπουρηίβ. ΤῊΘ 
Εἰδίουῖοαὶ βθηβα 18 [6585 τορι, Ῥδββαρϑδ ἃ. Δρρ]16α λοπηιϊοίϊοαϊζ. 

Ῥομποίγαίθα δ 6 ψγὰ8 πι ἃ ῥγοϊοαπα βθη88 οὗ [Π6 ἀθρίμ οὗ ταϑθαμπῖηρ 
Ἰγίπρ ἰὰ {86 ΟΙΑ Τοβίδτηθηῦ οὐ ἀθάμοιθ]6 ἔτοτα 10, μ6 ἄοθβ ποὺ οοῃ- 
Βι46ν μοίμου ἀϊτθοῦ ῬγΟΡΘΟΥ οὐ ὐΡῖ04] ρ8Γ8}16] οὐ βυδ)θοῖγθ 8ρρ]}- 

οαἰΐοπ, 5Βμου] 6 οἀγοία ν ἀϊδυ πστϑηῃθα, Ὀὰὺ ἀβθασηθβ ἃ αὐσῖπθ 1η-- 
ἐοπέϊοπ ἴπ [μ8 ραββαρδ 1 10 Ρ6 Θάρ80 16 οὗ ὦ Οἠγιδέϊαπ αρρίἰοαίϊοπ. Ἠθ 
οοπνογίβ {μ6 βυθ᾽θοίύνα Δρρῃοδίίομ ἱπίο ἂπ οβἠθοίίνθ δηά αἰ] ΠΟΙ͂ 

. 9366 ΑἸοχαπᾶου οἡ [πο ῬΡΒΔ] 18, νΟ]. 11, Ὁ. 8337. 
2 ΤὯλΔ8 ΑἸι6 Τοβίατηθηῦ ἢ Νοῦθη Τοβίϑιηοηίΐ, Ρ. 54. 
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Ἰηἰθηοα ομ6, 8ἃ8 15 Δρραιϑθηῦ ἴῃ χὶ. 1, 16., ἱν, 8. ΤῊΪΒ 18 ποῦ ἄομο 
᾿γ Ῥαχι]. 

ΤΊοβο δίουθ τοὺ μᾶγθ τηϊπυύθὶΥ ᾿ηνοβθραϊοα {86 αποίαϊίομβ ἔουμα 
ἴη 16 Νὸν Τοβίδιηθηῦ 8Γ6 Β6Ή51016 οὗὁἨ {π6 ἀπ Οα]Υ αὐίομπαϊηρ ἃ 
οἰαββ Ποαύϊοη οὗὁἨ ὕμοπι δοοογαϊπρ' ἰο ἔμ6ῖν ᾿πύϑυμδὶ ἴσα. Ιπαθϑᾶά {πον 
ΔΥ͂Θ 50 ἀΐνϑυβο τοτη ΟΠ6 8Δπούίδου ---- [086 τὰ 6 (ἀοβροῖδβ, ἴὼ Ῥδϑαΐ, δά 
ἴῃ {86 ορ᾿δι]6 ἰο {86 Ἡοῦγθονγβ Ὀθίηρ ΟἰθαυἽν αἰβύϊηο584}}]6. τη. {πον 
θη γα] ομδυδούθυ, γ8116 ᾿παϊνι τ] ΟΠ68 θύθῃ ἴῃ {86 βϑηη8 ὙΥΙΘΙ ΟΥ 
ΘΡΙβι6 αν {μοῖτ Θμαγδούθυ βίο ῬΘΟΆΠΪΔΥΙ168----ὐ αὖ 10 15 ἸΤΩΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο 
οἰαββιῖν ἐμβθα. ἄπ 1ιϑὺ 718 πᾶῦθ βΒ66ῃ 80 δυτσϑηρθα 88 Δρρθαγθα ἴο 
118 ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ΥΘΥΥ͂ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ 1688: {86 ἰοχίϑ στουρθα ἰοροίμου Ὁπά ον 
οὯ6 ᾿μιοδᾶ Ὀϑῖπρ' ΕΥΥ͂ οἴἶθη τηοϑδὺ αἴγουβθ {[ὑ 15 Ὀούϊον [ο τϑίγαη. α]το- 
ΘΙ Υ ΠτΤΌτὰ οἰδβϑιβοοιϊόπ ὑμ8η ἴο ργδβθηῦ 5ποῸ 8 Οη6 8ἃ8. 85 θθθῃ 
οἴνϑῃ ὈΥ Βοβθητ 16 σ, οὐ {16 Ὀθύξοι" ὁπ δἰαρογαίθα ὈὉγ Ἡρσουπο, τ] 
Ὧ18 οαυταθυδίίοῃ οἵ 411 {86 ἐοχίβ θϑοηρὶπρ ο θοῇ θᾶ, πα 808ο- 
Ια Βορβίθββπθθβ οὗἨ {86 ἰὰβῖ ἔΌτθ] 45. ὀθηβανα οὗὨἨ ἐῆθβθ "611 -τηθαπῦ 
οἰ ονίβ. 
γε οἂὰ Βαγαϊν Βονονοῦ τοΐταίπ ἔσοτα ἀθοιἀθα οὐ͵θοίζοα ἰο {π6 

τϑοθαὺ οἰαββιποδίοι Ὀγν Ῥαϊ του, σοῖς ἀυταηροβ αποίαϊμομϑ ὑΠ 8: --- 
1. ““Ῥρβθαροθ ΜΟΙ ὙΘᾺ]}ν 66. Βαροιθαύαταὶ ργθαϊούϊομβ, δηᾶ 

ΤΘΘΠῪ ἀτὰ τϑθγγθά (ο 88 βῃοῃ.) Ηδ ΘΟμΒΙΟΥΒ ΘΥΘΙῪ Ἰηδίϑηοθ οὐ {8185 
οἶαββ οὗ σϑίθσθῃοθβ ἴο 6 ἰο [86 ῬΡοιίαύθιιοι πα ποὺ ἴο δῃν οὐ 6. ρατὺ 
οὗ ΟΙα Τοβίαμηθπῦ ϑουϊρίασο. Βυὺ βυαος δὰ ΒΥρού 6818 15 δ ΙΓ ΡΥ 
διηα [8156. 

2. Τὰ {86 βοϑοοπᾷ οἷδ88 ““ ποίμίηρ' θαῦ ἃ Ἰορττηδίθ τπϑίογι αὶ δοσοιη- 
τηοάδαϊίοι 18 ἀοβισμποᾶ, Ὑγ76 ορ]ϑοῦ ἀθοιάθα]ν ὕο 815 ραῤ(ϊπρ' Ὀ]8 068 
1|Κ6 Μαζί. 1. 22, 28.. ταΐο {π1ὶ5 οἶδθ8. 

8. ΤῈ {π1χἅ οἷδθβ ““ οοῃβιβίβ οὗ {ποϑθ ΒΙΟΒ 806 Ῥγοαποθα ἃ8 τϑθυ- 
ΘΠ66Β ἴο, ΟΥὁἁ ΡΙΌΟΣΥ οὗ, {Π6 ορίπίομβ δηἰουίαἰ θα ἴπ δποϊθηῦ {1π|68 60Π- 
δογηΐηρ (ῃ6 Μορϑίδῃ σὸ ψ͵)8 ουθαύαδ! ἢν ὅο ΔρΡΘατ." 
4, 86 ουσ οΟἷδθδ “’ Θομδίβίβ σϑίθου οὗ τϑίθυθῃοθβ ο {86 ρθηθιαὶ 
ἴθηοῦ οἵ {π6 ΟΙα Τοβίαιηθηύ, ἢ 

Ὕγεῖα νγὸ ἀϊβροβθα ἰο αὐδθπιρῦ δηΥ οἰαββϑιοαίίομ γ6 ΒΒμου]α τρϑκὸ 
186 {ΟΠ ον τη ρ᾽ : -- 

1. Ῥτιορθθοῖοβ αἰτϑοῦ οὐ ὑυριοϑὶ, 
2, Τγρίοδὶ ρ8γ8116]8. 
8. ῬΑγΆ11618 ἴῃ τ ΒΟ ἃ Ῥαββαρθ 15 ΔΡΡΙ1θα οὐ δααρύθα 0 ἃ ῬΑΥ ΟΌ]ΑΙ 

δῃᾷ Ὀγ 1π6 Νὸνν Τοβίατηθπῦ ὙΥΙΘΥ ΤῸ ἴπ6 ῬΆΓΡΟΒΘ οὔ 1]πιδίσα μηρ᾽ ΟΥ 
Θμξογοίηρ' ἃ Βοη πθηὺ δανϑηοθά, 

4. Μδοτῖο δ᾽] υβίοηβ οὐ συοίογθμοοϑ ἰὼ {π6 ΟἹᾶ Ἰδίαιηθηί, νι πουΐ 
ΘΧΡΥΘΒΒ5 ΟΥὁὨ Τοτη8] αποίενοῃ. 

Τὸ τϑῆρα αἱ [6 ρεαββαρθβθ ργορθυἷῳ ὉΠΩ͂ΘΥ ὁπ6. οἵ' οὐμοῖ' οὗ {πθ86 
μιοδᾶβ ψουΐᾷ 6 ἃ ἰάβῖ τοαυϊσϊηρ [86 βαραγαΐθ δχδτωμνδίϊοιι οἵ Θ ἢ ἴῃ 
186 Ἰρμῦ οὗὨ {π6 τηοϑὺ σϑοθηΐ οοτημηθηΐβ τηϑθ ΠΡΟ {μθῖη, δηα {116 
ΨΘΙῪ ψϑυΐοτιβ ἜΧροβι 1018 {Π6Ὺ πᾶν γϑοοῖνοα, πιῃ ἃ τοβαίδομ οἵἩ {Π6 
ὉΠ ΥΟΌΤΘΌ]6 σὙἱθν ἰαίζοη οὐ {π6 ργοοθᾶστο οὗὨ {Π6 ὙΤΊΡΟΥΒ 1ῃ ΒΟΙῺΘ 
ΟΔ568, ΟΥ̓ 8016 Ἰηουργοίθιβ. Απᾶ δέου {μ6 βεβύ δὐοπίϊομ ὑμαὺ οου]ὰ 
μ6 ρίνβϑῃ ἰο ἔβοῦὰ ἱπαϊνι μα}, σομβίάθγα}]6 ἀοαδύ σγου]ᾶ οχιβῦ δ8 ἐὸ 

1 7)ὲ5 ΑἸί6 Ταβίδιησηῦ τὰ ΝΘπση Τοβίατηρηΐ, Ρ. 56. 
2. 866 ῬΑΠτογ 5 Βοϊδίίοῃ μοίσοοθῃ “πάαίβια αηα ΟΠ ΔΗ ΤΥ, Ρ. 18. 6ἐ 86ηη. 
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Βοῖὰβ οί υ {ποὺ 5μουϊᾷ Ῥ6]οηρ' ἰο ἐμ6 ἢγδὺ οὐ βθοομπά μϑδᾷ: Ὑ}116 
οἴβουβ τγου]Ἱᾶ ρϑυύρίοχ {Π6 οὐἹ]ο 1ῃ ἀβδισηϊηρ (Π6 1 δ! ἢ 6. [ο {π6 βοοομα 
ΟΥ {μ|τᾶ., ὙΥ͂6 5841] σῖνθ δὴ δ χϑυηρ]6 οἵἩ δϑοῇ ο1858, 

1. ΤΏο πα δπά 1100} Ῥβδίτηβ οοῃζαϊν ῬγΟρῃΘ6165 οὗ ΟἸυῖδὲ δηᾷ 
ἢϊ5 Κίηράοη. Βοίῃ 818 Δρρ!]64 ἰο Ηΐπὶ ἴῃὰ πμ6 Νὸν Τδβίατηθηὐ ἴῃ 
ΒΌΘΒ ἃ ΤΩΔΠΠΘΙ 85 ΒΠΟΥ͂Β {πδύὺ ῃθν ἃγ6 ργορεγίῳ τι ουργοῖθα 1ὰ {μα 
τηοίμοᾶ. ὙΥ̓Βοίμου {Π6 Ὺ ἃγὸ ἀϊγοοξί Μο55ἰαπῖς, 85 ταοϑῦ σομητηθηΐαοῦβ 
ῬοΙΙον 6. οὐ ἐψρίοαϊᾳμῳ Μήοβϑίαπλο ΟΡ 85 ΒΊΘΘΙΚ ΒΌΡΡΟΒβΘβ, 15 οἵ πὸ οοῃ- 
ΒΘαΌΘΠΟΘ αὖ ρήθβομῦ, [ποι μον οαθα ὑπ6 γ Ρϑίοπρ' ἴο ὑπ6 Μοββίδηϊο 
οἶδβθ ἃ5 Ῥτόρμοῦιο Ηθποο ἴῃ Αοἵβ, ἰν. 26, 26.; ΗΘ}. 1. 18., χ. 13., 186 
οἰζαίλομβ οοηβὶϑὺ οὗ ργορβθοϊθβ Βοβα [Δ] ΠΗ] θη 15 βΒῆοσσῃ. Μαὐί. τν. 14. 
αἴοταβ δῃ Θχαρ]6 οἵ [π6 βϑῆγθ οἶδβθι ὧὅο αἷβδὸ Μαζί. 1. 22., ἐπουρὰ 
{πογ6 τὸ ΟΠ οα] 165 οοημπδοίθα 1 {}158 ραββδαρο ποῦ γοῦ ῬουΠΔ 05 
ΓᾺ]]}Ὺ βοϊνθᾶ. Τῆθθθ ἃ ᾿ῃπογοηῦ ἴῃ {ῃΠ6 οοπίαχύ οὗ {μ6 οὐἹρῖμαί, 
188. νἱ]. 14.; δηᾶ Ὁποὰρὴ βποθ Ἡδπρδίθηθογρ ; Υθοθβίοσ, ΒΘ ΙΉΪΚΘ, 
Ἰναα, Ἡοΐηδηπ, Μοῖου, ΑἸοχαπᾶον ((ὑομημηθηίαυ οἡ [88618}} πᾶύθ 
αὐτοταρ θα το γθβοϊνο {Πθιὴ, 811 ἤν Ὀθθῃ ἀμΒ ΘΟ Θ558]. 

2, Αοοοτγάϊηρ ἰο Μαίῦ. χη], 8,, ἃ ὑγρίοαὶ Ῥᾶχ8}18] 18. ροϊπίθα οαΐ. 
ΤῊ ουδηρϑ δῦ ΒΌΡΌΟΒο5. {παῦ ἃ ὑπόνοια ᾿πίοπ6α ὉΥ (αοα 1165 ἴῃ {868 
γὑγογθ οὐ Ῥβ4]. ᾿χχυτ!. 2. [Ι͂ὴ (Ἕ68]. 'ν. 24., Ὁποῦ βχϑχρ]6 ΟΟΟΌΓΒ. 
Τὰ [πὸ ταϑποῦ Μαί. ἢ. 15. 15 ἃ οχϑῖρίθ. ΕὙΟτὰ [88. ΧΙῖχ. 8., 6 
566 ἐμαὺ [5Γ86] γγὰβ 8 ὑγρθ οὗ Μοδββϑῖδῃῆ. Μοββίδῃ {86 δηϊύνρα 15 [86 
αἰβοϊαίο βοὴ αῃᾷ βουυδπύ οἵ ἀοᾶ. ΤὮ15 δοη οἵ (ἀοά, ἃκ ψν 61} 85. {86 
ΔΩ ΥΡΘ, ταπδῦ ρῸ [0 Εσγρί. 

3. ΑἸ Θσχϑα}}6 οὗ αιποίαίίοῃ θο]οπρίηρ' ὑο {π6 {Ππ|γὰ Ο688 ΟΟΟΌ͵Β τπ 
Ἤρουα. 11. 24. ὅδνϑσυαὶ ποθ τὸ δα 46 ἰοὸ {86 δαρίαπαρσιπῦ γϑύβῖομ ὈῪ 
ἴμ6 Δροβί]θ, ἴῃ οὐᾶου ἰο δαδρύ {π6 ραββᾶρα ἰο 18 ῬΈΤΡΟΒΟ, ΤΠ οὐἹ- 
σἴπαὶ απ ῬΓΌΡΟΥ 5θη86 οὗἩ {πὸ ρδββαρ 15, ὑπδῦ ᾿ ϑῃονα μ᾿ β πδηὴθ Ὑγ88 
ὈΙΑΒΡμοιιθα ἐπγοῦρῃ {Π6 Ορργθδβίου οὐ ὑπ6 ϑνβ. Βυὺ Ποῖθ 1Ὁ 18 
αἰτογθα 50 ἃ58 ἴο βσρυθβϑβ {π6 τάθ ὑμαύ « Θιονδῇ νγἃβ ὈΪδβρμθιηθα δπιοπρ; 
{86 Θομ.165 Ὀθοδαβο οὗ ὑπ νιοομβ οοπάπιοῦ οὗ {86 68. ΟΥΠΟΥ 
ΘΧΔΙΏΡΪ6Β ἀγα Τουπα ἴῃ 1 ὐοΥ. 1. 19, 81. 

Τηΐο {Π15 {π͵γἃ οἷαβ8, ταῦ ραῦ νϑιϊουβ Ῥαββαρθ5 γῖοῃΒ μαγα {μ6 
ἔοστϊα ἵνα οὐ ὅπως πληρωθῇ φτοῆχοα, αῦ 81} βθοῃ Ὀβ]οπρ' ἰο [86 
Βθοοῃᾷ, αὖ Ἰοαβὺ ἴπ 1π6 νἱονν οὗἉ [8 τυϊΐουβ ααοῦρ' ποτα. Υ 6 ἀο ποί 
Ἰηΐου {Ππ|5 τ ΓΟ Ὺ οὐ Βο οἷν ἔγτομα {π6 νϑιὺ πληρόω, ἴο γε{} ; Ὀπὺ ΠΌΤΩ 
{π6 σοπ] ποῖοι ἀββοοϊα θα τ] 10, θΘαιΐπρ 85 1ὺ Αἰ γα 8. (068 ἃ ἐοζο 
βρη ηοαίίοθ. Εγθα ἃ αποίδίϊομ ὙΠῈῺ τότε ἐπληρώθη Ῥτοῆχοα νγθ 
Ὀ6Ι1θνα ἰο παν Ὀθοπ ἃ ὑὐρίοαὶ Ῥᾶγ8118] ἴὰ {π6 νἱϑὺ οὗ [88 ὙΥΙΘΙ, 85 
ἴῃ Μαϊί. ᾿1. 17, 18., οἰ οα ἔγοτα “761. χχχὶ. 16. ΤῈ6 Ῥγορμοῦ σϑρυθ- 
βοῃΐβ ἴῃ βσαταίίνα ἰαηραδρα ΒΔΟΠ6] ἀθρίουῖπρ [86 1088 οἵ ΒῈὺ ὀβηάτγοπ 
δα Ἰπἀα]ρίηρ' ἴῃ ἐποοηβ 8016 συ οα {μοῖρ δοοουπί,. Ὑμοη Ἡοτοά 
παδυαθα Η15 βαπᾶβ ἴῃ {π6 Ὀ]οοά οὗὨ [86 ἱπποοϑηΐβ ἴῃ Βοίβ θα δπὰ 
105 νἱοϊηϊτγ, [86 Ναὸν Ταβίαταθηῦ τυῖτου, απούηρ' «Γ ΘΥΘΠΛΙΔ ἢ 5. ΤΟΓΈΒ, 
Ὑν 565 Ὁ το δ6 τπιπαουβίοοά, ποῦ τ Υ 1 Ὁ {μαῦ μ6 ΔΡΡ]165 ὑμοβο οσαβ ὈΥ͂ 
ὙΔΥ οὗἉ ρογϊπϑηὺ ἘΠαβίγαύίοπ ἰο ΒΌ ἢ ἃ οὐαθ] βοθπθ, θυΐ {παὺ {Π6 ὁπ68 
δὐϑηῦ ἔουοδμαδοναα (86 οἴμοσ. 186 [Ὁ}] τηδϑῃηρ οὗ ὑπ 6 Ῥσορ ΘΒ 
Ἰαπραδρο νγὰ8 ποὺ δἀποορα {1 {π6 Ἰαΐοι οοσῦτγγθησθ οοκ θ]δοθ. ΤῈΘ 
ΟΠ6 ΜΒ οοῃπροίθα ψῖ {π6 ΟΥΠΘΙ 88 ἃ σκιὰ Ἰπαϊοαίθβ {Π6 βυιρβίδῃοοϑ. 
ΤῊ ουαηρο!δὺ {μπὰ5 δἀαρίοα {Π6 σποταβ οὗ {π6 ΟἹα ᾿Γοβίαμπαθην ἴο 



Ὅηἡ ἔι6 Τιΐογπαὶ Εόγηὶ 0}, ιοξαἐ]οΉ. 197 

δΔηοίμου δυθηΐ, δεοαιιδο ἢ δοϊουθα ἐμαὶ ἰδον 106 76 ἱπέοη θα ἐο αἀμηι- 
ὁγαΐο τ. 

ΤΆ ἴξ Ὅδ δβἰκθά, ἄο 411 οὐξαϊίοῃβ μωνίπρ' [86 ρῇγαβθθ τσαβ ἐμ] 
τηδ᾽οαίθ οἱ {π6 ρατὺ οὗ {86 τιον αἸνὶπο αὐἀαρέαξίοη οὗ ὁπ6 {δῖηρ' ο 
ΔΠΟΊΒΟΥ ΟΥ γεαϊίδαξίοη ὙὨΙΟΒ Π6 Ὀδ]]ονοα ἐοὸ 6 ργουνἹ θη), το 
ΒΒουΪα τ ρὶν πὶ {π6 αὐιττηδίινθ. ΘΌΘΝ 15 ἐΐο ἐλοοίοσψ οἵ [88 Θυδῃρ 6 ]1808. 
Α5 ἰο {16 Ἔχρίαπαίίζοῃ οὗ τυα8 γμἰεα, νυ οἢ τϑραγαβ 1ῦ ΒΠΏΡΙΥ ἃ5 ἃ 
γβοίογίοαϊ αοσοοπιηιοααίίοη, ᾿ταΡ! υτηρ ΠΟ τόσα {μδῃ ὑμᾶῦ τὐογα 5. τε ὃψ 
απ αποϊοτγιξ τέο" τιῖσ μέ ὅ6 αἀορίοά α8 αρρ[ϊοαδίο ἐο οἱΤοιηιδέαγι665 α67- 
τυαγάς οοσμγγίηφ, τ 6 ἸΟΟΙ͂ ἀροπ 1ὖ α8 ἀδἔβοϊ γϑ δπα ὑπ ΓΘ ΟΥ̓ Θ ΘΥΤΟΏΘΟΙΒ. 
ΤΏ ταμίη 18 ΘΒ Ὺ ἰο ᾿ποῖπθ 1π {Π8 βάτη6 Θχρίδπϑίοι ἐλαΐ τΐ πιϊρἠΐέ 
δ γε) 161, τ ϊο τλληῪ ΘΧΡΟβΙΟΥΒ ΘΟ ΒΒ ΜΕΥ 40 ; Δπα ΤΠ6ῃ [18 ὙΆΥ͂ 
15. οἷθαν ἴοσ μοϊάϊηρ {μαὺ γοαΐ ργεοαϊοϊίοηβ 8580 Ἰηϊγοαποθα ἃὺΘ ποῦ ΡΥ6- 
ἀϊοϊίοπβ αὖ 811, θαΐ {8} υπᾶου {π6 μθδα οἵ χλρφέογίοεαί αὐαρέαξζίοη. 
ῬαΙτου 15 οομϑιβύθηῦ ἴπ [ὉΠ οσστηρ; οαὖ {π6 Θχρίδηδίίοπ ἴο 1[5 Ἰορτθϊτηδίθ 
δχίοηΐ, δηᾶ ἴῃ ΡΟ α]γν ἀθηγίηρ' Βα ἢ. ῬΙδοθ8 8 Μία. 1. 22, 28., χχὶ. 4, 
ὅζο., ἴο 6 ργορλεοῖθδ. ΘΌρθυπδύαγα! γα ΟΌ 0 ἢ 8 δἰπηοβῦ αἸβαρρθαῦ 
ἴοι {πὸ Νοὸν Τοβίαπιθπῦ πᾶ {886 ᾿πήπθποθ οὗ [815 οοῃνθηϊθηῦ 
ἄδνίοο οἵ τβοίουῖο ἀπ ΜΨΏΥ αο ποῦ οὔθοὺ ᾿πίθυργθίθιβ ργοοθθα ἃβ 
Ὁ Του 685 ΤΠ6Ὺ ἃ16 δἰγωια ἰοὸ ἀο βο. αι 8 αὖ {π6 Δρρα!]ηηρ 
Ἰδπρὶμ ἰο σι ῖοι (ΠΟΥ ΤΩΔΥῪ 6 ΟδΙΤ]6α ὈΥ {Π61} ἔωνουτιίο δσρϑαϊθηΐ, 
ΠΟΥ βίορ 5μοσῦ τ βαγίηρ ὑμαὺ [88 ψοτα γεγο ταθϑτβ ὑλ6 δοοοια- 
ΡΠ Βμτηϑηῦ οὗ ἃ ργϑαϊοίζοῃ οὐ 86 οοιαρ] θη, οὗ ἃ 5 γα 1108] ΟΟΟΌΤΥΤΘΠΟΘ 
Ὀγν 15 {811 τϑαϊ ἰβοίοθ ἀπᾶθυ {π6 Νον ᾿Ιϑαίατηθηΐ, πη 80ηῖ6 ρίαρθϑ ; 
116 ἐπ οἶδογς5, ᾽ῦ τα 5 ΠῸ το Ὑ6 ὑμᾶπῃ “ Θγότηα δα 1ῃ Π15 τα]ηα ὙγΏΘη 
6 ψτοῖβ, ““ [πὰ 18 15 {παῦ δοογαίίο βαγυίηρ Με ιθαά: ΤᾺ]5 1016} πον, 
ἐμαῖ 1 Κποὸν ποίπίηρ. (Εριβύ. 108. δα Ῥαυ]1.)}) Τὸ ψουἹὰ θ6 ἃ νϑεῦυ 
ἀοβίσα]α {πῖπρ' 16 [6686 ΘΧΡοβιθουβ σου] οἰ ΘΑΙΥ ΒΠΟΥ τολθη. ἐΐι6 9716 ΟΥ̓ 
ἐδ οἶδον Ἰαϊουρτοίδϊίομ βου] 6 δαορίθα, 1 {6 0 οδῃηπού, {Ππ6 Ὺ πῖαν 
απαᾶ ομσίξ ἴο οἸθαῦ ἀὐΥ σι ῬΑΙΕΓΟΥ βαρθυπδῦαγαὶ ῥυθα]οίο 5 τ- 
βρϑοϊίηρ' «658 ἔγουα {86 ργορϑίβ δηὰ {π8 Βαριορταρθα. Γῃ6 ψόοσαὰ 
ΤΩΙ ΜῈ] ποὺ βίαπα ἴῃ μ6ῖν αν. 10 ΒΒ ΟὨΪΥ ἰο θ6 τϑβοϊνϑα 1ηΐο 
ςς γῃρίογιοδὶ δοοοιησηοαδθοι." 

Τὸ 15 ναΐύπ {ο αυοία ΒΘΌΡΙΩἾοα] πυϊύοιβ ἰο βου {μαὺ ἐβόψ ρρ]16α 
[π6 ἰδπὶ με Π]6ὰ ἰο ἴμ6 Βαρροπῖπρ οἵὗὁἨ ἁ ὁ σδίγριϊαν θυθηῦ Τ ΟΥ̓ ΙΥ, 88 
ΘΌΓΟΠ 515 δπα ΤοΘρκο μᾶνθ ἄοπθ ῥτγοϊαβοὶυ, Υγ6 Κποὸν {παῦ {ἢ 68 
του οὗ 186 Νὸνν Τοβίαμπιθηῦ ψοτα 608, πα {παὖ ΤΠΘῚΤ ΘΟΠΟΘΌΓΟΠΒ 
δηα Ἰαηστιαρα τοσιϑὺ ἤδυθ ὈθΘὴ «ΓΟ Βἢ (0 ἃ στϑδῦ δχίοπῦ: ραὺ {Π6 0 
στοίο ἴῃ ΟὙὝΘΟΚ δπα πο Γ6 ἀπᾶοῦ {86 ΘΡΙ 5 ̓ηῆπθποθ [Ὁ {86 Βδθ- 
Βίμῖοαὶ τηοᾶρ οὗ οἰἰαίάομ 6 {π6 τὰ]6 ἴο {ὐγ μη ὈΥ, μον [81 588} γγ8 
ΔΡΡΙΥ ἴ{, ἴον {πογ8 86 τηϑηῦ ἀρβαγά 168 οοηποοίθα τ] 10 ἔτότα ΒΟ 
411 ΒΟ υ- το ἀθα ῬΘυΒΟΠΒ Ὑ71} ΘΥΟΥ γον 581] γ78 ΔΡΡΙΥ 1ὑ ἴο {Π6 
ἐπέογηαϊ ἃ5 γ16}1 δβ (86 οτίογπαῖ ἴοστω, ἴο {π6 παΐμ7ε ἃ5 Ὑ16]1 ἂἃϑ {π6 γιοαθ 
οὗ [86 ᾳυοίεϊίοπ ἴπ (86 Νὸυν Τοβίαμηθηῦ Ὁ ΟΥ᾽ 58}} γχἕ8 Θομῆπο 1 (ὁ 
{π6 Ἰαϊΐοι ἢ ὙΥβοιθδῃ 2 αἷβο δἀδιοθβ ὑνγο ραββᾶρϑδ ἔτΌτα [6 ϑυτῖδο ἴῃ 
ψ ΒΙΘΒ {86 νοῦ 7. Π10ἀ τοῖδυβ ὅο ταθῖθ οδἰπιϊαγίέψ. Βαῦ {818 15 δβῖα6 οὗ 
[86 οδ]οοι. Τιοὺ 10 θ6 ββοῦγῃ ΒΥ βοῖῃβ οἰθαν βχϑταρ]θ ἴῃ {Π8 Νονν Τ' οβία- 
ταθπῦ 1581} [μαὲ πληρόω 18 δεῃαρΙογοᾶ οὗὨ αοοοπιρϊδἠπιθηξ ὃψ Ἠι676 δἴπιῖ- 

1 06 Τλαν ἀπο 5 Ἡουταθμπεῖοδ, Ῥ. 491. ἊΝ ᾿ 
2 ῶρ6 Τιδοΐαγοβ οα {π6 Οοπηθροίίοπ Ῥούνγθοη βοίομοθ πᾶ Βδνθαϊθᾶ ΘΙ ρΐοη, νο], ἔξ, 

ῬΡ. 224, 295. 
οϑ 
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Ἰαγϊέψ, ἀιια {π6η βοιιϑίμίηρ 15 ραϊπθα, Τ1Π] παὺ Ὀ6 ἄοπθ, {π6 δοοὺ- 
τηυ]αύίοι οὗ ϑ'ιγγίαο δὰ Ἡθργον δυίμου 168, ἃ5. γγ76}} δ8. {Π86 Ῥῇῃταβθβ 
ἴα Κοὰ ἴτοιη Ζ]1π, Οἴοσοτο, Ῥ]αίαγοι, Ἐμαβθθῖαβ, δηα «] Θγόση6 οίνγθη 
Ὀγ Ῥα]ῖον, ἀγὸ πυραίοσγ. 0068 {μ6 ΟἹα Ταβδίαμαθηῦ οομίδιῃ ΕΥ̓́ΡΘΒ 
ΟἹ δἀυχπηγαϊίζοηβ οἵ Τηρβ ἴὰ [6 Νο ; δπᾶ χϑγ ἴπ6 δνδῃρὶϊβῦβ 
ἰοία!γ ἴὰ [86 ἀατῖς ἃ8 ἴο {86 οοπποοίϊοι οὗ {16 οπθ σι {μ6 οἰμον ἢ 
Ἡδᾶ {πνὺ πὸ τὶρμύ {0 οομποοῦ ἐμοη ϑ᾽ Απάα αἸα θυ πού σαθϑῃ ἰοὸ 
Ἰπάϊοαῦθ 8 ἢ ΟΥ̓ΡΘΏΪΟ ΒΔΙΤΠΟΠΥ ὙΠΘΗ ἰμ6Ὺ ἀϑ6α βυοἢ ΟΥ5 ἃ5 πληρόων 
ὝΥ « δοποῖαᾶο ὑπαὖ Βυ 0 ἢ} γγαβ {πον 1Ιᾶθα. Τύ 15 ΟὨΪΥ ἃ ΒαΡΡροΒβϑα ὑπόνοια 
οα {86 ρετύ οὗ [π6 σψυϊύουβ ἐμπαὺ 7υδῆ 68 {μ6ῖ} 86 οὔ σψογαβ {π|κῸ 
πληρόω, {δ {τὰ τηθϑπῖπρ οὗ ὙΓΏΙΟῊ 50 ταϑην, ἔγοτα Κια ον 8πα ὥΥκο5 
ἄονῃ ἰο ῬΑ ΓΟΥ, Ὺ ἰο {ΥΓΟΥ αὐναῦ ὈΥ 1Ἰηβιβύηρ ΟἹ 21676 δὲηιϊζαγ 
ΟΥ̓ αοοοηιμιοααξίοη, ρογέϊπερπέ ἐἰϊμδέγαἰίοη, ὅο. ὅθ. ΤῊΘ βδογθα δαΐῃοῦβ 
Πδα ἃ Πῖρθον 1΄θὰ πη [Ἀ18----ἰπαὐ οἵ δῃ 1ηύθγμδὶ!, ΘΟ ββασν, γον! 6 η- 
ἘΔΠῪ ἀυτδηροα οομπθοίοη, ΥΥ̓μοίμον Π6Υ σψοτα αἰσανβ τἱρῃῦ 1ῃ 
ΤΒ]]πρ' 80, 15 ἃ αποβίϊομ γοϊαὐϊηρ το {π6 1 8|Π ΠΥ οὗὁὨ {ποὶν 1π5ρ1- 
ΤᾺ ΌΟΠ, ἃ α ΘΒ 0Πι ΨΘΙΥ͂ πηρογίαηῦ ΔΠα γοΥῪ ΟΠ Οα]ὺ τι [Δ], 

4, Τὴ []ονίηρ 18. ἃ δῦ οὗ πὸ Ῥ]δοθβ ὀοταρυθμοπαθα πὶ {815 
Οἶδα 58 : -- 

ΜΑΤΤΗΞΒΥ͂, Υ. ὅ. Ῥρα]. σχχχυῖ. 11.: νϑῦβα 21, Ἰῦχοα. χχ. 18.: 
γοῖβ6 27. Εχοᾶ. χχ. 14.: γϑοῦβα 81. Ἰ)ϑαΐ, χχῖν. 1.: σνϑῖβθ 88, 
Ἑχοά. χχ. 7.: σϑύβα 38, Ἐ)χοά, χχὶ. 24.: Του, χχῖν. 20.: νϑῦβο 48. 
Τιον. χῖχ. 18. ΥΠ|Ι. 4. 1,ον. χῖν. 2. Χ. 8δὅ, 86. Μίῖο. νῖϊ. 6. 
ΧΙ. δὅ. 158. Χχχυ. ὄὅ., χχῖσ. 18.: σϑυθο 14. Μα]. ἵν. ὅ. ΧΙ]. 8. 
1 βίαι. χχῖ. 6. : σνϑίβα ὅ. Νυμρ. χχυἹ. 9, 10. : γψϑῦβα 40, «οῃδῇ, 
11, 1.: γϑύ86 42. 1 Κίηρβ, χ. 1. Χ1]11]1. 14, 1δ. 188. νἱ. 8. ΧΎΠ,Ὶ. 
16. Τιον. χῖχ. 17., χχὶ. 44. ; [58. γ11]. 14.: Ζϑοῇ. χὶ]. 8ὃ.; 10 8η. 11. 
84, 86. 44. ΧΧΙΠΠ. 8356. ὅδη. ἴν. 8.; 2 ΟἸχοη. χχῖν. 2], 22.: 
γψοῦβα 38, μα]. ἱχῖχ. 26.: “61. ΧΙ. 7.,) ΧΧΙ. ὅ.: νοῖβ 890, Ῥβαὶ. 
οχυῖ. 26.5Ό ΧΑΧΙΥ͂, 1δὅ. Ὥκδη. ἴχ. 27.: σνϑῦβο 29, 58. σχῃη[ι 9, 10.; 
4106], 11, 1δ.: γοῖβο 87. θη. ν]. 4. ΧΧΥΙΙ. 48. Ῥβαὶ. χχὶ! 7, 
8, 9. 

ΜΆΑΒΚ, [. 44. Τιον. χῖν. 2. 11. 2ὅ, 26. 1 ὅδιι. χχὶ. 6. ΙΧ. 
44, 158. Ιχγὶ. 24. ὋΧ. 4. Ῥοαΐ, χχῖν. 1. ΧΤΙΠΠ. 14. Ἰθλη. ἴχ. 27.: 
ὙΟΙΒΟ 24, 58. χπϊ, 9, 10.: 406], 1. 16. 

Τ 0 κΚἘ, [. 10. Τιαν. χυΐϊ. 17.: σνϑῖβ 89, Μίο. ἵν. 7.: σϑύβθ δδ. 
(δη. χχῖϊ 16.: σγϑῦβα 73. ἅδῃ. χχὶὶ. 16. 11. 21, 22. Του. χίϊ. 
8,4. : νουύβα 834. 158. νυν, 14, 156. ΙΥ΄Ξ. 26, 26. 1 Κίηρβ, συ. 1. 9., 
ΧΥΪΙ, 44.: γογβ 27 2 Κίηρβ, νυ. 14. Υ. 14. ἴον. σχῖν. 2. ΥἹ. 
8,4. 1 απ. χχὶ. 6, Χ. 4, 2 Κῖηρβ, ἴν. 29.: νϑῦβθ 28. [,6ν, συ], 
δ. ΧΙ].81]. 1 Κίηρβ, σ. 1.: σνϑῦβα ὅ1. (ὅθῃ. 1ν. 8.; 2 Οἤγοῃ. χχῖν. 
21,22. ΧΠ]1. 86. Ῥβαὶ. ᾿χῖχ. 26.:; «61. σχῖ, 7., χχὶ, ὅ. ΧΙ, 8. 
Ῥγχγου. χχυ. 6. ΧΎΥΤ]. 8. Τμον. χῖχ. 17.: σϑῦβα 27. (θη. νυἱὶ. 7.: 
γΘῦβ6 29, (ἀθρῃ. χιῖσχ, 1ὅ. 24.: σϑῦβ 82. ἅὑβη. χῖὶχ. 26. ΧΑ. 18. 
1588. ψ111. 14.;: ΖΘοΒ,. χι. 8.:;: Ῥδῃ. . 44. ΧΌΧΙ]Π,71 29. ἴβα. ]ϊν. 1.: 
γουβο ὅ0. ρβρϑ, χ. 8. 

ΨΦΟΗΕΝ, [. δῶ. ἃδη. χχνυῖ!. 192. 111. 14. Νυχηῦ. χχι. 8,9. ΥἹ]. 
49. Ἐχοά, χυῖ. 156. ὙΥὙ1Π1ι. 22. Τιου. σχὶϊ 8.: νοῦβο 88, 58. Ϊν. 1.; 
1γ1}. 11... χΙῖν. 8. ; Ζϑοῇ. χη]. 1.. χῖν. 8. : ψϑ 886 42. Ῥβαὶ. ἰχχχίῖχ. 4.» 

1 ὅ6ο ῬΑ ΤΟΥ 5 ΒοΙαύίοη μούνθοα δ παρίδῃ δη ἃ ΟἸΣΙβΔηἰγ, Ρ. 25. οέ βοῃῃ. 
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ΟΧΧΧΙ, 11.; ΜΙῖο. ν. 1. ὙΠ|ΕΙ. ὅδ. Τιον. χχ, 10.; Τδυΐ, χχῖϊ 21. 
ΙΧ. 831. Ῥτονυ. χχυ. 9.0. ΧΙ], 18. Ῥμᾳ]. οχυῖ. 20.: νοῦβα 34, 
2 ὥδι, υἱ1. 18.; αὶ]. ἰχχχῖχ. 80, 37., οχ. 4. ΧΎΊΤΙ. 12. Ῥχαὶ. χῖϊ. 
10., εἶχ. 8.17. ΧΙΧ, 28. [ῬΡββ]. ἱχιῖχ. 22, 

Αοτϑ, "1. 80. 2 δι. υἱῖ. 12.; Ῥβα]. Ιχχχῖχ. 4. ὙΠ]. 8. αδη. 
χνυῖϊ. 10.: νϑῦβο 9. ἀφη, χχχυῖ!. 28., χχχίχ. 1.: ψϑῦβο 17. Εἰχοά. 1. 7.: 
γοῦρο 20. Εἰχοά. 11. 2. : νοῦβ 24, χοῦ, 11. 11.: νούβα 80, χοῦ, 
11, 2.: νοῦβο 38. Εχοά. χῖχ. 8.: σγούβο 4δ. “Ζ05ῃ. {. 14.: ψουβα 46. 
2. ὅδια. υἱῖ. 2.; 54]. ὀοχχχῖ!. ὅ. : Ὑ6 1868 48. 1588. Ιχυ]. 1. Χ. 84. Τοουΐ. 
χ. 17.: Φοῦ, χχχῖν. 19... ΧΙ1Π]Ι. 17. 188. 1. 2.; χοᾶ. χί]. 857. : σϑῦβθ 
18, Τθευῦ. 1. 81.: νϑῖβθ 86. 1 Κίηρρ, Π,.10. ΧΎΥ]. 81. Ῥβαὶ. 
1χ. 9., χουν]. 18.,) ΧΟνΠ11. 9. 

ἜΟΜΑΝΑ͂, 1. 92, 46Γ. χ. 14. 1]. 6. Ῥτον. χχῖν. 12. : σϑύβα 1]. 
Ὠοαΐί. χ. 17.; 40}. χχχῖν. 195. 11Π1,.8. «6Ὑ. χυῇ. 6. 1ΚΧ{..11. σδη. 
χυ 10. ΙΧ, 20. ἴ588. χὶν. 9.; 661. χν. 6. ΧΙ. 1. Ἰόβα]. χοῖν. 
14. : νούβο 85. 90}, χ]!. 11. Χ]η. 9. Απῖοβ, νυν. 1ὅ. : σϑύβθ 16, 188. 
ν. 21]. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ͂, 1. 90. ἴ88. Σῖλν, 2ὅ. Ὗ. 18. Ἰ)ουΐ. χνι, 7.; 
χῖχ. 19., χχῖν. 7. ΙΧ. 18. Ἰθϑαΐί, χυ. 1. Χ. 1. Ἑχοα. χ. 21.. 
χῖν. 3ῶ9.: ΝΡ. ἰκ. 18. : νούβθβ ὃ---(6,. Εχοά, χνυὶϊ. 1ὅ., χυι. 6.:; 
ΝΠ. ΧΙ]. 4., χχ. 11.,), χχυὶ. 64, θ0ὅ.: νοῦβθβ 8, 9, 10. Νυμρ. χχυ. 
1,.9., Χχῖ. 4., χῖν. 2. 86.; Ῥβα]. ουὐἱ. 14. 190. ΧΙ0Υ. 84. ὅδη. 111. 16. 
ΧΎ. 83. Τβα. 1π|,.8, 9. ; Ῥβα]. χχῖ!. ; μα]. χ].: νοῦβα 4. Ῥρα]. χυϊ. 10. 

2 ΟὈΟΒΙΝΤΗΙΑΝΆ, Υ. 17. 158. Χ]Ὴ], 18, 19. ΟὟ. 2. [588. ΧΙῖχ. 8. 
ΧΙ, 8. (΄6η. 11. 4. 

(λιάτιανβ, Π]. 16. Ῥρβαὶ. οσχἹηι, 2, 111. 6. ἅδη. χν. 6.: σνϑυβθ 
17. Ἐπ χοᾶ. χι. 40. ΙΥ΄΄. 22, ἀβη. χχὶ. 2. 9., χυἹ. 1. 

ἘΡΗΒΒΙΑΝΒ, ΠῚ. 17. 58. ἵν. 19, ΥἹ. 9. Ἰθουΐύ. χ. 17.; {00, 
Χχχχῖν. 19. 
ΟΕΙΠΙΙΡΡΙΑΝΒΗ͂, [1]. 10. 1858. χ]ν. 283, ΙΥὖ΄ῴ ὅ. ῬΡΒΑ]. οχῖχ, 16]. 

Οχὶν. 18. 
Ομ ΑΝΒ, ΠΠ. 11. Τουΐ. χ. 16. 1Π|. 2δὅ. Ἰ)ουΐ. χ. 17.:; «“0Ὁ, 

χχχιῖν. 19, 
2 ΤΉῊΒΒΒΑΤΙΟΝΤΑΝΑ͂, [Π. 4. ΠΔη. χὶ. 836. : νϑύβα 8. [86, ΧΙ. 4. 
1 ΤΊΙΜΟΤΗΥ, 1]. 138. ὅδη. 1. 27.: γοῖβα 14. θη. 11. 6. ΥἹ. 7. 

40}, 1. 21. ; 00]. ν. 14. ; Ῥραὶ. χ]ῖχ. 18. 
2 ΤΙΜΟΤΉΥ, [1]. 8, χοᾶ. νἱι. 11. 22. 
ἩἨΈΒΕΕΥΒ, 1. 2. Νυιῦ. ΧΙ]. 7. : γοῦβα 17. Νυμαῦρ. χῖν. 8, 86. 

Ὑ. 4. 1 Οἴγτοι. χχῖ, 138... ὙΠ. 1. ὅθη. χῖν. 18. [Χ. 2. χοῦ, 
χχυ,, χχυΐϊ. 86., χ]. 8.: σνοῖβθ 13, 1ωον. χυ]. 14.: νοῖβ 14. Νυμῃῦ. 
χῖσ. 2, Χ, 12, 18. Ῥβαὶ. οχ. 1. : σψϑῖβ 27. 158, ἰχῖν. 1.: σνϑυύβα 28. 
Ὠουΐ. χυϊ. 6. ΧΙ. 8. (6ῃ. ἱ. 1. : τγοῖβο 4. (6. 1γ. 4. : νοῦβθ ὅ. 
διη. νυ. 24.: σνεούβο 7. θη. νυἱ. 8. 14.: σνϑύβο 8. (ὑδβῃ. σχῇ. Ἔὀ 1. 4.: 
γοχβ6 18, ἀθη. χ]νὶ. 9.; Ρβα]. χχῖχ, 13.: νϑῦβο 14. Ηοβθϑϑ, χῖν. 2. : 
ψοΥβα 17. θη. χχὶϊ. 1.: ψϑῖβ 18. βη. χχὶ. 12. : σϑῦβθ 20. (ἀβθη. 
ΧΧΥΙ. 28.: γοῦβ 22, (ἀοῃ. 1. 34.: γοῖβα 28. ὕχοάα. 11, 2.: σϑύβθθ 
28, χοᾶ. χὶ!. 18.: νεῖβ 29. Εχοᾶ, χῖν. 22.: σγϑύβθ 80. ε[ο8, 
νἱ. 20.: γϑῖβ 31. «705. 11. 1., νἱ. 17... 28.: γϑύβ 82. «παρ᾿ γἱ. 
4, 1δ. 11.: 1 ϑαμι. νἱϊ.; 2 ὅϑδια. 11.: ψϑσβθ 838. 2 ὅϑαχη, Ὑ1|.:; 
ας. χν.; Πδῃ. νἱ. : ψούββ 84, Τ04η, 11.; γϑίβα 8ὅ. 2 ἸΚηρβ, 1γ. 

ο 4 
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20.; 2 ΜδροΔΡ. νἱ. δᾶ νυν. ΧΙ11. 9. ΝΌμΩΡ. ΧΧΥΙ. 16.: ὙΘΙΒΟΒ 12, 
18. 7» Χχχυ. 8.; ῬτοΥ, ἵν. 26. : ψϑῖβθ 16. Τ)οαΐ. χχῖχ. 18. : ὙΘΥβ6 
16. οη. χχν. 31.: γοα 18. ἘΠ χοῦ, χῖχ. 16.: σϑῦύβθ 29. Ὄσαί. ἵν. 
24, ΧΙΤΠΠ, 11. 1μδν. 1ν. 12. 21., χυῖ 27.: ΝΗΡ. ΧΙχ. ὃ. : ψοῖβο 14, 
Μῖιο. 1. 10. 

ΤΑΜΕΒ, 1. 19. Ῥτον. χυἱἹ. 27. Π. 1. Του. χῖσχ. 1δ. ; Ῥσον, χχῖν. 
25, : ψοῖβο 21. σοη. χχῖϊ 9.: σνϑῦβα 9ὅ. “088. 1, 1., νἱ. 17. 28, 
Υ, 8. Ῥτον. ΧΥΪ. 27. : γοΥθ6 11. “00, 1. 21, 22., ΧΙ. : νούθο5 17, 18, 
1 Κίηρβ, χυἱ. 1., ΧΥ1. 41. 

1 ῬΕΤΕᾺΕ, ΤΙ, 8. Ῥβα]. χχχῖν. 9.: σψϑύβθ 4. Ῥβα]. οχυἶὶ, 922,: 
ΥΘΥΒΘ 10. Ἡοβθϑ, 11. 28.: νεύβο 17. Ῥτου. χχῖν. 21. Π]. 6. δῃ. 
ΧΥΙΪ. 12. : σὑ ῦβ6 20. αδῃ. γἹ]. 8. 12. ἸΤΥ̓.ῴᾶ 18. Ῥτογ. χὶ. 351. ὙὟ. ὅ. 
Ῥγχγονυ. 111. 34, : σϑύβθ 7. ᾿μΑ]. ἵν. 28. 

2 ῬΕΤΕΕ, [1]. ὅ. ἅδη. νἱ. 28., ψἱ. : σψϑῖβα 6, (ἃἀβθῃ. χίῖχ': 
γΟΙΒ6Β 1ὅ, 16, ΝΌΏΡ. και, 11], 4. Ἐϊ2. χιϊ. 21. : νϑύβθϑ ὅ, 6. ἀοῃ. 
1.1, 2, 6. νἱῖ. 21.: νϑῖβθ 8. Ῥβ8]. χο. 4.: σγϑῦβα 10, Ῥβα]. οἱ. 26, 
ΟἿ. : ψούβα 18, 186. ἶχν. 17.,) ἴχυ]. 22. 

1 90Ην, 1. 8. Ῥτου. σχχ. 9. ΠῚ. ὅ, 188. 1111. 4. : γρϑῖβα 12, ('ϑῃ. 
ἵν. 8. 

1ῦ}Ε, γϑῖβ ὅ. ΝΌΏΡ. χῖν. 35ὅ.: νϑῖβθ 7. ἄρῃ. σχῖχ. : ψϑυβα 1]. 
(ἀοη. ἴγ. 8.; Νυμῦ. χχῖ]. δα χυὶ. 1. 51. 
ΠΕΥΕΙΑΤΙΟΝ, [. 6. Ἑχοᾶ. χῖχ. 6. : γούβθ 7. ζἄβθοϊ, χιῖῖ 10---Ἰ4.: 

ὙΟΥ868 14, 16, 81. Χ. ὅ. 6., νἱἹἱ. 9. ψ1Π1. 2. Π]. 14. Νυμῦ. χχυ. 2., 
ΧΧΧῚ, 16. : γρ86 20, 1 Κίηρϑ, χυϊ. 81., χχὶ. 28.; 2 Κίηρβ, ἴχ, 88. 
11Π|. 7. 158. χχῖϊ. 22. : 400, ΧΙ]. 14. : σϑυύβθ 9. 188. ἢν 14. : νοῦβα 19. 
Ῥγον. 111. 11, 12. ΤΥ͂. Υ. Ἐκ. χχῖν. 9----Ἴ1.; 158. νἱ., ἴν. 6. ; ΕΖ. 1. δηᾶ 
χ, Ὗ.01]. 1) 8η. νι]. 10. ΥἹ. 8. ἘΖ. χῖν. 21.: ΨΟΙΒΘ 12. 1:8. χχῖν. 18--- 
22., ΧΧΧῖν. 4.: Ὑ6 186 14, Ῥρα]. οἷ. 27.; 158. Χχχχῖν. 4.: γϑβθβ 16,10. 
ΗΟ. Χ. 8.:; [54. 11. 10. 19----2Ζ21. Υ1. 5. ΕΖ. 1χ. 4. ΥὙ1Π11.3. Ἐκ. σχχχ. 
7,8.: Τὸν; χυῖ. 12. ΤΧ. 8. 4006], 1. 6., 11. 4.: ψΘ186 14. 1) 4. χ. 18. 20.: 

ψοῦβα 20. Ῥβ8]. οχν, 4.,) οὀσχχυ. Ἰδ. Χ, 2, ΕΖ. 11, 9, 10.: σψϑῦβα ὃ. 

76. Χχνυ. 80. : ΨΘΥΒΘ : 1) 6π. γ111. 26., χιῖ, 4. 7. 9. : σϑύβϑ 9, 10,11]. 

ΕΖ. ἴ1. 8--,4, ΧΙ. 4. Ζδθονι. ἵν, 2, 8. 11. 14.: νοῖβα ὅ. Κιηρθ, 
Ὶ; 9---]2.: ψΘΙΒΘ 6.1 Κίηρβ, χυῇ. 1.; Εὐχοα, χνῇ, 19, 20. : ΨΘΙΒΘ Ἷ: 

ἼὭλῃ. νἱϊ. 7, 8. : γούβα 10, Ἐβ[ῃ. 1χ. 29.: γοΥβα 15. 281}. 11. 44., ν]. 

21. : Ῥραὶ. Ὦ, 2. ΧΙ]1]. 1. Μῖο. ἵν. 9. 10., ν. 2.; (ἀδη. ΧΧΧΥΙ. 9, 10.: 

ΤΟΥ ὁ ὅ, ῬΑ]. 11. 9.; νούβα 7. δ}. χ. 13. 2]1.. χὶ. 1., χι. 1. νουβα 14. 

Ὥχδη. γνἱ!. 2ὅ., χ!. 7. ΧΙἼΠΙ. 1. δη. -νἱ!. ϑι: γοῦβα 10. (ἀςη. ΙΧ. 6. 

ψοχβα 14. Ὅδη. 11. ΧΙ. 8. 1588. χχὶ. 9.:; «61. 11. 8.; 4. 1γ. 27.: 

ψογβα 10. Ῥραὶ. ἰΙχχυ. 9.; [58. 11. 22.; «061. Χχυ. 1δὅ.: σνϑύβθ 14, 

Ὅλη. νἱϊ. 18. ; [588. ΧΙΧ, 1.: ὑϑ 86 1ὅ. 4706]. 111. 18. : γψοῦβθ8 19, 20. 

158. 1χ11.: [μ8τὼ. 1. 156. ΧΥΎ. ὃ. Ὁ χοά, χγυ. 1.: υὑϑῖβα 4. 61. ΣΧ. 7.: 

ψογ86 8. Εὐχοά. ΧΙ]. 9ὅ,; 1 ἜΠΕῚ γἱῖ, 11.; 1568. νἱ. 4. ΟΧΥῚ. 2. 
Ἑ χοᾶ. ιχ. 8---12., ἜΉΣΕΝ ΥΘΙΒΘ 12. [βὰ. χὶ. 1ὅ, 16. ΧΥΠΪ. 1. 

461. 11. 18. : νψούβθ 8. 11: ΧΧΙΊ. 1.: γϑυῆα 4. «61. ἢ .: νοῦβα 12. 

ὭὌδη. νυἱῖ. 20. 24. : ψεῦβα 1δὅ. 188. υἷι. 7.; Φ61, χῖίν. 2. ΧΥ͂1Π]. 

2. 15ὰ. χχὶ. 1---10.: 461. 11. ; [58. ΧΙ], χῖν. σχχῖν. 11. 18.;: «080. 1. 
8, 39. 40.: νοῖβο 8. 96. 11. 7.; Ναβ. 11. 4.: νϑῦβα 4. 158. Χ]ΥΠ1. 

20., 1.11. 261. 1. 8.,ὄ 1... 6. 456. : γοῖβα 6. {6:. 1. 1ὅ. 29. ; ῬΒδὶ. 

ΟΧΧΧΎΙΙ. 8.: ΨΘΙΒ6Β 7, 8, 156. χΙνΙ. 7--9.; 961. 1. 81.: γθῖβθ 11. 
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Ἐ2. χχυϊ. ; [88, ΧΧΙΪ : γοῖ86 18. 188. χχχῖν. 10.: νϑύβθ 20, [β88. 
χν. 28., Χ]ῖχ. 18.; 4Φ61. 11. 48. ; θδη. ἱν. 14.: νοσβα 2]. “[6γ. 11. 
ὅ8. θ4.: νοῦβα 22. ἴβα. χχῖν. 8. : “61. νἱ]. 34., χχυ. 10.: νϑυύβ 23. 
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1. 1δ. : γΟΊβΒ68 17, 18. 188. χχχῖν. 6.; ΕΖ, χχχίχ, 17---20: σνϑῦβα 20. 
158. χχχ, 33.;: δη. νἱ].. 11. 265. ΧΑΧ., 4. )4η. νἱ]. 9. 22. 27.: 
γοῦθο 7. ΕΖ. χχχῖχ. 2.: ψϑύβοβ 8, 9. ΕΖ. ΧΧΧΥ]]Ί,., ΧΧΧΙ͂Χ. : ὙΘΙΒΘΟΒ 
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Χ ΧΙ. 1. 188. ἴχν. 17., ἰχυἱ. 22. : νϑῦβα 2. ΕΖ. χὶ,, συν. : ὙΘΙΒ6 
ῶ. ἘΠ. χΧχχυῖ. 27.: γοῦβο 4. 84. χχχυ. 10.: σγϑῦβα ὅ. [884. ΧΙ. 
19.: νϑῦϑθ 10. ΕΖ. χ]. 2.: γνϑῖβ 11. ΕΖ. χ]ν. 3].: γοῦβο 16. 
ζΖ. χ]. 8.: νϑύβα 19. 88. ᾿ΐν. 11, 12. ; Ἐχοαᾶ, χχυ!Ὅ!. 17. : ὙΘΥΒΘ 
28. 188. 1χ. 19,: ἘΠ. Σ]νΠ, 86ὅ.: ψοῦβοβ 94, 25. 158. Ιχ. ὃ. 1]. 
20, Χ ΑΧΤΙΙ, 1. Ἐπ. χ]νἹ!. 1. 12.; Ζδϑος. χὶν. 8.: σϑύβ 8. Ζϑοῃ. 
χῖν. 1]. : ψϑύβθ ὅ. [β8ἃ. ἰχ. 19.;: ΕΖ. χὶν!, 35. : νουῦβ 10. 2 Δῃ. 
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᾿ ΤᾺΪΒ ΘΟ ΟΣ ἢδ8 ΘΟ ᾿ακθη ἸΌτα ΚΠΘΌΡἘΒ ““ ΕΘοθηβαβ Το γΆϊη Γ᾽ εἴϑυβ Τοβῖα- 
ΤΏΘΗΠ ἴῃ Νονο," Δρρϑπαθᾶ ἴο [86 Βθοοηα γο]μπηθ οὗ μἷ8β δἀϊοῃ οὗ [86 ασθοκ Τεβίδσηθηΐ, ἴῃ 
ΘΟ ΘΟ οι. νει ἢ {86 ΘοΟΠοΙαἀϊηρ ρϑτῦ οἵ ἃ Ὀθδ  Ὁ}}ν ῥυϊηϊθα ρατρῃ]οῦ οηθ 164 “ ῬΑΒΒΑρΡΘΒ 
οἰτοα ἔτοχα μ6 ΟἹά Ταβίδτηθην Ὀγ ἴμ6 ΥΥ̓ του οὗ 18 Νὸν Τοδίδσμθηῖ, σοηραγϑᾶ τ] [86 
ΟΥΡΠ81 ΗΘ τον δηα 186 ϑαρίπαρίπῦ γουϑίοπ. Αὐγαηρθα ὈΥ [86 ὑπο Υ 61888 'π [μ0 ΤΒεο- 
Ἰορίοϑὶ ϑδοπήμδσυ, Απάογου, δηα ῥα] Βηθᾶ δὖ 61 τϑαπδβί, ἀπ ᾶοσ (86 βπροσίϊηϊοημᾶάθπορ οὗ 
Μ. διυδτί, Α88ος. Ῥχοΐ. οὗ ὅδο. "ὐϊοχαίασο,; Αηάογου, 1827, 4ϊ0, 

γΟΙ,. 11. ἐκ ἢ 
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ΡΑΒΤ 11. 

ΒΙΒΙΙΟΑΙ͂, ἹΝΤΕΒΡΕΒΕΤΑΤΊΟΝ. 

ΒΟΟΚ 1, 

ΘΕΝΕΞΒΑΙ, ΡΕΙΝΟΙΡΙῈΒ ΟΕ ἹΝΤΕΒΡΕΒΕΤΑΊΤΙΟΝ, 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΒ 1. 

ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΆΒΥ. 

ΤῊΞ τηθϑηΐηρ' οὗ 811 ἰαηριαρα Ὑμοίμον ει δύθῃ ΟἹ ΒΡΟΚΘΙ 15 8566 }- 
ταλποα Ὀγν {μ6 Δρρ!!οαίίοπ οὗὨ οογύίδιτι σθῃθγΆ] Ὀυῖηο1 0168, ΤΉΘΒΘ ΡΥ1Π- 
ΟἶΡ]68 ἴπὶ {μον γϑδίίοῃ ο δουιρύασθ ἅτ ο8116α ϑαογεά ον ηιθηθιμο8. 
ΤΊ δρρ!ϊοδϊίοη οὔ ἔμθπὰ μ88 τϑοοῖγϑα {Π6 πᾶπλθ Κἰχεφοβῖβ. ΤῊΘ ΤΟΥΤΊΘΓ 
15 1886 βοΐϑθμοο ; {86 Ἰαὐΐοι 108 ργϑοίιοδὶ Δρρ]οδῦοη. ΑἸΟΥ [16 ογίξεοΐϑηι 
οὗ [6 ἰοχύ μα βϑϑῃ βού]6α, [6 ἐπίουργοίου διυῦουβ ὍΡΟΙ 18 ΟΠΟΘ, 
ΒΟ πο αᾶ68 ὕνγο ἐμπῖηρ8 :; ἢτβύ, ἰο δββοοῖδίθ ἴτὶ μ18. οὐσῖι τηῖϊπα πψι{ἢ {86 
Ἰαπρααρσα οὗὨ {μ6 ΒΙΌ]6 ἴμ6 Ῥγθοῖβο 14688 10 τγὰβ ἀθβιρηθα [ο ΘΟηΨΘΥ : 
δια ποχύ, ἴο οχοῖζο {86 βαρ 1468.8 ἴῃ {86 τυληάβ οἵ οἴβουβ, ὈΥ̓ ΒΡΟΚθῃ 
ΟΥ τγϊ θη βῖρηθ, Ηδ ἰχῖθβ. ἴο Δρργθῃοπᾶ {π6 τηϑθϑπίηρ' οἵὗὁἨ δοιιρίαγα ; 
Δ ἩΒΘη 6 μ88 ΔΡρυθῃοπᾶβα ο δχβιδιῦ 1 106] ΊΌ]γ. ὙᾺ1Β 15 ΔῸ 
ΘαΒΥ ἰθβῖς. Α ῬοοΚ {1 {Ἀ86 ΒΙΡ]6 15 απίααθ ἴῃ ομδγϑοίθυ -1ὺ ΘΟΠΊ6Β 
ἴο τηδῃ αν] Π6} Ὁ αἰϊοβίθα δᾶ τι δυϊμουϊ αν οἰθίτηβ. Ηθποθ ἴΐ 
Βῃου]ᾶ ποὺ Ὀ6 περ] ΠΡ ΘΠΠΥ ΟΥ ΤΆΒΏΪΥ ταϑαα]θα τὰ. (Οὐοτίαϊη αἀ08}18- 
οδἴλομβ ἃΥ6 ὩΘΟΘΒΒΑσῪ 0 ἴτη σὴ ψου]ᾶ Τρ ν οχρουμᾶ Ὁ. ΤΏδΒθ 
416 ὑπο ο]ᾶ, ἐπέοϊφοίμαϊ ἀπ πιογαῖ. ὙΥ6 588}} ὈΓΙ ΘΗ τοίου ὕο {μ6}}, 
ῬΥΘιαβίηρ [μδὺ ΤῸ 8118} τηθαβυγθ οὐ {Π6 βυοοθββ δὐθπαϊπρ' {π6 Ἰηῦϑυ- 
Ῥγϑίου Β σοῦ ἄδρομᾶβ οὰ {ΠῚ μοββθββίοῃ. ΤΉΘΥ ἅγ6 οὗὨ Δ ἸΠΟΥΘ 
ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ Π 8 ΒΟΙῺ6 ἄρ, ΘΆ} ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ. 

Τιοὐ 8 ἢγβύ γϑίου ἕο (οβθ αὐ] 1Π 0 1 0}}8 ἡ ΒΙΟΝ τᾶν Ὀ6 ἰθγτηθα, ΤῸΣ 
αἰδυ πούϊομ Ἐ 856 Κα. ἐπέοζροξμαί. 

Ηδγο ἃ βουπᾷ ἡκαάσηιοηΐ ν7}}} βυισραοβῦ 1561} αὖ [86 οαΐβοῦ 88 ἃ ἰδίην 
1Π 6 ΊΒΡΟΙΒΔΌ]6. 

ΤῊϊ5 ΤΔΟΟΪΥ Θμ80165 οπ6 [0 ΘΟΙΏΡΘΓΘ 88 Ψ76}} ἃ8 [0 Θσχϑιηῖμο: 
βδραγαίθ {ππρΒ {μαὺ 8176 β'τη1] τ, πα ἰο ἀἸβιάπραβη. {86 ὕσπιθ ἔτοσα {86 
(αἶδθ. Βν {86 αἷά οὗ 10, (μ6 τὶρμύ βισπιβοιῦίοι οὗ ἃ ποσζὰ ἴῃ ἃ ραγὰ- 
οὐἶδν ῬΙδοθ Μ11}] θ6 βοθοίθα ἔγοτα. διηοπρ' οἴμοθ, ΤῊ6 δααρίδίοῃ οὗ 
Ρατουϊαν ἱπβδίσυοίάομβ ἴο {μπ6 βίαίθ 8πα οἰτουτηβίδῃοθθ οἵ ἐμόοβα οὐἹ- 
σἴηΑ ΠΥ δΔαγοββαᾶ Ὀγ {Π6 βδουϑᾶ πυϊίουβ, ἀπά {μοῖν οοπποοίϊοπ στ [Π6 
ὨΘΙΡΒΟΌΣΙΠρ ῬΑΥΔΡΎΔΡΗΒ, 011 Ὀ6 Το στρ] Ἀρρυθμοπαᾶρᾶ. ΤὨΘ 
ὀοΙΆΡΑτίβου. οὐ Ῥδυβ]]οῖβ ψ1}1 θ6 Ὀούζευ οοπαποίθα. Τὰ ἄθρυθο οὗ 
τρογίδηοα Ὀθ]οπρίηρ' [0 {π6 ψϑυϊοιβ ραγίβ οὐ δουιρίασθ γ711}} 06. ΤΟΓΘ 
ὨΘΔΙΥ δα]υδίοα, Τὴθ ἰθιωρουασυ ἀπ ἰμ6 Ῥουτηδηθηῦ.--- [86 Βυπιδῃ 
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ἔοσιῃ πᾶ {π6 ἀϊνίπο βυβδίδμοο --- 111 6 αἰβουιτηϊπαίθα, ΤῈ οχϑοὶ 
1ᾶάθαβ οὐ {86 οὐὔἹρῖπαὶ δαῦΠοΟΥΒ 1111] θ6 βοῖζθα, ὙΤμδαῦ ἃ ροοῦ Ἰπάρτηρηί, 
Θχοχζοιϊβϑᾷ ἰο ἀϊβοοσῃ {π6 ὑτ06 δηα {86 ἴα]56, {ῃ6 γϑὰ] δπᾷ {π6 ἔδποιῖδῃ,, 
15 ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴο 8 ροοα ᾿πἰοιργθίθυ 15 δἰπηοβῦ β6] -ουιἀθπῦ; [ῸΥ 10, ΤΏΟΓΘ 
ἴμβαπ δην ίηρ' 6186, 071} ργθνθπὺ τη ἔγοτα ἘἈ]1ηρ' Ἰηΐο ΟΥΤΟσ5 ΜΠ 
ὙγΒ160 ἢ ονϑα {86 ἰοατηθα ἀγὸ οἴζθῃ θηἰδηρ]θα, ὙΥ̓ αὐ ργουπα]6885 ὑμΘΟυ 65 
711 10 τοὐϑοὺῦ σι πουῦ οογολοπυ ὙΠΟΓΘ ἅτ {πϊηρθ ἰοο ΒΙΡ [ῸΓ 
Ἡσταδθη ΘΟ Βοηδίοη: τὖ Μη] τοῦδ ΤτΌτὰ Βθαυοῃηρ' 1ηὔο {[686. 
ΓΤ Βουβαηα5 δἰξοιαρῦ ἰο Ὧ6 1856 ρου ψῇηδαὺ 15 συ ίθῃ ; Ραῦ Βίχοηρ, 
σ]ΡΌΤΟΙΒ Β6η56 {1 τοΐγαϊτι ἔγοτι δανθηὐατιπρ το {Π6 τηγβίθυϊουβ ἐμεῦ 
1168 Ρογομᾶ {Π6 τϑβοι οἵὁἨ ἐμ6 πυχηδῃ 1ηὐ6]]6ού, [Ὁ ψΨ1] ποὺ αὐϊοιηρύ ἰο 
Ὀδ6 Ονθύνιθα δηα ΘΧροϑθ 18 ῬΟΒΒΘΟΒΒΟΥ ἴο [86 ΟΠ ΔΒΒΙΟη οἵ 41] βοθου- 
τη] Πθα Θχροβιύουβ, [Ὁ 15 δἰτηοβῦ ἸΏΡΟΒΒΙΡ]6 ο ογουταίθ {μ8 θεποῆύ οἴ 
ὃ. ΤΔΟΌΪΟΥ Βοἢ 85 ὑμαῦ γγχα 816 ὑὐγίπρ' ἴο ἀββοῦθα, ἴῃ {Π6 Ῥγουπο οὗ 
᾿ηἰογργοίδιθίοη. 1 10 ἄοο5. ποὺ δἰγγαυβ αἸΒΟΟΥΟΥ {μ6 βαΐθ ραίμ, 1 
Κοθρβ {ῃ6 δχροβιίου πθδ} 10, απίοιηρίθα ΡΥ {μ6 ἀθ] αβῖοπβ ἴο ἡ ΒΙΟἢ ἢ 6 
185. ΘΧΡΟΒΘα, οἡ ΘΥΘΙῪ 5146, διη1α {Π6 ᾿πηυταθταθ]θ ἀθρτθθθ Οἵ τηογὰ] 
Θυνιάθηοθ τυ ΒΟ. ἢ6 μα5 ἰο ἄθα]. ἨΠ5 ἡπαρσταθπῦ τηαϑὺ Ὀ6 βίχοηρ, 
ὙἹΡΌΓΟΙΒ, Οἰθδ1, ὑο Υ68 1156 811 {π6 ραυβ δπα ροϊηίβ οἵ [86 ΒΙρΡῊ {Πθηγ68 
ἴο ὙΠΙΟᾺ τὖ 15 ΔΡΡΙ16α, 1116 10 ϑπαθδνουῦβ ὅο ΔΡΡΥΘΒΘηα {86 ὙΘΥΥ 
166 885 ϑιι οαϊθα ὈΥ {Π8 βδογθα ὙΥΘ 5. 

“Πηασίπαξίοη, 15 αἰδο γθαπϊβιίθ, Τμθ Ἰαπσπαρα οἵ [86 Β1Ρ016 15 ΒΊΡΆΪΥ 
οοἰουτοᾶ, ΤΠ βύγ]θ 18 1Ὁ]] οἵ ᾶροθ. Τα οὐἹρὶπα] τϑϑάθυβ ὍγΟΓῸ 
ΘοσαΒίομ θα ἐο {86 ἰδηρτασο Οὗ ροθυ,. Τῆρῦ ΠΟΥ νγὰβ δοίϊνθ υ 
ΘΙΏΡΙου θα ἴῃ δβϑιβύϊηρ {μθὴ ο Δρρυθβοπα τϑ]]ριουβ δηα αὐδύγδοῦ 
ἰγαΐῃ. Τῆον ᾿ππαὈι θα οουπίγθ8 Θσα {μ6 οαὐνγεαγα δηα τηρίοταὶ 
ὙΓΘΙΘ ῬΟΥΤΘΥΓᾺ] ο]θιιθηΐβ ἴῃ οαἰ ἀναίίπρ [η6 οιμούομα! ρατὺ οὐ ἸηϑπἘ 
ἡϑύασθ. Π6 ὙΠ ΘΥΒ ὑποιηβοῖνοθ ἃ8. οὐἹθηΐαβ, ραυΐοοκ οὐ {π6 β8πὶ 
ἰοιρουδιαθηῦ πα τγοίθ οαὐ οὗἉ {πμ6 ἀδρίῃ οὗἨ ὑμ6 βϑηβ τηθηΐαὶ μα 18. 
ΑΘΟΘΟΥΔΙΠρΡῚγ ἃ ἄδρταο οὗἩ ᾿πηθριπδίϊοι 15 ὩΘΟΘΕΒΑΙῪ [ο δηΐου ἱπίο (86 
ἔθϑιηρβ οὗ {π6 Ὑυιίουβ ἃ5. γ761}} δβ {π61} γβὺ τϑϑαθιβ ---- ἰο βυτγτουσπά 
ΟΠ 6561 πιὰ {86 Ἰπηῆθθποθβ Ὁπάου ΒΟ. {ΠΟΥ πουρηῦ δπηᾶ δοίοᾶ, 
Τηρβίθϑα οἵὨ δα γβίπρ' {ποὶν Ἰδηρτιαρα ἃ8 ὃ ἔοστηα]α, 10 τασιϑὺ Ρ6. ὙΤΘΥΤΩΪΥ 
ΒΘΙΖΘα 85 ἃ νϑῃῖοΐθ οὐ πηργθδϑῖνο ἰ46αϑ, δθα Ὀσοῦρμῦ όσα ἴο {86 
ΔΡΌΡΥΘΗΘΏΒΙΟΙ 885 ἃ ᾿ἰνῖηρ' [Ὠ]ηρ. Α οοἱᾶ ἀπᾷ ἔουτηδ) {ΠῚ θυ] το  Ιοἢ 
1η6 Ἰραγηθα ὑμθοϊορίδη τᾶν Ὀτὶπρ τὖ ΜΠ 181] ἰο ρογοεῖν 118. Ῥγο- 
Ῥυιθθ5. δηα ᾿θαυίιθβ. ΤῊ βίγίθ Ὑ1] μ6 ἀθῃυᾶβα οὗἉ 15 ρ]ονίηρ, 
Ὀτϑαίηρ ομαγϑοίοσ ΤῊ βοὺ] ὙΠ] ΡῈ οχίγαοίοα ἴοι 10. ΤΠ 
ΘΟΪΟΌΥΒ 0111} Ὀ6 (Δ Κοη αὐ Ὺ ὈΥ ἃ ἀοίουιογαϊηρ' πα] 8186. ΠηδρΊπαίοι 
γ71}} ἀοα 1688 ργουθηῦ {Π6 δχροβιίου ἔγοια ἔγδαπθηύ ταϊβίακϑ. 

Βαυΐ ψ 1116 ἃ ομαβίθηβα ᾿τπηδρΊηδίλοη 18 ΠΘΟΘΕΒΑΙῪ ἴο {Π6 1 οι υϑίου, 
1Π6 ΘΧοθθβ οὗ 1Ὁ 15. ὙΘΥῪ Ῥϑυπϊοῖοαβ. ἊΑπ ὉΠ]1ΟΘ Βα ἱπιδρίηθίϊομ Πδ8 
Ργοαπορα αἰβαβύγουβ οἴδοίβ ἴῃ {πΠ6 τηἰογργοίαίίου. οὐ δουρίαγο, ὙΥ80 
δὰ5 ποὺ μϑαγὰ οἵ {μ8 8] 6ρουϊβίηρ ργόοθββθβ ἴῃ ΙΟΙ τηϑην οὗ {86 
ΤΑ γ5 Ἰπαπα]σοά, ἰο {μ6 ραυνθβίοη οἵ π6 ἔσὰθ 56η86 ἢ [πὶ {Π ΤΠΒΏΠΟΥ, 
1π6 Βιάάθῃ βθῆβθβ οὗ τηγβϑίϊοβ αν ββθῃ ρυῦ [ογ ἃ8 {μ6 ἀϊνίπα 
τὐίογδποθβ οὗ {ῃ6 ἰαχί. Τη6 ταϑη] 14 βθηδθ5 οἵ (Οὐοοοθίαβ δηᾶ Π15 
ΤΟ]]ονγοσβ, {Π6 τηϑίθρμουῖοαὶ ἄγθαπιβ οὗ ἸΚ δδοῖ δῃᾷ (1111, {π6 Ῥμ]]οβο- 
ῬὮ164] γούθυῖθβ οὗ Ἡπίοβίηβοι, μαν θθθη Ῥγορουπᾶθα 85 {π8 τηϊπᾶ οὗ 
[86 ϑρισιῦ Τὴ 81} βιο. οαβ08 πηδρ δύο πᾶ8 Ὀθοπ (μ8 ἀοπιϊπαηί 
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[ΔοΌ]γ γαῦμοῦ ἐμπᾶπ βουπᾶ αᾶρταθπ ; ΒΘ ΓθαΒ {π6 Ἰαὐίοι βμου]α τορὰ- 
Ἰαΐο μιᾷ οοηίτοὶ ἐπ οχογοῖβο οὔ {88 ἔοιτηοσ. 16 δχοθέβῖνα ἀθυϑὶορ- 
πιθηῦ οὗ {86 ᾿πιαρίπαίάνο (ΔουΥ τον 6 566π ἴῃ «ΘΥΘΑΥ ΤΓΆΥΙΟΥ, 
ὙΠ056 ΤΆΠΟΥ ψγπαουϊηρ' διηϊα {Π6 ρ]οτίθβ οὐ παίατθ, δπα βϑ]θοίπρ' {ῃ6 
βπαϑὺ ἱπιᾶσθϑ ὙΠ1ΟΒ 1ὖ ΒΗ 64 ἐοΥμ πῃ Ἰαχυτίουβ σα θ απο 6, γγ88 ΒΟΘΙῸΘ 
τοϑίτοι ϑα πη (μ6 θουπάᾶ]θθθ ππΐνοσβθ [ᾧ 15. Μψ068}1} Κποσπ {πᾶὖ ἢ 
δα ἃ ὙΟΥΥ ἀείδοινα υἱθν οὗἩἨἁ νϑιίουβ ἱπιροτίαπῦ ἀοοίτπθθ. Βαῦ {88 
τδη οἵ νἱρογοῦβ ἡαδρτησηύ 0011] παίατα ΠΥ Ομ ΘΟ Β15 ᾿πηδριπαίλομ ἤθη 
10. ἐοιηρίβ δὰ Ὀογοπᾷ {μ6 Ὀουπάατϊοβ οὗ βαΐβ δχούγβίου. (ὑπ {δ6 
οἶβδὺ μαπά, ἃ ὑγϑακ ἡιαρταθπὺ ἴῃ ἈΠἰᾶποθ 1} ὁ Ἠοτια πηδρΊπδ 0 18 
ὍΠΔΡΙ6 ἰο τοϑϑὺ {86. Δ]Πυτοταθηύ. Εἰ δβοϊπαίθα ὈΥ (86 5ρ61} οἵ {86 
ΒΙΡΉΟΥ ΤἈΘΌ]ΌΥ, 185 γοῖοθ 11] Ὀ6 ἀἰβγοραγαθα ϑιηϊα {16 Ῥοτὰρ μα τηαδιο 
οἵ θαι] οΥΘΔΟΠ8. 

ΘΘΟΟΠΩ͂ΙΥ, διιοηρ' {86 πιογαΐ [ἈΟΟ] [168 ΠΘΟΘΒΒΘΙῪ ἴῸγ {86 1 θυ γ ίου 
μα5 Ὀ6θῃ ρϑοϑᾶ βοηϑβεδεϊέψ 96 ἠδαγτί. ὙΠουρ τὸ θ6 αἸβίσα! ἰο ἀἐγηα 
τὑμαΐ ἰΒ τηϑαπῦ ὈΥ (μῖ5, 411 Κπον ταῦ 15. παρ 184 ἴῃ τ, ΜδΗΥ͂ {μῖπρ8 
ἴπ [86 ΒΙΡ16 δ δϑδάγθββθα ἰο {6 βθῃβι 1] 1γ οὗὁὨ {π6 τϑϑαθυ, ἀπ ἃβ 
ΒΊΟΝ ἅτ Αἰ6α ο τηϑῖκα ἃ βιυκίπρ' πργθββίοη. Ὄρομ Εἶτα, [{{ {8ογ0- 

ἔοτα Βο θ6 ἀοϑϊαϊα οὗὁἨ [86 ἔδουϊγ, μὲ ΜΠ μανο Ὀαΐύ ἃ οοπίαβοα 1668 
οὗ [8688 {μῖπρθ, Ηδ “11 περ]θοῦ {μϑτὰ 85 απϊτηρογίδηΐ, ΟΥ̓ ΤΑΙΒΆΡΡΓΟ- 
μομᾷ {μοῖν ἐτὰθ οβαγϑοίοσ. ἀπᾷ γού {860 81:6 οἴβῃ {πμ6 βαρ πηθβί 

ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΗΒ5. οὗἨ ἃ τοῖπα πάρ {886 ἱπῆπθποθ οἵ {μ8 ἀϊνίπθ Θριηῦ. 
ΤΉΏοβο ραββασθβ ΜΆΘΟΙ οᾶπ ΟΥ̓ 6 ἴδ] ὈΥ͂ {16 ΒΘΠΒΙ ΡΠ 1068. ΟἹ ΟὟΥ 

ῃϑίαγο ἃτα ϑιθομρ' (μ6 Ροβύ δυάθμοθβ οὐ {μ86 βυρογπαύαταί οτἹρῖη οἵ [Π6 

Θουρίασοθ ΤΉΗΘΥ σοπιθ ἀϊγθοῦ ἔγοπι μθαγίβ ἴῃ ϑυτωραίμυ 10 (ῃ6 

ἀϊνίηθ, δῃᾶ οδπ ΟΠΪΥ 6 ἀρρυγϑοϊδίβα ὈΥ {Π6 βϑῃβί 1165 οἵὁἨἁ μοαγίβ 1π 

απίδοι 1 μοι. ΑΡβυζα 85 {Π6Ὺ ἀρρθαι Μη ϑηαϊγβθα ὈΥ ἃ οοἱά 

Ἰορΐο, ἔΠ6 0 8.6 β ] πλ8 ἃ8 Βθοη 88. μ6 ᾿θαῦύ βθῖΖθθ ἀπὰ ἀρριορυϊαῦοβ 
ἴδοι. [πᾶροᾶ, ϑουϊρίυγο ρομογα νῦν 15 πυϊ θη ἔοι [π6 Ὠθαγύ ἃ8 τησοῖ 
458. {μ6 ᾿πἰθ]]16οὐ, ΤῊΘ οτθαῦ τοϑββ οὗὨ τηδηκιπα ἅτ ποῦ ὑβμθοϊορΊδ 8. 
ΤΉΘΥ ἃ ποὺ μαι αδίοα ἰο Ἰορίοαὶ ἱπαυϊτίθβ, ΠΟΥ ἃγ8 ὑΠ6}1 ταϊη [8 

ποι οὐ ἀναίοᾶ, ὙΤΈΟΥ 16 αἰδοίθα ἀπα θα Ὀγ {16 Θῃλοῦ 8 ταῖπου 

ἔμαπ {86 ᾿πί6]16ού. Αοοόγαιηρ]ν αϊνίπο τουοίίϊοι βρθαῖκβ ἴο {Πθῖη ἃ 8 

Βποῦ, Απᾶ {860 τϑοοῖνθ ἔγομα Ὁ ἃ 7υϑὺ δηα Ῥον Τα] Ππηρτγθββίοη. 
ΤΉΘΥ ταᾶῦ ποῦ ΘΟ ρι μπᾶ 1ὑ Ἰορίοα!γ. ΤΉΘΥ 806 ῬγΟΌΔΌΙΥ ὉΠΔ]6 

[0 Δα ῖγβα 18 τηϑαπίηρ' ὙΠ ΘῊΥ ἰο! γ} 0186 ἄθρτθα οἵ δχϑοίῃμθββ; Ὀαΐ 
Τμβουρᾷ Ὁ 6 ναρΈθΥ ἃπᾶ Ἱποοιαρ! ο 6 |γ ἀπάογβίοοα, Ὁ ταῦθ {86 

ΒαΒο ΡΟ Ὀ1Π1168 οὗὨ ἐμοῖς μϑατίβ. [π 0815 τηδῆπθν, [ΠτοῸρ ὑπὸ τηθάϊατα 

οὗ {ποῖ βοηβι 1165, ϑουιρύατο Ὀθοοσμθ8 0Π6 σοπηξογῦ οἵ [86 ἀϊδοοπδοίαΐο, 
[π6 Ἰιρθὺ οὗ {πὸ Ἰσποταηῦ, [π6 ρδίυνλοπυ οὗ [86 ροοῦ, ὙΠῸ ὈΟῸΚ οὗ 

ῬβαΪτὴβ Ὑ{1 ΟΘΟΌΣ ἴο ΘΥΘΙΥ͂ ΟΠ6 85 8δῃ 1{Ππ5ἰγϑίϊοη οὗ {15 [80 --- (μδ΄ 

δατοῖγϑ]8 ταοπαπηθηῦ οὗ Ὀἱ θοῦ σΒΙΘΩ. τ νθα]8 50. τηποῖ οὗὨ Π6 βου] 

ἰάθη βρείηρβ οἵ ἔβοϊϊησ, [ἢ ἰπίοιργοίίπρ 10, μ6. ὑπαῦ γοραγβ 186 

μοατί οὗ 1μ6 ῥρσορμοὶ Κίηρ δηᾷ [ιἷβ οὐσῃ 0711 ποῦ ρῸ ἔὰν δβίσαυ. θαΐ 

16 ΜῈ ἀϊσοβίβ τὸ Ἰαΐο ργβθοῖβθ δῃᾶ Ἰορίοαὶ ἔουταυ]δβ ἔῸγ {86 ρύτροβθ οὗ 

τη ο]]βούμα! ΔρΡργομβοπβίομ, μ6 0711} τηῖβ5. {πὸ 18 δπα βριτιῦ οὗ τ, Π8 

ἱηοιργθίδοη5 Μ11] οἴνθη θ6 ἀρβυτά οὐ τ ἀιουουβ. Θθηβι δ Πγ οὗ ΒοᾺ] 

18 πιθοῦ] ὉΥ ἴδμ6 βἰ46 οἵ ἃ βουπᾶ γαθρταθμῦ ἀπ ροοά ᾿πιδριπαθοη." 

1 ΟΘ]Π]οχίον, Μδηπο] α Ἠεγτηοπθυίίαπθο, Ρ. 58. 2 ΤΌ, Ῥῃ. ὅ8, 59. 
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Τουό 906|6|, Ττιῖι.----Γαστῃ ὙὙ}}] Ὀ6 βουρδμύ δου. Τ0 τηυϑὲ Ὀ6 Ἰονϑᾷ β- 
ῬΥΘΊοΙγ. Βαΐ ἴῃ δῖ8 ργοβθηῦ βίδίθ, τηϑῃ 18 ἀἸ51: 0 1π6α ἴο Βα ογαϊπαίθ 
4.11 οὐμοῦ Σητογοδὶβ ἰοὸ 10. Μδϑην {μ1ΠηρῈ ΘΟΙΌΙΠ6 0 ΒΌΡΡΥΙΘΒΒ δηᾷ δχίη- 
συΐδα [8185 ΠΟΡ]16 ἀϊβροβιίοη. ΤῊΘ 8011 Οὔ υτηδη μδῦματθ 18 πού γ76]] ργθ- 
Ρᾶγοα ἴον 105 στοχίῃ. Ῥαββίοηβ 8Π6 Ὀ ΓΘ] 1068 ΒΡΥΙΠρ' ΠΡ Δ Πα ΟΒΟΙΚΘ 10. 
ΑἸ ΟΥΪΟΥ ΟΡ Ϊοη8 βίαπα ἴα (ὴ6 ψὰγ. ΦῬΥΘΟΟΠΟΘΙνγ α βθη τη η.8 1η}πι- 
τἰουβυ ἴδοι τ, Βαῦ 8ῃ Ἰηἰθυργθίθυ δηϊτηθίθα ὈΥ [86 5016 Ἰονθ οὗ 
τυ 1111 οοῖαθ ἰο {86 ΒΙΡ16 τ] ἃ τηϊηά 88 ἴγϑα 85 Ῥοββ1016 ἔγοιῃ β86η- 
᾿ἰταθηΐβ ΔΙ ΓΟ Υ ἐυτηθα 25 [0 ἀοοίχγηθβ δθα ἀαῦ65. [ἢ τϑδαϊηρ' δᾶ 
δηἀοανουτίπρ ἰο ἀπαοχυβίαπα ἃ ραββαρθ ΟΥ ὈοΟΪ,, μ6 ΜΨ1]1 ἰσν ἴο οτροϑῦ 
ΟΡ πἰοηΒ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ Ομ υιβμθα ἀρουῦ 10, ἐπαῦ π6 τὰ ἀογῖνα ἔτοια 16 
ὙΠ ΒΊΠΟΘΓ 6 8η4 σΟμΒοΙουΒ ἀΘΒΙΧ6 811 ὑΠδῦ 18 ταϑδηΐ ἴο ΡῈ δυσί. δ 
τηδῦ Ὀ6 Ῥγδραγϑᾶ δἱἴμοσ ἴο δρδμάοη ἔουτηον 16θ85. ΟΥ̓ 0 το Εν ἐμοτὰ 
5 ΤᾺΣ 8.5 80. Ἰπαρατῦϊ8] οχδταϊηδίϊοι ἀϊσθοίβα ὙΥΒΘΓΘυοὺ {μ6 Δα ΒΟΥ ΟΥ̓ 
διπα βθη86 οὗ δογιρίατο σοπάποί, μ6 βῃουϊα 6 γϑαᾶν ἴο φρο. 

ΤῊ15 ἀἰβροβιίίοι ἴο [ὈΓΘΡῸ 811 Ῥγουι οι δηὐθυίαι θα νΊ 8 ἔΓΌΤΩ 
αἰϊδομβιαθηῦ ἰο ἰσαΐῃ δ΄οπθ ἃ5 ΤᾺ1 δ5 τὸ δὰ 6 Ποποϑον αἸἰβοογογο, 
τηυβὺ ποὺ Ὀ6 οοπέουπαρα τι {πᾶὺ Βορρίμοϊθη ὙΥὨ1Οἢ ἈΡΡΘΔΥΒ ἀπᾶου 
{π6 πϑῖὰθ οὗὨ ᾿ταρδυ δ} πα 15 ᾿πα Πουοηῦ [0 ΟΥ το]θοῦβ θνουυ ιηρ;, 
δύϑῃ ροοᾶ ουίάθηοθ [0 βῃουᾶα 6 7υαϊοϊουβὶν Πγαϊἰο. Βα βυομ 
δχαροογαίθα ᾿πηραυ αν 18 [1 1688 οοιηπλοι ἔμαπ {86 αἰβροβιίίοα 
ΜΘ Ππαβ ἴῃ {86 ΒΙ016 νι μαῦ 1ὖ Αἰσοδαν ΊΒη68. Ηδποθ ΓΘΙΡΊΟΙΒ 
βοοΐβ Βοϊαϊηρ' νΟΥῪ αἸἤδγοπῦ οὐθθᾶβ ΡΡ681 ἰο {π6 Βοοῖκ 88 {μ61ν βὰρ- 
Ρογί. Τυϊηϊαγδη8 8η6 ΕΠ 1  γΊθ 85, [τὐογα 1855. Θηα] Βρ για] 1585, (8]- 
ψἱηἰδίβ 8 Πα ΑΥΤΩΙ ΙΔ η8, Γοδῦ ΡΟΣ {86 58Πλ6 ὙΥΥΙ Πρ 88 [Π6 [8518 οἵ {Π 61} 
γτοβρϑοίϊγα ογθϑᾶβ, Εὔγοπ ῬΠΠ]ΟΒΟΡ ΪΟδ] βοθοο]8 (ὁ {Π6 ββμη8. 

10 15 νουὺ ἀπο] το Βπα [8185 σομβοιθπίιουβ ἰόν οἵἩ ὑγαίῃ 1π δοίϊνθ 
δα ΓΛ {Ὁ Θχθυοῖβθ διμοηρ ῬΥΟΪΒβθα Ἰπίθυργθίουβ ΕῸΣ 1 ΠΔΡΡΘΙΒ- 
ὉΠ συ μδίρθυ ἴῃ ΤδΩΥ ολ568, ὑμαῦ ΓΠΘΥ ἅτ ἴοο τοὶ βαύαταίοα σι 
βυβίθιῃβ ὁ 80 ϑουρύασα ἰο ομδηρθ οὐ τηροῦν {πολ δὖ «1]]. 
ΤΠΟΥ ΔΓ6 ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ [οἰϊαγοα ΟΥ̓ Θχιβύϊηρ' ΟΡΙ Π]Οη8, δη ἃ τ ἀΠ8 16 
ἴο 5Βῃακ ἐμθηι οὔ ἴπ ορϑάϊθηοθ ἰο {μ6 ἰθδοβίηρ οὗ ἀϊνπθ {γαῖίῃ. 
ἘΣ ΧΔΙΉΡ 65 τηᾶῦ 6 υπᾶ ἴῃ Δραπάδμποθ ἴῃ βυβίθπιβ οἵ ὑπο] ορῪ δηθὰ 
ἴῃ ΘΟΙΏΠΊΘΙΗ ΑΙ 68, 

ΒΥ νἱγύαθ οἵ (86 αἸΒροβι θη γγ76 816 βρϑακίπρ' οὗ, ὕγχγο οχύγθιῃββ “11} 
Ὀ6 ἀνοϊαθα, ἐπαὺ οἵ ρυνάπρ' τηὐο {π6 Β1016, ΟΥ τπΐο ἃ ρᾶββαρθ, νι δῦ 18 
ποῦ {μ6 16 ; δῃηᾶ ἐῃπαῦ οὗ ἰακίηρ δύγαῦ βοιηθίβιηρ' Ὠ1Οἢ Ὑ ΠΥ οχιβίβ. 
Τυῖνῖπα ἰθδομίηρ' τᾶν θ6 οχαρσογείθα, ΟΥἹὈ 1 τοὺ 6 αἰζοπυδίθα, 10 
ΤΆΔ 6 ἀπάυ νυ οχα! θα οὐ ἀθργθοίαίθα. Τῆπβ, θη ῬδυΪυ5 ΘΧΡ ΔΙ η5 
{π8 ποχάβ οὗ {886 δνδῃρο  δίβ ἴθ Μαίῦ. χιν. 26., Μαυῖς νἱ, 49., «ὁπ 
νἱ. 19., δἃ5. ἀθῃοίηρ' {μδὺ «6805 αἸα πού ταὶκ προ {86 βοῶ Ὀαὺ ὁπ {Π6 
ῬΔῈΚ ΟΥἩ ΒῇοΓΘ ; ΟΥ̓́Θ ΒΙΒΒΟΡ Ῥθᾶγοθ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ὑμαῦ ὈΥ {π6 γγουβ 
οὗ 6805 ἴο Ματγίδμδ ““οπϑ {πῖπρ' 15 ΠΘΘα Ὦ],) οπθ αἱδἧ οπῖψ 18 γεψμῖγοά, 
[μ6 Ῥαβθᾶρο 5 816 θη ]64 ἀπά ἀἰβῆσατοα. Οἱ ἐμ6 οὔμϑὺ μδηᾶ, βυοι 
88 ΘΧρ δῖ ὑπ6 ἔσῃ ρϑυϊοη οὐ {86 ΤωοΥα 5 ὈΓΔΥΘΙ πυυ βίοι ]ν οἵὗὨ {8 
στῆ οἵ 86 Ἡοὶν δριτιύ, τηϊβίακα [86 ἰάθῳῷ οοηνουθα ὈΥ {π6 ϑδυϊουτ, 
ὉΠ ἸΡΤΟΥΔΠΕΥ οχαὶὺ ϑουιρίασα δὖ ἰδ6 δβχρϑπβα οὗ 105 ἔστιθ 1πύθυ- 
Ῥτγοίδϊζομ. 

Ἐγοσυὑῖηρ τηυβὺ θ6 βυθογαϊμαϊθα το {86 Ἰηνοβάραϊοι οὗ σαί. 
Τηζογοδίβ ἀπα ργο)αδιοθβ Ἡ ΒΙΟῃ μανγο παγροα {6 Πραγὺ ἃ5. Μ7611 ἃ5 {Π6 



206 Δι δσαϊ Πιξογ γείαξοΉ, 

Ὁπάουβίδμαϊηρ, τησβὺ οἷν ὙΑΥ μαϑΐοτο 10. ΕὉΠάπ655 [Ὁ ΠυΡο 6518 
τησϑὺ 06 τοργθββϑᾶ; {868 ἀδβῖσο οὗ τορυίαϊίοη Καρῦ ἴῃ ΔΌΘγαποΘ : {Π6 
βϑογϑῦ 15} ΤῸΥ Ῥτοοίδβ οὐ ᾿παϊοαύοηβ ἔβα υουγα 016 ἴο ἃ βυβύθιῃ, β] 6 ηοθα 
ὙΠ. Οτοαῦ 15 {86 γβροηβι 1 πὺν αὐίδομηρσ ἴο {Ππ6 ΒομοΪα οὐ {868 
ἐμπβοϊορίαῃ ἰῃ νἱον οὗ {μ6 ὑγαΐῃ ; ἃπα τ}]688 ἢ6 Κορ 10 βέθδαιν 
Ὀοίοσο μἴτη 6 Ὀϑοοιηθθ (86 βεἰανθ οἵὗἨ ραββίοῃβ οὐ 1᾿πίθγδίβ ὙΠΙΟᾺ 
οἰἴδούι!ν ὈΠπᾶᾷ {μ6 βριγι, ΤῊΘ ΠΟΌΪΘΠ 6855 οὗἁἨ [15 ἰδβῖκ 18 αὖ δὴ δᾶ; 
ἴον ψιμβαῦ ποῦ] 6 ρασβαϊῦ οδη. 6. οοποοῖγϑα {π8ῃ 8. Οα]11, Ἰτηραγ 18] 1η- 
γοβυ σῇ η οὗ τονθαϑᾶ ἰχαςῃ, {πα΄ {π6 το]αίοπδ οὗ (λοα Δηα Τηδῃ ΤηΔΥ 
Ῥ6 866} ἴῃ {πεῖν ΒΙρἢ δβρϑοίβ, δηά {Π6 ἀπῦ165 ΠΙΟΒ {Π6 ογθαύασο οὐ68 
ἴο ἴμ6 Οὐθαΐου. οοιαρτθμῃαηαθα ἴῃ 811 {π6 1 ταπρο Ὁ Ῥαοποίγαίθα δηὰ 
Ρυτβοα ὃν ἰονο οὗ {86 ἔσθ δπᾶ νἱγύπουβ, {Π6 Τ᾿ θυ ΡΤ ύου στΊβ65 το {88 
Βεϊρμύ οἵ μὶβ νοοδίϊοθ. Βυῦ θη ΟΥΠΘΙ Ἰη ογδβίβ ᾿ηὐσιθ δπα τ]6, 
ἢ6 τησϑύ [81] τῇ {η6 ρουίοστηδποθ οὗ Β15 Δρρυοργιαίθ σόυκ. 

Απούμου τηοτὰ] αυ8}1Ποαοη οἰοβοὶν 81Π10ὸ4 το {π6 ῥγθοθαϊπηρ,, 15 
8ριγιἐμαϊέμ 9 πιϊπά, ΤῊᾺ6 ΒΙΡ]6 Ὀγπρβ τὰ Ἰπίο οοπίθοῦ τι ΠΟΥ 
Ι6η. Τὸ υπάογβίδαπα {61 Ἰδησαδρθ δρ ἢ 06 ηιιδὲ ὅ6 ἤοῖψ οτιγδοῖυε8. 
Ὑγμαῦ σοι ο0η οἵ Βριτῦ οδη [86 Β61}8} ΒΙΠΠΘΥ ἤανθ γι {Π6 βαογθα 
ΥουΒ ἢ Α φῬορίϊο ἰδβίβ 15 τθαυῖβιῦθ (ῸΓ Ἀπ ἡ) 0 ̓ου]α Δρρυομομα 
ααὶρῦ {86 ροούβ ογθδίίομβ, ΤῸ σϑ 15. ΟΥ̓ απαἀουβίαηα {πΠ6 ῥτοίουπα 
ΒρΘου]δίίοηβ οἵ {86 τηϑηΐα] ρὨ]Π]Οβορου, 8 Κιπάγϑα βριτῦ οἵ Ἰἰηνϑβίι- 
ΘΔΌΟΝ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΧΎ. 50 18 τὸ ὙΠ [86 ᾿ηὐογρτγοίθι οὗ {μ6 Β10]6. Ἠθ 
ΟΟΠΊ68 ἰηΐο {86 βοοϊούυ οὗὨ μον θπ, Ηθ τηουηΐβ ἊΡ ἴηΐο 8 σϑρίοῃ οἵ 
Ῥυσν ὙΠ6Ί6 οἴου παι χα τοῖρηβ, Ποῦ {θη ο8Π βοῇ Ἀββοοι 0 ῃ 
6 βυϊ 64 ἰο {86 τηϊπᾷ οὗ Ὠἴτη γγ0 ΠΟΥ ΊΒΠ65 ὯΟ Βίοογο ἀθβῖσα (ο [010 
{π6 Ἰοδᾶϊηρβ οἵ ρογίθοῦ ροοάποεβ ἢᾧ 1 15 ϑατῦ 6 ποῦ ὀρθὰ ἰο γβθοϑῖνθ 
{86 ἸΟΒΒ0η5 ΟὗἨ ΒΌΡΓΘΙΘ ὙΊΒάΌΙΏ, Πῃ6 σδηποῦ ΟΡ ἰοὸ 6 1ηϊ θα Ἰηΐο 
{86 {11 βρη86 οἵ δουιρίασθ, ΤΏΘΥΘ 185 50 Θοπηθοίϊηρ' ο]αμχθηῦ Ὀούνγ θη 
{π6 πηρΌ]Υ πίϑη 8πα {8186 σϑηῖιβ οὗ [86 Β101]6:; ἴὉΓ ἃ ουττοπὺ οἵὨ ΠΟΙ͂ΥῪ 
ἔβϑηρ ρουγϑᾶθβ {μ6 ἰαύίου, Ασνθυβίοι ἰο ροα] 658 παύθσα! ]ν βασι ΚΒ 
Ῥδοῖς ἔτοτα {86 βρισιύαδὶ τονοϊδίλομβ οὗ ἤθᾶνθῃ, δηα τϑίαβοα Ὸ βϑυτη- 
Ῥαύμῖβθ ἴῃ {ποῖ αὐϊοκοηϊηρ ρον. Κηον]θαρο ὑπουθίοσ τι ποῦΐ 
ΡΙΘΟΥ 15 ̓ πϑυ ποιοί, [οὐ πΠ6γ Ὀ6 ἃ σοι πδίιοῃ οἵ Ὀοΐῃ. ““ 1 δὴν 
τήηδη Μ11] ἄο ΗΙ5 ψ11]], μα 584}} πον οὗ {μ6 ἀοοίτιηο τ μοίμου τὖ θα οὗ 
(οα." Οὐομβιβίθην ψαἰκίπρ τ π (σοα Πᾶ8 ἃ σγοδῦ ᾿πἤπϑποθ ἀΡοη {86 
γϑηρίουβ ἢ. ΤῊΙΒ 18 {η6 βϑογοῦ οὗ {π6 βιοοθϑβ δὐδθπαϊηρ' ΤΩΘΗΥ͂ 
δχροβιίουβ ηΟ ρῬόββθδβ {16 Ἰθαυπῖπρ, ΤῆῈ6 τοϊπα ἐϊπρθβ Ἰδηρταρο 
ἢ 105 οὐ σο]οτΒ, [{ {μογοίοσο τὸ θ6 οουταρίθα ὈΥ νἱοίοιβ μαθιβ 
ΟΥ̓ ῬΟΓΠΙΟΙΟῸΒ ἀορτηδ8, [Π6 ρα οὗ τονοϊδύϊομ τηυϑὺ βου. 

ος Ἴὸ [68 οἴδῃ Ὀ66η ἃ βαϊ]θού οὗἨ ΒΌΓΡΙΙΒθ, (μ8ὺ ΘΟΠΗΙοὐηρ' ΟΡΙΠἸΟΠΒ 
Βῃουα 6 ἐοαπάρα οὐ {πμ6 βᾶπιθ ϑγουσβ δηα] ἀθγινθα ἴτΌσὰ {Π6 βαῖὴθ 
Ῥαββαρθ. Μϑῃ ποιίμοσ ἀθβοιϊθηῦ 1π Ἰχαρστηθηῦ ΠΟΥ 5]0 07 ἴπ ρϑγοθρίϊομ 
ἰΆκ6 ορροβιΐθ σἱϑυῦβ οἵ ψιμαῦ 15 ῥ᾽ δῖπ 1π 1561. Βαΐ γοτθ {π6 Ῥθοῦ]λΓ 
αυδ!ποδύϊοηβ 16 816 βρθβκίηρ' οἵ 50 ΠΟΙ ΤΥ Ἰπβιϑύθα ομ, {π6 το ΘΓ 
Βῃο.]α βοοῃ οθᾶβθ6. Μβῃ Χ6]Υ ἴοο τ ἢ οἢ ἐπ 61} οὐ νγιβάοτη. ΤΉΘΥ 
δγ6 ποὺ ἰδυρηύ οἵ (οα, Τῆον ἀο πού Ὀδῃϊθῃ {π6 56  ἤβῆπθθβ 10} 
βίδη 8 Ὀθύνθοπ ὑμοῖὰ 8Πη4 {6 Θομητητππὶοϑίϊομβ οἵ {π6 τηοϑί Η]ἸΡΉ. 
ΤΠ σογγαρύ παίατα {πδᾶὺ 15 ἴῃ {θτὰ 15 ἀηβυθάμθοα. 

δ βὲθ Ποῖ ου᾿Β Μδητοὶ α Ἠθττποηθιααπο, Ρ. 60. δἔ δεφα. 
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Τὰ 15. ἀμπθοσββατυ [0 ἀν76}} ἀροὸπ 0π6 σοπηθοίϊοῃ θϑύνγθθῃ τ ρίοτιϑ 
οοηγιοίίοη δηαᾶ ᾿πἰουργοίαϊίοι. ΤΠΘΥ δοῦ δηά γτϑϑοῦ τηύα!ν, βὸ {μα 
[86 Ῥτόρτθβϑβ οὗ Ῥοίῃ 18 οοηππουβ, ΤῊ Θχροβιίου βούθπρ' οαὐ Ὑ1Ὰ 
ἃ σΘΠΘΙΆΙ οοηγνίοίίοη αὖ Ἰθαβῦὺ οὗ {86 αὐιθυίεβ οὐὗἨ 1 6ἰῦγ, [Π6 αἰνὶπθ 
οὐἱρίῃ ἀπ δαϊβοιθιον οἵ [86 ΒΡ]. ἀϑὰ [ῖ8 οὐαὶ πορᾶ οὐ {πὸ βαῖνα- 
ἰΐοη φγονϊ θα, ψ1}1 6 4016 ἰο δα]αδῦ 186 ρθηθγαὶ ὑθδομῖηρβ σοβρθοίϊηρ 
Ομ τῖβὲ δϑᾶ πα Ηο μὲ5 οἴδοιθᾷ οὰ βθμδ}} οὗ ταδηκῖπα. Απα σΠογ- 
ΘΥ͂ΘΥ {86 γθ 15 σϑ!ρουβ οοηνιούϊομ {Π6Υ6 18 ΚΓΘΠΡΊΟΌΒ ΒΘΗΒΙ ΠΥ ὈΓΙΠΡΊΠΗρ; 
186 ἰπφοτργοῖον ᾿λΐο Βαυτιοτπν 1 {π6 ἐΒοιρΐβ ἀπα δθοίλουβ οἵ {86 
ΒϑοΥΘα δαίβοσθ. Απ ᾿υθΠρΊουΒ Ἰπύθυργθίου. 15 ΒΟΥ Ἰποοιηροίθηῦ, 
ἔου. ἴθ βοατί ἔὈυ ῖβῃ65 μὸ Κα ἴο {86 ΒΙΡ]6 τονϑ δ μβ. 

Τὴ οοταΐμρ ἰο [86 ϑουιρύανοβ τ] {86 ΤΔΟΌ] 165 ἀηα αἸΒρΟΒΊ 015 788 
δπυτηθτα θα, {86 ᾿Ἰη ουρυθίου Μ}011} ρογοθῖνο ὑμαὺ (αοα 8 ΨΊΒΟΙ. ὁ0.- 
Δοβοθπᾶθα ἰο τᾶῖκο τ86 οὗ βυοἢ ἰδηρασα 88 γ16 οδῃ ππηαογβίαπα, ΗΒ 
τουϑ]αίΐοι 15 βυϊοα ἰο οὐἵσ ταοᾶθβ οἵ ἐπουραῦ δρᾶ αὐΐογαποθ. 6 δὰ 
ϑοοοιητηοδεαίοα Ηϊτηβ61 ἴο οὐν πϊύα οαρδοιῦθθ. ΤῈ6 ἰδηραδρθ 6ῃ- 
ῬΙογοᾶ Ὀγ [86 ᾿πβριτϑᾶ πυιῦουβ 15. ΒΆο᾽. 88 γ17ἷ6 ΟΔ ΓΤ ΘΔΑΊΥ ΔρΡρΥΘ θα, 
Ἤ δ πο ἐῤο Βέδίο ἐς ἐο ὃ6 ου:ρίαίΐποα οἡ ἐξ βαπιθ ργϊίηοΐρἴοβ α8 οἶον δοοῖϑ, 
Ὑγοτᾶβ βμου!α 6 ἰαίκοπ ἴθ {μοῖν οταϊμαγυ δοοορίαύου, ὉΠ]655 ΒΟλς- 
πο ἰο {Π6 ΘΟΠΕΓΑΙΥ 6 Θχρυθββθᾶ. Μϑῃ μάνα ἃρυθθᾷ ο θιμρὶ οὐ 
οογύαια παῖ θῦθῃ ΒἰοῊΒ ἃ5 Θχργθββίνο οἵ {θῖν Ἰπνγασα ΘΙΔΟΙΟΏΒ; δηά 
Ἐπογοΐοσο {886 ψ1} οὗ ΘΙ 15 οομνου δα {ΠὨγοΟυρΡ {{|6 Βᾶτ16 τηθα τη. 
ὟΥ ὁ ἅγτὸ αυϊΐο αἰϊνο ο {86 Ἰτηροτίδποσ οὗ {{Π6 ταδχίτη, ΟὈ1ΟῸΒ 85 1Ὁ 

ΔΌΡΘατβ, ὑμπαῦ ἐπ6 ταθαπίπρ' οὐ βουϊρύαγα βου] Ὀ6 βοπρὶῦ 1. {86 βάχῃηθ 
ὙΓᾺΥ ὍῸ ἀἰβοουϑῦ {86 βθῆβθ οὗ ΔΥ οὔμοῦ Ὀοοῖ. (ἀοα βρθαᾷβ ἴῃ 1ὖ ἰο 
ΤΉ6ῃ 85 [6 Υ ἀο ἰο οὔ δἃμοίμοι, δἷβθὸ ἢ6 οομα ποὺ 86 ππαουβίοοά. 
οὐ χὰ οαπποῦ ρῸ 81 (86 Ἰοπρτῃ οὗ ἴμοβο πο ᾿πβὶθϑῦ οὰ {86 [Δοῦ αὖδο- 
ἱμέοῖψ ἀπᾷ μηφιαϊιεοαϊψν. “ΓᾺΟΌΡᾺ 1Ὁ Ὀ6 ἃ βαπαδτηθηίαὶ δχίοσα ὑμαῦ [ῃ8 
ΒΙΡ16 ββου]ᾷ μ6 ᾿πίουργοίθα ἴῃ (86 βᾶπλθ ΤαϑΠ ΠΟΥ ἃ8 οὔθ ον ὈΟΟΚΒ, ὑΠ6ΥΘ6 
8.6 ΘΧΟΘΡΊ]ΟΏΒ το 105 π᾿ υβα γ. Α ῥοῦ αν ῦν ὈΘΙΟΠΡΒ 0 την ΟΠ 6 
Ῥιορμοίϊο ρατίβ. ΤῊ ργορμϑίβ ἀθβουῖθο ουθηΐβ ᾿πα βοῦν. ΤΉΘΥ τ86 
Ἰαπραδρα ΒΘ 15 ΒΌ]γηθ, θαὺ ποῦ ΨΘΙῪ οἷθασ, Εἰγθηΐβ τθ 8 }}Υ ἀἸἰδυϊποῦ 
1ῃ. {ϊπ|6, (ποῸρἢ βίταῖαν τὰ Ομαγϑοίθι, ἈρΡΘ δι ο θ6 ὈΪοπαάρα ἰορθίμοῦ 1Ώ 
{86 βαυϑῷ ἀιούΐοῃ, Ηθποο {Π6 Τϑυταϑ ἴῃ Ὑ ΙΘἢ ἘΠΘΥ ἅγτὸ παυταῖθα ἤδνθ 
ΤΊΟΤ6 ἔβα ἃ 5Βἰπρίθ γτϑΐθγσθμποθ Οπθ δρρ]ϊοδίίου οὔ {μοπὶ (068 ποῦ 
Ἰποααθ 411 ὑμαὺ νγαὰβ ἀθδίρῃθᾶ;:; {86 0 ἰϑοῖκ ἰονγαγβ ναυῖουβ Οὐ] θοίβ. 
ΤΠΟΥ τηυβῦ οἴἴθῃ 6 οομβιἀουθα 8ἃ5. Βυυιῦο οα. [Ὁ νγὰ8 αἸΙΠΟΙΥ 
Ρυτροβαᾶ {μδὺ {π6 ὁπ ββοιπα {ουθββαάου (λ6 οἴμαυ, ὍΤῆθ οοιηϊηῃρ, 
οὗ ΟἸμυῖβῦ ἴῃ ΟἹΟΥῪ τηῖρηξ μανο βθθῃ γοραγαθα ὈΥ τηδὴν οὗἩ {86 «6785 
ἃ5. δἰπηοβύ οοϊποίάθπῦ τι μῖ8. ρρθάγαποθ ἴῃ μαπη]]δοι, ὑπ} ΗΘ 
Ὑγ88 θοτ ΟὗὨ ἃ οΙηδη ; [ῸΓ [86 ΟΠ6 18 Βοτηθὔτηββ ρουχίγαγϑα τ [ἢ6 
ΟΙΑ Τοβίαιηθηΐ 85 οοπποοίθα ἰπ {ἰπ|6 τὰ (86 οὐμοσ. Βαῦ 1ῃ {86 
(ἀοβρϑὶβ {Π6Ὺ τὸ βοραγαϊρᾷ, Τῇ ἀεβίσποθοῃ οἵ «“ ογυβαίοσα ἐπα {π6 
σΘ ΠΟΙΆ Ἰπαρστησηῦ Ἀρρθᾶν οο-οχιβύθην ἴῃ [86 (ΟΒΡΘΙ8 ; μαῦ ἴῃ {Π6 ῬοοΙΚ 
οἵ Βονοϊαθίου {86 ἅττα ἀραῦῦ. ΑΒ ῬγορΏθοΥ δἀναποθά, {86 φῬγβᾶϊο- 
[ἴοηβ οὗὨἨ 566 18 Δββιτηθαῖ ἃ ΟἰΘΆΥΟΥ ΤΟΥ; δηα μ6 τϑϑάθυβ οἵ {8686 
Ἰηβριτοα οιιβίομβ τ γθ 4016 ἴο ἀνοϊᾶ {π6 Θμγοπο]οροαὶ ταϊβία κα τπίο 
ὙΥΒΙΘ. ΤΠ ῖν ΡΥΘάθοθββοῦβ τηβῦ μάνα []16η. 

1 66 Τγ ϑαοτοῦ Ηδττποποπίϊοβ, Ρ ὅ. 6 β6ηη. 
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ΤΏοθ6 ουβογναίίοηβ μΒανο δπ 1ηὐἰπιαίθ οοπποοίϊοῃ ὙΠῸ νΑΥΙΟῈ 8 Ρ68- 
Βᾶρο8 ααοίοα ἔτοτα {π6 ΟΙΑ Τοβίαπιθπί τὼ τ[μ6 ΝαΥ,, Θβρθοια!ν {Πο88 
ἴο ψ μοι {π6 νοῦ πληρόω 18 Δρρ]1εἅ. Ὑβοτα {μ6 ουθηΐβ 6 γοἰαἰθα 
88 ΒΥ1η00] ἀπᾷ {πΐηρ' Βυταθο βθα, ὙΠΘΓΘ 18 ποῦ ΤΩΘΥΘΙΥ͂ ἃ ΒΙΤΑΙ]ΔΥΊΌΥ : 
Ῥυΐ {μαὺ Βἰτα αν 18 νἱοοᾶ ὈΥ͂ {πμ6 βϑογθά ὙνυιίουΒ ἃ8. 1ηἰθηαβά. 
ΤΠοΥΘ 15 8 δϑία ]Π]5Π64 το]αϊίοι μούνη με. ΤῊ6 ροϊπίβ οὗ το- 
ΒΟΙΌ]ΑπΟΘ. ἀΓ6 ἀθβουϊ θα ἴῃ {π6 βατηθ ἰδῆρσιιαρθ. Τπ6 ΗΘΌΥΘΥΒ ὙΧ6Γ6 
ἰδυρῦ ἴο Ἰοοῖς ἐουατᾶ ἰο ἐπ Βιβάθοιηθσ δῃα [18 τοῖσι ἐῃΓΟΌΡἪ 
οἴπσοβ 8πᾶ δυβηΐβ Βϑ]οηρίηρ ἰο {Π6}. δύϊομδϊὶ μἰβίοσυυ. 186 ἔϑαῦασϑϑ 
οὗ [μ6 Τπθοοσθου πγ 8 θιμρ] ου δα ΒΥ [86 ργορμείβ 88 ργοιαιπθηῦ ᾿τλᾶρ68 
ἴῃ ἀτανίηρ οὐὖ ἃ Ρἱοίατα οἵ βαύατο Ὀ] ββίηρβ, ΟΥ 8ἃ8 γϑρυβθη 0.8 
οὗ (86 οπαγδοίοσιβίϊοϑ ΒΘ] οπρίηρ' ἰο {π6 Μδββίδῃ δηα [18 ΚΙΏΡΆοΙΩ. 
Βυῦ νγὸ 588}} γτονογὺ ἴο [818 βα]θοὺ ἀσϑῖῃ, δηαἃ ποϑᾶ ποὺ δηθοιραίθ 
ΟἿΥΪ ΤΟΠΊΔΓ ΚΒ, 
ΤῊ βοίθηοοα οὐ ΒΙΌΠ1οα] Ηυταθηθυίοβ 15 ποῦ 80 ρἰδῖῃ 88 ῃ88 66 

ΤΟΡΓοβοηθα, [0 18 ποὺ 6 ἐπίπρ' οὗ τηϑγα ρμη]οίοσυ. «Δοοοχγαϊηρ [ο 
Οαίμδθσβ, Ὁ 15. “ἃ ρυτθ ψουκ οὐ ρυϑιημπδῦϊοα! ἀπά γβῖ8. [Ὁ 15. Δ 
ὉΠτηϊχοα αὐθϑίϊοῃ οἵ ἰαηριαρθ. . . .. ὟΥα αδὐπὺ οἵ πὸ οὐμοῦ ᾿πϑίσα- 
ταῦ {88ῃ {μ6 ψοοαθαϊατν δηα {πμ86 Ἰοχίοοη. ΤῊΘ τηϑη ΠΟΙ 76 
Ἰοοκ ἴο 18. {μ6 ουρίαγο οὐἰπο, γγη0 Ο8 ἢ ΒΡΌΘΑΙ ἴο Π18 δα ΟΥ̓ Γ165 ΤῸΣ 
1η86 πηροτ πᾷ βρη ῆοαπου οὐὨ ρμγα868:; δηα π᾿ μαΐθνου 06 {Π6 βσιοῦ 
τ ϑι] οὗ 15. ραϊοπύ δηα φῥγοϊουπα ῬΒ]Π]ΟΙΟσΎ, τψγχα βαδτηϊῦ ἴο 10... .. 
ΤΠ ταϊπᾶ ἀπα τηθϑπΐπρ' οὗ {μ6 Δαΐμου ψγ.Ὸ 15 ὑγϑῃηβίαὐθα 18 ῬαγοΙυ 8 
ααοβίίοη οὐ ἰδηρθαρθ, δπα βου] Ὀ6 ἀθοιαθα ἀρομ πὸ οὐποὺ ῥυϊη- 
ΟἰρΙ65 ἔπδη {πο86 οἵἉ ργϑιητηδὺ ΟΥΓἹ ῬΒΠ]ΟοΪοσγ. Νον, ψγδῦ 176 ΘΟΙΩ ΪΔΙπ 
οὐ 15, ἐμαὲ π 116 15 ρυϊποῖρ! 6 158 γθοορη 864 δηα δοίθα ὌΡΟῊ ἼΠ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ 
οὐ υ οομηροβίτἴοι τ ΠΙΟΝ. Πα8 σοταθ ἄονγῃ ἰο 8 ἔτοτι δα ααϊδν, 10 ΠαΒ 
ὈΘ6π τηοϑὲ ρἠαυϊηρὶν ἀερατγίοα ἔγοπι ἴῃ {π6 ὁα88 οἵ {π6 ΒΙ1016: Ὑμδί 
{86 τηρδπίηρ οὗ 15. ΑὙἴδοΥ, ᾿ηϑιοδᾷ οὗ θοίπρ' τηϑ48 ΒιῃΡῚΥ 8δηα ΘΗΌΓΘΙΥ 
ἂν ἀποδίϊοη οὗ ρυδιητηδν, μ85 βθθη τα8θ ἃ αποβίοη οὗ ταθίαρ ΠΥ 5108, 
ΟΥ ἃ ααρϑίίοη οὗ βοηψιηοηῦ: ΤΗδί, Ἰηδύθδα οὐ {6 δυρῃημπηθηῦ τβουιθα 
[0 Βεΐπρ, “Βι0 ἢ} τηπβῦ θ6 {π6 υτϑπᾶοθιϊηρ ἔγομλ 0η6 βύγιοίασο οἵ {π6 
Ἰαπριαρο, δπα {π6 πωροτῦ ἃπαᾶ βιση ΠοΆ ΠΟΥ Οὗ 15. ῬΏγΑΒΘβ,᾿ 1ῦ ΠδΒ 
Βδθῃ, “β0οι τηυσϑὺ 6 {π6 γτοπαοσυϊηρ τοπὰ [86 Δπα]ορῪ οὗ {86 (Ἀ1}, 
[88 σϑββοη οὐ {π6 {πῖπρ, [Π6 ομαγδοίοσ οὐ {16 ἀϊνιηθ ταὶπα, δηά {Π6 
νϊβάοτα οὐ 411 ἨΠ5 ἀϊβρϑηβδίομβ᾽ . ..... ΤΠ6 δαίμοσιν οὗ 186 ΒΙ0]6 
15. οἴδθῃ τοοάιῆρᾷ, δἀπᾷ ἴῃ βοηθ οδδθβ Βαρουβθάθα, ὈΥ ὑπμ6 δυπουιν 
οὗ οἴδβδὺ ρυϊποῖρ]θβ. Οπα οὔ {686 θυ ῖποῖρ]68 18 {86 τϑᾶβοῃ οὔ [86 
{πιπηρ.ἢ} 

Αοοογάϊηρ: ἴο {π686 δχίσαοίβ (π6 Ἰπτουργοίδίϊοη οὐ [86 Β10]6 που]Ἱὰ 
ΔΡΡΘδΓ, οα {86 Βαγίλοα οὗ ἐπ τηδίξου, [ο θ6 8 βίπηρ]6 δηα Θαβύ ῬΥΌΘΕΒΒ. 
Τι 15 ἃ αποβίϊοῃ οὗ ρυϑιωσηδι δηα Ἰβχίοοι, 8411] δηϊθοθαθηῦ ΟἹ ϑοοοχα- 
Ρϑηγΐπρ' ΘομΒ: ἀθγίοηΒ Ὀοίηρ' Τ]ΡΟΥΤΟΌΒΙΥ οχοϊααεβα. αὖ νγ78 Τουηδυ,-- 

1. Ταῦ {μ6 {πῖπρ' 15 ΠηΡρΟΒΒθ]6. μοῦ 8 8566. ΤῊὴ6 Ἰδχίοοι θχ- 
ΠΙΡ1 5. ἃ πασαῦοι οἵ τηθαῃΐηρβ δϑϊοηρίηρ 0 δϑοῖρ ἱτηροτίδην ψογά. 
ΤῊΘ ΟΎΔΙΔΤΩΔΥ ἰθδομθβ {πΠ6 νδυϊοιβ το! Ποαίοη8. οὗ τιθϑπῖηρ πΥ Β10}} 
ΒΟΠῚ6 Οὔϑηρα ἴῃ {πὸ ἔοσι οὗ ἃ νγογὰ οϑιιδθβ 10 9 δχρῦθβδ. [Ὁ 4180 
Βῃονβ {π6 το] δίϊοηβ οὗ σψουτᾶβ ἴο ὁπ δῃοίμοσ, Ηθγο {πθῃ ἔτοτὰ {ἢ 6 

1 ὅ96 Ὑ͵οΓΚ5, νο]. ἰν. “ἢ. 4. Ρ. 432. δἰ βϑηῃ. 
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ἔνγο ἰηβίσυτηθηΐθ γα ΟὨΪΥ Ιθατ τγμδὲ ὑοῦ 8. γῶν ΒΙΡΉΙΥ ἢ ὙΠ ΟΥΘαΒ 
ΟἿΓ (Δ5Κ ἰβ ἰο Ιϑᾶστῃ ὑγμαῦ ἔμοῪ ἀφ βιριιγ. ΓΠΟΥΟ ἃγ6 βθηΐοῃοθϑ, ΔΩ͂ 
[086 ποὺ 8 ἔδνν, ψ ΒΊΟΝ ΤΟΔΥ ΘΧΡΓ685 αἴ δγθηΐ τϑδηϊηρβ ἴῃ αἸογθηῦ 
Τοαΐουβ τα δασδὶ ῥτορτγιοθίγ. ΥΥ̓αῦ 18 ἀθέου θα ὈΥ Ἰοχίοοη απ 
ΘΥΔΙΏΤΊΘΙ 85 ο (Π6 δοίιδὶ τηθϑηΐπρ' οὗἁ βυ θῇ βϑηΐθῃοθβ ἴῃ ΡΔΓΟΙΠ]Δ 
Ῥοβιοηβ ΌΣΟΙ. {μοὶν ᾿αὐουργθίδ!οη 15 ποῦ τη846 ταϑηϊξοϑύ ΕΥ̓͂ βυοῇ 
ῬἈΠΠΟΙορίοαὶ ἱπβίσαμηθηΐβ. ΤῊ15 ΜΠ ἀΡΡΘαν ἔγοτα δὰ Θχϑῖηρθ]θ. [Ἃἢ 
2 Οὐον. ἴχ. 9. νχὸ τοϑδᾶ, ““ ἨΠ5 τἱσῃθουβηθϑθβ ἈΡ1465. ἔοσ ὄνου." Ποδβ 
᾿ς γἱρ έδοιι5η6585 βισυῖεν, μου 6, ΗΠ18 ὨΘΡΡΊ 688 τοβϑίμηρ' προ τἰρῃίθουβ- 
Π655, ΟΥ ΗΒ ΠΡΟΤΑΠΥ, οὐ {π6 ἔγαϊ8 οὗἩ ΗΙΒ Πόσα γ ὃ Απᾶ πα 
ἴθ {πΠ6 βθῆβα οὐ αδέαθς [07 θ06 7. 1)ο68 ἰῦ τηϑᾶπ ἐμαί (ἀοᾷ “11 πού 
ἔογροῦ {815 Ἐδίηρ ; οΥ ὑμαὺ {16 ἔγαἴ5 οὗὨ 10 80 146 ἴῸγ ουοῦ ὃ [ἢ οὐᾶου 
{9 8566 {π6 β6η86 οἵ {ῃ6 βοῃύθῃοο, 6 τησϑὺ ἤδνα ὙΘΟΟΌΥΒΘ ᾧο ΒΟΙΏ6- 
Ἑῖηρ τλοσο ὑμᾶῃ φΦΤΆΤΕΤΩΘΙ δ πα ἰθχίοοθ. Ἡθηοο 10 010}}} ποὺ ἄο ἰο 
δχοϊσἄθ {μ6 τϑάβοη οὗ {μ6 {μϊπρ, ἃ8 ΟΒδΙΏο 5 Ῥυθβοῦῖθο5. Υμαΐ ἃ 
ΤΘΆΒΟΏΒΪ6 Τη8 ἢ ΤΩΘΥ͂ ΟΔΙ ΤΑ ΪΥ ὑμῖηὶς πα ΒΔ Ὺ ὍΡΟΙ ἃ ροϊπύ, ΒΟ. ] ἃ πᾶνθ 
18 ἄχ ποῖρῃύ. ὙΠ6 τϑᾶβοι οὗ (86 {πῖπρ' ἀηα Τηϑην οἴθον οἰτοῦτη- 
βίδῃοοβ Μ ΒΙΟΩ ἀθίοτταῖμα δηα τον ον ἡμπαρστησηύ, ταυϑύ δια Βμοῦ]ά. 
Ὀ6 αὐϊοπαβα ἴο. 

2. οα μὲ85 1ηβου!θαα οογίδιη ἰανγβ ἃ πα ὈΥΙΠΟΙΡ]65 οα {Π6 τηϊπᾷ οὗ 
τῆδη ΜΒΙΟὮ ἢ6 οαμηοῦ ΜΏΟ]ΪΥ ἀιβοασα ἴῃ {ἢ6 Ὀαβίηθϑβ. οὗ ἰηίδγργοίω- 
ἰοη. Ναοιύμον βῃου]α μα αὐϊθιηρὺ ἰο ἀϊβοατα ἔμθα. Τοῖν ἰαβύ πΟΩΥ 
15. γαίσαρῖθ. ΤῸ οομιθθ ἴσο ἀοα. ἜΠΘΥ δοῦ ἴῃ ΤΘῊΥ 684565 ὃἃ5 8 
ἰεβύ, ΤΟΥ οοπίχοϊ, συϊᾶθ, βηα τιον ΡὨΠ]οΟΪορΥ. ΒΥ τηθαη5 οἵ 
τμθῖὰ γγἷὲ δῖ6 ργϑνθηΐθα ἔγοιῃ Ὀθ]ἰθνίηρ' οοσίδϊη {πσθ, ΤΉΘΥ τ οΙρἢ 
[Π6 τόσ} θα δηα βΐηθαβ οἵ {π6 ἢ. Νοῦν νχὸ αἴσῃ {μδὺ 
{8686 ᾿πύθγηδὶ Θομβι ἀθΥδοηβ, ᾿πιρ δηίθα ἴῃ {π6 Ὀοβοηλ οὗὨ δυθυν ΟΠ6, 
οδαποῦ Ὀ6 Ῥυδούιοα Πν ἀἸββονουθα ἴσοι {Π6 ῬγοΟΘβ8 οἵ ρθ]οοσνυ. ΤῊΘΥ 
ἡοῃ ὙΠῈῺ ἃμα αἴἴδοῦ 1ὖ ἀβοι. Π]γ οΥ Οἰ ὨΘΥΎΤ186, 1αδὺ ἴῃ ῬΓΟΡΟΓ ΟΠ ἴο. 
1Π6 1 δηξθοθάθην παύασο δηα δυϊθιναίίοη. Μίδῃ οομλθβ ἰὸ {μ6 Β10]6 
τὶ ἢ Η15 Ἰοχίοοη 8η6] σ,ΆΙΩΓΩΔΙ, μανιηρ ἃ ΤᾺ] Πα ΔΙ ΓΘΔΟῪ τγι6 πὰ ὍΡΟΙ 
Ὀγ {6 ἤηροῦ οὗ αοά, ποῦ 8 ἑαδιία γαβα ΟΥὁΘ ΌΪΘΗΪς ὈθΟΟΚ ψιδουΐ ἰανγβ 
ΟΥ̓ ῬΓΙΠΟΙΡ 65 τπἰο]]θοῦσδὶ δηα τόσα]. 6 ἤδβ ἔοσιηθα ποίϊοηβ τϑ- 
βρθοηρ (ἀοαβ παΐασο ἃμα {86 βρθῆθσαὶ ομδγθοίου οὗ ἃ στϑνϑίαίϊοη 
οομηΐηρ ἔτοια Ηΐ ἐμτοῦρἢ {Ππ6 ᾿ηβ γα θη δ! ὔν οἵἁἨ τὰθῃ το {πΠ6 πουν]ὰ 
αὖ Ιατσθ, Ηδ [ιδ5 ἃ ρυῖοῦ Κπον]θᾶρθ δπα βχρϑυίθποθ νγ μοὶ ἢ6 ΠΘΟ0685- 
ΒΑΥΙΥ ἃπα τἰρηῦν Ὀγΐηρδ ἰΐο ἴπμΠ6 Θχθρ}βιβ οὗ {πὸ Β1Ρ]6, ἴο ρυϊαθ, 
σογγθοῦ, 8η4 οομίγιθαΐα ἰὸ ἃ βυαοοοεβέα! οἰποιάδίύίοη οὗ {π6 αἰν]ηθ 
οοῖιη5615 οομίδι θα ἴῃ {ῃὴ6 διαοχοα γοϊθημθ. ΠΘΥΘ 18 ἃ παίιγαὶ {μ60- 
ἸορῪ ψΒΙΟὴ ἰοααβ ἰο ΟἸ γϊβίϊαῃ ὑπθοϊορυ, δπᾶὰ Πρ ύθηβ ἀρ ἐμ ρδίὰ 
Οὐ 186 ᾿πφογργθίου ἐβγοαρᾺ 108 Βρισῦα8] ΟΠΔΙΌΘΥΒ. 

8. Α ῬΒΠΟΙΪοσΥ βυοι δ8 {παῦὺ γϑοοιητηθπααᾶ, .---- ἃ Τ6γ6 ΔαΙΠΘΥΘΟ66 ο 
1η6 ρτδγητηδῦ δηα ]Ἰ6χίοομ,---- σοῦ Ὀτγϊῃρ ουὐ ποίμίπρ Ὀαῦ ἃ τηοβύ 
7θ)υμθ δῃᾶ βαρ]688 Δ ῃΆ]γ 515 οὐ πψογάβ. [Ὁ οουἹᾶ πανοῦ δάποθ {Π6 
ΒΡ᾿ΓΙ 8] βθηβα οὗ {16 ΒΙΌ]6; δπηᾶ, ἴῃ σθ8}107, πὸ ῬὨΙΟΙΟΟῪ 88 οοη- 
Πηρά 1561} τΏΙη Βα ΠΘΙΎΟΥ ταηρο, ΧΑ] ΡΠ] Ο]ΟρῪ σοσίῃυ οὐ (Π8 
ὩΔΙῺΘ 88 θθθῃ Δορομραπὶθα δηα ρογνδαθα ὈΥ ῬΒΙΟβορῆγ. [7 μ88 
Θιαυδοθα {π6 σθηθγαὶ βυγιοίασα οὐ Ἰαησααρθ;: {Π6 τιϑι5 ἰοψιεηαϊ οἵ ἃ 
ῬΘΟΡΙΘ δῃᾶ ποίϊοη ; {8μ6 ΘῃθΓ6 ΒΟΟΡ6 οὗ ἃ Ροοῖ ; {86 τηοά68 οἵ ἱπουρῃῖ 
τ ΠΙΟἢ οἵγα τῖβο ἰοὸ οοσίδίη ἔοσσηβ οὐ βρθθοὺῃ, Πιβίουυ ἀπά ρῬΠΠ]Οβοργν. 

ΥγΟΙ,. 11. Ῥ 
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ΔΥῸ Ομ αθηῦ δἰθιηθηβ οὗ ἃ ἔσθ δηᾶ Ὀγοδα ῬὨΠ]ΟΪΟΡΎ, δύο 88 18 
ΘΆΡ8Ό]6 οὗ οχραϊθϊηρ {π6 Ἰδηρσυᾶρα οὗ δῃ δυΐίμου. ἀπά ΒΘ γ76 8γ6 
{μαῦ {μ6 ῬἈΠΟΙορΡΥ τ μῖοὰ που] Ἰπίογργοῦ [μ6 ΒΙ10]6 πιαβύ ΠἸκουίβθ 
ΘΟ ΡΥ μ μα ταῦθ τότ ἔμᾶπ {86 ᾿πδίσαμηθηῖβ οὗ σοορυϊασΥ δηᾶ 
Ἰαχίοοα. ΕῸγ (86 ἀϊοίζοι οὗ {815 βαογϑᾶ ὈοοΪκ 15 ρβου αν, [0 18 ΒΊΡΪΥ 
Βρυγαίῖνα, οὐϊθηΐαὶ, ραγδῦ. 10, ροοῦο, Αἱ ἀπίαπθ ᾿πλαρ ΓΎ ρούνϑάθβ 
τ, Ηδτο τμθὴ ἢ δησνβοτο, ταυβύ {π6 ῬΗ]ΠοΙ]οριϑὺ Ὀσπρ᾽ 811 18 ρι]ο- 
ΒΟΡὮΥ ἰο Ῥϑᾶσ. 41] Ὁ] ουῖου ἰβϑίβ Μ1}}} Ὀ6 τοβουίβα 0. Ἐβθᾶβοῃ ἴῃ 
115 Ιἀοϑῦ βθῆβθ Μ11 06 δρρ!ϊοα 85 ἃ οο]]δίεσαϊὶ ρυ]ᾶθ, 
γε δγ αυϊΐα ἀύγᾶγο οὗ ἐπ6 ἐμοί, ὑμαῦ ουν Κπον]θάρα οὗ τρηῦ δηάᾶ 

πτοηρ πᾶ 811 {π6 ᾿πϑυϑϊοαθ]8 ρϑγοθρύϊομβ οἵ τηοσγὰὶ βἐη 688 γ76 Ρο8- 
Β658, ἸΘῪ Β6 ταὶβδρρ] 16 ἴῃ ἰπίοτργούϊπρ {π6 ΒΙΡ16, Οὐτ οὐσῃ οοη- 
ΘΘΡΌΟΠΒ τᾶν Β6 ἱπίτοδαοθᾶ, ἰο {μ8 βιρνθύβιοι οὐ ἀοοίτπ68 οὗ ἰβπϑίβ 
σι βῖο ἐμ6 ΒΙΡ]6 ὑχὰ]γ ἱπομυ]οαίοθ, Βαῦ {{Π18 18 Του νυ 00 ΒΔ. {μαύ 
6 ΠΔῪ ἀοΒΤΟΥ 1ὴ6 56η86 οὗ βοσιρίαγθ ὈΥ ὙΥΟΠΡΆΠΥ ἀϑῖηρ [86 
ἰηϑυταμπιοηίβ Οοα [μᾶ8 σίνγθῃ 18. [ΠΡ 15 10 ὕθββοη δρϑιηδύ ὑπ6 Ἰ6ρῚ- 
ἀπηδίθ ἀθ6 οὗ ἃ {πϊπρ' ἴτοτι 18 ἀραβθ6. ΟἿΥ ΟΥ̓ ΘΟΠΟΘΡΌΏΟΙΒ, 970- 
»ογῖψ αρρϊἱρᾶ, αἰἀταυϊαία ἃμᾷ δββίδὺ [16 Ῥγόσββϑ οἵ Ἰπιθυργοίδοῃ, 
ΠΗρτορογῖῃ τιϑο, ἸΘῪ Ὁ0]Π1ΡῪ οὐ ρογνογῦ [86 ὑγστὰθ βθηβα οἵ δουῖρ- 
ἰυγ76. ὙΠΘΩ ὍὙὰ ΟΔΥΥΥ ΟἿἿ ργδυϊουβ ἈΔΆΡ 105 οἵ ταϊπα δπᾶ δπίθοθαθῃύ 
Κπον]θᾶσο ἰηΐο Ἰηξογργοίδιοη, γα ἅ16 ορϑυίηρ Βοίδι δοιιρύαγα δηᾶ 
γΘάβοη, ἰηβίθϑα οὗὁὨ Βα νου Ὡρ' [Π86 ὁΠ6 δη ταϊβρΡΙ γτπρ' {86 οἴβογ, 

Τὴ ἔπε, ἡ μδύθυϑι τΔΥ μ6 βαϊα 1ὴ ἕβνοιγ οἵἉ [88 ῬΒ]]ΟΙ]ΟρΡΊΟΔΙ ᾿ΓΟΟΘ85 
τοοοπιπιθη θα ΕΥ̓͂ ΟΠ ΑΙτηθ 85, γγΧ8. 8.6. 8ιχα μδὺ πῸ ΘοΙμμτηθηΐδίου Θου 
ῬΟΞΒΙΟΙΥ δάμογθ ἴο 10 ψιπουὺ βῖρηαὶ ζαλ]ατθ. ΝῸ βισοθββίαϊ ΘΣΡΟΒΙΡΟΓ 
δα5 ουϑὺ (ὉΠονοα 16. Ιπ τϑϑάϊπρ' {86 ρᾶραβ οἵ (86 ΒΙΌ]6, 8 μὰβ πού 

ἜΧρΙοἂθα {π6 ρυϊποίρί οὔ “" Υ͂μαῦ (μἰηκοϑῦ (μου ἢ δπηὰ βαρβαναϊοα 
ἴῃ 18 γυῖδοθ “ ΥΥ μα τϑαδοϑὺ {ποὺ 88 1π6 δἰοαιδθπῦ ὙΥΙΡΘΥ ΤΘοοπα- 

τηβθηᾶβ; Ὀυὺ [85 ἀρ ΗΠ ἀναλ]θᾶ Ὠϊτηβο Ὁ οὗἩ θοΐμ, 16 ρογυβιηρ; 

ΒΟΥ ϑουϊρίατο, μ6 μὰ8 ἠυάροα οὗὨ 118 τηρδηΐηρ ἃ8. τηῦομ, 1’ ποῦ 

πιοζα, ὈΥ͂ ηἴ5 δηξθοοάθηῦ οοποθρίϊομβ ἀπα ἀοοίππμ68, [πῃ ὉΥ͂ 818 ρτδῖι- 

ἸΩ8 Ὁ δπὰ Ἰοχίοοθ. Εἰχϑιηϊηῖπρ' {μ6 τϑάβοη οὗ [86 {πϊηρ, ἈΘ ἢΔ8 Ὀ66Ὲ 

τδίου  Πγ ἀϑδιδιθα ἴῃ ἀβοουίαϊπίηρ {86 οογγθοῦ Ἰπίογρυθί [1 η. Τ6 

ἸΟΤΘ μΒ6. [μ85 βίπαιοα {μ6 παίατα δπᾶ σου οὐ αοα ὈΥ {π6 Ἰρδὺ οἵ 

ἴποβα ἱπέθὶ]δοΐα] ἀπά ταοσαὶ ῬονοῪ8 ἱπιραπίοα τα ῖπ ἴτη, ----ἰΠθ 

ΤΔΟΤ6. Ὧ6 [88 Ἰηγεβάρεϊοα [Π6 ἴανγϑ οὗ [86 ταδίουϊδι Ὑγοσ]α, ---- 6 ΤΔΟΥΘ 
6 [85 δχδγοϊββα μῖβ υπᾶἀογβίδπαϊηρ' μα Βμαυρθηθα [Δ18 τόσα] Ρου- 

δδρίζοῃϑ, --- 6 τλορα ΠΠΚΘΙῪ 18 86 ἴο δυγῖνϑ δῦ {88 ὑγιθ τηθϑηϊηρ' οὗ 

ἄϊνίπο γανοϊαίΐοη ψμθα μ6 βοὶβ Ἀἰπηβ6} ΒΟΠΟΒΠΥ δα ΒυτΑΌΪΥ 0 

ἱπασῖτο ἰπίο ἢ, ΤῈ τ᾿πᾶπ ὙΠῸ [88 ουϊναίοα 18. ΥΟΔΒΟΒΙΠρ' 

ῬΟΜΘΙΒ, δηᾷ ]ἰβύθποα ἰο {πμ6 ψοΐοθβ οἵ δοῃβοίθῃοθ, 18 ἸΚο]1οδὺ ἴο πλϑῖκθ 

Ἴπ6 τηοβὲ βιοοθββία! ἰη ουργοίοσ οὐ {πὸ Β1016. Ῥθαβοη δηᾶ ὈΒΠ]ΟΪΟΡῪ 

ΔΥ6 ποῦ τη ΌΔΠΥ βαθνοιβῖνθ ὙΠῸ [ΌΥΤΑΟΥ ἴΒ {μ6 Βαπαάτηδια οἵ {86 

Ἰαϊίεσ. Οὐ ᾿ππογθηῦ ἰάθαβ οὗ ψ]δὺ 18 τἱρηὺ δηα γθαβοη8}}]8 8.6 ποῦ 

δηϊαροηίδιο ὑο {86 ἐτι8 Β6η88 οὗἨ βοιίρίαγθ; ΠΟΙ Πᾶν ΤΠΘΥ Ὀθθῃ 

τοηάογθᾶ βὸ ὉΥ (μ6 811, Απιᾶ 411 {ποὶ ἀοίουϊοσδίίοη, {μ6 (ἀτθαῦ 

βουτοθ ἴτοια ΜΈΙΘΩ (μ Ὺ ῥτγοδοθα τηᾶῦ 5.1} Ὀ6 ρογοαβϊνϑα 1ῃ ἱμοτα. 
ΤΉΘΥ 5.11 ββον {μα {πεῖν Οὐὶρίμαὶ 15 ἀϊνίηθ δῃα σοοά. [ἡ αἸγθοῦ 
ορροβίἴοη ἰο ΟἸαίτηθυβ, γα ΒΟ] {πα 186 ἐγαίῃβ οὗ τϑ]ρίοη 8.6 πιοέ 

ὑποτουρὮΥ Ῥογομά [86 οορπίβαῃοθ οὗ [86 Βθπσοδῃ ἔδου 165. Εἰ86 
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ΠΟΥ 15 τῆϑη ὁΔΡ4}16 οὗ Γ6]10ἼΟ0Π, ΟἹ ὙὙὮΥ 18 τοίου δἀαρίροα ἰο Ἠΐδ 
πδίυτοῦ ὙΝᾺΥ [.85 οὐ ρίνθη ἃ τϑυϑίαίίοη ἰὸ ἃ τὰσοθ οὗ ογϑαΐασοϑ 
ἰοία! γ ̓Ἰποοτηροίθηὐ ἴο ΔΡΡΥΘΒΘΠπα 10, ΤΌ 15. τηϑρνϑ]οιβ ἰο ΗΠ πᾶ τηθῃ 
ψ1ο0, ἴῃ ἐπὰ5 αἀσμτγθοϊδθίηρ {π6 ΤΘΙρΊΟυΒ. ΟΔΡΘΌΙ 0165 οὗὁὨ τηϑη, οὐ ἴῃ 
βούπρ' {Ποτὰ 81] 1ῃ αἰγθοῦ ΥΥΔΥ ἀρϑιηϑῦ {π6 1016, ἀο ποῦ οὐὁ οδῃποί 
866 {μαῦ ΤΟΥ ἅτ ἀοϊπρ' ἸΠ]ΌΤΥ ἴο ἃ ὈΟΟΙ ἴῃ τοι οὐ Βἰτηβο] 
[85 συϊτίθα δαῦλ}]ν πιῦα {Π6 ὈΟΟΚ πιϊπουΐ ; (μαὺ ἴῃ ἀεβριβιπρ' (Π6 
ἱπίογηϑὶ τουθίδίίοη {Π6 Ὺ ἅτ αἀθβριβίπρ ΗΠ σγὰο σάν {88 δχύθυῃα] 
ΓΒΙΟᾺ [ΠΟΥ οσχίοὶ αὖ [π6 θβχρθῆββθ οὗ 108 οουτϑίαϊιγο. 

ΟΗΑΡ, ΤΠ. 

ΔΑΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ἹΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ. 

ΙΝ υπίο]αϊηρ {86 φγορίθια οὗ δοῦρα Ηθυτηθηθαίοβ, 1ὖ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ 
ἰο τϑβοῖνα 1 πο βιαοοθϑϑῖνο ραῦίβ. δου οἱ θιηθηῦβ γΒΊΟῊ δηἕου 
Ἰπίο {86 Ὀαβίμθββ οὗ Ὁ86 ᾿πύθυρυθίου τησβῦ Ὧ6. οοῃβι θα βορδγδίοὶυ, 
Τπουρἢ ΠῸΥ δαῖτ ποῦ 850 ΘΗΘΓΟΙΥ αἰδποῦ ἃ5. ΠΟῪ τὺ ΔΡΡΘΔΥ ΕΥ̓͂ {Π6 
ἰτοωϊπαθπύ οὗ μοι. Ἐαίμον ἀο {Π6 0 δοί δηα σϑδοῦ τααίαα]γ ΡΟῚ 
086 8:ΠοΈΠ6Υ. 

ΤΊἼ6 δχροβιίου Θοπιθῃ 068 ΙΓ 86 Βύθαγ οὗἩ {π6 σταριηιαΐξίσαϊ Β6156 
οὔ 16 ἰοχύ δἰἀδα ὈΥ βδογρᾶ ρ)η)οίορν. 

ΤῊΉ18 ἰαβῖς 15 ΕΥ̓͂ ΠῸ Τηθ8 8 80 ΘΕΙΒΥ͂ ΔΒ Τρ βθϑῖὴ [0 ὁη6 ὙὙ0 δᾶ 
πού αὐἰοιηρίοα 1. ὙΠ βοίθποθ οἵ σψόοσαβ πὰ τοποῖι Ὁποοσυίϑι ΠΥ δηα 
γΑΡΌΘΩΘΒΒ, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ π΄ τ δίίοῃ 00 ἐπ6 ἰδηριιδρθβ οὗ δουιρύαχα; ΤῸΣ 
τ ταυβὺ νοῦ 6 ἀμπουϊὺ ἰο ἤχ τι ργθοϊδιοη ἃ ἰθδαϊηρ' 1468, αὐδίσδοςὶ 
ΘΠ ΘΟΙΆΡΙΘΧ 85 1Ὁ ἀβυδ!]γ 15. ΟἿ6 ταϊρ]ῦ ΒΌΡΡοβα ὑπαῦ ἃ αἹ Οὐ] ΟΠΔΥῪ 
γα τοπᾶον {π6 ὙΥΟΥΪΚ ὙΘΥΥ͂ ΘΆΒΥ, ᾿ΠΘΒΙΠΟὮ 88 1Ὁ ρΊνΘ5. {Π 6 5]01- 
Βορίίοπβ οὐ σψοτᾶβ. Βαΐ 8411 αἸοίϊομδν85 ἀὺθ 1180 186 ὕο ουὐτο, πὰ 
Βῃου α μ6 ἔο!]ονοα ψ 1 ἀἸβουϊτϊηϑύίοη. Βββιάθβ, [Π6Ὺ δῇ ΟὨΪΥ [1- 
ὨΪΒῃ {86 ρθμοῦαὶ βρη δβοιλίίομ, ϑμβογθαβ {π6 Ἰπίουργθίου σγαπίβ ἐΐθ 
»Ιοοΐβ6 86η86 Ὑ1ΚᾺ 115 δχϑοῦ βῃδαβ ἃ5 ἀθύθυτηϊπθα ὈΥ ὉΠ6 Ῥαγ οα δ: 
Ροβιθίοη ἴῃ συ] Θἢ 1 βίδηαϑ, 

Τῆς ἀπ ου] 165 Ἰπμουοπῦ ἴῃ βυπαγιπρ' {Π6 ρΥΔΙτηδίιο81] Β6Ώ86 Δ1156 
ἔγοια γατχίοιιβ οδβθβ, ΒΌΘΝ 5 ἀ Πἴθυθηοαβ τη {86 5ΒΙρη] Ποδ ΟῚ 5 οἵἩ ψοταβ, 
τδηΐ οἵ βυβηοϊοηῦ δπϑίορυ θούνγθθη ᾿δηριδρΘβ ΒΌΘΟΙΔΙ πϑίατο οἵὨ {16 

᾿Ἰαπρθδροβ οὗ {π6 ΒΙ1016 ἀπᾶ {88 ῬοοῖκΒ {μϑιηβοῖνϑβ, δπα {Π6 Ἰηῆπθησθ 
ον Ὦ οὗ ἀοοίγη8] ὑθπϑίϑ ὍΡΟΙ ΠΘΥΙΠΘΠΘΌΓΙΟΒ. 

Γ΄ (α.) ὙΥ οτᾶβ οἴνθῃ ψαυῪ ἴῃ βισπἰβοδίϊομ, μη ΠΟῪ ῬΟΒΒ655 8η δὉ- 
βίγδοῦ βθη86. ΤῊυβ ψυχὴ, πνεῦμα, 8), ἄο. δῖα {μ6 ἀϊνοι- 
510165 816 ποί δεϑοηζίαίΙ. 1716 εἰση ποαξίοη 185. βου δίαπ 14} {Π6 βδτη6, 
Ῥυΐ ἐδ 861|86 8 ἀπἴδυθηΐ, 

(6.) ὙΥοτᾶβ, μβονγϑνϑσ, ἃτθ οὔἴὔϊθῃ ἰϑκθη ἴῃ ἐοία γ αἰ θγθηΐ βἰρηῆ- 
οΔΊΙΟΠ8, 88 ἄνομος, ἃ ἐγαη 5 9765507, Πα ἀνόμως, τοϊίλοιέ γεοοϊυϊης ἃ ἰαιῦ ; 
αὐτάρκεια, οοπέοηἐπιθηξ 9} πιΐηα ἅτινα πεοοβϑαγε8, ζῆλος, τοαΐ ἀῃα ἐπυν, ὅτα. 

ππ 

Ἐ ὅρο [86 Βεἰ5 ΟΥο ΤῸΓΣ Ζαμῦδτυ, 1837 φ. 108., θὲ 564ᾳ.,) δῃᾷ Νογίοῃ᾽ Β 5ίαίοιηθηΐ οὗ 
ἘαΒΟΊ8, Ρ. 110. ' . 

ΡἈ 
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(6.) δϑομλθίϊπηθβ νυγοτἄβ ᾶγ τηοαιβοα Ὁγ βδᾶθθ οὐὗἨ δχρυθββίοη, 85 
ἈΥΡΟΙΡΟΪΘ68, ΟΥ ΠΊΘΓΘΙΥ ΕΥ̓͂ αϑᾶσ6, 88 ἀδελφός, α Οἠγίξέϊαη. 

(4.) ΕἸρατοβ ἀτὸ ἃ ἔγυϊθα! βοῦσοθ οὗ πον ψδυῦὶθίϊθδ ἴῃ [86 ΒΘ η568 
οὗ ψογάβ. Τῆαβ βοῖηθ τ ἰάθη Ὀοί 1 γα] ἃπα Πραγδυν ΙΥ, νγ 116 
οἰἴμθυβ σοῦ ἴῃ ὕπο ἤσαγαίίνθ β6η5865, 6. 9. γρηγορέω, καθεύδω. 

Βοβιάθβ, {ποτ 18 πού δχδού 1ἀθη ΠΥ οὗὨ βθηβθ Ὀθύνθθηῃ {π6 οοῦτθ- 
Βρομάϊηρ ψοτγᾶβ οὗ αἰβδσοπῦ Ἰδησπαροθ. Ὑμα5, αὐοα (068 πού ΘοΥΓο- 
Βρομα ΘΒ Ὁ 1ο ΠΡ, ποτίμου ἀο Θεός ἴῃ ατϑεῖὶς ἀπᾶ ἴθ εις ἴῃ 1 δξη, 
Το {π686 ἀΠΠἘΠου 0168 μου α μ6 δαάθα {μαῦ ψὨ1ΟΝ 4Γ15868 ἐο {86 1ηὔοτ- 
Ῥιθίθυ ἔτοηι ἰ8 πανίησ το (ὁ νι} ὑνσο ἀἸ ουθηῦ Ἰδηρπδσθβ, πϑιῦμογ οὗ 
Ὑ ὨΙΟῊ 15 ῬοΡ θοῦ] Βοιηορθηθουβ ἴῃ 108 Οὐ Ὡδύμτθ. οιὴ8 ρῬαγίβ οὗ 
{16 ΟΙαΑ Τοβίαυημθηῦ τ τσϊψίθη πὰ ΟΠα]ἄθο, Οὐ Υβ οχιβῦ ἴῃ ἃ α6- 
ροποναίθ Ηθογονν ἩΏΙΟΘΏ μὰ τηϑὴν (μα ἀδῖβημβ. ΤῈ6 ΗΘ ρτον νατθα 
αὖ ἀιβογθηῦ δροοΐῦβ δηᾶ 1ῃ ἀπ θγθηῦ ρίαθθθ [Ιὐ Πδ8 τϑην ὑγορβ ὑπδύ 
ΟΟΟαΣ θαὺ ομοθ. ΤΠ ατροῖκ οὗ τ[μΠ6 Νὰ Τοβίαπιθηὐ 88 105 ροῦν 
Ἰἀϊομη8, [ὑ 18 ΒΙΓΟΠΡῚΥ ᾿ταργορῃδίθα ΜῈ ἃ Η ΘΌγον ΘΟ]ουτηρ. ΤῈ 
βυπίαχ τοο οὗ [86 ατϑοκ Ταβίδιηθηῦ 15 οἴζθη πορ]ροϑηῦ δηα οοπαβοα, 
10 15. 1688 οχδοῦ ἴῃ σοῃβθαύθθηοα οὗ (6 δϑιηοίΐοῃβ οὗ {88 ὙΥΙΟΥΒ. ΟΥ 
ἸΙΓΘΥΆΡῪ ᾿ποχρουύΐθθθθ, ὙΥμθη να τοῆροῦ, τρόσϑοόνοσ, μαύὺ Ὀοΐῃ {{|6 
ΟΙά δπᾷ Νὸν Τδβίαταθηΐβ ργοοθθᾶ ἔγοιη νᾶῦϊουβ ὑσὶ ίουβ Πυθα ἴῃ 
οὐϊίαγοα δπα ἱπάινίάα! ομαγδοίθσ, {86 ρθουν ἀϊοζομ οὗὁἨ δϑοὶ 88 ἴο 
Ὀδ βέμαϊρα τὴ ταὶ αὖθ ΟΔΓΘ, 

Βαυῦύ {Π6 ᾿πἤπθηοο οὗ ἃ ἀοοίγηδ! βυϑίθιη οὐ Ηθυιθηθ 08 18 {Π86 
τηοϑῦ ἔγα] βοῦγοα οὗ δι αγγαβθιηθηῖ, Αἀπᾶ γοῦ {Π6 ἔουταοῦ Βῃοι]α 
ΘοΙΏ6 δον {π6 ἰαίίοσ. Ἡθυιαρηθυίοβ οαυρθύ ο Ῥγθοβάβ ]1)οριηϑίοβ. 
ΤῊ ἀυίιε5 οὗ ἐμ οὔθ ἀδβραγιμαθηῦ βῃου]α 6 ρουξογπχθα ᾿ἱπάθρθῃ θηθ Υ 
οὗ δπᾷ ρχῖογ ἰο {π6 οὐμϑσ, Ὁ. Ἡθυγλθηθαῦοβ ἃγ6 6 04818 Οὗ 1)ορ- 
τηδίϊοβ, Ηον οἴδθη {86 τονθυβα 88 Ὀθ6ῃ. Θχθια ]1Ε6α 1ῃ Ῥυϑοίϊοθ 16 
Π6Θ64 ηού βᾶᾳΥὺ. οούτηθ8 ἢᾶγα θθθη ἀθαἀπορα ἔγομαῃ βουιρίαγο σιὺμοαῦ 
{88 δἱά οὗὨ ουτθη θα 8} βοίθποα; ΟΥὁ ΤΟΥ͂ αν Ὀθθὴ Ὀαβθα οἢ ἃ 
ΘΙ πηρογθο Ἡδηηθηθυαῦο, ΤὨΘοΪορΊοα] ἰθυτβ πᾶν ἢδα {Π6} 
τ ΘΔ] ηρ' ΒΒ! σμΘα {ο ἐΠθὰ θοέογα [86 νοϊοθ οὗ ᾿πιραγθδὶ δηᾶ δοσαγαίθ 
τηὐορργθίδίοῃ ργοποπηοθα 1060. Ππηρογίδηῦ Ῥαββαρθβ αν θ66ῃ 866 ἃ8 
ΒΡΘδΚίηρ' τ  η Β ΟΠ βθη τηθηῖβ 1π τοϊδύϊοῃ ἰο ἃ βυβίθια, ἴη ἀθῆδηοα οὗ 
ἐῃ6 βοίθποα οἵ :τπηὐογργοίδιοη. 1Ὲῃ {818 ΤΉ ΠΘΥ, γΑΡΙΟῸΒ ΒΟΥ ρύαΤα] 
γνοΥ 8, ΠΟῪ βίθγθοίυ ρϑα ἴῃ θοο  ββι ϑθιοα] ογθθαβ, αν ὀοτὴθ ἴο 6 πϑϑᾶ 
ἴῃ 56η8685 ΗΥ̓͂ ΠΟ Πη68Π8 ΔΟΟΌΓΑΐΘ, ΟἹ δὖ ἰθαβύ, 1π ΒΘη865 ΘΟΠγΘΥΙΠρ᾽ 1η- 
δοσαγαία 14685 (0 (86 τα]ηΠ 45 Οἵ τῆδηγ, ΤΟΙΣ ταθϑηϊηο μὰ8 ὈΘοη χοᾶ 
1η ῃ6ο]ορίολ! ΘΟΠΊΧΟΨΘΙΒΥ ΟΥ 1 8 ὃσ6 οὗ Ῥαυύυ βίγιίθ, ἤθη {88 
Ἰηΐογοδίβ Οἵ οοπύθμπαϊηρ' βϑοΐβ ρυθοϊ θα σαΐτι δηα οἶθαῦ ᾿πνοβυιρδίοι. 
10 τα ογαα {16 ἴο [η6 ᾿πίογοϑίβ 8 Πα ρββίοηΒ οἵ βῃὸ},  ἈΘΌΊΟΥ [86 
Ἰοδαϊηρ' ἑοστὴβ ἰἤ6Υ 561Ζ6α ὍΡΟΙ 88 [Π6 βυιαῦο 5 οὗ ἀθβπιίο 1688 ναυιθα 
ΔΟΘΟΥάΙπρ' (0 ὕλιη68, οοραϑίοηβ, ἃπα {86 ττιίοῦβ ὙΠῸ Θιρὶογϑᾶ ἐμοῖι; 
ἐμαξ νγὰβ ἃ ροϊηΐ ἐῇϑθν Ἃἀ14 ποὺ οδγοία]]ν ᾿ηνοδραίθ ΤῊΘ ἰθυιηβ 
,καἰξῆ,, 75ἐν, τοοτ 5, ἅτ τιοῦ ϑιαρίουϑα τῇ {Π6 βϑῖωθ βθη86 ὃγ δὰ] δπα 
“΄ ἀη6 5. Τιαὐμο ἴοοκ [611 δῃ δοοαρίθίάοῃ βοιηθναῦ ποΥ6] Ῥθοϑι86 
ἢ ψιβῃθα [ο 86 ἴμοθη ἀσαὶηβῦ [ῃ6 Ῥοτηϊβῃ ΟΠ σοῦ, ποθ 16 ὅαγ8 
οἵ 108 γ᾽ 16 ἔθυτὴβ μανα θθ6θῃ ἃ 1{{16 δ] θυ ἴῃ βθῆβθ. ΤΏΘΥ μᾶυθ 

Σ ὅεε Ο]]οτῖοσ, ὃ 37. Ρῃ. 76, 77. 
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Ὅοοπ γοϑιυοἰθα ἀπά ογαπιρθᾶ, οομηρατθα 10} (86 ῥϑυοποϊορίοαϊ δο- 
οδρίαϊίοι ρίνθῃ ἰο ἔμποτα Ὁ Ῥαα]. Βοίδι (δ! ν᾽ πίβηι δῃ ἃ Αὐτηϊηϊδηΐβηη 
Βᾶγο οι ρ]ουθα νατϊουβ ἐουτηβ, δἰ ουτηρ ὑπι6 1. {γ6 ΒΘΏΒ6 ΤΩΟΥΘ ΟΥ 1688, 
ἴῃ δοοοτάδῃοθ τ {86 ργθνίουβ ἰθηθίβ οὗ ἀορτηαίιο {μΘο]ορυ. [ἢ 
Θοηβοαθοποο οὗ {πὸ βέθγθούυρθ οδδγδοίθε ΒΊο Π85 θ6 θη σίνθῃ ἰο ἃ 
νατϊοὺυ οὗ ἰοδαϊηρ ἀπᾶ ἰοοδμῖοα] σψοτάβ, {μ6 ἀΙΠΠΟα] 165 οὗ ἃ ἴοα Ηοτ- 
τηθηθαίο 816 ΟΥΘΔΌΥ ἱπογοαβθαᾶ, ΒῸΓΡ 1ὖ τησϑὺ Ὀγϊηρ {πθῖὰ Ῥδοκ ἰοὸ 
{ποῖ οΥἱρῖπα! δηα ἘΔΡ1104] βρη Ποδί]ΟΏ8, αἸβυοραγαϊηρ [Πη6 οαττοηΐ 
ὁμαγδοίου {μ6 0 Βανο Ἰοπρ' γθοοὶγβά. " 
ΘΒ ἅτ ἐπ οἰϊοῦ βουχοθβ οἵ ἀπο] μαὺ 16 τη (ῃ8 ΨΥ οἵ 

στατημηθίσα! Ἡτυταθηθαῖοθ. ΤΉΘΥ 806 ἔουταϊ 8 Ὁ]6 Θπμουρ δὖὺ ἢγϑὺ 
βΒιρῃῦ, Βαύ σι {π6 1ἰο]]θούπα! δημα πλογᾺ] απΔ] 1 σαί! πηΒ {πᾶὺ πᾶν 
Ῥθθη ἀθβουιθοᾷ, Π6Ὺ τᾶν 6. ΟΥ̓θγοοηθ. ὙΠουρΡᾺ {π6 ἰαδὶς θ6 μαχά, 
10 15 ποὺ ᾿πϑασταοπηί]6. ΕἸΠογὺ τητϑὺ 6. μυὺ [ου ἢ δομητηθηβυχαίθ 
τι 105 τααρηϊ 6. Απα {μθγθ δῇ σϑβϑοῦγοθθ θούμα πυτηθτομβ δᾶ 
Ῥτδοῦοα] δὲ {Π6 ἀϊβροβαὶ οὗ {Π6 1τηὐογργοίοσ, ὙΥ̓ μαύ ἂγὸ μου ῦὃ ὙΥ̓ιαύ 
ΤΘΘΠ5 ἄοο85 {88 ργδιαμλδίιοαὶ [ἰού υθῦθυ ΘΙΏΡΙΟΥ ἴῸΥ δβοογίαϊ ηἷπρ' (Π6 
5686 ΟΥἩἨ πογά8 ὃ ΤῊΘ [Ὁ] πρ' ἀγο {Π6 Ῥγϊποῖραὶ. ΤΉΘΥ ἀγὸ αἀογῖνϑά--- 

1. ΕΎοια {86 ἰοχύ 1561’ 
2, ἙΎοΙα {δ6 οοηίοχί. 
8. ΒΎΟΙᾺ Ρᾶ1Ά116] ἰοχύϑ. 
4, ἘΎΟΙ ΒΟΌΓΟΘΒ ΟΓΘΙΡῚ [0 (86 ἰαχύ, 

ΟΗΑΡ, Π1. 

ΤΌΠΟΥ ΟΕ ΤῊ ΤΈΧΥ ΙΤΡΕΙῈΕ., 

1. ΤῊΕΒ οτἱρίμπαὶ ἰαχίβ Βμου!α Ρ6 υπᾶογβίοοα δη βιηρίογθά. ΤῊ8 
ααΐγ, ἱπουρἢ ορνίουβ, 15. οἴῃ παρ]θοίθα Ὧν Ἐπ βδουθα ᾿πίθυ γΓοῦοσ, 
ὙὙ80 [8118 ὑο οομβυϊῦ π6 ἰαχὺ 1.561 πγουρἢ ἸΔαοθ πο 6 οὐ Ἱποδρϑοιῖυ, 
δ τοδὺ ἱπιαοίηθ ὑπαΐ, ΒΟΥΤΕΥΘΥ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ΟἹ ἱπιρογίαηὐ 1ῦ ΤΩΔΥ ΠᾶνΘ 
Ῥθϑῃ ομοϑθ, ἴὖῦ 18 οὐ 1688 Θοῃβθαιθηοθ δὲ 86 ργθϑοηῦ ἀδὺ Ὀθοδῦδβα σοοα 
Ἰοχίσουβ 8ηαἃ οχοθι]θηῦ γουβίοηβ οχὶβὺ ἴῃ βυοιθμῦ πυτηρθῖβ. ΤΉ686 
[6 Ὑ6]168 ὌΡομ 85 ΘΘΠΘΙΆΙΠΥ οογτθοῖ, Βαΐ 88 βιοἢ 818 ΔΓ ΠΛΘΓΟΙΥ͂ 
μυτηδη δηά [8}Π1016, ἐπ6 ργοίεθβθα βχροβιίοῦ ἂμ μᾶγαϊν 6 Θχθηιρίθα 
ἔγοτα Ὀίδιθ 16 Ὧ6 τοϑίβ ἌΡοι [ῃθιὴ 810π6. ἀπ ΟΥΙ ΔΤ τοϑαθυ οὗ [ἢ 
ΒΙΌ]6 ΤΩΔΥ͂ ἅο 80, Βῖποθ μΒ6 Ῥϑίιχβββ 18 ρᾶρϑθ ΘΙἸΘΗ͂Υ [ῸὉΓ Ὠ1Β Οὐ 
οαὐϊβοδίίοι : Ραὺῦ {86 ᾿πβίγαοίου οὗ οἴμϑυβ βίδπαβ τπὶ ἃ αΠοσθπῦ ροϑι !0ὴ 
ϑηα 88 ἀπ δγεηῦ γθβρομβι 1 10165,ὺ ΥΥ πουὺ υδιηρ' Β15 οσσῃ Ἱπαρτηθηῦ 
οη {π6 οτἱρίηαὶ μ6 τηυβὺ σῸ δβίταυ. 186 ᾿ϑδβὺ Ἰθχίθοῃβϑ Πᾶνθ τηΐβ- 
ἰακεθ. Τῆδ Δ0]6βϑῦὺ γϑυβίσῃβ [41] 9 βχρύβββ {86 τὶρηῦ βθη86. ΤΟΥ͂ 
ἄο ποῦ δσχμῖρις {πὸ ρῥγθοιβίοθ ἀπᾶ οἰθασηθββ Οὗ [Π6 οὐἱρίπαῖὶβι ΤῊΘ 
Τποοϊορίαῃ, ἐμπογοΐοσθ, μοὸ οαρίουβ [86 ἰαχὺ 1561} Πᾶβ δὴ ἸΤΏΤΏΘη86 
δἀναηΐαρθ οὐδοῦ {π6 οἰμουβι Ηδ ἀϊβοουηθ ΠΟῪ ΘΟΙΠΟΙΘΠ665, Ὁποχ- 
Ρϑοίθα α]]υϑἴοηβ, ρεϑοΐϊουβ δἱθιηθηίβ οὗ ἐβουρμι, δΒιάάθη Ὀοϑαίθ8. οὗ 
Θχρυθββίοι, ἰο. ψ ΒΟ Ἰσπογδηῦ ΟΥ̓ ἱποοπηρούθηῦ 1πίουργθίοιβ, το  γἹπσ' 
ΟΠ 8 ὙΘΥΒΙΟΠ, ΔΓ6 ΒίΓΔΠρΟΙΒ. ΗΒ ᾿ᾶἀθαβ 8.6 ΟἸΘΆΤΟΥ Πα ΒΙΓΟΏΡΘΥ͂, 

1 ΘΟ. ΟΕ]]οτῖοτ᾿ 5 Μαππεῖ ἀ᾽ Ἠοτταοπουίαιιθ, Ρ. 74. 6 δθαᾳ. 
Ρϑ8 
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Ῥβοᾶυϑα 86 δα8 ἃ δοπβοίουβπθεβ οὗ βϑουῦτῖςν τοβρθοίίμρ' [18 τ Βα }}8 οὗ 

Ηἷ8 Ιαῦουγ. Ηἰβ οομβάοθηοα 185 βίγεηριμαποά. ἊΑ ἔδυ Θχδπιρῖ65 1} 

ΒΠον [π6 προβββ τυ οὗ ἱπάθροηάθηῦ ἱπαυΐτυ ἔουμα θα οη. {π6 οτἸρῖηδὶ 
οπ {Π6 ρατύ οὗ δ 1πἰεΥΡυ βίου. 

Τὴ Ποαυΐ. χχχῖϊ. 2ὅ., οὐγ ΕἸΠΡ ΙΒ}. νϑυβίοη μ88, “" Απα δ5 ὑῃν ἀδΥ8, 

80 588}1 (ΩΥ 5ίτεησίῃ 6.» ΤῊΪΒ 15 νυ! ἀμ] γ ἰδκθα τόσα ὅἢπ6 ϑθρίαα- 

σὶπὐ νογβίοη. Βαῦ 1015 ἱποουτθοῖ, ΤῊ γ᾽ υ]σαίθ ἰγδηβ]αΐθβ, “ Α.5 {86 ἂν 

Οὗ ΠΥ γουί, 5ο ἴοο {πῖπα οἷ ἀρϑ,᾽" [Ὁ] ονγϑα Ὀγ Τυῦμθῦ, ΜΟ ρνθδ 

ἐς ΤῊΥ 86 6 68 {8 γοῦυι." ΒΥ Ββίυγίπρ' {86 ΟΥ̓ΡῚΠΑΙ νγογὰβ 10 

Ψ1Π ἈΡρθαῦ, {μπαῦ {Π6 τὶρηῦ ταθαηΐηρ; 18. “5 ΑΒ 15 1Βγ 118, 80 {ΠΥ σϑϑῦ οὐ 

ἄραι." ὙὙΠ6 ἰοτὰ ἽΝ 31, 50 πιπο ταϊβαπαουβίοοα, ΒΙ0η18Ε.68 τοδέ ΟΥ 

ἀράϊϊ, τοῦ βέγοησίΐ,, ἈοΥ γοί οἷά α6. 
Αραΐπ, ἃ Ῥιθδομο ὁπο6 ἀϊξοουτβοα ἀροῦ ῬΒ. ἰχχί!. 20., ““ ΤΊιΘ 

Ῥτάγϑιβ οἵ Πανϊὰ [88 βοῃ οὐ “6586 ἃγθ δηᾶϑᾶ, Νοῦ Κποσίμπρ' {μαὺ 

[815 βοῃΐθῃοθ ὅ͵1Ὃβ Δρροπάβα Ὀν [88 Ῥϑύβοῃ πὸ ρϑίμογθα τορθῦθοῦ 

{μοβ6 οομηροβιθίοπβ ἱποϊα θα ἴπ {86 ὈοοΚ ἐμαῦ ἰογῃϊπηδέοβ 6 γ6, δηα 

Ἰσποτϑηῦ Οὗ [π6 ῬΙΌΡΘΙ τηθϑρΐηρ' οὗ {π6 ἩΘΌγονν ψϑιρ 23, ὨΘ τοοῖς τὖ 

ἴῃ {86 βἰρεἰβοοίίοπ σοπϑιηιηλαἰθα, ογοιοηθά τοῖξἧ, ἐξιεῖ ἢ οδί δοπέϊηιθηΐ, 

γαϊδοα ἐο ἐμοὶν  φίιοδέ σοποορρίϊοη, πιῃ τϑίθσαποθ ἰο 088 υπὶνοῦβαὶ 

ἀΠαβίοα οὐ Μεββίδμ Κιίηράοια φγοϑαϊοίοα ἴῃ {π6 ῬΒαΐμα 11561. Βα 

[π6 Ιάδα οὗἨ οοπϑιηιπιαξίοη ΟΥ οοπιρζίοίίοπ ἴῃ [818 Βθη856 15. ποῦ 1ῃ 188 

νου. [Ὁ ΒΡ ἀδποίοβ "ηϊς θά. 
Τὴ {μ6 Νὸνν Γοβίαιηθπῦ μον οἴη 15 10 ἰβῖκθα ἴον στδηίοθα {ῃδὺ ἴῃ 

Αοἰϑβ χχυΐ. 28., ““ ΑΪπιοεὲ ἴπου ρογβαδᾶθϑ᾽ τὴθ ἴο Ὀ6 ἃ ΟΠ ΥἸΒΉ188," σΊν68 

{μα ἔσθ βοηβο ἢ Βαΐ ἐν ὀλίγῳ οαπποῦ τλθᾶπῃ αἰπιοδί, [Τὺ ἀθποίββ ἐπ α 

{{επ16 ἐΐπιθ (Θατ δ ΒΈ10 410} “ γοι Μ011 ροιβυδᾶθ τὴ6 αὖ {818 γταΐθ ἴο θ6- 

ὁοΙη6 ἃ ΟΒτΙβδη.ἢ 
Αραΐῃ, ἴῃ Ερῃο8, 1. 17., πνεῦμα οδπποῦ 6 (Κοη, 88 ἃ τϑοθηΐ 

οοτατηθηίδίου οοπίοπᾶβ, (0 ταθὰῃ {π6 Ηοὶν ϑριτι. Α Κπομ]θᾶρθ 
οὗ 186 Οτϑοῖς δυίῖοϊο ἰθδοῆθβ {π|8; θαῦ Β6 γψὼο 18 ποὺ δοααυδιηΐθα 

αἰ [λ6 ἀοοίσϊπθ οὗ 186 δυίίοϊθ ΤΏΔΥ ὙΘΥῪ ῬΥΟΌΔΌΪΥ, πὶ 8. τηϊβίδκ ἢ 

1081 ἴθ ψμαῦ ἀρρθαῦβ ἰο 6 ογμοάοχυ, δῇῖχ [πὸ βιρῃϊῆσαποη 
οὗ ἐλο Ηοῖν ϑρίγίξ ἴο πνεῦμα ἴῃ (μΐ8 ρἷαθοθι ἴὐπάομπθίθαγ τῃ6 
ποῦῃ ἰπ αυσδίϊοη ψοιϊᾷ παν μα {116 αὐίϊο]8α μα βυοῖ θθθῃ {Π6 
ταθδηΐησ. ΤΠ6 ψαηὺ οὗὨἨ {π6 ἀγίϊοῖϊθ 1 πνεῦμα ἴῃ Μαίί, χιὶ. 28., 
Ἔοιι. 1. 4., 1 Ῥοί, 1. 2., πὰ 'ἴπ Μαῖκ 1. 8.90 1Κ6 1. 1. 86, 41. 67., 

ΟΠ Ῥεονϑβ ποίμίπρ' ἴῃ τοϊαίίοι ἴο [886 μγδβθηῦ οδ86, ἔργ 1ῦ 18 τηοτα ὑῃ8ῃ 
ἀουδυα] ψ ποίδοῦ ἴα (μ6 ἢγβὺ ἔμγθα ραββᾶρθβ πνεῦμα 5'σην {πΠ6 ΗΟΙΪΥ 

Θρίσιῦ; δπα (μοβ6 δἀδυσεά ποπι Μακ ἀπά μπκὸ 46 πού ῬᾶγΆ}16]. 
Απᾶ δυϑὰ 18 [86 βγβὺ ὕνγο ρϑββασδϑ αἀἱά τοΐθσ ὑο {88 ΗἩοΪγ δριγι, 
πνεῦμα δζοΥ ἃ Ῥγδροβιθίοι. ταϊρὺ τϑα]γ 06. ΘΠΔΓΓΏΤΟΙΒ, Μ᾽ ΒΙΟῊ 15 ποί 

{ὴ6 οᾶ86 ἤοσο, Βαΐὺ ἱπᾶάδρᾷ ἴῃ 81] ἴζγϑο, πνεῦμα ἄο65 ποὺ ἀδποίθ {86 
ΗοΙγ ϑρι τι 8 ἃ ρείβοῃ. Ναί μογ 15 1Ὁ 8ὸ ἰβκϑῃ ἴῃ ἘΡΆ685. 1. 17. Πὶ 
τηθϑηβ {μα ἀἸϑροθιίοη οὗ ταϊπᾶ ομαγαοίουβοᾶ ἀπ ἀθῆηρα Ὀγ σοφίας, 
8.8 8.180 Όγ ἀποκάλυψεως- ἐν ἐπυγνῶσει αὐτοῦ. 

Τὴ βίυάγίηρ (86 οὐἱρῖπα! ἰοχίβ )ὸ ἱπαυῖτο βγβὺ ἱπίο {ῃ6 κιβϑε 
Ἰοφιιοαὶ οὗ 16 Ἰαηρυαροθβ οταρίουθά. Ηοῦν 15 {86 τἰϑιι5. ἰοφιοπαϊ οἵ 
8 ἀρδα Ἰἰαπρτᾶρα ἀβοουίδιηθα ὃ 

1 βος Ἐδάϊο᾽β ΟΟΙ ΘΠ ΑΤῪ οὐ {π6 ατοοῖκ Τοχε οὗἩ (ῃς ἘΡΊ5116, Ρ. 76. 
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181, Ετοια ἴμ6 του οὗ ἴμο858 ΠΟ νᾶ θα 1ὲ τγὰβ συγτοπὺ δηά 
ἰο Ὑποὰ Ὁ γα νϑυῃϑοῦϊα. ΕῸΥ ΘΧΔΙΊΡΪ6, ἴπ Ἰηνοδθραίπρ [μ8 
τηθϑηϊηρ ΟΥ̓ ἃ ἰθύτα γ78 Πα αΧΆΙΥ ΘΟΠΒα] {ΠῸ ΓΙ ΘΙ ἈΪΠ.861} ὈΥ σσθοτα 
10 ναβ διαρογοᾶ, Ηδ πιᾶὺ οῖνο ἃ ἀθῆπιίίοι οὗ 10, Ο᾽ 1058 Θοῃπθϑοίϊοπ 
ἸΩΔῪ 58ον (μ6 5ιρηϊδοδίίοι ; ΟΥ̓ ἀραῖμ, ῬΆΓΆ11618 τον ᾿παϊοαΐθ τι 
Βα ποϊοηῦ οἰθαγηθϑβ {πμ6 146 ΘΧΡτΘββοα Ὦγ 10. Βαὺ 1΄ {86 βιρῃϊβοα- 
Ἐἰοη οαπποί 6 ουπά ἴῃ (86 δαῦμοι ὙΠῸ 1.868 10, 7Χα ἢᾶγθ ΤΟ ΒΘ [0 
βοιλθ οἰἶβοχ πο σ1π0Ὸ οι ρ] ογϑα {Π6 βαηὴθ ἰδηριδρθ. 

ϑυᾷ, Ἐτοτα {86 ται ομδὶ Κποσ]θᾶρα οὗ {Π6 τϑιι5 ἰοφμοπαϊ τοίδιπϑα 
ῬΑΓΕΣ ἴὰ ἀποϊοπῦ ψουβίοηβ, ΡῬΑΥΠΥ [ἢ ΘΟΙΩΤ ΘΗ ΔΙ168 ἃ πα ἸΘΧΊΘΟΠΒ. 

δτᾶ, ΕὙοΙα τ ΓΒ 170 οιηρὶογθα ἃ οορπδῖίθ ἀϊα]θοῦ. 
ἼΠ658 Ῥυϊποῖρ 65 ἃγΘ σοητηοη ἴο 8}} ἰδῃριδαρθθ, ὙΤΠΘΥ ἃγ6 {π8 

τὰ τηθ8η5 οὗ ἀϊδοογουίηρ' {π6 Ἰαρτ[πηᾶΐθ ἀϑᾶρα Οἵ Ἔν ΘΥῪ ἰοπραθ ΜΨ ΏΙΟΝ 
Πα5 ὀϑαβϑᾷ ἰὸ δ βροίθῃ, 1,θὖ ὰ8 βρϑαΐϊς οἵ {βϑῖὴ 1ῃ {πον Ὀθαυηρ' ΠΡΟᾺ 
{π6 οτἱρίηδὶ Ἰαπρτιᾶροβ οὗ βουιρίαγα. 

1. ΤΆ 15 γγϑὶ] πόσα μαῦ ἃ Βδογθα ὙΥ  Υ ΒΟΙΩΘΙΤ.ΘΒ ΤΌΥΠΒΗ6Β ὃ 46- 
Βηϊοη οΥὁἩ δχρίαπδίϊοῃ οὗ ἃ σσογα μ6 568, ΕἰΠ6Υ αὖ ὑμ6 ρδοβθ σι Π6ΓΘ 10 
ἢτοὺ ΟΘΟΌΥΒ ΟΥ ἴῃ 8ποίμο ροβιίοθ. ΤΉῸΒ ἰη θη. χῖν. 14, "32 18 
Θχρ δἰπθα Ὀγ 8 γῶν, ἀοηιοϑίϊοβ δογη ἐπ εὶς ἤοιιθθ. ἴτὶ 116 τηθπηθῦ 
ἴῃ Μαεαυκ αοβροὶ, Ταϊέλμα Ἀιιπιὶ ἀγα θοτα ἐχρίαϊποά, Μαΐά, ατΐϑ6. 

Αραΐῃ, ἃ ρᾶ18}16] ρᾶβδαρβ ἴῃ {π6 τοῦῖ οὗ {186 βατὴθ ϑιιίθου ΤηΔΥ͂ 
οἥϊογτα {Π6 Ῥγόρευ βισυιιποδίοι οὗ ἃ ἰβθιτη. 

2, Τὴ γοϊδίίοπ ἰοὸ ἐπη6 ΗΘ τον γα μανο {π6 δερίπεριηί, [ῃ6 ΠΑ] 66 

νϑυβίοηβ, {π6 ΟἹ ϑ'γγῖδο, (86 Τ,αὐϊῃ σουβίοῃ, δηα βοθ οὔβουβ: θ6581:688 

1π6 Οτοοκ ἔταρτηθηΐβ οὐ Αααΐ]α, ϑυτασιθομαβ, ΤἈθοἀοίίοῃ, {π6 Ν δπο- 

ἴδῃ τοῖς, δᾶ [86 σοῦκβ οὗ {π6 6188 ΒΔΌΌΙΗΒ ἀγροὶ, ΑΡΘμθΖια, 

Ἰζηοῆϊ, δα Ταμοπυτα οἵ «Θγ βαί  τη. 
Τὴ {886 ον Τοβίαπιθπύ τχα πᾶν {Π86 ὑνγο ϑΥσῖδο ψΘΥΒΊΟΠ5, {Π6 Τα] 

Δ βοιπθ οἰμευβ; Ροϊγρίαβ, Πιοάοτυβ δίοα!αβ, Αὐτῖδῃ, Ἡθγοαΐδῃ, 

ἄσο., ἀπ 1π6 ΟὙτοοκ υυ θα γ8 σόπ γα ΠΥ ἡγὴ0 Θιιρ] οΥ α {Π6 κοινὴ διάλεκ- 
τος; Φοβθρῆυβ δμᾷ Ῥ.ῖϊο; {μ6 βομο αβίθ πα Θαυ]Υ ΤΟ ΧΙΘΟρΡΤΆΡΠΘΙΒ: 
[π6 σαΐδπε δηᾶ οσομπηθηίατθβ οἵ (86 αὐϑοῖκ {Ἀ08.615, 

8. Α Κπονίοαρο οὗὨ {π6 τιϑὲς ἰοψμοπαϊ οἵ [88 Ἡθῦτον ἰδηρτιαρο 
τηΒ.Ὁ Ὀ6 ἀογινθα ἴῃ ραγὶ ἔγοτα δαςπουβ 0 σοΐθ ἴῃ οορηδία ΟΠ] ]ΘοΊ5, 
ΒΌ ἢ ἂ5 (μ6 ΟΒαΙάθο, ὥὅγιασ, Αὐδθῖο. 

ΟΥ̓ {π686 Ἰῆτϑα βουγοοβ {86 ἢγβὺ 15 {π6 ταοϑὲ πηροτγίαμπύ δπά ὑγαδβί- 

ψοσαγ. ΑἸοΥ ἀβοουίαϊπίηρ {π6 τιϑιι5 ἰοφιιοπαϊ οἵ [86 Ἡθῦτον ἰδη- 

συδρθ, πᾷ ποίϊπρ' 115 ἔθαξατθβ, οομβίσυοϊομβ, δα ἰατγ8, γα Βῃου]α 

ποχὲ οὔβοῦνα (π6 πϑι Ἰοφμοπαὶ Βο]οπρίπρ ἰο αἸδγθηῦ ρουϊοαβ οἵ 118 

Ἠϊδέοσυ. Ατποηρ [86 ἐδοιθα ττΙΘΥ8 ὉΠ6Τ6 816 αἰ γογβ [168 Οἵ ἰδηρυαρθ 

ΑΥἰβίηρ' ἔγοτα γαυουΒ σᾶιι865, ΒΆΘΗ 8 αἸ γθυβι[168. οἵ ΘΡοΟΙ δῃᾶ ρ]δοβ 

τὴ ταοϊαϊΐου ἰο {π6 ΟΙᾶ Τοβίδιποαί. ὙΤμὰβ (μ6 {π|ὸ5 οὗὐὁ Μοβοβ, οὔ 

Ὁαν!α απᾶ ϑοίομιοπ, οὗ {μ86 1δἴϑι ργοριϑίβ πᾷ Ομ] δἰβίηρ' Ὑυιύουβ, 

τᾶν Β6. ἀἰβεπρα!θηθα ἔγοτα ὁπ ἃποίμου ὈΥ͂ ΜΤΟΓΑβ, Βίγ]6, δπα θνθῃ 

σΥΘΤηΤαΔγ, ΑΠΟΙΠΘΙ οδα88 οὗὨ ἀἸγουβιῖ168 ἴπ {88 ἰδηριδρο 811568 [ΤΌΤ 

Ὧη6 πδίατο οὐ 186 βυθ]θοίβ ἐγοαίθα, σι. ποοθδβϑιίαίθθ αἸνοΥΒ οὗ 

εἰγ16. ΤῊΘ ροϊπίβ οὗἉ νἱθνν αἰβοὸ ἔγοτα ὑγβῖομ {Π6 ὙτΙῦθυΒ βού ουὖ οοπ- 

ἐὐϊραυίοά ἰο ἐπα βαπιθ γοβαϊ ; ψ 8116 ἐμοῖν ᾿πά γι 8} 1165. οαιιβαα Π6πὶ 

1 δο τὺ β'ϑδογοα Ηογτηθηθα ῖο8, Ρ. 227. εἰ δέ6ηᾳ. 

Ρ4 



216 ᾿Βιδίϊοαὶ 7]ηπἰσγρτοίαξίοπ, 

10 ῬΓΟΙῈΣ οογίδίη πγογᾶβ δηᾶ ἰο αἰίδοῖν ἰο βοτὰ ὀογίαϊῃ βθῆβθθ. ΤῊὰΒ 
ὙΠ ΘΠ πγ6 Θομιράγα {8π8 δαῦμοῦ οὗ [π6 ΒΟΟΚ οὗ 200 τῖίῃ Μοβϑβ, [βαῖϊδῃ 
σ ἢ Απιοβ, ΕὐΖοτῖ6] πὰ ΜΊοαΝ, τὴ τού Ὄρβϑοῦνο 10ἸΟΒΥΒΟΥΘ 8165. οὗ 
Τπουρηῦ ἀπά {πΠ6 ἔοστα οὗ 1Ὁ ΒΥ ΜΟΙ {μον ἃγὸ βθραγαίθᾷ. Μίδηυ 
ΘΧΔΙΉΡ]68 μᾶνο θθθη οοἸ]βοίοα Ὀγ Ηδνθγηῖοῖς [ο Βμον {86 ναγιθί]68 οἱ 
Ιδησιασα ἃπά 5βίγ7]6 ΜΆΘΟΙ ργονα θα δ αἰογεπῦ ρουϊοᾶβι Βαΐ Βοπὶθ 
οὗ δοιὰ ἅτ ποῦ ἀρργοργιαίθ, δμᾷ [ῖ8 ἱπάποίίοηβ δ΄ ΟΘΟΘΒΙΟΠΔΙΠ]Υ 

«Ἠαϑβίν. ἢ 
1 [86 Νὸνν Τοβίατηθηΐ αἷβο, {π6 τυ οτβ ἅγ6 ομαγαοίοσιβοα ὈΥ {πον 

οὔσηι θοῦ Αγ [165 οὗ ἀϊοίΐοη. Τάκθο ἴον Ἰπβίαποθ Ῥαμ], “ο8π, δῃηᾶ 
9ἀπι68, δπα ψτοχἄβ οπαυδοίθγιϑῦιο οὐ ϑδ ἢ τᾶὺ ΡῈ βο᾽θοίθα ἔγοτῃ {ΠῚ 
τΥϊηρβ, ἃ5 ΟΥΘα ποι 5 ΘΧΘΙΏΡ]68 ΒΠΟΥν." 

ἼΠ6 ὙΟΥΥ Βδιὴ6 4688 ἃγ6 Θχργθββθα ΗΥ Ῥδὰ] δῃᾶ “μη ἴῃ ἀιδγθηῦ 
ἰθΥΊη8, 6. 5. παράκλητος ἴπ Φο0Ππ, πνεῦμα ἅγιον ἴὰ ῬΔᾺ]}: μένειν ἐν 
τῷ θεῷ ἴὰ 188 ἔοτταθυ, καινὴ κτίσις ἴὰ (δ Ἰαϊίατ. [ἢ 1Π|κ6 ταϑηποι δὰ] 
Ὀΐαοοβ ἄρα αὖ {π6 οοτημμθποθηχθηῦ οὗ ἃ οἶδιιβ : 908}. ΠΘΥΘΙ ΘΙΏΡΙΟΥΒ 
1π6 ορίϑθνθ, ὅζο. 

ΘΌΟΒ 416 18Π6 τη68η8 ΘΙ ΡΙοΥ ἃ 1 δοαυϊτῖηρ ἃ Κηοτ]θᾶρα οὗ {86 το 
Ἰαηρτιασθβ ἴῃ  ΒΙοἢ [(ῃ6 Β10]6 τγᾶβ ΟΥἹΡΊΠΑΠΥ τυιίθη, 

ἴῃ (16 βίυδν οὗ {π6 ἰδοχύ 1561, ἃ οοιηρ]οίθ Κπον]θαρ ΟΥ̓ σ,ΔΙΏΙΩΔΥ, 
1πο] 4] ηρ' ΘΥΥΤΔΟ]ΟΡῪ δηα βυηίαχ, 18 1Π10}168, 

ΕΠ ΥΠΙΟΪΟΡῪ 15 ἃ ΨΘΥΥ 56] οχροαϊθηῦ, ἀπα πηδᾶν ἔασι] 5} ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔ 016 
αϑϑιβίδποα ἴῃ ἰγδοίηρ' {[π6 Τρ βθηβο οὔω γογὰ, Βαῦ 1Ὁ τηυδῦ θ6 δἀ- 
τηϊ 64 {μαΐ 10 15 οἴνδϑη ὑγθδομθύουβ. οιαθῦμηθβ ἔθυπὰβ ἀθυιδύβ ἡ] 6] Υ 
ἔγοσα {μὲ οΥὐἹρῖπδὶ πηροχί, Τμὰβ [Π6 ΕἸΠρΡΊΙΒἢ ποτὰ υἱἰαϊπ τὰ οἱα 
ὙΓΙΘΥΒ ΤΏ68}8 ἃ βίασε; ἢοείϊβ τὰ 1 αἴάνι, ἀοσογαϊηρ' ἕο ΟἼΘΘΙΟ, ἃ δ γοφ ΘΕΟΥ͂ ; 
Ὁ δηᾶ {μ6 [οιηϊηῖπθ ΠΕΡῚ τηθαπ δπ ἀπομαβίθ γουίῃ δηθ 8. μαυ]ού, 
τπούρη οί ἀουῖνθα ἔγοτα Ὁ}, ἴο σοπϑεοναίε οὐ 6 ᾿οίψ, ἼὮΏΘΒ6 6χ- 
ΔΤΏ 68 ΒΠΟΥ͂Σ ΠΟΥ ΒΙΠΡΌΘΙΥ {86 86 οὗ οὑγτη ] οοῪ 15---ΠΟΥ ΘΔΒΠΠΥ 1 ΤΔΔΥ͂ 
τηϊβ] δᾶ. Απᾷ 1Ὁ λα ταὶβ] δα τωϑηγ, ἴου ὉΥ {π6 δα οὗ ἔϑ ποι] δἰγτηο- 
Ἰοσίθβ, βϑυβίθιιβ οὗ βμβθο]ορῪ πᾶν θβθθη βυφρροτίβα Ὑ81Οὴ ἤᾶνθ 10 
Τουππάδαϊίΐοη αχοορὺ ἴῃ {π6 Ἰτηδρὶπαίοη οὗ τηθη. {Π6 Τμοχϊοοηβ. οἵ 
Ῥαυκηυγϑοὺ ἅτ αϊεῆοαγεά ὈΡΥ ἃ πιοϑὺ ᾿ἱπ]τπιἀϊοίουβ ἀ86 οἵ ἢ, Βαΐ 
ΔΙΓΒουΡἢ 1Ὁ μΒᾶ5 Β6θῃ τοῦ ἀρυβοά, 1Ὁ Πα5 1158 τιραῦ ρ]866 δηὰ ὉΓΠ1Ὺ 
πού πδίαπαϊηρ. «Γ πἀϊοϊουΒ]ν ἀα 5.1 }}γ ΔρΡ]16α, 10 δ᾽48 1Π6 Ἰηΐδγ- 
φυϑίου. Ηδ ββου]Ἱᾶ μᾶνθ γϑοοῦυσβθ ἴο 10 Βούτου θοῦ. ΟὨ]ν ΘΠ ΟΥΠΘΓ τη ΘΔ 8 
ἔᾺ1], ΟΥ̓ΒΡΙΥ ἴον {86 Ῥύγροβα οἵ νϑυϊγιηρ δῃηα Ομ γτηϊηρ' ΓΘΒᾺ] 5 
οἰ μουν ῖβα ορίαιποα. Ηδ βμου]ᾶ α͵8ο αἰβύγαβῦ δὐγτμοϊορῖθβ ἡ ΒΙοἢ. ΓΘ 
{τ-[οἰομοα οσ ποὺ νουϊῃϑᾶ, 8 θη Αὐρπδάπο ἀογῖνϑα {π6 ψοτὰ πάσχα 
ἴτουι πάσχω, ἴο Βα Γ, τ ΏοΥΘαΒ Ὁ 15 ἔτοτι {Π6 Ἡ ΘΌγΘΥ ΠΌΒ, μαδϑῖπῳ ΟΥ̓ 
Ῥαξβδαφο. ΤῊ ἀουϊναποη οἵ ἐπιούσιος ἴγοτη ἐπιοῦσα, 1. 6. ἡμέρα, Ὀ6- 
Ἰοηρίηρ ἴο ὑῃθ οδοιηϊηρ ἅἀδῪ οὐ {88 ΤΩΟΙΤΟΥ͂, 18 ἰδι-ἔθομθα δηά 
ἱπιρτόοθ8 16 (Μα(, νἱ. 11.)..» ϑοιὴθ βασθ ἀδγινϑα Ὁ, ἀδαυόη5, ἔτοτα 
ὉΠ Ὁ, ἐλόγθ (806) τοαΐθγ 8, ΘΥΥΟΠΘΟΌΒΙΥ, ΒΊΠ66 {86 ἔχὰ6 τοοῦ ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ 
Ατδρῖο ΤὨΘ δα]θοίῖνα αἰώνιος 15 σΘΠΟΓΑΙΥ υδβθ64 ἴπ {Π6 Νὰ Τοβία- 
τηρηὐὗ ἴῃ {16 βθῆβ86 οὗ δίϑσῃδὶ οὐ βυϑυϊαδηρ, Βυΐ 10 18 δἰθξυτηθα ὈΥ̓͂ 
Βοῖὴβδ {μαὺ 1ὖ 15 ἀουϊνοα το αἰών, απ αφ6, δια Βμου]α ἐμοχγθίοσα ῃ6 

2. 5.66 μ΄5 ἘΠη]ο απ, Ετβίοσ ΤΉ], Ρ. 177. δὲ βθῃφ. 
3 ΟΡ. δῖ8. ΕἸΠ]ΠΙοαησ 'η5 Νουο Ὑοβιίατλο!ῦ. 
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ἀπΔογαίοοῦ οὗ 1 εα Δυταίίομ, λαυΐπ απ ασό. δυο ἴβ (86 ἀἄδηροῦ 
οὗἉ τϑαβοῃῖηρ' ἤγουν τῇθ γα Οὐ Ο]ΟΘῪ. 

Α Ἰορταπηαίθ δρρ]!οαίοι οἵ 1 15 ἀβοῖα! ; Ραΐὺ {86 ψὯΥ ἴῃ ΜΈΙΟΝ Ὁ 18 
οὔθῃ ἀρρ!ϑα νἱθαΐοβ 411 θαποῆῦ {πᾶ ταῖραῦ Ρ6 ἀδγινθα ἔπτοσα 10. Α 
σοοά Θχϑτηρῖθ οὗ 18 τὶρηῦ Δρρ!ϊοδθίοη 15 {π6 νοῦ προγινώσκω, ὙὈΊΟΝ 
ἀδποίοβ βταρὶα ΤΟγοκποσθαρθ. 8 ἅτ ποὺ δύγασθ ὑπδὺ 1Ὁ 185 Θν ΘΓ 
(ΔΚ6π ἴπ δηοίμον δοοορίδίίοθ. Βαὺ Ὀθοδδθθ ΏΔΩΥ ΑΥΤ ἸῺ ΠᾶΥΘ 
γοδβοποᾶ ἔγοια {18 βἰρηϊβοαίιομ, {π6ῖν {μθο]ορῖοδὶ ορρομθηΐβ Πᾶγθ 
ἀϊβοονογοά {παὺ 1 15 βοτηθύχαθβ δαυδὶ ἴῃ βίθηρίῃ οἵ τηϑϑηϊηρ ἴο {Π6 
ἘΣπρ 8 ποτὰ υγεογἀαΐῃ, ἀνα {Π6 Υ Δρρθα] ἰο Ῥουῃ. υἹ11. ἰχ., Αοὐβ 1. 28., 
1 Ῥοῖ. 1. 206. ΑἹ] {Π18 15 ναϊῃ. Ὁ ὨθίμοΣ {μ6 ψογτα ἔβνουῦ Αὐταϊηϊδῃ 
ἀορστηδβ οὐ ποῖ, 1Ὁ ΒΙΏΡΙν ἀσποίαθβ ἡυγελποιοίθασο, δα 18 ΑἸ νγαγβ αϑρα οἵ 
(οἂ ἴῃ [86 Νον Ταβίδιμθηΐ. 

ὟΥ6 οὔβουνθ, Ὀθοΐογο ἰθανῖηρ {86 βυδ]οοῦ οἵ οὐγπλοορν, ὑμαῦ {Π6 
ῬΓΙΓαΙ γα 56 η86 810π6 5βοι]α [)6 βουρῃῦ ἴσο 16. Ὑπαὺ οὗἉ {π6 ἀετ:1- 
γψαϊνοϑ βῃου] ᾶ ποὺ 6 ᾿πίουσθα ἔγοτα (86 ρυϊμηῖνο, ψιουῦ ἃ βύυιοῦ 
ΘΧΔΙΠΜΙΠΘΤΊΟΙ. 

Βαβι άθβ οὐυπιοορυ, ἃ Κπον]θᾶσο οὗ βυηίαχ 15 παρ] 164 ἴῃ ργϑη- 
τηϑίϊοα! ἱπίογργθίαιιοθ. Βοίμ ἃ οομπδίϊαθηῦ ραγίβ οὗἨ φΥΔΙΏΠΩΔΥ, 
δα ποπθ οδῃ Κπον οἰἴμο 86 ἩΘΌτον οὐ τοῖς ἰαπσιασο σιβουῦύ 
δοαποϊηίδηοο τγ ἢ {86 ρταιατηδίϊοαὶ ρυϊπο 168 οὐ δϑοῖ. 

ΤΠ6 βυπίαχ οἵ ἃ ἰδηρσιᾶσο 18 Βυ ]θοῦ ἴο νδυϊαύϊοη8 1πΠ ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΘΘ 
οὗ 116 ἀἰϊβνγοπῦ ᾿πῆμπθμοθβ ὑμαὺ τιον βρθθοῖ. Θθος ψαγιδίοη8 
᾿πόύθαβθ {πὸ ΔΙ Πα] οὗἨ δὴ ᾿πύογργοίου᾽ 5 ψουϊς, ἱπουρἢ ΠΟΥ ἃΥΘ. ΟΠ6 
οὗ Ὧ18 δύβῖ]4}0]6 τϑβουγοθϑ δῦ {π6 βᾶταθ 6. ΤΉΘΥ Ὀϑ]οηρ ἴο {1Π16, 
ὈΪδοθ, ρθορῖίθ, ἀϊαϊθοῦ; {πα 18, [ΠῸῪ ἅτ Ῥϑουᾶν Ἰἀϊοταβ. Ο᾽ἐ {μον τϑίοσ 
ἴο ποριροποθβ ἀπα ἱποουγθοίμθθβ οὗ Ἰδηριᾶρα: {πᾶὖ 15, {ΠΟῪ δΥ6 
ΔΏΟΙΊΔ11658. ΟΥ {ΠΟΥ τον {86 οοπδίγιοοη σι ποαῦ οΠδηρίηο {Π6 
ΒΘΏΒ6 : {π8Ὁ 15, {Π6Υ ἅτ δχοθρίίομβ οἵ ἔοστιη.0 Οὐ 1αβῦ!γ, {ποὺ τλο ΠῪ 
{8μ6 βΒοη86 τιῦπουαῦ ομδηρίηρ {Π6 οοπδίγαοίίοῃ, ὑμαΐ 15, {Π6Υ δ7ῖθ δυρ- 
τηθη ἰδ οη5 οἵ [6 5θηβϑ. 

(α.) Τάϊοπιβ, ΤῊ Ηθρτον ἰαηρτιαρθ, ἃ5 γα πὰ 1ὖ 1 {86 ῬΟΟΚΒ οὗ 
186 ΟἹά Ταβίαταθην, Ἔχ 115. ΒΡΘΟΙ8] οοηδβίγποίοπβ ἴπ στοῦ ναγϊοίγ. 
ΤΉΘ86 1 18 ᾿πυροββί 16 ἰο ἐγϑηβίαίθ Π| 6γᾺ}} 0, ουθα 16 {ΠΥ σου] 6 ὰη- 
ἀαογβίοοα οὐ δρρυβοϊαίθα πῃ ἐπδῦ τηϑθηθυ. ΕὟΓΣ οχϑηιρῖθ, ἴῃ Ὁῖν υβδὶ 
δηᾷ ποραύϊνα ργοροβιοπβ [μΠ6 ἩΘΌΥΘν8 βορᾶγαΐθ {π6 Βυταῦ0] οὗἩ πορὰ- 
ἴοι ἔτοια ἐμαῦ οὗ πηϊνουβα ιν, ᾿πβίθαα οὗ ργϑδοππρ ὑπθαι ππιίρα, 
ΤῊι5 84]. οχ]. 2,, Ἢ δ5 50 ΡΝ" ὟΝ ἸΙΓογΆ ΠΥ, δυο ἰϊυϊηφ 056 
85}αἷ] ποὲ δ6 ἡμδέϊεα ἴπ ἐδῳ εἰσπέ, ἴοΥ, πὸ ἰϊοίπσ οπιθ εἠαϊί δ6 7ιι5ι716« τπ 
ἐΐν εἰσὶ. 

Αραΐῃ, 1 δι. 11, 8., ΠῚΞ) ΠΞ) ὙΞῚΠ ἸΞῚΞ δ. ἸΠΘΓΆΠΥ, ἀο ποΐ 
ἕπογοαβ6 (160) γψὲ ἑαϊᾷ νεγν ργομαΐῳ, ἱ. 6.. ἑαϊᾷ, πο πιογθ 80 Ὁϑτῳ ρτγοιιαϊΐῳ. 

Τὴ 158. χῖν. 80., 1 γ723; ΠΡΌσΆ]ν, ,γοέςϑογη 9 ἐδ Ροοῦ, ὁ. 6.. 
{86 ροογοϑῦ βῬθορίβ, [π6 ββοοπα ποῦῃ  οίπρ' αὐΔ]18:6α Β ροΙ] αν ΘΙ Υ ὈΥ 
{μ6 βγβύ, 

Τπη 1 ὅαχι. 1ϊ. 8., ΛΠ ἸΔ θλὲ; Προ ΠΥ, 40 ποὲ πιμρῖψ, ἀο 
ηοΐ ϑροαΐ, ἵ. 6., ἄο͵ ποῦ τα] ΡΙ. πογάβ, ἃ Κιπα οἵ Ἡοπαϊδάυθ. Απ 
ΠἸΩΡΙΌΡΟΥ Θχϑιρ]α οὗ Ἡδπαιδαγβ 15 ἴῃ (ἀεη. 1. 14., νθγο Οὐδ ]οὺ 

. ὅ66 ΟἸΕ]οτίοτ Β Μδπιοὶ ἃ Ηογμιοποιθίατο, Ρν. 91. 
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θα Οἰοβοηΐαβ τοηᾶον, “ δηά ἰδὺ [ποῖα μ6 ἴον βίριηβ οὗ βθβαβοῃ8 8πᾶ ἀδγϑ8 
Δα γοαῖβ." Τῇ δθῆβα 18, “ἰοὺ {θὰ 6 ἃ8 β1:0}8 Ὀοΐδ ΤῸΣ ΒΘ ΒΟ 8 
δη4 ἴῸΓ ἀδγβ δηα γϑϑγβ.᾽" 

Τῃ Ῥβα). οἷν. 16., Πὴπὴ γν, ἔγθθβ οὗ Φϑβονϑὶ, ὃ. 6.. (86 ἤπεβῦ ἴγθθ8, 
8} ἰηδίδηοα οὗ {86 δρβοϊαίθ βυρουδῖῖνα ἴὰΏῸ Ηρ ρτον, Α 51 Π}118} ὃχ- 
ΒΙΏΡ]6 την 6 ἐοαπα ἴῃ (ἀθῃ. Χ. 9., ΠῚ) ΣΡ ἫΣ 3), α πιοδὲ πιϊσὴέψ 
ἤμηΐον. 

Μδϑηυ Ηρρτον 1ἀϊοτηβ Βα νθ θθ6π ὑλαπβίοιτθα ἰο {π6 τροῖς Τοβία- 
γτηθηΐ, ΤΏΘΥΘ ΤΟΥ͂ ΟΟΟΌΡΥ 85 ἱπηρουίδηῦ ρ͵δοθ ἴῃ τηροαϊἔσιπρ [Π8 
Β6Πη86, 80 ὑπαῦ {π6 ᾿πίογργθίου ταύ μ6 γ718}] δοαααϊηίθα 1} {ΠΘηι. 
Τῆι ΦοΒη 1]. 1δ., ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων. . . μὴ ἀπόληται, ἐμαξ ποῖα 

δεϊϊουϊη ς«Ποιιϊά ρογίεἦ, ὅχο., θογτον θα ἔγοτα {πὸ ΗΠ ΘΌυθν,. 
Α ἩΗρμάϊαδνβ οὐουτβ ἴθ [Κ6 χχὶ. 1ὅ., δώσω ὑμῖν στόμα καὶ 

σοφίαν, [τὐἱϊ σίνο ψοῖι ἃ τοῖδο πιομέδ. 
Α ἔα186 δχϑίηρ]θ 15 ἴῃ Φϑιηθβ 111, 14., ψβογθ μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ 

ψεύδεσθε ἄοο5 ποῦ πιθᾶπ “ δοαβύῦ πού ἴῃ ᾿ἱγίηρ," Ραύ, ““Ῥοαδῦ πού (οἔ 
γΟῸ Μ]ΒάοΙΩ) ἀπ [16 ἀραϊηδύ {π6 {γα}. 

᾿ (0.) Τὰ τοβρϑοῦ ἴο ϑῃουμ8}168, [Π6Υ̓ ἅΓ6 τηοϑῦ ΟὈβοσνδθὶθ ἴῃ ὕΠ6 δυο 8 
{πα πτοίθ ἀατίπο [86 ἄθοαν οὗἁ [86 Ιαπρυᾶρθ. Ὑπὰβ Ἴ9Ρ, σΒΙΟΒ. 15 
ΤηΘΒΟΌ] 6. 5] ΠΡ]8, ΘΕΟΥ͂ ἃ ΘΟΠΒΙἀΘγΆ}016. Ἰηΐουναὶ 18 οομηροῖθα σι] 
{πΠ6 ΡΙυγα, δπα αἴδευνγασάβθ τ ῖτμ {π6 ἔδιαϊπῖπιθ ΒΙΏρΊ]ΑΥ, ε6γ. χ]ῖν. 21. 
Βαύ [Π6 Δποιηα]θβ οὗἨἩ {86 ΗΘΌτγον ἰδησυδρα ἃγ6 πού οὗ τηποῖ δσχίθηῦ 
οὐ ἉΌΠΥ ἴο (88 ᾿πἰογργθίου [Ι͂ὼ {86 Νὸπν Τοβίαμηθηῦ ΤΠ6Υ ἃγ0 ἔπ6- 
αυρηῦ πὰ οὗ 1[ὯΣ τοοτα ἱπιρογίδμοθ [10 18 ὈΠΙΗΘΟΘΒΒΑΙῪ 0 ἸΠΟΌΙΓΘ 
ὙΒοΙμοΥ ΤΠ6Υ Ὀ6 οὐίηρ (0 {μ6 πεηΐύ οἵ οἀπολίϊομ τυ ΒΙΘἢ οπαγϑοίθσιβθα 
ταοϑὺ οὐ (μ6 τι θΥ8, οὐ [0 βοῖηθ οοπξιβίοη οὗ ἐπουρῦ, οὐ ἰο ἔογρϑίβι]- 
Ὧ685. ϑοιηθίπηοϑ ὑποῦα 18 ἃ σμδηρα οἵ βι)]θοῦ, ἃ5. ἰὴ Μαγὶς ἰχ, 20., 
ἰδὼν αὐτόν... καὶ πεσών, οὐ [86 ἀϊδοοῦχδο ἰΒ ομδηρθα ἴγοτα {Π6 1ῃ- 
ἀϊγϑοῖ ἰο {πὸ ἀϊγθοῦ δῃηᾷ υἱοεθ υογβϑα, ἃ8 ἴῃ Φόομη χα. 29, οι θυτηθϑ 
δι Βι ϑίδηθνο 18 Ἰοϊη6α τι ἢ ἀπ δἀ]θοῖῖνα ἴο τυ μϊο ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ Βρθακῖπρ' 
[Π6 Ιαὐίοι 18 ἱπαρΡ] 80 6 ; ΟΥ̓Δ γΘΙΡ 15 οοπηθοίθα γι Βανθυϑ] ΠΟΊΏ8, 
ὙΠ Θτθαβ Ὁ οαΠ ΟΠΪΥ͂ ἀῦρθα {1 ὁη6 οἵ {π6πὶ, 85 ἴπ 1 (ὐοΥ. 111. 2., ψΈΘΙΘ 
1η6 νευῦ ἐπότισα 18 ΒοΔΥΟΘΙΥ ΔΡΡΙΟΔΡ]6 το βρῶμα. Νού ἀπ Θα ΘΗΤΙΥ͂ 
ἃ. Βθῃΐθμοθ 18 Ὀθρπ ἴθ ΟΠ ΤΩΒΏΠ6:, πα {π6 ττῖίοσ, ἰοτροίηρ γὐ, 
ἰου τ δῦθβ ἴῃ ἃ ὙΑΆΥ ἰμαὺ 4068 ποῦ ΘΟΥΤΘΒροπα ἴο {86 Θοτμητηθποθιηθηῦ, 
45 ἴῃ [μκὸ χῖν. ὅ., τίνος υἱὸς ἤ βοῦς. .. ἐμπεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως 
ἀνασπάσει. Α [4186 ΘΧΆΤΩΡ]6 1Β 1π|1 ΤΊτΩ, 11. 1δ., ΘΙ ἡ γυνὴ σωθή- 
σεται. .. ἐὰν μείνωσιν 18 τι ἀπογηθ!γ. Τμθ ρ]υτᾺ] βῆονβ ὑπαῦ {Π6 56 Χ 
15. τηθαπύ, οηθη ἴπ ρθηοίαὶ, δηᾶ {πογθίοσο 10 18 αὐ ἈρΡΡρτγορυιαΐθ 
Ἐπουρ {π6 Β᾽ Πρ ΔΓ ῬΥΘΟΘα68Β, 

(..δ Ἐχοθρομβ οὗὨ ἔοστη ου ἱποουυθούμθββθβ διῖβιμρ; ἔγοτα {Π6 τϑρι ΔἸ 
απᾷ 1ἰνϑ]πθ85 οὐὗὨ 86 του Β ὑπουσηῖβθ ἀγα οὗ νϑγιουβ Κιηάθ. ΤΠ 
2 (ἴον. νυν. 19., κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς. 

ΘΌΘΝ αηασοϊμέϊα 5 Βοτα. συ]. 2ὅ, 26. ; (αἱ. ἢ. 6., Βρτγῖηρ' ἔγοτη {π6 
ΒΆλ6. οαπβθ. Ηδποα ἰοὺ {μ6 ἱπάϊγοος αἰβοουγβο 15. οπδησοα ἴο {μ6 
ἀιϊγοοῦ, δηα υἱοὸ νογβα, ἃ8 ἴμαϊτο ν. 14.; Μακ χὶ. 32. 

ἘΣ ΧδΙΏΡ]68 οὗ οἰϊίρεοὶβ ἀγα ἔγθαπθηῦ ἴῃ Ἰδηριδρθθ ΡΟΡΌΪΑΥ δηα 8ῃ1- 
πχαἰοα Κα 086 Ὀ1Ρ]1οα] ομθθ. ΤΠΘΥ ἅτ οὐπρ' ἴο ταριαϊν οὗ ὑποπρῃ 
ΟΥ ἔοτοο οὗ πιθηίδ! ρονσοῦ νΒ]οἢ Θχ τη ρ 5865 Βαρογήπουβ ὑγογάξ, ΤΉ 

᾿ ϑὅορ Ὑπο}ν 5 Κοιητη παι, "». 3 ὅ, 
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Ῥοαΐ. χχχῖῖ!. δ., ἃ ποσϑίνα ταυϑὺ 6 ΒαρΡρ]1664, “ οὗ ΗΪβ τηθῃ 1ϑὺ ἐθθῖθ 
Ὅθ πὸ πυταθογ." ὅο ἴοο ἴῃ 1 ϑδγη. 11. ὃ., ἃ ποραῦϊνβ 15 ψδηϊηρ, [ἢ 
{86 Νὰ Τοβίδμηθπί, Ρδα] τΎιύ68 ἴῃ [86 ἘΣ ρΙΒ616 ἰο {π6 Βιοιηδῃβ, χὶ. 21,, 
“ ἘῸγ 1 ἀοᾶ βρατϑᾷ πού {π6 παίατα! Ὀγϑηοῆοβ, ἑαΐο ἠθοά Ἰδοὺ ἢ6 130 
ΒρατῈ ποῦ {μ66; σψβθσο δέδοικα οὐ' ὁρᾶτε 15 ππαογβίοοα, [πη 2 ΟὟ, 
γ. 13. [Β6γὸ 15 αἰθοὸ βοταθίμιηρ 16 [Ὁ ἴο Ὀ6 Βαρρ]16ά, 

ΤῬαγοποπιαβδίας αὐῖβθ ἴσοι {16 βαᾶπὶθ οᾶβθ. ΥΥ ογάβ ΔηΔΙΟρΟΒ. ἴῃ 
βουημα αΐ πού 'π 56η86 86 Ὀγουρ ῦ ἰοροίμοσ. Τῆμβ Βα]. χυἹ][. 8., 

γηὲπ μι ΦΘ), ἐλ φαγὶ φμαλεά απά εἠμαϊκοά; Οἰδῃ. χυῆ. 27., 
ΒΝ) ἼΒΝ, απμδὲ ἀπά αεἶιε5 ; Μίιολμ, 1. 10., ἼΒΧ πῆρ»; ΖΘ. νἱ!. 6., 
ΡΠ ρα." Ι͂ὰ (86 Νὸν Ταοβίαιμθηῦ γα ἤδνγα πορνεία, πονηρία. .. 
φθόνου, φόνου... ἀσυνέτους, ασυνθέτους, Ῥοτα. 1. 29, 81.; ἄρα γε 
γινώσκεις, ἅ ἀναγινώσκεις, Αοῖδ, νι. 80. Τὴ ὀναΐμην, ῬΒΊ]ΘΙαοΙ, 20., 
[86 Γὸ 18 8ὴ Δ] βίο ἰο {π6 πᾶ Ὀνήσιμος.3 

Βοϑί 68 βχοθρΌοηΒ οὗ ἔοσια, {Π6γ6 ἃγθ αἰφηιοηζαξίοηδ 9} 86η865. ΤῊΘ 
βϑηθψιταθηύ οὗ [μ 86 ̓ΥΟΙ ΘΧΡΥΘΒΒ6Β 1{561 ὙΘΥῪ ἐογ Ι]ν πιπουῦ οδαβίηρ 
ΔΌΥ Θἰ ογδίϊοι ἴῃ {Π6 ὙΟΓΑβΒ, ὙΠῚ85 οσσΟυγΒ ἴῃ. ἀψρογδοῖο, ἃ ἥρυγτο ἴο 
[πΠ6 '86 οὗἩ δῖοι Ἐπ6 οὐἱθηΐα]β ΔγΘ ΤΟ ΤΔΟΓΘ ῬΙΌΠΘ μδη {Π6 ο001- 
αβηΐα 8. 
Απ ᾿πϑίδποο οὗ Ὠυρϑιθο]θ ταύ ΡῈ ἔουπα ἴῃ (ἀθη. ΧΙ. 4., ““ ἃ ἰΟΎΤΘΙ 

ὙΠΟΒ6 [00 τϑϑοῖοβ ἰο Ἀθαυθῃ:Ἶ ΜΠΘγα ΥΥ μαίο ̓ν ΘΥΥΟΠΘΟΌΒΙΥ οχρίϑιηϑ 
ἐς ἀοαϊσεαίοα ἴο ἴμ6 μδᾶνθη8,7 ἃ5 1 ἃ [ϑρ16 γογο ᾿πὐθηαρα ἰο Ὀ6 θυ} Ὁ 
ου ἰΐ το Β6] οὐ Φαρί[6γ.5 [Ι͂Ὼ {πΠ|θ τηδπη6 ̓  νγχ το ἴῃ 1) θαΐ, 1. 28., οὗἉ 
οἰ165 “Κ τὰ ]]16α ἂρ ἰο πρανθη." [|π {π6 Νὸν Τοβίδιηθηΐ, γγα τϑαᾶ ἴῃ 
[86 Ἰαβὲ νϑῖβθ οὔ «ο1π᾿8 (ἀὐοβρεὶ, ἐπαῦ {μ6 σμο1]6 σχουἹα οου]αὰ ποί ὁοη- 
ἰδῖπ μ6 Ῥοοῖκβ ὑμαῦ ββουἹὰ Ρὸ συϊίθῃ γοοουπύϊηρ 411 {Π6 ἀ6645 οὗ 
4} 685 (ἢ γιβί. 

ΤῊΘ ορροβῖύβ ρθουν 18 ἰουτηθα ΜΜοἑοδίβ, Ἰὰ  Ὠ]ΟΝ ἃ ΤΟΥ ΟΥ̓ 
ῬΏγαθ6. ΘΧΡΥΘΒΒ68 τὩΟΥ6 μη ΔΡΡΘΑΥΒ 0 6 8814, Οὗ {Π18 γα ἤπάὰ 
80 Οχϑιηρία ἰη ΗΘΌ. χῇϊ. 17., “ἴου ὑμαῦ 18. Ὁπργοβίδ]6 ἰο σοῦ, 
τηθαηΐηρ' ὑμπαῦ 15 ρογηϊοϊοιια ἴο γοῦ. δὸ Ῥδὰὺ] βαια {ἐπὶ ἢ σγὰβ πο 
αϑ]ιαηιοά οἵ [86 σοβρ6ὶ οὐ Ουιβύ, ὦ. 6.9 8 ρ]ουιθα 1η 10, 
ὙΠ τοβρθοῦ ἴο δηιρἼ]ιαδὶβ, ἡ Δο ῬΘοηρθ μ6γΘ, 16 ὈΓΙΠρΡΒ ΒΟΙῺΘ 

Δοοθββίοη ἴο 86 ΟΥ̓ΔΙΠΑΤῪ βρη! ηοδίίοη οὗ ἃ νογὰ 1ῃ ροϊηῦ οὗ ἔογοθ. 
ΤῊ ἴα Αοίβ, 11. 21., [86 ψοτᾷ οαἰΐ μροῆὶ οΥὁ ἱπυοῖθ 156 ϑιαρῃδίίο, ἔου 
10 β' στη} 68 δοϊουΐπφ ργαψοῦ. Ιῃᾳ [86 ὈοοΚ οἵ Ῥβαίτηβ {Π8 ῥγόομοὰῃ 18 
οἴνθῃ ϑιαρμδίϊο, δ8 ἴῃ 11, θ., δηᾷ 1, ᾶνϑ οοηβίι θα τὰν Κῖπρ', ὅζο. 1, ὁ 
μῖψ ραγί, Ἀδνα 8δύ ΤΥ Κιπρ,, ὅζο., γγ 8116 γοὰ ρΌΓΒΙΙ8 γ ΤΙΣ ΘΟΟΌΓΙΒΘ. 

ἘᾺ1586 Θιαρθδβοβ ἃγ6 ὙΘΥῪ γθαιθηΐ ἴῃ τΥϊῦουβ, ὙΠᾺΒ ἴῃ ΜΔ], 1, 16., 
{88 Δ νου ἐμθη 15 βαϊα ἴο Ὀ6 ρϑου αΥ]Υ ϑιαρμαῦῖο; Ὀὰῦ ΠΠΘΟΘΒΒΑΙῚΥ 
50. 80 αἷβο Ερῇιοϑ, ν. 27., “ Τμδῦ [ὁ (188 Ομύτοι οἵ ΟἸτῖβῦ) βμου]ὰ 
Ὅδ6 ΠΒΟΙ͂Υ πᾶ εὐἱέμοιέ δἰοηιΐεῖι, ἄμωμος." ΤῊ δα]θούϊνο τοπαβγθα ἴῃ {18 

ΤΩΒΏΠΘΙ 88 ὈΘΘΏ ΟΧρΙαἰποά, “80 ἔγθθ ἔτοτη 811 ὀθηβαγθ, ὑπαὶ θυθῃ 
ΜομλαΒ. ἰπλβ6 1 (186 βοιουβ ἀϊδίν οὗὨ ταῖτθῃ ἀπ τ 108}6) οου]ὰ Ππὰ 
ποίμίπρ' ἰο σαγΡ δὖ οὐ του] 41] βυοῖὴ Θπηρμαβίβι πο 15 Ὑγο ἢ }688 
Δηἃ πομβϑηβῖοα. ὙΠΟΥΘ 18 ΠῸ ῬΘΟΌ ΔΙ ΘαρΠ8815 οη΄ ἄμωμος ΔΏΥ 

τοοτο ἔμδη {Π6γ6 18 ὁ {86 8Δἀ)θοῦγα ἰο ὙγΒ ἢ 1Ὁ 18. Δρροπάοα, 

1 Οοπιρ. Νοτγαμοίτηοτ᾽ 8 Ηθῦτον ατδιηπιδῦ, νο]. 1. δ. 1117. Ρ. 517. 
3 Οομρ. ὙΥ ᾿Πο. 8 Οτδιητηϑίῖ, 8 62., ἐοιν τ Θα ΠΟ, Ρ. 479. δ 8έᾳρ. 
8. Τηϊχοάτοίοῦν 1 58008 οὰ ἴπ ἰδίου οὔ ΒΟ σίουβ ΥΥ̓ Οὐ}, Ρ. 58, 
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Ἡνίησ (πὰ ποι ρα ἀϊβδγθηὶ ἤσυγοθ ἀπά ἰουταβ συ μῖο δῇθού {πὸ 
Β6η86 οὗ νγογᾶβ, 1Ὁ ηΔῪ 6 ἀβϑία] ἰο ρἶνθ 8οη16 βἜΠΘΡΑΪ ἀἸγθοίοη8 σ6- 
σατγαϊπρ ὑμθηλ ἴο {μ86 τπίογργοίθυ. 

1. πα παΐαχαὶ, τϑοοῖνϑά βἰσηϊβοδίίοη οὗ ἃ σχοτα βῃου]ᾶ Ὀ6 τϑίαϊπϑά, 
ὉΏ]658 ὙΟΙΡΠΕΥ͂ ΤΘαβοη5 ΤΘΑῸΪ6 δῃ αἰΐαγαίϊοθ. [ὑ βῃοι]α 6 ἰάθη [ον 
σταῃίοα {πᾶῦ ἃ ψΥΪΟΙ ἀοε68. ποὺ ὁμδηρα {Π8 ΟΥ̓ΔΙΠΑΡΥ τηθαῃίπρ' οὗ {86 
Ὑγογἦβ ἣ6 δ ΙΟΥΒ ὶοὰὺ ρἰνίηρ βοῖαθ ἱπαϊοαίίομ οὗἨ Π18 80 ἀοίηρ, 
Ἡθηοο 186 Πτδγαὶ ταϑϑηΐϊησ οἵ ἀαϊΐῳ δγοαά ἴὰ {π6 Ἰμοτ 8 Ῥγάγ ον Ββου]ά 
Ῥο τοίαϊπρᾷ. Ηδμοο αἷβο {π6 τϑοοϊνϑᾶ βθη86 οἵ πλεονεξία, οουθέοιι5η655 
οὐ φγοραϊπε85, (ο]. 111. ὅ., ταῦ 6 Ὁ]Π]ονθα αἰ πουρῃ ὑπ6 ὀοππθούϊοη 
ἴῃ. ΜΆΘΩ 16 βίαπβ τοῖρμῦ βϑϑῖα ἴο ἔδγουτ ποῖοι δοοορίδίοῃ. 

2. ΤῈ τϑοοϊνραᾶ βἰσηϊβοδίίοη οὗ ἃ γοσα τηϑὺ ὍΘ τηοα!ῇῆθά, ἀπά δῃ 
ἩΥΡοΥΌΟΪ6 ΟἹ ΘΙΆ ΡΒ 8515 ἀββιιμηθαᾶ, υμθη ἃ ρΠ 5108) ΟἹ ΤοΓΪ ᾿ἹπλρΟΒΒΙ ΠΟΥ͂ 
σοι] τϑϑαϊῦ ἔγοια τμ6 Ἰἰΐογαὶ 5θη86, ἃ8 αἷ8θὸ θη 10 που]ά ἀἸβαργθθ 
τ [16 οομίαχὺ ΟΥ̓ΟΙΆΘἢ. 1 ἃ ἀοοίσμθ τονϑαὶθά 1π {πΠ6 ϑουϊρύαΓαβ. 
ΤΉ ἴῃ 158. 1111. 9... 10 15. Β14 ἴῃ 786 ἘΣ ρἼ 5. γουβίοι “ Αμά ἢθ τηδᾶβ 
58 στᾶνβ ὙΠ} {Π6 τ ιοἰκϑά, δηα σι τἢ {Ππ6 τοι ἴῃ 18. ἀθαίῃ, δεσαιι86 ὮΘ 
ἢ84 ἄοπο πο νἱοΐθποθ, ὅο." Ηδοτα [86 ἀβὰὰ] βρη] οί! οὗ 3, δόοαλι86, 
ἀἰβαρυθθ ἱτ ἐπ οοπίοχί. Ηἰβ τ ϊοϊκθα οοηίθμρογαυιθβ {Π6 «6078 
414 ποὺ ἀρροϊπύ μἴτα ἷ8 σσᾶνθ σῖτῃ {π6 ψ]ο κα δόσατιδε ἢ8 μδα ἀ0η8 
πὸ σἱοίθποθ, θαΐ αἰπομσῆ Ὠ6 μοᾶ ἄοπμα 0 σνἱοίθποθ, ὅθ. ΤῊ σογάϑ, 
ἐς [15 15 ΤΑΥ͂ ὈΟΑΥ, {18 18. τὴν Ὀ]οοά,᾽ οαπποῦ δ6 Ἰ1ὐοτα], θθοϑιβθ {παΐ 
ὑοῦ] οοπίγαιοῦ (π6 ουϊάοθποθ οὐ {86 βθῆβθϑ, Ηθποθ δοάψ τηυϑέ δ6 
γοραιάοα δ8 βοᾶν ἐπ θηιδίθηι---- ἀπ δίοοα, Ὀϊοοά τπ ὀπιδίθηι. ΕΪοΥΘ 
στθαῦ οαγα ταδῦ 86 ἰαῖτθα Ἰοϑὺ {π6 ΟΥΔΙΠΔΥΥ βρη βολίίοπ ΡῈ αἰζογοα 
Ποιὰ πϑοθββιου οὐ βαβηοϊθηῦ γθαβοη. ΕὟΌΤΙ ΘΧΔΠΊρ]6, 1ῦ 15 ΠΘ66]685 ἴο 
ἀδρατύ ἔτομι {μ6 γϑοθινϑα σϑυβίοη οἵ "3, δδθοαιι86, Ἰῃ 1] ϑδτα. 11. 2δ.. δηᾶ 
ἴο τϑηᾶον ἐμογοίοτο, ἃ8 μὰ8 Ὀ6θη Ῥγοροβθᾶ, Νὸ ἀοοίτγϊμα οὗ ϑουιρίαγθ 
15. οομίγανθηρα ὈΥ [6 ἀϑι8] γοπἄθυϊηρ,, ΠΟΎΤΘΨΟΥ ἴὖ ταῖρ]ῦ ΔΡΡΘΆΓ 80. 

(ὐοπποοίοα σπῖτι {π6 ῥῬγθοθάϊησ' γγχα πιὰ τοίου δὖ [86 ργθδθηΐύ βίαρϑ οὗ 
ΟἿἿ ἸΒαυῖΥ το ρἤγαδε5 τὰ στ] οἢ [Π86 σΌΠΘΓΑΙ 56η86 18 τησαϊῆθα, ᾿'Γ686 
8.6 ΘΟΠοΙβ6 8δηα βοηθηίζουβ, δυγθϑηρ ΔΕ ΘΟ ΕΥ̓͂ Βοπλ6 ῬΔΥΘΑ͂ΟΧ ΟΥ̓ 
Δρραγϑηΐ οοπίταϊοίίοη. ΤΉὰΒ ἴῃ Μαίι, χ. 39., ““Ηδ {ῃδὺ Ηπαοίμ 18 
116 5841] 1οβα 11.) ΤῊΐΒ 15 σ4]164 οχγπηιογοπ, οἰϊδοῦιπρ' {16 867186 δ8 
Ῥαϊοποπηαβῖα αἰἴδοίβ ἐπ6 δοιπά. ββίαθβ οχψηιοῦοη, ὍὙ76 180 τηθϑῦ 
ΜΠ ὑγοην ἴῃ [88 δουγίρύατοβ, ἰπ ΒΙΟΙ. ΒοΙῚ6 916 15 ἐαγπθα Ἰπΐο ΤἹαΙ-- 
ο͵6 ἀπάου ἀϊβουΐβα ΟΥἉ ἀρρθαγίησ ἰο ῥγϑῖβθ οὐ Βρεᾶκ Ὑ06}} οὐἨ ὨἈ1π|. 
Νυχμηθύουβ ᾿ηδίδποαθβ οὗ {818 ἃτ6 {ο μὲ ἰουπᾷ, οὗ πδιοῖ {16 Ο]Ποσιησ 
ΤΩΔΥ ΒΠο6. Τῆυβ ἘΠ1]6 ἢ Θρθαῖςβ τόπο! ]ν ἴο {π6 Ῥυϊθϑίβ οὗ Βδδὶ : 
«ς (ὑγ αἰουᾷ, ἴοτ μ6 15 ἃ αοἄ : οἰἴπ6γ ἨΘ 18 ἰα!κῖπρ', ΟΥὁἹΎ μ6 15 Ῥαγβαϊῃρ, 
ΟΥ 6 18 ἴῃ ἃ ἸΟΙΓΠΙΘΥ͂, ΟΥἩ ρογδἀνθηϊασο ἢ 8] θθρϑίῃ, δηα τηπβῦ θ68 
αὐγακοα᾽ (1 ἹΚΊηρβ συνῇ]. 27.). 850 ἰοὸ 'π «00: “Νὸ ἀουδὺ Ὀπύ γ6 ἃΓ6 
[88 Ῥθορῖ68, δῃᾶ υγίβαοσω 588}} 416 ψ τ γοα᾽ (ΣΧ. 2.5. [π|1κ6 Ἰϑηη 6 
Ῥδὺ] τῦῖϊΐοβ ἰο (86 (ον μίδηβ (1 Οοτ. ἵν. 8.), “ Νον γ8 τὸ [8], 
ΠΟΥ͂ γ16 ἅ16 τοῦ, γα πᾶν τοὶσηθαᾶ 85 Κἰηρθ ψιπουῦ α5:; δηᾶ 1 πψουἹὰ 
ἰο αοᾷ γε ἀΙἃ τοῖρῃ, {μαῦ τγγχα αἷ80 τὶσηΐ ταῖρι ΓΒ γου." (δ {Π6 
οἴμοσ μπᾶ, {8188 βχϑιηρ]88 876 ρίνθῃη ἰὴ (ὑβθη. 111. 22., ““ πὰ {18 
Τιογά (οἄ βαϊᾶ, Βομο]ᾶ 1π6 ταδπ 18 Ὀθοομιθ 88 οπ6 οὗ ὰ8 ἴο πον ροοᾶ 
δ 6011}; δηά ἴπ Ἐΐοο]68. χὶ, 9., ““ Βο͵οϊοβ, Ὁ γοῦπηρ τηδη, ἴῃ ΠΥ͂ 

᾿ ὅρο ΤΌΘΠ᾽Ξ Ιζοιητηοηΐατγ, Ρ. 9ὅ. 



δέμαν Ὁ ἐδ Οογιέοτξ, 221. 

γουΐ, δπα Ἰοὺ {μῖπ6 μοαγὺ οἄθον (866 ἴπ ἐπμ6 ἄαγβ οὗ ἐμν γοιίμ, ἀπα 
γα] Κ ἴῃ {μ6 ΤΥ οὗ {πῖπὸ Βοασὺ δπα {π6 βιρῃύ οὗ [81πη6 Θγϑϑ.} Ἑγθη 
[μ6 ψοτᾶβ δἀάγοθβοα Ὀγ {μ6 ϑανιουῦ τὸ {6 το γουηρ Τῆ8η Βδᾶγθ 
βοιηϑίϊηθβ Ῥθθη τεραγαθα 85 ἸΤΟΏ1ΟΔ], Ὀπὺ τηοβῦ ΘΥΓΟΠΘΟΆΒΙΥ; “ θυ 1 
ἴδοὰ τὴ] μον 1ηΐο 116 ἰκθορ [86 Θοτηγαδηστηθηίβ." (Μία, χῖχ. 17.) 

ΤηΓΟΥΤΟρΡ ΠΟΙ 4180 ΤΩ ΟΠ {Π6 Βθη88 τ ποσὺ Ὀοίπρ' ἰνγανβ Ἰπαϊοαϊρα 
ὈΥ ἃ οὔδηρθ οὗ οοπβίγιοίίου. ΤῸ Κῆον ψΠθη ᾧμθγθ 15. ἃ απθβίϊοπ 
Θη ἃ θα πού, ἰ8 ἃ ἀἸΠΠοα]Ὁ Ῥγο  θτα, οβρθοῖα!]ν ἴὰ {Π6 Νονν ΤΙ οβίδτηθηΐ, 
Τὴ “61η665, 11. 21., {μετ 18 8ῃ: δχϑιηρὶθ οὗ 1ῃίοστορδ! 0). ταδί αν 
αἰδούίρ [86 βεαπβθδ. ΤΠ υυον ΘΠ 6Ὶ ἀΘΠ168 ΟΥ̓ ἀββουίβ 105 1 Πο Δ 0}. 
ὈΥ “ΟΣ Κ5, 88 1Π6 ῬΒΥΘΒΘΟΪΟΡῪ 18 Ὁπαδγυβίοοα ῬΟΒΙΘΙΥ ΟΥ πορδίνοϊν. 
ΤῊ6 οοπΐοχύ ᾿παϊοαίθβ {παῦ {θογθ 15. δὴ ἱπίοσγορδίίομ ; ἀπ ὑμουθίοσα 
}υϑαβοοίιοιι ΕΥ̓͂ ὙγοΥ ΚΒ 15 ἀββουίβα. 

ΟΠΑΡ, ΤΥ. 

ΕΤΌΡΥ ΟΕ ὙΒΕ ΟΟΝΤΕΧΤ, 

ἈΑΕΈΤΒΕ ἃ σοοᾶ Κπομ]θᾶρα οὗ {π6 οὐἱρῖπαὶ ἰδηρταρθβ 15 δοααϊγοά, 
Ἱπο πη ΟἸΥΙΛΟΙΟΡῪ 8ἃηα βυπίαχ ἈΥ̓͂ ΤΩΏ68Π8 οὗ νοι ῬΘΟΌΠΙΑΣ [168 
θ6Ιοηρίηρ ἴο ρΥΔΙΉΤΩΔΙ 1 118 Ὑ]Δἀθδὺ 5686 8.6 ΓΘ] γ ἀοέθοίαα 1η {Π6 
ἰοχίβ οὗ {6 Β1016, [Π6 ποχὺ βουτοθ οὗ ᾿ῃηφουργθίδιοη 15 {π6 οοηίοχί. 
ΒΥ τηθϑηβ οὗ 10 ψγχ δβοουίϑιη {16 βιρυβοθίιομβ οὗ ἃ ψοσά, πα οοοβθ 
16 ομβ ὑΥ1ΟὮ 8101}6 15 ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἴῃ ἃ οουίαϊῃ ρἷαοθ. ΥΥ̓ 6 πϑϑά Βδγάϊνυ 
αἰχϑοῦ αὐϊθηίιοι το {86 ἰδού, ἰμαῦ τηοβὺ [θυ 8 86 806] 1 ΤΙΏΟΙῸ Β611568 
[Ὦδη ὁη6. ΤΉΏΘΥ ΤΔΔΥῪ ποῦ Πᾶγο βϑραγαΐθ δισηϊ)οαξίοη8, 80 τη 88 
ὙΆΓΙΟΙΒ 86η568, ΟΥ̓ ΔΙ ΘΥΒΙΓ16Β οὗὁ ὁπ6 ἀπα {Π6 Βθπ16 ρΈ ΠΟΙΆ] βρ ἢ] Ποδ ΊΟΗ. 
ΤΏ Ἰάθα ΘχΡρυϑβθα ΤΥ 6 νᾶρὰθ ΟἿ᾽ Οὔβουσθ. [0 ΤΥ 6 ῬΥΘοΙβθ Οὗ 
᾿Ἰηοῆηϊθ. [π βοῇ οἰγουτηβίθμοθβ ἢ Μ11 Ὀ6 {86 ομιοῖ ἀπγ οὗ δῇ 
Του ργοῦθσ ἰο δϑοογίδιη ὑπ 6 ῬΙΌΡΘΙ ταθϑδηϊηρ ἴῃ ἃ ῬΥΓΟΌΪΔΥ ἸΟΟΔ ΤΥ, 
δια αἴδουνδγαβ (ο ΘΧΡ δῖ ΘΟ] ΔΙΙΟΠΒ ΟἵἩ θυ 5 ἴῃ ἃ ρἼγΘη βθηΐθῃςοθ, 
85 1ῃ6. δαῦμου Ὠϊτηβ6 1} ̓ ηὐθηθαθα, [1}ἢ βϑθούπρ {86 {6 56η86 οὗ ἃ 
νυ ΟΥ ἔγοτα διμοηρ ΟἰμοΥβ, 1ὖ 15. ΒΌΡΡροββα {ῃδὺ {Π6 »γίμιαγῳ ἃ5 ἀἸβί1π- 
συ θῃ6α ἔτοπι {Ππ6 δεσοπάατῳ ταθϑῃῖηρ" 15 ΔΙγθϑαν ἰζηονγι. [0 185 πηρ]164 
ἰμαῦ [86 Θὑγιῃο] ορίοα! ομ6 μα8 θ6θπ ἴουπα πα ρ]δοθα δὖ ἐὴ6 ποδὰ οὗ 
οὗ6 5 ΤΊ ΓΘΙΥ αἀογιναίσθ. Π6 ΒΡ ΠΟ ΙΟῺ5 ΒΠ0.]α θ6 σΘΗΘΑΙΟΡΊΟΔΙ]Υ͂ 
ἀἰβροβθα ΔΡΥΘΘΘΌΙΪΥ ἰοὸ {86 παύμγϑὶ ἰανγβ οὐὁἨ δββοοιδίζοιι, ρεΐογθ ὑπ Ὺ Ὀθ 
γ76}} ΔΡΡΙ1Θα ἴῃ ρσίνϑῃ οἰγουτηβίδηοθθ, Ηθχθ 16 ΔΓ6 τηδύθυ!α ΠΥ δββιβίθα 
Ὀγ {86 ἰαῦουτγβ οἵ ἀὐθβθηῖαβ ἴῃ {86 ΟἸἹα Τοβίαταθηῦ ; δᾶ Βιθβομποιαθσ, 
ὝΝ 881, απ Βορίηβοι ἴῃ {μ6 Ναὸν, γγῆο γα πᾶ τοραγὰ ἰο {ῃ6 σθηῆθδ- 
πὐτῖθιν δτταπροϑιηθηῦ οὗ βιρῃιοδίίομβ, ὑμπουρῃ ποῦ 80 τοῦοῖ ἃ5 {πον 
“ουρῃΐ, 

᾿ς Οὐπίοχῦ τηδῦὺ δ ἀἰϊν! 464 τηΐο (86 ἐπιηιοαϊαΐο διὰ [6 π1076 γϑηιοΐο. 
ΤΙ. Ζηιηιοάϊαίο οοπίοιί.----[Π ποὺ {818 πηδᾶν 6 Ἰποϊυαθα 186 [Ὁ] πρ' 

ῬΔΙ ΙΟΌΪΔΥΒ. 

1. 566 διατί β ΟΟΤΩτ ΘὨ ΑΙ οἡ ΕςοΙοβἰδϑίςβ, Ρ. 274. 



222 Δι ὐἠἰοαὶ ]ηξογργοέαξοΉ. 

(α.) ϑοπγοίίπιθα {π6 Ὑειίον Εἰτηβ6 1 Βα δ] οἶπθ δὴ δχρίδπδίϊου ὉΥ δῃ. 
Θαπνα! θη δχρυθββίοι οὐ γβαῦ 15 ἰδηζαπηοιπύ ο 8Πη δα  γδ] Θηΐ, 

(ὁ.) Τὴ βυι]θοῦ ἀπα ργϑαϊοδία οὗ ργοροβιθίοηβ ταιίαδ! } Υ οἰ ποϊάαῦθ 
ΟἿΘ 8ῃηοίπου, 

(6.) ΠΕ μ6βῖ8, οοπύγαβύ, ὁρροβιθίοῃ, οὐ ραιδ}]6] θη 1 αϑύγαϊθβ {88 
Β6Ώ86, 

(4.) Το δάϊαποίβ, ἴ. 6.ν ΒΌΟΙ. δ5 βίαπα ἴῃ {πμ6 τοίαϊίοη οἵ Βθοοπάδυυ 
ἴο ῬΥΔΥΥ, ἱποϊαάτίπρ' ΟὈ]Π 6 οᾶ568, δα]θοῦνθβ, δαυ θυ 8, ΡΥΘΡΟΒΙΟΏΒ, 
ὀοηαποίίοηβ, πα οἰδαὺ ποὰπϑ χιῦ ΒΙΟἢ τῦ 18 οΘοπποοίθα. 

(6.) Ἐχδιαρ]88 δρραεπᾶβα, οὐ {π6 οαὐναγα ορθγδίοῃ οὗ {π6 αὐ γ, 
Ῥεϊποῖρὶο, οὐ 1468 ᾿πγονϑα ἴῃ ἃ ποτα, Βῃου {86 βρη! οδίϊομ. ὈΘΙομρΊηρ᾽ 
ο 10, 

Τὴ βρβακίηρ' οἵ οοπίεχὺ 10 15 πού πϑϑαξα] ἴο βθύ!186 ὑπ 1ἰτοῖὲβ πα] ῃ 
ὙΉΙΟΝ 10 1165. [0 85 πὸ ἀοῆπιία θουπάδσγ. [{ 18 1416 ἴο ἸοοκΚ ἴῸγ 
δχδοίμθεβ βεσθ Ρυθοίϊβίοῃ 4068 ποῦ Ὀβίοῃρ' [0 Τηϑ ΠΥ Ῥϑτίβ οἵ 16 Π6γ- 
ΤΑΘΗΘΌοΑ] δαγτϊξισο. ὙῊ6 ρᾶῦβθ8 ΠΏΡ]164 ὈΥ ψμαῦ 18. ΘΟΙΩΠΛΟΗΪΥ͂ 
το 64 οοπίοχύ--- [Π6 ταηρα 10 [6 Κ68 1Π.---- [6 τηαΥ]κβ οὗἉ 108. ΘΘββίιοη --- 
ἀοροπᾶ ἱπ ἃ ργϑαῦ τηθαβιγθ οα 1π6 νἱϑὰ οὗὨ ΘΧροβι[ουβ ὑΠΘΠΊΒΕΪ νυ 68. 
ῬοΥθαρ5 1ὖ 18 βυϊοιδηῦ [ὍΣ ΘΥΘΙῪ 561] Ῥυγροβα ἴο Βρθὰῖκ οὗ {πθ 
ΠΘΑΥΟ7 ΟΥ̓Τηιηιοαϊαΐο, αν ἐδ γϑηιοίθ οοπίοχῦ, Δοοοσαϊηρ ἃ5 [Π8 ΤϑΏΡΘ 
Ἰποϊα θα 15 5118} οὐ σίάθ. Βοίβ βμουα "ΡῈ ὁοπβα θα ἀπά οομβιἀθγοά 
ἴον {π6 ράγροβα οἵ οδίαϊπίπρ' 48 ταῦθ ΒΘΟΌΣΙΟΥ 88 ῬΟΒΒΙΌ]6. 

(α.) ὟΥ ὁ μανο βαϊ {παῦ{π6 τυϊῦον ΠΏ 561} ΟΟΟΑΒΙΟΠΆΙῪ ἀρροπαβ ἐπ 
ἀοἢηϊέίοπ, οὐ γαῖμοῦ οχρδημδίζοη οὗ ἃ ἰθσῖη. ὙΠπὰ5 ἴῃ (θη. χχίν. 2., 
ἯΠΞ. ΤΡ, ἐΐ οἴάον 90 ἀϊδ ἤοτιδ6, 15 ΘΧΡ] αἰ πθα ὈῪ {μ6 βΒυσοθοαϊηρ 053 Ὀ9Π 

ἴδ τς, ἐμαί γερά οὐεν αἷΐ ἐπαέ 6 ἠαά. Τὰ ἴβα. νἱ. 20., Λ7π6 ἤρατα- 

ἔνα ποτά γαζον, βαϊα ἰο Ὀ6 “ πἰτβᾶ βεγοπᾶ {π6 τῖνου," 185 Ἱπητη θα! [6] Υ 

Ἔχρ ἰηθᾶ οὗ ἐδέ Κίηφ 9} Α5εγτγία, Ὑ͵ΒΟΙΒΘΓ {π6 Θχρδπδίοη Ὀ6 ἃ 

οἷοββ οὐ ποί, ἰδ 18. τηδη  ΒΒΌ οοττοοῦ, Αραπ ἰπ ΗΘ. ν. 14., {Π6 

Ῥογζδοξ οΥ τελείοι ατ Ἰπίαυργθίβα “" βυο ἃ88 ὈῪ σθᾶβοῃ οὗ 186 βᾶνθ {Π61Ρ 

ΒΘΏ568 ΘΧοσοὶβϑα ἰοὸ ἀβοοσπ δοίι σοοά δηᾶ 6υ1}. [Ι͂Ιἢ Ηδ66}. χ. 20., {Π6 

υεἷϊ, καταπέτασμα, 18 ΘΧΡΙαἰποα “818 65}. [Ιη ΗΘ. χὶ, 1., (ὉΠ 18 

βἱα τὸ Βὲ “186 οομδᾶθηοθ οἵ {μῖπρβ πορϑᾶ ἴοσ, [μ6 τωδῃϊβοβϑίδοη 
οὗ ὑπϊηρβ ποῦ β566η.Ἶ 

(2.) ἼΠ6 βυβ]θοῦ ἀπά ργϑιοαίθ οἵἨ ὃ Ῥγοροβιίιοῃ τηιύπα Πγ 1Ππδίχαΐο 

ὁπ6 ἀποίμοσ. Βυῦ ΒΟΥ 816 {Π6ὺ ΚΠΟΜῺ ἴῃ ἃ ΡῬΙΟΡΟΒΙΟΙ ἢ ΤῊΒ 

Δτγδηροιηθηῦ οὐ γογάβ δηᾶ οογίδϊῃ συδτωτλαῖοαὶ ῬΒΘποτθμα τπαϊοαίθ 

{Βοτη. 
Τὰ {πὸ Ἡδῦτον ἰδηρυαρο, ΜΉθη ἃ βυβδίαπθινα 18 {π6 ργθαϊοδίθ, {Π6 

τοδί σομσηοπ ΟΥΘΥ 8, Βα ]θοί, γοιρ, πα οδ]θοῦ; Ὀαῦ ΒΟΠΊΘ 68 {86 

Ῥγϑαϊοαΐθ οομθ8 πγβύ, {ῃ6ῃ (ῃ6 γοῦν, δηᾶ ἰαϑὺ οὗ 411} {86 βυρ])θοί. 

(866 ὅϑη. χανὶ!. 39.) Βυΐ ψθη ἂῃ δἀἸθοίλνα 18 {86 ῥγθαϊοδΐβ, 1{ 

ὈΒΌΔΙΥ βία πᾶ ἤγθὶ ἀπ πϑηΐβ {Π86 ἀὐίιο]6, Ἃἃ8 Ῥβαίπη χχχῖν. 9., φορά 

(18) “ομουαῖ. Απ οιμρμαίίο οὐ δηθμοίϊο σγογὰ ὑγθῖο σθαα!γθ8 ΡΓὸ- 

τοϊηθηθα 18 ρυὺ βχβῦ, ψμοίμου 0 Ὀ6. οὐδοῦ οἵ βαδ)εοῦ, ἀπὰ {μη [Π6 

ψΟΥῸ 15 τοιιουθᾷ ἔχοι 18 ΟΥ̓ ΠΑΤῪ οἷο δὖ {π6 ὀοχμῃμηθηοθτηθηῦ ἴο 

1π6 πιϊ8]6 ροβιίοη. Βαΐ {ποῖα 18 1116 ἀΙ ΠΟ] ἐγ οπ {Π18 ροϊηῦ 1π {Π6 

Ἡδῦτον ἰαηρυᾶσο. ὍΘ ΟἾΪΥ ο856 ἴῃ ΠΟΙ ΒΟΙΩΘ ΔΙΩΘΙΡΊΌΙΥ ΤΗΔΥ͂ 

ΑΥἶΒ6 18 ΒΊΟΝ 8Π ΟΠ6 88 ΟΟΘΌΓΒ ἴῃ Ῥβδίσα οὖν. 4.,) ΏΘτΘ {Π6 ἰγδηΒΙΔΌΟΙ 

ΙΏΔῪ 6 ““τρλκιπρ; 818 ΔΠρ61]58 Μ1Πα8, 18. το ἸΒίοΥΒ Παταῖηρ ὅτο ἢ ΟΥ̓ 
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(ς τῃρκῖηρ' {π6 σὶπ8 818 δηροῖ8, {16 Ἠδυιίηρ' ἤγα ΗΪΒ ταϊηἰβίου. "Ὁ Τὴ {6 
ξουτηον οα86, αηφεῖς ἀπ πιϊηίδίουβ ἅτ Βα ]θοίβ; 1π {Π6 ἰαΐοι (ΠΘῪ 816 
ῥγοάϊοαίββι Ηδσο {π6 οοπίοχὺ δπᾶ {π6 σῃο]θ Ῥβδίτα τη δύ ἀθίθυμαῖμ : 
βῃονγίηρ ὑμαὺ (86 1468 15, ἦ6 πιαΐθ8 ἐΐι6 τοϊπαβ ἢὲδ πιθ556Ή σε γ8, ἀπά ἐἦε 
Παριΐησ 3γο ᾿ΐς δογυαπί. ΤῊΪΒ 18 Θομβιβύθηῦ τη δα ᾿ᾳγουγθα ὈΥ {86 
αυοίαἰίοι ἱπ ΗΘΌ. 1, 7.1} ὙΠ τοβρθοῦ ἴο {μ86 τοῖς ἰαπραδρο, {Ππ0 
Βα ]θοῦ ΘΟΙΙ ΠΥ ργθοθᾶθβ {π86 Ῥγθάϊοαΐθ 85 ἰπ ἩθΌγαυ,, 88, ὁ λόγος 
σάρξ ἐγένετο, Ψ΄οἶπ, 1. 14. ὙΠ ἴΌΥΤΔΘΥ ἢα5 {Πη6 ἀὐίιοϊθ, {86 ἰδίου, 
Ὀοῖηρ' ἃ Βιρδίδπενα, τγϑηΐβ 10. ΤΠῸΒ ἴῃ 1 Τιτα. νυἱ. ὅ., ““ ΒΌΡΡοβιῃρ' ὑῃαΐ 
ΡΌΔ]Ιη688 15 σαίη. ΤΉΘ686 ροβι 1008, ΒΟΥΤΘΥ ΘΙ’, ἃ1.6 ποῦ Ἰῃγα Ὁ], ΤῸΓ 
[88 ργϑάϊοαξθ α18ο δουηθδ βϑέοτ (186 βυθ)θοῦ ἃ8 ἴπ ξ΄ ὉΒῃ, ἴν. 24. : Μαίί. 
ν. 8.: Βοτὰ. 11. 18., χ, 4., χα. 10. Βοίῃ ἴοο τὰν πᾶνα {π6 ΔΡΊΟΪ6, 
45 ἴῃ 2 (ὑοΥ. 111. 17., 1 Φομη, 1. 4. ; ΟΥ̓ ὈΟΤῃ ΤΩΔΥ͂ Ὧ6 ΔΠΑΥΏΥΟΙΙΒ, ἃ8 π᾿ 
Μαΐί. χχ. 16θ., χχὶ!. 14. Τῦ 15 πιθοθββασυ ἰο ΘΧΆΙΏ]η6 {Π6 ΘΟΠΠΘΟΙΙΟΙ, 
ΘΒρθοία ν ὑμπαὺ ποι ργθοθάθβ, ΤῊΪΒ 15. Ῥδυ  οα ]αΥ]ν τϑαυιγθα ΠΘᾺ 
{86 Βυδ᾽θοί 15 ἃ ῬΡγομο, το [1 γ68 ΟΥ ἀθηλο ΒΕΓ γΘ. Τὴ 1 Φοη, ν. 20., 

οὗτος 8 ἀτηδίριουβ. [ὁ ΤΩΔΥῪ ΟἰἴΠ6Ὶ τϑίου ἰο τοῦ θεοῦ οΥ ἰο Ἰησοῦ 
χριστοῦ, “ἈΪΟΙ 15 {π6 ποαιϑϑὺ δηϊθοθάθης, ΤῊΘ ὁΆ88 18 βοτιθύμαῦ αἸξ- 
Προυϊ, θὰ οα {86 ψιΠ016 [86 ἔὈτΙμοΓ 18 [Π86 τλογο ῬγΟ 80 Ϊ8. 

Α58 δῃ δσχβίηρ]θ οὗ βυδ]εοὺ ἀπᾷ ργϑαϊοαῦθ τπηαύαϑ! Πγ {πγοναρ' Πολὺ 
ΟΠ ΟὯ6 Δποίδου, ψ18 τοίδυ ἰο ΦόΒη, 1. 10., ΏΘχΟ ἐγένετο Βῃοι14 6 ἰαίκθη 
ἴῃ 15 {{{6γὰ] βθηβ86 οὗ δεΐηφ πιαάδ, ἴο δοσσββροπᾶ ψ 1} κόσμος, {ἢ τυογἱά, 
ἰὸ ψΠΙΟΩ ὁ τοίου. Ηδηοο κόσμος ταυϑῦ ταθϑὴ {π6 πιαΐογίαϊ ντοΥΪα. 
Τὰ Μαίϊ. νυ. 18., μωρανθῇ ταθᾶῃ8, ἰοὸ Ὀ6. ἐαβέοίθ85 ΟΥ̓ ἵπδίρια, ΟΟΥΤΘ- 
ΒΡοματηρ [0 δαϊέ, ἅλας. 

(ὁ) Αππμοβῖβ, οοπύγαβῦ, ορροβι1οη, οἱ ῬΔΙΆ 6] Ίβγὰ 1ΠΠϑίγαίθβ [Π6 
βι στ οοοη. ΤΏ ἀἰβιϊπρτἸβῃϊπρ' ομαγαοίογιβῦο οὗ [86 Ἡ ΘΌγον, ΡΟΘίΥΥ 
Π85 Ὀδ6θῃ οδ]]οα ραγαϊοϊίδηι, ἀθτιουϊπρ' ἃ οογίαϊῃ δα Δ ΠΥ ΟΥ ΓΤ βου Ὀ]ΔΠ 00 
βούνθθῃ {ῃ6 τωθια 18 οὗ ϑδοῖὶ ρεγϊοᾶ ἴῃ ἃ βθηΐθῃοθ, 80 ἰῃαῦ 1η ὑπο 
11Π68 ΟΥ̓ Τ]ΘΙΩὈΘΙ5 οὗ [π6 βαπηθ ρϑυϊοα (Βἱηρ8 5841] ϑῆβυσου ἕο ὑπῖηρ5 ἃπαὰ 
τγοτάβ ἰο ποιᾶβ, δ8 1 Αὐοα ἐο δδοῖ οἶμον ΕΥ̓͂ ἃ Κιῃά οὗ Τηθαβαγα. 
ὈΙουοηῦ βρϑοῖθβ οὐ τὸ ἴανα Ὀθθη Βρθοιῇθα, Ββιο ἢ ἃ8 ἴΠ6 οοσπαΐε, {86 
αγεϊἐΠοἰῖς, ἀνὰ [μ6 εγπέϊοίϊο ΟΥ ὁοπδίσσανθ. 
ΤῊ ἢγβε {πίηρ' ἱπουμηροηῦ ὁπ {86 Ἰπἰουρσίου 15, 0 ἀἸβοονοῦ {Π6 

ξαπᾶατηθπίαὶ ἰάθα οὐ [86 βομΐθπορ ἴθ ΜΈΙΟΒ Αγ] ]6]15τὴ ἀρρθαῖβ. ΒΥ 
[μ6 «αἷᾷ οὗ {π18 [86 Ῥαγίβ οὐ τηθιηθοῖβ βου] θ6 φαγΘ ἍΠ]Υ Θχαπιιηθά. 
Τπο εχίγοιηθβ ἃ16 ἰ0 6 δγοϊᾷθᾷ, ΕΔΟ. Βθηλιβῦιοἢ τασϑὺ πού Ὁ 
Ὁπἀοιβίοοα ἃ8. Βανΐηρ' ἃ ρθουν ταραπῖπρ αἰξέϊποί Κγοπι ὑλ6 οἶμον 
ΤΟ ΕΒ Οὗ Βθη86 τησδύ ποὺ Ρ6 πτροᾶ; [ῸΓ τϑρϑίοπβ οὗὨ {μ8 βδτὴθ 
ΘβΒθη 181 βϑα θηῤ ἅτ ποὺ ἀπθδοοχηΐηρ {π6 Μ]βάομα οὗὨ {88 1)1ν1πθ 
δρῦς. ΝΟΙΒΟΥ μου] ἃ ταοσα ἰδυ οϊ ΟΟῪ ὯΘ ἀββυταθα : ἃ8 ἐπουρἢ {Π6 
βθηθ ἰάθα, τι ποὰὺ ροτο ΡΌ]6 νατϊαίΐοπ Οὐ το! βοαίιοη, σγθῦθ 6ΧἘ1- 
Ὀϊοα ἴῃ {π6 ῬάγΆ}16] τηθιηῦοσβ. Εἰχϑοὺ 1ἀθηιυ νγὰβ ποὺ Ἰηϊθηοά, 
ΤῊ δχοφοίίοαϊ ὑ56 οἵ ρδγ81]6]15τα, πιῦα τ Ιοἢ ἀἴοπθ σ'6 πᾶνθ ΠΟΥ ἴο 
ἄο, σοπδίβίβ ἴῃ ρίνίηρ ἃ ρΌΠΟΥΑΙ ΔρΡΡργθμθπβίοη οὗ [86 τηϑδηΐηρ οἵ 
ἃ ὝΟΓ οὐ οἴδιιβθ, ταίμοῦ (μη ἃ Ῥγθοῖβθ Οὐ τηϊπαΐθ βρθοιβοδίίοη. ΒΥ 
(86 Δηθ 6818 οχϊβίϊηρ θούνγθθη {Π6 τηθπ 6 18, ΟΥ {πΠ6 σγαάδίίοη οὉ- 
ΒΟΥΔΌ]6 ἴῃ ἰπθπι, οὐ ΟΥ {μι 6 1" Βοιμορθηθουβ Βίχπιοίιγθ, 10 15 ΘΔΒΥ͂ [0 
Ῥαγοθῖγα [88 βρθῆβσαὶ βϑηθτηθπῦ οοηίαϊηθα 1 ἃ ρᾶββαρθ. Βαΐ 10 ολῃ 

1. 8366 ΑἸοχαπᾶοσ οα [μι ῬΒΔΙΤΩΒ, νο]. 111, ΡΡ. 81, 82. 
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Παγᾶϊν {χη ἢ ἰο {86 Ἰηΐοτργαίου (86 δχδοῦ πιυαιβοσίίοπ οἵ 1468 
Ὁ ΠΙΟἢ {π6 τΥΟΥ ταθαπὺ ἰο ΘΟΩΥΘΥ͂ ὈΥ 8 Ἰοδαϊηρ' ἰθστα. 10 ρῖνθβ 8 Π 
Ἰπἀοίογταϊμαΐα Δρρυθμβθηβίοπ οὐ {π6 βθῆβθ, ταῦθα (88 δὰ δοουγαΐθ 
δοποδρίοη οὗ [π6 ραγίϊου αι αβρθϑοίβ πὶ ἡ Β1Ο} 10 18 ρσθβθηίθά, [1 [6118 
ναὶ {μ6 πηϑδηΐηρ οαηποῦ μ6, δοίίου {88πη Ὑγμαὺ τὖ 1856, ἶΥὸο Βῃου]α 
αἶβο ἸΙοοκ συμ οι οὗ {Π6 ὕνγο ρᾶγ8}16] τβϑιογβ Ὀ6 [16 τηογα 1η6}}1010]6, 
Οἰμουυγῖβθ ἃ γαΐπ αἰξθηρῦ ταδὺ 6 πιδάβ 0 ἰμτοὸν ἰσῃύ ἴτοσὶ {Π6. 
ἀλυῖκοῦ οὐ {π6 πιοτὸ αἰ σα] ἀροπ {86 1688 ορβοῦτο. ὙΥΠΘῃ ἃ ΜοΓγα 15 
1611 Κπονχῃ, [86 56η86 οὗἩ 105 ΘοΥΤοβροπαθηΐ Οὐ Ορροβιίβ νγ1}}} ποῦ Ὀ6 
ΟὈβουΓΘ; ἀπ ἤθη ΟΠ6 ρᾶγ8116] 15 Πρυταῖνα, 086 οἴμοσ [1ὐθγὰ], [16 
ἰαυῦου ταδὺ 6 ἰαἴκθη (ο οἰ αοϊάαΐα {86 ἔοστηου. 

Τὴ 1538. χχυΐ. 14. ὩΝ ΘΒ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠαΒ 0 ὩΠ9, ἐδ ἀφραά, Θ ἰοῦ 
15 οὔγίυυβ. Ηδποο {Π6 ΟΥΊΟΥ Μοσαὰ τησβῦ ἀθποίθ βοταθί ίηρ' ἃπα]0-- 
σουβ. ΤΠῈ ΙΧ Χ, τϑμᾶθγ ἰύ ἐατροὶ, Ὀαὺ {818 18 Ἰποογγθοῖ, [Ὁ Τηδὺ 
Β6 ἐταποίαίθα δλαάος, δααϊναϊοηῦ ο ὈΤ9, 1} ἘΠ6 ΔΟΟΘΒΒΟΤῪ 1466 οὗἉ 
ἸΠΘΟΥΡΟΓΟΙ ΤΥ δηά ἀθθΠΠ1γ. 

158. χὶνὶ, 11. “ὁ (ΔΠΠ[ῶᾳ' ἔτοτα [μ6 δαβί, ἐΐθ δασῖθ; δια ἔγοτῃ ἃ 4118- 
ἰαηῦ ἰαπᾶ, ἐδδ πιαῃ 9 γιψ ρμγροβο. ΤΠ6 θασίθ 18 ΘΧΡ δηθὰ ὈΥ σχιαπ 
0 ην ρισροϑθ. Ἡθησθ 1ὖ 15 ἃ ἢσυγαίίνθ δρρβϑδίϊοῃ οὗ Οὐτιι, 

Ῥβ4]. νι. 14. ΠΡΩΧΡΑ ἐπείγιηιοτιές 077 ἀφαΐι, 156 ΘΧρ]αἰτιβα Ὀγ ΔΝ Π, λὲς 
αγγοιυβ, ἴῃ [ἢ 6 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΟΙΏρ' ΠΊΘΙΑ ΘΓ. 

Ῥτον. νἱῖ. 36. ᾿ΏΠ, Δ6 ἐπαΐ πιΐδ865 πι6. 18. ἰπίουργοίθα Ὀγ "ΑΥΡ, 

δ ἐπα ηκς πιο, ἰπ [π6 Ῥυβοθάϊηρ' σϑύβθ. ἀπ {815 18 {88 τδᾶϊοαὶ 
δ συ ποδιίοι οὗ [86 νυ ΜΘΠΊ, ὅο τη158 (8 Τ ΔΓ), 

Ῥτον. χχῖχ. 8. ἡΠῸ) τωυβδῦ θῇ 86ὲ οἡ 776 ΟΥ ἀϊπα 6 8ραϊξίοη (Ἰπ 8 
οἰ γ), 8 1 15 οοπίχαβυθα χα Πλὲ Ἰ Σ σαιιδ6 τὐταΐἠ, ἐ0 ὁθα86. 

ἘΣΖοκ. χχὶ. 8. Πὼ βίῃ ῆθβ σγεθη Δα Κγ65}}, ἃΒ 15 Βῃονσῃ ὈΥ 108 Ορρο- 
Β16 δ᾽3", ἀγγ. 80 αἷβο 1η 1βδίδῃ, χ]ν. 2. ὉΠ ΒΡ] 68 τοιμσἦ, ΟΥ̓ εἶθ-- 
υαἱοα ρίαοο5, ἔτοτα [86 Ορροβιτομ Ἰταρ] θα ἴῃ [μ6 νϑυ ὝΥΝα, 1 τοῦ για λθ 
»ίαΐπ οΥ ἰουοῖ, 

Ῥϑ3ι]. χυὶ. 9. "23 50 }1.68 21} ϑομῖ ΟΥ 8ρΊγ1ΐ, ΔΒ. 15. 566). ἔΤΌΠα ξ, γ1} 

λοαγέ, ρτϑοβάϊησ. 8488 α]5ὸ θη. χ]χ. 6. 
Ῥβα]. οχῖχ. 29. 163. ν᾽ Ὡ7Ὶ βιρηιῆθβ α ξαΐδε τοϊίσίοῃι, ἃΒ τῦ 18. ορ- 

ροβρᾷ το ΠῚ, ἐδ ἰαιυ, [μ6 τὰ γϑ]ρίοη. 
Ῥραᾳ]. χχῖ. 20., {μὲ ποτ ΨΦ8), πῖν 8ομῖΐ οὐ πῖῃ {ζε, ἰἈγτονβ Πού 

ὌΡοη [86 ΔΙ Ποα]0 ἰθστὰ δουγοβροπάϊπο ἰο 1 ἴπ {π6 Ῥ4γ8116] ταθιη θεν, 

ἜΉΠ, Ὁ 15 ουϊάθηῦ {παῦ 10 ΤηΘ8Π8 ἰ{76, Ὑμϑύμου τ 06 τϑπαογθα τὴν 

οπῖμ (11{6}, “186 ΟΠΙΥ οπθ 1 μᾶγθ ἴο ἰοβθ:ὔ οὐ τὶν ἰοπείψ 016, ΟΥ̓ 
πῃ ααγἰη. 

Ῥβε]. χχχῖν. 10. ΣΛῈΞ ἴθ οοῃ γαβιθᾷ τὰ Γἢπ' τι Ηρθηοθ ἃ5 

[πη6 Ἰαίίευ σϑίουβ ἴὸ τλθη, ἐδθ ϑϑοῖθυβ Ὁ ἐδ 1, ογά, ἴλ6 ἴοστωθυ ὕθυτη, 

ψομηφ ἴίοης, 18 πρυταίίνα, ἀοποίϊηρ πιθη 9 Γ΄ εἰγεησίϊ ἀπά υἱοίεποΉ. Ι1ἰ 
τασβῦ πού θ6 ἴδκοῃ Πέεγαίίψ. 

Τῃ {Π6 Νὸνν Τοβίατηθηῦ {86 δροβα Φόμῃ οἴὔδθη βίαδίθβ [Π6 8816 

1άοα, θοΙμ ροβι ἰνοῖν πᾷ ποραύϊνοιγ, πΠ6 ὁμ6 δχρίδιμῖηρ {Π6 ΟΥΒΟΥ. 

ΤΆυΒ, 1. 20., “86 σοῃἕρεββοα ἂδπα ἀθηϊθα ποί.7 ΟὖΥ, 6 οοῃίγαβίβ ὑν7Ὸ 

ορροδίξαβ, 85 ἴπ μἷ8 ἄγβα Ερίβε16, ν. 12. “ Ηδ {μαῦ μαῖμ {π6 ὅοπ μα 

118: δῃᾷ δ ἐμαὶ μαίβ ποὺ {μ6 ὅοπ οὔ αοά, μαίᾷ ποὺ 1186. 80 ἴοο 

1 Φοδη, 111. ὅ, 6.; 2 “οδηῃ, 9. 
Απ δῃδίορουβ οᾶδ6 οἵ δῆμττηδίίου δπᾶ πορδίίου. οχργεββῖσα οὐ ἐπα 

βᾶταβ 1ᾶθα 18 ἰουπᾶ ἴῃ 2) ΤΊ. 11, 18., ““ Ηδ δοιάθί δι], Πα οδπποί 
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ἄδην Ὠπη561}," Πιστὸς μένει, αὐϊάἀοίῇ, Καϊε] μῖ, Π]αβίγαϊοϑ ἀρνοῦμαι ἑαυτὸν, 
ἄσπν ἤηι βοῇ, Βα οσῖπρ {π6 πιθαμῖηρ,, ἐο 6 Ἰποοῃβίβέεπέ τοί, ἢὲδ οἵοῖ 
ἐμαγαοίον, ΑἸΒουρΡ {μ6 βᾶμὴθ ῬΆγαβθ ἰβθύσμουθ ἀθπούθβ, ἐο βασγοθ ᾿ 
γρεγϑοπαῖ Ἰπέογοείς ἀπά φγαϊἠοαΐίοπς (Ἰλακθ, ἴχ. 28.), 

Μαῖί. χὶ. 29. ““ ΤΆΚΟ ΤΩΥ γοῖκα ρου γου, 8πα ἰϑαγῃ οὗ πι6." Ηθγβ 

ἴραγη ἰμτονΒ βοηιθ Ἰιραῦ οα {86 ρίταβθ, ἑαᾷθ τὴ} ψοῖθ ᾿ροη. ψοῖι, Βμον- 

ἴηρ; (μαῦ 10 τοϊαΐθβθ τοδί! ὕο ἀοοίσϊηθ ἴῃ οοηίγαβί ὙΠ ἐλ6 ἰαι 0" 

Μοςο5, ΛΟ Ν πταΒ ἃ ἈΘαΥΥ γόοιο ο {88 678. δμδιριϊέ ἐο πι6 α8 ψοιι" 

ἐθαοῆιογ απά φωΐάο, απα ἐδόθη ψοῖι εοἱϊί ἰθαγη, 9 πι6, δ΄. 

Τὴ Τιυῖο, 1. 8ὅ. {Β6 6 8.6 ὕνχο ρ8418116] ἃ πα ΘΟΥΤΓΘΘΡΟ ἼΠρ᾽ ΘΧΌΥΘΒΒΙΟΠΒ, 
νἷΖ., “{π6 ΗοΙν Ομοβί," δπᾶ ““{μ6 ρονοῖ οἵ (88 Η]ρμοϑι." ὙΠουρα 

{ποτ 18 ἃ σΌΠΕΙΆΙ Βα] τ! Ὀϑύνγθθη [ῃ 688 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ, ΤΠΘΥ͂ ἅτ πού 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἰαυίζοϊορίοαί. ΤᾺΘ ρόποῦ οὗ (88 Ηἱροβῦ, δύναμις ὑψίστου, 18 
ταῖμοῦ [ῃ6 ἱπῆποποθ οὐ οἴϊδοῦ οἵ {86 ρύθβοποθ οἵ {86 Ἡοῖν Ομοβί, 

τπβουρῇ Μοτῖιβ ἀπ 1)6 ὙΥ οἰΐβ δρρθᾶν ἰο τορι {ποτὰ 88 Ἰάθῃ θοαὶ 6χ- 

Ῥγϑββίουβ, [1}ὼ. 2 Οὐγ. ν. 21. ἁμαρτία ταθῃ}8 δΐη, ποῦ 811:-}} ΟὙης, ΔΒ 
ἸΆΔΩΥ͂ ἀπἀουδβίαηα 10, ΤῊ]Β 18 βιονση ὈῪ {πΠ6 οοπίβίθα γογα γίσλέθοιιδ- 
655, δικαιοσύνη. ΟἸ τὶδὺ νγχὰβ τηθᾶδ δ ὑπδῦ γ)7χ6 ταῖρι θ6 τη866 γίφλέο- 
οἰιδηι655ὅ. οχα [86 αδείγασέ ΤΟΥΤΩΒ 8.6. ΤΩΙ ΙΔΟΓΘ ἔΌΓΟΙΌ]6 {μη {86 
ΟΟΉ 7676. 

1 Οὐοτ. ἴν. ὅ. “Ὑπὸ θούβ πὶ} Ὀτεῖπρ ἰο Πιραῦ {π6 λίάαθη ἐξῖπ8 9 
ἀὨαγᾷηο55, ααιὰ Ὑ{111 ταᾶκο ταδηϊξοβ {86 οομηδοῖς 9 ἐδθ ἤδαγίδΘ. ΤῊΘ 

ξουτη θυ ῬΒΤΆΒ6 ΘΧΡΥΘ5568 φοηθγαἰϊν ὙΠδῦ 15 τηοτθ 85ρθοϊοαϊζ ὑααιρ ῦ ἴα 

[86 ἸαἰίοΥ, 
1 (ογ. χυ. ὅθ. “1 ]οοῦ απὰ δίοοα οαπποῦ Ἰημοεῖν {π6 Κίπραοτα οὗ 

Οοᾶ; ποῖμον ἄσίἢ δογγεμρέϊοη ἸμΠοτὶῦ Ἰποουγαρίλοι." ΘΓ σΟΥΤρέϊοΉ, 
φθορὰ, ΘΧΡΙαἴηδΒ {16 Βθη86 οὗ Μεδῆ, απὰ δίοοά, σὰρξ καὶ αἷμα, βου Πρ᾽ 

ἐμαὶ [86 1ατίο ἄοϑβ ποῦ πηθᾶπ οαγπαΐ ραϑδίοη8, Ὀαὺ οἱῶ" οογγρέϊδίε δοάμ 

οομβιβιίπρ' οὗ Ηθβῃ ἀπά Ὀ]οοά, 
Ῥραῖ. πυϊ, 1ὅ. “1 51.811] Ὀ6 βαἰἰβῃθα σβθη 1 δύνα τ ἐπ ν Π|Κ6- 

1685.) ΤΟ ἰοίτα ΠΠΚΘΗ665 15 1Ππδύταθα Ὀγ {16 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠα ηρ; ΘΣΡΥΘ5- 
βίοι ἴῃ {π6 Ῥ818116] ταθιαρ ον οὗἉ {π6 νϑυβθ, ἐδ 7ζῶοθ. Τὺ ταθδηβ υἱδὶδίθ 
αρρεαγαηοα ΟΥ̓ ΖΌγΉι, τιοῦ γιοταΐ ἐλθη658. 

Ῥραϊ. οχχχίχ. 1ὅ. ““ ΤῊΒ ἰοὺ ρατίβ οὗ {π6 ϑαυτμ,᾽ 15 Ἔχρ]ηβα ὈΥ͂ 

[π6 οοττοθροπαϊμρ' “ ἴπ βθοσοῦ ἴπ {π6 γοῖβθ, πα 85 {Π6 ἰδῦίοσ 18 

βου ΕΥ̓͂ ἐπ οομίοχὺ ἴο τιθαῃ “ ἱπ [πΠ8 ὑτΌΤὉ ;᾽ 80 086 ἔγΤΛΟΥ του 

{ο 7Π6 Β8116. 
Ἔοτα. γ. 18. ““Α.5 ὈΥ οπϑ οἴθμποθ 7υάρταθηῦ οδλθ ΠΡΟΙ αἰΐ πιθη ἴο 

οομπάἀοτιηηϑίΐοῃ ; δυθη 80 ὈΥ͂ ὁΠ6 τσ ἰδουβηθ85 [88 ἔγθο βἹΕΌ οατα6 ΠΡΟῚ 

αἷΐ γιθη ἰο αδιιβοαίίοπ ὁΕ 116. Ιᾳ {86 Ηγδὺ οἰδιβθ οὗ {π8 σϑῦβθ αὐ 

μιθη. δἰ στῆ 85. 411. ταδί πα πϊιμουῦ δχοθρίοη ; μθπθ6 ἴὸ τηπβῦ ἀθποίθ 

[86 βαῖὴβ ἱπ {86 βθοοπᾶ οἷδαβθ. οι 15 {π6 1667, ἀπϑαυϊνοοδὶ 6Χ- 

οἱδιαύϊοι, ἃ. ΤΒΟΪΌΟΚ. μαβ ρογοοῖνϑ, ἰο Ὑ086 ἰθηρίμοηθα Θσχϑπηῖμπδ:- 
1ἴομ οὗ [88 ραββαρ πὸ ρἸδα]ν τϑίοσ. 

Α {πὸ Ὄχασρίθ ἰο ἰμαῦ δῦ σίνϑῃ ὁοοῦτβ ἴῃ 1 (ον. Χν. 22., ὙὙΒΟΧΘ 
Ἐπ βθοομᾷ πάντες 15 Ἔχρίαἰποά ὈΥ 88 ἢτβι. “1ὰ Αάδηῃ αἰἱΐ ἀϊ6:; ἴῃ 
ΟἸτἰβὺ αἱϊ 5411 θ6 τπιβᾶδ αἰϊνβ. Τῇ ομϑ ἰθυύτα 18 Θο-θχύθηβιγ τ ἢ 
ἔπ6 ΟΥΒΟΙ, 85 15 τσ ΕῪ ταοϊπίαλποα ὈΥ 106 ΥΥ̓ οἰΐθ. 

(4.) Τὴ ᾶϊυποίβ οὗ ἃ ἤϑστι οὐ ῬΡΏΣΆΒΘ ΒΟΡΎΘ 8180 ἴο ροϊπὺ οαὐὖ 118 5810- 

ἙΚοτωτηθηΐασ, Ρ. 289. οἱ βόφῳ. 6. 1842. 

ΥΟΙ,, 11, ῳ 
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ηἰδορίίοη. Μοβὲ ᾿οσβ ἅΓ6 τοϑυγιοἰθα οὐ ταοαϊβθα ὈΥ͂ ΟὈ]Δα 6 σα868 οὗ 
ΠΟΌΠ8 δΔηα οὐδοῦ δα]αποίβ. Τὰ οἰκοδομὴ 5Ι011Π 68 δι αϊπφ, εὐζῆοα- 
ἐΐογι, Ὀὰὺ θεοῦ οἰκοδομὴ αοὐ-Ξ διιϊάϊπφ, ἃ Ὀυ]Πάϊπρ οὗὁἨ τβιοι (ἀοα 15 {86 
ΔαῖμοΥ--- ἃ Βοὰ] θη Πρ θη, οοταϊοτίθα, δηα βίγεπριμθπθα τ] υἹρ}ύ 
Ῥυϊποῖρ!ο5 γ αοἄ. -Τπ βιοι ΘΧδΠρ]68 88 [π6 ργϑβθηῦ, του Βᾶνθ ποί 
ῬΙΟΡΟΙΥ ἃ ΠΟῪ βρη βοαίίομ, Ὀὰὺ {μα ραΓ ΟΌ]ΑΥ 86η86 ὙΠΟ. ὑπ 
ὙΥΙΓΟΥ ταθαηῦ [ο ΘΟΠΥΘΥ͂ ἴπ ἃ ρἴνθῃ ρᾶββᾶρθ. ΤΉΘΥ Πᾶν [Π6 ΒΆΤηΘ 
εἰσηϊβεαίίοπ Ὀὰὺ ἃ αἰβογθηῦ 86π56. Τῦ 15 ἀβϑία] ἴο τϑοο ]θοῦ {Π15, ἰθϑὲ 
Ὑ6 ΤΌΠΟΥ [86 Θχδιαρ]θ οὗ [μο86 γὙἼ.Ο δββιρ! ἃ ΠΟῪ βισηιποδίίοπ (0 {Π6 
ΒΒΠῚ6 ἰθυπὶ ὙΏΘΥΘΥΘΥΙ 1 88 ἀἰογοηῦ δα)αποίβει ΤῊΘ Ἰαύίον τ ΠΕ 
τιυβοαΐ αἰἰουῖηρ [Π6 σφ ΠΘΤΙΟ βισηαϊποδίϊοη. 

Ῥραὶ. χχυΐ 4. ΠῚ ΓΡΆΞ, ἐπὶ ἐΐα ἤοιιϑ6 οὐ ραΐαοθ 90 “ομουαΐι, 18 
βαρ ]ν τ βιἄθποθ, ΒΡ  γἱηρ 116 το {π6 ἰδθθγη8ο16. δηαᾶ [86 ὑθιαρῖθ. 
Τη 158. 1. 10. νγγα μᾶνϑ ““σὙυ]ο8. οὗ ϑοάοιμ," ““ ρϑορίθ οἵ (ἀοιβοσυδῃ," 
τηστοοίίηρ ἐπ6 οἰαγαοίον οἵ {μ6 σαἶθγβ δῃηα γ600]6. 

Ῥρα]. χχυΐ. 6. “"1 υὶ1} τγϑβϑῇ τὴν βᾶπ48 ἔῃ ἵπποσθηοθ :ἢ [86 δα]αποῖ, ἐῃ 
ἑηποοθῆοθ, ἀοἰοτταΐηθϑ [Π6 ομαγδοῦου οἵ ἐδό τυαϑηίπσ. ΤῊᾺΘ Ῥδδιτηῖθύ ἀ6- 
οΪαγθβ ἐμαὺ 6 του]Ἱᾷ οἰθαπβθ ἰτηβθὶ  ἔτοτα 411 {μὰῦ σου ἀ6Ά16 ΒῚΒ 
508] ἀπᾶ 50 απϑὺ εἶτα [ογ {86 βούνιοο οὗ (σοᾶ. 
ἙχΧδΙ 65. πὰ {Π86 Νὸν Τϑίδιηθηὐ ἅτ, Μαίί. ν. 8., ““ {π6 ροοῦ ἐπ 

9ρίγϊ!,᾽ τῷ πνεύματι, βροοϊξγίηρ συ μογϑῖῃ [86 ρον ΓΟ οομδιβίβ. [Ὁ 15 ἦη 
δρίγίί. Τὸ 18 ψ͵ΟΩρΡ ὅο ΘΟΠΒΙΘΥ ἐπὶ βρίγίξ 88. δι ϑα)αποῦ ὕο ὀϊδ856ά, 
μακάριοι. (81. νἱ. 16, ““Ἴμ6 15γ861 96 Οοά." τοῦ θεοῦ Βίιονβ {παΐ 
[η6 ἐγὰθ ψουβΡΡ 5. οὐ Αοά, ἐΐθ 5ρίγίξιαί Β66α οἵ «4000, ἩΒΟΥΠΟΥ 
Ζον5 οὐ ἰδηίθθ, ἀτ6 τηϑϑηῦ, (ἝΟΟ]. 11. 9. ““ Τα ἔα] πο85. οὗ ἐμ (οα- 
μι684," 86 ἀϊνίπο ρογίβοίίοπβ οὔ {πὸ αοάμοαᾶ, ΤῊ ροπιίνο- θεότητος 
Βῃονβ {μα τὸ πλήρωμα, {π6 ἔὈ]π655, 4065 πού πλθαῃ ἐΐθ οἠπιγοἶ, τὰ {815 
Ῥίαθθ Οὐ]. 1]. 1. “ Τῆ γα ἔπη Ὀ6 τίβοῃ εοὐέβ Ολγὶδί." ΤῊΘ δχριθδε 
βίομ τοὐϊ Οἠγῖθέ ἀρρϑπαβθά ἰο {πΠ6 νοῦ, ἀδίθυπηϊηθβ ἐπ6 παίασα οἵ {ῃ6 
τοβαγγθοίΐοη. [ᾧ 15 ἃ 8ρίγίζιαϊ τἱδίη ΟΥ̓ οἰουαίίοη 0 ἐδι6 δοιἶ, 1 ἼΤΩ. 
11. 1δ. οἶκος θεοῦ, Βουβ6 9. αοά, ταθαπῖπρ' {16 ἔσθ ομαγοι, [Π086 1Π 
Ποῖα 8η4 ἀπιοπρ' βοτὰ (ΟΟα οΥΔΟΪΟΌΒΙΥ ἄν76115, [ἢ 1 ΤΊπι. ἵν. 10., 
μα ν. 7.. (86 ἄγου μάλιστα ἱπάϊ!οαίο5 ἃ Βρθοῖαὶ αἰβιιποῦοη. [π 
1 Τίῃη. ν. 8. ψίάονϑ ἱπαάσοα, ὄντως, Β0 ἢ ἃ8. ἼγΟΓ6 τϑα]ν αοϑυταϊα. 
2 Τῆ. 1, 9. ἃ λοίψ οΆΠΠ1ηρ,, κλήσει ἁγίᾳ, τἸλατοαύϊηρ ὑπαὖὺ [86 681] νγᾶϑ 
βρεοΐαϊ ἀπιὰ εἰεοίιια!. 1 Ῥοίδτ, 11. 2. τὸ λογικὸν γάλα, ἐΐ6 πιΐᾷ 9 ἐξδ 
τοογὰ ; Ἰὶ. ὅ. ἃ ερὶγίξιαϊ ὨουΒ6, οἶκος πνευματικὸς, ἀοβπῖηρ' {Π6 παύαγθ 
οὐ [86 Ποιιβομο]ᾶ ὉΥ δῇ βριμοὲ. 2 Ῥαοίδν, ἢ. 18, “1ἴὴ {π6 οΎΔΟΘ 
δθα Κπον]θᾶρο 9} οἵων Πιογὰ ἀπά ϑαυΐοι έδιις ΟΠ γε." ἨΘΌ. χῆ]. 1. 
βθου ῆο6 0. ργαΐξο, Βῃοσσίηρ {π6 Κἰπα οἵἁ βδουιῆσθ, οὐ ὙΒθυθὶῃ 10 σοη- 
ΒΙϑίβα. 

(6.) Ἑχαιηρῖο5 βυδ)]οϊπθᾶ, οὐ {86 ουὐσαγα ορογϑίϊοπ οὗ οογίδϊῃ 
αὐ8}10165 Δηα ῬΥΙΠΟΙΡΪ68. 

Τη Ὁ]. ν. 19---21. ἐδ τρογᾷς 9.0 ἐδ "εϑῖ ἅτ ϑυυτηογαίθα 1ῃ {61} 
γϑυϊουϑ τηδηϊ δία! οηϑ, Βμουηρ 0Π6 ΘΟΙΏΡΓΘΠΘΙβῖγθ βθη86. οἵ {μ8 
ῬΆγαβο ἔργα σαρκός. ἴπ [86 6]θνθητ ομαρίοι οὗ 1Π6 ἘΡΙΒ116 ἰο 186 
Ἡ ΌΓΘΥΥΒ ΤΊΒΠΥ ΘΧΘΙΊΡΙ685 οὗ ζαϊἐβ τα οσίνθῃ, Ττότα ἡ Β1Οἢ γγ6 ἰθαγη {μδῦ 
10 15. ἃ ῬΥΪΠΟ1016 ρουνδδίηρ' πᾶ ρον ΠΥ Ἰηῇποποῖπρ ἐπ6 τ Π01. 116. 

1 360 ΠΥ 'ιαςχοῦ ΗοΣ ΟΠ 108, ΡΡ. 238, 299. 
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. Τὰ δαπίοβ νυν. 10,11.: (86 φγορμοίβ δμα «00 α΄ δα ἀποθα ἃ8 Θχϑαρ θ8 
οἵ βι ενίησ αὐίοξίοη διὰ οἵ ραξίδηοο, 
Α ἴδϊβθ δχϑιωρίθ, Οὐ Ομ δὖ ᾿ἰθαϑῦ ῬΔΥΘῪ [α]56, 15 ἴῃ (ἀ8]. ἵν. 8., 

ὙΠογα Ῥαϊ τι56θ8 {86 ρῬῇταβα στοιχεῖα τοῦ κόσμου, οἰθηιογιῖβ 0 ἐΐ6 
ἐὐογ]α, αἱ ἄτϑὶ πιϊμουὺ δὰ Θχρίδηδίϊοη, Ὁ 15 βαια ““1ο ρῖγθ δὴ θχϑι- 
Ρἷο οὗ {μ6 ταϑδηΐπρ' οἵ 10 ἴῃ 1γ. 9.. ΏΘΙΘ τὖ 15 αϑθοα οἵὨ [Π6 ΓΘ] ΡΊΟΠ ἀπ 
ῬΒΠΟΒΟΡΕΥ οὗ {86 «{6ν]78 δῃα (ἀϑαί]685, μῖοῖ ργθοθάθα {6 ΟἸτιβύϊδῃ 
ἀἰβροπροίοπ." Βαῦ {886 ΘΧρυθββιοπ ἴῃ ΑἸΘΒΌΟΙ. Τηθ8η8 ἐδ ἰαῖῦ, ἃΒ 
Δ ογαϊπρ' ἃ Τα τ δριαθηίατυ οθαποδίϊου πὶ το] ρου, ΟΥ̓ ἰῃ6 δοπίθηίβ 
ΟΥ̓ {π6 στουχεῖα, Θχαπιρίθ5 τὸ οἴνοῃ αὖ ἴπ6 ὑθηῃ σγουβθ, Ὀυὺ {(Π6Ὺ 
αν πὸ οομηῃθοῦοῃ 1 λεαΐμοη ρ ιἰοδορλν οἷ 

11, ,2ογϑ τϑηιοίθ (ρηέθχέ, 
ΤΠ15 15 τθύθὶν δαὶ οχίθηβιοι οἵ [Π6 ργθοθαϊηρ, βοραυαίθα ἔτοτα 1τῦ ΒῪ 

0 Ῥαυοα7]αν θουπατγ. Α5 1ὖ 15 οἵ ἰΙθββ θθμδῆῦ ἴῃ {Π6 οἰποϊάεαίδοη οἵ 
Β1η0}6 ογ 8 δηᾷ Ῥἤταβοβ ἔμδη ἴῃ {16 Θχθἰπδίϊοι οἵ ῬγΟροβιοηΒ ἀπ 
ΒΘηΐΘηΟΘ68, γγ7Χ8 5841} ἀδίδυ βοῖὴθ ρ'θῃθγα γϑυλαυκδ ὌΡΟΣ τὖῦ {11] γγα οοτηθ 
ἴο [6 ᾿πίουργοίδϊομ οἵ ραββαθ 8 ΟΥ̓ ῬδΥΔΡΥΘΡἢΒ γιθϑα 1ῃ ὑπὸ ΠρὩὐ οὗ 
οοηἰοχύὺ σΘΠΘΙΆΙΠ]Υ, 

Ἡοτο {μβουρῃ (μ6 ἱπίουργθίοι φγοοθθα 85. οαυίουϑν ἃ5. ῬΟΒΒ1016 
ἴῃ δαϊαβάῃρ {πΠ6 οοπίοχύ θα ραυ λοπίηρ οἵ ἀἰβύϊημοῦ ῬαΥαΡΥΔΡἢΒ 
ΟΥ̓ΒΘοίίοηβ, Β6 Ὑ1] 6 οἴθῃ αἰδαρροιϊιηίθα. Ἠδθ ψὴ] 06 Ἰογοθα ἰο 
[Κα ἴῃ ἃ 146 ταηρο Ὀοίοσγα αἰβοονθυϊηρ ἃ τθ8] Ῥαβ6 1Ώ {86 αἸΒΟΟΊΧΒΘ. 
ἨΘ τησϑὺ δχίθπα 815 δηδΙγβῖ5 Ῥδοκνγαγβ δηα ἔργα 8 οσθὴ θογοπά 
μὲ την Ὀ6 τορθα ἃ5 ἃ αἰδύίπου βθούϊοη. ΤῸ αἰβϑιϑύ 1 {Π15 1η- 
ψοϑραιοη οὗἩ [ῃ6 βθῆβθ δηα βϑαῦθηοθ οἵ οοπίοχύ, δηοίμου ταοάθ οἵ 
ῬΙΟΟΘΘΑΙηρ' τὺ 6 τϑοοιημιθηθα, {16 ορροβιίθ οἵ {ῃμαῦὺ ψ πο τ 
ἢανθ Ῥθθῃ ἀθβουιθίηρ. Βοίῃ ϑῃου]α 6 ἔγθαπθηῦΥ δαορίθα Ὀθοδῖιβθ 
ΟΥ̓ [πΠ6 πυχηθγοιιβ οαβ685 οἵ ἀουδύ ἀπα οὐβουτιίν τυ οι ατῖβο, ὙΠῸ 
Ὑ7111 αϑϑιϑῦ δηα οοπῆγτῃ οπα δῃοίμου. ΤΒ ἰαύζου το ποα 15. {Π8 ΤΩΟΥΘ 
Ἰηρογίαιιθ. Τύ τηυϑὺ 6 δἀδορίθα αὖ βοῖηθ βίαρ οἵ ΘΧΘρΌ518, 6586. πὸ 
ΟΟΙΡΥΘΏΘΗΒΙΥΘ ΒΌΤΥΘΥ οὗ {πμ6 σοῃίθηξβ οὐὁἨ ἃ Ὀοοΐς οαὰ θ6. οὐίαϊηθά. 
Ἤδησθϑ 10 15 ἀδβίσα 6 ἰο ππᾶογίακα 1 ἑονγαγαθ ὑπ 6 σοτμηιηθησθιηθηῦ; [ῸΓ 
ἴῃ {815 Τϑηποῦ (86 ἕαθαγα ῬΙορΎΘθ5 οὐ ἐπ6 Ἰηἰευργθίου. 51} 6 [40111- 
ἰαῖθα, Τὸ οδῃποῦ 6 πορ]θοϊοα πιςπουῦύ 1Π]ΌΥΥ. 

Αρτθθαθ]ν ἰο {π6 Ἰαὐέοι πιϑί μοί, 1οὖ (86 βύυδθηί οὗ δουιρίασα γϑδᾶ 
ΟΥ̓́ΘΣ 8 Θη 6 Ὀοοῖΐς αὖ ὁπ66, αἀἰδγορδτ1ησ' {116 ΑΥΟΙΓΑΡῪ ΟἸΒυ ΠοΊ]Οη8 οὗ 
Ομαρίουβ πα σοῖβοθ ὙΒΙΟΝ οἴἴοηῃ ἱπιροᾶθ {π6 οοπύπυϊν οὗὨ ἃ ἀ185- 
οΟΌγ86. ΝοΥ Μ11 ὖ Ὀ6 βυϊιοιοπύ ἰο το τὖ ὁποθ πὶ {π6 ργθϑθηῦ ψγ8γ. 
Α βἰπρὶθ ρϑύαβ8] τλαν θ6 ἱπαάθαπδίθ ἔου {86 Ῥγροββ οὗ ἃ τἹρὴῦ ἄρρτθ- 
οἰαίίοπ οὗ ἐπ6ὸ ψΟ]6, ββρϑοίδν ἴῃ {π6 οαβ6 οἵ αγρεπιοπξαξίυς διὰ 
ἀϊάααοίές σστιϊυσθ Ῥυορηθῦο ἀπ ροθίῖοαὶ ὈΟΟΪΚΒ αἷβὸ γθαυῖτθ τορθαίθα 
Ῥϑύαβαϊβι ΤῈ6 οριβιίθβ οὗ Ῥαὺὶ ἀθιμαπα Ἰθηρίμοπθα βέθαγ. ΧΔΧἀ]] 
8688 8:6 ποὺ τϑαᾶιν αἰν! 4οα ἱπίο ἀϊδυϊποῦ βθοοηβ. 86 ἰδηραδρθ οὗ 
Ρορίγγν, δηϊπηδίθα, ἱπιραββιοηθα, ἀρταρῦ; {Π6. ΘοΙητη απ] οΔΙλ0η8. οὗ {86 
ῬΤΟρΡμϑίβ, ἔγθα ΠΟ ΠΌΪΥ ἀἴτη ἀπ ΒΑΖΥ ἴῃ γοϊαίοπ ἴο βαύατο ουθηΐβ, γαδύ 
48 [μ6 ἔπΐυτο τγὰβ βθθῃ ΒΥ ὑποπὶ: {Π6 Ἰοσὶο οἵ δα] ρθοῦ αν, οὐἱϑθπίαὶ, 
Ψυδεῖο, ϑηθπρ' τθροβθ, οἴτθη βίταπρο ἰοὸ {μ86 νγθβύθη τα16, οαηποῦ 
ΘΑΒΙΪΥ Ὧ6 ἀἰδιαθιαθογοα Ἰπίο ἸΔΥΘῸΥ ΟΥ̓ΒΡΔΆΪ16᾽ ῬΟΥΟΠ5 ᾧο 6 ]οοἸκοᾶ εὐ 

1 ὅ'οο 0 δογοα ἩοΥτΟἸ1085, Ρ. 391, δέ δθᾷ. 
ς 2 
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ἴῃ ἐπαὺ οοπίοχύςσαυ. Βαύ {π6 ιἰβύογισαί ῬΟΟΚ5 ἀγα τυϑϑ!]ν ἀϊδβίϊη.- 
συϊθῃρα ἴηΐο ἸΔΥΡΘΥ ΟΥ ΒΙΏΔΙ]ΟΥ βοοίομϑ, Θοοοσ προ (ὁ {π6 Θυθηΐβ οὐ 
ὈΙορταρῖο5 ἀθβουρθᾶ. ΤῊΪΒ 1β ββρϑοίβι!ν {Π6 οᾶ56 ἴῃ {μ6 ΟἸἹα Τοβία- 
ταδπῦ, ὙΠ 6 γ6 {π6 ἐπα Π81}10Π5 ἔγοσα ομ6 ἔδοῦ ἕο πού 8.6 ΘΔ Β,Υ Β66η. 
ΤΆ 15 1658 80 ἴῃ {86 1186 οὗἨ «6808 8 τϑοοογάβθα ὃγ {πὸ αἸβδγθηΐ θυδηρθ- 
1158, θθοαιβα ποθ οὗ ἔβοῖὰ μα8 ρίνβῃ τηοσθ {μᾶπ ἔταρτηθηΐβ οὗ δ18 
ῬΆΡΙΙΟ ταὶ βύυυ. 

Μτ. Το μ885 ἐουμα ἔδυ τι (ἢ6 αἰνίδιοι ἱπίο ομαρύουβ δῃᾶ 
γΟΙΒ6Β ἴπ τοϊαίΐοῃ ἰο {π6 βίυπαγ οἵἨ Ῥϑι]Β δριβῦίθθ. [ἢ βίγομρ' ἰθυτη8 
μ6 [88 ἱπυειρῃβα ἀραϊηδὺ 1᾿ῦ ἃ8Β. ομ6 ργϑαῦ οϑβ8 οὗ Ῥγθυθηθηρ 8, 
ΡΙΌΡΟΣΙ υπαογβίαπαϊηρ οὗὨ ἔποβθ τυ ηρθ, “9 ΤΠΟΥ (Δα 5. Θρ᾿5{168) 
ΔΙῸ 80 ΟδΒορραᾶ πᾶ τηϊποθᾶ, πα 88 ἰπ6 Ὺ 86 ΠΟΥ͂ Ὀχϊηἰθα βίδα 850 
Ῥτόίκθη δηα αἰνια6α, {παὺ ποῦ ΟὨΪΥ͂ {Π6 Θοησηοι ΡΘΟρΙΘ δίκα {Π6 σ υβ68 
ἘΒΌΔΠ]ν ἔῸγ ἀἰδίίηοῦ ἈΡΠοΥβθαΒ : Ὀὰΐ Θνθῃ τὰθη οὗ πιοτὸ δἀναπορά 
ἱκπον]θᾶσο 1π τοδαϊπρ {μπ6πὶ 1086 ὙΘΥΥ͂ τ 0 ἢ ΟΥἨ [86 βίγθηρ δηὰ 
ἔοχοθ οὗ {86 ὁοβούδθμοθ, δῃα {86 Πσῦ ῃΠαὖ ἀοροπμαβ οα 1,7} Βαΐ 1 
ΙΏΔΥ Ὀ6 αποδίϊοηρα 1ξ ΒΘ Πα8 ποὺ ρΌπθ ἴοο δι: ἴῃ [18 δοοιιβαϊοηβ 
ἀσαϊηδῦ Β00}. ἀϊνβίοθθ. ΥΥ̓ 116 {Π6Ὺ πᾶνο ρϑιρί χα βοὴ ὑῃθὺ μᾶνθ 
λοι τα θα οὐμοῦ βίαοηίβ οἵ δουιρίασο. ὙΥ ἢ 411 {μ6ὶ}" ἱποογγϑού- 
ὭΘΕ565 8η4 αἀἰϊβααάναπίαροβ, ΟΥΙΠΔΙῪ ΤΘΘοΥΒ ἀγΘ οα {Π6 συ μοΐο θοποῆςϊοα 
Ὀγ μοι ; θυ Ῥγοθββοα τα ουργθίοιβ δπα ὑμοβο δοασπαϊηρα ψῊἢ (}68 
ΟΥρΊηδὶ οὐρ]ιῦ ἰο αἀἸδοαγα {Ποτη. 

]1ὴ Βο]άϊπρ ἐμαὺ {π6 Θοτηταππιοδίϊομϑ οὗ {π6 Ῥιορμοίβ οδηποί ἴῃ 
ΤΩΘΩΥ͂ ΟΆ568 Ὀ6 ῬΙΌΡΘΙΪΥ ΡΑγοθ]]θα οαὖ ᾿ο ΡΑΥΑΡΥΒΡΒ Ὀθοδιιβ6 οἵ {ΠῚ 
Ἰηδιθυιποῦ ἅμα σϑηθσαὶ παΐαγθ, Ὅ͵6 τισδὺ ποὺ Ὀ6 Βρροβοᾶ 8ἃ5 οοῃ- 
σαγτίησ ἴῃ {86 164685 οὗ ΑἸΘχδμο τ] τορᾶγα ἰὸ ἐῃ8 τἸαϑηποῦ οὗ 
1βα δ} 5 σψυτηρ 1ῃ {86 ἰδίου ργΟΡἤΘΟΙ68 οὗ Ὠ18 θοῸΚ. αΑοοοσγάϊηρ ἰο 
1ὸ {π6 Ῥγοριϑὺ 1οβ68 ᾿1π|861} ἴῃ ἃ 568 οὗ ᾿πἀϑἤπηϊθη688, Ποαίϊηρ' οανγαγα 
1η ἃ σοῃθηπθα ἀ6Β.] οΥΎ αϊβοουγβθ, ιύμου Ῥογοθρί 016 ἀἰβυϊποίίοῃ, 
Ῥᾶιβθ, οΥΓὁἨ αἰνβίοπ οἵ βυῤ͵οοί. [110016 15 Βρθοῖῆον, αἸπηοβύ ἃ] 18 
σθηΘΓϑὶ, ᾿ποαρ80 16 οὗἩ δΔρρ!τοδύϊομ ἰο ὁπ 6 56 0168 οἵὗἩἨ δυθηΐβ Οὐ ἴο Ὀγϑοῖβθ 
Ὠιβίουιοα! ῬΘΥΒΟΩΒ ἃ Πα ΟΟΟΙΎΘΠΟ6Β. Η15 ΘΠ ΒΊΟΠ5 τηδὺ βαϊί ΗΠ ΘΖ κίδῃ 
δα ΜΘ ββιδἢ ἈΠ1|κ, ΤΏΘΥ 16 50 166 δ8 0 ΘΟ 6 Πα την {1 Πρ. 
ΤῊΘ βϑὴβ ργϑαῦ (ορίοβ Θομεϊ 8} [Ὁ]]Οὐγ Οἢ6 δπούμου ἔγοση ὈθρΊ πηϊηρ' 
[ο 6 ἴῃ ἃ γϑριΘ 655 Ὑ810. ἔΟΧ 145 ΟΥ̓ ΘΧΟΙΪΠ 68 ΒρΡΘΟΙΗο ΔρρΡ]οδίϊοη. 
Α βοπῃά 1ᾶἅ68 1165 αὖ {86 4515 οὐἠἨ {815 σίου, Ὀυΐ 10 15 θυ οδυυιθα βὸ 
αν ἃ5 ἰο θθοοχὴθ οχύγσανασαμπὺ πα Υ Ι Τρ γΥ. 2 

ΤΗδὺ {86 οὐ γῪ ομδρίουβ ΔΠα ὑΘυβ6 8. ΟΟΟΘΒΙΟΠΔΠν Ἰηἰοσγαρὺ {86 
Β6η86 86 τημπϑύ 6 αἸβγοραγαθα, 158. Θαβῖ]ν βῆοση. Τῆμβ ᾿βαίδῃ ὅ]18ὺ 
ομαρύου Βῃοι]α ποῦ ἰθυτηϊπαίθ ΔΘΓΘ 1ὑ 4068, Ὀαὺ τὰῃ ΟἹ ἃ8 ἔΥ δ8 {86 
ὑν ἢ νοῦβα οὗ {π6 δ2πα 1πο] α8ῖνσθ. Τῆο βαθ]οοῦ οὗ {π6 ψῈΟ]6 ραγὰ- 
ΘΎΘΔΡΆ 18 {86 ρ]ογίουβ ἀβιγούαποθ οὗἨ {π6 Ῥθορ]8. 30 αἷβο {86 τϑ- 
τηϑπον οὗἨ {86 δ2πα ομαρίογ, ἐοροίμον τι {86 δότα ἔοστηβ ἃ οοπ- 
ποοίρα 8016, ἀοβουιθιηρ [86 Βυ  ΥΙΠΡῈ Δηα οχαϊαίίοη οἵ Μϑββιδῃ. 

ΤΏῊ6 ῬΡβαίτηβ πιϑιδ}}γ ΤΌστὰ αἰβύιποῦ Βα ]θοίβ, ἀνα {Π6 αἰνιβιοηβ οδἢ 
Βαἄάοσα θὰ ταργουεᾶ. Τὴ Ηρθρτον ΜΌ5., [ῃ6 δονθηΐυ, δπά {μ6 
γυϊραία. οοοαβίομα Ἵν αἰἶἴον ἴσοσα (86 ρυϊηύθα Ἡθρτγον ἰοχὺ ἴῃ ἡυτα- 

1 Ῥχγοίδοο ἴο ρῬδγαρῆγαβο οἡ Ῥ0]᾽}5 ΤΡ 5.165. 
2 566 ΑἸΟΧΑηαοΙ 8 [ηἰγοδποίοη ἰο (6 Τυϑίογ Ῥτορβοοῖο8 οὗ 15δῖδῃ. 
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Βουῖπρ' (βοη. Τη την ΜΆ. {μπ6 Πγβὺ Ῥβαΐπη 18 πατη ον 18 ἐπ 
Βοοοηα, {μ6 ον γ-ϑοοομα τι {π6 ον γ-ἰιγτ, πα {Π6 οὁμ6 δυπάγορα 
δια βἰχίθοπ πῖϊὰ [86 ομ6 μυπάτοα δηα βουθηύθοίῃ, ὗὐη {ῃ6 οΥ̓ΘΥ 
Παμᾶ, ἃ ποῦ βαΐτα 15 Ὀθρὰμ ὙΠ ΟΧΥ. ὅ.; ᾿πἀθθα Οχυ. 18 
ἀϊν: θα πο ἔτ Ῥβδίτηβ ἴἢ βοὴ Μ 55. ΤῊ Θουθηίυ 1οῖπ ἐοροίμεῦ 
{86 πῖλίμ δπα τοί; π 8116 {ποὺ βοραγαΐθ {π6 μυπατοα ἃπα ἴογύυ- 
Βουθηί ᾿πίο ύγο. ΤΠΘΥ απϊΐθ οχῖν. τι ἢ οχνυ., Ὀαὺ ᾿τητηθαιϊδίθ Υ 
αἰνοσσατβ ἀϊνιάθ οχυ]. ἰηΐο ὕσο. 6 4Ἃο ποῦ ἄρτϑ ψιἢ {Ππο86 ῈΟ 
ταρατᾷ {86 Του γ-βοοοπα δηᾶ Τουίγ- {γα ἃ8. ομ6 Ῥβαίτῃ, ὑπουρῃ Ροίἢ 
Νογο5 δπα ΒοροΥΒ ΒΡΘαὶς ὙΘΙΓῪ ῬΟΒΙΥΘΙΥ οἡ {π6 βαθ]θοί, Τῷ 15 Θϑβῖθι 
ἰο δοοουπῦ ἔου {ποῖ βαυίηρ Ὀθθη ρα ἰοροίθοῦ 1π τότ {μ8ῃ ΤΟΥ 
Μ55., ἴδῃ ἔον {π6ὶ1 βοραγδύϊοῃ ἴῃ {86 γοϑῦ. 

ΤῊΘ οοτηχηθησοτηθηῦ οὗ ἃ ΠΟῪ βοοῦοη οὐ Βα ]6οὐῦ δ ὺ Ὀ6 ΠΟΙ, 
Εϊγθύ, ἔτοτα ᾿πβου ρΌοπ5, 85 1 [86 ῬΒΑΙτηΒ ;: [βαῖδῃ, 11. νἱἱ. ; Ῥύον. Χ. 

Ὑγε ἄο ποῦ Βο]ὰ σὰ Ἡρηρβίθηθοισ ἐπαῦὺ {Π6 ᾿ῃβουιρύϊοηβ. οὗ {6 
Ῥρβδ]τη5 ΔΙ ψαγϑ ργοσοοᾶθα ἔροια {πΠ6 Ὑυιίοβ ὑμθηλβοῖγοβ, πα {Π6γο- 
ἴΌτο ἄο ποῦ ἱτΡ]ΠΟἸ ὉΠ} τοῖν οαν ὑποὶν οουγθούμθββ. 

ΘΟΟΘΟΙΑ͂ΙΥ, ἴγοτα ραυγίο 165. οὐ᾽ ἔΌυταυ]αθ ΒΟ ροϊπὺ οαὐ {Π6 σομι- 
ταθηοοιηθηῦ Οὗ ἃ ΠΟῪ ἴΟΡῖοθ. ΤὮυβ, ραν ψ6 ἐἠί5, 188. ΣΙΎΉ. 1.:; 
7 είοη, χιῖχ. 1.: Ηδοαγᾷθη, 11. 1.; τὸ λουπόν, Τρ 68. νἱ. 10. 

ΤΗϊτάϊν, ἴσοι ἃ ομδηρο οἵὗἨ μίδοθ οΟὐἠἨ ῬθΊΒΟΏΒ, δἰ 6 ΒΡΘΑΚΟΙΒ. ΟΥ̓ 
μόδα δἀάτοββοα, ᾿Ἱπαϊοαύπρ' ὑπαῦὺ {86 βᾶτὴθ αἰἸβοοῦῦτβα 15 ποῦ Θοῃἐηπθα, 
ΤῊ ἴῃ βαΐαῃ, ομαρ. χυὶϊ. θ6.,, “γα πᾶν πραγὰ οἵ τὴ6 ρα οἵ 
ΜοδΡ," ὅτο., {π6 βρϑδίκθιβ ἃτ6 οβαηρθᾶ, Τ1η {86 {μϊγτὰ, ἔοαχίμ, πᾶ 
ΠῚ σγουβθβ, {86 ὑπο] ηρ ΜοδθΙΐοΒ ἃ’ τοργοβοηίθα ἃ8 Ὀδροίηρ; 
ΒΗ ΘΙ ΤΟΥ τοῖα {88 9658. ΤῈ6 ΔΏΒΟΙ οὗ {π6 Ἰαΐίοσ. Ῥθρὶημθ αὖ {πΠ6 
Βιχύῃ γ υθ6. 

ἘουτίμΙν, τὖ οἴζοῃ μρΡΘηΒ ἴπ ὑπ6 Ῥτοροῦϊοα] ὈοΟΪκΒ {μαὖὺ ἃ βθοίϊοῃ 
ἑαχτηϊηαίθβ τι {86 Δηπουποοιηθηῦ οἵἨ ῬΥΌΒΡΟΥΟΙΒ {τη686, ἩθηοΘ ἃ 
ΠΘῪ ῬΔΙΔΡΎΔΡὮΗ τοδῪ 6 αἰ ρ ]Βη6 6 ὈῪ ῬΙΟΙΩΊ565 οἱ σοοα Ῥγθοθαϊηρ, 
ΤῊ αἰνίηθ οὐϑοΐθβ θθρῖη τι ἃ ἀθοϊαγδίοη οὗ ρα Ἰβηταθηΐ, 8186 Θ0Π- 
ἀπαθᾷ 1ῃ ἴοπθ5. οἵἉ {πγϑαίθηϊηρ,, δπα ὑδυταϊηδΐθ ἴῃ Ἰογοῦβ βίγαηθ, [π 
{815 γγ  ἰΠ6Υ Πᾶνα ἃ ρϑῃοτῖο οοπίοστηδίλου, ΤΠὰΒ, ΑΥΔΟΒ 1.----ἰχ, 10, 
οομδἑηβ ἐμγθδ 1 ΠΡ ; Ιχ, 11----Ἴ δ, ῬΥΟΓΙΆ]Β6Β. 

ΑἿου ἀιβυυυθπρ' ἃ ῬΟΟΚ [πΐο ἸΔΥρῸῚ βϑοίϊομβ, ΒΡ ΔΙ ΨΊΒΙΟῺΒ τ Ὺ θ6 
Ομ αν οἤροίαδα, 

ὙΥΠῈ τοϑρθοὺ ἰοὸ {π6 ργορμϑῦίο μου οὗ {16 ΟἹα Τοβίδμμθηῦ, ΒΟΙῚ6 
ΔΥΘ Β' Πρ 16 1ῃ αὐταπροιηθηῦ δηᾶ γαραΪαΣ ἴῃ οΪαπ, ΤΏοβα το] αθϊηρ' ο 
Ο.6 πϑίϊομ, ῬΘΟΡ]8, ΟΥ̓ ΟἷδΥ. ἃ16 ΘΆΒΙΠῪ ΤΘΒΟΙν αὶ τηΐο βαραύαΐθ ρᾶγᾶς- 
σγαρηβ. ὙΒοβα ἀρϑίῃ τ] οἢ ἀθβοῦῖθα ὑπ ἀοβάηγ ἃπα [ογϑίθὶ [86 
ἀον αὶ οὗ ναγίουβ πδίζομβ ἴῃ οομηθούϊοι χα [86 Τογίαπιθβ οὗ “πυαδἢ 
δα [βταθὶ, 8.6 Ιπογ6 οοιμαρ]Π]οαὐθα 1η βίσαοίασο. Τὴ6 βϑραγαΐθ ργθ- 
ἀϊοίλοπβ θο]οπρίπρ' το ἱπαϊνιάτια! πδύϊομιβ τηϑῦ θ6 οοπβιἀουρα ὈΥ ἱπροιὰ- 
ΒΟ 65 δῃᾷ τϑβοϊγϑᾷ 1ηὐο ἐπθ 1 σοιηροπϑηῦ ΡΟΓΟΠΒ. 

ΑΒ 8Π ΘΧΒΠΊΡΙ6 οὗ τρια ργορθοῖθβ γοβρθούϊπρ' 016 Ρ6Ο0ρ]8, Ὑ78 
ΤΩΔΥ αυοία Ναΐυτα, ψ0 ἰογθίοϊα {86 ἄοοια οὗὁἨ Αββγυῖα. ἨΪ5 ῥγοὸ- 
ῬΏΘΟΥ 18 9Π6 Ῥοδῖὰ οομβιβίϊηρ' οὗ 

1...ΑΧΨ. βυῦίο οχογάϊαιῃ ἴπ {μ6 Πγβύ ομδρίσυ. 
2. ΤῊΘ ρτγοραχδίίου ἔου ἐμ6 ἀθβιγαοίίοη οὗ ΝΙΠΘυθἢ. 
3. Το αοβίσυοίίοι 1861} 

ᾳ 8 
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ΜΙηαίοΥ ἀν βίο. ἃῦα {Π6 10] οτσίηρ, ΟΒΔΡ. 1. 2---8, ὀοπίδιηϊπρ᾽ ἃ 
ἀοβουιρίίοι οὗ “ δ μονδῇ βϑυθυθὶν ρυαμιβαϊηρ' 15 ΘΠ ΘΙΏ165, Ὀὰὺ ἀοϊπρ' σοοά 
ἴο 815 Ῥθορὶθ. ὅουβββ 8---Ἰ4., {πγοαύθηϊρβ ἀσαϊηδῦ [ῃΠ6 ΝΊΠΘνΙΘ8 ; {Π6 
12. δπᾷ 18. Ῥεΐπηρ' ρρθῃ οί 4} ᾿ηβουύθα (0 ΘΟΠη8016 {Π6 ᾿βγβϑ 65 
ὙΠ ῬΓΟΙΆῖβ65. οὗ {πΐὰγθ το ουβα, 1δὅ. 15. 8ὴ ΔΡΟΒΙΟΡΙΘ ο {6 
675, δηποπηοίηρ' ρ]α {1 αἸηρ5 {0 {Πο. ΟἼΔΡ. 11. 1---9. ἀδριοίβ {πὸ 
ΒΙθρα 8δῃηα οδρίυγο οὐ {16 οἰὔγ, σι {86 θα α] οοπβίθυπδίοῃ οἵ {Π|Ὸ 
᾿η Πα θιαηΐ5. δοΥβοθ 11, 12, οοηίδιη ἃ βαγοδβδύϊο ϑχοϊαγηδίϊοη οὗ {πὸ 
Ῥτοροῦ οὐϑῦ {16 [ἈΠ16η οἵὖγ.  ογβα 18. Ἰαγοάποθβ ὁ“) Θμονδῇ βρθδίκιηρ, 
ἀθοϊαυῖηρ Ὠπη56 1} το 6 ἐπ6 φαύμον οἵ {π6 οδ]απλ 165 Ἰηῆϊούθα ἼΡΟΒ 
{μ6 Αββυτίδηβ. Οὐμδρ. 111. 1---8, ἀθβουῖθ6β {π6 αὐΐοι ταϊπ οἵ ΝΊΠΘυ ἢ 
πα [86 ναι ]οῦβ οαθ865 ἰῃδὺ οομ τι θαΐθα ἰοὸ 1᾿ὖ. []}ἢ γουβ68 8---11. ἐῃ6 
Ῥγορμϑῦ ᾿ηὐτοάποθβ ὑπΠ6 Θχατρῖο οὗ Νο- ΑἸησθομ, ἃ οἷ᾽ οἵ Εσγρί, ἃ8 
ὃ ΠΓΠ655 0 {ῃ6 Αβδυγῖδηβ οἵ {π6 ὑγαΐῃ οἵ 15 Ῥυθαϊούιοηβ ΘΟ μου] ηρ' 
πο. Νο- ΑἸημηοη ὑγ88 ΒΌΠΡῸΙ ἰδ8η ΝΙΠονθῇ, γοῦ 1Ὁ νγὰ8 ἀοβίγουθα. 
ΤΏ γοῦβ68 11---19, 10 15 ῥῬγοαιοίθα {μ8ὺ Νιπουθὴ βῃουἹα 6 ουὐΐ οἹ, 
πού δίδηαϊηρ 411 ΠΟΥ ΤΥ Κ6 ῬΥΘΡΑΓ Δ ΟηΒ δηα {86 ταυ] ὑπ 6 οὗ 
ΠΟΙ οἰ Ζϑηβ.} 

Αραΐῃ, ἰοῦ π8 ἰαΐτο {π6 Πγϑύὺ ρατχύ οἵ Ζθομδνιαῃ, νἱΖι οὔ. 1-- 11. 
ὙγΒΙοἢ ταυβῦ ουἀθηῦν μθ6 βοραγαίθα ἔχοι {π6 τουηδπαᾶου οἵ {ῃ6 σΟΥΚ. 
ΤὨῖ5 ρογοῃ οομβιδίβ οἵ [ΓΘ 6 σιϑῃθυαὶ αἸΥΙΒΙΟΠΒ. 

1. ΤΏὮο τὐτοαποίϊοῃ, 1. 1---θ. 
Τ|. ΟΒεαρίοιϑ 1. 7----νὶ. 1δ., οοπίρ!πϊηρ' ἃ ΒΘΙῚΘΒ ΟἹ νΙΒΙΟΠΒ. 
111. νι. γ11]., ἃ ΒΘΙ165. ΟἵὁἨ ΔαΔΟΠΙΓΟΠΒ 8: ῬΓΟΙΏΪΒΘΒ. 
ΤῊΘ βυ  αΙν 5008 ὉΠ66ΧΣ {Π686 806, 1. 7---17.; 1. 18---21, ({π6 βοοοπᾶ 

ομδρίου βῃου]α ὈῬορτη γι 1, 18,}); 11. 1---1 8.0; 110; ἴνο; νο; νἱ, 1---8.; 
γἱ. 9---Ἰδ. : ν 11. ; Ὑ11. 

Τὴ Ἰβείδῃ, οβαρίθιβ χχῖν---χχυ. ΦῸΥΠῚ ΟΠ6 βοοίϊομ τϑἰδῦηρ' ἐο {{16 
ἀαβοϊδίίοι οἵ {86 ἰαπᾶ, (86 γούασῃ οἵ {πΠ6 εν τοῦ 6χι]6, ἀπα {ῃ6 
ἀοβίγαοίοη οἵ θα νυ ]οη,. Τ1 τιδὺ Ὀ6 βυραϊνιαθα {ππ85: χχῖν. 1---28,; 
χχυ. 1---ὅ. ; χχν. 6----12,; χχυὶ. 1---Ἰ4.; χχυΐϊ. 1---19.: χχνὶ, 20, 
21. ; ΧΧΥΙΙ. 1----ῦ, ; χχυῇ, 6---18.3 

Τὴ {Π6 Νοὺνν Τϑϑίδιηθης δριβύϊθβ ὑλ6Γ6 18 ρΘῃΘΡΆ ΠΥ δῃ ᾿ηὐγοαποίϊοη, 
ὃ ΘΟΠΟΙΒΙοη, δηα 8. ΒΟΟῪ ΘΟὨΒΙΒΌΠο οἵ ὕχο ραχίβ, {π6 ἀοοίτσῖμαὶ δηᾶ 
{μ6 Ῥγδοίιοαι, ΤῊ βυθῦ ὕνγο Ῥου οη8 816 ἀβια}}ν βῃποσύ δηα 1π6]|- 
ΨΊΒ1016 Ἰηΐο οοποχύτβθοϊοηβ; 8116 {ῃ6 Ροᾶαν οἵ {6 δριβῦ!α 1561 
ΧΙ 5. σναυῖοὰβ ραυοη5. ΤῊῸΒ ἴῃ {ΠπῸ6 δριβίϊο ἰο {Π6 (ἀα]αἰδη8, 
ΟἾΔ. 1. 1---ὅ. ἔογταβ. {86 ργοϑίβοθ; νυἱ. 6---10. {16 δοποίαβιοη αὖ ἢγβύ 
ἀπ οηαρα, θαΐ αἰογνγαγαβ οοπθ θα {11} {Π6 οπα ἰῃμαὺ ποῦ 15. ΤἤΘΙΘ 
15. Βοιηθίίηρ πὸ ἃ ἀουθ]6 οοποίπβιοη. Τὴ ᾿ηἰοσυθηῖηρ ρατῦ οοη- 
βιθαΐοθ {Π6 ᾿ούξον 1561, οοη θιπῖπρ' {πΠ6 ἀΡσατηθηῦβ 8ΠηΠα Θχ που δ] 0}8 
οὗ [16 ἀροβί]θ, Τύ οομβιβδύβ οἵ ὕνχο αἸγΊβι 85, νἹΖ. : --- 
ο 1, ΟΒβ8ρ. 1. 6--οΟὗῷσ 18., τ ]οἢ 15 ἀγρατησηΐαίινα οΥἹἩ ἀοοίτη]. 

Π.. ΟμΒδ. ν. 14--νἱ, 10. 
ΤΠ [Ο]]ονγησ 8.6 [ηΠ6 βαθαιν βίομβ οἵ ϑϑοὶ: --- Τ. 1, 6----ἰι, 21. ; 11]. 

1---ὔ. ; 11. 6---17. ; 111. 18----26. : 11. 26---29, ; ἵν. 1---ΤΊ. ; τν. 12---φΣ.0.:; 
ἴν. 21---ν, 1. : ν. 2---ὄ12, Τῖ|. ν. 18- 96.: νἱ. 1----ὅ. ; νἱ. 6----10. 

1 66 ΤΥ ϑαοτοα οττθηθαίοε, Ρ, 345. 
53. (οι. Ηρ 5 10 ζιυο! ΕἸοίπθη Ῥγορηθίθῃ οὐκί δοσ, τι. 5. Ὑ7.. Ρ. 292. οὲ δϑῳᾷ., {ἰτϑῦ 

οδαπίοῃ. 
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ο Δὴ ορΐβ||6 οἵ ϑοβῃ ψ1}} παίαγα ν ἀπο Υ ἴῃ 1[8. Θοπ ογτηδίϊοη ἔγουα 
οὔθ οὗ Ῥϑυ]}βΒ. Τιοῦ τι (46 ἢ1Β πγϑὺ θριβί]θ δῃηα 566 15 ρΙδῃ. 

Τὸ τοῦ 6 αϊνιαθα τ {818 τηϑηπου :---- 
1. ΟἸΒδΡ. 1. 1---4. Τηϊγοάποίογυ. 
11. 1. ὅ---ἰῖ, 28. Α ρϑηθυδὶ δατηοη! 100). ΟΔΥΓΙΘα οὐ. 
171. 1. 29---ἶν. 6, Α βθοομᾷ δσχμογίβίοη. 
ΤΥ. ἵν. 7--ν. 21. Α {δϊγὰ δατηοπι θη, 
ΤῊ6 β 0 - αἰ ΒΟ μ5. ἀγα {μ656: 1. ὅ----7, ; 1. 7---ἰις ὃ... 11. 8---11.:; ἢ, 

12---98,: 1]. 1---8. 1. 4---10.; 1... 1] --- 18. ; 1, 19----24.: ἴγ. 1---6.; 
ἦν. 7---21. ; ν. 1---18.: ν. 14---21.} 

Τὴ ταοϑύ οᾶβοβ, 1Ἢ Ὑ{11 ρ6 ἀθβίσαθ]θ ο ᾿ηνοβίραίο οοηξοχῦ 1 0818 
Ἰαϊίου του ῃοα 88 ν79}] 85 {π6 ἴὈστηθυ. [Ἃπ 8] ἱπβίδμοοβ οὗ ἀπ ουν τὸ 
Ὑ1] 6 ὨΘοθβθαΤῪ ἰο τοβουύ ο 10. ΒΥ ταθϑὴ5 οἵἨ βοΐ Ῥγόοβθββθθ νγ8 
58.811 Ὀ6 8406 ἰο αἸβοονοῦ {86 ῬΙΌΡΟΙ οοπίαχὺ οὗ 8. γϑυῦβθ οἵ᾽ Βθῃΐθῃοθ, 
Δη4 ΘοΒ]} 10 1} Βρἢ Ὀαποῆύ το {π6 ρθηθια] βθηβθ, Βαῦύ 1οὅ πού {86 
αἰβιαθιθοιτηθηύ οἵ ἐπ6 ϑουρύασο ὈοΟΚ5 Ὀ6 οδυτιθα ουὖ ἰο0 τΊρΡΊαΪν δηᾶ 
Ἰορίοαγ. ΤῸ 18 1] ΤΊΟΙΙΒ ἴ0 ἀἸΒΟΟΌΓΒΘΒ 8η6 τ ]ηρΒ ποὺ πη μοαϊο δ! ]ν 
ΟΟΙΙΡΟΒΘΩ͂, ἠο τοάποθ {π6πὶ ἴο Ἰορὶοι ογάθσ. Ἐθγο {π6 Ο]]οσγοβ οἵ 
Βδυταρσαγίθῃ οὐγθα, []}ὼ. βρὐὑπρ ἀονχῃ ᾿πΐο βϑοίϊομβ, Βα ΒΘΟΙΊΟΙΒ, 
Δα Ῥχοροβιθομβ, {π6 ργοάἀποίομβ οὗ ρχορμοίβ δμα ρορίβ, {μ6 0 1ἴηΐτο- 
αἀυορα ἃ Βαιθη6858 8ηα βυβύθιαῃ το ὑμθῖῃ, ὙΥ μ1οὴ Το γ6 πιουοῦ τπἰθπαρα 
Ὀγ {86 ψυῖοβ ὑποιβοῖγοθ [[ΠΠ6 61 δῃ ὐ1Π 0184] αἰβιηθι θουτηθηῦ {86 
Βρισιῦ ἃπα νἱροι οὗ {Π6 1ηΒριγοα δαὐμουβ οσαρούαῖθ Βαὺ {86 Ὀ1Ό]104] 
ὙΓΙΘΥΒ τητιδύ ποὺ θ6 ἐγϑιηπ6116 6 ὈΥ ΤαΘδβαγθα τ1]68. 

Ἰδορταδίιο {μθοϊορίδηβ δα ῬΥΘΔΟΠΘΥΒ ἴῃ ρα ον ἤᾶγθ ὈΘΘῃ ἴῃ 
Ταυ]ὺ ἔοσ πϑρ]θοῦπηρ' {86 οοπίοχί. ΤΉΏΘΥ 1βοϊδίθ ργοροβιίοηβ πα β6ῃ- 
ἴθποθβθ. ΗΟ τυϑὴν οἱὗὨ ἰῃϑιὴ αθίβομ ἃ ῬΏταβ6 ΟΥ̓ γΘΙΒ6. ἴγχομη {ῃ6 
ῬΔΙΓΔΡΤΆΡΏ ἰοὸ ΒΊΟΝ τὖ ὈΘΙοΟΠηρΡΒ ἃπα αἀὐθδ8 1ὖὁ ὋΡ ἰοὸ Βυ1 ἃ ῬΌΥΡΟΒΘ. 
ΤΏΘΥ ἅγὸ οαρύϊναϊοθα Ῥουμδρ5 ψιῃ {86 βουπμα τηοτα {π80 {Π6 Β56η86 : ΟΥ̓ 
1 τῃ6 Ῥῇγαβθ ἴῃ αθϑίοη 15. ΠΙΚΟΙΥ ἐο οαρίαγαίΐα οὐμοῦβ, μον ἐου τ 
ΘΙΏΡΙΟΥ 1ὖ 1ῃ {861} δυριπηθηῦ. ον οἴοη βαοῇ αἰ β)οϊπίδα, αἀΙβμοποϑύ 
ΘΧΡοβιυοηβ ἃ16 τηϑῦ ὙΠῚΕ π6ρα ποὺ 6 018, ΤΉΘΥ ἀγὸ {πὸ Ῥᾶπα οὗ 
ΤὨΘΟΙΟΡΎῪ, ὨΒοχηπ]οίϊο δηα οοπ του θα], ΤῆπΒ θη {πΠ6 ἰοχὺ 1 ΟὐοΥ. 
ΧΙ, 7. 15 Δα ἀπορα το Ῥίον πηΐνουβαὶ στδθθ, ὑθοδῖιβα ἰὖ 15 {6 γ6 βίαϊθα 
ἐμεῦ “44 ἀϊδβροπβοίίοῃ οὗ {πΠ6 Βριγιῦ 15. σίνθῃ [ὸ ΘΥΟΥΥ τηϑὴ 0 ῥγοβὺ 
ὙΠ 4],7 [86 οηὔσο οοπίοχῦ ργουϑβ ὑπμαὺ {μ6 Αροβίίο πλϑβῖκοβ πὸ 8]] 5108 
{ο [86 τοίου οὔ πῃῖνουβαὶ στδοθ, θαῦ ἴο {Π6 ΘΟΧΟΓΔΟΓΟΙΛΘΙῪ οἸβ οὗ 1868 
δριγῖῖ, νιοὶ ταδην 1ῃ {μ6 (ον ὐδῖδῃ ομασοῦ ἔμθη ροββοβϑθᾶ. 

ΟΗΑΡ. Υ. 

5ΤΌΡΥ ΟΕ ῬΑΒΑΙΤΈΕῚ, 5. 

ῬΑΒΑΙΤΈΙΒ πᾶν Ὀθ6μ νϑυϊοιιβὶγ αϊνγιἀθα. (ἀθύατα τηδίτοβ θυ 
Ο]4.5868 :--- 

1, Ῥαββᾶρϑβ 'π ψΒΙΟΝ οἰ ΠῚ πΠ οὐ πιπουῦ ἃ αποίεαίοη, {Π|6 βᾶταθ 

1 (ορδτο })6 Ὑγοίίο᾽ 5 χοροί, ἨΔ ΠΟΙ. 
ς 4 
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Ὁπΐηρ 1ἴβ βαϊᾷ ἴπ {86 βᾶπηθ οὐ ΠΘΑΙΥ ἰῃ6 βαῖηθ Ὑορᾶβ, 88 ΕὐΧΟα. Σχ, 
2---17., ῬΆ14116] ἐο 1) οαΐ, ν. 16---18, 

2. Ῥραββᾶρϑβ ψ ΒΊΟΣ τοϊαίθ [Π6 βᾶπιθ γαοίβ ἰπ ἀἸδγομῦ ἰθΊΊΏ8, 
8. Ῥββαρδβ ἴῃ ὙΒΙΟΝ {Π6 βϑῖὴθ ἰθιτωβ ΟΥ̓ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ 816 ι804 ἴῃ 

Βρϑδκιηρ; οἵ αἰ ογθηῦ {1 ηρ5, 
4, ῬΡαββᾶρϑβ Ὑῃ 16} ἐγθδῦ οὐ {πὸ βαπλθ βιβή]θοῦ ἴῃ ἀΠδυθηῦ ΧΡ ΘββίΟη8. 
Βυῦ [Ὁ 15 τηογ6 ἀθαδὶ] ἀπᾶ οοπνοηϊοηῦύ ἴο αἰνια6 Τποτα 1πΐο ἔνγο ΚΙπάβ, 

νἷζ,, υογϑαϊ ἀᾷ γαῖ, ΤῈ ἴουτηοι τοΐϑυ ἰὸ οσβ ἃπα ῬΏΓΑΒ68, {Π6 
Ἰαΐίον ἰο [Δοἰβ οὐ ἀοοίσίμθβ. ὙΥΒΘα (86 βᾶπιθ ψψοτβ, {π6 } σομ]ρσαύθβ 
ΟΥ ΒΥΠΟΠΥΤΊΘΒ, ΟὐΟυ ἴῃ ἀπθγοπύ ρ]6οθ5, {Π6 Ὺ ἃγ συδγδαϊ Ῥδγ8116]8, 
οαΐ Ῥᾶτ811618 οοπίδϊῃ ἃ ΟΟΙΤΘΒρομάθμοθ ἴῃ {π6 πουρὶῦ οΥ Βυδ]θού, 
ΔΙ πουρ {π6 ττοτᾶβ ταν μ6 ἀϊβδγοπί. [π {86 ἰαίίοι οᾶ86, {πΠ6 Κπου- 

. Ἰοᾶρα οὗ ηρβ ταῦθ ἔμᾶπ [Π6 τηθαπϊηρ' οὗ ψγοτα8. 15 βουρηῦ ΔΙΘΓ. 
ΟΥΑΙ] ῬᾶτγΆ]]6 18 ἀρϑῖπ Πδ8 6 θη Βα αν 464 τηΐο ἰὮτ66 Κιπάβ: 777,8, 
ΜΉΘΙΟ π6 βᾶτη6 Τμϊηρ᾽ 15 5614 ἴῃ {πΠ6 βδῖὴθ ψοτάβ, ἃ8 Εἰχοά, χχ. 2---ὶ .. 
Τ)οαΐ, ν. 6---18,, Ῥ56]. χῖν. δηᾷ 111., 188. 11, 2---4,, πα ΜΊο, ἴν. 1--κἡ ; 
ϑϑοοπαϊῳ, ΤΟ 6 [π6 βδηλθ ἔλοίβ ἅτ τϑαἰβα ἴπι βιγη1181 δα βοιλθ 1Δϑηΐ- 
ο8] πογάβ, δα ἴηὴ Εἰχοᾶ., 1μονῖϊ., ΠΘαΐ., ἀῃα ἴῃ ἰδ (ἀο80618 ; ἐλέγαϊΐῳ, 
ΜΠ οΥα {[Π6 πογᾶβ οὐ ἰἀϊοιηβ ἅτ δρᾶ ἴπ αἸἴθγθηῦ σοη θοίΟη8, 88 {868 
Ρμγαβο “ βουπᾶ ἀοοίτϊπθ5," ἴα 1 Τίω, 1. 10.) νἱ], 8.; 2 Ὑπη, 1. 18., 
ἴγ, 8.; Τιΐαβ, 1. 9., 1. 1. 2. 8. 

ΤῊ15 βυ α  νἸΒΊοη 18 ἸΠΠΘΟΘΒΒΔΙῪ 8η4 56165886. ΕῸΣ Ὑ10} τϑϑρϑοῦ ἴο 
ἐμ 3γ8έ ἴῃθγ 18 πὸ Θχϑρ]6 πὶ (ῃ6 ΒΙΡ16 οὗ δΔΠΥ οὔθ οοηῃθοίθα ρᾶ8- 
βᾶσ ΠΘΓΘ {π6 βαῖαθ ἐμῖπρ' 15 βαϊα ἴῃ 1Π6 ὙΘΙῪ βᾶπηθ ΜΟΓΒ; δῃα 1} 
{Π6 76 σχοῖθ, μὸ {Ππβἰγαϊίοη οὗ {86 ὁπ ὈΥ {μ6 οἴμον οου]ᾶ ἰδῖκα ῬΪδοθ, 
Ἰ4οπΟΥ ἀδβίγουβ {Π|6 τηθδηβ οὗ ταυΐαδὶ δχρίαπδίίΐοα, [Ἃἢ γϑ]δύϊοπ ἴο 
186 οἴου ὕνο ραυου]ανβ, 1Ὁ 15 ἈΠΠΘΟΘΒΒΑΣΎ το ἀΙβθ πραϊβῃ {Βθτα, [1 1 
50 ἀοΐηρ', {π6 δ]οταθηῦ οὗ οοπίοχῦ 15 Ἰηὐτοαυοθᾶ, τ} ὙΠ] ἢ {Π6 τηζοτ- 
ργϑίον βμου]ᾶ ποὺ ϑιαθαῦγαβθ Εἰπιβο ἴθ σοταρδιῖηρ σεγδαΐ ραγαϊζεῖς, 
1655 {ποτ 6 βομλθ αὐρϑηῦ π666. , 

ἘμοᾺ] φδγα]ο θυ μὰ5 θ6θὰ βαραἰν 464 Ἰπΐο λϊδέογίς δα αϊάἀαοίϊο, 
ΒΟΘΟΥΔΙΩρ' 88 {Π6 ΒΒ1η6 δυθηΐβ 8186 σϑἰαίθα, οὐ 886 βϑιηθ (ΟΣ Π68 
βοὺ του. ΤῈῸ (ἀο5ρ615, ββρϑοίδιν {μ6 βγβὺ [Ὦτθθ, δῦ [Ὁ}} οἵ λύ8- 
ἐογίοαῖ Ῥᾶ1}116156. Οπθ δνδηρθ δὲ ΒΌΡΡΠ1685 μαῦ δῃούμου οταϊίβ, ἔἶι- 
ΠἸΒΗΪΠρ' ΒΟΠ16 ΟἸΤΟυΙ,Βίδ πο 6 οὗὨ {11η6, ΟΟΘΟΔΒΊΟΠ, ΟΥ ὈΪΐδοθ γιοῦ 15 γα ῦβϑ 
186 οπθδτα ἰχαπβαοοη. ϊβίογίσαϊ ῬαΥΔΙ] 6] ΊΒβτὰ 18. 4180 δχϑιαριτῆρα 
Δα ΠΕ ἰὰ ἰπ6 ὈοΟΚΒ οὗ ϑαιηθοὶ, Κίηρβ, ἀπα (ΓΟ μ1οἾ88, .2)- 
ἀαοίϊοε ῬΑΓΆ]16]18πὶ 18 ΟΠΟΗ͂Υ ΘΧοιαρ 164 ἴπ {μ6 Νοὺ Ταβίαμηθηί 
Θρἰβι165, πὰ ἴπ ἐπα ροδίϊοαὶ δῃᾶ ργορμϑίϊο βοοῖκβ οὗ {μ ΟΪά. Βαῦ 
{15 βυραϊ νιβίοη ἰἴΒ οὗ 0{Π6 86, Ὗ 6 588}} {πμουϑίουθ οοπβιάθυ [86 
Βα ]θοῦ ἀπᾶον {μ6 ὑποίο!α ἀϊνιβίοι οἵ υδγδαϊ ἀπ γτϑαΐϊ. 1ῃ σγουρὰ] 
ῬΆ1Ά11615 10 15 ΠΘΟΘΒΒΌΤΎ {πδὺ [Π6 ψοτ ΟΥἹ Ῥῃγαβθ ὙΓΠΟΒΘ 56η86 Ὑ76 ὙΓ158 
ἴο Κπον μ6 1658 οὔβουτα ἴῃ οπθ οὗ {86 ρΡΙδοθβ ἔμδῃ ἴῃ ἀποίμου. 18 
ΤΑΔΥ͂ αὐῖβα ἔγοπι {π6 δἀδϊοι οὗἩ ἃ βΥποηυτηοιβ ὑθιτῃ (ο {πδ΄ ὙΓΒ1ΟΪ 18 
ἀουλύξα], οὐ ἔγτοτα ἀπ οχρ απαίοσυ δα]αποῦ, οὐ {86 ὀοσυγτθηοα οἴ ἃ 60η-- 
7ιφαΐοὶ βαττοιπαοᾷ ὈΥ ἃ {πὸ οοπίεχῦ. ΟἿ οουτβα {86 ὈΥϊοἴου ἀπ 1688 

} (ὐη)ισαΐος ἃτα ουτβ οὗ οοπηθοίθᾶ ἑοτιιδίίοη. Τὰ βάπτισμα δηᾷ βαπτίζειν ἃΥ6 60Π- 
ἦαρσαῦῖθ ἴογτηβ, ἴῃ τορατὰ ἴο ἡ ΒΙΟΏ, θη {Π6 τηραπίπρ; οὗ [Π6 ὁπ6 15 θχρ]δἰηβά, {86 τηθδηΐηρ; 
οὗ (88 ΟΥ̓ΠΟΥ {Ὁ]]ΟΥΒ οὗ οΘοῦσβο. 8.66 ΤοΥτοί᾿ 5 Τταπβδίίομ οὐ ΕΣ ΘΒ01Β Ζηιδεϊξμέϊο {πίεγΡτεῖῖ8, 
γ0]. 1, Ρ. 68. : 
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Ῥοϊβρίουουϑ Βμουὰ 6 1]Πυβίταίοα ὈΥ ἴμ6 οἰθαγοῦ δμα πλοῦ 6χ- 

ἰοηαοᾷ, 
Αποίδου οἰτουταβίδηοα βίος βῃου]ᾷ 6 αἰίοπαθα ο 15, ὑμαῦ ὁπ 8 

ῬΑ͵Ά116] 5βῃουἹα ποὺ θ6 βιδογάϊπαΐοα ἐο ΔΛΟΙΠΘΓ. ΤῊΘ ταϑδηϊηρ οὗ ἃ 

Ὑγοχά οὐ ρῇγαβθ 'ἴπ ὁπ6 ῥ͵δοβ Βμοι]α ποὺ Ὀ8 ᾿ιβθᾶ 858 ἃ ἐθϑβῦ [0 {ΓῪ {6 

σογγθοΐπδββ οὐ 18 ταϑδηϊηρ ἴῃ δηοίμοσ, ΒΆγΆ11615 βΒβου]α Ὀ6 λαγπιοηῖ- 

οιεῖψ αἀ)ιιϑέοα, τοῦ μπάμζῃ ϑμδ)οοίσαά, [6 ὁπ (ο {π6 οἴμοι. αἀἀραΐῃ, 

ῬΔγΆ 116] βτὴβ βμουϊὰ ποὺ 6 ργθββθᾶ Ῥογομα {μοῖτ ἀὰθ ἔοσοθ. Μοῦθ 

βΒουϊᾷ ποῦ 6 ἀεδυοσοᾶ ἔτοτα {ποτὰ ὑμὰπ ψμαῦ ΤΠΘΥ ῬΓΟΡΘΕΙ͂Υ σομύδιπ, 
ΤΉΘΥ τοῦ οἷνα ργορα 11, ποῦ οὐδ ΗΠ Υ. 

ΤῺ ΤΩΔΗΥ͂ οΔ865 ἰύ 18. ὈΠΗΘΟΘΒΒΘΙῪ [0 γοϑοχύ ο Ὑϑῦραὶ Ῥ81Ά|1618, 

Ὑγοτᾶβ ἡ] οἢ οΟοα οὗἴἴθη δηᾷ δύ Χ758}} υπάογβίοοα 40 ποὺ πεϑϑᾶ {Π8 

αἱα οὗ {815 βοῦσοθ ἔοσ {π6 οἀποθιηθῃῦ οἵ {μοὶν τηθδῖησ, Βυύ ψΠΘῈ 

ἰΟΥΤῚΒ ΟΥ̓ ῬΗΓΆΒ6Β Δ.6 Γ8ΓΘ ΟἹ ΟὈΒΟΌΤΘ, ὙὙΏΘΗ ὉΠΘΥ͂ ῬΟΒΒΘΒΒ. ἃ ὙΘΙΊΘΙΥ 

οἵ 86η868, ἰϑανίηρ 10 ἀΠου] ἰο ἀθοϊᾶθ ἀροπ {μ86 τῖρηῦ ομ6 1π ἃ Ὀ81"- 

ἀἰοῦϊαν οᾶβθ, 815 εἰμ οὗὨ οοιωρδυίβοι 15 πβοῖα], Τῦ ΤΥ 8180 οοπῆγτα 

ΒΌΘΕ. βρη βοδίϊομβ 85 βᾶγθ Ὀθθη οὐἰαϊπθα ἔτοτα οὔμοι βουγοθθ [ἢ {818 
ἸΔΠΠΘΙ 6 τοάποθ {86 1.868 οὗ ρά1811615 ἰο ὑττο,---ἢσβί, ἰο δββιβὺ ἴῃ 415- 

δονοεΐπρ' [86 ῬΙΓΌΡΟΙ 56η86 οὗὨ Τὰγθ ΟἹ ΟὈΒουγΘ ἰθιταβ, Οὐ π6 τὶσιῦ 

τηθδηΐηρ οὗ ἃ οΥ μαυΐπρ' ΠΌΤΩΘΙΌΤΙΒ ΒΘΏΒ6Β, ἴῃ ὃ ῬΑΥΓΙΟΌΪΆΡ ἸΟΟΔΙΠΌ : 

δα, ΒΕΘΟΒΑΥ, π΄ οοπβτηαῖηρ, βρη! βοδίοη8 αἰγθδᾶγ ἐουπά, Ῥαὺ 58}} 
ΡΥ ΔΠῪ πποογίδῃ. 

ΤΉΘβ6 γϑιμαυῖζα 16 ΔΡΡ]10416 ἰο Ὀοίὰ Ἰαπρυδροβ οὗ {Π6 Β1016, ΤΔΟΥΘ 
(ο [86 Ἡοῦτον τδδῃ [86 ατροκ, ἔγοα {π6 ἴον τοιαδῖηβ οὗ [86 ἴΌΓΤΔΟΥ 

ὙΠΟ ἢ. μαγα ἀθβοθηᾶθα ἴο οὐτ' {{1Π16. 
Τὴ {μ15 βύπᾶν οὗ ραγ81161] σογάβ δμα Ῥῃγαβ685, 10 185 θθβὺ ἰο Ῥγοοθβα 

βυβύθιηδ δ], Ὀαριππΐηρ ὙΠ [μο86. ΘσΟΌΥΥηρ ἴῃ 86 βᾶπιθ ὈοοΪτ, 
Ῥτοοθβάϊηρ' ἔπθηοθ ἴο βαοῖ ἃ5. 8.6 ἔουαηα ἴῃ ΘΟΙΠΡΟΒΙΌΟΠΒ οἵ {86 ΒαΠὴ6 
αϊίοῦ, ἀπ {μ6πο6 (ο ἐμοβα ὀοουχτιηρ' ΘΒ ΠΟ 6. 

Ῥραἱ. ἰΙχκνὶ. 11. “ς ΤῊδ τοιηδίπαον οἵ τυϑί μα] ἔμου τοβίλαῖη.ἤ ΤῊΘ 
γορ ΠΗ 18 βοσθ τοηδογοαᾶ χορέγαϊη. Τύ ΟΟΟυΒ α͵50 τὴ ῬΒδὶ. χὶν. 4. 
ΠΟΥ 10 15 ἈΡρ]164 ο {π8 ρἰταϊπρ οὐ οὗ ἃ βυγοτᾶ. Τὺ 18 υϑϑᾶ ἴῃ {Π6 
ΒΌΏ6 56η86 ἴῃ “αᾶσοβ χυπ]. 11., 1 ΚΊπρβ χχ. 11., 2 Κίηρβ 11]. 2]. 

ποθ {π6 ἤσυτο οἵ ἃ ρἸγα]6. οὐ βυογα- 610 πδϑὰ Πού ἴῃ ΘΟ ΘΟΟΠ 
ὙΠ} ἐλ γοπιαϊμάον 9, τοταξ, οὐ {π6 ἴαβέ ιυγαΐΐι ἸταΡ]165 {πὺ (ἀοα που]ὰ 
θη ρίογ τέ αἀ5 α τὐσθαροη 0 ΘΟΘΙῸΘ Φη4α ῬΠΙΒΏ γΘ 6008 ΤΏΔΗ. 

Ῥβαὶ. ᾿χχχῖχ, 8. ““Οαοᾶ 15 ρυθδῦν ἴο ΡῈ ἔθαγα ἴῃ [88 ΔΒΒΘΙΩΥ οὗ 
[π6 βαϊηΐβ, δπᾷ ἰο 6 μϑᾷ ἴῃ γθυθσθηοα οὗ 811 μϑχὰ [μδὺ τὸ δθουῦ Βἰτη.ἢ 

Ἡδτο Ὁ 15. ἐταμπδϊαἰοα βαϊπέδ. Βαΐ “0 16 τηϑαηὺ ὈΥ {88 ἰδχτα ὃ 
θη οὐ δηρθ 159 ΤῊ6 οουτοβρομπάϊηρ ρθταβο αἱ αδομέ ἢῖπι, ἴπ {ῃ6 
ῬΆΙΆ]16] ταθαθ . οουίαϊ ] Ὁ ἈΡΌ]165 Ὀϑδὺ ἰο (ἀοαἶΒ ᾿θαυθη νΥ αὐϊοπαδηίβ, 
Ἠῖ5 δῆρθ]β. ΤῈ6 ποτγά Ὀθίοσθ 15 οοσυ 8 ἰο0 ἴῃ {Ππ6 Ῥγθοθαϊηρ δηα βα- 
βϑδαπθηῦ γοῖβθ8, Βα ἐΐθ ῥοῖψ (0165), ἃ5 10 Βῃμου]ᾶ 6 ἐγαπείδίθα, 
ΒΟΎΘΘΒ θοῦ ὙΠ δηρθῖ5. Βαὺ οα Θοιηραιηρ ἘΒδὶ. χνῖ. ὃ. γγχ ἢπαὰ 10 
ΔΡΡ θα ἴο πιθη. Ἡόπορ νγ ταυδὺ ρὸ οαῦ οἵ [μ8 ΒοοΚ οἵ Ῥβαίμηβ, δπᾶ 
οὔβαῦνθ ἴΐ5 πἀβᾶσο ἱπ Πδῃ. υἱϊ. 18., Ζθοἢ. χἷν. ὅ., «00 χν. 1ὅ., 
ὙΠ6ΓΘ 10 ἀσποίθβ 8Πρ6}5 ΨΘΓῪ Οἰθαυγ, [ἢ {815 ὙΧᾺΥ Ὑ786 ατὰνν {86 ὁ0η- 
οἸαδίοι ὑμαῦ ἐΐο λοῖγ (οπ68) ἴπ νϑῦβα 8. 8πᾷ ἴῃ {πὸ οοπίοχῦ ἰ00 ΤΘΙῸΣ 
ἰο ἐδ αἩ φοῖς. 
δῃ. 1χ., ὨῚ ΦΡ, λοῖν 9 Ποῖϊοδ. 'ΤῊΘ βάτλβθ θσρυθββῖίοι ΟΟΟΌΤΒ 
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ἴῃ ΕἼΖοῖκ.. χῖν. 3., Εἰχοᾷ, χ]. 10., πᾷ οὐμοὺ ρΙ8δοβθβ, γμοα 1ὺ δἰ νβ 
ἀοποίοβ α ρίασο ποὺ α ρϑγϑβοη, ἐδ πιοβί Ποῖψ ρίαοε. Ἡθηοθ {Π088 1η- 
οΥΡσθίουβ γι0 ΔΡΡΙΥ ἴῦ ἰο Οτἰδύ, ἴα Ῥδη. ἰχ. 24.. ἃ8 Ὁ, Β. Μιομδθ118 
δα Η νου οΚ, ἀγα τηϊβίδ κϑη.] 

Ῥεαὶ. χχχ. 12. ““ Τὸ {π6 οπᾶ ἐμπαῦ γὴν 9ΙΟΥΨ ΥΑΘΥ βίπρ' ργαῖβθ ὕο {Π66, 
δῃᾶ ποῦ 6 516 π|. Α ῬΆΓΆ]16] ὑο [18 15. ἴῃ Ῥβαὶ. χυἹ. 9. ““ἸΠΘΥΘΙΌΣΘ 
ΤΑΥ͂ ᾿ϑαγὺ 8 ρ]δᾶ, ἀπ τὴν Ρ]ΟΥΥ͂ το)οϊοο. ὙὙΠ1Β ΒΘυγ 68 ὅο θσρίϑιῃ 
{μ6 5θ6η86 οὗ [86 οὔβουσθ δχργβββϑίοῃ φίογῳ, ἴθ [86 ἔοστηο σοῦβθ. [1 
τηθδη8, ἰῃ Ρραὶ. χυἱ. 9., ἐδ 8οιιῖ, ΟΥἹ ΠΟΌΪΘΟΥ ραχύ οἵ ταδπ, πού ἐδ ἐοη σα. 
Ἡδηοο ᾿γ1ὸ δάορύ {π6 5ᾶπη6 56η88 ἴῃ ᾿ 88]. χχχ 12, ΤῊΪ8 15 ρυβέεγδθ]θ 
ἰο ΑἸοχαπᾶουβ ἰπιογργοίδομ, ὀυόγῳ ἐπ σίογίοιις τὰ ἃ τ]ὰ 6 Β6η858 Ὁ6- 
οδ86 {86 ῬΙΌΠΟΙΠ ΜῈ ἀ068 ποῦ ΒΟΘΟΙΏΡΘΗΥ 1. 

τ Ῥϑὶ. χῖχ. ὅ. ““ ΤΏρΙσ 11π6 185. ροπα ουὖ {πγοαρἢ 811} {π6 θαυ," ὅς, 
Ἡδτα (86 ποχᾷ ἹΡ 15 [ἈΚϑὴ ΟΥ̓ ΤΥ [0 ΒΙρῃν δοισιά Ῥγοαπορα ὈΥ͂ [Π6 
βίσϊηρ οὗ ἃ τηυβῖοα! ᾿πβίγαπηθπί, [Ὁ ΟΟΟΙΥΒ 8180 ἴῃ «761. ΧΧΧΙ, 39., 
ὙΠΟΥΟ 1Ὁ τηθᾶῃ8 α πισαδμγίπρ ἴθ. "ΛΒ 1 τητιβὺ βΒιρ ΗΠ ἴῃ ὑπ6 Ὀγθβοπῦ 
ῬᾶΒΒΔρ. 

ΗΘ}. 1. 8. “ὙΥΒΘη μα μαᾷ ὃν λέμιβε! ρυγροᾶ οὔτ β'π5,7 δι’ ἑαυτοῦ. 
Τὴ ἨΦΌ. ᾿ἴχ. 26. 5 {πο [1] ἔοστα οὗ [μ6 ρῆγαβθ διὰ τῆς θυσίας αὑτοῦ, ὃν 
ἐΐθ Ξαογίζοο 906 ἀϊμιϑο Ἤρδποο ὃψ ᾿ϊμιβοι ἴῃ 1. 8. ἀβῃοίββ, ὅψ ἐδὸ 
δαογγοο 07 πϊηιδοίξ. 

(ΟἹ. 1. 106. ““ἘῸΓ ὈΥ Βἴτὰ σσοῖα αἷ ἐλίησε οτθαῖθα," ὅἄσ., τὰ πάντα. 
ϑοιαθ οχρίαἷῃ τὰ τάντα οἵ ““1π6 ὙἘ016 τηυ]ύπαθ οὐ {π6 τϑρϑηθγαίβα.; 
Βαΐ ἴῃ 1 ΟὐοΥ. νι. 6. [Π6 Βᾶπλθ οχρυθϑβίοι ἀθηοίθβ αἷΐ ογεαϊοαά ἐἠῖησ8, ΟΥ̓ 
ἐδ πιπΐυογϑο. Ηθηοθ γγχ8 δχρίδίπ 10 βΒὸ ἴῃ {86 ἘΣ 1β016 ὑο {{8 (ὑο]οββίδῃβ, 
Θϑρβοίδ!!ν ἃ8 (86 οοηξοχύ ΤΘαΌΙΤ6Β {818 Β6Ώ86. 

Τὴ 1μἼΚ6 χυἹ!. 1, [86 σψοτα ἀνένδεκτον Θδοιηραγοα σι ὑπ8 ῬΔ78116] 
ἴῃ Μαί. χυῇ]. 7. ΒΙρῃιῆθ ἐηιροδοίδίο. Τίβ οοη)ιφαέο ἐνδέχεται 1 
οὐκ τὰ Τα χα, 88. ῬΥοόνοϑβ {86 βᾶπλθ {μ1ηρ. 

Τοαΐ ρῬδχγΆ}1615 ἅτ οὗ τοποῃ ογθαύου πωρογίδημοθ ὑμ8ῃ σογδαῖ, ὙΠΟΥ 
ἴοο τηδὺ 6 ἀϊν!46α ἰηΐο ἐμ6 [Ὁ] πρ᾿ :--- 

1. Ῥδγα11615 ἰὼ {86 βᾶπλθ ὈΟΟΪς ΟἹ ΘΟΙΡΟΒΙΟΗ. 
2, ῬΆγΆ116]5 ἴῃ {16 βατὴθ δας ΒΟΥ 5. ΓΙ ΠΏΡΒ, 
8. Ῥαγ8116]5 ἴῃ δὴν οὐδοῦ μετ οἵ δουιρίῃτχα. 
Ἤργα (8 0165 ΟΥ̓ Ὀ81811615. δ ὙΘΥῪ ὑδρία]. Βυΐῦ 848 σψ͵ὸ δῖ8. ΟἿΪυ 

ἰἐγοαϊληρ' αὖ ργθβθπῦ οὗ {86 τβιϑ ἰοφιιοπαϊ ὈΥ σοι ρδτῖβοι οἵἩ σγοσαβ δπὰ 
Ῥθγαβθ5, 16 588}} σγϑβοῦυθ {μϑὴὰ Ὧ]] {86 οοπβιαθγδίϊομ οἵ βϑηύθῃοθβ 
ΟΟΠλ68 ὈΘἴοΥΘ π8. 
ΤῊ [Ὁ] ον πρ' Δ.6 ΘΧΘΙΆΡ]685:---- 
Ῥτον. χχῖχ. 18. ““ ΤῊΘ Ῥοὺῦ δῃηᾷ ἐΐθ ἀδοοίξμϊ τα. ταθοὺ ὑορθίμου ; 

{πο Τιογᾷ Πιρμίοηϑίῃ Βοίὰ {μποῖν ογο8. ῬαγΆ8116] ἰο [818 15 Ῥύον. ΧΧΊ. 
2., ΘΓ, ἰηβίθδα οἵ ὉΝ33}) δ"η)ὲ, α πιαπὶ 9 ΟΡ γδβϑίοη8. ΟΥ̓ 6: ασξϊο}.8 
(ιοῦ α «ἀφοοϊξ μι πιαη), 1π6 βιμαρῖοῦ Ὑὰ, σίοῖλ σιαάη, οοουγβ. ΤῈΘ 
οἴαιβα ἤφπέοης δοίΐ, {]ιοῖγ ἐγ 65 15 Θαϊναϊαπῦ ἰο τηαΐθ ΟΥ ογθαΐθ ; δια ἸΒ 
ΒΥΠΟΏΊΟΙ5 ὙΠ “15 {ηΠ6 ΜάΆΚοΙ οὗ ἔμοπι 8]],᾽7 ἴῃ χχιϊ. 2. 

Ῥβαὶ. οχίχ. 62. “" Αὐταδηιρῃὺ 1 Ὁ11} γῖβ6 ἰο ρον {π8πκ8 απίο {Π 68 
Ὀδοαιβα οὗὨἨ ἰὰγ γέφμίοοιις ἡμασηιοπί5. ΤῸ {8158 15. ῬάγΆ1161] οχιχ. 7. 
πο [ὴ8 ““)υδρτηθηίβ οὗ {ὰγ τὶρὐθοιβηθ55᾽ οαμποῦ μ6 ἀπίογεμῦ 1ῃ 

1 ὅ66 Κίπαγ! 5 ΟΟΙΩΤΘΓΆΤΥ Οἢ. ΠΔηΪ6], ΡΡ. 272, 278. 
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τηδϑηΐηρ' 10. (86 ὑνγο Ῥ]Δ668, ἃ8 βοὴθ ἤδνθ βαρροβθά. ΤὍΤδο ἡμαφηιοηξς 
9. Οοά᾽ς τγἱσἠέθοιιδτιεβ8 ᾶὺ8 ἐὲβ γιαηϊξεδέαξίοηα ὁ} ἐμαέ φιαϊέψ 07 ἢϊς 
παΐιγο, ἈμούμοΡ αἰβρίαγοα ὈΥ ῥγθοθρὺ οὐ ΟΥ̓ Ρῥαμιβῃτηθηί, Ηρησθ 
10 15. ἱποοχγϑοῦ ἰο {8Κ6 {86 δχρύθβϑιου ἴῃ ἀιβογθαῦ ΒΘη868 1ῃ βοῇ 
Ῥᾶβδαρ 68. 

ΤΉΏΘΓα 15 βοὴ ἱπαιβυ πούμθϑβ 1η {Π6 αἸγΊΒΊΟ0. τι53} 7 τηδᾶθ θϑίνγθθη 
νεγδαὶϊ δια γοαΐ Ῥ81811615, Βῃοσίηρ ὑμαῦ 1Ὁ 15. ὨΘΑΥΪΥ͂ 15616 85 ΤΟΥ 8]] 
Ῥυϑούϊοα! ρυσροβθβ. [πὶ {868 ἔΌτταου οα86 1 15 πού πϑοοοβαγῃ ὑπαῦ {86 Θ0η- 
ἰοχὺ 6 βίτα]δν, οὐ {παὺ [Π6 βᾶπη6 βου τηθηΐ Ὀ6 ἱπουϊοαίθα. ΤῊΘ Β6η86 
οὔ ποτα τηᾶὺ θ6 ἀοίουταϊπθα οἰζμον ὈῪ 1[561} οΥ ὁπ6 οἵ 18 οοπ]ραίαβ, 
ΤΒουρ [μ6 οοπίοχύ 6 αἰογθηῦ. [πᾷῷΠ6 Ἰαίίου ἀρδῖῃ, 1ὖ 15 ποὺ π6668- 
βαΥΨ ἰμαὺ {μ6 βαπιθ ψοιάβ, [Π6 1} Θοπ]αραῦθβ, ΟΥἩ ΒΥΠΟΠΥΤΩΘΒ ΡῈ βοᾷ ἴῃ 
οί {π6 Ῥδγ8}1615. Βυὺ τ 15. ὨἸΡΉΪΥ ἀοοίγαδίε ἰμπϑὺ σγουρὰ] πᾶ τϑαὶ 
ῬΆΥΔΠ 6 Πθτὰ βου α ἰνσαγβ οοοὰν ἰορσοίμου, ΓΏΘ ταϑϑηΐηρ' ΟΥἹ ΤΟΣαΒ 
ΘΠ ῬΏΓΑΒΟΒ Ὑ111 βϑίἀοση 6 οἰποιαίθα σπιπουῦ [Π6 οοπ]αποίϊοῃ οὗ 
Ῥοΐῃ ἴῃ ομ6 ὈΙ866. Τμαὺ {Π6 ομ6 15 ἴου {πΠ6 τηοϑύ ραιῦ ἀβϑῖθββ πτχιπουΐ 
{π6 οΟἴΠΟΥ Ὑ711] ΔΡΌῬΘΑΣ ΟΥ̓ Βοπ6 βχϑιηρ]θθ. [}ἢ 188. 11. 18. γα πα {π6 
νοτα 2 ἼΠΦ. ΑἹ] ὑπὰῦὺ οαη 6 ραίμογθα ἴτοσὰ {86 οοπίοχί 15, ἐμαὺ 10 
ἀοποίθβ βοὴ ϑυηδ]6. οΟὐμϑιηθηῦ ΟἹ Ῥᾶὺ οἵ {Π6 αΥ6885:; δηὰ ποτ {Π6 
ΘὑΥΥΩΟΙΟΡῪ 10 15 1] γγϑα ἐπμαῦ 1Ὁ γγχὰ8 ΤχοΟ-Βηαροα. Τὰ «“πᾶροϑ στ. 21. 
16 ββύηθ Ὑγ οσα ΔΡΌΘΘΥΒ, ΠΘΙΘ Ὑ76 ἸΘ6ΤῊ {πᾶ 1ὖ γγὰ8 8 οὐπδιηθαύ δρουῦύ 
οθχη 615 πθοῖθ, Βυΐὺ {πΠ15 4068 ποὺ δχρίαϊῃ γμαῦ Κιπα οὗ ἔϑιμδαϊθ οὐπδ- 
τηθηὗ 1Ὁ νγ88, οχοθρύ {παῦ 1ὖῦ νγὰϑ ῬΤΟΌΘΌΙΥ σοτ τοὰυπα {86 πθὸκ. [ἢ 
1|κ6 τϑηποῦ, ἴῃ 158, 11, 22, ΓΊΠΒΩ 15. σοραιθα 1 {Π6 βαιὴθ πογα 
1π ἢ 111. 1δ., ἴτοτὰ τ 1οἢ, Πούγονοι, 1 οαηποῦ 6 οἰθαῦν ἀοηποα, 
ΤΉΘΒ6 ὕνγο ΘχϑιΏ}]65 οἵ νϑυ] ρ818116]5 ἂῦο σίνοῃ ὃγῪ Μογοῦῖ; δπά 10 
111} θ6 βθϑῃ ἔγοτα πού μον [1{{|{6 νογϑαϊ ῬΑΥΔ]] 6 1 ἀν}}8 ὅο ἀθύθυ- 
Τ1]η6 {[Π6 τηθϑηΐηρ ΟΥἩἨ ΔΙΏΡΙΡΊΊΟΙΙΒ, ΥΆγ6, ΟΥ̓́ΘΔΙΗΠοα] ψγογαβ ἀραγὺ ἔγΟΤα 
γοαΐ ῬΆΓΆ}]6] θη. ΤῊΘ βϑὴθ 1] ΘΥ πο [Ὁ]]οΟνγ5. ἔτόοτη ΑΑἸτηοη Ἐ Θχϑῖα- 
Ῥὶθβ ἴῃ 815 ποΐθβ ἴο ᾿ῦγηθϑα, 2 ἐν γνώσει, 2 (ὑοΥ, νἱ. 6. 15 ΘΧΡΙΔΙΠ66, 80- 
οοΥϊηρ ἰο Ατηγηοῃ, Ὀ. γνῶσις ἴῃ 2 οί. 1. 6., ΘΓΘ 10 τη ΘΔ }5 ηιοάθγα- 
ἔϊοη Γ᾽ ἀοδῖγ65. Ῥαυὺ ὸ οδπποῦ ροιοθῖνο {πᾶ δὴν ΠΟ 15 ἑτονα ὈΥ͂ 
γνῶσις ἴῃ {86 Ἰαίίοι ραββᾶσθ οὐ 1Ὁ ὃδ8. ὁσοατηρ ἴῃ {μ6 ΤΌΥΤΊΘΙ, 
ΝοΙμοι ἄοθβ 1τὖῦ τηθϑῃ γιοάογαΐίοη 0} ἰ657γ7656θ. ἘΠαΘΔΙ]Υ ὨαρΆΤΟΥΥ 18 
᾿Απαπιοπἶβ οἶμϑυ δχϑιηρίθ, ῃ Αοὐβ ἰχ. 81., παράκλησις ἁγίου πνεῦματος, 
1Ππδίγαίθα Ὀν Δοίβ χχ. 12., ῃοΥα 1ὖ τηθϑηβ οοη)γηιαΐίογι ἐπ ἐΐθ γαϊίῆ. 
ΤῸ ΠΘΥΘΥ ΠλΘδ 8, ἢ ΟἿἹ' ψΙΘΥ,, σΟη ]Πγηιαζίοτι ἔπ 16. αϊλ. 

54]. χχυ. 9. “Εἰ δρᾷ {Πθτὴ α180, δηᾶ {7} ἐδιθηι τ ἴου ουϑσ. ΤῈῊΘ 
]Ἰαβῦ νϑὺ ΠΘΓΘ 15 δια ιριουβ ἴῃ βθη56. [ᾧ τηδὺ οἰὐμον ἀθποίθ σα ΟΥ̓ 
ὁφαϊ. Οὐχ οοιηρδχῖηρ 1Π6. Ῥάγ811615. ἴῃ 158. 1χ11. 9, πα χ]. 11., {Π6 
ἙΟΤΤΏΘΥ 15 ΒμΒουσ ἴο μ6 ἐπη6 ρυϑίθσγα!θ αδοοορίανίομ, Ὀθοδαβθ ἘΠ 6 βδιὴθ 
ἤσυΓΟ ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ Ὀοίἢ, 
θη. χνι. 10. ““Αὐοοοτγάϊπρ' ἰο {π6 {ϊπι6 οὗἉ 116," ΠΡΠ ΡΞ, ΤΏ ταθδη- 

1πρ οὗἁἩ {πΠ18 Ῥῇταβθ 18 1] πβίταϊθα Ὀγ {η6 ρᾶ18118] 2 Κίπρβ ἴν. 16, 17., 
ὙΒΘΙΘ τγχ Πᾶνα ΠΙΠ ΠΡ ΠῚΠ Ἵν ΡΟ, ὙΥΒΙΟΙ 15 ὉΠ6ν. ΤῊΘ Β6η86 18, ἴῃ {88 
βΡυηρ Οὗ ποχύ γϑδᾶχ, ποχῦ βρυϊηρ,, ΠΡ ΤΆ ΠΥ ἦῃ ἐι6 Ἰἰἰυΐπ ἐΐπιθ ΟΥ δϑαβοη. 

Μαίί. νἱϊϊ, 24. “ Απᾶ Ῥδμοὶα {μοτθ σγὰβ ἃ ργραῦ σεισμός. Τῇδ 
ὙγΟΤ σεισμός ῬΥΟΡΘΥΥ ταθϑηβ 8η θαγίϊφιαλε; Ὀπὺ οὨ Θοιαραιηρ [86 

Ὁ ὝΟΥΒΌΟΙ, οἴ η6. ΣΤ ΘΠΘΏΙΚ, το]. 1, Ρ. 184. 2 Τοτοί Β ΤΥΔ βἰδίίοῃ, νο]. 1, Ρ. 68... 
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Ῥ818116]5 ἴηΏ Μαῖκ δηᾷ Τιῦῖχο (ΔΜ αγκ ἵν. 87., λυ νῇῖ. 28.) ΒΟ ἢ 
Πᾶνα λαΐλαψ' Ἰπϑἰοδα οὗ 10, 10 ταυβύ μοῦθ ἀδημοίθ ἃ ἐθηιρθϑβέ ΟΥ̓ 5έογηι. 

Ἄοτα. χῖϊ. 20. ““ ΕῸΣ ἴῃ 80 ἀοίΐηρ; (οι 5810 ἤθὰρ οοα]5 οἵ ἤτβ οῃ [15 
μοεά," ἨΗδρτδ {Π6 Δροβῇθ δάορίβ σψογᾶβ ἴτοὰ {86 Ὑστϑοὶς νουβίοη οὗ 
Ῥτον. (χχυ. 21.) ἴο βχριθββ 815 οὐσῃ 14θαβ, (ὐομηρατθ, ἐπογθέοσθ, [86 
Ῥαββαρθ ἴῃ ῬυονουΌΒ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο 8566 {π6 Βθη86 οἵ {16 Ῥῇγαβθ ἦδαρ 
οοαῖΐς οὕ .7γ6 οπ ἐδε μεαά. Τῇ οδπποῦ τάδ υϑηφθαπεα, Ὀαὖ {Π6 Ορρο- 
βίο, γιοϊξέησ ἀοιῦπ οπηιὶέψ ὃν μραοοογυοά ἀϊπάπθ85. ΤῺ οἰδαδβο δα δα 
ἴῃ Ῥγονοῦ5, “ 8δηα {86 Ἰμοχα 58}.4}} του {Π66,᾽ 15 οοπδιβίοπῦ ΟἸ]Υ͂ 
ΠῚ} {Πμ6 Βθη86. ΠΟΥ σίνθρῃη. ΤῊ οριπίοπ οἵ Οτοίλιβ ἀπ Ἡδποβίθη- 
Ὀοτρ, ΠΟ 811 {μα [Π6 τουγαια 15. ομ6 οὗἨ ραμῃίβῃπλθπί πού οἵ ρσοοά, 
15 Δη ΠΟ τβίίθη, δηα ᾿ποομδβιβύθηὐ νυ ὑπ Ῥγθοθαϊηρ (21.}) γΘγΒ6. 

Τῃ ἜῬΆ. 11, 8. {86 ψογὰ φύσει, ὃψ παΐμγα, νυτι 105. σοποοτηιἐθϑηΐβ, 
εἸιϊϊάγοη, 97 εὐγαΐξΐι, ᾿δ8. σῖγθη Υἱ8δ6 00 τησοῦ αἸβοιββῖοη. ΓΘ Ῥ87Ά}16] 1 
ἜοΙη. 11, 14. βοῦνϑδ (0 (γον βοιηθ ΠΙρη ἀροπ 10. [Ὁ ἀο65 ποῦ τηθδῃ 
ὃν δίγίἢ, ἃ5 ΕἸανταχ 5 δββουίβ. [ΐ ἀδποίθβ ἐππαΐθ ἐσμάθηοψ. Απᾶὰ θη 
ψ6 τοϑα {μεῦ 411 ἃτ6 ὅψ παέμτε οἰηάγοη 5 τὐγαΐξἧ,  Ἀδύθυου θ6 ἐμ ρῥγο- 
οἶδθ χηθϑηϊηρ οἵ [86 σογαᾶβ, 10 οαπηοῦ ΘΟΉΥΘΥ ὉΠ6 Βοητηθηὺ “ ὑμαὺ γ78 
816 ἰοία!}]}ν οουταρῦ, σι πουὺ δηγίβίηρ ροοα ἴῃ πι8 : [ῸΓ {818 15 οοπίτα- 
ἀϊοίβα ἴἢ [86 ρ878}16] ἴὰ {π6 Ἐυριβῦϊα ο {πΠ6 Ῥοιηδηβ, ὑΠΟΥΘ 1τὖ 18 
αϑϑουίβα {πα {π6 (θη Έ}165 τῖρῦ ἀο ὃν παΐμγο, Ὁ [86 Ἰηπαίθ {θῃ- 
ἄδπου οὗ {π6ῖν ταϊηᾶβ, {π6 ἐμῖπρβθ οομίθιηθα τη {π6 ἰᾶνγ. ὙΠ6 1468 οἵ 
αὐϑοϊμέο, ἐοέαϊ ἀορΥανν, ἴῃ Τὰ ρί, 11. 8. 15. δημιι] θα θυ Βοπη. 11. 14. 
Ήδηοδ οἠεϊάγοη, ΟΥ᾽ τυταΐ, οασι ταθαπ ΠΟ τιογ6 ὑμ8ῃ ἰαδία ἐο ριεηϊβηιθηΐ. 
Τὸ 58. 85 Εἰδᾶϊθ (068, {μα 106 10676 ἐξγομσῆ Ομ υϑῦν ὀιγέϊ αοέμαϊϊῳ 
μηᾶον ἐΐ6 ατοξεῖ εὐγαΐξδ 964, ΟΟά, 88 τῇ ὑμαῦ σσουθ {π6 ῬΥΌΡΟΙ βθῆβο οὗ 
ἜΡΉ. 11. 8., 15 ἴο ραῦ οπϑ᾿β σἹρΊαΙν (ΑΙ ν] Ί8010 ΤΠΘΟΙΟΡῪ ἰηΐο {π6 Ρδ8- 
βᾶσρ, 8η6 [0 [41] [.651465 1Ιῃηὔο 8. ΘΥΤῸΥ ΟὗἉ 1π ουργθίδίοη. 

ῬΆΙ. 1. 10. ““ Τπαῦ γϑ θδὺ Δρρύουα {πῖηρβ ὑπαὺ ἅτο 6δχοο]]θηί,7 εἰς τὸ 
δοκιμάζειν τὰ διαφέροντα. ΤἼ].6 561η856 οἵ [86 τοῖς νγογβ 18 βοτλθυ δύ 
πποογίαία, 16 ῬάγΆ16] 15 ἴὴ Βοσα. 11. 18. ““8δηα Κπονγοδὺ ἢ15 ψ1]}}, 
δ ἀρργουθδὲ ἐΐ6 ἐπῖπσε ἐμαὲξ αὖὸ πιοῦθ δχοοίίοηί, Ὀθῖτρ Ἰηδίγποίοα 
ουΐ οὗ ἐπε αν. Τῇο οοπίαχύ οἵ {π6 ρῆταβο ἴὰὼ {π6 Ἰαύίο θ]δοθ, ποῦ 
οΪν {π6 ργθοθᾶϊηρ, ἀποισοδέ ἢ εὐἱϊ (πὰ σΟμπθοῦοη. Ὑγι ΒΙοΒ. [ῃ6 
ψΟΥΒΙΟΙ “ ΔΡΡΙΌΥΘ {π]ηρ8 {πᾶὺ 16 6 Χο] ϑηὐ, 18 ἰαυθο]ορΊοα}), Ταὺ 4150 
{π6 βασοοϑαϊηρ, δοίηφ ᾿πδίγιοίοα οι 9. ἐδ6 ἰαιο, ἕανουτθ [8 5686 
“ἐ ῥργρονϑϑὺ ὑπ] ηρ8 ἐπα ἀ1Π6:',᾽ οὐ ἀἸβοθυπθδὺ {88 αἸβθγθηοθ Ὀθύνγθθῃ στρ 
Δη4 ψτοπρ, Ηθηοδ {π6 ρῆγαβα μδ8 {818 Βθ τὴ 6 Β6Ώ88 1η 1], 1, 10, 

ἜΡΗ. νἱ. 17. ““ Απᾷ {μ6 βιυγοχᾶ οἵ {π6 ϑριυ]ῦ, ΒΟ Ὰ 18. 1886 πον οἱ 
(οᾶ." Τῃη ογᾶδυ. ἰο ἀϊβοονϑὺ {π6 τηϑϑηϊηρ οὗ ἐδ τοογὰ 06: Οαἷοά, ῥῆμα 
θεοῦ, μετα ἀδπομπιπαίθα “ {π6 5νοσα οὗ {π6 δριγι,᾽ 10 185. ἀθβιχαθ]θ τὸ 
ΘΟΥΩΡΆγ6 {Ππ6 ΘΧρτθββίοπ ποῦ ΟὨ]Υ 1 1[56]} 1π ΟΥμου ΘΟππθούοηβ, ραΐ 
ὙΠ ἃ ῬάτΆ]16] ραββαρα ἴῃ Ηρ}. ἴν. 12. ; ““ΕῸν {16 ποτὰ οἵ (οά 15 
ααϊοῖς πα ροσπογέα], δηᾶ βματρουῦ ὑπ δὴν ὑνο-οασρα βυγουα, Ρ] το ρ; 
Θύθπ ἰοὸ {π6 αἰνίἀϊπρ' ἀβαπᾶθν οὗ βοὰ] δῃᾶ ϑριτιῦ, πα οὗ {π6 Ἰοϊηῖ8 δῃὰ 
ΤΊΔΙΤΟΥ, 8ΔΠ4 15 ἃ αἸΒοθυηθι οὗἩ {π6 ἐπουρ 5 δα 1πἰοηΐβ οἵ {μ6 ποαγί,᾽ 
Τῃ 811 {π6 ρΙδοβθβ μου ῥῆμα θεοῦ οὐοουγ8, νἱΖ., Βοτ. χ. 17.» ΗΘ}. ν]Ἱ. 
ὅ., κι. 8., 10 τοΐουβ ἐο {πΠ6 σοϊωμηδηα8, ῬΥΟΙΏΪΒ68, ΟΥ᾽ σοι 8 10Π85 οὗ 
(οά, Δορογάτηρ' ἰο {π6 τηοαϊβολίίοι οὗὁἨ {88 οοπίοχύ 1 θϑίοησβ ἴθ. [π 
1|Κ6 τρᾶθηοῦ ἐμ6 δαυϊναϊοηῦ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, ἴὰ Ἠ6}. ἴν. 12. 4106 68 
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ομϊοΗγ ἰο (86 ἄϊνϊπο ἐμγθαϊοπϊηρθ [π ΘΥΘΟΥῪ ο886 ἴύ 18 ἐδ σοβρεϊ, ἴτι 
ΒοΙη6 δϑρθϑοίβ οἵ 1ξ, 8 ργϑαοϊιοα, Ὑ ΙΟΙ 15 τηθαπ, ΤῊΒ Ῥάββαρθ τη {86 
ΕἸ ρἰβεῖθ το {π6ὸ Ἡ Ότονβ ΡΙ ΑΙ ΪΥ Ἰαϊοαΐοβ {πῸὰ8 ταῦοῦ, ΗΘΏΟΒ, 88 8 
ΡᾶγΆ116] ἰο ΕΡΆ. νἱ. 17... 10 ὀοπῆση5 ἂὖ ἰδαβῦ {ῃ6 ὉπΙ Όστη βθη86 οὗ ῥῆμα 
θεοῦ. Τῷ 15 ἴμ6 ἀοοίτϊπο, Θβρθοῖα!ν ἱμαῦ Ῥατὺύ οἵ 1ὖὺ {ῃαῦ ὈοΓΘ ἀσαϊηδὺ 
βἴη δηᾷ βίηπουθ, ΒΊΟΝ 15 ἀρθβουθθα 8485 {Π6 βισογα 9}} ἐδ δριχίί, Α 
τϑοθηΐ ᾿πίουρυθίοσ οἵ (86 Τυριβυ]6 ἰο {π6 Τρ θβίδηβ ΟΥΪΘΥΟΊΒΙΥ ΘΥΥΒ 
ἐμουθίοσθ ἴπ δ σῖπρ' ἐο 1Ὁ (86 56π86 οἵὗὁἨ ἐμ Βιδίθ.α ἯἪθ ἀο68 ποῦ {6]] 
15 μον {μ6 ἃροβίίθ οουἹᾶ Ὄχμοτὺ {86 Ουιβάδηβ αὖ ΕρΡμθϑαβ ἰο [8 Κθ 
[86 ΒΙ0]6, νθη τ 15. 811 Ὀαὺ οογίαϊπ {μαὺ ὑΠ6Υ δα ποὺ {ῃ6 αὙτθεῖκ 
ΟΙᾶ Τοβίασαθηῦ πὰ {ποῖ μδηᾶ8, Δα α]α ποῦ ροόοββθδβ {πΠ6 θοοΚβ οὗ [ῃ8 
Νον Τοβίαιηθηΐ, βοπλ οὐ ψ ΠΟΩ πο γα ποῦ {μ6η πείθῃ. Του Βδᾶ 
ποὺ ἰδ6 τυϊζίθη ΒῚ0]6 αὖ 811. ΤΟΥ ομθ Ὑ1Π 8566 ἐμθη {μαὺ {86 
ἐς γγογὰ οὗ Αοἂ " σαῃποῦ τηθδη {π8 “ΠοΙγ δουιρύατο." 

ἸΠΩΡΙΌΡΟΙ ΘΧϑρ 85 οὗὨ ρ8γ8}1618. ἃτ6 βοι 88 {π686 :---- 8]. 11. 27. 
ἐς ΑΒ ΤΥ 88 ῃαῦθ θθθῃ βαρ(ϊΖρα πο ΟἸτῖδῦ πᾶν ραΐγομ ΟἸγβύ. 
Τὴ Βομλ. χῆϊ. 14. {Π6 Βᾶπιθ ΧΡ  ΘΒΒΊΟ. ΟΟΟΌΓΒ, ρμέ οα Οὐδέ, Ὀπὺ ὑπαῦὺ 
δχρ  δἷπβ ποίβμῖηρ,, ἴον πουρὴ ορροβϑά ἐο πιακίπρ ργουϊδίοη, ΚΟΥ ἐδι6 768}, 
γοῦ {π6 αὐίοι 15. δἃ8 ΟὈβουτο δ8 {π6 Ῥῇγαβθ 1.561. [Ιἢ (οἱ. 111, 10., 
διρϑῖτι, 76 Πανα {π6 ρἤγαβθ, ““ ραῤίηρ οα {πΠ6 ΠΟῪ ταϑη,᾽ πρὶ γἱπρ γ6- 
ποτὶ ἴῃ Κπον]θᾶρα δον {86 Ἰτηᾶρὸ οὗ (υιβύ, Κιηπθ55, Πυτ  ] ΘΠ 688, 
τηθοίκηθϑβ, δπα ἃδονα 8]], ομαυγ. ΕὝοΙα [Π15 ΘΟΙΩΡΑΓΊΒΟΙ οὗἁ Ρᾶ18116]5, 
ΠΟ οΟἷθδι δχρίαπδίϊοῃ οὐ {86 νογὰ ὑγϑηβίαίθα ρμὲ οἡ 18 ἀθα ποθ, [Ὁ 
ἀδποίοβ ἐπέϊμιαίο ππΐοη. ΤΠΒ τη ἰτηδύθ ἀπο τὰ ΟἸΒτιβύ 15 ποὺ 146η-- 
(1641 τι ἰπᾶποββ, Βυτ] 6 πη 6585, τη θοίς 685, ομαῦγ. ΤῈ Ἰαὐθι 816 
{86 οἴβοίβ οὐ {86 ἔοσαθσ. ὙγΈθη {86 508] οηΐουβ ᾿πίο ὑγὰ6 δηᾷ ἴπ{1-- 
τηϑίθ βυσαραίθυ σι {μ6 Βδάθβομμοι, 10 Ῥθοουλθβ Κι, Ἀυχα 016, πη θ6 Κ, 
Δα οι 016. ὅϑου -βυτηραίαν πῖτ ΟἸΒτῖδύ Ῥγοάποοθβ {818 αἸΒροΒΙ οι. 

6]. νὶ. 17. “Ἐγοια μοποοίουίῃ, ἰοῦ πὸ τϑῃ χοῦ ]8 τὴ6 ; [Ὁ 1 64 Γ 
ἴῃ ΤΩΥ Βοαγ [μ6 τπιϑικβ οὗ {π6 Τιμοχὰ «6885. 2. ὐοΥ. 'ν. 10. ““Βρδιῖπρ; 
δου ἴῃ {πΠ6 Ὀοᾶν {88 ἀγίπρ' οὗ {π6 Τιμογὰ «6508. ΤῊΪΒ ρῇγθβο ὑΒΓΟΥΒ 
πὸ ΠΙρμῦ προ ἐδ πιαγᾷς οἵ (86 Τιογα «688. 2. (ον. σὶ, 28---27. 
ΤῊ8. ραββαρθ 15. ποῦ Ῥδ7Ὰ}161, ποὺ ἄοθβ 16 δχρίδαϊῃ πιδῦ {8686 τηϑυῖςβ 
Ὑγ7616. Απα σεῦ ταϊρμύὺ αὖ ἢγβὺ βίρῃῦ ἀρρθδι ὕο τϑηοῦ 1ὖ ἃ ὙΘΥῪ 
ααοβέομθ]α 1Ππϑἰγαϊῖνα ρίδοθ, 15 {86 ἴδοι {μὰῦ {π6 ΕἸΡΙβύ]16 ἐο {86 
(ἀαἰαὐϊατιβ νγὰβ πσιίθη. βοὴθ Ὑ8815 δ6,ογ6 [86 βθοοπᾶ ἴο {88 (ὐουἹη- 
{μῖλπ8.. ΤΏρΙΘ 18 πὸ ἀπο ν ἴῃὰ ππαογβίαπαϊμρ πυμαῦ {Π 6 τη Κϑ 
Του ἰο. 

Απούμου' ᾿ΩΡΥΌΡ Θ᾽ ΘΧΆΣΩΡΪ6 οἵ ρᾶγ811618 ---π ΡΙΌΡΟΥ θθοδιβθ {86 ὁπ 6 
{Ἀγονγβ πὸ Πρ τ βαΐθυου οα ἐπ6 οἴου ---ἰθ Ῥβαὶ. χχχνπῖ. 10, οοτηραγοά 
ὙΥΓ 1 βάια, χῖν, 26. 27. [η {86 Ἰαςίον ρ͵δοθ, 1 15 το αὐθα {παὺ «᾿ οπδ- 
ἐπὰπΒ οΥ685 Ἴογ6 ΘΗ] ρ απο, μανίπρ ἰαΚθα βοσὰθ ΠΟΙΟΥ͂ ὈΥ͂ ΜΑΥ οὗ 
Το οβτηθηί. ΤΉΪ5, Βουγθυεσ, ἀοθθ ποὺ θηθθ0]6 8 ἃ ψαῖὺ [Π6 ΤΟΓ6 
το αν (0 Ἀρργθμοπᾶ {πὸ ἴογοθ οἵ {88 Ῥβαϊτηιβῦβ οοτα αἰπύ, {πα΄ ἐλά 
Πἰφῆξ 9, ἀΐδ ἐγο8 τσας φοῆθ ἤοπι ᾿ἴπι. Τὸ 15 ὑσὰθ ὑπῶῦ ὑπ Θγ688 οὗ ἃ 
Ῥδύβοις ἴῃ ροοᾶ ἈΘΑΠ ἃΓ6 βοπιοέϊηιο8. 80 βίσοῃρ 885 ἴο ΒρΆΤΕΙ6 1 [ῃ6 
Τα γ5 ΟΕ Πρῆς; δπᾷ {παὺ πμθη {Π6 οοπβυ τα 01. 15 ὙΤΟΤῚ ΟΥ̓ ΒΙΟΚΠ658. ΟΥ 
συϊοῦ, {860 Ἰοβα {μοὶ νἱροὺῦ ἀπθᾶ θυ Π]Πδπογ. 411 μαὺ 186 ῬΡΒαϊτηϊβί 

1 360 Εδᾶΐο οὐ ἘΡΏ685. Υἱ. 17. 



298 Βιδίϊεαϊ Ϊ1ηξογΡΥοζαζίοτ. 

Το ίουβ ἴο 18 αὐμιῆθθ5 0 186 ἐγο5 Ἰπαποοα ὈῪ ργθαῦ ὙγθΑ ΚΠ 688: ἃ [δοῦ 
ὙΒΙΟἢ 1Β τομοτθᾶ πὸ ρ]αΐποι ΕΥ̓ {π6 οοπίγαβῦ Ἔχ ϑβϑά ἴῃ {86 ὁ488 οἵ 
“] οπαίμδη Ἐ Θγ88 θοῖηρ' ΘΠ ρ ἰθηθά. 
ἘΠ ΌΔΠΥ͂ πυρδίοτΥ 18 Ὁποίμ δ᾽ ρΆ18116] τ μῖοῖι πᾶ5 ρ6θη δἀἀπορα {πὰ8: 

“ς Τῇ 1π|κ6 ταϑημου, 1 γ͵χα σοΙηραγο 1 ΤΊ655. ν. 29. 1 66, νοι. 19., 
Ὑ78 5141} ἢπᾶ {μαὺ [π6 ςρίγίέ ταθηοηθᾶ τῃᾳ {6 [ὈΥΤΊΘΙ ραβδᾶρθ, (068 
ποῦ ἀομποίθ ΔΗΥ ἐλίγα οοπβει ποῦ ραγὺ οἵ ταϑη, ἀἸἰβίμποῦ ἔγοπι {Π6 βοὰ] 
δηαᾶ μοᾶν, θαῦ {παῦ 10 ταθαπ5 {π6 βρὶσισπαι βίγοπρθ Ὀοβίονθα ὑΒγοαρ ἢ 
ἴμ6 στᾶθθ οὗ {π6 ΗΙΥ ϑρὶτιῦ, ἴῃ οὐὐ τϑηονδοῃ ἃΠπά βδη ΠΟ ΔΙΠΟΣ : 
ἴον {πὲ Αροβίς πᾶ6, βρβακίηρ οὗἩ ἴαλἰίββ ὑβδοίβυβ, ἀββουῦ!68 {Π61ὴ ἃ5 
βοηῃϑιαῖ, ΝΟῚ ἨΑΥΙΝΟῸ ΤῊΒ ΞΡΙΒΙΤ, ὑμαὺ 15, 88 Ῥ6ΥΒΟηΒ Δραπαοποα ἰοὸ 
{0]]ονν {πο οσσπ 61] νγαῦ 5, ΠΥ ΒΘΥΘα ἃπα ἀμβθηοῦ θα ̓ γ {μ6 ΗΟἷΥ 
ϑρ τ." 
[ΔΙ {815 18. ὁπάθαγουσιπρ ἰο χρη ραγ811615. συ ]οἢ το ποὺ 50. 

ΤΠΟΥΟ ἰβ ηὸ ἀουδὺ {μαὺ βριτιῦ, βοὰ], πα Ὀοαγ, 806. ταθηθοηθά ἴῃ {86 
ἘΡ 8116 ὑο {π6 ΤΙ ββϑιομϊδηβ ἃ8. ὕπτθα οοπϑίιπθηῦ ρᾶγΐβ οἵ τηϑηβ Ρ61"- 
500, {Π6 βᾶτηθ αἰ νι βίοη ΠΙΟΒ ἈΡΡΘαῦΒ ἴὰ Ρ]αΐο δῃα ῬΆ11|ο, νἱΖ., [86 
ϑηΐμλα] παύαγο, {π6 ταίϊοηδ] ΟΥ̓ Βριγ 8] παύατο, ἀπα {π6 Θχύθυμαὶ Ὀοαγ. 
ΤΠῊ6 ἴθ μ6ῖ6 το μαἀθγθα 5ρίγὲξέ ΠΘΥΘΥ τηθϑη8 8ρίγίξμαί 5ἰγθησέδ, ΤΟΥ͂ 
οουἹά Ὁ 6 ἰακοη ἴῃ {μαῦ βϑῆβο ψιβουῦ ἃ τηϑηϊοϑὺ βο  θοῖβη, 51Π06 
ἀμέμπτως σπου ποῦ Ὀ6 ΔΡΡΙΙΟΔΌ]8. 

Απούμου ΘΧΘΙΏ0]6 ᾿ΠΠΡΥΟΡΟΙ͂Υ Δα ποθά, 8πα γ᾽ο] προ ὈΥ ὑμπαὺ τη 88 
8Π ΘΙΥΟΠΘΟῺᾺΒ 56η86, 15 Μείί. χυὶ. 18. “ὙΠοὰ τῷ Ῥοίο, πα ὍΡΟΣ 
{μ15 τόοοῖκ 1 ψΠὶ Ὀυ}]4 τὰν ομυτοι. ὙΠ {μ18 μὰ8. Ῥθθ οοιαραγοά 
1. ὐου. ἢ]. 11., σοσα Ομ τιϑῦ 15 ἀθοϊαγοα ἰο θ6 {π6 ομἱγ ἰοππηααύοι οὗ 
{86 οὔυτοῦῃ. Ηθποθ {86 Ῥαββᾶρθ ἢ85 66 δχρ διπηθα {πΠῈ8 :----“΄ Τα 
αὐτῷ Ῥοίου οὐ ἃ. σΌοῖκ, δπα ὌΡΟῚ ταν 861}, {86 τοοῖκ οὗ ἀρ68, Μ1} Γ Ὀα1Π4 
ΤΩΥ͂ Θματοῖι." ΟἸΒοΙΒ τορατα Οἰαϊ, 1. 16.. οῃπ νἱ, δὅ1., 1 «ομη. 111, 
28.. ἵν. 2, 8., ἃ5 ῬάτᾺ}16] ραβθαρθδ, ἈΡΥΘΘΔΡΪΥ ἴοὸ 1 Οἢ, {Π6 ΤΌΟΪΚ τη θη 
Τοίογ᾽ 5 ουη εδϑίοη. Βαῦ {818 τηἰουργοίαίιοη 15 θαυ! γ ὐθισασγ. ὙΤῈ6 ! 
Ῥαββασθβ αποίθα 85 ρᾶ 1816] ἅτ ποὺ βο. Τὴ6 τηθϑηϊησ' οὗ {π6 ἰοχὺ 15. “ 
ΘΧΡΙαπϑα ὈΥ {Πη6 πουαβ ὑποιάβοῖνθβ, {Π61} ᾿πητηθαϊαίθ οοηἰοχύ, δηα [Π8 
βαρβοαπθοηῦ πἰδίοτυ οἵ Ῥοίοσ. Τῇ δροβίϊθ Εἰμηβο 15 {88 τοοῖς ; δῃὰ 
{Π 6 ΟὨ]Υ ραβϑᾶρθ Δρρυοδοβίηρ' ἰο {π6 παίατα οὗὨ ἃ ρ81 8116] 016, ΟΥ δ 
811 οχρ  δηϑίουυ οἵ [π6 Ῥγθβϑηύ 15 ΤΡ 68. 11. 20.., ΒΘΙΘ 10 15 Βα: οὔ {86 
ἘΡμοβίδη θ6]ιθνθῖθ, ὑμαῦ {πον σγοῦθ Ὀπ1Πὺ ρου ἐΐθ Κοιπααζίοη οΓ 
αγροφέϊες απά ρτορ]ιοέδ, ἴ. 6, ροη ἐδ ἠομπάαϊξίοτι ἐλθν ἐξιθηιδοίυθ 5 0676, 
ποῦ Ὅροι {μαὺ ψ]ΙΟἢ {πο Υ 1614. 

Ὕγ6 Βᾶγνθ {ππ8 ρἴνϑῃ δχϑιλρ]685 οὗ ὕνο ἱτηρογίϑηΐ Βοιτοθβ οὐ 1ηὐογ- 
ργϑίδεϊοθ, {π6 οοπίοχύ δπα ρᾶγα}1618. ΓΠΘΥ͂ ΔΥΘ ῬΓΟΡΘΙΙΥ ὁπ6 δη6 ἐμ6 
ΒΆη6. ΤῊΘ ΟΠ6 15 8Δῃ ΘΧΡΘΠΒΙΟΩ οὗ [Π6 οὐμοῖ, Βοριπηϊηρ τ ἢ ἃ ποτα 
ΟΥ̓ Ρῆχαβθ, 105 ὙΠ οὐ οομίοχύ 18 Θομβαϊίθα, ΤῊΘ Θχαταϊπδίοη 18 
οομίϊπιθα, {11 ἃ. βϑοίίοῃ. ΟΥὁ ΡΑΓΑΡΎΔΡΗ μα ᾿ποϊυααοαᾶ, Τῆδ βρβοσα οὗ 
ἸΠΟΑΌΪΥ 15 σΥΘ Δ] Θη]αγσϑα {11} ἃ Ομδρύθι ΟΥὁ ΤΟΥ͂Θ ὍΘ οοπδα]ίοά, 
ΤΉ ΘΟ Οἤδη1081 αἰν βοη5. Ροῖηρ' αἸβοραγτάθα, Τμαῦὺ {Π6 γὙϑβα]ῦ τηϑὺ 6 
ἸΏΟΥΤΘ ΒΘΟΌΓΘ 8Π6 Βα βίδοϊουυ {π6 ΘΟΙΩΡΑΙΊΒΟΙ 18 Ῥτοϊοηροᾶ, {1 {86 
ῬΟΟΪΚ ΟΥ̓ ΘΡΙβ{16 ἀπᾶθυ οχϑιη!ηδίιοη Ὀ6 ΡῸΠΘ ουοῦ, ΤΟ ϑηθτα θοαγ οὗ 

1. 566 ΟἸβμδιβθηβ Οραβοῦϊα, υἱ,, θ6 Ναίυτα Ἐυτλδηθ Τυϊομοίοπιῖια Ν. Ὑ. Βουρίοτθτι8 
Τορορίδ, ἢ. 145, 6ἐ βόρῃ. 
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186 ϑουίρῥαυτοϑβ 18. διαρτθοθᾶ, ἊΑ. ππίνθυβαὶ οο]]αἰόπ 18 τηδᾶρ. ὙΠῸΒ 
{8μ6 οπϑ 18 δῃι δχίθπᾶοα δρριοδύϊου οὗ [86 οἴμβου. Οπ ρϑῃθιαὶ Βοιο8 
15 41] {αἱ μα θδθϑαὰ ειϊπογῖο οομβιάθσθά, Ῥαῦ τὖῦ 15 πιβοῖα] ἴο βοραγαΐβθ 

10 ᾿αίο ἀιδοτγοπὺ οοπηραγίμηθηίβ, ἃπα ἴο νἱθ 1Ὁ ἴῃ γα οι 8 ἀβρθοίβ. 

ΟΗΑΡ, ΥἹ. 

ἘΧΤΕΒΝΑΙ͂, ΒΟΒΟΕΒ ΟἿ ΑΝΞΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ἹΝΤΕΒΡΕΒΕΤΑΤΙΟΝ. 

Βστ 816 το τϑρ!γ ναὶ! οὐτβθῖγθθ οὗ {μ6 τῦ]6 πιο ΘΠ]ΟΙΠΒ. ἃ 

Θομαραγίϑοη. οὗ ομθ ρατῦ οὗἁὨ τϑυβϊδίϊοπ 1 ἀπ οίμθι, {Π6. ὈυβΙτΘ88 οὗ 

τηϊουργϑίαθίοι 15. ποὺ οομαροίοᾶ. ΟΥΒΟΡ βοῦγοθβ οἵ δχροβιοι τησϑῦ 

Ῥ6 οοηρβυϊἑοᾷ. ὙΤμ ΒΙΡ]6 ἰβ ἃ βϑ Ἰη ουργοίϊηρ σοϊατηθ ἴὸ ὦ ρυθδῦ 

δχίθηί. ΑἹ] {88 δαπᾶεταθηίαὶ γα 8. οὗ το] ρίοι πιὰ 6. ἀϊβοονεγθᾶ 

ὈΥ τηθᾶπβ οὗἩ 1561 Απὶ οὐϊπαυυ τϑϑᾶθι τηδῦ αὐΐαῖμ ἴἢ0 ἃ ῬΓΌΡΘΙ 

δοαυεπίαποθ τα (μ6 στοαὺ ἀοοίχσίηθβ ου. τ Βῖο ας ΒΒ Βρισιῦαδὶ 118 

ἄερθηᾶβ {πτουρῃ {16 ϑοιίρύστοβ δίοπθ Βυΐ {86 Ῥιοΐθαβοα ἱπίρυ- 

Ῥγϑίον πϑϑᾶβ βοιπϑίμίηρ Ὀθβιθβι Βορυ]αίίμρ, ἃ8. Π6 068 οὸ Βοιὴθ 

οχίθπί, {π6 το σίουβ [81 οὐἨ οἴμουβ, μ6 βμου]α πού 6 βαϊ!βῇβα σὴ 

1π6 ῬοΟΚ ἰὐβο 1 δ 18 οσῃ δχροβίνου. ΟἾΒΘῚ μ6ΙΡ8 ταυδύ θ6 σϑβογ θα 

ἴο. (ΑΒ τοῦοῦ Ἰοαγπΐπρ' μ88 Ῥθοη Ὀτοῦυριῦ τὼ Θὰ ΟἹ 1ΐ, 10 Ὑ7ΘΥΘ 

ΠΥ ἰο ἱσποῦθ {Π6 τϑϑαϊίβ τυ ϊομ Ἰθαγπίπρ' μᾶ5 αὐτο αὖ, Ὑ 6 ΚΠΟῊ 

ἴπαὲ [π6 {ταϊμ οὗ 6 ΒΙΡ16 βαν Ὅθθῃ ρουνουίθα δηᾶ τουββρα, 

Οτοαῦ ραΐπβ μβᾶνθ Ῥθθη (θη ἴο τ8 1 βρθδξ ἴῃ ἴδνου οἵ {π1π|ρ8 

ξογαῖσῃι ἰο 115 σαεπῖαβ. ψΊΟΙΘ ποθ μὰ8 Ῥ6θη ἄοῃβ (0 108 τηθϑηΐηρ, ΥὙΥ̓ 6Ρ6 

10 ΟΠΪΥ ἴο οοππίοχαοῦ {π688. ῥγόοθβαθθ, 1 που] Ὀ6 ἀθβίσαθ]θ. ἴο δήω- 

ῬὈΙΟΥ͂ [μ6 συ τγϑᾶρομβ ΜΒϊοῖ μᾶνθ οοπίραϊθα ἴο ΒΆΘΗ ΡῬΘΥΨΘΙΒΙΟΠ, 

ἼγαΘ Ἰοασηΐηρ; Βμου ἃ θϑοοταθ {π86 Βαπαπιδιᾷ οἵὨ ὑπο τ ρίοῃ, ὙΠΘΓΘ 

ΔΙοπα 1 ἴα βαποιι ρα, ὙΥΉ16 τὸ μοϊᾶ {μογοίοσθ, ὑμαῦ {π6 Β1016 οδῃ 

θ6 ππἀοτιβίοοα ἴῃ 411 105 Ιοδάϊηρ' ἔδαύπτοθ ὈΥ {π6 Β10]6 1{881}, νγθ τησϑῦ 
τορϊηξαίη αὖ [π6 βᾶτηθ ἰΐωθ ὑμπαῦ 411 105 ραιῖβ οθπποῦ 6 δχρίαϊπθα 

ΒΥ [88 βθῖηθ ριόοθθβθ. Μϑῃν 8186 ἀδυῖς πα διηθίρτιουθ, Εὔγθη ἴῃ 

αϑοογίαϊαΐπρ' [88 οοὐτθοῦ Βθη86 ποὺ 1688 ἔβαῃ ἴῃ ἀθἔβπαϊπρ' ὑπ6 ὑσυ, 

οἶμον τοθοῦτοθβ 816 τϑαυϊτοᾶ. ΥΥ6 ταυβῦ ρῸ ἰο [6105 ϑχίοσῃαὶ ἰο {Π6 

Θουιρύαγθϑ. 
Ἤν ἱπϑυϊιοϊοαῦ ἃ τλοτο οοἰ]αϊΐοπ οἵ {π6 ΒΙΡ]6 156} ἀραγὺ ἔροτα 

ΘΧίρυΩ8] δἰ ἀ8 18, ὅο ξαγπῖβῃ (88 τὶρῃῦ Βθη88 ΟὗὨ ἸηΔ ΠΥ ῥᾶβθαρθδ, ταθν Ὀ6 

5668 ἔγοτα βυοα δοτησηθηίαιῖθβ 88 ὁ {πΠ6 561 ουρυθηρ᾽ ποίθθ οὗ {πὸ 

Θχοϑ πὸ Φομη Βιίόνση. Τμὰβ ἰπ θη. Υἱ. 8., 88 ρἼνϑβ [Π86 58Ώ80, 

ςς ('οἂξβ Θριυῖα βίσουθ τῖτα τπθπὶ ΒΥ 818 ᾿πτγατά ροοά ταοίοηβ, ὈΥ͂ {Π6 

Ἕἤθο κα ποῖ μα οαμπβοα {61 Θομβοϊοιβηθββ ἴο σῖνο ὕπϑτὰ, ἃμα Ὀγ {86 

Θουμ56]5 ἀπά τγατηΐηρβ ρίνθα ἔμϑῖὰ ὈΥ ΝΌΔΕ, (μ6 Ῥγθθομοῦ οἵ τιρθίο- 

Οὐβη688.) Ηδτθ {π6 τηθϑπΐπρ οὗ {π6 ὕνγο ἱπηρογίαπ᾽ ὙγοΓ]8 βέγίυθ τοί, 

ΟἹ ΤΑΙΠΟΥ ἢ) ἀπα 5ρϊγιξ, ΓΛ, 15 ταἰβαρρυθμοπᾶθα. ΤῊΘ ἴοστηου 46- 

ποίθϑ ὅδ ϑιεζοοίεα, Ὧ6 Ἰονγοτοᾶ οὐ ματα! Ππϑοα, ἃ5 ὃ Θοτα ρατίβουι τ] ἢ {Π|6 

γοῦῦ ἴῃ ἐπ6 Αταθῖο Ἰδπραδρο 5μονΒ; [η6 Ἰαὐίοῦ ἄοο8 ποὺ τϑίοσ ἴο {826 
Ηοὶν ϑρισῖύ, θαὺ ο ἐμπαῦ ΒΙΡΘΙ ΘΗΘΓΡῪ 1 τᾶ, {παὺ ῬΥΙΠΟΙΡΙ6 οὗ 116, 
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ΟΝ ττὰθ ᾿πρἰαιίοα ἴῃ (μ6 πιοτίαὶ ὈοαῪ ἱπηιηθαϊαίθυ Ὁ ΦΈβονδῃ 
Ἡϊτη561}, ἀπ 15 ἐπογθίοσα οδ]] θα ἢ15 5ρί γί} 

Τὴ 1|κ6 ταϑηποῦ ἴὰ Φοῦ νἱ. 20., “1 Βαᾶγο βῃπϑᾶ: σδῦ 50.4}} 1 40 
ππίο {π66, Ο ποὺ Ῥγθβοῦνοῦ οὗ παθπ Ὁ (86 βατιβ οοτημιθηΐζαίου τηϊβϑίδκϑῳ 
τη βϑῆβθ ψΏΘη 86 ἱπίοσργοίβ, “1 οδηποῦ βα ϑΥ ΠΥ 7ϑἴ1οθ. ῸΓ τὴν 

βἶπβ, Ο ἰβᾷοὰ οὔβοσνοσ οὗ τηϑη. ΤῸ ἰτὰθ τηθδηῖηρ 18, “1 1 ιᾶγθ 
αἰηηοα," εἰ ἐγὼ ἥμαρτον, ἃ5Β 186 δαορίυαριηῦ ἰχαπβαΐθβ, τι πΒ]Οἢ 

ΔΡΎΘ6 {π6 ϑυγίδο 8η4 Ατὐαρῖο. “1ΠῚῚ πᾶν βίπηθᾶ, δῦ ᾶνθ 1 ἄοῃθ 
(9 (δ66, Ο {ποὺ νγαίομον οὗ ταθῃ 9 ὦ. 6.9 Ὑμδῦ ἸΠ] ΤΥ πϑγα 1 ἀοπ6 ἰο 
{866, Ο ἴδοὰ ΡΥ ρου τηθῃ 

Αρϑίῃ, ἴῃ 00 ν. 7... “Μδῃ 15 θοσῃ πηΐο ἰγου]8 ἃ5 {Π6 Βραυκβ ὑπαῦ 
ἤγ ὑρπαγᾶβ. ὟΝ 6 ἰϑάσῃ ἔγοτα [π6 ΤΩ Χ Χ,, ἀπὰ ν᾽ αυἱσαῖθ {παὖὺ [86 ΘΧΡτοβ- 
δίοῃ ἴῃ [6 οὐἱοῖπαι 11ὐογ Πν ἀοποίλμρ “ βοπβ οἵ Πρ ΠΣπρ᾽ ἢ ταθϑῃ8 
ϑιΟἹ }ῈΣ δίγά5. Τὸ 15. οοιαθοι πὰ {π6 δαύμον οἵὁἨ {μ6 Ὀοοῖ οὗ «700 ἰο 
τοίου ἰο {86 Ἰονγοσ δῃΐμλα}8 ἴου 1Πυβίγδίϊοηβ, δα τοῦθ ὈΥΌΡΔΌ16 ἐμοῦ 
τηδῃ Βῃου]α μα οομπιραγοᾷ ἰο Ἰνηρ' οὐθαίασϑβ ὕμδη [0 5}α7γ}5.3 

1. ΤῊΘ ταοβὺ πωρογίαπῦ βουτοα οἵ Ἰηἰεγργοίδθοι οαὖ οὗ [86 ϑου1ρ- 
(υγταβ {πϑιλβοῖνγοβ 15 Τοαπα τὶ ἀποϊθηῦ ὙΘΥΒΙΟΏΒ, 

Τὴ ΔρΡΙ σἱπρ' ἀποϊθηῦ ὑγαηβίδθϊοπβ ἰοὸ {π6 οἰποϊδαίίοη οὗἨ δουιρύατο 1 
18. ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 6 δοαφυδίηὐθά τὰ ἐπθ ομαγδούθυ οὗ {86 ρᾶγ ΘΔ} ΟΠ 6 
νγὸ ἱηςοπᾶ ἰο τ86..0ὡ. Τὴ6 ἅπι|6 θη 1ὖ νγὰβ τηδᾶθ, {π6 Πα 6 πΠῈ 

ΜΒΙΘῊ Ὁ ΔάΉΘΥοΒ το {μ6 οΥἱοῖηα!, [86 σϑηθγαὶ ΔΌΠ1Υ οἵ [86 ἰγδηβίδίου 
οὐ ἰταπβαίογβ, πα [86 ργθβϑπῦ βίαϊθ οὐ 105 ἐθχύ, ᾶιθ ροϊηίβ τὶ Ὑ ΒΙΟᾺ 

{86 1ηφουργθῦου ΒΒ ου α δ6 ΤἈΠΆ1]1ΔΥ, 
ΤῊ Ὀοπϑῆίςθ οὐὁἨ σομβα!πρ {π|656 ἀοοιπαθηΐβ οομβίβῦ ἴῃ ἀἰβοονϑυϊηρ, 

ὉΒΚΠΟνα. 56 η8685 οὐἨ ποτᾶβ δηᾷ ῬῇταβαΒ --- ἰῇ ΘΟΠΗγταϊηρ σγμδῦ 15 
πἀποογίαϊη --- πα ἴῃ ἀοίουταϊηΐπρ {π6 ραγύϊουϊαι βθηβ ΜΘ. 15. 8Ρ- 

ῬΠΟΔΌ]6 ΠΘγ6 γαιϊουβϑ τηθϑηΐηρβ Ὀδίοπρ (0 {π6 σπορὰ 1056] 
ΤΉΏΘΥ ἅ16 πβοία] ἴῃ τοβοϊνίηρ πμαὺ 15 οἰ. ἀρκποσῃ οὐ Π ίΪο 

ἀπαογθίοοά, Τὰ ἅπαξ λεγόμενα οΥ ὑθητηβ ἐπαὺ ΟὐΟαν ὑαῦ ΟΠΟ66, 816 

οἴδοῃ ΠΠαβίχαϊθα θη ΟὔΠΟΥ [6105 [Ἁ1]. 
ΤΊΘΥ ταᾶῦ 6 8͵5ο διαρὶογϑᾶ ἰο οοπῆττα {πὸ εἰρηϊβοαίίοιι οὗὨ ἃ ποτά 

ὙΠΟ μα8 θ6θη δβοοσίαϊ θα ΟΥ̓ οὐμοῦ τηθαηβ. ΥὙΥ̓ΒΘΠ ΒΘΥΘΙ] ὙΘΥΒΙΟΏΒ 
ΔΡΥΤΘ6, {8616 15 Βίοηρ' Ἔν] άθποθ οὗ 108 γαίῃ. 

Αραῖΐτι, ὙΘΥΒΙΟΏΒ ΤΩΘΥ͂ 06 Θοπϑα] ρα νι δαἀναπίαρα ἔοτ [16 ῬΌΓΡΟΞΘ 

οὗ ἀοίουτοϊηἴπρ' τι μαῦ ρϑτίοα]δι Β6η88 Βμου]α 6 Ῥυθίοστθα ουαΐ οἵ ταϑηγ. 

Ἡτο {μ6 ν βῃον {86 ἰτδαι ίομαὶ Κπον]θᾶρα οὗὅὨἨ (6 Ἰαπρίιαρθ, 8 10 
οχ βίβα ΠΏ 6η ὑπ  Υ οτἹρπαἰθᾶ, 

ΤῊ βοιλθ οᾶϑθ8 8|80 8η δποϊθηύ Ὑθυβῖοη. ΤΩΔΥ οἵνο 0 ἃ Κποόνῃ ποτὰ 

ἃ. τάγ6 βρη δοιαΐοπ, ΜϑΠΥ ὑθιτηβ ἅτ ΟὈβοῦσθ, ὑμουρῚ [88 πδυ8] 

τοί μοά μᾶ5 Βθοῃ δἀορίρα ἰο δβοοσίαίῃ {ποῖν οἰσηιποιδοη, ὙΥ̓ΒΘΩ 8ῃ 

δποῖοπ ἰγαπβ]δίΐοη οχρ]αῖπβ {μ|6πὶ βα βίβοίου!]γ, νγ Βῃοα]α ποὺ ᾿θβιίαῦθ 

ἰο ἀἄορύ ἐμ6 βοϊαξίοπ, 1Π]6855 1ῦ Ἀρρθαν ἐμαὺ {π6 δαίμονι οὗὨ 1 ἱπάπ]ροά 
ἴῃ οοπ͵δοίαγο, ϑοιιθίπηθθ {16 ῬΥΠΔΔΙῪ ΟΥ ιπαδιηθηίαὶ 8: Ή]ΠοΔ΄Ί0 ἢ 

ΟΟΟΙ 5 ἴπ ἃ ψουβίοι ψΏθα ἰὖ οου]α ποὺ Ρ6 ἀϊβοονουθαᾶ οὐβϑυυβθ. 
76. 5}181} πον τίου ἰο ἐμ τιοϑῦ τηροτίδηῦ ψϑυβίομβ οὐ {886 οῦῖρ- 

ἰαγ68 τηδᾶθ ἴῃ αποίθαῦ ἔτηθβ, ρἰνίπρ' ΘΧϑΏ 0168 οὗ {Π6}} 186 ἴῃ ᾿πίθυ- 
Ῥτοίδοι. 

1 366 ΤΌΘΝ 5 ΚοΙητηθηἑΑΥ, Ὁ. 156. 
2 860 Νογοξβ᾽ Υ ουβίοῃ οἵ 50}, βεοοπᾶ οαμίοπ, Ρ. 100, 
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ΤΗΕ ΒΕΡΙΤΌΠΑΟΘΟΙΝΈΉΎ. 

ΤἼη6 Οτοοῖς νϑυβίοι ἈΒΌΆΠΥ 681164. {πμ6 Θορίυεαριην ῬΥΘβΘαίβ. ἃ ὙΘΡῪ 

δποϊοηῦ βρθοίμιθη οὗ ἐγαπβιδύϊουι, Ἰμαβτα ἢ 85 1ῦ ΘΙ ΟΏΡΒ [0 ἃ {ἰπ|6 ποῦ 

αν ἀιϑίαπὺ ἔγοτα {μ6 οχ ϊπούϊοη οὗ [6 ΗΘΌΓοΥ 88 ἃ ᾿ἰνιηρ' ἰοαρσαθ. [{8 

ΔΩ ΟΣ τασβὺ αἰνγαγβ ρῖνα 10 ΘΟὨΒΙ ἀΘΥ8}} 8 ἱπηρογίδῃοθ, {Π6 ὑγϑα! 1018] 

Κπον]οᾶρα οὗ 116 Ἡοῦγον Ὀδῖπρ' [Π6 πὶ Θομαργδ γε γ ραγθ. [Ὁ βου 

(π6 βοῆβα δὐξδομοᾶ ἰο (86 ΟἹα Ταβίδιηθηῦ δὖῦ δῃ θϑυὶν ροτοα. ἀπά 
ἴὸ μὰ ΒΙΡΏΪΥ ναϊυοᾶ Ὀν {π6 96 )18 88 ἃ Ῥθορὶβ, {11} Ῥοϊθυωΐο Ζϑᾶὶ, 

ἴη {π6 γβϑὺ ὕἴϊχαθϑ οὐ {μ6 (Ἰμυϊβύαπ το ρον, ὑυγπϑα {Π 6} χηϊπ 48. ἀρϑιηδῦ 

τ. ΤῆΘ Νὸν Τοβίαμηθηῦ πύου β 4150 πᾶ 6 ΘΟ ΟΠΪΥ ααοίθα ἔγοτη 1; 
8. Βυιποϊδηῦ ῥχοοῦ ὑπαὶ 10 18. κα δίθ 1810 οοττθοῦ ἴῃ ρθποῦα!. Τὸ {Π6 
Ομ εϊδίίδη 1 ουργθίου Ὁ 15 ῬΘΟΌΠΙΔΥΪΥ Βουνι θα 16, βποθ 10 Θσ θἰδίῃβ. {π6 

Μοβϑιδηῖο ραββθᾶρθ8 50 Οἰθαυΐν οἵ {π6 ϑανίουν ὑμαῦ {Π6}Γ βθῆηβα οδῃηποῦ 
«611 Ὀ6 τηϊβίβικθῃ. “ἣν . 

ΤῊΉ15 νϑυβίοι 15. ἀΒ6 Ὁ] ἴῃ Ἰλὐουρσθπρ μ6 Ναὸν Τοβίαμαθηῦ 85 νν6]} 
αϑ {π6 ΟΙἹα, Ῥδοάσβο {μ6 ἀϊοίΐοη οὐὗὁἨ [16 ΤΌΣΟΥ ΠΘΑΥΪῪ ΤΘΒΘΠΔΌ168. 10. 
ΒοίΝ αὔθ ἴῃ {ἐπ6 βαῆιθ Κἰπᾷ οὔ Ἠθργαῖθθα αὐσϑοϊς, ἀπα ργθβοηῦ ἃο- 
οοΥαϊμρῖν {μ6 βαάτηθ Ἰάΐοπιβι Πϑποθ ἴῃ οχρίδιπίηρ {π6 ατθοὶς ᾿Γοβία- 
τηρδηΐ ἴὉ 15 88] ἴο οοημϑαϊὺ {π6 Θορύπαριην, [Ὁ 18 4150 {μ6 ραῦθῃΐύ οἵ 
ΤΩΘΠΥ͂ ΟἸΠΘΙΒ ψϑυβίοηβ, 500} 88 {π6 ]7)5ο θέιι8, {6 Ατϑθῖϊο, Ὀ651465 

Ἐργρίϊδῃ απᾷ ϑγυίδῃ οη68.. ΤΠ ἱπῆἤήμπομοθ Ὄχουθα ὈΥ ἰὖ θἰθμογ 
ΑἸ ΓΘΟΌΥ οὐ ἱπάι γοῦν ἀροῖ ΟΥΒΘΙΒ ΠᾶΒ Ῥ66Π ὙΘΙΥ͂ ΘΟΙΒΙ ἀΘΙΆ016, ὙΠαΐ 
{Π6γ6 ἅτ ἀοίβοίβ ἴὰ 1 ποῦθ Μ11 ἄθην. 10 ΒΔΒ ΤΆ ΟΥΤΟΥΒ Δη6 1τη- 
ρουξδοίοπβ Ὑοι 1186 ΘΧΡΟΒΙΟΙ τηπιϑὺ ΘΑΓΘΙ ΠΥ ποίθ. Τῆτηθ Πὰβ 
Ιοββθηθαᾶ 105 Ββουμιθπθαίοαὶ γαϊὰθ. Ὑ οὐ 1Ὁ 1111] αἰνσαγϑ Ὀ6 δὴ 1ηὐθγθϑύς- 

᾿ἴηρ Δοουππρηῦ ἴο {μ6 ἸΟΣ]οορτάρ μοῦ, {86 ρτδχαγλδυίδι, Πα {Π 6 ΘΟτηταθῃ- 
ἰαῖογ. ΤΗΘηϊαΒ μὰ5 ἀπᾶαΐγ οχα θα 1Ὁ 885. ἃ βοῦγοβθ οἵ ογίέοίδηι ΤῈ 

τοραχᾷ το {π6 (οχὺ οὗ [π6 ΟἹά Ταβίαπιθηῦ ; ἃ τηοᾶάθυῃ Θοτηπιθηναῦοτ'. ΠΒ 
τηοϑύὺ δχύγαναρδηί ἰαπαοα 1Ὁ ἴῃ ἂῃ Θτροδίέογψ νον. “41 Πδα ῥτὸ- 
οο664,᾽" βΒαγ8 ἢ6, “δ αύ ἃ 5Βμοτῦ ὙΑΥ ἴπ ἴὖ Ὀοΐοτο 1 νχὰβ οομυϊπορά {μπαΐ 
[88 Ῥγϑ)αᾶίοθβ ἀραϊπδὺ 1Ὁ ὑγοῦθ αὐξου]γ ππουπαοά, ἃπα ὑπ 10 νγὰβ οἵ 
1ΠΟΘΙΟΌ]816 δαγαπίαρο ἰονγαγα ἃ ργόοροι ἀπαογβίαπαϊηρ, οὗὨἨ [16 ᾿1ῦογα] 
βΒ6η86 οὗ δουρίατα.  ὙΠΒ 18 σΥΌΒΒ ὨγρουΌΟ]6. 

ἼΤΠ6 ψουβίοη 18 πιβ6 Ὁ] ἴῃὰ ΘΟΙΎΘΟΟΪΥ Θχρ αϊμῖηρ ἅπαξ λεγόμενα, 

νογᾶβ οὗ υπαθυδὶ ὀσοῦττθμοθ, οὐ [μΒο86 ΨΠΟΒΘ βἰραιποδίίοῃ οδηποῦ Ὀ6 

ΘΑ] ν ἀοιθυταϊηθα οἰτπον ἔγοτη {μον μανίπρ' ναυϊουβ ΒΘ η865. ΟΥ Ὀθὶπρ' 

οὔμοσψιβα οὈβοῦγο. 
Ἑχοᾷ. νἱ!. 9. (111. ὅ. 1ὰ ἐμ6 Ηδῦτθ). ΒΠΏΠ ΟΟΟΌΣΒ ΟΠΪΥ ΠΘΓΘ. 

Οὐ ΕΠΠρΊΙΒἢ. νϑυβίοη ὑγϑηβίαίθθ 1ῦ “΄ Ο]ΟΥΥ͂ ΟΥ̓́Θ 116,7 δ8 1 Μοβεβ, 

βθοϊῆρ' βῖρῃβ οἵ το οπηρ οα [86 Ῥᾶτῦ οὗ ῬΠΔΤΆΟΝ, γγὰ8 Το Ὺ ἴο πυχη Ὁ ]9 

υἰταβοῖ ἴῃ ΗΒ Ῥγθβθηοθ, ἐογσθροίϊηρ' [πΠ6 Βοποιῖμ' δοουτπρ' [0 ᾿ἷπὶ ἤοτη 

δι ουταΐηρ' Η15 τηΐτϑο168, ἀπά Ἰαγίπρ' 10 αὖ {π6 ἔδϑὺ οὗ {π6 Ἰπηρ' ὈΥ 
Δ] οσῖηρ Βῖτα ἴο ἀρροϊπῦ ἃ πιθ Ὑμθη ὯΘ Βμου]α οηΐσθαῦ (8.6 Τμοτὰ [ῸΣ 

{π6 τοιιόγαὶ οὗ [88 ρίαρῃθ. Βαῦ {π||8 18 [ἀγ-ἰδίομβοα, ΤῈ ΧΧ, 
ἰτϑηβίαία {π6 σου αἰοηρ τῖῖα τμ6 δανοιῦ ὅν, τάξαι πρός με. ΤῊΘ 

Ὑυϊραία οοἰποῖᾶθβ, Οὐρηβέϊἑιο παϊδὶ ψμαπάο, ὅτο. ; ἀρροῖπέ πῖιθ ἃ ἐϊπιέ 
«οἦσοηι, ὅτο. 

1 ρρ Ὧν, Αἄδτιῃ ΟἸ]αυῖκο 8 Ῥγοίδοο ἰο ἢ15 ΟΟἸΩσ ίΔΓΥ,. 

γΟΙ. 11. - 
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Τ δαί. χχυΐ. 9. ΠΞΌΠ. ΤΠ ψοταὰ οὐσπγβ μαῦ ομοθ. 1π6 ΤΠ ΧΧ, 
ΤΡ τοηᾶου 1 σιώπα; δε 5ἰϊεπέ. 

158. ν. 26. ΠΙΘΞ, ὡς κοπρία 1 ΧΧΝ, , φιιαξὶ εἰογοις ὙῸα]ο., Πκ6 ἀμη. 
Ουν ἘΠΡΊ ΒΕ νϑυβίοῃ τη θυ {πΠ6 ᾿Τογα ἔογη, ὙΓΒΊΟΙ 15. Ἰποογγθοῦ, 

ἄδη. χχ. 16., {μλ6 Ῥῆγαβθ Ὁ} ΠῚΌΞ 18 τϑηαθσθα Ὁγ (86 ΠΧ Χ, 
τιμὴ τοῦ προσώπου, α ργορίξαγῳ σίβέ, ὑοτταθα τηθία ρου! α }]ν α σουετῖησ 
97 ἐδ αοθ. ΑὉὈϊπιθΊ 66 ἢ ταᾶ]τοθ βάστα ἃ ργϑϑβθηῦ ἴο Ἀρρθαβθ ΠθΥ ἴῃ 
Π16ὰ οὗἩ [16 σγοηρβ 5818 μα Ὀδθη οοτρο 164 ἰο βυθοσ. ΤῊΘ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙ 
τηθβί ποῖ 6 γοΐδυγϑα ὸ ἃ υδίϊ, ἃ5 ΜΙ Β86115, οβθητη Π|6γ, 1) αΐμ 6, ν οα 
ΒΟΆ]Θη, ἀμᾷ Βεαυιηρατίθη Βαρροβθ. ΤῈ τιμὴ οἵ {π6 δορίυδοϊη, 
ἀοποίϊπρ ργΐσο, βαρροβίβ {πὸ Ἠρυχαῦνθ βθη86, ὙὙΏ1ΟΏ 18 δαορίθα δο- 
οογαϊηρίν ὈΥ οβθηϊαβ, βομυτσλαπη, ΤΊο]6, Τ ΘΗ, ΚαηοθοΙ, ἀπά 18 
᾿ Ζβ ἢ, 

Νυτα. ἱν. 20. »359 18 ν16}} ἐγαπβιαίθα ἐξάπινα, διιἀάοπῖψ. Τὸ τϑίθυβ 
ἸΠΠΠοταΠγ ἰο {μ6 ϑνδ!]ονιπρ οὗ [μ6 βριυ16, ἃημα τγὰβ πιθθα ἃ5 ἃ ῬΥΟΥΘΥΌ. 
Τὴ ὅδη. χ]χ. 6. ν ΤἼΡΙ 15. ὑγδηβίαίθα ἐνευροκόπησαν ταῦρον, ἔμεν 

λοιιφῆεά οχθη. Νοῦ ΟὨΪΥ αΙἃ δίπηθοι δηα Τμονϊ τησγᾶου [6 τηθη οὗ 
ΘΉΘΟΒοηα, θαὺ ΓΠΘΥ τοπάογθα πι561685 τ ῃαῦ ὉΠ6Υ σου πού σοην ΘὨἸΘΕΥΪΥ 
(Κα πῖῃ (πο. Οὐμουβ, ἂἃ5. {πὸ γιδο, μδ]άθο, γαυ]ρσαΐθ, Α αυ}]α, 
τηηϑοῆαβ, [Π6 ΤΡ Ί ΒΕ. σϑυβίοῃ ὅζο, τόπο, ἐλεν αἰσσοά ἀοιυη ἐΐιο τυαί 8 
οὐ ατοαῖῤ ; Ὀαΐ {18 15 αὐ18 ἀὐθ έσατν, ΤῊΘ Ὀαβῦ τη ογργοίθυβ, ἃΒ ΗΠ ογάθυ, 
1)6 ὙΥεἰίο, Το, Κπορεὶ, ἅο., ἔ]Π]ονν {π6 Θορίπεαριηῦ ΤΟ ἀοσηρ,, 

(θη. ἱν. 1., ΠῚ πλ ΠΣ, διὰ τοῦ θεοῦ, ὃψ ἐδι6 ἠοῖ» 9 αοά. ὃο ἴοο 
{μ6 υϊσαῖο ρ}6᾽ 71) ϑηι. 'ΓῊΪΒ 15 Ῥγϑίεσδ!θ ἰο {86 ἘΠ πρ] 5}. γ βῖοι 
οι ἐμθ 1,ογά, ΜΈΛΟΙ 156. ΘΟΠΙΓΑΙΥ ἴο ΗΘΌΓΘΥ αϑᾶρθ. ὙΤΠοβΘ ὙΠῸ 
ΤΟ ον 7 Λαῦθ φοίέθη α πιαῃ, “ζομουαΐ,, ἃ5 τῇ Εἰγα {πουρῃὺ 5π6 Πα ρίνϑη 
Ὀιγ ἰο {μ6 Ῥτγοιηϊβθα βθϑᾶ, αὐἰιθυΐα ἴο ΠΟΥ τῆοτθ ὕπδῃ β6 Πουβο] 
{ποιιρ ύ. 

Τιαν. χνῖ, 18. ““ΝΟΙΓΠΘΥ βῃαὶῦ [1οὸὰ ἰαϊτα ἃ τ η8 ἴο ΠΟΥ βιβύθυ, ἴο 
ΨΟΧ ΠΟΥ, ἴο ὉΠΟΟΥΘΥ Ποῖ δ κοάηθεβ ρθβιθ 6 οἴου ἴῃ ποτ 1τ|6-[ἴτλ6.ἢ 
Ηδετα {πΠ6 ρῆγαβο ΠΏ ΠΣ ΠΡῸΣ μὰ5. 6 θη ἕαίκοπ ΕΥ̓͂ Ξουὴ6 10]ου δέ 4}]γ, ἢ, 6.. 
Οη6 τροηϊαη ἔο ἀποΐἠιθγ,, ογ16 τοῦδ ἐο ἀποίξ6 7, δΔοοογαάϊηρ' ἠὸ ΒΟ ΡοΪγ- 
ΘΆΤΩΥ ἰ5 Ῥυόμιθ6α., Βαῦ {π6 δορύπερτην σοπῆγταβ {86 οὐμθὺ 86η86, ἃ 
τ ο ἢδ» 5βέθγ, δοοουαϊηρ' ἴο 1ο 1ὖ 1π1ρ01165 ὑπαΐ ὙΥἈ116 ὕνχο βιβύθυβ 
Βῃου α πού 6 τρδυτιθα δὖ {Π6 βαίὴθ {ΐπὴὸ ἰο ομθ πυβραπᾶ, {πμ6 ομ6 
τηϊρηῦ 6 τιδυτὶθα ἰοῦ {μ6 ἀθοθαβα οἵ ἰπ6 οἴμου. Τμθ.1,Χ Χ, ἢανθ 
γυναῖκα ἐπ᾽ ἀδελφῇ αὐτῆς οὐ λήψῃ, κ- τ λα ΤΠὰΒ τιλυτῖδρα ὰ ἢ {86 
Βιβία. οὗ ἃ ἀθοθαβθα Ὑ1{8 15 Δ] ονγθα πῃ ἴπ6 ραββασϑ. 

γΌΓΘΑΤΕ. 

ΤῊΙ5 σϑύβῖοη 885 Ὀ66η ὨΙΡΆΪν οβίθομιθα Ὁν {π6 τιοϑὺ οοιηροίοπί 
Ἶπᾶροβ, [ἢ ρόμοσαὶ 10 18 [1{6τὰ] δηα [1 8{π|, «Γ6γόσὴθ νγὰ8 ἰδαρθύ 
Ἡδρτον ὉΥ {88 «6.75 οὗ 818 ἄδγ, δηά Ὁπουϑίογ {86  αἱραύθ θα οα ο5 
{ποῖ ὑχϑατθομδὶ Ἰπίογργείδίοη. Ἡθποθ 118 ρΌΠΟΥΑΙ ΔρΎΘομχοηῦ 1 
1μΠ6 Ομ! βθ ραυδρῆγαβθβθ. [{ αἶβο δοϊποιᾶθβ οἵϊθη νὰ {π6 ΠΧ Χ, ον 
ὙΒΟγΘ ἰμογ απον ἴσοτα {πΠ6 Ηορτογ. [ρου έ[6585 10 85 θ6θη ᾿πίοσρο- 
Ἰαϊθα δῃηα σουγαρίθα 1 [Π6 ῬΙΟΡΎΘΒ8 οὐ σϑηΐαχσιθθ [}ἢ {86 ΟἹα Τοβία- 
τηθηῦ Ῥατύ 1Ὁ 18 οἵ τχοβύ γϑῖαθ, ἀμα Τμ6 γα ἴοο 115 δα 15 τηοβῦ γτϑαυϊγϑᾶ. 

1 566 9 Δ}π᾿5 ἘΔΏ]610. ἴῃ ἀϊ6 ΟδΥΠομθη ΒύσμοΣ 465 ΑἸΐθη Βαηᾶοβ, 11, ΤῊΘΙ], ΡΡ. 661, 
Ω 

2 ΟΥδ6Γ ΘΧΔΙΊΡΙ65 ΤΑΥ͂ 6 566η ἴῃ Πᾶν 4305 ϑδοτοά Ἡδγπιοη δ 65, Ρ. 621. δ βοχῳ. 
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Ὅοη. νῇϊ. 11. Τῆδ ποιά ἢ 15 ποὺ ΨΥ οἶδα ἴῃ τηθϑηϊησ, ΤῊΘ 

ἘΠΡΊ 15} νουβίοῃ. μᾶ5 ἔου 15 δαϊναϊοπύ ρίμολέ οὔ, ἢ πο. ΟἸΚΟΙο5 
δηᾷ ϑαδάϊαβ ἄρτοο. Βαΐ {μ6 ψυϊραίθ ῬΓΟΡΘΓΙΥ͂ ΤΠ 6185 10, ““βογίαπῃϑ 
γαηιμηι οἷἵυα υἱγομίίϑιις Κο118.) Τῦ ταθδη8 ἃ 2)’65ἢ, σγόθη, 1θαΐ, 

1 ὥαιι. ἴκ. 20. ΠΉΡΠ 9. ὌΝ, ἀπᾶ ἰο βοτὰ 5181] 411 {π6 να]υ- 
816 ΤπηρΒ ἴῃ [βγθ] θϑοπσῦῇ δο {88 ψαυίραίο τἱρθ ον ὑγαπβίαΐβϑ : 
οἰ)μ5 ἐγιπὲ ορίΐπια ψιαφιθ 39 ΟὟΥ ἘΣΡΊΒΕ γουβίομ 10 Ὑ ΤΟΙ, 6111π|8 
αὐ ΜΕμπβίον μανθ ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ, “ Απά οχ ποῖ 18 84}1 (π6 αἀοβῖτο οἵ 

Ἰαγαο] 95} 
1 Ῥεῖ, ν. 13. στο {μοῦα 15 8 61110818, Ὁ Οἢ τϑαῦΐγοβ ἰοὸ 6 ΒΠ16α 

ἋΡ ἴπ οὐϑυ ἴο οοιαρὶθύθ 0186 56}86. ΤΠμ6 γαϊσαία Πδ5 ““ βαϊ αἰαὶ νοβ 
δοοϊοοδῖα αὐθ8 οϑῦ 'ὰ Βδθυίοπθ. Βυῦ δομοῦν ἅμα ΟἸΠΘΥΒ ΒΌΡΡΙΥ 1:07. 
Τὴ οοπίοτνταϊἐν 1 {86 Ὑ αἱρσαίο βοαο ΜΘ. πᾶγα ἐκκλησία τὰ {86 ἰοχύ, 
Ῥαΐ ποὺ ἔτοτα {μ6 τυϊον οὗἉ [86 δριβῦϊο ἀπηβο] . ΤῊ γαυϊραία πὰβ (868 
ΤΊΙΡΗῦ βαρ  οτθηΐ. . 

(ΟἹ. ἃ. 9. Τὴ6 δᾶνου σωμαπκῶς πὰ8 θ6θη αἸθυθατ]ν δχρί]αϊηθα, 
ϑοτηθ τϑηᾶοε ἰὖ ἐγμῖν, γοαϊψ, ἃ5 ἀο ατοίλαβ, ΜΠ ΟΠ 6 6118, ῬΊθτοθ, δομοῦῦ, 
απ οἴμοσθ. Βαυύ {86 αυϊραίο μα8 οογρογαίζϊέον, δοάίζῳ, νυ 1 ον 15. θούζου, 
ΤῊ {Ὁ]π688 οὐ ὑμ6 ἀϊνίπα ρουδοϊομβ ἀνγοὶῦ ἴῃ {Π6 ρούβοη οἵ ( τῖϑί 
δοάίϊν, Ὀθοαῦβα 6 γγὰ8 {16 ᾿πτηδη Ἰτρουβομδίοι οὗ [λον ἴο τηδη.3 

ΟΙ ΒΥΒΙΑΟ ΟΚ' ῬΡΕΒΗΙΤΟ. 

Τα {86 ταἰογργοίδίίοη οἵ {86 δουιρίατοβ 0815. γϑυβίοη ΤΌΤ 1ΒΠ68 Ἰηγ- 
Ροχίαπύ αἰᾶ, Θβρβϑοῖδ!]!ν ἴῃ οσχρίδιηϊπρ σου {πῶ οοουγν Ῥαὺ οποθ, ἂπά 
1ῃ. τϑβοϊ νἱπρ' ρτϑτωτηλ θοαὶ ἔουτηβ πα σΟΏΒ οὕ Ο 5 ὙγΠΔΟΝ. ἀγ6 ΟὈΒΟΌΓΘ, 
ΤΉυ5 ἴῃ θη, χχίϊ. 9. {π6 νου ἼΡΩ 15 Θχρυθββοα ὈΥ ;φ, ἐο δίπα. 

Τα δ. νἱ. 8., ΠΞΡῸ 18. ὑταπϑαῦθα 1] δ συ ο, 8ργιπλίθά ΟΥ̓ 8οϊίθά. 

ΤῊ5. 15. ρυθίθσβ]θ ἰο ΗϊΖὶρβ λέῃ, Πθαροά τ α5 τοἱξ ἀιϊἰ5 οὶ ὑϊοοά : 

φολιιφοῖξ νοι Βίιΐ. 
Τῇ Ησοϑ. χί. 8. ὉΠ}, τ ΠΙΟὮ 18 {16 ᾿πῆπηϊθῦνο Δρβοϊαΐθ τὰ {86 ῥγοὸ- 

ΠΟΡΆΪΠ4] ΒΟ Χ, 15 τΡΏ ΠΥ οχρ]αίηθα ὈΥ Ὁ] Δ, 1 ἐοολ ἐΐόηι κρρ. 
Μαίί. νἱ. 11. ΤΠ ψογᾶ ἐπιούσιος 185 Θοπίαββθαϊγ αἸβιοα]ς. ΤῊ βῖρηι- 

βοαίίοη σίνϑη ἰο 16 Ὁ {π6 ϑγυίδῃ Ἰη θυ ΡΥ ΌοΥ ΒΘΘυῺΒ 0 Ὅ6 {Π8 [6β8ῖ, 
ΟΡ Ω2 ουΝ, ἐλ δγοαΐ 9} οἱ» πθοοϑϑιψ, 018 Βαβίθημθ 8 Ὁ ὨΙΟΝ 15 

ΠΘΟΘΒΒΑΥΎ. 
Βοτα. 11. 18. τὰ διαφέροντα 15. ἃ Ῥμγα58. ΔΙ ΊΡτΟὰ 5 ἴῃ 5θη86, ΤῊΘ 

Θυτίας οἶνοβ Ἰδαΐλο Δο[ῦ..«;Φ5ο, απά ἕλοι, βθραταΐεβὲ ἐδε ἐλίησε 

ιοἤιοῖ, αγὸ ῥγορεν, τ, 6., 4ιδυϊαρυ θηθδὺ ρούνγθθη τραῦ δηα τ ῃρ. ὃ 

ΤΑΒΟΌΜΠ. 

ΤῊ 96 ῖβῃ ῬΔΥΔΡΒγα568 σοτωσαοηὶυ 816 ΤΑΥρΡΌΤΩΒ ἃ16. ΟΠ ΘΗ͂Υ 
ἈΒΘ6ΓᾺ] αὐ [π6 ργθβοπῦ ἄαυ ἴῃ ἰηἰουρτούϊηρ Μαββίδπίο ραϑβᾶρθθ. ΤΉΏΘΥ 
ΤΩΒΥ Ὧ6 οΙΠΡΙογ ἰο τοΐαϊο {μ6 7 6718 μθη [ΠΥ ἄθην {παῦ ρατίβ οἵ {86 
ΟΙα Τοβίαταθηῦ ππαποβ ΟΠ80}ν το αθπρ' ἰο {π6 Μϑββίδῃ Ὀοίοηρ' ἴο Εἴτα. 

ΤΉΘΥ 816 υβοία] ἴῃ οἱ ποϊδαϊπρ' ἅπαξ λεγόμενα ἃπα ΑἸΗΊΟα]ς σου 8 
Δα Ῥῃγαβοβ. ΤΠὰΒ ἴῃ “ γοιηΐϊδῃ Χ. 17. ΟΟΟΌΥΒ Π)3. ΓΠ1Β {πΠ6 Ταῦ- 

Δ 560 Τπθηΐπ5 οἡ (16 γ6Υ86. 
2 366 ϑιαατέ ἰπ [πΠ6 Ατηογίοδη ΒΡ. Ἐθρ. ἴοσ Οὐοίοθοσ, 1880, Ρῃ. 414, 415, Οἰδοῦ ὀχϑπὶ- 

Ῥ]68 ΠΊΔΥ 6 ἰοιπᾶ ἴῃ Παυ  ἀβοη ὅδο. Ἠσστη., Ρ. 625. θέ 5666. 
8. ἘῸΣ ΟΙἾΘΥ ΘΧΘΙΏΡΙ68, 566 ΤΩΥ ϑδοῦοα Ηδυτ ΘΠ ΘΙ 105, ΡΡ. 694, 68, 

Ἑ 2 
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σαμη Οσχρίαῖηθ ὉΥ ὙΠῸ, ἐὰν Ἰσαγ 5, αῖτα οι [86 ὑπόστασις οὗ {Π8 
Τ,ΧΧ, ἀστοθθ, Βαύ ἐμ ναυϊραίθ [88 σοηγμεδίοπθηι, [πὶ 188. 1χ. 18, 
6 μαγο (86 νοῦ ΠῚ, ψ ΒΙοἢ ἐμ 6 ρᾶγαρ ταδί, ἰγδηβϑίδίθβ 3}, ἐς οοπ- 
βιιηιοα οὐ διιγπέ τῷ. Τῆ6 ΤΙ ΧΧ. οοτγοϑροπμά, συγκέκαυται. ΑΒ ΘΠΘΖΓα, 
Κοπϊ, ΜΊΟΒ861158, Πορᾶου!οῖη, Ὀπιδτοιῦ, Ῥϑαϊα8, ἀπα {86 Τὰ ΠΡΊΙ5} 
ψούβίοη ΤΟ που ἴΌ, τέ ἐ6 ἀαγβοποα; δὰ ἴὰ {886 Ατδδιο ἰαπρτᾶρα {86 

ΨΟΙΡ .,15, ἔο δε ἀαγβοποά, ἄοοβ οσοῦσ. Βαῦ {πογθ 18. αἷβοὸ ἃ νογὰ ἴῃ 

186 βάτπη6 ἰδησιασο μὑὁ, α ϑιμβοοαζίη Πιθαΐ, γγΒ10ἢ (ἀθβθηὰ8 ΠΟΙΘ 

ΘΟΙΏΡάΓο8. [}ἢ ἀδϑη. χν. 2., {πὸ ἀΠοα]ῦ ἔδυτη ἢ 15 ΘΟ  Ρ]α] πθά, ἐδ 50π 
97 ἐλιῖδ φουθγηοῦ τοῆο 5 ΟΥΘΥ͂ ηιγ ἤοιιϑθ. ἴὶπ θη. χἰϊχ. 10, 81 της Γατ- 
δυτη δίβ οσρίδίη {π6 ποσὰ πρη θν Κύησ Μεβϑίαλ." 

ΑΟΘΥΠ,Α, ΒΥΜΜΑΟΘΗΌΞ, ΑΝῸ ΤΗΒΟΘΟΤΊΟΝ, 

Νοιμίηρ τόσο {μη ἔταρτηθηΐβ οὗ {μ686 (ὐσθθκ ψϑυβίοηβ δχὶβύ. 
Ἡδποβ ὑπ ὺ οαπποῦ Ρ6 οὗ οχίθηβῖνθ 56. ἀαυι]8 18 νΘΥῪ [ἴϑτὰ]. Ηθ 
18 Ἡβογθίοσα νϑἰαθθ]θ ἴθ {π6 ᾿πὐογργϑίδϊοη οὗ βίῃρ]θ σογάθ, ϑγιι- 
ἸηΔΟ8 15 ἔγθθ ἴῃ [18 τϑηδουηρθ, Ηρθποθ [6 αϑϑιβίβ ον ἴῃ {πθ6 
ΘΧΘροβῖ8 οὐ οἴδιβθβ δηᾷ ραββᾶρθθ. Τμθοάούομ οα {π6 οὐμϑὺ Βαπά τὸ- 
ΒΘ 0165 {πΠ6 Θαρίαπαρτηὐ ἴῃ (86 Θματγδοίου οὗ ἢ18 νϑυβίοῃ. 

ἄδη. 1.9. Τῇδ το ποχᾶβ "Π3) ἽΠΠ| βᾶνα Ῥθδὴ δχρ] αἰ πϑᾶ βοιηθ- 
ταῦ γαυϊοσθῖυ. ΤΉΘΥ τὸ ἰταμπβίαίθα ὉῪ Δαθῖ]α κένωμα καὶ οὐδέν, 
ἐπιρἐϊη6855 απά ποἰΠἼπφηιοε5. ΤΏΘΤΟ οδῃ 6 11{{|6 ἀοα δύ {παὺ {815 15 {86 
ἴχι6 56η86, ὑποπρὴ {π6 ορίπεαριηῦ Πα8 ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος-, 
ἑηυϊοίνῖς ἀπά μη ιιγηϊδἠοα, χατα νυ οι ῬΊ1]Ο πα «᾽ οβθρῇ 8 ἀρτθο. Βαΐ 
1η6 Ὀαδϑύ δχροβιίουβ, Το, ποῦθε}, δηά οἰ 8, ἀπαθγβίοοα ὑμπ6 ψγογα 5 
οὗ οογιρζοέο ἀοδοίαξίοηι απα σαοσμὲξψ. 

Οοη. 1.16. ΠρῚ ἢ, ΤῊ]8 τγογά, ἐγαηβὶ θα ἀἰδοῖγο ἴῃ οὐὐ ΕἸΠΡΊΒΗ 
νογβίοῃ, β6]ἄοια οοοσσθ. ΥταΔΟτ18 ΤΟΠΟΘΙΒ 1 ΟΘΟΥΤΘΟΙΥ ἡ ὁρμή, 
τ ῖοῃ 15 οομβιβίθὐ ἩΙἢ 105 οἐσγτποίοσνυ [τότὰ ῥ᾽, ἐΐοιι 5]ιαἴξ υϑῃοηιοηεϊῳ 
ἔοησ αὐον ἢΐηι. 

Ῥρβαίπι χυὶ. 4. Τῇ πψοχὰ ψ βοὴ πὸ ἰχαμπβίαίθ βογγοιῦβ, ὈΓΊΞΝΙ, 15 
ἰγαπβαἰοα ἑαοῖς Ὁ ΕἸΒομον, (αβοηῖϊαβ, ΠΟΥ, Ἰὰνγα!α, ΟἸβμδαβθη. 
Βαῦ {86 τρϑ]ου νυ οἵὁἨἁ νϑυύβιοηβ ἔϑυ οατ 8077οῖσ8, Δα Ό1]ο ἰγδηβίαὔπιο {Π6 
τοῖα διαπονήματα. ΤῊ]5 15 ΘΧργθββοᾶ ὃν {6 ΠΧ Χ,, γυϊραίο, ϑγγϊδο, 
Δ η4 ἀποίμοι ασθοὶκ νθύβῖοθ. 14οἷ5 σου θ6 δχργθββθᾶ ἴῃ Ἡρθρτον 
ὌΞΣ,, ἩρΥθ ϑυιαηδοθιβ αἴθ Ὶ5 ἔσο. Ααυα. Ῥαὺ [Π6 ταθδμῖηρ' 
ΒΟΥΥΟΙῦ5 15 δἀορίοα Ὀγ Βοβομιλ 116ν, Ἡ ησδίύθποτρ, 1)6 ΥΥ οὐίθ, ΑἸοχ- 
ΔΠ6οΥ, δηα δίαδγί, 

Ῥβαΐῃ χῖν. 7. ΤῊ ποσὰ ὈΛΠΝς 15 ἐαΚοα ΕΥ̓͂ Βοιὴ8 ἴῃ {88 ποπηϊηοίϊνο 
ποῦ 1 {Π6 νοοαΐῖνο. Βαῦ {π6 «ποϊϑηΐ ὑγϑηβίδύουβ ἰακθ 1ὖ 85 {Π6 σοοῦ- 
ἀνθ, Ααυ]]α τοπαοιβ τὖ θεέ, γα σἤοτὰ ἀρτθα Θγταηθοθαβ, ΤῊΘοδο- 
[10Π, πα {πΠ6 ΠΧ Χ, 

154 χχυῖ, 8. πέρ Σ. ΤῊΙΒ 15 ὁ απἤου τνογα, ἀπα γϑγίουβ 6χ- 
Ῥἰδηαύϊοηβ οὗ 1 βάν Ὀθθηῃ ῬιΌρΡοΒθα, [10 18 ΘΟΙΏΙΔΟΠΪΥ͂ ΓΟΡΆΤΘα ἃ8 
ταλάθ ἃρ οὗ ΠΡ γταρϑαϊβα, 5 1 οοπίγαοίθα ἔγοτα προ ποΣ 1} ἀδ- 
ΘΒ} ἔοσίθ σοῃὐαποῦνϑ, ἐπ πιθαϑιγ 6 (Δ) πιθαϑιγ7θ, ἀσοογαϊπο ἰο πιθα- 
8:76, πιοαογαξοεῖν. ῊΪ5 Θομβίγ οἴ. 15 βαποίϊοηθα ὃν Ααα1|α, 5γη- 
ΤΑΔΟ 5, 8δηα ΓΒοοάούοι, το [,6 ΟἼοτο, (ἀοβοηῖϊαβ, [μονσίῃ, ἘΠΟἢ- 

1 βΚ,ογοά Ηθηο ΘΟ Ε68, Ρ. 682. 
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Βοῦῃ, θὲ ἰδ, Ὑήιπον ἤὉΠον. Βαυΐ Ηρ, Ἐπναἱᾶ, δπα ἸΚποΡο] 
τα Κ {μ6 ποῖά δὴ ἱπῆπιδῖνα ρΡ11ρ6], ἀπᾶ μοϊηῦ τ ΑἸ θα ν ἔγοσα. {86 
Μαβουθίοβ. 

5ΑΑΌΓΙΑΒ, 

ΜαοΝ αἰϑϑβϑίδποθ ποοά ποὺ Ὀ6 δχρθοίβα ἴγοιη {π6 Αὐδθῖο νούβιοι οὗ 
Θαδᾶϊαβ. [ἐ 8 οἴνδθῃ ρδυβρῃγαβίιο, δπα ουθῃ 818 τηλ ΠΥ ὑἰϊηρθ ΤῸΥ 
ΜΉΘ {ποῦο 18 πὸ δααϊγαϊθηῦ ἴῃ (ῃΠ6 ἩΘῦτονγ. ΤΙβ ἰθβυ ΠΟ ῊΥ ΤΥ ὉΘ 
δρᾷ το οοπῆχτη ἴῃ ο8568 οὗ ἀουδύ οὐ αἰ ΠουΪΟυ σχῶ ὁαπῃ θ6 Οἰβου 1Ὲ6 
αἰβοονογϑα, 

Τη [Ξαἰδῇ χχυῖ. 26. Π2) 15 τπίογυρτοίβα, ἐδς ρίαςο πιαγβοα οι, ὙΥ ΛΟ 
ΔΟΤΘ 685 1 [86 ΤΑτρυτηϊδθύ ἀπά Κπτηοῃ!. Οὐν Ἐρ] 18}. νθυβίοῃ οστο- 
ΠΘΟΌΒΙΥ ταϑῖτοβ {μ6 ποτά ἰο ἄρτθθ σι ΠΝ), δαγίοψ, αρροϊπέθα ϑαγίου, 
ὙΓΠΘΥΘΩΒ 10 Το ίουβ ἰο (6 Π6]4 1ῃ ψυ Ί ἢ {Π6 ὈΑΥ]ΘΥ͂ 15 Βουγη. 
η. χ]ῖκ. 21. ἼΒΥ τον, ΤῊΪΒ ῬΡῃγαβ6 15 σομ θββθαν πποοείαιη. ΟἿ 

ἘΣΘ ΒΗ νουβίομ τα πᾶθυβ, σοοάϊῳ τοογ 8, δια 80 ϑδδαϊαβ 1 ταοβῦ οἱ 
[86 ἀποϊθηΐ νούβίομβ. ΟἸΠΟΥΒ τοπᾶου δοαμέεϊ ὃγαποῖθ8, τοσδταϊηρ' 
ΝΑΡ μία] 88. ἤθγα οοπιραγθά ἰοὸ ἃ βργϑδάϊησ τθ6. Βαὺ πουρ {815 
οοῃδίγοίίοι 15 ἰαυοαγοά ΒΥ {π6 δεορίααριηῦ, ἃπα δαορίρα Ὀγ Βοοβατῦ 
ὙΠῸ τη ηΥ τϑοθηΐ οὐἸ 108, νγχα ργαΐου ΔΡΙαΙπρ' Ὀγ [86 Μαβογθῦο ραπο- 
ζαδίϊοη τι Βοβοησα]]6γ, ΒΒ 6 11π, δοματηδπη, (ἀθβθηϊα8, ΤΌ0ἢ, 
ΚΚηοθεὶ, απ 6] 1}Ζβορ. Ἡαυτὶβ 15 ἱποοιυθοῦ ἴῃ βαυτηρ {ποὺ [Π6 γϑηᾶοι- 
ἴηρ' οὗὁἩ Βοοβατῦ ἀρτθαβ ψῖ (88 Αταρῖο. Βοῖδι βαδάϊαβ ἀμ {86 Αὐδθὶο 
οἵ ᾿υρθηῖαβ σῖγα {Π6 ΟΥ̓ΠΘΥ 56Π86. 

ΤῊΘ Ατάθιο νογβίοπ οὗ {86 Αοίβ, Ῥδαϊηθ δηάᾶ (ὐδίμο!ιο ἘΣΡΙΒ{168, 
8Π 8 ΑΡΟΟΔΙΥΡ56 ρῥεϊπίθα 1 {π6 Τμοπάοη ῬοΙγρ]οὐῦ 15 οὗ 0016 88 ἴο {6 
Ἰηξοχρχοίου. Βαῦ 1Ὁ πιΔΥ ποῦ Ὀ6 81.158 ὅο ΘΟΙΏρΑΓΘ 1Ὁ ὙΠ} {Π6 οΥἱρτηαὶ 
ἴῃ ἱπηρογίαῃΐ ΡΙδοθθ. ΥΥ 8 58.481] λυ ΘΙ Υ οἵνθ 9Π6 ΘΧδσρ]8 ΠΌΤΩ 1. 

Τῃ Δοίβ χυῖ. 18, προσευχὴ 15 ἰαῖκθη [0 τηθδῃ ὦ ρίαοο 97 ῥγανο7, δι 
ογϑίοῦυ, Ὑ ΒΙΟΩ 15 ὑπ σὶρ βθη856. 1 ἀο065 ποῦ πηθδῃ ἐΐθ αοΐ 07 6167- 
οἶδ Οὗ Ῥγαψογ. 

ΤῆΘ αἰ τυ οὗ ἀποϊθηὺ γουβίομβ 85 αἰτα ΠΒῃ 66 ἴῃ ῬΥΟΡΟΥΊΟῺ ἴο [ἢ 
δἀνγαποοιχθηῦ οὗ βδουϑᾶ φἈΠΟΙΟΡῪ ἰπ τηοᾶθτη {ϊηθ8. ΤᾺ86 ψαϊθδθ]θ 
ταδί οιῖαῖβ ΕᾺγηἰβηῃθα ὈῪ {ποτὶ πᾶν Ὀ6θη ἱποογροταίθα ἱπίο {86 Ὀ6δύ 
Ια χΊσοηβ ὩΠα] ΘΟΙΠΤ  ΘηΓΑΥ 168. 

ΜΟΌΒΕΝ ὙΕΝΒΙΟΝΒ. 

Τὴ αἀὐάϊίίοι ἰο ἀποϊδηὺ γϑ βῖ 018, ποθ ἢ ΟΠ 68 ΤΩΔΥ͂ 4180 μ6 Θοπβα] θα, 
ΟΥ ἔδιθθ8 ταϑην πᾶν Ὀθοη ρα] 15Π684 βίηθο {π6 Ὀοριηπίπρ' οὗἉ {88 5|χ- 
τοοητῃ οοπύασν, αι δεϊπρ σΥΘ ΠΥ ἴῃ σαΐαθ. βυοἢ ἃ8 Θοιαἶπο ΠαΘΠΙν, 

ΘΟσΌΓΘοΥ, ἃπᾷ οἰοσάμποθ τῇ {π6 Ἰαγροβῦ ρυορογίίοι, ἃγ8 οἵ μὶριιθβῦ τηου!ῦ, 

Ὕγ 68. 5181] τϑίδυὺ ὙθυῪ ὈΥΘΗ͂ν τ0 {86 ῥυϊποῖραϊ τηοάθιῃ ὙΘΥΒΙΟῚΒ. 1 
αἸἴδγθηῦ Ἰδηραδρ68. 

Τιαὐϊπ γϑυβίοηθ τη  δ6 ἀν! 464 ἰπΐο {μοβ6 ταδάθ γ᾽ Ῥβοπηθηδίβ ἀπά 
Ῥτοίοβίδηίβι ΤῊΘ [ὈΤΙΠΟΥ 806 ρΘΠΘΙΆΠΥ τηο61164 ΔΡτο. 116 ψα]ραΐο, 
16 ἸΠ6γᾺ] ἀπ θα] ἴῃ ομαγδοίου, ἀοϑύϊαία οὗ ἔγθθάοιη ἃπα δἰβρϑποβ, 
ΤΠ Ἰαΐίου αἴ ΤΘΟΥ δηᾶ βιημοοίμοι, δυϊποῖηρ ΤῊΟΪΘ ΤηΔΒΙΘΙΎ οΟἵὁἨ {{6 
οὐῖσίπαὶ Ἰαπρτασοβ. Αὐωοηρ Βοιηϑηϊβϑὺ ψΘΥΒοη8 οἵ ὑπ Β1016 ἃγθ [ῃοβο 

1 ΟΡ. τὺ ϑδοσοᾶ Ἡοσιηθπθαίοδβ, Ρ. 028. ἐἐ δέφῃ. 
2 Τ)αυ ἀβοπμ 880. Ηοιτη., ΡῬΡ. 6830, 691. 
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οἵ Ῥαρῃίπιβ ρῸ  5μο αὖ Τγομβ ἴα 1628, Β1Οἢ 15 σοΥΎ Πΐοχϑὶ, θα 
ἴῃ 5'ΠηΟηἶΒ Ορἱπίοη Οὔβουσα, Ῥυρατουβ, πα Β]16α τι ΒΟΙΘΟΙΒΠ,8, 
Ἰυρθηῖαβ, Βυχίοσχί, ἃπα οἴμοΥβ, ῬΓΟΠΟΊΠΟΘ ἃ ΤΊΟΓΘ ΤὰνουταὈ]6 104 - 
τθηὺ Οὗ 1, [ἢ ἃ γϑυϊβοα βίαίθ ἴῦ γχὰϑ ρα] Βα Ὁ. ΒοΡοσέ Θθρμ θη 
αὖ Ῥατὶβ 1657: ἀπᾶᾷ Ὁ Ατῖαβ Μοπίδπυβ ἴπ {π6 Απύνουρ ῬοΪγΥροιῦί, 
ὙΠῸ ἰοοῖκ ρτοαῦ ραῖηβ ἴῃ ἀπιθπάϊηρ ἴὑ (1672). Ὑ6 νϑυβῖοπβ οἵ (ὑδγ- 
ἀϊη8] (ὐαγοίδῃ δη4 ΤΠουλαβ Μαϊνοπᾶδ Ἀρρθαγθά, {πΠ8 ὁμ6 1ῃ 1639, {Π6 

οἶμον ἴῃ 1660, οι δ 1γοηβ; Ὀαΐ {Π6Υ ἀο ποὺ θιαργϑοθ {Π6 ὙὙ80]6 
οὗ [6 ΟΙά Τοβίδιηοαί, δηα τὸ ποὺ οὗ τσοὶ ναϊαθ. Ἐουδιρϑηΐ, 1ῃ 

1158 οὐ τοδὶ οἀϊτου οἵ τ[μ6 ΟἹά Τοβιίατηθηΐ ρα 5ηρα αὖ Ῥαγ5 τὰ 1768, 

οἶνοβ ἃ ροοά 1,αἴη γϑυβίοῃ : Βυΐ 88 1ῦ ΤΊ ΘΥΘΙΥ͂ ΤΟ ΓΘβθηῦβ Β18 Οὐ ἢ ἰαχί, 
188 νουβίοῃ 18 οὐ πὸ ναϊπθ. ΕἸ βητβ ὑταπβίαίθα τηΐο ροοά 1, {186 
ατοοῖκ Τοβίδηιθηῦ ἴο Δοοοιη θην 185 ἰοχύ, οἵ πιο ὑπ ἤγβὺ θα] 0Ὲ 
ΔΡρβαγϑα ἴπ 1616. ΟΥ̓ Ρτοίεβίδηὐ νϑυβίομβ, μα οἵ δεβθαβίλδῃ ϑομτηιαί, 
ΡΠ ἸΒμοα αἱ βίγαβθυτρ 1696; οἵ 1,60 «πάΔ68, 1648 ; οὗ (ὑαβία!1ο, Ἐ 451} 

16δ1: οὗ δοδαβίίδῃ Μιμβίου, 1584, 1ὅ85ὅ Βαβῇ : οἵ ᾿πηπιδη. ΤΎθηλο]- 

119 δηᾷ Εἰ. Φππῖα5, ΕὙΔΠΚίαγῦ οὐ {π6 Μαῖηῃ 1679 ; δηᾶ οἵ Φομῃ Ρ[18- 

οδίοσ, Ηδύθοσγη 1601---161δ, ἄθβοῦνθ τηϑηοη. ΘΟ Β 15 ΠΘΥΟΙΒ, 

6786, Βυροϊηοῦ, ἈΒΌΔΙΠΥ τοηδουϊηρ (86 ἩΘΡτον σοσ [0 ψοτὰ,. [Ὁ 
οοπίαΐηβ 186 Ν᾽ Ταβίδχηθηῦ αἷἰϑο. ΤῈ6 ἐγαῃβίδίίοη οὗ 1,60 «πᾶ86 18 
[τδα δηᾶ βοιιθνμαῦ ραταρμγαβίῖο, Ὀπὺ ὁπ {π6 ᾿]Πο16 Τα]. ΤΠΘοάοτθ 
ΘΙ αμ οι οοταρ οὐρα {π6 ΟΙα Τδϑίδηνθηῦ, τ μῖο {π6 δαΐμοῦ αἸά Ὡοὺ 
11γ6 ἰο Βηῖβῃ; απᾶ [86 Ναὸν 15 ΕΓαβπιιι5᾽ 8 Ὑ υβΊο του 86 Ὀγ (ἀυδ] Π 6. 

(ἰβίαϊῖο, σσθο ὑπδηβαιθα θοίὰ {π6 ΟἹα Τοβίαμιθπῦ δηθὰ {μ6 Νουν, πὰβ 

Ῥθοπ ΡΥΘΔΕΥ οοπβυτοᾶ ον [Πμ6 βοζποββ ἀῃᾷ οἰϊουίπδου οἵ [86 Β[γ]6, 

ἔχοι ψὨοῦ 411 Η ΘὈταΐβιηβ 8106 σατο] γοιλουθα ὉΠγοῸρ 8δη. αἰθοίρα 

τοϊαίομ οὗ ΟἸἹοογοηΐδη ἀπ (ὐαὐα] ]8π [μαἴϊη. ὙΥ̓ μαῦ 15 νϑύβίοι β' 1η8 
ἴῃ οἰθρϑποθ ἰὺ [οβθ8 ἴῃ ἔοτοδ' Μὥἄηβθον βίιαιθα το ρῖνθ [86 50η88 οὗ 

186 ἰοχύ οἰθαυϊν ἀπά Ὀυϊθῆν, πιμοαῦ {πα Πιὐογα ΠΥ οὗ Ῥαρπίπαβ δπὰ 
Ατῖαβ Μοπίαπαβ. [π πὶ ᾿πἰογργοίδίοηβ μ6 [Ὁ] ονσθα ἔογ {86 πηοϑύ 
ρατί 188 768. Τῆι νουβίοῃ. οἵ Τυθιλο! 5. ἃπα «[πππῖα8, Θπλ τδοῖηρ, 
ΟὨΪν {μ6 ΟἹ Ταοβίαιηθηῦ, οῃ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 06 ΘΟΙΠΠλΘΠαΘα 8 ξἸ Πα] ΟΥ̓ 

αοοιταΐο,. ΤῆΠον ἰοοῖς ἰοο ρστοαῦ 1106 6165 ὙΠ π6 ἐοχὺ, δηα ῥγοάπορά 
ἂ' ῬαΓΘΡΉγαβ6 γάμο Υ ἐμαπ ἃ ὑγπ16 γΘΥΒΊΟΠ. 
ΤῊ νογείοη οὐ Ῥιβοδίου, δχίθπαϊηρσ οὐἱν τὸ [86 ΟἸΙα Τοβίαχηθηῦ, 15 

υσπηαοα οα ἐμαὺ οὗ Φπαμλι8, τ Β1οἢ. ᾿ῦ ΘΟΥΤΘοΐβ 1ἢ ΤΩΔΏΥ Ρ]8 668, Υθη- 

ἀουΐωρ 16 τόσο δοοῦσαίθ πα Θομπίουτηθ Ὁ ]6 ἰο {μ6 ἩΘΌΓΘΥ γουῖύγ. 
ΤΠῈ6 Τ αὐ νουβίου οὗ Πείμο (1778---1789)), οχίθμαιϊηρ ἴο 811 {Π6 

Ῥοοῖκ5 οὗ ἴ6 ΟἹά Τοβίδιαθηΐ, 18. να 0]6 ἀπα δι Π π], ΓΘ Θβθ τ] ηρ; 

188 πἰαία το ψὨΙΟΒ [86 ϑοθοοὶ οὗ ΜιομαθΙβ δά δαναπορα οὐἸθιοίβτη δηα 
ὀχθσθϑῖβι Τμ6 Τιαΐῃ 18 ροοά, ἀπ οἴϊοη οἱεραηί. [0 15 βυγραββθᾶ, 
Ππονγονοῦ, ΕΥ̓ ἰμαῦ Ῥασὰμ ὈΥ̓͂ ϑομοίῦ ἀπά ιμζον (1816), σ ῖοῖι 

εἰορροᾶ στ τμ6 Ῥοηίαϊθαομῃ. ΤῊ Τιαῦπ νϑβίομβ οὗ {πὸ ΝΟ 
Τοβίδιπθπὺ Ὀγ ΤΠαϊοπαηη (1781), οοπίαϊπίπρ' {Π6 (ἀοΒρ618 ἀμὰ Δοίβ: 
ὉΥ Φαβρὶ5 (1798, 1797), οοπίαι πῖαρ οπἱν {π6 ΤΡ Β6168; Ὀγ Βοιοματα 
(1199), διᾷ Ὀγ ϑβομοῖι (1889, Τουτ. οαἀϊοπ), Ὀϑίοπρ ὑο {86 βοῇιοοὶ 
οὗ Ἐτμοβιῖ, δηα οχῃῖδιῦ ἴῃ ΘΟμβθαῦθηοα 8 ροοά 1, ΒΙΥ ; Ρυὺ ὑμ6ῚΓ 
Ἰη οτρτοίδοπΒ ταῖραῦ θα πηρτονθα. βομοῦ δ τηαῦ μ6 τϑραγαθα 885, ὁΠ 

(16 σοῖς, {π6 θοβὲ οἵ ἰβοα. Νααοῦθβ (1831), δοοοπιρδηγίπρ 818 

οαὐπίοη οὗ ἰῃ6 ατροκ Τοβίαμπηοπί, 15. δῇ ϑοϊθοῦο 1,01 νΘΥΒΙΟΙ, ΟΟΙᾺ- 
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Ρ1]οα ἴτοσι ρῥτθοθᾶϊπρ' ὁπ68. (ἀΟΘΒ0Π61}5, ΠΠΚουγῖ856 ΔΟσΟΠΙΡΔΉΥηρ' ἐπ 6 
τθοκ ἰοχὺ, 15 610ο586 δη4 δοουταίθ (1882). ΘΒ 818 18 τηϑᾶθ 9γο- 
3,εεϑοαϊν Ὀυΐὺ ποῦ γεαϊῳ ἴγοτα ὑπ6 ἰοχύ οὗ [π6 οαθχ ΑἸθχϑπασίπαβ, δπᾷ 
15. οὗ 1016 να]ὰθ (1816). ΤΠ Ἰἰαβῦ 15. 1π6 ῥγοἀποίϊοῃ. οὗ ἃ Βοπιδηϊβί, 
ΟΥ̓ οἴάον Τιαϊη ὑταμβίαϊουβ οὗ (6 Νοὸνν Τοβίαταθης ΒοΖα Ἐ ἢδ5 Ὀ6Θῃ 
τηοϑύ δ] θα, 

ΟΥ̓ ὐϑσυμιϑδῃ νϑυβίοηβ, ἐπαῦ οἵ Γι 6. ΠαΒ ΔΙ νγαυβ ταδί αὶ θα ἃ ΠΙΡῊ 
ταρυϊαίΐοπ. [Ὁ 18 {π6 οἰάοβδῦ δηᾶ τηοϑὺ οαϊθργαίθα οἵ 811] Ῥεοίοβίαπί 
γΘΥΒΊΟη5, 8Π4α (π6 τηοῦμον οἵ ν ΥῪ τηϑην οἴμοτβ. ΤῸ ψὰ8 Ὀδρθῃ δηᾶ 
ΡΟ] Ἰθμρᾶ ἴῃ ραγὶβ ἴτοια 1617 11] 1δὅ84, πῆθη “ἋΠ6 ψΠ0]6 ὑσουϊκ τγὰ8 
δοιηρ]ο θα, οοπίαϊηϊηρο {μ6 ΟἹα πὰ Νοὺυν Τοβίδιηθηΐβ δηα π6 Δρο- 
οὐυρῆδ. Α ποῦ δηᾷ οομιρὶοῖθ δάἀπθοι Δρρθαγθά ἴῃ 1ὅ84, Τρ βθοοπά 
οἀϊάοη 185 ρα ΠἸβμ θα ἴπ 1641, 1ὅ42. Βοίῃ τὸ ψιπουΐ [π6 ἀϊν βίοι 
οἵ γούβϑβ δῃα δἀοσποαᾶ ψ 1 παμλθύοιιβ σοοαουΐβ, ΤΗδῦ οὗ Π)6 ὙΥ οἴϊζο, 
οὗ ψΒιοᾺ {86 {τᾷ ἀπά ἰαβὺ οαϊίοτι Δρροαγθα αὖ ΕΠ ΘΙ ΘΙ θ στρ τη 1839, 15 
Αἰτορσοίμου {π6 Ὀδϑὺ σϑυβίοη τ Β1Οἢ ἢδ8 γοὺ Ὀθ6η ρα] 1564 ἴῃ δηγ 1Δ4π- 
συᾶρθ. ΠΤ ΘαΥηρ, ἰαϑίθ, ἃπα Θχ οϑίοα] ἰδοῦ, ΘΟΙΩΌΪΠ6 ἴο Θχαϑ] 1 Δρονο 
8411. ὙΤῆο ΕἸ μοῦ Ῥχοίοβδίαπίβ γθοοινϑα ἐποῖν ἢσϑὺ ΕὟὙΘΙΟΙ νουβιοὴ ΠΌΤ 
ΟἸ:νοίδῃ, ἃ τοϊαίνο οἵ (δ να, ἀπα ταϊηβίον οἵ {π6 (ἀοβροὶ ἴῃ ἀθπονα; 
γγΠο86 σγοιΐς ἀρρβαγοᾶ ἴθ 1ὅ8ὅ, ἀπάογ {86 πᾶπιθ οὗἩ {π6 (ἀδπονα ΒΊΌ]6. 
Τῦ Ἀρρθασβ ποὺ ἰο μᾶανθ βα ι5ῃ δα {Π6 ὀχρβοίβ:!οηβ Οὐ ἀββιτθ8 οἵ (ὐ] νη, 
ἴου ᾿6 γονιβθαᾶ 10, 84 οημαθανουγθα ἴὸ ρον {86 τοὰὺρ ἃπα ἴοο 
οἴνοπι ἀπῖη 6 ]}Π10 1016 βῦγ]6. ΤῈ οαϊομ οοπίδϊηϊηρ (ὑ νη 8 ὁοΥ- 
τϑούΐομβ ρρθαγθα αὖ θηονα ἴῃ 1640, Βαύ {86 Ὀυϊποιραὶ ΥΟνΊΒ108 
γγὰ5 τιϑθ ΟΥ̓ ἃ παθοῖ οὗ ἀοηθνᾶ Ῥγοΐβββουβ 8δπα ργθδοῆθγθ, (Π6 
ΟΠΙΘ ΕΓ οὗ ψμοῖὰ τοῦθ Βογίγαμα, ΗΘ ΘΌΓΘ ῥτοΐθββοι, δηα ΒοΖα, 1688. 
ΜΔΕΥ οὐμοῦ ἀπ οπθ ἃ η6 γον βίοηβ οὐὗἨ {Π15 ψϑυύβίουῃ Δρρθαγθα ἴῃ βπ0- 
οΘϑαϊηρ' γθοβ. Τθαί οἵ Οβύθγνα!α 15 θβεβδῦ Κποση. Δ ἢ 86 δῃᾶ σοοῦ 
γΘΥΒΙΟῚ νγ88 τηϑθ Ὀγ Ομαυ]65 1,6 ὕθπθ, νος νγαβ ποῦ ΡΟ] 1θμ6α {1} 
{πισγ τοιοῦ γοαῖβ αἰου Π15. ἀθαίῃ, δὖ Ατηβίογάδτη, 1741. ΤῊ Νὸν 
Τοβίαπιθηῦ Ὑγ8ὰ8 Ὑ76}1 ἰταηβὶαἰθα Ὁγ 1.6 ΟἹοῖο (Λπιβίαγαδιη, 1708) ; 
Δ αἰἴουγαγᾶβ ΟῚ Βοδύβορτα δηᾶ 1 δῦ (Διαβίθγάδση, 1718). 
ΤῊΙΒ ἰαϑῦ μα5 Ὀ6 ΘΠ το βοᾷ δηα ΒΊΙΡΉΪΥ να]πθα. β 

ΑἸπιοβῦ 81}1 αχιβίϊαρ' ρΡαμιβἢ δηα Ῥοτγίαραθβα ὑγϑηβ᾽ίϊουβ ργοοθϑαρα 
ἴγοιη Ῥγοζοβίϑηςβ ουὐ “ 68, 84 ἼΤ6Γ6 ὈΥϊη θα 1ῃ οὐ Ὶ σουπηΐγιθθ, ΤῊΘ 
ἤγϑὺ οοιηρ οί ϑρδηῖβ Β10]6 γγαθ ρα ]ΠΒΠη6α αὖ 4511 1η 1669, τηθαθ 
Ὀγν Οἰδδβιοάοσα ἄθ Ῥιογηδ, ἃ Ῥτοίδβίδηῦ, ομι θυ θδβοά προ ΒΑΡ ΪΏ 8, 
Τμαΐὺ οὐ Ουρια ἀθ αίετα ἰβ ουπᾶθα οι ῆνγ ὁπ ὑπ6ὸ ἀθηθνδῃ 
ἘΎΘΠΟΒ 1016, ἀπ νγὰβ ΡαὈΠ5Π64 δὖ Ατηβίογάλτα ἴῃ 1602. Α Ρογία- 
σῦρβο ὑγϑηβδίϊοῃ γγχὰ8 τηδᾶθ ΒΥ “0 ῃπ Ἐουγεῖσα, οἵ ΑἸπιθιᾶδ, ργθϑολοῦ 
αὖ Βαίανϊδ, δια ρυϊπίθα αὖ ΤΥΔπαΌ ραν 1719---1738, ὈΥ [86 1815} 
ΜΊββίοη Ῥύθθθ. ΤῈ Νὰ Τοβίατηθηῦ ραγὺ ρρθαγθα ἢγϑὺ αὖ Ατηβίου- 
ἄδτα ἴῃ 1712. 

Τια θη γουβίοηβ ὈΥ Ργοίαβίδηϊβ γα 811} ργιπίθα δρτοδᾶ. Τὴ 
οἸοϑὺ νγὰβ τοδᾶθ ὈὉΥῪ Μαββίπιο ΤἼΘΟΪο, ΤΟΥΤΉΘΓΙΥ͂ τλοΚ 1ῃ [ἢ 6 τηοπδ8- 
(6ΥῪ οὗ Μουπέ Οἰδϑβίπο, ψιὸ ἤρα ἰο δπανα νι οὔποθ Τα] απ Ῥτο- 
ἰοβίδηίβ, δηᾷ ΡᾺΡ]5Π66] 18. ἐγαηβιδίϊοη οὖ ὰγοηβ ἴῃ 1661. ἘᾺΣ 
ΒΌΡΟΙΙΟΥ ἴο {Π|15, ἃπα ᾿πἀθεα ἴο δὴν οἴμοὺ ἰδ! θη γϑυβίομ, 15 {παὺ οὗ 
Τιοάαῦ, ρυθ]βηοα αὖ ἄθπονα 1641. ΤὨῖβ νϑύβιοῃ 15 ἀϊβ ρα ϊθηρᾷ 
οΥ 115. δοούταονυ, πο] ν, ἀπᾶ πτδπῦ οἵ τνίμη. Α χουΐδίοπ, οἵ 10 ᾿ὰ5 
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7αξι ἀρρεατοα (1866) ὈγῪ Οουὰε Ῥίδγο Οτιϊοοίαγαϊπ!, [ἡ 10 {π6 ὑγαπβ8- 

Ἰαϊϊοῃ 15 τηδᾶθ ἴα ταοτο ἰΔϊοτπαίϊο απᾶ οχϑοῦ 88 [0 {08 ]18π| ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΗ : 

Ὑ1186 65 ἴο βοβοίαυβηΐρ, {π6 δοοοιαρ! 86 οαϊίοῦ μια8. ἀναῖ]οα Μἰπιβο 

{πγουρβοῦΐ οὗ {π6 Ἰδαγηΐπσ' οὗ πιθη ἐποΓΟ ΡΉΥ οοτηρθοίθῃηΐ, ΤΠ 1- 

Ῥγογθιηθηῦ οἵ Πιοάαδι 18 πόσο Ῥούμ σομβρίσυουϑβ Δα σΟμΒΙἀογδΌ]0. 

ὥοχασ Τα] λπ ἐγδῃβϑίοηβ οὗ 186 Ν εν Τοβίατηθπί, ρα] 56 τὰ (οΥ- 

ΠΙΘΏΥ͂ [ΟΣ ἐμ6 ἀ86 οὗὨ Τα] απ Ῥχοίεδβίβηΐβ, Βαγά]ν ἰουπά {Π61} γᾶ  τπΐο 

ΤΙΑΙΥ͂, βυο ἢ 88 ὑμοβθ οὗ Βευϊαπᾶο 46 Τμθρα (1711), ἀδπᾶ ΟἸἄοκ (1748). 

Τὴ (μ6 Τθυΐοι Ἰδλησπαρθ, 116 βτθῦ Ἰπάθροπᾶθη γϑυβῖοη 18 [μαῦ τηδάθ 

ὈΥ οτᾶον οἵ [π6 σ'υυποά οὗ Τοτί, [ῃ6 σους οἵ ναυῖουβ ρθύβοῃβ, 1628 --- 

1832. ΑΑΦἍὄ Ροίϊου δὴ ἐπ18 15 ὑμαὺ οὗ ἴῃ ἄδσ Ῥαϑΐτω, ἡ μ1οἢ 88 ταϑί 

ὙΠ στοαῦ δοοθρίδῃοο, 1818, 
ΤῊ ἤνϑυ Τλδηῖβἢ γϑυβίομ ἐαῖκθη ἀἸγθοῦν ἔγοιη {86 ΟΥἹΡῚ ΠΑ] τγαβ {πδῦ 

οἵ Βοβοηίυβ, Βίβμορ οἵ όορθημβάρθη, 1607. Τὸ 15 ἰοο Π[θγα], ἀπά 

ΘΟμΒΘα ΘΒΥ οἴζθη ππὶη Πρ 1016. ΑΟ ΠΟῪ ὁΠ6 νγὰ8 Ὁῃἀουίακοπ ποῦ 

Ἰοηρ' ΔρῸ ὈΥ͂ {86 ταθιηθοῖβ οἵ {π6 {πθοϊορίοαϊ! [Ἀοα]ῦν, πάθον {Ππ6 Ῥτο- 

Β (σπου οὐ [η6 οοἰθταΐθα Βίβμομ, Μύητον, οὗ Οορθημᾶροπ. 
ΤῊς ἢγχοι ϑινθάϊβῃ γϑυβίοῃ ἔτοτὰ {Π6 ΟΥ̓ΡΊΠΔΙ] νγᾶ8 τηδ 6 ὈΥ͂ ᾿μΟΥ ΘΖ 

Απᾶτθ, ΟἸμβδποοῖοΣ ἰο Ουδβίαναβ {86 ΕἸτβί (1526), Α Ὀούον ἃρ- 

ρϑατβᾶ αὖ Τρβαϊα ἴῃ 1641, [π6 σοτκ οὗἉ {Ππ οο]ο γαϊθα γϑβουμλθν ΟἸααΒ 

Ῥοιτὶ, ἀπᾷ μῖβ Ὀτοίμου, μούθη Ῥοίσ. [Ι͂ἢ 1Ὁ {86 γρυβίοῃ οἵ {μαΐθμου 

γγὰ8 ΘΑΓΘΙΆΠΥ πϑο4. ΤῊ τηοϑὺ ναίθα}]6 πᾶ {Ππογοῦρἢ τανίβίοι οὗ 

[818 γουβίοῃ νγῶϑ τηϑᾶθ ΒΥ (86 Ἰϑαγῃθα Βῖβῃορ (ἀ6Ζβίτιβ, νγιοι 8Ρ0- 

Ῥοϑαγοα ἴῃ 171]--28, 
ΤῊ Νὸνν Τοβίαμπιθηῦ γγὰβ σϑὺ ρα 18ῃ64 ἴῃ ῬΟΙΒᾺ Ὀγ Φομη δοία- 

οἶδπὰβ 1661. Ἀατίπρ' (86 [Πηϊταγῖδῃ αἰδραίαίίομβ, ὑμ6 ϑηΐγα ΒΙ0]6 

τγὰβ ΡαΡΠΒμοα ἴπ 1ὅ68, ἀπᾶργ {π6 ραϊγτομαρθ οἵ Ῥυΐποθ Τυδάζιν!!. 

Νοὲ βα ιϑβϑᾶ σι {π6 Τὴ αἰτατίαπ ἑοπᾶάθποῖθβ ἴῃ 10, {π6 Βοογπλθα ραυὺν 

τηδᾶθ ἃ ΠΟΥ ὁΠ6, ὙΉΪΙΟΝ νγὰβ ρα ΠΒΗΘα ἴῃ 1652 αὖ Τλαηζιο. ΓΒ νγ88 

ἐπ6 τοσκ οὗ το ᾿πάϊνιἄπια]58. ΘΥΘΙΆΙ ΠΟῪ ὙΘΥΒΙΟΒ 616 4180 τηδαθ 
ΤΥ {π6 οοϊπ8}8. 

ΟΥ̓ Ηπυπραιίαη ΒΙΡ]6 νϑυβίομβ, {μ6 ἢγβῦ τηδθ ἔτοτη {Π|6 ΟΥΟΊΠΔ] τγὰ8 

τπαὺ οὔ ᾶβραν Κδγοῖυι, ρα] ]Βῃ6α αὖ ψΊβου, 1690. ὙΤὴΘ πον το- 

ἰδίου οὗ ἴ ὉΥ ΜΟΙΠΟῚ τπγᾶβ ΒΙΡΉΪΥ οβίθοιηθα, αἀἀποίμϑυ γγχὰβ βαῦβε- 

ααθηιν τοδᾶρ ὉῪ θοσρθ ΕἸΒΙρΙκοβ, ἃ υϑβουτηθα ρυθϑολου, τ ΒΊοἢ. γα 8 
ῥυϊηΐοά αὐ Τωογάθη 1717. Βαΐ [8 Ἰηἰγοσποίίοῃ Ἰηΐο ὑπ6 ὁοιπίτν τγαβ 

γΙΟΙ ΘΠ Υ ορροβοᾷ ; πᾶ τηοβῦ οὗὨ {μ6 οορίββ ὑγ8 8 Βαρργθββθα οὐ" 66- 
βἰτογϑᾶ, Φογοιθ οἵ ΑἹρῆθῃ μδᾷ 80 ἃ θθαυθ αι! Ηππρατίδῃ Β10]6 
ῥυϊπίρᾶ αἱ Τυσθοις ἀυτίπρ {π6 βαταθ ρϑυϊοά οὗ ρογβθοαθομ. 

Τῆς Βομομνίδη ΒΙ0]6 τγχὰβ ὑταηβίαίθα τΌμα {μ6 οὐἹρῖπαὶ ΟΥ̓ οἰρμύ 
Βοβοιηΐαη δγοίμγθη, Ρεγοίοδίδηΐθ, σγμοὸ μα βίμαϊθα αὖ Ὑγ τοι τ; 

δια Β4511. Τὺ Δρρθαγβά δὖ σα! ἴῃ βὶχ ραγίβ, 15679---1ὅ93, 

Τί ἴθ. ἀπμμθοθββαῪ ἰο ραν ]ου]αυῖβα {86 ΕΠΡ 5} Ὑϑυβίοηβ τηδάο ὈΥ͂ 

Τυηάαϊβ, ονονάαϊθ, ἀπ Ογαπταθυ. ὙΤμ6 θπονα Β10]6, ραθΠδῃ6α 
ἴῃ 1560, 15. ἃ τηοβὺ σαί ]6 δη4 δχοθ]θηῦ νουβῖοθ. ΤᾺ6 ΒΙΒΠΟΡ᾿Β 

ἜΙΌΙ6, ἐμαῦ 15 Ῥαυϊκου θ, ἀρρϑαγϑᾷ ἴὰ 1ὅθ8. Κιηρ «8πι658 Β10]6, {Π6 
Ῥγδθβθηὺ δαί πουϊβοα γϑγβίομ, ἀρρϑαγθᾶ ἴῃ 1611, (Π6 ΒΙΒίΟΥΥ πα τηϑυῖίβ 

οὗ ὙΠΙΟΝ ἅτ τ} Κποη. Οἀβἀᾶθβ, μονσαυοῦ, ργθίουβ (86 (ἀθπανα 

γνοιβθίοῃ ποθ 1(8 ρυβ]οαίίοι, πὸ ροοᾶ ἰτϑηβίθίοη, οἵ {π6 δῃ γ8 

1016 μαβ Ἀρρθαγϑά ἴῃ Ἐπρ βῃ. Πιβδγομῦ Ὀοοΐςβ ἀπα ρατίβ μᾶγθ θθθα 
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{ν6}1} ἐταπδαἰθᾶ : θαΐ ποὺ {86 ΒοῖΪο δουϊρίασοθ. Τ6 τιοβὺ Ἰτηρογίαπε 
τγοῦΐ οὗ {π6 Κιπᾶ νὰϑ {86 ποὺ νϑυβῖοη οὗ γ. (ἀβααθβ, νυ ἢ οὐ 108] 
Το ἶσα 84 ποίθβ, ΡΠ 15η6 4 αὖ Γμοπάοῃ 1792---1800. 9 6α1} ρῥγὸ- 
νοηίρα ἐμ6 οομιρ]οίίοη οὗ 1. ὙΠῚ8Β ὑγοῦκ ΠᾺΒ ΙΏΟΓΘ τηϑυιῦ ὑπδαῃ 18 
σΘῃ ΥΆ ΠΥ δ] ονσθα ; ἐπουρὴ 086 Ῥυϊποῖρὶοβ οὗἁ [886 Ἰθαγπθά οὐἹ]0 ὑ76 8 
ΠΟΙ ΠΟΥ Βοιιμα ΠΟΥ βαΐϑ. 

ΠΠ6 ναΐὰθ οὗ ΐοβο τηοάθιηι νουΒΊΟη5, δηα οἵὗὨἨ οὐδϑῖβ ἴο  ὨΙΟ. ᾿γ6 
τηϊρῦ μανα Το γγϑά, 18 1655 {88ῃ. ὑμαῦ οὐ [π6 διποϊθπύῦ ΟΠ168 ΤΟΥ ῬΌΓΡΟΒΘΒ 
οὗἩ ἰηϊογργοίδιΐοη. ὥοιμθ οἵ [μθιὴ, βοῦν, νὑ7}}} ὈΘΑΣ ἴδνουτδ]6 
οομηραγίβοη ὙΠ {ποὶν ο]α ργθάθοθβϑοιβ, [06 ΥΥ̓ δ θ᾿β 18 σπου ἀβϑ[α] 
ΤΠμδὴ Δ}Υ οἰμοῦ, δποϊθηῦ οὐ τηοάθσῃ. ποθ {πΠ6 τογῖναὶ οὗ ΗΘΌΓΘΥ 
᾿ οταίατο ὈΥ͂ {π6 Ἰαρουγβ οὗ (ἀθβθηΐαβ, δπα οἵ Νοὸν Τοβίαμηθηΐ [1[6- 
ταίυτο ὈΥ ἐπ6 γοῦπηρον Ῥ]ΔΠΟΙς δηα ὙΥ̓ ΠΟΥ, τηοθυ ΨΘΥΒΙΟΠΒ τηδαα ὈΥ͂ 
Ἰϑαγηθα δηᾶ οομηροίθηϊ βοβοίαιβ ΔΘ ὙΘΙῪ ΒΘΥΨΙΟΘΑὮΪ]6 ἴῃ ΘΧΘΡΘΒΙ8, 
Τηδοορᾷ, {Π6Υ σαηποῦ γγ61} ΡῈ αἰβρθηβθα νι ὈΥ [88 ῥγοξθββθα ἴηὐου- 
Ῥγθίου. Νὸ οῃθ, ῸΓ δχϑιρίθ, οδῃ αἸβρθηβθ ὙΠ] Τῦνσα 48 νϑυβῖοι οὗ 
[86 ροοίϊοαὶ δῃᾷ ργόρβθίο θΟΟΚΒ; σι (ἰΘβθπῖ 85 γϑυβῖοη οὗ [βϑ:Δ} : 
ΜΠ} ΜαοιογΒ οὗ {Π6 ρορύϊοδὶ ῬΟΟΚΒ ; δηα οὔποθ ΒΙΟΒ πᾶγο ἀρρθαγθα 
1η ἀοτηδην σι ΐη [86 Ἰαϑὺ ὑνγαπῦν γϑᾶσβ. ΝΟ ν οδη ΜΟΥ ΘΥΒ ΠΟῪ 
Οοεδῃ γουβῖου οὗ (86 Νὸην Τοβίδιηθηῦ Ὀ6 σαμίηρ ἰο {π6 ἃρρδ- 
ταῖαβ οὗ {π6 1ηἰουργοίοσ, Α βρϑοίμλθῃ οὗ ἃ ΠΟΥ ψΘΥΒΙΟη ἔτοστὰ {Π6 
οτὶρίπαὶ αὝσϑοῖκ ἰηΐο ΕἸρΊ] Βῃ, οα {π6 6818 οἵ {86 τϑοϑῖνθα ὑγϑῃβ]α- 
τἴοπ, ΤΘΟΘΠΤΥ Δρροαγθα αὖ Νὸνν Ὑοὐΐκ, οοπίαϊπϊπρ {πΠ6 Βοοομα ΤΕ ΡΙ8016 
οὗ Ῥοίοσ, (μ6 ἘΠΡιβ0165 οὗ ομπ πᾶ «“πιά6, ἀπα {πὸ ᾿δνοίαίίϊοη (1864). 
ΘΒΟΙΪα Δηγ ἀουδύ {86 Βαροσῖοῦ αὐ γ οὗ το θυτι ὙΘΥΒΙΟῚΒ 1π ΘΧΘΡΈΒΙ8, 
ἢ6 [8 ΟὨΪΥῪ ἴο (8 Κ ἂῃ ἱπιρογίαπῦ ἀηα αἰβῆοα!ῦ ρᾶββαρα δηα σουηραγθ 
[Π6 τοπάρθσϊηρβ ρίγθη οὗ τὖ ἴπ {μ6 ΤΠ ΧΧ,, γυϊραίε, ΟΙα ϑγτῖδο, ἀπὰ 
6 Ὑνοίίθ. 1μοὺ ἴτα ἰδκθ, Ὁ δχδιάρ]θ, Π8η. ἴχ. 24---27.., δα ολ16- 
ἔα ]Υ ποθ {μ6 ἀἰἔδσθποθ. Τὴ σύμπαν 8 8016. Θομλτη  ΑΎ οἢ 1)8η16], 
[818 Ῥαββαρθ 18 ρεϊη θα 1η ψαιΐουβ ὑγαπβαὔϊομβ, δποιθηῦ ἃΠα το 011, 
80 ἐμαῦ [ΠΟΥ ταδῦ Ὀ6 οοπιρατοαᾶ τιΐα {86 οὐἱρῖηαὶ ἰοχύ, πᾶ γι 0η6 
δηούμοσ. 866 φῃ. 3809---811. 

ΤΙ. Τῇ δἀάϊίοη. ἰο γουβίομϑ, {86 μϑμ8 οχιοπαϊ 15 τοί πρα ἰγὰ- 
ἀϊοπ ΠΥ ἴθ [86 Θδυ]ον οοτατηθηίασῖθβ ἀπ ἰϑχίοουβ, 16 οἰιεῖ 
οοματαθηίθαίοσβ οὐ (86 ΟἹ Τοβίατηθηὺ Ὀϑοηρίηρ μοῦ δ 810}, 
ΑΌΘμθΖτα, Κππαοηΐ, πᾷ Ταποδυτη οὗ “  γαβαίθια. Το γδὺ σθθθυα ν 
ΦΌΠον 5 [86 ΟἸδ]4θθ γσουβίοῃ, δῃμᾷ 18 αἰπχοϑὺ ΒΟΠῪ 8. τα ιυιοπα!- 1 Ὰ}- 
ταθᾶϊο ᾿πουρυοίου, ἃ5 Οθβθηΐαβ τουλιῖβ. ἢ Οὐ {815 δοσουῃΐ, Β6 οἼΡΘΒ, 
ποῦ πη θαυ ΜΕΥ, αρϑαχᾷ δ] ποϊδαίίομβ. ΑὈθηθΖγα 15 τη ΤΊΟΥΒ 1Ώ- 
ἀορϑηαοπῦ, δηᾶ οἵ βουπᾶθυ Ἰυδρσταθηῦύ. ΥΥ̓ 116 ἢ6 ἀ14 πού τογθοῦ ὁχο- 
σοίϊοα! ἰγδάιθίοη, μ6 βανγ Φῃγουρ [86 ΟΥΪΠΑΓΥ ῬγΘ] 1668 ΟΥ̓ 5 
ῃδύϊοι, 8η4 Ὀγ {μ6 αἰᾷ οἵ ἃ ργοίουμπα δοαυδϊπίδποθ τὰ [μ6 ΗΠ ΘΌΤΟΥ - 
Ιαπουαρθ, δπαἀθανγουγοά ἰὼ ἀνοϊα {μπο. ΚιΟΩΙ ἀραῖῃ νγᾶβ8 ἃ ΤΊΟΥΘ 
ΒΚ11{ὰ] ρταταστηδυῖδῃ πᾷ ᾿ηαυδβύγιουβ ΘΟΥΆΡΙ]6Υ, 

ΤΊΙ6 Ἰοχίοομβ γϑίαθπρ ο {μ6 ργοβαπῦ ροϊπὸ ἅτ ὑμβοβθ οἵ ΒΆΡΌΪ 
Το οὐ ΔΡΟΪνα] ά, 9 ὰἄδῃ Ῥθη ἸΚατῖβῃ, ΒΗ. αν ἸΚΊπηοΏ1, δηά 
Ῥαρπῖπαβ. ΤΈΘ Εγϑὺ ὑνσγο στοίθ ἴῃ ΑὙΔΡΙΟ, 

(ς Τῃ ογᾶοι," βᾶγ8 δβϑθηΐιβ, ““ἰο γϑδᾶ {π688 «6 188}. Ἰη ΟΥ ΡΥ οἴουϑ 

1 Ἡιββογίδεϊοη ρτοῆχοᾶ ἰο μἷἰ5 Μαπῦδὶ Ηροῦτον Τιοχίοοῃ, (γα οἀϊιίοη, 1828, ἰγαπεϊαἰοα 
Ὀγν Βο ἱηδοι πῃ [6 ΑΙηοχίσδη ΒΙἢ. ΕΘΡ. ἴῸΓ 1899, 
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1} 6α56, ἩΒΘΊμοΥ (ΠΟΥ πτοίο 'η ΗΘΌΓΘῪ οὐ Ασαρῖο, ΒοΙῺ6 Ὀγϑοῦϊοθ 15 

ΘΟΥΑΙΏΪΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ; 8Π4 Θβρθοίδι]ν {π6 Ἰαῦθοι, ὙγΏΟ86 τηϑηβοιιρίβ ΑΥΘ 

411 πισϊύΐοα πη Ἡοῦτον οἰδαγαοίοσβ, δα οομίδϊη ΤΑΔΠΥ͂ σΥΆΠλΠλΔΙ10Δ] 

ΟΧΡΙββίοπβ Μ ΆΙΟΝ ἅτ ποῦ ἰοππᾶ ἴῃ {Π6 ἸΘΧΊΘΟΙΒ. Βαυύ {86 ἰᾶθοῦν 

ΘΧΡομαρά 'ἰπ (μ18 ΨΥ ἀο68 ποὺ οἴθῃ σϑιιϑίῃ ἀητονγαγθα, Τὴθ 

Βουαθηϑυίίοαὶ ναΐαθ οἵ μθ86 τυοβ ἀορθηβ ἴθ ρθπο8ὶ Πα {86 

βΒουτοθϑ ἔγτοπα ὙΒΙΟΒ {Π6Ὺ ἄταν, νἱζ. ἰτδατίοι ; Ταϊπηπάϊο, Ομ] δ1ο, 

δᾶ Αταθῖο ἀϑᾶρο; 8πᾷ {π6 οοππηθοίϊοη: δηᾷ {μθπ ἴῃ Ῥαγίάσαϊαγ, ἴὐ 

ἄορϑηᾶβ οῃ {86 στϑαῖδι οὐ 1685 ἄθρτϑθ οὔ βαρϑοϊζυ δῃᾶ βουπῃά ἡπαἀρτηθηύ 

ἴῃ {π6 ἱπάινιᾶσαι; ἴῃ ΒΟ τοβροοῦ ΒΕ. Φομπδὰ οὐ ΑΡυ γ811α ΠΟ] 45 {Π6 

βΒτϑὺ ρίδοθ, τ 8116 [16 8ο τϑπουγηθά ΠΆγομΐ οδπ ῬΓΟΡΟΓΙΥ οἰαὶπι ΟἸΪΥ ὁΠ6 

οὗ 186 Ιονοβί."} 
Ὑγ7ε ἄο ποὺ {μῖπηῖ 1Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴῸΓ δὴ ᾿μἰουργθίου 1η {π6 ργαβδθηύ αν 

[ὁ σομβαϊέ [π6586 σοιητηθηίδίουβ πα ἸΘΧΙσΟρΥΡΒΟΥΒ γαδρθούϊιρ {80 

μδιι5 ἰοχιιοπαὶ οἵ ἴα ΟἹά Ταβίαταθπί. ΤΏΘΥ ἀτ ἀπο! οὗἁ ἀθοββ8, 

βοιηθ δαίηρ 'ῃ ΜΒ5. Εγθη [μο88 τ μοι μᾶγθ θθθη ρα Πβμθα θα Ὀ6 

τοδᾷ ΟὨΪΥ ΒΥ͂ ἃ δ. Τῇ ταοϑὺ ἱπιρονίαπῦ δχρίδπαίοηβ ὑΠΘΥ οδῃ 

βαγΒ ἢ ἃτα ρσίνθῃ ὈΥ Οἰθβθηΐιβ ἴῃ [8 Ἰωμϑχίοοη δηᾶ ΤΉθβαῦσυβ;: δηά 

{μουρὰ {μα οοἸθταίοα οὐἱδο μα8 ποὺ δχίγαοίθα 811} {86 να] .80}6 ταδύψον 
ΠΟΥ οοπίαΐπ, Β6 μα σίνϑῃ {8μ8 θαβὺ ραγὺ οἵ 10. 

Ἐου {86 τιϑι Ἰοφμοπαὶ οἵ {μ6 ΟἹα Τοδίαμπηθηῦ, {Π6 ομ16 ἃπιοηρ' {86 

(ΑἸΠουβ 15. Φοζοιηθ, ΏΟΒΘ ΘΟ θηἑαυ] 88 Βμοα]α ποὺ Ὀ6 πορ]θοίθα. 

Νοχύ ἴῃ σγαϊὰθ 816 ρϑύμδρβ ὑμοβθ οἵ Οτρθθ. Τῃ6 1ηἰουργθίδ! 8 

οἵ Τβδοάονοϑῦ ἃτα βχοϑὶ]θηΐ, Γγπιβμΐπρ' τοποὶ αἰ. ὍΠΗ ἔθνν συ] ηρ8 

[δὲ αἴ δχίαπί οὗ Τμοοάογθ, {μ6 ταδβίοσ οἵ Ἰπδοαογοῦ, Βποῦ]!α 06 

ΟΑΥΘΙ ΠΥ βὐυάϊοα, 
Τη {πμ6 Νὸν Τοβίδιηδηΐ, [πμ6 οὨϊθ βου 0685 ΔΙ͂ΡΟΥ δηποϊθηῦ ὙΘΥΒΙΟΠΒ 8.6 

[86 ψοΥκβ οὗ βοβοϊαδίβ δηα ΘαΥΥ ρ]ΟΘΒΟΡΥΎΘΡΠΘΙΒ; {μ6 οαἴθδπθ πὰ 

οοτηταθηίασίοθβ οὗ [86 τορος ἐδ μουβ; Φόβθρθυβ δηα ῬΏ1ο; ἰορϑίμου 

1 τῇοβ6 ργοίΐδπο τυϊθουβ γμὸ πϑ864 [8Π8 κοινὴ διάλεκτος, βοῇ 8.8 
ῬοΙΥ θα, Πιοάογιιϑ διοα]ιβ, Αὐτίδη, Ἡ ϑσοαίαῃ, ὅτο. 

ϑολοῖία ἀτα βΒῃογῦ πούθϑ οῃ ἀποϊθηῦ δαΐβουβ, δἰ ποιἀδίϊηρ' {Π6 56η86 οἵ 

τγοΥ5 δα ΡΏΤαΒ65 ἴῃ ὑπ6 1 πιϊηρθ. ὙΠΟΥ 816 οὗ ὕνο Κιηᾶβ, θ:όσε- 

ἐϊοαῖ ἀνὰ φγαπιπιαίίοαϊ, 086 ἔοτταον οχρ]δἰπῖηρ' νυν Ὀυιθῆν {Π6 Βθη86 οἵ 

Ῥαββᾶρδβ, {π6 ἰαξίου 1]Παβιγαϊίπρ [π6 ἴοτοθ απ βρη βοῦπου οἵ ἔθυτβ 

ὈΥ ταθϑηβ οὗ οἴμϑιβ βούνοσ πόση. ὙὉὙΠ6 Ἰαἰίου δΔΙοπθ ὈθΙοηρ' ΠΘΓθ. 
ὙΠΟΥΘ Δ1ΥΘ ΠΙΔΩΥ͂ ΒΟμο] Ια οα {86 Νον Τοβίατηθηΐ, {16 παίασθ οἱ 

ΜΉΪΘΝ ταδῦ 6 ΠΠυϑίγαίοα ὈΥ ἃπ Θχϑιαρ]ο ἰαΚϑα ἔγοτα ΕἸΡΗ. ἵν. 14, ἤοτο 

ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων οὐουχθ, ὙὍὩμῈ πογὰ κυβεία 18 ΘΧρ]αϊποά 

Ῥγ {886 δαΐδμον οἵ ἃ βομοίτη ἐν τῇ ἀστάτῳ περιφορᾷ ὡς νῦν μὲν τοῦτο, 
νῦν δὲ ἐκεῖνο διδάσκειν, 1. 6.. ἴῃ πηϑίθααν ἐοδβίηρσ ἀροαῦ 80 ἃ8 ἰὸ ἰθαοῇ 

ὨΟΝ {818 δῃᾷ πον {μαὺ {πῖπρ. Βυΐ Ὑμεβοαογοῦ 88, κυβείαν τὴν 

πανουργίαν καλεῖ, 1.6., ΒΒ ([μ8 Δρο58116) 04115 ἐγα εέπε55 κυβείαν. Τὰ 118 
ΤΑΒΉΠΟΙ ἴῃ ΕΡΆ, ἱν. 12., πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, 8 Βομο[ϊαδύ 
[85 εἰς οἰκοδομὴν καὶ ὠφελείαν, 1. 6., ἴογ [86 οἀϊδβοιίίοη δια ὉΠ] 1γ, 6χ- 
ΡΙαπδίοτυ οὗ [η6 ψοτγὰ καταρτισμόν, ρόγ θοζησ. 

1. βόπιθ αἴ ἰβκθὴ ἔτοια {86 τοῖς ἔδμουβ, ψμὸ οἴδθη Ὀυὶθὴν 
Θχρ αϊμθά {μ6 ἔοσοβ ὁξ ἃ ᾿ογσα ἴῃ {Π6 1. Θοιματη 1165 8Π4 ὨΟΙΆΠ1168. 

1 ἩΙββοσίδεϊοη ργοῆχοα ἰο Μϑπυδὶ Ἡρῦτον Γοχίοοη, ἐγ οἀϊίοῃ, 1828, ἐτϑηβίαοα ΌΥ 

ἙἘΟΌΏΒΟ. ἴῃ (86 ΑἸλογϊοδη 10. ΒΘρΡ. ἴον 1899. 
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ΟΠ γυβοβύουα Β βου 165 ἴῃ ΡΑΥοαΪΑΥ ἃρουπα τι ἢ βοθμο] 18. ἘΎοτη 8 
ὑγοσΐς δηαᾶ μόδα οἵ Οτίρθῃ, βοπιθίλμχθθ τόση π6 υηρθ οὗἨ οὐδιουβ 
Ῥοβίάθβ, Ἰαΐου ασθοκ πτιίουβ ὀχ γαοίθα δὶ νγὰβ βαϊα Ὀγιθῆν ὁ {Π6 
Β6η86 οὗἩ 8. ραββαρθ. Τἢυβ ἹΠοοαογοῦβ σοΙ τ, ΘΔΥῪ οη ΔῈ} 5 ἴουγ- 
θθῃ δριβϑέ1θβ οοπίαίηβ ἃ φο]]θοίϊο. οὗἨ Ὀγ]θῦ σγδτημηθίοα! ΘΧρ δημδοηΒ 
ΟΕ {8158 βοχὺ ἰαἴκοη ἔγοτα ΟΠ γυβοβίοιῃ, ομαιτπρ' τ δῦ τγ88 τ θίουϊοα] δηᾶ 
ἀορτηαίίθο. ΤἈΘΟΡὨυ]δοῦ τη8646 ἃ. Β:187 ΟΟἸ]Θοὕο. τοι {86 βδιηθ 
[αἴμου, ἴῃ δ15. δοτατη θη αΥΎ οἡ {Π6 ἔοαν (ο5ρ615. ΕΠ μγταῖὰ5 [Ο]ον 
τπ6 βᾶτηθ οοῦτβθ, ΜΠῺ προσ Ἰπαρσταθηῦ ἔπη ΤΙ ΒΘΟρΡγ]δού. ὙΥΏΘα 
ἴπ6586 βοβοῖία οοπύαϊῃ Π6 δσχρίδηϑίοηβ οὗ νϑιοῦβ ἩτΊΟΥ5. δηα [ὉΠΟῪ 
{μ6 ογᾶδρσγ οὗ {πὸ Νὸγν Ταοβίαιηθηῦ θοοκ5 {Ποὺ ἀγα ἰθυιηθα σαΐεηο. 
ΥΥε οὐο {86 ρυθ]οαίϊομ οὗ τϑην ΒΌοἢ βομο] λα ἰο Μαίμϑοι ἴῃ μἷβ 
οαϊάομ οἵ [μ6 τοῖς Τ δίαιτα θη, δα ΤΠΟ76 ΤΘΟΘΠΕΥ ἰο ΟΥ̓ΔΙΆΘΥ. 

2, Οἰδοὺ βοβοϊα σοῦ συϊψίθη ἴῃ [ἢ6 τητρὶη οὕ Μ58., τιῖπα 
{ποῖ ἰοχῦ, οὐ αὖ {86 δπά οἵ ὕπθ. Μδϑην οὗ μ6886 τηδν δ6 ἰουπᾷ ἴῃ 
ὙΥ οἰβίοϊπΒ αὐθοῖκ Τοβίαμαθηΐ, θαὺ ΘΘΡΘ Ια} ν τη ΜΙ δ 18, 

8. Ἑχορθίοαὶ βομο]ῖα αυθ ΟΒΙΘΗ͂Υ ἀοοίχηαὶ, ϑηα Ὀϑ]οηρ ταῖμοσ [ὸ 
ΒΘ ΘΟ 65 84 ρῬάβδασοβ (δ ὙΤΟΓΟβΒ. 
ΤΠ (οϑμαοην οἵ {ῃ686 βοίιο Ἱαβύβ οΘΏ ΘΙ ΠΥ ΤΘΒΟΙΨΘΒ 1{561 τηἴο [Π6 

ΔαΙ ΠΟΥ οὗὨ οάου ψυϊίοσβ. ὙΘΙῪ ἴδ ποὺ οχίδηῦ 16 οὐἹρίηδὶ, ῥτο- 
οοοαϊηρ ἴγοιῃ μ6 Ὑυιίουβ ὑπϑιηβοῖνοβ ὈὉΥ ποῖ ΤΠΘΥ ἃγ6 ρἴνβηῃ. 
ΑἸπιοϑβῦ 411 ἀύ οοιηρι δα ἔγομι (μτυβοβίοια, Οτῖρθη, ἃπα οἴμοι νυ] 8 
οὗ (86 {πἰγτᾷ δηᾷ τουτί οοηύασῖθβ [Ιἢ Ἰπαριηρ οὗ {Π6 1 σνα]ὰθ γὙ6 
ῃγιδὺ μου θουθ σοηβι ἀοὺ μϑύμου {π6 Ὺ πᾶν Ὀ6Θὰ ἰακθη ἴσοι ἃ, σοοα 
ὙΥΙΟΥ ΟΥ οοπηηθδηίαίου. (ἡ {πΠ6 ομδγϑοίοε οἵ {Π6 οὐἹρὶημα! ΔαΥΠΟΥ 
{πο ῖν ποσί υἱ σταδίου τοϑίβι Βαῦ βουιθίιτηθβ ὑπ6 ΒΟυΤῸΘ 18 πού βίαίθά. 
Τῃ {μᾶὺ οα886 γγχὰ τηυδὺ Ἰυαρα οἵἩ {16 βομοϊϊαμπη βο 6 ]ν ΟΥ̓ 0861, Αὐ 
οἰμοὺ ΐπαθβ, {16 Βουχοθ 18 τη Κοα τη {86 τρί οἵ ΜΌ5. 

ΤῊΘ ὑθβϑμομνυ οὗ βομο αϑύβ 15. τηουΘ γα] 8016, οὔποθ {μη ρ 8 Ὀοὶπο' 
οαυδὶ, ἴῃ Ῥυορογίίοη ἃ5 δἰὔμου {Π6ΥῪ οὐ ἰῃοβο ἴτοτη ποῖ ΠΘΥ ΒΟΙΤΟΥ͂ 
ΕΥΘ ΠΟΆΓΟΥ ἴῃ ὑπὴ6 ᾧο (86 ἃρ6 οὗ {π6 δυΐδβου {Π6Ὺ τηἰουργθί. Μοχὰβ 
Πού δϑβοσίβ {πμδὺ δηθαυϊίν δα5. ποίδιηρ' ἰο {πΠ6 ναΐπθ οἵ ἃ βομο]αβί, 
δχοδρύ ἐμαὺῦ 6 τὴδν ῬγορϑΌΪΥ πᾶν ἃ ροίζο Κπονίθαᾶρο οἵ δποιθηῦ 
ΤΑΔΠΠΘΥ͂Β, Τἰΐθβ, δηα ΒΙΒΙΟΥΥ ὑπ ἃ ἸΏΟΤ6 τοοθηΐ ΤΥΙΘΥ που] Πᾶνα. 
Βαυύὺ {815 τι αύϊοη 15 ἴοο σγοαύ. ΤῈΘ πρᾶτον ἢ6 ΡῈ ἴο {86 ἂρσα οὗ {ῃ68 
ΟΥΡΊΩΔ] ϑαΐμον ᾿π ογργοίθα, {Π6 ρυθαΐου 15 ὑπ 6 ρΥορΔὈΙ1γ οὗὨ Π18 Ὀδπρ' 
Ῥούοσ δοαυδίηΐοα τὰ {Π6 Ἰαησυᾶρθ δπα τηθϑμϊηρ οὗὨἨ {μα ψΥιου, 
Απθααιν 15 ἐμογοίοσα οἵ βοηθ ναΐπθ, ὑποὰρῆ οἵὨ ΘουἽ86 τηϑὴν ΟἸΓΟυΤη- 
Βίδμο6 5 ΠΊΔΥ ΟΥὐοθαίαποθ 16, [}ἢ οογίδιη οαβ685 {Π6 ἀσὸ οἵ ἃ βομο]ταβύ 18 
δ 164 ο ΘΟμΒΙ ἀουα 0 ]6 νγοῖσ αὐ, Βο ἢ ἃ5 ΠΘΓ6 Ὧ15. ὑθβυ πον 15. {Π6 
ον ϑυϊάθμῃοβ. 

Τῃ Ῥτορογίομ 88 1 ΡΡθδιβ τόσα βαβηοϊθηῦ ον άθποθ ὑμαῦ ἃ Βομο]αβί 
νγ88 Ὑ76}} δοαυδιηΐοα νὰ {π6 Ιδηριιαρθ ἴῃ ὙΠΙΟΒ 6 ὙΥΙΐαΒ 18 Π18 1η- 
ἰογργθίδϊάοῃ. θα ]θα ἰο ρυθαίου σοῖσι, ΤΙ τησβῦ ρ6 δατηϊ(6α {Πδὺ 
ἔδνν βοβοϊδαβδίβ ππαουδίοοα {π6 ἩΘΡτον ἰαησαᾶρθ. Πθηοδ {Π6}} ρογ- 
ὀθρίϊομ οὗ {86 ἩδΡτγαίβυϊο οοϊουτίηρ οὗ Νὸνν Τβίαμιθηῦ ὐτθοὶκ πηπδύ 
αν Ῥ6Θῃ ὙἝῪ ἰηϑάραμπδίθ. ΤΉΘΙΤ ποίθϑ ἴ00 8186 οὔθ ἸΏΟΥῸ δϑοθίϊο 
το βοῦοηβ οὗ πὸ γαϊαθ. [πὶ βοῖὴθ οδβ8β {860 οοπῆιδο ὈῪ ἃ τηυ]ίπαθ 
ΟΥ̓ νϑυϊοῦβ ΟΡΙΠΙΟΠΒ, ἃ ἔδυ] ἔγοτα 1 οι οομημηθηΐαίουβ ἴοο ἅτ ποὺ ἔβα. 
Ἐὰ Π|Κ6 τοᾶπηοῃ το θοηθῆΐ οδηπού θ6 ἀογῖνϑα ἴτότὰ {Π6 Βα θειπ αΐίοιι 
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οὗ ομα ασθεκ πογᾶ ἴογΥ ἀποίμογ, πίοι σα ΒΆΤΟΥ Ὀ6 δύγ]θα Ἰηὐουρτθ- 
ἰαϊου, [ἢ ββοσύ, {ποῦ ἃ΄Θ ΤΏΔΠΥ ἀγα θ80 Κ5 το {μ6 ΟΠ οὗὁἨ βοδο- 
ΠἸαϑίβι ΑἸΟΙ σουβίΔουΐηρ ὑπο γ ομαγδοίοσ, 806, ΟἸΓΟΙΙΩΒύθΠΟΒΒ, δηα 

ΘΡΡοτίπη 165 οὗ Κπονίηρ {μ6 γαῖ, τ τηπϑὺ 5.1] Ἰαᾶσθ οἵ {πρὶν 
αυδ] βοαύϊομβ 5 ἰπἰθυργοίουβ ΕΥ̓ {πᾶῦ ψμῖοἢ ὑμον Ῥγοάποθ. [ἢ Βοπιθ 

ὀᾶβ65 {μοῖς οσρίαπδίϊοηβ ἀτθ ροοά δηᾷᾶ 5116], ἴῃ οὔμουβ ὑστῆϊηο ἀπά 

“του 1655. ΤΉΘΥ 816 Βιοοθββίαϊ 1 τηδην ᾿ηβίθμ65; ἸΠΠΒΙΙΘΟΘΒΒΕ] 1Π ΠΔΟΓΘ. 
Α φίοδβαγψ 15. ἃ οοἸ]θοίΐοπ οὗ γλῶσσαι; 1. 8.» οὗἨ Βυ0 ἢ νγογ5 ἃ8 ΥΘαΌΪΤΘ 

δσχρίἀπϑίίου Ὀθοᾶαβθ ἰΠ6Ὺ ἅτ βοιποῦμαῦ αιβῆοα! οὐ ορβοῦσθ 10 

αἰἴεγα ἔτοπλ ὦ Ἰοχίοοι ἴῃ ποὺ ρίνιηρ 81} ἐΐ6 σογὰβ οἵ {μ6 σθοκ 
Ἰαπρπᾶρο, Ραὺ ΟὨΪΥ ὕμο86 ΜΉΙΟΙ τ ΆΠΥ πθϑα ἰηὐογργθίαιιοα. ἀπά 10 

αἰιοτβ ἔγοια βοβοίια οὐ βουσί ποΐββ οῃἱν ἴῃ ΚΌγΠι. 
ΤῊ Ῥυϊποῖραϊ ἀποίθηῦ ῥ᾽ οββαυϊβίβ τὸ Ἡβυοῖιβ, ϑυϊάαβ, Ῥμᾶνο- 

τίηυβ, δηα {π6 δυΐμοῦβ οἵ {μΠ6 Τυὐγπιοϊορίουη Μασηυπμι, ῬΒοίλυδ, 

'Ζοπαχαβ, δπηα ΟΥτ] οἵ ΑἸοχαπάτια. Ουΐ οὗ Ἠδβυοβῖαβ, μο86 σγουῖς 

γγὰ8 ΡΠ Βμο ὉΥ ΑἸΡοτ δηᾷ οοπιρΙεἰοα Ὀγ Ῥυμηθη αὖ μογάθῃ 

(1146, 1166), Εγπαϑι οσύγβοίθα βαο 8ἃ8. ρἤοββθθ δ5. Ὀθοηροα ἴο {16 
Νον Τοβίαπιοδηί, ἀπ 1Π]π5ἰγαϊοα ὑποὶ σι ποίοβ (1786. ΤΠ6 
Τιοχίοου οἵ ϑυϊᾶαβ μο]ᾶ5 ἃ τη 416 ρίθοθβ θδύνγθθῃ βομο] ἃ δηα ρΊΟ5868, 
ΔΠΩ [88 θ6θῃ ῬΡΙΒμοα ἀπᾶου τμ6 οαϊτουβμὶρ οἵ Ἰζυβίοι, (ἀδιϑίοσα. 
Βογημαχσᾶγ. ΤῊΘ Τ,αχίθοη οὗ ῬΠΒΔΟΥΙ ΠῚ 15 Βἰ πηι] ὅο {Π|6 (Ὑ]ΟΒΒΑΓΥ οἱ 

Ἡογομίαβ, δπᾷ 15 οὗ Ἰἰπαϊ θα 86. Τῦ νγὰβ ρα Π5ῃ64 αὖ Ὑ Θῃϊο6 ἴῃ 1712, 
ΤῊΘ ΕἸγτοϊορίοιπη Μαρηστη οομίδληΒ ὙΘΙῪ ἔθ ρ]Ο5568 ὈΘ]οπρῚπρ' [0 

(86 Νὰ Τοβίασηθηθ,. [Ὁ 15 ΘΠ! ΘΗν οοουριοα τι ρινιηρ [86 οὐγτιηο- 
ἸΟΡῪ οὗ πογᾶβ. Οαῦ οὗὨ {μ686 {πτθ6 ΕΤποϑία α]8οὸ (οοὸ κΚ τ μαὺ Ὀθοησθα 
ἰὸ {86 Νοινν Τοβίατηοαῦ δηᾶ ρα] βμ6α 10 1ῃ ἃ βθραγαΐθ σοῦϊ (1786). 
ΤΏ Τιοχΐοοῃ οὗ Ζοματαβ νγὰβ γϑὺ ρα Π15Π64 Ὀγ Τιϊιδηη (1808). ΤῊ 

Τιοχίοομ οἵ Ῥβοίϊυβ γα ρυθ] 5η64 ὈγΥ Ηογιαηπ (1808); δπα αΪ50 

ἔγοιι ἃ ἐγαῃβουῖρὺ ἔγουα (886 Οὐά, Οαἴραπιις ταϑᾶθ ὈΥ ῬΌΥΒΟΏ, τη 1822, 

αἴοσ [86 ἀραίῃ οὗ {μῖ8 οταϊπθηαῦ βομοϊασ, ΤῊ Ἰμθχίοομ οὗὁ ΟΥ̓ΤΊ] νγὰβ 

ΡΟ  βμθᾶ ἴῃ ρα Ὁ Μαιοὶ. ὙΠ βᾶτηθ βΟῃ ΙΔ: 8180. ρα Βμρα 
ΟἼοββθβ οα {π6 Ῥαυ]ῖπθ πα οὐμοῖ δρὶ 6168 ἰαῖκοη ἔγοα Μόβοον ΜΆ}, 
ἴῃ 5 ΟἸ΄οσεαγία αγώαοα Μίπογα ὁ αἴία Αποοάοέα αταορα (Μοβοον, 
1776) ἀπᾶ ῖ8 Οἰἴοββ ἴη Ἐριοίοϊας “4 ροείοί. (1ὰρ58. 1719). ΑΙΡοΓα 

ΡΒ Βη6ἃ ἃ ΟἸΟΒΒΑΓΥ οα {86 θοΟΚ8 οἵ {πὸ Νονη 1οβίατιοπῦ, τπ6 Θου- 
ἰδηίβ οἵ ψμοθ ποῖα δἴδουναιβ ἰηὐτοδυοοα ᾿ἰαΐο {π6 Ιμοχϊοοῃ οὗ 
Ἡβγομῖαβ ([μογάθῃ 1798). 

Τῆια ἰοβυ πο ΠΥ οὗὁὨ {π|686 ρ] ΞΟ ΆΡΒΘΓΒ (0 {π6 τιϑ8ι5 Ἰοφμοπαϊξ οἵὗἨ [Π6 

Οτοοῖὶς Τοβίθιαθηῦ 15 ποὺ 80 γ]σδ}]8 85 βοῖηβθ ταῖρηῦ βαρροβθ ΤΆΘΙΓΡ 
Θχρ  ϑηδίϊοηβ οὔ ψοσᾶβ ἃ.6 οἴθῃ Ἰοοβα απᾶ ἰπμθχϑοῦ, Ορβοῦσα οὐ' πλαίι- 
Ἰαίοᾷ. Τῇα βυλϑι αϊοι οὗὨ ὁπ ἔθύτα [ὉΥ ἀπούμοι οδπηοῦ θ6 64]]6α ἐπ- 
ἑογργοίαίϊοη. ΤὨοΙΓ γά]αο τηπβῦ 6 οϑυϊτηδίθα 1ῃ {Π6 58 Π16 ΤΩΔΏΠΘΥ ἃ8 

{πᾶ οὗ βοβο]α, ὦ, 6., Δοσουάίησ ἴο ἂρ 8πα ἱπίθυμαὶ σοοάηθθθ, ΒΥ 
ἀρθ; ἔθ 86 ΠΘΑΙΘΙ 8. ΘοΙημηθηίαίον Πνϑα [0 {Π8 ΔροΟβίο]10 {Ππ|68 {86 
ποτ ΠΚΟΙῪ 15 10 ὑμαῦ μ6 ὑχα8 4016 (ο ἀπίο! {μ6 δι ἰοφιισπαάί. ΑΔΒ [0 
Ἰῃΐου μα σοοάποεβ, {παὖ τὰν ΡῈ ἀἰϊβοονοτοά Ὀγ ὀουαραυίηρ [οὶ ΟΧρΡο- 
ΒΙ [1015 ὙΠῸ ΒΌΟὮ 88 8.6 ὙΧ161}} Κπονγη. 
Α ἔδυ δχϑλρ]68 ψ11}] πον δ6 Βι0] οἰπ6α, 
αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἴο ὈϑὰγΡ Δυϊου Υ οὐ {π6 τῆδι, 1 Τῖνα. ἢ, 12. 

ΤῊδ γε αὐθεντέω, ἀογῖνοα ἔτοπὶ αὐθέντης, οπ6 ΠΟ Ῥαΐβ παπαβ. οἱ 
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Ηϊμη561 (ΛΛἸβάοτα σι, 6.), 15 Θχρίαϊ θα Ὁ Ἡδβυομῖυβ ἐξουσιάξειν, ἰο 
ἢδνα Δ ΠΟΥΟΥ ΟΥΘΥ. 

Ἐῤτραπεέλία, ν᾽ Ἀϊο ῬΓΟΡΘΙ͂Υ ἃπα ὈΥΓΤΔΔΥΠΥ Τηθδῃ8 τοϊξίϊη685, ξαςο- 
ἐϊοιι5η658, 16 ΘΧΡΙαἰπαά ἴθ {π6 ἘΠ γτηοϊοριουπη Μαρηθμλ μωρολογία, 
κουφότης, ἀπαιδευσία, ἴ. 6. ἴοοΠ δ ΑΙ Κιηρ, ΠΡ Π688, ΘΟΔΙΒΘΠΘΒ8. 
ΤρΆἢ. ν. 4. 

ἐπιούσιος ἄρτος, Μαῖί. νἱ. 11., ἄδην Ὀγθαα, Οτίρθῃ θχρίαΐῃβ {ΠῸ 
αἀ]οοῦνε ἐπιούσιος, τὸν εἰς τῆν οὐσίαν συμβαλλόμενον ἄρτον, {π6 Ὀτοαά 
[μδὲ οομεσῖθαΐαβ ἴο βα ϑιβύθημοθ, ΟἿ νυ βοβίομῃ οἾνΘΒ δ5 {π6 δαυϊνα]θηΐ 
ΟΥ ἐπιούσιος, ἐφήμερος, ἀα]γ. Θυϊᾶδδ ἢδ5, ὁ ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ ἡμῶν 
ἁρμόζξων ἤ ὁ καθημερινός, ὑμαῦ ὙΜἈΪΟΒ 18 Πὺ ἔον ΟἿν Βυ  βἰβίβθῃςβ, οὐ αδῖ]γ. 
ΤΗΘοργ]δοὺ 88, ὁ ἐπὶ τῆ οὐσίᾳ ἡμῶν καὶ τῇ συστάσει τῆς ζωῆς 
συμβαλλόμενος, μαὺ ὙΒΊΟΒ οοπίσιιιῦθ5 ἴο οἷ δα διβίθποθ ἀπα ἰὸ {86 
βαβίοηίθίίοη οἵ 116. 

Βαττολογέω. Ἡ ΘΒ γολ5 ΟΡ 18 {π6 ποῦη ἀδποίηρ' [86 αοίΐοῃ 1τη- 
ῬΠ64 ἴῃ {μπ|8 σου, νἱΖ. βαττολογία, Ὁ ἀργολογία, ἀκαιρολογία, 146 
Ἔρϑακίησ, ἀπβθαβοηδθϊθ βρθακιπρ; 'ϑυϊᾶαθ ὈΥ ἡ πολυλογία, ταν ἢ 
Βρϑακίηρ, 

ΟἸγγϑβοβίομα 18 δοοιβίομηθα ἴο Β.0]01η 0 ἀπ Ορβόυτο σγοτα τί ἐστι 
τοῦτο; ὙὮοὺ ἀο65 {815 τηθᾶῃ ἢ δηα {88 ἰοὸ Δρρϑῃηᾷᾶ δὴ δχρδηδίιοῃ. 
ΤῊυ5 οὖ ἐν τῷ φωτί ἴῃ (ο]οβ5. 1. 12., αἴϊζου. ρυϊπηρ ΠηΠ6 αποβίάοῃ, τυ μαῦ 
τηθ8 8 {8159 ΒΘ δ4α5 ἐν τῇ γνώσει ἃ5 {π6 οααἱγαϊοπύ οὗ ἐν τῷ φωτι, 1. 6. 
᾿ὃψ ἀποιυϊοάσο νΙμ116 {Π6 Ἰ᾿ρμύ οὗ {Π6 ταῖπιά ἀυῖβθθ, [ἢ 0Π6 58η16 ὙᾺΥ 6 
Ἰηἰουργοίβ δόκιμοι, εὐάρεστοι, υἱγέμοιδ, (οδίγοιι6 9}6 υἱγέμο. ἩΘΒΥΟΒΙαΒ 
Πονγ υοΥ ΘΧρ ϑ1η8 1ὖ ὈΥ χρήσιμος, τέλειος, μι56[μὶ, ργογέαδϊο, ρον Γδεέ. 
να οδῃποῦ ΥΘΥ {μαῦὺ (ῆθ86 ο]οββασιβίβ δῃαὰ Οστοὶς ἐλ 68. Ὑγ 616 

ἩΒΌΔΙΥ ὙΟΥῪ δοουγαίθ. ὙΠΘΥ οἷν ὑΠ6 φθηθυαὶ Β6156, ποῦ [8 ὩΙΟΘΥ 
Βῃπαᾶ68 οὗ πηϑϑηῖπρ τ] Οἢ ουΐμοθ βαραοιίν, ἰδοῦ, Πα 5111], 

ΤΉΘΓΟ 15 ἢ Θχοο]]θηῦ Γμ6χίοοη οἵ θοο θϑιαβίιοαὶ αὐταῖς τὰ 1] οἷ 1Π6 
χτηοϑὺ γα ϑθ]6 δχρίαπδίοηβ οὗἨ σνογᾶβ δηα ΘΧΡΥΓΘΒΒΊΟΠ5. ρίνθη ΟΥ̓ {86 
[αὐ μουβ πῶνο ὈΘΘῈ Ἱποογρογείθα, ΥΥ 6 υϑίου. [ο ϑιρέοογ᾽ 8 7 μοβαμγι5 Πδοἴο- 
δἰαβέΐοιι5, ἴῃ ὑνχο σοϊυσαθβ ἴο]1ο, 1728. ὙΥΤΓᾺ {Π15 δηα {Ππ6 Ραϑβϑῦ πο θυ 
Ἰαχίοομβ, βθο ἃ5 ΘοΒ]ουβη τ 5, Βτοβομποι θυ β, ΥΥ Δ} 5, δα Βορὶη- 
50} Ὁ, ΉΠΘΙΘ ΟἽ] οββα ῖθ5. Δηα Βοθο]1ὰ αν 6 θη πα υβίγ ουβν πο, {Ππ6 
Νον Ταοβίδιηθηῦ Ἰπίθυρυοίοσ. Ὡθθα ΒΟΆΤΌΘΪΥ πᾶν ὙΘΟΟῦσΒ6. (0 {6 
βαραγᾶτο Πα ΒΟΔΤῸΘ ὙγΟΥΪ 5. {που Βο  γ 68. 

111. Νιοχύ ἴο γϑυύβιοῃβ 86 ΘΑ ]Ὺ ΧΙ ΠΡ 76 ΤΊΔῪ ταθη 10} {Π6 ἀπαΐοσυ 
0 ἰαηισιίασεοα ἃ. ὅτι Ἰτηρογίαμῦ Ὦ6ῚΡ 1 ἀβοουίδι ἱπρ' {Π6 τι8ιι8 ζοψιοηαὶ, 
ΟἹ 56η86 οὗ ψοτά5. Πρ το το [ἰπα8 οὐὗἩ ΔΠΔΙΟΡῪ τηδὺ 6 αἸΒΕρ  5Πῃ6α, 
ν1Ζ. ΘηΘΙΟΡῪ οἵ οοφπαΐο ἰαηφιαφοβ δα ΔμΔΙΟρῪ οὗ αἰ ἰαπισιίασοδ ΟΥ 
οὗ κμηΐυογβαΐ Ἰαπσαδοθ, Βαῦ {Π6 Ἰαύίον 15 οἵ ἃ παΐαγα ποὺ ἰο 6 ἰθαγπϑα 
τόσα στα}65, δηα τῦ8 5181] {ΠΟΥ ΘΌΥΟ ΘΟ ἤπΠ6 ΟἿΪ ΥΘΙ ΓΚ ΟΠ ον ἴο {86 
ἔουταθσ. [ἢ οὴ6 ΥὙἱϑῦν, ΒΠΔΙΟΡῪ οἵ οορῃδίθ ἰδηρταρθβ τηϊρῃῦ 06 ἰγοαίθα 
85 Ἰγο]ν α ἴπ ἃ ἐβοτουρη Κπομν]θᾶρο οἵ {π6 ἰδηρῦδραβ ἴῃ τ ΒΊΟἢ {Π6 
Θουιρίσγεβ δῖ6 στ θη. Ηδ ὙΠῸ 15 Μ}708}} νουβθᾶ ἴῃ ΗΠ τον ἀπ 
ἨΙ]οηἰβῦο αὐτοῖς, τυ ἢ ΘΥΘΥΎ ρῥγοίοβδβοα ᾿η ουρυθίοσ Βμου]α θ6, 15 
ΒΙΡΡοΒβα ἰο Ὀ6 80 8. δοαυδιῃίθα τὰ {μ6 οοσπδία δηριαρθ8 ἃ8 ἴο 
ποῦν {ποῖ δββϑιβδίαποα δηα 86 ἴῃ ἀθίθυτηϊηῖπιρ {π6 βρη ηοδίϊοηβ οἵ 
τ ΟΥ 8. ἀπά ρἤγαβοβ Ὀϑοηρίηρ ἰο ΗΘ ΡΥ πᾶ ατθοκ. Ῥυῦ ἴῃ δημούμου 
γἱονῦ, {818 ΔΠΔΙΟΡῪ ΤΔΥ 6 ἰγθαίθα ββραγαύθυ δῃα ἃ5. δὴ δχίθυπαὶ 
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ΒοῦτοΘ, 1 δποῖθηξ ψογβίομβ. Υ 6 ῬΤΌΡΟΒΘ αὖ Ὀγοβοηῦ ἰο αἰβοῦξβ 1τῦ 
1η {88 Ἰαὐίογν ταθίμοά. 

ΔΑΝΑΤΟΟΘΟΥ͂ ΟΕ ΤΑΝαΌΔΟΙΝ. 

ΤῊΘ Ιαπριαρθθ τηοβύ Οἰοβοὶυ οοππροίθα πῃ ΠΌΤΟΥ ἃγθ [8 
Αταθῖο, ϑγγίδο, ΟΠ] 466, δα βατηδυϊίαη. Χ1] {1686 816 ῬΙΓΟΡΟΙΥ οορ- 
πα ἀ᾽αϊδοίβ, 8 18 ργονϑᾶ ΕΥ̓͂ Πἰβίουυ δῃαὰ δχθιῃρῃθα τὴ {861 ἴη- 
[ΟΥη8] βίτασίατο. Α1] 1ϑδα Ῥδοῖ ἴο ομδ ρυϊμαιανο ἰοηριιθ, ἔτΌτὰ ΜΓ Ώ10]} 
την ργοοθοάθα ὈΥ σταᾶμαὶ! ἀθνυθιορηαθηῦ, νγ 116 τϑοθινίπρ' ΘΙ ἢ 8 
ἔγοτα ἔοσοϊσῃ ΒΟ ΤΟΘΒ. ἢ Θββθηίαὶ ΒΔΙΊΠΟΠΥ͂ Οχιβίβ Ὀθύνγθθη [ΠΘΊῺ 
μοί ΟΗΪΥ ἴῃ τϑβρθοῦ [0 β:ηρ]6 σγογσάβ, Ὀὰὺ ομδγδούουιβίο ρΘΟΙ ΠΔΥΙ[168. 
ΑἹΙ αν {ἢγ86 χσϑάϊοαϊθ: δπα 1η οσιαϊηρ {86 ῬΟΥΒΟῚ5 οὗἨ {ῃ6 νοῦ, {Π6 
ῬΙΟΠΟΊΏΒ 818 οἰἴπον δἀαϑα ἴο {π6 τοοῦ, ΟΥ ργθῆχϑα ο 10, τηδκιηρ' νι 
{π6 νου ἃ 51η016 ψογτά. ΤῊΘ ροββθββῖνϑ ῬΓΟΠΟΌΠ5 8Γ6 [ΠΚΘΎ 7156 ΟἸΟΒΘΙΥ͂ 
αὐϊλομοά ἰο {μπ6 βυξϊδίδηθινα τὰ {86 ἴοττῃ οὗ βυ!ῆχθθ. ΝΟΥ ἅτ {π6856 
186. ΟΠΪΥ ἔδαίαγοθ ἴῃ ΒΙΟΒ. {ΠΘῪ ΟοἸποιάθ; {π6]} ἸαἸοτηδίο ῬἤΓΆΒ68 
ἀηα οοππροίοα τηοᾶ688 οὗ ἜΘΧΡΥΘΒΒΊΟη. ἅγ6 γοαοηθν Δἀοη τοδὶ. 
Το ἘΜΒΙορΙο 15 4150 Κιπαάγρα ἰο 6 Ηφρτγον, θαῦ ἴῃ ἃ ΤΩΟΤΘ Τϑιηοίο 

ἄδσρτοο ΤῊ Ταϊτυαιο- ΒΑΘ ΙμΙο 15 κου β8 ἃ ἀϊδίδηὐ οἴἴδβηοοῦ ἔγοτα 11. 
ΘΌΘΙ ἀγο {Π6 ἀϊα]οοῖβ ΘΟπΟΪν σομαραγθα τὴ Ηοργον. ὙΠΘΥ 

416 ποῦ 811 Θαῦα}Υ ποθι] ἀπά ᾿πηρογίδηΐ [ΟΥ̓ {815 ῬΌΓΣΡΟΒΘ ; {π6 ἄθρτϑα 
οἵ {μοῖγ τ θυ οπβρ, {Π6 ροτϊοα οὐἉ (μοῖν ἀυχαίίοι ἃ5 ᾿ἰνίηρ ἰαπραδρ68, 
«πᾷ {86 οχίοηῦ οὗ ἐμ6 1 οταίαχο Ὀθ]οηρίηρ ἴο [6 1, ποοθββαιν οῇροῦ- 
ἵπρ’ {86 τϑβϑα β οἵ οο]] αὕϊοη. 

Τη αδβίηο ἐμθὴ ἰονγαι 8. δῃ ΘΧρ]δπδίζοη οὐὗἨ π6 ΗΠ ΘΡΥΘΥ ἰδηραδρθο, 
{π6 ᾿πέουρυθίου 5Βμου]α ργοσθϑα σι οαυθοι, ἃ5 {Π6ῚΣ ΔΡΡ]]οδ ΟΠ. 18 
Π|Δ016 ἰο αῦυβθ. ΜϑῃηΥ Πᾶνα τιϑᾶθ τίς θϑ ἔτοτὰ Δῃι ΘΧΟΘΒΒΙγ 6 80]1- 
οἰδαἀθ ἰο αἴβοονϑυ πονϑθθ, αΑἰδοίδίοη οὗ δοαᾳυδιπμίδποθ τι ἢ {Π6 
ΘΠ ηλῖν ὁ Ἰδηρτιᾶρθθ, {Π6 ἄθβῖτο οὐ Ππαϊηρ ΠΟΥ Β6Ώ5685, δηα {{Π| Ιον8 
οὗ βἰπρυϊαυιν, μᾶνο θα βϑυθσαὶ ΟΥἾ105 ἀδίγαυ 1 [18 ἀθραγίτηθηῦ. 
Θοαθ μάνα ῥὑχουρσμῦ ᾿πΐο Τπχίαροβι που ὑγογβ οομβιβίηρ οἵἁἨ Β᾽τη 1] 
Ἰοὐίουβ οὐ ργοπουποθά ΒΥ {μ6 βαᾶτηθ οὐρᾷμβ οὗ βρθϑοῖι, ὑυβιοῖ Δὺθ Ὑ68}}γ 
ἀἴογοηί, (Οὐογίδϊῃ Ἰούίοσβ ἴῃ {86 ΘΒθιο αἀἸ] οῖβ σαο Υ]Υ ΟΟΥΤΟ- 
Βροπᾷ ἴο ὁπ δῃποίμου, δπά 876 ἔγδαυθηῦ Υ ἰπίοσοῆδηρθα. ΓΠΘΙΘ 15 ἃ 
Κηονγῃ Τοϊαίϊοῃ οὐ βομλθ δθύίθυβ ἰο οἴμϑυβ, ἴῃ δα θυῖηρ' ἰο 10 {Π68 
ΡΒΙ]οΙορ ϑὺ 15 βαΐθ : ὈῬαΐ, γβθπη 1Ὁ 15 ἔΟΥΒΑίκθη, ἀΔΠΡΘΥ ΔΥ1Β68. 
Α σοιηραιίβοη οἵ [μθ86 οορῃϑίθ ἰδηριιθρθ8 18 οὗἨ 1685 ΠΏΡΟΥ δ ΠΟΘ 

ἰο π6 ἱπίθγργοίου. βίποθ {πΠ6 86 τηϑᾶθ οἵ {πθὸῖὼ ὈΥ (ἀθβθηϊὰβ ἴῃ 
ἨἷβΒ Τωοχίσοηϑ. Βοίοσβ [18 ἔπηθ, ὑβῈὺ δὰ πού Ὀθθπ Ἰπαιοϊουβὶν 
ΔΡΡΙ164, Βα μα οοἸ]δίθα {μοῖὰ υοῪ δανδηίαρ ΘΟ ΒΥ, Ἰποουρογδίηρ' 
ἴη6 γτϑϑαϊίβ ᾿ηΐο [18 Ἰοχισορταρῃῖοα! ουκθ. Μοβύ θχροβιίουβ .1}} θ6 
βα θα 1 πτμαῦ πα πᾶ5 ἄομθ ἴῃ {Π18 ἀδραγίπηθηῦ, ὑπουρ τὖ νγου]α 
ΒμῈ 1416 ἴο δββοσὺ {μαὺ 8 88 δχδεααβίρα {π6 βα]εοῦύ, 4.8 οὺὖυῦ Καον- 
Ἰεᾶρθ οὗἨ Ἰδηριιᾶρθθ ᾿πούθαβθ8 {πγοαρῊ (μ6 ἸΔΡΟυΓΒ. οὗ τῆϑῦγ 1πᾶ6- 
γοπάθηῦ ᾿πααΐτοῖβ, ἔτ Πρ Μ1Π1 6 ὑπτοσ ΟἹ ἸΔΩ͂ ΜΟΙ͵β. 
ὙΥΒΘμονου ἀποίμποῦ Ηδρτον Ιμϑχῖοοῃ 80.4}} μ6 ρα ]15Π64 τὰ (ἀοΥτηθην 
ὈΥ ἃ ὑτυϊν οομηροίθηῦ ΒΒ ἶΆγ, ---- ΟΥ̓ ΒΘΌΟΝ. τηθη, ΤῸ δχάμῃρίθ, ἃ8 ΗΡ- 
Π614, Τὰτνα!α, απ Βοράϊρσον, οΥὁἨΎ Υ͂ ῬΤοτα βιηρ αΒ610165 ἐχαϊπθα ΠΟΥ 
ἐπ 6 11, --- γ8 ΤΊ Θχρθοῦ {18 ἀοραγίπηθηὺ ἰο 6 δἀνδμῃμοοᾶ. [16 {Ππ6 
γαθαπίϊπιθ, {π6 Το χίοομβ οὗ (ἀββθηῖιβ Μ1]1 βυβῖος ἴογ {{16 τιδ] ΟΥΙΥ, 



Ἐπίογηαϊ ϑοιγοῦδ οΚΓ αταπιπιαΐξίοαϊ ΠιέογρΥοἑαξίοη. δ 

ΘβΡΘΟΙΆ ΠΥ 68 {π6 Θοιαρδιΐβοη οἵ οορπαίο ἰδηρταρθβ 15 μΘθ θα ΟὨ]Υ ἴῃ 
οογίαϊῃ οαβο8 Ποτο βυβιοϊοπῦ τηαίουα β ἀο πού οχιδῦ τὰ Ἡ θῦγον 1[56}} 
ΟΥ̓ ἴῃ διῃοίοθμῦ γ ΟΊ ΒΙΟΉ8, ΓῸΥ 8 δοούγαίθ Κπον]θᾶσο οἵ πογαβ.] 

ΤῊΘ Ατϑδθϊο οἱαίτηβ {πΠ6 ἢγβύ ρίδοθ διιοηρ {(π6 αϊαϊοοίβ {ποὺ σοη- 
{ὐϊθυΐο το ἃ τὶρῃῦ απαἀογβίαπαϊηρ οἵ πο ΗΠ Θογον ἰδηρθδρθ, ἸΠΒΙ ἢ 
5 ἴξ ἰἴβ. {πΠ6 τἱὶομοθὺ οὗ 11 ἐπα δῃοιμίιο αἸαϊοοῖθ. [Ὁ 15 γθαβοηδΐα ἴο 
ΘΙΏΡΙΟΥ͂ {Π6 ΥἹΟΒΘΙ ἴῃ ΘΧΡ ΔἸ πίηρ' οη6 οὗἨ Ὑῃ 16 50 {1{{16 σϑιηδίπβ, δηα 
ταῖ 116 οἴὔθηῃι οὔβουσο. ΠΟΥ 15 ρυθαῖθυ οου αι ὐν 1Π ΟΟΤ πον- 
Ἰεᾶσα οὗ {86 Ατὐϑθιο. [πὶ ῥυόρογθομ το {π6 {16 ὑμαῦ ᾿ιδ8 Θἰαρβοά 
βίηθθ ἃ ἰδηριιαρα Ῥθοθηθ δχύϊποῦ 15 {ποῖ 1685 σθυίαιὐῦ 85. ο ἐπ 
βἰσπ:δοδίίοη οὗ 15 πογᾶβ. ΤῊΘ ΠρΑτοΡ 10 Πδ8 Δάνγδησθα ἰο Οὐ ΟΠ 
ἰαθ, {μοῦ ψ011 θ6 1655 ΠΑΡΙ ΠΥ ἰο οὐχ ἴῃ Εχίηρ' {Π6 1 τηθαπῖμρ, 0 18 
τὸ πὰ τ[μ6 Ἡορτον πᾶ Αὐάθῖο τοϑρθούνοὶυ. Τῆ6 ΓΌΤΔΘΥ ἢδ8 Ἰοπρ' 
βἴποθ οθαβθα ἔο θ6 γϑυβδοῦἝαν ; {Π6 ἰα θ᾽ ΘΟ 165 ἴο 6 ΒρΟΪΚκΘη. 

ψαυουβ Οοειαδῃ ΙΕ 5 οὗ [86 ἰαβῦ σΘη ΤΥ μά α]ν ταασηϊῆθα {6 
πηρογίαποθ οὗ {86 Αὐδρὶο ἰαπρυᾶρθ 88. 8ῃ ΔΌΧΙΠΘΙΥ ἰοὸ {Π6 1ηΐο1- 
Ριθίδίίοπ οἵ ὑπ ΟἹα Τοβίαταθηί. Τπ [118 τοβρϑοῦ {ΠπΠ6 Ὺ ὑγοΓ6 1 Ππθποθα 
Ὁγ {π6 Τυυΐοῃ βομοοὶ οαπαθα Ὀγν δον ύθηβ. Θομηαγγθι, Μ|ΊΟΠΔ6]15, 
«πα ἘΠΟΒΒοσ γοτο 1ηθοίθα 1 {Π6 ἀθβῖγθ ὕο θα] οὐ 1τὖ ἴοο τηθοῆ. 
Βυὺ Θἰδβοηΐαβ βοὺ Π|π|ῖβ ἰο 1. Τῆθ οδυξίουιιβ δηα ΒΟΌΘΥ ΔΡΡ]Ιοϑ θη 
Οὗ Αὐδθϊο ργθβθηίθα ἴῃ 8 ΤἸΘΧΊΘΟΉΒ 15 ἃ αἸδυρ.]Βῃϊηρ [Θαὐθ ΓΘ, 
ὙΥΒΙΟ. ΤΩΔΥ ΒΟΥΎΘ 8ἃ5 ἃ τη046] [0Υ {πυτα Ἰοχιοοργαρῆθσβ Η15 ΤΠ6- 
ΒΕΌΤΙΒ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 15 ΤΟ ἴῃ Αὐϑριὸ Π]αβίγαϊίοῃ. ΒΚ] ΠΥ διαρίουϑα. 
Τὴ 11κ6 τοϑηπου, [266 Πδ5 ναι] α Βιτη561 οὗ {π6 Αταρῖο ἴῃ 815 ΗΌτον 
Τιαχίοοη. ΤΉΘβθ ἸΠΘΊΒΡΘΏΒΑΌΪ6. ὈοΟΪκΒ Ιθββθη {86 οὐ σαύϊοη. οὗὨ {Π68 
ΒΙΡ]1οΑ] ᾿ογρυθίου ἰο Ὀϑίακθ Βπηβοὶ ἢ ἰο [π6 βίυαν οἵ {Π18 οορηῃϑίβθ 
Ιληστιαρο, ἴῸΓ 086 Ῥυγροβο οὗὁἨ Ῥϑοοϊηΐηρ' δῃ ΔΟΘοιαρ Βηθα ΠΘΌγαλδί. 
Ῥοϑιάθβ, {π6 βύπαἀθηῦ πο 15 ἔπ ]αν τὰ {π6 οττάδη ἰαπρπᾶρθ, απ 
[88 δόοθθθ ἴο δομύϊποηΐαὶ οομπιτηθηίαυῖθθ, τᾶν πα [86 ογἹθηΐαὶ ἰδῃ- 
συδροθ Θχ θην υ Ἀρρ]οα ἴῃ ΘΧΡΟΒΙ Π0Π5 οἵ βοραγαῦθ ὈΟΟΚθ. Τι8, 
1η (ἀδβθηϊαβΒ ΟἸαμοηἰαΥῪ οη [β]8, {Π τ οῦ οἡ “00, Εὐνγαϊα ἢ 
οογίαϊα Ὀοοῖα οὗ {π6 ΟἹ Τοβίαταθηί, 0μ6 ραγίβ οἵ {π6 ὐχθρθίσοαὶ 
ἩδμάθοΟΟΚ, ἃ ΜΟΥΪς πραυΪΥ οομρ!οίθα, Ῥοδθητ 1116 8 ΘόΒμο α πα 
Οἴμοῦβ, {πΠ6 τϑαῦᾶθυ Μ1] τηθοῦ τῆ Ατὐάριὸ 1Π]Πυβίχαίίομβ. ΒΥ βυοῇ 
ΤΆΘ 88, {Π6 ὩΘΟΘΒΒΙΓΥ οὗὨ ἰδαγπίηρ [μ8 ἰδηριᾶσθ 15 ἴῃ ἃ ρτϑαῦ ἀθργθθ 
τϑιηονθᾶ, Ὑοῦ {π6 Π6]4 18 ὈΥ͂ ΠΟ ταϑηβ δχμδααβίθα. [{ 15. ΔΠ10]8 
ΘΠΟῸΡὮ ἰο ϑάπηῦ πυμηθγουβ ἱπαθρομαθηύ οὐ] ϊναύοσβΌ ΤῸ ΥΟΙΥ͂ ὁ ἃ 
ἔδυνν Ἰοχ! σορταρμο 5. δηαᾶ οὐἰδϊοβ βαυουτβ οὐ Ἰπάοίθημοθ οὐ Ἰποδρδοιίυ. 
ΑἹ! τὸ ἀϑρίτο ἴο γϑαοῦ {86 ᾿απᾶδθ]8 οαΐπθποθ οὗ ργοηιοέϊπῳ [86 
ΘΧΘρΈΒ15 οὗ {μ6 ΒΙ016 πιαβὺ δὖ Ἰθαβὺ δβοθπά {πὸ μαῖρηΐβ ΜΆΘΠΟΘ ΟΥΠΟΥΒ 
Βᾶνθ ἰακθη 8. Βα υν Υ, δπα Ἰοοῖς οαὖ ἔῸΓ {μϑιαβοίνθϑ. 

ΞΥΒΙΑΟ, ΟΗΑΤΙΌΕΕ, ἂςσ. 

ΤΠ6 ϑυεῖθο 15. α'5οὸ ὀορῃδία ἰο {μὲ Ηθρτονσ. Α σγϑαῦ πιπαῦοῦ οἵ 
τογβ ἀγθ {86 βαῖηθ ἴῃ δοίῃ; ψΈ8116 {Π6 βιτα!] ιν ἴῃ ΤΌΥΤΏ5, οοηβίσιο- 
ἴοπβ, δπα βυπίβουϊοαὶ ρυϊποῖρ]8β, ὁποῦ Ὀ6 ταϊδίδκθη. Β6βια6β, {Π6 
υσῖαο οομ ϊηπθα ο Ὀ6 γΘΥΠΘΟΌΪΑΥ δὔξου {π6 οὐδμυ, δῃηᾷ τησβὺ {πογο- 
ἔοτθ ἤᾶγθ ργθβουνθᾶ στογᾶβ δῃα ρῇταβοθ σοῦ ἰἤτον Πρ προ 
Ἡροῦτον. Βαὺ 1Ὁ 15 τηϑιου οὗ τοσυοῦ, ἐπαὺ ἰὰ6 τρδ]οσιῦν οὗ ὈοΟΪΚΒ 

1 3.6 Ῥανιάβομ 8 Ηρυτη θα 08, Ὁ. 648. 6οἔ 56ηη. οτος 3 ΤΡΙΑ, 648, ἐεἐ 56ηᾳ. 



2ὅ0 Βιϑεαῖ Παϊογργοίαίζοπ. 

πιο ἴῃ Θυτῖλο ἅτ 5011 Ἰαΐθπῦ ἴπ ΠΌγασῖοβι ΜΘΏΥ ἅτ γοῦ ὑπ- 
ρῥχϊπίοθᾷ. ϑθθῃ 85 βᾶνα βθθῃ δἰγθδᾶν ρυθ]5Π164 ξαγπΙβ γα] 1806 Π6]Ρ 

ἴῃ αἰϊαλπίηρ' ἃ Βούοι Κπον]θᾶρο οὗ Ἠ Ότον. | 
Τῃ τορατά ἰο Ολαϊάοο, Ἰὺ 5ιιου]α Βοδγοθὶυ 6 βοραγαίθα ἔγοτι ϑυυῖδοὸ 

85 Δποίμου ἀιαϊοοί, ΑΕ ϑοηϊίαϊίν [ΠᾺΘῪ ἀτὸ ποὺ ἀπογθηῦ ἀϊα]θοίβ, Υ̓ οὐ 

(Π6Υ δῦ ποὺ βαεραζαύβα ὈΥ ομαγδοίθυβ, ἃπα ΟΥ̓ γΑΓΊΟυ 8 ΡῬΘΟΌΠΙΑΥΙ 168, 

ΒΟΉ δ {π6 ἴοσταβ οὗ σογάβ, {μον (ουταϊπδίϊομβ, 8η4 [Π6 Ῥχοπαποῖδ- 

θη οὗὨ βἴῃρίο ἰοσταβ. [ἢ ῬγΟΡΤΘΒ5 οὗ {ἴππ6 {88 Ομ] 466 ἴῃ Ῥαϊθβμθ 

θοοατηθ οὐσταρὺ ΕΥ̓͂ [π6 δἀταϊχίαγο οὗ ἔογοῖρι δἰθηθηίβ : 80 {πα΄ {86 

ΒΔΟΥ]ομΐδη τγᾶθ Ῥαγου {πᾶπ {86 «6γιβαίοια ἔοστα οὗ 1, ΤΠ6 οἰμοῦ 

ταϑιη σία β οὐ Ομ] 466 ργοροῦ, ὦ. 6. {π6 Βαρυ]οπίαμ ἀα]θοῦ, ἅτ {Π6 

ον ομαρίοτβ οἵ Πδηϊοὶ ἀπ ΕΖια ργοβοσνθα ἃμηοπρ {πη6 ἘΙΡΠ0ΑΙ 

ῬοΟΚΒ. Τὴ6 Ταχριβ οὗ Ομκϑῖίοβ ἀπά «οπαίμαπ Ὀθίοπρ ἴο {Π6 

βεηθ. ἴῃ ||κὸ τοβηηοῦ (86 Βεαυ]οπῖδη Ταϊγηυα, ραγΟΌ] Δ] {86 

Μίβηηα οὐ ὑοχὺ, τοᾶῦ ὃ6 δΔε. ϑγτίδο δῃᾶ Οιαϊᾶθθ αν ὁομίχι- 

Βαϊοᾶ ἰο {μπ6 Ὀεβὺ τιοάθτη Ἰοχίοομβ, δαῦα!]ν πὰ {86 Αταῦῖο. ὙΠῸ 

Βεβὲ Θδϑυαδῃ οοταπηθηΐαίουβ μβᾶγο 4180 Δρῃ]164 μϑὰ. Ηΐθποθ νμαὺ ΠΔΒ 

Βδβη βαἱά οὐ 1π6 Αταῦδῖο δρριῖθβ ὑο {ποτὰ 8180θ. ὙΤΈΉΘΥ ἅτ 1688 αἰ ΒΊοα] 

Θῃᾶ οορίουϑ ἐπᾶπ Αταθῖο, ἀπ δγθ ὑβουθίοθ ΤΟΥ͂Θ ΘΑΒΗΥ ἰΘατ Θά. 

ΑΚ ἴο ϑδιημδυϊίδη απ ἘΠ ορίο, ἔπ ν τα οὗ 016 ἉΌΠῦν ἴῃ Θχρ  ἰπίηρ' 

[μ6 Ἡθθτον Ἰδπρααρθ. ΥὟ 6 5881] ἐπουθίογθ οταῖῦ ἴμθτα ἱπ {Π18 η]δο6.} 

ΤῊΘ 8685 οἵ οορσπαίθ ἰδηρτιᾶρδδ ἅτ [Π6 ΟΠ γ1ηρ' : ---- 
1. ΤΠΘΥ ἀϊβοονον τοοίβ οὐ ὈΥϊ μα  ὀἶγθβ 088 ἀουϊ ναῦν ΔΙΟμΘ. ΔΓΘ 

ἐουπᾷ ἴπ [μ6 ΒΙΡ]6, δᾶ Ὀγ. ἀοϊπρ 50 οἰ θαυῖυ ροϊπῦ ουὐ (86 βἰρπιβῆοα- 

ἰΐοπβ οἵ {μ686 ἀου ιν γ68. 
58) Θοποβ ἤοτα ἃ τοοὺῦ ἀπυβοᾶ ἴῃ Ηδῦτον, Ὀαῦ Δρρθαυῖμρ ἴῃ 

ΜΚ 

Αναδῖς, (δῦ. ἴο βρὲ ουὐὖ Πποθ {δ ὙΓΟΤ τθϑη8 ὩΠ8αΌΟΊΤΎ, 

σοῦ νἱ. 6. Μεοίδρβουΐοα!!γ, ἐπείρα, υαΐη, Κοοϊγδῖι, ξαῖδο, Τιλχαθηί, Ἰ1, 

14. Τμὸ ποὰπ ΠΡΘΙ, ἔγομη {π6 βαῖηβ τοοῦ, ζοϊζῃυ, ἐπιρίθίψ, αὖϑιγ αἱ, 

Ζοῦ 1. 22., χχῖν. 12.; “6Ὁ, χχὶ. 18. ἸΠ}8, ἔγοια 106 Ατδῦῖο τοοῦ 
΄΄΄..- 

"9.9 ἐο. δε ὁοπέϊηιιοιι5 δη ἃ μηοραδίηφ, ΘΒρΘοΙΆ ΠΥ βρόκοα οἵ ἤἥομϊηρ 

ναίου: ἰπθη ἐο 6 αϑϑἰάμοιιβ, ρεγηιαπθηΐ, ὁπ ἀμγίηφ. ΑΘΥΘΘΘΌΪΥ ἴο {π|8 

ΘΟΥΙΠΟΪΟΡῪ [Ὁ τηθϑῃ8 σοηϑέαηξ ΟΥ ρμεγθππίαϊ ἤοιυ, Ἰχοα. χὶν. 27., ἴπ- 

ΡΙΟΡΟΥΙΥ͂ Το πἀογοα εἐγοησέΐ, ἴῃ {π6 ΕΠΩρΊΙΒῃ νουβίοη [π Ῥβαΐπὰ ᾿Ιχχιῖν. 

1. 1 μα8 {86 βᾶτηθ βθῆ886, ὙΠΟτῸ 1ᾧ 15 Ἰηδοουγαίθὶν σοπᾶθγϑά, ὈοίὨ ἴῃ 

[π6 ἰοχὺ δπᾶ τηδτρίη οὗ {π6 ΕΠρΊΒῃ ΒΙ0]6, πιϊσλέψ ΥἹΎΘΥΒ, ΥἹΨΘΙΒ 

ΟΓ βἰγοησίι. Τὰ ΦοὉ χχχιι, 19., Ν ὑτὴ. χχῖν. 21., 61. χὶῖχ. 19., 

Μίοδ νἱ. 2., 1Ὁ 15. Δρρ]164 το οἴμοῦ {βίηρβ ἴῃ {Π6 Βάῖὴθ 56η86 οὗἉ ,6761- 

πἰαῖ, ὁπἀμγίπφ. ΤῊΘ ἐγϑηβίθίοι ἔοπὶ {{18, 086 ῬΥΙΓΔΔΓῪ τηθϑηηρ,, 0 

εἰγοηισίδ, ὙΠΟ. 18. ἃ ΒΘΟΟΠΩ͂ Β6η886. αὐζδομῃθα [ο 1.6 ψΟΣα, 18. ΘΔΒΥ. 

(οη. χΙῖχ. 24., ἐ6Γ. ν. 16. 

ΘΟΒα 6 η8 ρῖνοδ ΟΣ 56 η865 οὗ {86 Ατδθῖο τοοῦ, ν]Ζ. 1. ἰ0 ὀομ πα 
γαππίηρ' ἃ5 δέου ; 2. [0 Θομππ6 (1π ρΘΠ6γ81), 0 ἀπάτα; ὃ. (ταοίδρ}}.) 
[ο Ὀ6 ἔεῦ; 4. (πιοῖαρ.) ἴο θ6 Ἰποσμῃδιβ]Υ τοῦ ; δηα ΔΙΤΆΠΡ' 65 [Π6 ρ88- 

βασϑϑ ἴῃ ΜΨΏΙΟΩ τπ6 ΗΘρΥον ἀδγϊναίνα οοο 5 ὉΠάΘΥ {86 ΒΙΠΙΒΟΔΙΟΠΒ 
δησπποταίθαΣ Βα πὸ γτουλατῖς {παῦ {Ππ656 ἅτ ποῦ 411} [Πμ6 56 π868 ΒΙΟἢ 

(ῆ6 Αταρῖο ψοτὰ [δβ, δπᾶ ἐπα [πὸ ἢγβὺ δηᾷ βθοομα ἃΥ6 016, 88 480 

1 Ῥαυ ἀβοη 5 Ἡουτηοηθτ68, Ρ. 656. δέ 564ῃ. 2 ΟὐἹρίηθϑ Ηδθρτορ, Τὶ 1, 6. 8. 
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πο ἱτᾶ απᾶ ἔουτίθ. Γμηβίθδᾶ οἵὗἨ Ὀτὶπρίηρ ΜΊΟΔΕ νἱ, 2. πηᾶοσ Νο. 2. 
Ὑ͵76 οἶαββ ἴ υπϑπᾶρυ {π6 ἤγβῦ 56 186 88 ρίνῃη Ὀγ ἃ8 ἅρονθ. {7000 ΧχΧχΊΝ, 

19. ἄοοβ ποΐ τηϑαπ “τ]ὰ θ οὗ δ15 [αὖ Ῥοῃθ5,᾽ ρυΐ ρογρεοέμαΐ βδἰττίθ 
ΟΥ̓ Ῥαΐῃ ἴπ 18 ὈΟΠ6Β: δ: ἴῃ Φ0Ὁ χὶϊ. 19. {π6 ἰχϑῃβίδίοῃ 15 ποί “ ἐΐδ 

γἱοΐ, απὰ ρτοβρογοιιβ," Ὀυΐ “ [868 5,70Ή0..) ΟΥ̓́“ ηιϊομέν.᾽"} 

2, ΤΉΘΥ ἀοίογταῖπα {6 βρη! βολίοη8 οὗ τοοίβ τ Β1οἷι τηῖρμῦ οὐμου- 
υγῖβο αγα θθθῃ ἢχϑα ον ΟΥ̓ Θοπ]θούαχ. 

503. ὁσουΒ ἴουν ἰωθθ ἴῃ ἩΠΡΗ1]. Τύῦ 1βΒ ποὺ πβϑᾶ ἴῃ Καὶ, δηᾶ τγ8 

ἀογῖνα {16 Ὀυϊπη ΥῪ βρη ποδίίομ Προτα ὑπ6 ΑὙΘΡΙῸ “ἧς, ἐο εἰιίηο ἴ{ῖ6 {6 

ΙΟΥΉ., ἐο 5ηι116 ΟΥὨ ἰ0 ὅθ οἤοον [μῖ, ἐο ὅθ οῳἠϊϊαγαίοά, ΤῊΪΒ ΘΧΡ]δΙπΒ 8} 
{π6 Ῥαββαρθϑ ἱπ ἡ ΒΊΟᾺ 10 οοσῦτβ ἴῃ (86 ΟἹά Τϑδίασαθηῦ, ἃ8. Δτηοβ ν. 9., 
ὙΒ6ΥῸ (86 τπϑϑμΐηρ' 15“ Ψ1}ἘΠῸ οοηπαπας ἀθγαβίδοη. ἐο αγῖδ6 δμάαοηἶῳ 
(ΠΚο6 16 ἄδνσα) ἀροῖ {π6 ρονγουία]," πού ““ ἐλαΐ 5ἰγοησέῤλοηοίθ," ἃ8 ἴῃ 
ΤΠρΡΊ 58 μα 10. Ῥβα]. χχχῖχ. 14.. “" Ἰϑῦ τη Ἅοθοὺ ἊΡ οἵ Ὀ6 δσμηαγαϊρα, 
ποῦ ““ ἐδαῦ 1 ΤΩΔῪ ΤΘΟΟΥΘΙ βίσοηρί," δἃΒ ἴῃ {π6 Εηρ]βῃ. {700 Ἰχ. 27., 
“7 1] 6 ομοογοᾶ, ποῦ 85 ἴῃ [86 ΕἸ ρ]Ἰ80,, “ς 1 “7111 οογηϊοσὺ την 8611, 
700 χ. 20.. “ἐμεῦ 1 τᾶν Ὀ6 ομθουθα ἊΡ οὐ δχβη]αγαίθά, πού “ (8 Κθ. 
οοταξοτί," 88 ἰὼ [μ6 ΕΩρΡΊ 5. ΤΟ βῃϊηίηρ οὗ [π6 ἀδνγῃ 18 ἰταμδίοστθα 
το {86 Βμϊπῖπρ οὗ [16 ἴδοο, 1Ἰηἀϊοιίάνα οὗ ομθουα] 685. ΟΡ ΘΧΒΠ]ΔΥΆΠΟΩ 
οὗ βριτἱῦ. [πῃ ΤΖοκ. χχῖ, 8. 8. ΠΙᾺ μὰ5. {π6 ἀπιβαδὶ βρη βοδίλομ 

. ΔΟΤΙΡΥΊΠΙΘΥΘ, 88 16 ΑὙΘΌΙΟ (ὰ Ξ: 9 ἔθ 676, ηῖγ6, ΒΏΟΥΤΒ." 

8, ΤΏΘΥ ἀΐϊβοονον [Π6 ῬΕΪΤΩΔΓΥ βρη! οδίίοη οἵ τοοῦβ, ὙγΠΟΒ8 ΒΘΟΟΠΔΥΥ͂ 
ΒΘΏΒ65 δίοπα δᾶγθ θ6θῃ ποίϊοθα, ὑπουρ {86 ρυηδιν σου]ᾶ οἰ ποιάαύθ 
ΒοΙα6 ὈΘϑΒΑρΘΒ, 

Ἴ3, ἕο φτγοιν, δθοοηιθ σγθαί, ΤὮΘ ὈΥΪΠΝΔΙῪ Βὶσηϊβοδίϊοι οὗἉ {Π18 σου 

να ἰθατῃ ἔγότα {86 Ασὐάρῖος } 5, ἐο ἑιοϊδί. ΠΘμοΒ Ὁ 551), ἐιοϊείοα ἐἠγοαάς, 
οὐ “ ηίηρεβ, Ὠουῦ, χαχὶϊ. 12.: )εδίοοηβ, 1 ἹΚῖηρβ γῇ, 17. ΑΒ 1616 Ασυδθῖο 
ΨΘΙΡ 5: Η65 ΒΘΟΟΠ ΔΎ ἐο ὅ6 δγαιση, δἰπεοιῦν, οογὰραοί, (ἀεγτατα ἰΟΥ 
ΘΟΒΟ]ΘηΒ σπου γομᾶθν 1Ὁ ἴῃ οη6 οᾶβα (ΕΠ Χοα, χν. 10.) ““ὉΥ {86 
δγαιοηἴηθθ5 Οὐ, γΉμ685 οὗἉ {πῖπ6 αυτὰ. 5 Βαῦ {Π18 18 ααϊύθ πη ΘΟΘββάσΥ. 
Απᾶ 88 1 8180 ἀδῃοίδβ ἐο εὐγοϑέϊο ΟΥ δἰγῖυθ, [86 βᾶτὴθ οὐἱὔϊο ὑπῖπκθ ὑπαῦ 
τὸ 15. αδϑοᾶ {5 ἴῃ «700 νἱϊ. 17.,) ““ὙΥ̓Βαῦ 18 τοδὰ {μαῦὺ που βμουϊἀθβὺ 
οἰγσοίο παὶυμ Ηἰτα ἢ Βα Βοτα ἐπ ΕἸ Πρ 5} 18 οοσγθού, “πιάση Ὀῖτα,ἢ 
ΟΥ ““τοᾶῖτα βθοι δοοουῃΐ οὗ Πίτη,7 δβ ΝΟΥ 68 ὑπ ημβ]αίθβ 1. 

ἽΒρ. ΤῊΘ ὈΥΠΛΑΓΥ βἰσυϊοαύίοη οὐἨ (18 ποτὰ 15. ἀθυϊνθα ἔτομλ {86 

οορπαίο Αταθῖο ἃῃηᾷ ϑγιίϊδο σῷ ...3: 0 ἄγαισ ἐοφοίθον, σοηίγαοί, 

δίπα τρ, γοῖϊ ἐοσοίϊογ. ὙΠῸ σου οὐου 5 ὉΠ66, ὙἱΖ. [58. ΧΧΧΥΙΠΣ, 12., 

ὙΒΘΙΘ ΤΩΒΠῪ ΤΟΡΟΥ αὐτοῦ (μ8 ΟἸΔ] 466. ἼΒ, ἐο ομέ οὗ. “1 μᾶνθ σα 

. ΟΥ̓ ΠκΘ ἃ ὙΘᾶΥΟΥ τὴν 116. Βαΐ 1 15 Ὀούίοσ ὅο ΤΌΠΟΥ ὑΠ6 ῬΓΙΓΑΔΙῪ 

τηθϑηΐηρ', “1 ἤαῦυθ γοϊϑα τιρ 11Κ6 ὃ ὑσθᾶνϑυ τὰῦ [16 ; οἵ» “΄ΤῊΥ [116 Βὲβ 

Ῥϑϑῃ το] θα ἊΡ 88 ὈΥ͂ ἃ ϑᾶνου," ᾿πίταπβι ιν ὶν ἡ 
Απ ΠΗΡΙΌΡΘΙ ΘΧΘΙΏΡΙ6 18 ρίνθη ΒΥ βομα θηβῦ Κοτα ΡῚ 3, {π6 ργ- 

ΤΑΔΥΎῪ τηθϑηΐηρ' Οὗ ὙΒΙΟΙ ΒΘ ΒΑΥΒ 18 ἴπ Αταβρῖο ἐο ὅθ εἰ}, ἐηγεαϊδίε. 

1 (ἀοτασᾶβ [ηβταξο5 οὗ ΒΙ]1041 Οὐ λοίβτη, ΡΡ. 64, 68. 
2 ὃρρ Ξοδυ]ίοηβ δηᾶ Οογδγᾶ, 8 Τηβυἐτιί68, ὅζο, Ρ. 69. 

4 ὥρᾳ Οἰδβθῃηϊ 5 Ἐ ΤΠ ΘΕΔΕΓΙΒ, 8. γ., δηᾶ ΚΠΟΡ6]᾽5 (ΟΟΙΙΤΑΘΉΪΑΓ, ἜΣ 
5 16 θοΐοοί, Τπηρ. ΗἩθΌΥ, 8. 217. 

ΨΟΙ, ἢ. 5 
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᾿Αοοοϊᾷϊηρ ἰο (818 αϑϑατηρίΐζοπ. ᾿6 Θσρ 8118 188. χ]χ. 24., ἔλο ἐπεί ο 
ΟΥ δἐγοημοιι5 τυαΥΤίοῦ, νγο, δοοουάϊηρ 0 (ἀεγαΓγά, 15. ἐδ αἀδυϊΐ 7 δπᾷ 
ἘΠ οο16β. υἱῖ. 16., δε ποΐ ἴοο γίσιὰ οΥ ἑηοιῖδίθ. Ῥπὺ [88 ῬΥΪΠΙΆΥΥ βῖρπ- 
βοδίζοι 15 ταῖμοὺ δέγαΐϊσἰιέ, (μα οὐ}, ἰηοαϊδῖε; δα Ἰὖ 15 ἀνσαυταπίδ 8 
οοπ͵θούατο ἴο τοηάου {π6 νγοσᾶβ θΟί οὔ Ιβαΐδιι ἀῃα ἘϊοοΙθβίαϑύθβ οὔμου- 
τῖβα ἐμ ὈΥ͂ μδέ, [Ιπ {π6 ἔογταθν, [86 ρῃγαβθ θιηρ]ου θα τυθᾶη8, ἐδ 
γον 47 ἔδιο 78 ὁπό ; ποῦ ἰαιοξμῖ οαρέυθ, 8 ὅλ Ἐπιρ] 188. νϑυβίοι [μδ8 10, 
Τὴ 186 Ἰαὐΐοσ, ὅ6 ποὲ γίγἠέθοιι ΟΥ̓ 7μι8έ οὐΔΥ τισι, ὙΘΘΥΒ. ὕο ἃ ῬΘΥβοὴ 
0 5οίβ ἴοο Βὶρῃ ἃ νϑ].θ οἱ 18 Ῥϑύβοῃδὶ υἱσύαθ ΟΥ ΤἹΡΗ ΘΟΌΒΗΘΒΒ: 
Ὑ{80 {π 18 ἴοο ταῦο ἢ οὗ 10. 

4. Το Κίπάτοα Ἰαπραασαδ αῇοτα ἱπιρογίαμῦ 414 1η ἀοἰοτταϊπίηρ {86 
ταθϑηϊηρ; Οὗ Βυοἢι ογἀβ 88 οοοὰν θα ΟΠ68 ΟΥ̓ ὙΘΓΥ͂ ΒοΙάοπι ἴῃ {86 ΒΙΡ]ς, 
Θαρθοῖ γ᾽ ποτα [86 ἀποῖθη γϑυβίομβ ΨΑΙῪ ἴπ γα πβίαθιπσ' {Ποτη. 

ἀν, ῬΒαΙ. οχῖχ, 131., ἐο ἀδεῖγο. ΤῊϊΒ πογὰ οοσασβ Ραῦ ομοθ. (ὐοτα- 
Ῥατα {π6 ϑ'υῖδο κα. οοουιτίηρ ἴῃ 16 χυΐ. 21.» ὙΒ1ΟΒ. ΟΣ ΡΙαῖπβ τη 
ΒΟ ΠΟΔΟΗ. 

Πγ, ὙΒΙΟΙ ΟΙβθ ΒΥ 6 τυθϑῃ8 7006, ργεν, ἀθπούθβ 1ῃ ἘΣ Ζοῖς. χυῇ]. 9. 

9γεθη ἴοαυθδ, ἃΒ. 18. Βῃόσσῃ ΟΥ̓ {Π6 ΘΎΤΙΔΟ Ἴφ,: ὙΨΏΙΟΙ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠαΒ ίο 

φύλλα ἴῃ Μαιῖς χὶ. 18. δῃᾶ {μ6 Ομδαιάθθ θ΄. ὙὨ8 Ἰάθα Ἰταρ! θα 
ἴῃ {μ6 γουῦ ἔτοιῃ ψβῖοι 1 15 ἀουϊνθα 18, δοηιοέμέμῳ ρίμοβθαί ΟΥ ἐΟΥΉ, 
ὙΠΟ π711] ΔΡΡΙΥ δαυα!}ν το Ἰδᾶνοβ ρίμολεα 9} {86 ἐγ66, ΟΥὁ Τὸ απ απίπιαϊ 
αἰἱυϊαρα ΟΥ ἐογΉ ἴΟΥ ῬΥΘΥ͂ οΥ' ἔοοα, 

5.9 
ὈδΌ, α ἴαάάον; δῃ. χχυῖ!. 12. ΑΥ̓ΔΡΙΟ . ον 

ΠΊΡΟΝ, 900 νἱ. 106. 1.2. Ατλθῖο, μ ἰθαροά, ΔρρΠ64 ο ἃ. Βουβθ. 

ΤῊ 5, ἰορϑίμον 1 {λ6 γϑηᾶάουηρ' οὗ [16 δαρίπεαριηῦ ἡλλόμην, ἀπα 1Π6 
βαϊοϑαηι οἵ [μ6 Νυϊραῖίο, 1Ἰθϑδαθ ὑοὸ {Π6 βθῆβ8 θχμέ: “7 οχμίξ ἐπ σγίο 
«οἰίοῖ ἀρ65 ποὲ ὁραγα." ΤϊΒ 15 [86 ταθϑῃϊηρ δἀορίοα ὈΥ (ἀββθη18, 
16 Ὑγοίία, ΗἸγΖ6]. Οἴου ᾿αὐουργοίδοηβ τηᾶὺ ὍΘ. β56θῃ 1ῃ (ἀ686- 

. ἩΙΒ 5. ΤΠ ΠΘΒΘΙΙΊΒ. 
ὅ. ὙΠΟ Υ Ιοδᾶ το {{π8 τιϑαπίπρ; οὗ 1ΔἸοτηδίλο ρῃτθβθβ, [88 ῥγθοῖβθ 1668 

οὗ ὙΠΟ σαπποί Ὧ6 ἀϊδοονογθᾶ ὉΥ {86 1016 1056] 
Τ᾽ 9 Τὶς ὅ5), 1586. χα! 8. ΤῊ ῬΓΌΡΘΟΥ 86η86 οὗἉ {π686 ψοτβ 18 

βοιηθυμεαῦ ορβοῦσο. Βαυῦ ἴμ6 Αὐδὶο δοιλθβ ἰο Οοὔσ 814 ἴῃ ἀἸβοουθυῖηρ' 
τ. ΤῸ γοηιοῦθ ΟΥ γηα {δι υοἱϊ νχὰβ αϑϑαᾶ Ὀγ {π6 ΑΥ̓ΘΌΪΔΠΒ ὅο ΘΧΡΙΓΘΒΒ 
δχίγθιμβ Ἰρῃοιηπῦ ἃπᾷ αἰβίμοββι 70 ἐξαν 0} ἐΐθ υοῖϊ ἔγοτα ταοαοϑὺ 
γἱγρίηβ πα ταϑίτομβ τγχὰ8 τϑοκοπθᾶ ἃ ΒΙρῊ ᾿πβὰ]} ὑῖο {π6 τηοβύ 
ϑηΐοπ ἃ΄οπα σου] ἄδγο ἰο οομπαπϊί, οοογαϊηρῚν ἴῃ {π6 Βἰβίονυ οὗ 

Τίμηυν οὐ ΤΆμλουδη6 γἡγ18 Ηπᾶ [μ686 πογᾶβ, ἰδ} τε ζ οὐ .}.5 “ δέίοτε 
ἐϊι6 υοἱΐ δ6 ἑαξόη ΟΠ}, ἀνιᾷ ποῦ ἃ γϑιηπαηὺ ἸθΡ σου," Ἰπρί γῖηρ [Π6 6χ- 

τθῖὴθ ἄϊβρτδοθ δπα τηΐβοιυ πα σου! Ρ06 1ηῆϊοίθα οπ Εἰσγρί Ὁπ|688 

[π6 ϑυϊΐαπ βυτγοπάογοα. [Ι͂ἡὰ ΑΡυ]Άγα7] 8 ΒΙΒΌΟΥΥ οὗ {Π6 αἀὙπαϑῦιθ5, {86 

βατη6 ογᾶβ ΘοοαΓ ἰπ ἃ σοπίοχύ Βμοσίπρ' {π61} ὑγὰθ τηθδηϊηρ, ὙΥμΘα 
᾿ ἘΒογοίογα {868 νοὶ] οὗ ὅδ 15 τοπιουϑᾶ, [86 ταθαπῖτρ 18, ὑμαῦ «πᾶδἢ 15 

υἰβι θα πῖτα (86 στοαϊοβὺ ἀΐδσταοθ μα] γί 688. 
Ὁ Ῥίον. χὶ. 21. ““ Παπά ἴο Παπά ἴμ6 Ὑ]ΟΚΘα 5.81} ποὺ ρὸ 

ππραπῖβηοα. ΤΠ τηθϑηΐπρ' οὗὨ [π18 Ῥῇγαβο τοϑνὺ 86 ἀβοοσγίαϊηθα ἔτΌτα 

86 ϑ'γτῖδο 1,..]9 1,.1. οπ6 ἴεν αποίδιορ. Δοοογαϊηρ]ν Ὑ76 ἀπαοτγβίαπα 

τὸ τὸ Β6 ῦοηι φοπογαΐίοη ἐο σοπογαίίοη ἴμ6 σἱοκοᾶ, ἕο. ο ΘΟ] ΓΘΏ8, 



Ἑσ:ίογπαϊ ϑοιγοθς 96, αγαπιπιαξέοαϊ ΖρἐοΥρΥθέαξοΉ. 289 

“. Τὴ. ΜΊοΒαοΙ15, Μαπθηρμο, (θβθηῖαβ. ΟΥΠΟΥ ΘΣΡΙΔη ]ΟΠ5 ΤΩΔΥῪ Ὀ6 
Βθϑῃ ἴῃ {π6 Οομμποπίετιθβ οἵ Βογίμοαιυ ἀπ Θἰαδσί. 

Τη Ῥραὶ. χυϊ. 2. (16 ποτὰ θὰ μᾶ8. οοσδβιομθα ἰγοῦθ]6 (ο οὐ 105 
Θηα τη ογργθύθυβ. [Γᾧ τϑὺ μᾶῦθ Ὀ6θη δισΒη6α τι στΟπρ' γον 615 ὈῪ 
{6 Μαβογοίοϑϑβ, ᾿πβίθαᾶ οἵ βοϊῃρ' ροϊπίθα ἃ5. {86 βθοοῃᾶ Ῥϑύβοῃ τηϑβοὰ- 
11πὸ ; δαῦ Ὁ 15 ῬΓΟΌΔΟΙΥ τἰσμῦ τὰ {π6 ἔθιαϊηῖσθθ, Ἀσοογαϊηρ]ν (Π6γο 15 
δ 61110515 οὐἁἨ Ὁ)5), γιῖν δοιί, Βαυύ {π6 6]]10515. 15 ἀπαβαδὶ δηα πθϑαβ 
Ἰυθιβοοίίΐοη, Ἤρτο τὸ τοίου ἰο (ῃ8 ἀϑὰρ6 οἵ Ασδθίδῃ υιθυβ. Απ 
ΘΧΔΙΩΡΪΘ ΟΟΟΘΌΤΪΒ 1 {070 1168 οἵἩ δῃ δῃοϊθπῦ ρορί, Αὐπμδθῖΐα, συ ]οἢ παν 
Ὀθθη Ῥγδβουνϑα μῃγ Αβρυϊϑθάδ ἴπ ἢϊβ 4πηαΐό5, ἀπ ἀγα αποίθα ὈΥ οβθη- 
τα 116 ἴῃ Π15 Βομο 18. οη {86 ῬΒ4]π|. 

Τὴ Δρρ᾽ γπρ' ΔΔΙΟΡῪ οἵ ἰδηριδροβ 9 {π6ὸ Νὸνν Τοβίαταθηΐ, ο]αββι αὶ 
ΟὝ ΘΙ δπα 1μαὐϊη τὺ Ὅ6 ΟΘΟμΒΙἀογθα 88 σοθνθηῦύ. Βαΐ {Π6 7 δγῖ6 οὗ 
ὙΘΙῪ [τ] οα 86. ΤῸ σ᾽ βδίθνου οχίθηὺ {ποὺ αν Ὀ66 πη ΔΡΡΙ166, 110016 
Ἰισμὺ μα8 Ῥ6θη [στόσι ὈΥ βοτὰ ρου ΟὙΘΘΚ ὑγΟΤ8. ΟΥ̓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ἴπ 
{6 Νὸν Τοθίαιηθηί. ΟΥ οουτηχηθηΐαίουβ, Υν οὐβίθιη δηα (ἀτούμιβ ἔου- 
ΤΑΘΙ͂Υ αδ6α ΤΠ6 πὰ τηοϑὺ, ϑἴποθ {π610 {6 ὑπ ν πᾶν 6 6Ὲ το 8 τηοῦο- 
γαΐθν Δρρ 164 ὈΥ 811} {π6 Ὀαδβὺ δοϊησηθηΐαίουβ οα ὑπ Νοὸυν Τοβδίασηθηΐ, 
5 6 ὙΝ εἴθ, Μογον, Τβοϊποῖς, Ἐσιύζβομο, Βὔοκοτί, ΒΊθοῖς, Ἡδυ]οββ, 
δηα οἴμοσβ. ΟΥ Ἰδχϊ οορυδάρμθι5, ΥΥ αἰ], Βυθιβομηθιαθσ, ἀπ ΒΟ ΙΏβοι 
μᾶγα τϑᾶθ {π6 θαϑβϑύὺ 86 οἵ ἔῃϑρὼ. αΑΑὖ ργθβϑηὺ ν7ῦ8 588]}] ΟὨΪΥ ΓΗΒ ἃ 
ἔδθτν θχϑλρ] 65, θθοδῖβο {Π6 βᾶταθ ΤΟΡΙΟ 111] γοῦν 1 ἈΠΟΙ ΠΟΥ ΘοΟπΘοὔϊοη. 

1 ον. χὶ. 10. ““ ἘῸΣ {μ18 οδβθ ουρῃὺ {πΠ6 υγοδη ἰο ᾶγθ ῬΟΎΤΟΙ 
Ομ Β6Ι' ῃ686, θοδαβο οὗ ὑμπ6 δηῆρθ18.) ΤΠ6 δσρυύθββιίοῃ ἕο ἔαῦθ ροῖῦθ} 
οὐ ἐΐε μοαά ᾿νὰ5 σίνθη σαἶβο 0 ΤΑΔΕ ΘΟπ]θούαγθβ. ΥΥΘ ΤΩΔΥ ΘΟΙΏΡΑΥΘ 
ΙΓ 1Ὁ δὴ ΘμΔ]οροι5 ΡΏταΒ6 ἴῃ ΤΟ οΥτβ οι] α8, ἔχουσαν τρεῖς βασι- 
λείας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, μανίηρ {Πγθ6 ἰπησάομηβ οα {8π6 ᾿ι686, ἢ. 6. {Π6 
δηιδίθηιδ ΟΥ̓ δυηιδοῖς οἵ βιαος Κιηράοτηβ, τηθϑηῖπρ' αὐαάθηι8. [Ι͂τ [πὸ 
ΤΏΔΠΠΘΥ [86 νγοηδῃ ᾿85 ἃ 597. ΟΥ̓ Θγηιδοῖ οἵἁ ῬΟΥΤΟΙ Οἡ ΠΟΙ Ὠθδα, τηθδη- 
ἴηρ' ἃ οουογίπφ ; ἰο Ἰαζἱγιαΐθ {πα 5118 15 Βα 1668 ἴο {Π6 ῬΟΟΥ οὗ ΤΠ6 τηδη. 

1 ον. χνυ. 82. “10 δασ [Π6 τυδημοι οὗ τὰ 1 αν Τοαρμύ σι 
Ροεβίβ, ὅο, ὙΠ {μπ6 ποτγὰ τοπαοτθα 2ομσῆξ εὐἱξΐ, δεαδέ5, ἐθηριομά- 
χήσα, ΘΟΙΩΡΆΥΘ ῬΟΙΊΡΘΥ Β ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΝ ἴῃ ΑΡΡΙδη, οἵοις θηρίοις μαχόμεθα, 
“ χἸἢ τγμαὺ στα ᾿ϑαβίβ γχ6 ἅἃγὸ Πρ πηρ.᾽"} 
Τὺ ΘΧϑιΏ 0165 Ππουουοῦ οὗ {815 Κιπά ἅτ οἴξοῃ δαδπορα μηηθοθ8- 

βαγὶζγ, νγ 116 (86 βθη86 οἵ {Π6 οΥἹρΊη8] 15 δ οὔνιουβ ψιῦποιέ 85 
{πθηὰ, οὐ ὠπϑμϊζαδίψ, 71} ἨὈ6 Δρραγθῃῦ ἴο θυθιῪῪ 06 ψγὼιο [ὰ8 ρίγϑῃ 
φῦ ῦϊαν δὐὐθηθοη. ἰο ἐμοὰ. ΤὰΒ {Π6 Θχργύθβδίοι πεπραμένος ὑπὸ 
τῆν ἁμαρτίαν, Βοτα. νἱῖ, 14., ““ βοϊά ὉΠΟΥ͂ 511, 15 βαια ὈΥ ΕΠ 6801 ἀπά 
ἽἍοσαβ ἰο 6 1Ππϑὑγαΐοα Ὀγ {π6 [μα νοπαϊέιϑ οὐ αὐἀὐάίοίμ5. Βυιῦ 10 18 
ὈΙαῖα ἴτοσα ὑπ6 οοπίοχῦ ὑμαὺ {π6 1ᾶθα ἱπνοῖνοα 1ῃ βοϊά (85 ἃ βίανϑ) 15 
ἐμπαΐ οἵ ποὲ βαυΐπηρ ᾿ῖδ οιση τοϊῇ, 
Απ οί δχϑίαρ]θ δαἀδπορα Ὀγ {Ππ6 βαῖὴθ σψυϊίουϑ δηα Τιομβίδϑα, 

ΜοτΥαβΒ οατίογ, 15 {86 σουρδυῖβοη οἵ ὡς διὰ πυρός, α5 ὃν 776, 1 ΟὐοΥ, 
11. 1δὅ., τ ἢ {π6 ἀριδιιδέιι5, 8θηιζμδέι5 ονδβιὺ οἵ ΤΠ πα Οἴοσοτο (Τνγ 
ΧΧΊΙ, 8ὅ, 40.; ΟἸοοΙῸ Ὑ οτῖη. 1. 27.), Ταθϑηϊηρ' ἃ ΠΔΙΥΟΥ͂ ΘΒΟΔΡ6 [ΠῸΠῚ 
ἄδησοσ. Βυῦ {818 15 ἰδκίηρ' 1 88 τολοῖϊν ἐγορίοαϊ, ΠΟΥ αΒ [88 σοηίοχῦ 
Ββῆονγβ ὑμαΐ βογωθίμιηρ' ἸΠΟΓΘ 18 ἴῃ {πΠ6 δχργθββίοῦθ, Ηθποθ Μουονβ 
το) θοῖβ {86 ἀββυχηρίίοη οὐ [Π18 ργονθυθιαι! χορ] βθη86. ΤῸ 15 ῬΑΥΙΥ 

560 Ῥγοἰβίοίη Β ἀστοῖς Τοβίδιηθηΐ, ου τΠ6 Ῥαββᾶρ. 2. 566 88 ΟΟΙ)τ πα χΥ. 
5. 2 ᾿ 
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ῬΙΓΟΥΘΥΌΙΔΙ ἀπά ἐγορίοαὶ, θὰ ποῦ ὙΒΟΠΥ͂ 80, ἴὰ {86 οοπίοχύ οὗὨ {86 
(ὐοΥπ μίδῃ οριβῦ]θ. ΤῊ τα οὔ [μ6 ἀαγ οὗἉ ΟΠ τβυ Β οομιΐπρ' 15 Βρ601- 
ΟΔΠ]Υ ταθϑηΐ, πᾶ Βῃου]α πού Ὀ6 δημ) ]α θα Ὀγ ὑπ ἀββυτρίοη οὗ ἃ τη  Υ6 
ΡιΙΌγοαΡ, Αἰ 81] ονθηίβ, {86 ρῇγαβθ, θυθῃ ὑμβουρῇῃ 10 6 υπαροτηβίοοα 88 
ἃ ῬΥονοΌ, 15 μούθοσ Π]αβίταϊθα ὈΥ͂ Θομηρατίβοι τ {πΠ6 ατϑϑκ ἐκ μέσου 
πυρὸς τὸν ἄνδρα σώζειν ἴῃ Αὐἰδια, ἴῃ. Α06]]. αυποίρα Ὀγ ΒΟὈίΠΒοΠ. 

Αποίμου ΘΧΘΠ0]6 ΘΗΠΓΘΙΥ ἰσγοϊοναηῦ μ88 Ὀθθη σίνθη ὈΥ Απηοη 
ἴῃ ἷ8 ποίϑϑ ἰο Εὐγπθϑίϊ Ι͂ῃ Μαί(. νἱ]. 20. γα σϑϑᾶ {μαὺ Ομ γιθὺ 
μαά ποΐ τυῆογ6 ἕο ἴαψ ᾿ἰβ ἤθαᾶ, δι ΘΧΡΥ ββῖοπ β. ΠΟΙ θη ]ν τη 61Π01016 
τ μουῦ (86 μ6ΙΡ οὗ 1Ππρίταῦνο χα ρ]68, “5.Α οἰθατον ρμύ,; βαγβ 
ΑἸλομ, “ἸΔΔΥ Ὀ6 {μγόνῃ ὌΡΟΩ (πΠ6 ἰαχύὺ ΟΥ̓ ἃ ρᾶϑϑθαρθ ἔγοτγα ΒΔῪ 
ἩΡτθαβ, Ρ. 406., τιθγα ϑδ]δάϊη οχοιθηρ' Η18 ΒΟ] ἼΘΥΒ ὑο {Π6 βίοτταϊπρ' 
οὗ Τγτο 5808, {μαῦῷ πὸ μ[δοθ οὐ {μ6 οοδβὺ ΠΟΥ͂ Υϑιηϑίηθα ο {86 
ΕΥΔΉΪκ5, Β6Υ6 ΤΠ6Ὺ τοϊρῦ 14Υ {μ6 1} μοδᾶβ, οχσοορύ Τγτθ Απά δρϑίη, 
αὖ Ῥ. 591., 1 15 το]αιθά {πᾶ {πΠ6 Ατδρϑβ βίογιηϑα {86 οἵἵγ οἵὗἩἨ Αουθ, δῃὰ 
Ἰοῦ ποῦ το {μ6 ΕΎΔΠΪκθ, οα {86 οοαβίβ οὗ {μ18 868, σγβθγα {Π6Υ ταῖρῃῦ 
ΙΔΥ ὑποῖν μββαᾶβ. ΕὝοσα Ὀοία ἔπ 656 ραββασϑβ 1ᾧ 15 οἱθδν {παὺ {86 τηθδη- 
πο ἰὴ Μαυίμθν 15, {πᾶὖῦ “6508 δα πῸ γμ6γ6 ὃ βαῖβ δηα βϑί {164 ἀροάθ,᾽ 

γγίασ ἀῃα Ὑτθοὶς ἀγα ποὺ οορῃαία Ἰδηρτδροθ. Απα βία θβ {Π6 
Ῥαββᾶσο ἴῃ Μαίίμον 15 ἃ5 οἷθασ δρατὺ ἔγογα {686 ΘΧΘΠΊΡ]68 88. ΠΥ {Π6 
5146 οὗ βοτὰ. ΤΟΥ 4ο πού 1Πυβύταΐα ἐπ 6 ταθϑηϊπρ. 

Τὸ {π6 δῃηθιορσῪ οὗὨ οορσπαίθ ἰδησαδρθβ ταύ 6 δἀάοα {πῶὺ οὗ 81} 
Ἰδηρτιδρ68, ΟΥ̓ οὗ Ἰαπρυδρα ἴῃ ρθηθγα!. ΤΉΘΓΘ 18 ἃ ὉΠίγοεβαὶ ΔΊ ΠΙΤΥ 
οὗ Ἰαῃρααροθ, (ὐδγίαιπη ῥυἸ ΠΟΙ] 68 οὐὁἨ δοπϑυγιοίοη. 8.6 ΘΟΙΏΠΊΟη ἴο 
{μ6π|, τηϑϊκίπρ' τ μδὺ 15 ἐουηθα μηέυογδαῖΐ φγαμιηιαῦ. Α ρθηθγαὶ οοη- 
ΟΥΟΪΟΥ τῆᾶὺ ὃ6 ἐγτδοοᾶ {πχουρῃουῦ (886 οπίτο οἷτο]6, ᾿παϊοαύπρ ὑμαὺ 
ΠΟΥ πᾶνα 8 ΘΟΙΏτηοη δδ5185 8Ππα οὐὶσίπ. ΤῊ δρρ]ϊοδίίοπ οἵ Ἰδηρτιαρθ 
ἴῃ. σΘποΓΑΙ [0 {π8 ἱπίογργοίδίοι οὗ {[π6 Β10]6 τϑαυΐγθβ ρου αν α.8}1- 
βοδίοηβ, Θβρϑοίδ νυ ἃ ταϊπα σαρδ0 16 οὗ ρ]οβορμιβίησ,, ΑΑὐημμλοπ 1 ΙΒ 
ποίθ8 ἰο ΕΥΠΘΘΌ ΒΠον8 πὸ βυχιρίοσηβ οὗ ἔσθ ῬΒ]]ΟΒΟρἢν, πα {μογο- 
ἴογο 6 [88 ρίνϑη ἃ ἔλϊββ βχϑιηρῖθ, ἰο ΠΠπδίταϊθ {86 δῃδ)οΟΎ οὗ ἰδη- 
σαδρθ8, ἤοιη ον. χυ. 2., νικᾶν ἐκ τοῦ θηρίου, ΜΨΆ1ΟᾺ οαπηού, 6 Β8Υ8, 
6 οομϑίγιοα υἵοόγο 65 απίηιαϊὶ, ΟΥ ““ ἴο σΟμα 6 Υ {86 δηϊτη8,,᾽ Ὀθοδιιθ6 
18 ΔηδορῪ οὗ βΥΘυῪ ἰδηρθαδρθ 15 σοραρσπηδηῦ ἴο βασι ἃ ΘΟμϑ ΓΟ. 
Τῇ [ιῖβ γἱδνν 1Ὁ ταθδ 8, ἔο 6 ριγ6 ἤγοπι ἐἦ6 απὲπιαῖ, ἃΒ ἈΡΌΘΔΙΒ ἔγοτα {86 
βγγίδο νϑυβίοπ δηᾶ ἤγοτα 116 δορίυδριην νογβίοη οἵ Ῥβ4]. 11. 6.25 ΑἹ] 
{π15 18. ἰτστοϊοναμῦ πᾶ ἱποουγθού, ΤὴΘ τιϑϑηΐηρ' οὗ {Π6 ῬΏγαΒβΘ 18, ἔο 
δΟΉΦΊΙΟΥ ἐδι6 ὑοαβέ, ἐο οὔέαϊη, ἐ]ι6 υἱοέογψ οὐ τέ ; ιν {π6 οοπβύγαοίιοῃ 18 
{6 ψ611-Κποντῃ οοηείγιοέίο ΡΥ σηαη8, ΘΧΘΤΩΡ]65 οὗὁ ψϊοῖ ἀγὸ πού 1η- 
ἐτααθηῦ ἴπ (88 Νον Τοβίαμηθπί, Ατησλονβ 1ηὐογργοίαίιομ ὁδηποῦ ὯΘ 
Βαβίδι θά. 
Α [186 δχϑιηρῖθ 5 ρίνθῃ ὉΥῪ Μοσιϑ ἔγοια ΕΠ ϑυ 5, σοι 6 τ Ὁ 8 

ἰο ὅδη. χἸῖχ. 10., 48. εἸπβίταθα Ὀγ Οτϑοῖκ ττιίοσβ. ΤΠ 11 γα οη 
οὗ [86 ορβουγο ρίγαβθ, π0} ἃ ἰαιοσῖυον' ἔγοηι δοίισθθη ἠ8 Κδθί, ἀΘΥ 68. ΤῸ 
Ἰισμὺ ἔτοτα [μ6 δχργθββίοπ ἴπ {μ6 Οὐθοῖκ πυϊίοιβ Πυθα ἴθ. [π᾿ {16 
58 οὗ ῬΙ]αίο 1ΐ 15 βαϊά {πᾶῦ νγχα βανβ ἐκ τῶν ποδῶν ἀποχωρήσομεν. 1π 
οἴου τυ ῦουβ [π6 Ἔχρυθββίοι 8, ἐκποδὼν οΥ ἐκ ποδῶν γένεσθαι, »ΙἈ1οΒ 
15 αααϊνα!επύ ἰο 6 πιϑαΐο αἰἰδοθθγο, 6 πιρὶδ θυα(θγ76, 6 ἐοηϑρθοίι αδῖγ, 

1 ΤΟΥΤΟΙ 8 ΤΥΔΉΒΙ Δ 10, γο]. 1. Ρ. 90. 2 ΤΟΙᾺ, το], ἱ, Ῥ. 87. 
3 Αογζοββοβ Αοδάθηχίοϑο, γ0]. ἵἱ. ̓ . 18]. 
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{μαῦ ἴ5, ἐο ἀΐδαρροαγυ. Ἡθηοο 1 18 ἐπουρμὺ {ποὺ {86 φσϑπογαὶ ταθδηῖηρ 
οὗ Μοβββ τρδῦ 6, ἐπαῦ ἃ πίῖνβ δ ἾΥΟΣ ΟΥ̓ Ἔχρουμαᾶθν οὐ [8 18, 
ἰθθομον οὐ βουῖρο (αὐμπιδύηρ [μ6 Θοο βϑίαϑιοαὶ ρο] τ οὗἁἨἁ {8 «6 708), 
Βῃουϊᾶ ποὺ θ6 ψαπίϊηρ ἰο ἐμαῦ Ῥθορ]θ, απ} δήϊον, Θοταθ. 

ΑἹΙ ἐμῖ5 18 ΘΓ ΙῪ ̓ στοϊοναηῦ, πα [8115 ἰο δ᾽ ποιααῦθ [6 ΘΣΡΥΘββί ῃ, 

ὙΠΟ ᾿τὸ ποορᾶ ποὺ δ ργθϑϑηῦ αὐξοιυρύ ἰο δβχρίαἷῆ. Υ͵8 Ὀ6]θυθ {μδύ 

δα οοχτοοῦ Ἰἰηἰοσργϑίδίοι οὐ 10 πᾶθ Ὀ66ῃ σίνϑῃ ὈΥ ϑοισηϊαύ, «501, 1)6 
Ὑγοίία, ϑοβυμθαπη, οι Βο]θη, Βαιπηρσατίθη, Μίδιγου, Κποθϑβὶ. 
ΤῊ οὐμοὺ Θχροβι0}}8 ΤηΔΥ 6 566ῃ ἴῃ Κλὺποῦ 615 (ὐοτυσηθηίαΥ. 
Ὕν ὁ ἀἄο ποῦ αἰδοῖ Ἰτροτίδποθ οὐὁἨΘ ἉὈΠΙΤΥ ἴο {8Π6 σθπουαὶ οδ ΟΠ Β 

Δηα φὐἀτηοηϊίομβ σίνθῃ Ὀγ ΕΠομδίβαύ τι γαβρθοῦ ὑο {86 δῃδίορυ οὗ 
Ἰαπρδρο8 ἴῃ ΡΌΠΟΙΆ]. Νὸ ἱπύογργίου {01} Ὧ6 τωποῖι, 16 αὖ 811, Ὀ6πο- 
βιοᾶ ὈΥ τμϑπι. Ὑ οὖ 88 βοπλθ υθδθυβ τ ΔΎ ὙΥΙΒῊ 0 866 {μθηω, γ78 5881] 
ΤΑΘΙΘΙΥ τϑηθοη βοτὰ ὈΥ ΨΥ οὗ Θοποίϊπιβίοη ἰο {π6 ῥγββθῃῦ βθοίίοῃ. 

1. Τὸ 18 ποῦ βυϊβιοϊοηύ ὑο πᾶν ἴῃ {Π6 τηϑτλοσΎ ἃ βίοοκ οὗ ψοσαβ ἢ 
{ποῖ βρη βολίζοηβ 85. σίνθη ἴῃ ἐμ Τιοσϊοουβ; Ραὺ πὸ Βμου!α μᾶνθ ἃ 
σοοά Κπον]θᾶρα οὗὨ ἐμ ππίνθιβαὶ ρϑηΐαβ δηα ἀβᾶρθ οἱὁἨ ἰδηρτιαρθδ, 
ἀουϊνοᾶ ἔχοιμι ἐμ6 Ὀοϑὺ συ ῦουβ ἴῃ Θδοῇ, δ8 γ76}] ἃ8 ἘΠ 617 1 ΡΥ ὕθ ΓΒ, 

2, Ὑγοτᾶβ, ρῆταβϑβ, δπα ἐχτορθβ οὗἩ ΔΠΥ͂ δποίθπῦ ἰαπσυδρθ 8γ6 ἴο Ὀ6 
Ἴυᾶροᾶ οΓΓἽ ΌΥ {88 ᾿πύθγμπαι ομαγθοίου. οὐ {86 Ἰαπρταρα 1568 τῇ ΠΟ 
ΒΟΥ οοσαχ ; ποὺ ὈΥ͂ {μαῦ οὗ τροτο τϑοθηῦ Ἰαπρτιδρθθ, ὙΒ]ΟὮ ἀ’Ὸ Βθρῶ- 
ταϊϑα ἔτοσα ϑδοῖῦ ομα οὗ {86 τόσο ἀποϊοπύ, θοίμ ὈΥ δὴ ᾿πίογναὶ οὗ ἐΐπηθ 
854 {πο οὐ ῬΘΟΌΪΙΔΥ παύῃγθ. 

8. Κ΄μποθ ούϑῃ δηοίθηῦ ἰθηρτδρο8 αἸΠΕΥ ἴῃ ΤΉΔΏΥ γοβρθοίβ, γγχ6 ΒΒου]ᾶ 
ποὺ ᾿ηϊϊαῖα {π6 βυρουβα σου οὗἨ {μοβα ᾿πύοιργούουβ σγ8ὸ μᾶνθ Θπαθᾶ- 

νουγεοάᾶ ἰο δχρίαῖῃ {86 οτῖρί πη ἀπα βἰρῃιβοιαίίοπ οἵὨ ττογβ ΕΡΌΠι ὑθιτη 5 
Θηθγον ἀἰβογοηύ, Ὀοΐπρ 168 αϑίχαυ ΟΥ̓ ἃ βιτΠ1Πὐπ46 ἴῃ βουπα ἀπα 
Ἰούζουβ οἴὔθῃ συ υὺ β]:ρηῦ ἃ Πα ῬΥΘΟΔΙΊΟΙΒ. 

4. ὙΒδη {86 βθηβ6 οἵ πογάβ οἂπ 6 δϑοουίζαϊηθα ἴπὶ ΔΕΥ͂ ῬΑΥ ΙΟΌΪΆΥ 
Ιαησαθρα ὈΥ {16 ταθϑπ8 ΜΟΙ 1086} ΠΙΓΠΙΒΉΘ8, 1Ὁ 15 Ὑτοηρ᾽ ἴο τοβύ 
ΡΟῺ ἐδ6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗὨ ναιΐουβ ἰδηραδραβ, δχοθρὺ ἴοὸσ {86 ρασροβθ οἵ 
οοπῆτγτηδίΐοθ, ΠΔΙΟΡῪ βμου]ᾶ ΡῈ τϑβοτίθα ἴο ΟΥ̓ σμθη {π6 αἀϊτοοῦ 
ΔΑ ΟΓΔΙΠΔΥΥ ΤΘΔΠΒ ΓγΠΙβμ δα ὈΥ {86 ὑοϑίλμπιομιθβ οὐ ὙΧΙύοΥΒ ὑποια- 
Β61νββ, ὈῪ νϑυβίομβ, πᾷ Ὁ. {86 δηποίαίϊομβ οὗ βοβοϊ!αβϑίβ ἃπα ἰθχίοο- 

ΘΎΔΡΒΘΥΒ, ΡῥΓῸΥΘ ᾿πδαθαπαΐβ. 
ὅ. ὟΥ 6 βου ἰβῖκθ οαγθ ἴῃ ΘΥ̓ΘΥῪ ὁ8886 {πᾶ γϑαϊ βἰριζέμαθ ΘΧ᾿Βίβ, 

Ἡδηοα νγ6 ουρῇῦ ἰο Θομηραγα ποῦ τ ΥΘΙΥ βἰπαῖ]αν πτϊύοσβ οὗ ἀπ ουοπύ 
Ἰδηστιαρ68. Βαὖ 4180 Β' 1181 ταοᾶδθβ οἱ ΒρΘθ0Ἐ ---- Β 6} ἃ8 ΒΠΟΥ͂ 1π ἐποιη- 
ΒΘΙ͂γ 5 ΒΟιῺ6 β: Π 1] αυτν οὗ 1468, δη ὙΒΙΟΝ 8.6 θιῃρὶ γα οἰμο δθοαῦ 
{88 βαγηθ {μίπρϑ οὐ {πῖπρβ οἰοβοὶν ἀπδὶοροιϑβ. 

ΤΏθθ6. οδα 0:5 0711 ποὺ ἰοαοὶ τηθοὶ ; Ραΐ [Π6Υ ἅτ {π6 αἀϊοίαϊα οὗ 
ΘΟΙΆΙΏΟΙ Β6Π86 ποὺ μδίδηίηρ, ΤᾺ6 ΡΒΠ]ΟΒορῖοα] οὐἹ]0 8ηα ἰηΐοΥ- 
Ῥγϑίθυ. ὙὙ1}} ἀποομηβοίουβυ ρῥγοοθθᾶ ἴῃ {86 ραίῃ {6 Ὺ ῬΓΘΒΟΥΙΡΘ : {πθ 
ΤἸΏΘΓΘ ψ ρα] οσροβίίοσ Ὑ{11 βοδύοθν Ὀ6 ργονθηίθα ὈΥ {πθπὶ ΤΌΤ, 
ΠΌΣΙΘΙΟΊΙΒ ΘΙΤΌΓΒ, θ6οδι56 Π15 ταϊπᾶ 15 ποὺ Αὐοα ἴο {της τὰ {Π6 αἴτθο- 
ἰΐοα {ποὺ ἱπᾶϊοαίθ, ὅϑοιὴβ ᾿ῃίθ]θοίβ ἀγθ ὕοο ὩΔΥΤΟΥ͂ ἴο Βργθδα οαΐ 
1ηἴο Β 6. ΘΟΙΩΡΙΘΗΘΠΒΙΨΘΙΘΒΒδ. 

οβθρηυβ δθα ῬΆ1]οΟ μᾶνα δἷβο θθθῃ τπιδϑα [ὉΓ {π6 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ 11]85- 
ἰγταῖχηρ [Π6 τρις Ἰοψιεπαὶ οὗ [86 ατροῖς Τοβίαταθπί, Βαΐ δβ {16 ἰδῃ- 

1 Μοχΐ Αοζοββθβ, νο], ἷ, Ρ, 182. 
5.9 
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σαδρα οἵ (μ6 ἔοτταον 18 σοοῦ ΟὙΘΘΚ, ἀπά μα8 1016 τϑβϑιηίαποο ἴο {86 
ἩοΡταϊβεῖς ἀϊοοη οὗ ἔδοὸ Νὸνν Τοβϑίδιηθηΐ, ἴ οδηποὺ αἴοτα τοῦοῖ 

Ῥομποᾶς ἰο [6 βδοιϑᾶ ἰαὐουργοῖοσ Ὑοῦ Εἰσηοδῦ βαγβ ἰμδῦ Β6γθ δπᾶ 
ἴβοῖθ πψογᾶβ δῃᾶ ρβτγαβοβ οοοῦσ ὙΒΙΟΝ τᾶν θ6. Οοιηραγθα ἢ {88 
Οτοοῖκ Τοβίαπιθί. Τμ6 βαῖηθ ΒΟΎΘΥΟΥ ΠΟΙ 48 σοοᾶ ὙΠ τοραγα [ο 
811 Οτοοῖκ υυϊΐοσβ. Καθθβ 888 οχ γδοίθα [Π6 ταοβὺ ἀρργοργιὰΐθ βχϑηη: 
Ῥ]68 ἴῃ μἷ8 Οὐβογνδίϊΐοπϑ 6 Εἰ, όβεβρμβο (1766). ΟἿ ]θ88 ναΐὰθ 156. {π0 
Θριο]οσίστη 5. ΕἰἸχοουρία δχ ΕἾ. όβθρμο δὰ Ν, Τὶ ΠΙυβυ Ομ οσα, 
ταδᾶθ Ὦγ Οὐπ8, ἀπᾷ ᾿Ἰηβουίθα ἴῃ [μ6 βθοοπα νοϊιπηθ οὗ Ηδνθυοατα ΡΒ 
οἀϊοη. Υ͵ 6 σαῃποῦ ρϑγοϑῖνθ το ἢ ἉΙΙΟΥ ἴῃ ὑμθιη, ἃ8 [8 88 {π6 0 
οοπίσίθαία ἰο ἃ Ὀούζου αποιβίαπαϊπρ' Οὗ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ ἴῃ {86 Ν᾽ Το8- 
ἰαταθί, [Ἃπ Ἰηἰουρυοίϊηρ ἐπίησϑδ, [μ6 οᾶ86 15 οὐβδυνῖθδθ. ΙΓΑΙΪΔΥ τ6- 
ΤΩΔΙΪΚΒ ΔΡΡΙΥ ἰο ΡΆ1]οΟ, το αἷβο στοῦ ἴῃ ροοα ατθοκ, διέθου {π6 τχοαθρ] 
οὗ ῬΙαΐο δμᾷ Τοιλοβίμθηθβϑ, δηα ὑμουθέοτο {Π 66 18. 1016 τ ΠΟ μΒΒ]Ρ 
Ῥαούνϑαῃ μῖ8. ἀϊοίδομ δηᾷ {παὺ οὗ {π6 ατϑοῖς Τοβίδιαθηθ. ἴϑουηθ β1πη1- 
ἸΑυϊΥ ΠΟΎΘΥΘΥ Τὰν 6 ΟἰΒοΥυΘα, οϑρθοία ν τὼ {86 ρΙΒ616 ἰο {πθ 
ἩδΡτονβ, ἃ8 ΟἝΥΡΖΟΥ Ἰἰοηρσ βίποθ φοϊηίθα ουὖὔ, 186 ταοθῦ πβϑία] 
ῬὨΓΑΒ6Β ΤΌΣ ΟΟΙΩρΑΓΊβοη ὙγΟ6 οχίχδοίθα δηα ῬαὈΠΒΗ6α βοραγαΐθὶυ ὈΥ͂ 
Τμοθβηθυ, ἴῃ ἷ8 Οἰρβουναίι. δά. Ν. Τὶ ὁ Ῥμοπο ΑἸοχ. (1777), ἴο 
ὙΕΪΟΙ ταδὺ Ὀ6 δἀδοᾶ {πΠ6 τοιραγβ οὗ Καὶ ἀππῖυβ (1785). 
ὟΝ ὁ 584}} ρὶνβ 8 ἔδυ βχϑιαρ]68 ἔγομι {8686 ὕγχο Ὑ ΙΟΓΒ. 
2 Τίμα. 11. 4. ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. [λᾶὺ ἈΘ ΤηΔΥ Ρ]Θα58 Ὠΐτα 

ὙΠῸ 85 οδ]] θα τα ἰο Ὀ6 ἃ βοϊάϊοσ. Τὴ6 γοῦρ στρατολογέω ἤθτα πϑοᾶ 
ἴ5 οἴῃ οιαρίουθᾶ ὈΥ͂ “οβορμαβ ἴῃ {Π6 βατη6 5686, Υ12Ζ., ἐο σαἰΐ ἐο αΥ̓ΊΙ8, 
ἰο ἐγ τ ρ 10 7ο ἠέ. 

ΤῊ6 ποτὰ ἐφημερία ἴπ Τμαΐκ 1. ὅ. 8. Ἰηβδὴ8 ἃ ἔϑτΑ]Υ ΟΥ̓ οΪ688 οὗ 
Ῥυϊοβίβ μοι τοϊηϊβίογοα ἀν τη [86 ἰθιιρ]8 Ὁ δἱρηῦ ἀαγΒ πὶ βαο- 
ὀσϑβίοη. “ΦΌβορμαΒ 68118 {βοτὰ πατρίας, ἈΘΤΘ ᾿6 οσρίδιτβ [Π6 υσϑηρο- 
τοί. ΤΗΐ 15 {86 ποτὰ σΙΟ ἢ 18. αἰβὸ δρᾶ δβ {86 Ἰηἰογργθίδίοι οὗ 
ἐφημερία ὈΥ ϑυΐϊάαΒ. (566 408. Απῇα. νἱῖ, 14. 7.) [πὰ [Π6 Βερίυδ- 
σ᾽ηὺ 10 15 ἴ Κ6ὴ ἴῃ δΔῃοῦμου ϑοοθρίδιοῃ, Υ]1Ζ., ἐΐι6 ἀαἰΐν δογυΐσο οὗ [8686 
Ῥυιθδίβ ἴὰ {86 θα ]ο. 

Τὴ Τιμαῖκα σχῖν. 8. ἀπ 2 Τίμη. 11. 9ὅ. μήποτε Βῃου]α 6 ἐγαῃβὶαὐθα 
ρογῇαρ8. Τύχθτρ]68 οὗ (818 οοοαγ ἴῃ ῬΏ1]Ο, ἀπ ἃ16 σΊνθη ΟΥ̓ 1ΟΘΒΠ ΘΓ. 
Ῥχοίβιϑ τυϊζουβ ἴοο 86 1Ὁ ἴπ {Π6 5816 56η868 ἃ8 ἄγριο 8 βΒῇονῃ. 

Φυλακτήριον, Ῥμγ]δοίοτγ. ΒῸΣ {868 ταθϑῃϊπρ᾽ οὗ [818 πγοτά 5868 «086- 
Ῥδπ5, πα. ἱν. 8.18. 10 οοουτ8Β τὼ Μαίί. χχῆῖ, ὄὅ. ᾿ 

Τὴ Αοἰβ χχυὶ. 9. ψὰ τοδᾶ οἵ ἐΐῤθ γαδέ, τῆν νηστείαν. ἘοΥ {μ6 
δχρίαπαίίομι οἵ {π6 νγογᾷ ἴῃ {18 Θοππϑοίίοῃ γ78 ταιϑῦ τ θι" ὑο εἐΟΒΘρΒ8, 
ἔγοτη ἡ Ποτὰ γγ6 ἰθᾶστι ΘΗ 1 τὰ Κορ, γ1Ζ., ἴῃ {π6 δα ύατηῃ οὗἁἨ ΘυθσῪ 
γΘΥ, ΟΥἹ [μ6 ρτοαῦ ἄγ οἵ οδχρίϑίϊοη, (86 ὑθηίμ οὗ ἐπ6 τποηίῃ ΤΊΒΙ. 
Ἤῃοβ 1 15 ἐοιτηϑά, ὈΥ͂ ὙΑΥ οὗ διαίπομποθ, ἡ νηστεία, ὈΟΐᾺ ἴῃ οβθρμβ 

θα ῬΏ11Ο. β 
Τα τοϊαἰΐοη ἰο {86 Ῥυῖποῖραὶ πυυὶῖουβ ἀταοπρ' {Π6 80-08]164 κοινοί, νἹΖ.» 

Ῥοϊγαβ, ιοάοτυβ ϑιοαϊαβ, δηα Αὐτίδῃ, οΟ]]Θοίοηβ μᾶγα Ὀθοθη τη846 

ὉΥ Βαρβοῖαβ ἔτοσα ῬοΙυ θῖυβ δηᾶ Αυτγίδῃ, δπα ἔτοτη “ΣΧ ϑποόρδοη ἀπὰ 
Ἡτοδοίυβ Ὀ6βῖ4ο8 ; ΌΥ Μαυπίμο ἔγοτα Πιοάοχιβ διοῦ]αβ; ἀηα ὈΥ Ἐ8- 
ποῦ, Ραϊαϊγοῖ, ἀπ Κυρκα ἔτοπι βούθῦα! ατϑοῖς αὐἴμοτθ, Βαὺ ροοα 
Ἰοχίοομβ δῃᾷ οοϊητηθηΐδυὶθβθ, 81π06 {86 ρα] Ἰσαῦοι οἵὗὁἨ {8686 ψ γΒ, 

μᾶγϑ ρΘΠΘΙΓΑΙΠΥ ἱποογρογαίθα {π6 Ῥαβῦ τωδίουβ]8 8βὸ οοἸ]θοίθα, Πθποθ 
τῆ γγουκβ ἐμθιηβοῖνοβ μάνα Ὀθοη Ὑ76}} ΠΙΡῊ βαροτβοᾶβα, 
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Μακ σχῖν. 72. ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν, ““τοῆόη ἦδ ἐξοισἧξ ἐλογθοη ἈΘ 
νγορί. ἨΗστῖθ {86 ραγθοῖρ!]6 μὰ5 Ῥθθῃ Θσρ δ πθα πὶ Πυμ ΓΟ Ὑ6Υ8. 
Βαΐ [86 Βθη86 ρίνϑη ἴῃ οὐσγ ἘΣ ΠΡ] ΒΏ ἰσϑη βίον. ΘΟΤΉ6Β ὙΘΥῪ 681 {86 
τῖρῃ ὁπ; τοῆδπ ἢ Παά ἑαξθη, τέ, Ἰ. 6.. [Π6 βαγίπρ' οὗ «6508, ἐπέο ὁοπ- 
εἱαογαίίονι, 6 τυϑρέ, ὅ.ζο. ϑοτηθίμηθβ [η8 σι ἴπ {18 Βθῃ86 Πᾶ8 τὸν 

νοῦν ΟΥ τὴν διανοίαν οοπποοίοα Ὑ1Ὲ 1: Βοιηθίταθβ 1 15 υ564 Δ50- 
Ἰαίεῖγ. Εχαμηρ]68 οοοὰν ἴπ Αβίθυιαβ τι νοῦν ; ἴῃ (ἀα]θα ΜΠ 
διανοίαν : ἴκι ῬοΙΪγθίαβ, ΤἈΘορμγαβίιβ, ΟἸγτηριοάογιβ, δηά οἰουβ, 

αἰ μβοαῦ ἃ ποὺπ ἀρροπάοᾶ, ἸΤΉΘΥ τοὺ 6 β6θπ ἴῃ ΥΥ δίβίθ!ιῃ. Α}} 
οἶμον ἱπίθυργοίδοηβ οἵ [Π6 σογὰ δγ8 τ ρ,. 

Αοἰβ συ. 81. πίστιν παρασχὼν πᾶσιν, ““ Ἰανίηρ ΡΙοουΓοα ἢ 
ἔγοτα 81],᾿ ὦ, 6., βαυίηρ απο 8}} (ο θ6]|ῖθυθ. Τ}18 ρῆταβο, πίστιν πα- 
ρέχειν τινι, 18 ἰοαιπᾷ ἴῃ ῬοΟΙΥΡΙαΒ ἱν. 88. 7., πᾶ 1ῃ ἐΓοβθρα8, Απδαᾳ. 
1]. 9. 4. ἴῃ {π6 β8πη6 56η86. “ ΟἸνίπηρ' ΑΒΒΆΧΆΠΟΘ ᾧο 8} 18 ἃ ἸΠ00Γ- 
χϑοῦ Ἰητογργοίδοη οὗ 1{. 

1 Τίμι. ἴϊ. 10. δᾶ νἱ. 21. ἐπαγγέλλομαι ἴθ φῃαρ]ογοα ἴῃ {86 βθη86 οὗ 

Ῥγοίεβ5, ΘΒ {88 νου μᾶ8 ποὺ βἰβθυσβαγθ ἴπ 6 Νουν Τοβίατηθηΐ, 
Βαυΐ 1ἴὉ σου ἴῃ (86 βατλθ δοοορίδοη ἴῃ ΧΘθόρΒοι, Μίομα. 1. 2. 7. 
ἀπ ἴῃ ΠΙορθηθβ Τ᾿ υϑογίϊαβ, τοῦθ, ὃ 12. 
Τα χἰ!. ὅ8. δὸς ἐργασίαν, “σῖγα αἸ]ΠΙροποθ ἢ ον ἐπάφαυομν. ΙΒ 

18 ἃ ποῖ 1μαὐϊπίδηα, ἀα ορόταπι. Ηθηοθ δἰ πιαβῖπβ, Τιθαμδηῃ, ἀπ 
οἴ υβ ἃ16 στοηρ' ἴῃ ΘΧρ αἰ πῖηρ τὖ σίυο ἐγίδιξε ΟΥἩ ἐαζ. 
τα τηυϑὺ 6 (λοι ἰπ ΔρΡΡΙ γἱαρ [Π18 βουγοθ οὐἨ 1ΠΠππδβύγαύιομ, 6186 

ταϊβίαϊςοϑ ὙΠῚ1 Ὀ6 τϑϑα!ν ταϑᾶθ, 85 μ88 βθθῃ ἄοπϑ ἴπ 08η ν. ὅ.» ἔχων 
ἐν τῇ ἀσθενείᾳ, ν᾽ οι ΤαΘδΠΒ ἴῃ οἸαββιο τοῖς ἐο δ6 ἐϊ, Ῥαῦ {86 τιρμύ 
οοπβίγαοίίοη 15 ἰο (6 Κα ἔτη 88 {86 ορ͵]θοῦ οἵ ἔχων ἴῃ {818 ραββᾶρθ; πού 

ἰο οοπποοῦ 0 οΟἸοβοὶν τ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ. ἨΔ [1 Ἰαὐδον Ὀθθπ ἰπ- 
[οπᾶοα, ἐμ6 ἀὐίῖοϊα τουά ποῦ μαν ὈῬθθῃ ᾿οίοτ ἀσθενεΐᾳ; ἀια τὖ 15 
ἀουδίδα! τ μοίμου {μ6 ραυοῖρ]6 ἔχων σπου μᾶνθ Ῥθθῃ παρ] ου θα. 

ΑΠΟΥΒΟΥ ἱπιρΡΓΌΡΟΙ ΘΧΔΙΏΡ]6 15 ἔχε μὲ παρῃτημένον, [κ6 χῖν. 18., 
μαῦο ηι6 ἐποιδθα, ΜΙ ϊο Μοτγαβ, Καϊποορὶ, ἀπ οὐμοὺβ μᾶνθ ργοπουποθα 
ἃ [,αὐληαΐδτα, λαδο πιὸ οποιδαΐμμαι. Βυῦ τὖῦ 15 ποῦ Βο. 

ΥΥς οαῃπποῦ Ὀ6]θνο μαὺ Ῥάρδη Ὑυϊουβ μᾶνα θ66Π Οὗ τηυοἢ τι88 1π 
οἰ ποϊδαϊρ (86 ῬΒΥΒΘΟΙΟΡῪ οὗἩ [μ8 βϑοιθά συιίοσβι ὙΤῊΘ ΤΟΥΚΒ οὗ 
ΒΔΡΘΙ1α5, Μυπίμο, Τλ]βποσ, Ῥααϊσοί, ἀπ ζγρκθ μᾶνθ οοπ σιραϊοα 

οοταρατιαίἑνο!υ 1116 ἐο {μπαὖ τοβα]ύ, ὑμουρ ἢ ὑπ 6 μάνα Ὀθθῃ ἔγθαυθηῦΥ 

μ6]4 Ἂρ 85 οὗ στϑαὺ ἱτηροτίαποθ. 8.1] 1688 μᾶνθ οἴμθι' οἰδββίοαὶ ῥσο- 

ἀυοίϊομθ, ποῦ σοτηραχδᾶ ὈΥ͂ {μ686 τεϊοσβ, ἑθπϑα ἐο ὕβγονν ΠΡῊ ὁπ [Π6 

ῬὨΓΑΒΘΟΙΟΡῪ οἰἕμοῦ οὗ (μ6 ΟἹ οὐ Ν ον Τοβίαμηθπθ. ΤῊΘ ΘΣΘΙΆρ]68 

ρἴνθῃ ὈῪ μον μ πᾷ Οατοίζαβ ἀγα οὗ πὸ υ86.. 6 ἔλθου 81|1ὁνγ ὑπαξ 

Ῥαρδι Ὑυϊοι8Β “ 88 σγογᾷθ ἃπα ρβγαβθβ οοἰποίαϑηῦ ΜΠ ΟΥ̓ Δ ΔΙΟρΡΌΤΙΒ᾽ 

ἰο ἔμοβα οὗ {88 βαογβᾶ τυϊίθυβ," δαὺ ΘΠ ΓΘΙΥ ἀθιπαν ἰο {16 Δββθυοη 
ἐμαῦ ΒΟΥ 8180 ““Θῃ80 18 τ18 ἴο δβοδγίαϊῃ {π6 τηθαηῖπρ οἵ {π6 βαογθὰ 
ὙΥΪΟΙΒ, ΟΥ ΒΠΟΥ ᾧ8 (86 ἔογτοα δῃᾷ ῥγοργίϑυυ οἵ {πρὶν ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ.ἢ 
ΤΆΚΟ πῃ ΘΧΘΙΏΡΙ6 οὗ ταῦ μᾶ8 Ὀθθῃ βίαίβα μθγθ, ψἱΖ., 188, 1, ὄ, :--- 

Οα ψβδὶ ρατὲ γ1}} γ6 βιιϊίο δραίῃ ὃ ὙΠ γ8 8 Θοτγθοῦ 0} 
ΤῊΘ ψΠΟΪ86 μοϑᾷ 15 βίοκ, δμᾶ [86 ψἘ016 μϑατῦ [δἰ ηῦ. 

ΤΟΎΤΗ Β 7γαποϊαϊίοπ. 

Ἡσδτα ᾿γὸ αὔθ ἰπξουμηθᾶ ἐμαὺ {π6 βϑπθτηθηΐ δπα ἰτηᾶρθ 8.6 ΘΧδΟΥ͂ 
[86 βᾶπχθ σι ἰμοβα οὗ ΟνἹὰ ἀθριουίηρ' Β18 6Χ118 ὑο ΑΥὐΟῸΒ :- 

Β4 



2θ4 1 δαὶ {πίογΡγϑἑαζοΉ. 

Ἔρο οοπίηπο ἰογίτπτιϑα ὙΠ] ΠΟΥΟΥ ἰοία: 
ΨΊΧΑΌΟ Βαρδὺ ἴῃ ΠΟΡΪΒ διὰ πονϑ ρίαρδ ἸΟσΌΓΩ, 

Ἐρίεί. ἐς Ῥοπίο, 115. 11. 6Ρ. υἱΐ, 41, 42. 

ΤῊ ῬγορῃθἘ βου ϊπηθπὺ δηᾷ ἱπιᾶρο ἃτῸ 8180 βαϊα ἰο 6 1Π]πβἰτα θα 
ὈῪ ἴδ Ὁ]οσίηρ 11π6 οὗ Ε᾿αΤΊΡΙα6Β ε--- 

Γέμω κακων δη" κ᾽ οὐκετ᾽ εσθ᾽ ὅπη τεθη. 
Ι 81ὰ 111] οὗ τη ϊβοσῖθδ: [ΠΘΓΟ 18. ΠΟ ΤΌΟΙΩ ΤῸΓ ΤΩΟΥΘ. 

Ἡγο. ἘπΤθΉ5, ν. 1945. 

ΑΒ ἴδ 88 "6 οδῃ 866, [16 τηϑδηΐηρ οὗὁἨ 1βδῖδῃ 15 ἃΒ οἱϑαν ὈΥ 1861} 88 
ἴπ {π6 Πιρῃὺ οὗὨ [8686 ρᾷ1811615. ὙΠΟΥῪ δα ποίμίπρ' ἰο {μ6 ἔοτοθ, 
βρη ἤοδποθ, οὐ 1Παβίχαϊίοη. οὗὨ 10... ΤΉΘΥ ΘΧΡΓΘΒΒ ἃ Βτῖ]αν 1468, πᾶ 
{8αὖ 18 8]], 

ΝοΙΓμοΥ 15 16 δὖ 8411 οὐνυίΐουβ, ἔγοτα ΒΠΥ ΘΧΔΙΏΡ]68 ἔτ ἸΒημ6α θγ Ἰμοσί, 
{μαῦ 186 ᾿τηᾶροβ ϑιριουθᾶ ὈΥ Ῥάρδη Ὑτιύθυβ “’ (ΠΤΟῪ Ιρμῦ οἡ {86 
πηροχὺ οὗὁὨ ἴπ6 βϑῖηβθ ἱπηᾶρθβ ἃ8 υϑθα ὮὈΥ Βϑοιθα ψυϊθιθΒ. ὙΠῸΒ 
1η [58. 11, 4. 

ΤΉΘΥ 8881] Ὀδαὺ (Ποῖν βυγογαᾶβ ἱπύο Ῥ] ΟΡ ΒΠΑΓΘΒ, 
Απᾷ {δεῖν βρθᾶσβ ἴηἴο ῬΓΠΠΙΠΡΏΟΟΚΒ: 
Ναΐϊϊοη 5841] ποῦ 11 ΠΡ ϑνγογᾶ δρδῖπβί πϑί]0}, 
ἌΘΙΒΟΥ 5881] [ΠΟῪ ΙΘΆΤῚ ὙΆΥ ΘΗΥ͂ ΤΟΥ. 

ΤῊΝ ἀοβουρίίομ οὗἁἨ νγ78}1 θϑίδθ]βημθα ρϑᾶθθ ὈΥ {86 ᾿πηαρ οὔ Ὀθαϊπρ' 
{πεῖν βνγογᾶβ Ἰωΐο Ρ]ΟΌρἬ ΒμαγοΒ δθαᾶ {8610 ΒρΘΔΓΒ ᾿ῃΐο ῬΓΒΙΠΡΉΟΟΪΚΒ 18 
Ῥοθίϊοδὶ δπᾶ μα8 θθθη ϑιαρίογϑᾶ θγ {πὸ Βοιηδῃ ροοῖβι ὙΤῆυ8 Μαγβαὶ 
[α5 δῃ δρίρτατια (110. χῖν. θρ. χῖν.) διθ θα 2 αἷς 65 Ἐπ56----ἰμ6 βυοτα 
τυγπθα τηΐο ἃ ῬΓΠΠΙΠΡΏΟΟΚ. 

ΤῊΘ ῥχορμοῦ 706] 8 γτϑυθυβοα {86 ἴτλδρ8, ΔΡρΙ γἱπρ' τῦ ἴο γγὰ 7 ἈΓ6- 
ψαλ]ηρ' ΟΥΘΥΡ Ρ6806 (11. 10.), 8πα 50 ἢΔ8 ὙΊΓΡῚΙ], 

ΝοΩ 1108 ἀΥΘΙΤΟ 
Ὄϊρπτβ ΒΟπο5: βαπαϊθηῦ δράποιβ ἀῦνα οΟἸΟὨΪ8, 
ἘΠ᾿ ουτγϑ τρί πτῃ [81068 Θοπβδηαν ἱπ ΘΉΒΟΤΩ. 

Οεοτσ. 110. 1, 606---δ08. 

Ἡβμοπουτ᾽ ἃ 1165 μ6 Ρ]ουρὮ; [86 ὈΔηΐΘΠ᾿ ἃ βυγαΐηβ 
Ατὸ Βυγτϊοᾶ ἔοι [86 ἀπου]ναίθα Ρ]81}8: 
ΤῊΘ 510 Κ]65 ἱπίο Ῥδυθᾶσουϑ 5 Οσ 8 δῖ ὈθΔῖ.2 

σον Μαῖα] 5 Καϊ 65 Επι86 οὐ [8688 11η68 οὐ ὙΊΡῚ] “6 (ἤτον Ππρὺ 
οπ {86 ἱπιροτὺ οὗ {π6 ἱπιᾶρθ᾽ ἴὉ 15 ἀπ ου]ῦ ἰο 566, ΤΆΘΥ οἰ υοϊααίθ 
ποίμίηρ; τοβρθοϊηρ ἢν, ΝΟΥ τὸ μοί Β Δἀαηοη8] ΘΧΘΙΏΡ]08 ΤΆΟΤΘ 
ΒΙσπἰβοδηῦ οὐ αβθ}. ΤΉΘΥ διιοσηῦ ἴῃ τϑα τ ν ὅο ποίβιηρ,. 
ὙΥῈ {1656 1άθαβ τὸ τθόκοι ἰὺ Βυρογῆσπουβ ἰο αὐοία {16 οϑα οη8 

ὙΠ} ΒΘΟΙΚ σίνοθ, ἴθ ΔρρΙ γῖπρ {μΠ6 ῥτοάαοίοπβ οὗ (86 ατθθκ δηά 
Τιαἴλη τυϊίουβ ἰο ἀβοονοῦ {88 τιϑι5 Ἰοφιοηαὲὶ, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 88 ὑΠ6Υ Βθϑῖὰ ἴῸ 
15 ψΟΓΒ]685 ἴῃ ἐμουήβοῖνθθ 45 ἃ βρθοαθη οἵ ἔπ6βθ οδυςιομβ ἰαῖκα {Π6 
Πγϑύ, δπα βυγοὶυ 10 Μ11 βυ!ῆοο ἰοὸ βου σὺ ΤΠΘΥ τᾶν Ὀ6 να]πθᾶ δ. 

1. ΑὨὩΥ ρτοίδῃβ συϊοιβ ἅγ ποῦ ἴο Ὀ6 ῬΓΟΙΑΙΒΟΠΟΊΒΙΥ τι866.3 
ΤῊ6 Ῥεηθῆς ἰο Ὀ6 ἀοιϊνοᾶ ἔγοῃ Ῥάᾶρδῃ δυίμουβ ἴῃ δ] αοἀαἰϊπρ' ὑπ 6 

Θουρύατοβ 4068 ποῦ 116 ἴῃ ὑμ6ῖγ Δρρ]οαύίομ {0 {86 δβοθγίαϊηϊπρ' οὗ 186 
μἰϑιι5 ἰοχιμοπαϊὶ, ΠΟΥ ἴῃ οομ  αύηρ ἕο {π6 ᾿πἰουργθίδίιοπ. οἵ ρᾳβ88 688. 
Τὰ οοπβίβίβ ἴῃ ἐπτονίπσ ΠΡ ῦ οα {ποῖν ἰγαϊῃ ἀπα ογθαϊθ1γ. ΤΉΘΒ6 
ὍγοΥκ5. Ὀθίοπρ ἰο {π6 ἀαραγίμιοηύ οὗἁ [86 ουϊάθῃμοθβϑ, ΒΘ γΘ ὑΒΘῪ ΤΩΔΥ͂ 
βοιηθύϊτηθβ θ6 δρρ|164 ἰο δάγαπίασθ. [ἢ οὗμοὺ σϑβρϑοίβ, χιὺμ ἃ [6 Ὁ 

1 β'οο ον Νοίο οἡ ἱ. 5. 2 ὅ66 815 Νοῖδ οἡ 11. 4. 
8 566 ΒοοκΚ᾿Β Μοπορτβιητηδία ΗἩοστηθηθας 65 Γὐθτόσττη ΝΝΟΥΪ ΕὉΞΔΟΥΊΒ, Ρ. 148. 



4 

Ἐχέογηαϊ ϑομγοθς 9066: ΟαΤαριηιαξίοαϊ Ζιἰ67γ}γοἰαξοΉ., 20 

δχοθρίϊομβ βιο ἢ 88 Ὁπ086 ΔΙγβδαυ βρϑοιῆρα, ὑποὺ ἀο ποὺ ΘΔ Ό]6 {ῃ6 
Ἰπίουργοίο ἰὸ δβοοσίαϊπ {ὴ6 ἔΌΓ06, τηθϑηϊηρ', ΟΥ ῬΙΟΡΙΙΘΙΥ οἰ Π6 . οὗὨ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ ΟΥ̓ ᾿τηδρ685. ΟἹ τοῦσοῦ ρυθαύθυ Ὁ86 δΔῃα πηρογίαμοθ ἴῃ [Π6 
Ἰπἰογργοίδοῃ οὗ νογάβ δπα ῬΏγΘΒ685 185 {Π6 δαρίπεριηὐ γουϑῖοη. ΤῊΘ 
ἐσαῖμβ οὗ τϑυθα! θα στϑ] ρου ΟῚ ἢγχδῦ Θχργθββθα ἴῃ σθοκ Ὀγ 10, δηᾶ 
Ἐμογοίοσα {μ6 1 ΧΟ Χ, τησβί θ6 ὑπ6 4515 οἵ 8 οογττθοῦ Κπον]θᾶρα οὗ [86 
ἩδΡτυαῖβϑᾶ 1δΐοτα ἴπ ποῖ {π6 Νονν Τϑϑίαταθηὺ 15 τι θα. ΤᾺ ἢγϑὺ 
ΟἸ τἰβϑίαϊπ δυύμουβ πιδϑα {86 νϑυβίοῃ 1η απθδοπ, ΤΉΘΥ Ὑ616 ΙΏΟΥΘ ΟΥἉ 
1658 δοαυδίπίθα τι 105. αἸοίίοη, νγχμῖοὰ Πμ6Ὺ οορ!θα οὐ τηϊαοα ἴῃ 
ΤΉΔΩΥ ᾿ἰηδίϑμοθθ ΑΔΒ {86 Αροουρῇδ Ὀθ]οηρβ ο {818 Ὑϑυβίοη, ΟἿΥ 
ΤΟΙΛΑΥΚΒ ΔΡΡΙΥ ο 1ὖ 8ἃ8 ἃ ρᾶατύ οἵ {86 δοερύπεαριην, [ῸΣ {μογο 15 {|16 
ἀουθὺ ἐμεῦ {μ6 Ἰαηρπδαρο ἀπά 6685 ἴοο οὔ {πὸ Νοὸυν Τδβίδιηθηῦ ὙΥΟΥΒ 
μαν Ὀθθη 1ῃηἢπδηοθα δπαᾶ τηοα!ῆθα ὈΥ {π686 ῬΟΟΚΒ ἰο βομλθ δχίθῃηΐ. 
ΘΙ  ΠΙΒΟΘη 68 οὗ {θὰ ἀρΡΡΘαν ἴῃ {86 (Ἰτἰβίϊδη υϊηρθ, ἃ. μὰ8 ὈΘ6Π 
Ῥτγονϑά ὈΥ ναγϊοιιβ τειίουβ, Ὁ ϑογ, Νιΐζβος, δηα ΒΊθθΚ. 

Τὴ οοαραῖπρ' {μ6 ΙΧ Χ, τῆ (6 Νὸν Τοβίδμθηῦ, γ76 ΠΟΥ ῬΟΒ5688 
8 ΘΧΟΘΙ]Θαῦ δπα οορίοαβ οΟἸ δοίΐουαι οὗὁἨ ρδββαρθβ ΒΟ [85 Βαροι- 
Β6αβᾷ ἔοσιηον αὐδοιηρίβ οὗ {πΠ6 βαηθ Κιηα, νἱΖ. (τῆ 6] 4 5 Νονιτὴ [[65- 
ἰατηθαΐαηι τοῖα, οαϊϊο ἩΘΙ]Θηιβίίοα, 2 σνοΐβ. 1848, ψἤοτο {π6 
ΒΘΟΘΘΒῖν 6 ὙΘΥΒ65 816 1Ππ5 ταϊθα, 
ΠΝ, ΒΙΟᾺ 18 (86 ΗΠ ΘΡΥΘ τοργοβϑηΐαύινο οἵ δικαιοσύνη, Βὰ5 σίνοπ 

ΤΊΒ6. ἴο ἃ ῬΘΟΌΪΙΔΙ Β6η86 οἵ {86 ΟὙΘΘΚ σογα ἴῃ ΟΠ6 ΟΥ̓ΥγῸ ᾿πδίθῃο68 1Π 
186 Νοὸν Γοβίδιηθηί, 85 ἴθ Μαίί. νυἱ. 1.; 2 (ὐοσ, ἰχ. 9, 10., ἀρηρῦ- 
ὯΘΒΒ ΟΥ̓ ΡΙΘΟΥ 88 τηϑη]}6ϑὐθα ἴῃ δοίβ οὗ Ὀθηθἤσθηοθ οὐ Ῥομπίν, [1061- 
αἰἰῖγ. ΤῈ Οτροὶκ νγοσα 18 80 ϑιῃρὶογθα ἴῃ {86 Τ Χ Χ,, ἴῃ 1 βδια. 
χῖ, 7.., ῬΒα]. χχῖν. ὅ., ΤΟΙ 11. 14,, Βαχθοῖ ν. 9, Τη οὐμοὺ Ρ]8668 
ἐλεημοσύνη 15 βρα ὈΥ {Π6 ἰγδηβίθίουβ. ' 

᾿Απέναντι ἴῃ Αοἱβ χΥΪ.. 7. ΒΙΡΉΪΗ65 οοπέγαγῳ ἰο ΟΥ ἀαφαΐηπ5ξ, ἰΔ Κ6ῈᾺ 
ἔγοια ἐμ6 Ηθῦτγον ΠΕΡ, τ μιοῖ 15 ἰγταπβίαίθα Ὧν 10 ἴῃ 2 βδτη. κα. 17.; 
ΘΙΓΔΟΝ χχχυῖ. 4, Εὐλογία 15 ΒοΙηΘ τη68 864 τὰ {π6 Νὸην Τορβίαπηθηῦ 
ἴον σίξξ ΟΥ δοιπέψ, ἃ5 ἴῃ 2 (οΥ, ἴχ. ὅ. ΤΉΙΒ 15 ἰάθη ἔσο {πὸ 1, Χ Χ,, 
ὙΠῸ ΘΙΏΡΙΟΥ 1ὖ ἴῃ {Π6 ΒΔΙ16 ὙΑΥ͂ 85 {π6 τοργοβοηίαςίνο οἵ ΠΞἼΞ, θη. 
ΧΧΧΙΠ, 11., 1 αι. χχυ. 27. Τὴ ορποῦ πρωτότοκος ἴῃ [πΠ6 ΝΕ 
Τορίδιηθηῦ 15. ἰαῖκθη ἴγοια 86 ΠΤ ΧΟΧ,, τῸ ΘΙΏΡΙΟΥ Ὁ ἴο ΘΧΡΥΘΒ8 {86 
ταθϑηΐηρ οὗὨἨ “ἶδ3, δῃα ΔΡΡΙΥν 10 θΟΓΒ ῬΥορουν θα ἰχόρίοα!]ν, ἡδὺ 88 
{86 ΟΠ τιδύϊδη υιύουβ ἀο. [0 18 δὴ δριμύ Δρρ!]16 ἰο ΟΠ σῖϑῦ ἴῃ να ΟῚ 8 
ΟΡ βύ168, 1υϑὺ 4Ἃ8 {86 1 Χ Χ, 6 τὶ οὗ Μοββιδῇ ἴῃ Ῥ 84]. Ιχχχῖχ. 27. 

Τὴ οχρδίηϊπρ' ψοσβ πα ῬΏγαβοβ ἴῃ ἴπΠ6 Νὸνν Τοβδίδιηθηῦ ΟΥ̓ ΤΘΔῺ8Β 
οἵ {86 δορίπαρτηῦ ολΤ6 τατιϑὺ θ6 θα ποὺ ἴο ῥγΓθβ5 {86 Θοιμρατίβοι [0 
ΘΧΟΘΒΒ, ΠΟΥ 0 186 1 ἴῃ ΟΔ565 ὙΏΘΓΘ (Π6 οοηΐοχί Οὐ βοπ6 οὐμοὺ {δ1πρ’ 
ΒΡΡΘΑΥΒ ἰο βίαπα 1π {Π6 γᾶν. ΤΠ ἴῃ 1 Οὐ. 1. 9. [πΠ6 νου συγκρίνω 
ΤΩΘΘΠ8 ἔο σοημηδοΐ ΟΥὨ ρεὲ ἰοφοίΪι67, αι [6 Βθηβ6 οὐὗἨ [86 Ῥῇγαβθ {86 γ6 18 
““ ροππρούϊηρ ἃ Βριτιῦα8} ἔουα τι δρισιῦθαὶ τμϊηρΒ;7 ΟΥ̓ δΊΥΙΠρ' 
Βρισιῦαα] ὑπ]ηρ85 ἃ ἴοστη συ ]Ο 15 βριτιύαδὶ, δηα {πογοίοσα βυϊθα ἰοὸ 
ἴμθηα, ᾿πβύθϑα οἵ δῃηπηοϊδίηρ' [Π6 πὰ ἴῃ νγογᾶβ οἵ σου!α]ν ]βάοσω. Βαΐ 
ΒΟΙῚΘ ΘΧΡΟΒΙΤΟΥΒ ἰδ κΚ ἴγοιη {86 ϑαρίπεαριηῦ τ886 οἵ διακρίνω ΔΛΟΥΙΒΘΥ 
τη θηϊηρ,, ἃΠΑ ΔΡΌΙΪΥ 1 Π6γ6, νἱΖ. ἐμέθγργεΐ οὐ θ:ρίαϊη. ὅ86 (ἀθῃ. ΧΙ]. 8. 
16. 22., χ]!. 12, 1δὅ.; Τθαῃ. ν. 12., δπα {ὴ6 Ηοῦγονν ἽἼΒ. [ἢ {818 
ΟΆ86 1ὖ 18 ἸΠΙΗΘΟΘΒΒΑΤῪ (0 Παγνθ Τϑοοῦτβα (0 ἐπ6 ἀτθοῖς Τῇθ ΟΥΠΟΓ 
Τη68Π1ηρ', ὙὙΠΙΟΝ 18 [Π6 ΟΥΔΙΠΔΙῪ ΟΠ6 οἵ {Π6 νοῦ, 15 βυ ΗΠ] οἰ Θηΐ. 

ΤῊ6 ψοχὰ ἱλαστήριον 15 τιϑοα Ὀγ {86 ΤΙ Χ Χ, 85 {η6 τοργοβϑηίδίινο οὗ 
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ΤΣ, {86 1 οὗ [π6 δὐξκ οὐ {μ6 πιϑύογ-βϑαῖ. Τύ 88 {Π6 8816 Β6η86 ἴπ 
ἩοΡτονβ 'χ. ὅς. Βυῦ ψΏθη Βομθ δσχροβιύουβ ἈΡΡΙΥ 1ὖ ἴο Βϑοιμδῃβ 111. 
2ὅ., [Ὡ6Υ ΔΡρϑᾶγ ἰο ὰ8 ἴῃ ουτου. [Τὺ ταῦβϑυ ἀβποίθβ θαρίαίογψ βαογ)ο6. 
Ἤρδποθ τὸ ἀο ποῦ ἐγδπβίαίθ 1 ἴῃ {86 Ἰαὐϊου ρίδοθ ργορίξἑαΐογψ, σιϊῃ 
Ἡδιητηοπά δΠ4 Τ 8 }Υ ΟἰΠΟ 8. 

ΑἹ] (86 Ῥοβὺ Ἰθχίοοῃβ μάνα πιϑᾶθ α86 οὗ {πὸ ΤΙ ΙΧ Χ, ἴῃ οχρίαϊπηρ' 
μα ἀϊοίΐοη οὗ 186 Νὸνν Τοβίδιηθηῦ, ΘβρθοΔ}]ν ΒΥθίβομηθι θυ ΒΒ δθα 
Ἐο ιμβομ Β. ΤΠΘΓΘ 18 4180 8. ΘΟηΒΙ ΘᾺ 016. ΟΟ]]θούΐομ οὗ ραββαρθδ δπᾶ 
τηδίουἶα}8 ὑουγαγ 8 ΘΟτη ῬΑ Βοη. ἴῃ ΟΠ] αβποσθ. ὙΥΙ {μ686 Ἰηβίσι- 
τηρηΐβ ἴῃ. ἰβ Βᾶη48 δοοοιιρδηϊθα ὈΥ Οὐ ηΕ614᾽5 ΤΟΥ Κ Αἰ σθδαν τηθη- 
ἰϊλοπϑᾶ, δηᾶ {ῃ6 τηοϑύ τϑοθηῦ οομηηθηύδυϊθβ 85 106 ΥΥ οὐΐθ᾽ Β δπὰ 
ΜοΥοΥ Ἐ, [86 Ἰμ ουρσθίου. πθθα ΒοΔΓΟΘΙΥ μᾶνθ ΤΘΟΟΊΓΒΘ [0 {π86 ϑορίμδ-. 
σὶη δα ΔροοΙΎΡΒΔΙ ῬοοΪτΒ ἔοσ Εἰπιβο, ΤῊ 614 μᾶ8 Ὅθθῃ ΘΑ ΠΥ 
ἰγανουβοᾷ δηᾷ τθαροᾶ Ὀγ οἰμεῖβ; δηᾷ 6 [88 ΟἸΪΥ {0 86 ΜΠ 7παρ- 
τηθπῦ {π6 Δραπαδπύ Παγνοβύ οο]θοίθα. 

Τη δἀάιίίοπ ἰο {π686 βουχοοβ οὗ {186 μιϑιβ Ἰοφμοπεϊ ἴὰ ἴμ6 ἀτθεκ 
Τοβίατηθηῦ {πμ6 ΔρΡοΟῦΥΡμαὶ ρτοδαοίίοπβ οὗ [86 ΟἹά ᾿ δβίδιηθηῦ ΤηδΥ͂ 
αἶβδο θα σοπβα]οᾶ, 5 οἢ 85 {πΠ6 ΖΤορίαγιοηΐξ 07 ἐδε Τισοῖυο αΐγία» οἢ.5 διὰ 
ἐΐο εαϊίογ 9.Γ ϑοϊομιοθη. ὃ αἷδβο {86 {|κ6 δροοῦυρῆδὶ ὑγοσῖζθ οοη- 
ποοίοα σὰ [86 Νὸν Τοβίδιηθηί, 5. {86 “εἰς 9}, βοπηιας ἐδ Δ ροϑείίο, 
ἐδ α΄οδροῖ 9, ΝΝιοοάθηιιβ, ἐδ Ῥγοϊουαηφοίζμηι ΟΓ «ζ.αηιο8, ὅο. ΤΉΘΒΘ 
Βρυχίουβ τυϊθπρθ μβᾶνθ θθθη ῬῸὈΠΒΗΘἃ ΤΏΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 ἔν ΡΥ ΒΔὈτῖ- 
οἶα, Βίτοι, ΤΉ]ο, δπα Τιβομβομάοσί, Βυθιβομηθι θ᾽ 88. ῬΑΥΌΔΠ]Υ 
πιϑ64 {ποιὰ ἴῃ 815 Ἰοχσίοοθ. Βυΐύ {π6ὺ Βᾶγὸ πού Ὅθθῃ {Ὁ}]}Υ ΔΡὈ]16α 88 
γοὶ, ὙΒΟΒΘ ΤΘΟΘΒΠΥ ρτϊηθα ὉΥ ΤΙΒΟΒΘΒΔΟΥ πᾶν πού Ὀθθη θια- 
Ὀἱογοᾶ ὈΥ͂ ΔΠῪ ἸΘσ!οορτάρμου. Βαΐ [6 1Ὁ γσαῖπιθ 18 Ἰποοϑ! ἀθσαρίθ. 

ΤῊΘ [Ο]]ονίηρ ρῥυϊποῖρ]θθ ἔουπμᾶθα οα ἐπ6 Ῥγθοθαϊπρ ομαρύθιβ ἃΓ8 
ἰακοὰ οι Παυάβου βΒ ϑεοσθ ΗἩδυθηθαίοβ ΤῈ {πο γ ἀο πού 16δα 
{86 1Ση οι τοίου το {86 ὀοτγϑοῦ Β6Πη58 ἴῃ ΘΥΘΤῪ 6856, ἔΠ6Ὺ τοᾶν αὖ ἰθαβὺ 
ΡΓονθηῦ δῖτη ἔτομῃ ἔ8Π1πρ' Ἰηὔο ΘΙΤΌΓ. 

Αραγέ βογμι υδϑγϑίοηϑ, [88 ἀβ0] βιρῃϊβοδίίοι οὗἩ ἃ σγογὰ Οὐ Ῥῇγαβθ 
Βῃουϊᾶ 6 [0] ον οχοθρὺ {μοσθ θ6 Βοπλθ ὩΘΟΘΒΒΙΟΥ ΤῸΓ ἀθβουίιηρ 10. 
ΤῊΙ5 πθοθϑϑιῦν ὈΘΟΟΙΏ68 Δρραγθηΐ,--- 

1. ὙΥΒΘη {86 οοπίοχῦ οΟὈυἹου ΒΥ τοὐθοῖβ {π6 ουττοηῦ βρη βολίϊομ. 
2, ὝΠοη ἃ βοηθδιτηθηῦ ᾿ποομβιβίθηῦ γι} ὁΠ6 96818116] ὈΪΔ 66 ΟΥ̓́ΤΊΟΙΘ 

ΤΟΙ] αὐῖβα ἔγουα δαμουιησ [ο {πΠ6 ΟΥΟΙΠΔΤΎ δοοθρίδοῃ. 
ὙΆΘη {μ6 νἱοϊηϊν πα ρ8γ8}168] ραββᾶσϑβ οοϊποιἄβ ὙΠῸ ΘΟΙΆΤΩΟΙ 

πβᾶρ6 ὑμ6γ8 18 βίγτοῃρ' δυϊάθποθ {παῦ πὸ οὐμθι μδι ζοφισηαὶ Βμου] ἃ Ὀ6 
Βουρΐ. 

Ταλίηρ υϑγϑίοη5 ἵπίο ασοοιηξ, 1 ταλγ 6 Δητταοα, --- 
1. Ταῦ {π6 βἰρῃϊβοδίίοη οὗ ἃ σογὰ ἐουπα ἴῃ ΟὨΪΥ͂ ὁπ6 ψϑύβῖοι, 1 

ΔΟΎΘΘΒ]6 ἰο 15 ροποχαὶ ἀθᾶρ6 δῃηα ἰο [Π6 οοηίοχύ, Βῃου]α 6 δατηϊ θα. 
2. ΤΏ βιρηϊδοδθίοι οὗ ἃ ψοσὰ σίνθη ἴῃ ποπθ οὐ {π86 δηοϊθηύ ψϑ1- 

Βἴουβ, ῥιονι θᾶ τὸ 6 {86 ἀϑ.8] ὁπ δηᾶ τυϑοοιοιηθπαᾶθα ὈΥ [86 ὁ0η- 
πθοίίοῃ, Βμου]α 6 δαορίθα, 

8..Αβψ. εἱριϊδορίϊοη βαρρογίβα ΟΥ̓ 811} {π6 Ὑθυβιοη8, Ὀὰὺ ΘΟΠ ΓΆΡ ἰο 
[86 τβι5 Ἰοφμοηαὲὶ δια {π6 οοπίοχὺ, ταιιϑύ 6 το)θοίαβα, 

4, ΤΏὮΘ βιρηοδίίοῃ Ρο]οηρίπρ ἴο 8δῃ ἅπαξ λεγόμενον ἴῃ 8] οΥ 1ῃ ἃ 
ΤΩΔ]ΟΥῚΟΥ͂ ΟΥ̓ γΘΥΒΊΟΠ8, ΒΒο]α Ὀ6 τοοδινδα 85 οογγϑοῦ, 

1 Ῥὰαρθ 641. 
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δ. ὙΤ οη Ράγ811615, οοπίοχύ, ἃΠα ὙΘΥΒΙΟΏΒ ρΤΘΘ ἴῃ τοβίυ οὔϊηρ; ἃ ὕθυτα 

ΟΥ Ῥῆγαβθ [0 ὦ οογίαΐῃ 56η88, ὑπᾶῦ Β6η86 Βῃου]α Ὀ6 τϑοθῖνθα. 

6. ὙΠ α ἃ βρη βοδίΐοη αὐϊδομθα ἰο ἃ πογᾶ ἴῃ 811 οἴμου ὈΙ8οββ οἵ 
186 Β1016 18 ορροβϑᾶ ἴο {Π6 δοππηθούϊοῃ ἴῃ ἃ ραγ αν ΡΪδο6, 1 οαπηοῦ 

6 δὐτοϊ θα, ἐπουρὴ βαποίϊζοπθα Ὀγ {86 Ὀϑδὺ γθυβΊ 8. 

7. ὝΤΒοσ σομίοχύ, ρ8γ8}16]8, ἃ πα νυ βίοπβ ἈρΡΡΘαΥ (0 ἀἸΒΑΡΤΘΘ ὉΠΠΟΠρΡ' 

Ἐποχηβοῖνοα γοϊδθνθ ἰὸ {86 ταϑδηΐηρ' οἵ ἃ σχοχὰ 1η ἃ οοσίβϑιη ρἷ866, {Π6 

οοπίοχί βου] μανγθ ρυθαΐοσ σοῖρῦ μα οἰὐμον οἵ 1816 οἴμοὺ ὕνο, 

Ῥγονιἀθᾷ 10 ἰρβι νυ οἰσατῖψ ἀπὰ θαρίϊοϊέζμ τὰ ἕν οον οὗὨ ἃ οϑυίαῖτν ΒΘΏΒ6. 

"ΤῊ ποχὺ δυύμουν 15 ἄπ ἴο ρ41816]8 ; πα {86 {δϊτὰ ἴο νϑυβίομβ, Βαύ 

Ἐπ [ἄτϑο βοϊἄομῃη οἰαβῇῃ ἴῃ ὁη6 Η]806; δηα ψΏΘΙΘ {Ὸ ρΡΎΘΘ ἴῃ ΟΡΡΟΒΙ- 
ἴοη ἰο {μ6 {μπϊγᾶ, {μ6 ν Βῃου]α μ6 1ο]ονϑα. 
ΤῊ βρη βοιίίοι βδποιϊομθα ὈῪ ΡΆ1811615 ὡῃμα σϑυβίοηβ οδηποῦ ὯΘ 

ορροβϑᾶ ἴο {μ6 οοπίαχί, 10 οδῃ ΟὨΪΥ ἀρρθαν δομ τ ΔαϊούογΥ ἰο ἴύ, 

ΟΉΔΑΡ. Υἱ!. 

ΒΙΒΊΙΙΟΑΙ, ἘΣΧΈΘΈΕΒΙΒ. 

Ἡλνινα δβοουίαϊπϑα {Π6 βιρηϊδοδίίοι οὐἨ βιηρῖὶθ ψουᾶβ δηα ῬὮγΑΒβΘΒ 
γγΧ6 μαναὰ ποχῦ ἰο ἱπααΐγα ἰηΐο {Π6 τηθδηΐπρ' οὗ Βθυϑῖαὶ οἰ πθα ἐορσοίμοῦ 
τηδκίπρ ἃ ῬΓΟΡΟΒΙ ΠΟ. ΟΥ̓ ρουϊοα, ΤῊΪΒ 15 ἄοῃθ ἴῃ {Π6 βᾶτηθ ταδῃ- 
ΠΟΙ ἃπ4 ὈΥ͂ Π6 β8π|86 Δρρίίδποθβ. Βαΐ {μϑῦθ ἃ΄8Θ. βοὴ {μῖηρθ ἴο 
ὍὈ6 αἰϊοπᾶδα το Ὀεοίογο {μ6 ἀϊγθοῦ ἰηϊουργοίδοη οὗ βϑαύθμοθβ δηᾶ 
ῬδΑρΡΤ ΑΒ, ὙΒίοι τὺ Ὀ6 τοραταάθα 88 ρυθΠταϊηδυν, Ὀαῦ ἩΘυθυ 6 1685 
ΘΒβθ 81 οοπίτ θαΐθ ἴο {π| ῬτΌΘΘΒ8 1561}. 

Τη {π6 βτϑὺ ρίδοθ, {π6 ὀχροβίίον. βιου]α βϑύθ]6 {Π86 τῖρσῃῦ οοπβίσπο- 
ἴοῃ οὗ ἃ βουίθποοι Τῇ ἱποϊαοβ {Π6 ῬγΟρΡΟΥ Ρυποίπδθοῃ ἃπα α1ν1- 
βίοῃ οὐ [86 βαραγαίβ οἰαυσβϑβ 1ῦ 15 Θουηροβϑᾷ οἵ, {π6 βυρρί γίηρ οὗὨ πθοθδ8- 
ΒΩΣῪ 6ΠΠ1ρΡ868 δηᾷ τιϑυῖτβ οὗ ἱπίοιτορδίίοι, ὑα {π6 δα]αβίπηθη οἵ 41} 
1μ6 ρατίβ ἴῃ γοίδίϊοῃ ὅο {π6 βυβ]θοῦ πα ργθάϊοαίθ. 18 βιθογαϊπαῦθ 
οἴαιθοα Β6 αὐϊδομθᾶ ἰο ἐμ6 βυβ]θοῦ δπᾶ ργϑαϊοδίθ, ὑπΠ6 0 ταδὺ 6. οαΓΘ6- 
ΆΠΥ ποίοᾶ, ἀπᾷ {πΠ6 ὙΠΟΪ6 διταπρθα ἴῃ ῬΥΌΡΟΥ ογᾶθυ ἴον παϊηρ {86 
πΥϊ σ᾿ Β ταθϑηΐηρ. [ἢ {8π|8 Ῥγθρδιῖηρ' ἃ βδηύθῃοθ ἰῦ Βῃου]α Ὀ6 ὈΟΙΤΘ 1Π 
τηϊηᾷ, {μοῦ Ραποῦιδίίοη 18 πὸ ρατὺ οὗἩ δου ρύατο 1056], {86 οὐἹρῖπαὶ Μ55. 
Ῥοΐπρ' πινπουύ 1Ὁ; {πδὺ βοτηα ὑγογᾷ οὐ ποσᾶβ ἅτ οἴἵθῃ Ἰ6ῦ ἴο ὍΘ βὰρ- 
ΡΙ1οα τ ΒΔΟΙ τα σϑααϊσθᾶ (οὸ 41] ἀρ {86 Β6η86; {μαῦ πηϑ]Ὲ8 οὗἉ Ἰπύθυτο- 
σαϊίοι 6 γ6 ποῦ ἴπ {πΠ6 δαΐϊορταρθθ, τοϑᾶθιβ Ὀδίπρ; Ἰ6ΕῸ ἰο {8611 ΟὙΠ 
ἡπᾶρτηθηῦ ἴπ ἡπάϊπρ' ψ ΘΓ βἰαίθιηθηίβ ἃγ6 τη86 ἴῃ {86 ἔοστα οὗ αἀπθ8- 
ἰϊοηβ; δηᾶ {μαῦ Ταϊποῦ οἶδυβθθ, Του πιῖηρ βμοσύ Ῥτοροβιθίουβ ἴῃ ὑμθηι- 
Β6Ϊγ 68, ἃΓ6 οἴνοῃ ραῦ ἀγοιπᾶ {πΠ6 ῬΟΔῪ οὗ ἔγιπκ οὗ ἃ βθπίθῃοθ. 

Τὰ {μ6 ΟΙά Τοβίαταθηΐ ἰαχύ, ποτα 15. ἃ ρυποίιδίίοῃ ΤΟΥ [0 ΟὟΥ 
ἨΔΠΩ͂, ΠΟ ττα5 δ]αβθογαίθα Ἰοπρ' ἃρῸ ὈΥ͂ ΤηδηΥ ᾿θδιμθαᾶ «678. ΤΠΘ 
Μαβογϑίθβ μᾶνο ρίνϑη {μοῖν ἰάθαβ οὐ {(Π6 τηοᾶθ ἴῃ συμ {π6 Ἡ ΘΌΓΘΥ 
Θουϊρύαγοβ βου] θ6 ππαογβίοοα, ὈΥ τηθδη8 οἵ οογίδϊτι ΤΆ Κ5 8ηα 86- 
οϑηΐθ, [ἡ {π6 ατροῖς Τοδίαηχθπὺ αἷ80, ὕμ τ 18. ἃ βυβύίθιη οἵ ρυποία- 
αἰΐοπ, ἀιθανίηρ, Ὁ 15 ἔσθ, ἴπ νϑιϊουβ γθϑρθοίβ ἴῃ αἸβθγοηὺ οὐἹιοα] 
οατίομθ, Ρθαύ φςιοέαπέϊαϊϊν ΑἸΔ|κ6 ἴῃ 41. ΑΌ]6 ἀπά ριοιϑ τηρὰ μᾶνθ 
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οοπέχι θα οα ἰο {86 ἐοσταδίζοι οὗ βοΐ. Ἡθηοθ ποι Π 6 Υ ΒΠου]α θ6 ΠΑΒΕΪν 
Δραπἀοποᾶ. Ἰπηροχίαηῦ δ:ηα ᾿τροσοτβ ΤΘΘΒΟῺΒ τηπϑύ 08}]} ἴῸΣ δια 7 ΒΕ ν 
ὃ ἀδραχίασο ἔτοπὰ οἰ ὑΠ 6 Υ, 

Τὴ {86 ο486 οὗ 61110565, γγχ6 ββου]ᾷ 41’δὸ 6. ν78}1 δββαγϑα ἐμαὶ ὑμ6 
ΔΥΘ ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ Ὀαίογθ {π6ὺ Ὀδ6 Βαρρ!!οα. 1 ποτ 6 ονυϊουβ ομδβπηβ 
ἴῃ. ἐμ6 οοπδίγιιουϊομ. ΟἹ τηθϑηΐηρ, ἸΠ6ΥῪ Οπρύ ἰο δ6 ΕΠ] ἀρ; Ὀυΐ [86 
Ττϑαπδηῦ ἀβϑατηρίίοι οὗ ἔβοῖα βῃου!α 6 ἁνοιἀθά. ϑοῦθὺν δχροβιύουβ 
11] ποῦ το Π]γ [811 ᾿εΐο [86 οὐτοῦ οἵ ταῦ  γίηρ' 61 Π1|0568. 

Τὰ {|6 τᾶπηοσ, ἰη ουτοραίομβ ταυβῦ θ6 οαπίοιβ]ν ᾿ίγοάποθα, 10 
Ὑ{11 ποῦ βα ιβεν {86 ἀδιηδηαβ οὗ ἃ τῖρῇ δ χθρθβὶβ 00 Ἰηβοτῦ {Πθηὶ ὙΠΘΙΘ 
[ΠΟΥ͂ Βθϑῖὰ 1ὸ ἱπίγυᾶδο, Εὔσθῃ ἴπ 1 Βηου]ῦ οα 868 Β6 0 τασβῦ Ὧ6 ΒρΡΑΥΊΏΡ]Υ 
τοβοσίβα ίοβ. ΓΕΊΔ6 οτᾶβ {πϑιηβϑῖνθβ οὐ {Π6 1} σἹΟΙ ΠΙΤΥ͂ οἵγε ΠΟ 1η61- 
οὐἴΐοι οὗ δὴ ἱπίοιτορδίίοη οἰτμ 6 ὈΥ {π6 1 ομασχδούθυ οὐ ροβιίίοι, 1ῦ 18 
Βαζαγάουβ [ο 041] 10 ᾿ηὐο οχιβίθῃοθ. 
Αἴ ἔμθβθ ῥυθ π] ΠΔΥῪ οδαθοπθ γγ76 ῬτοοΘϑα ἴο ρον 1Π]πβίταϊνθ 

ΘΧΘΙΏΡΪ68. 
Ηοϑ. νἱἷ. ὅ. Ηδτα {π6 βθη886 οὗ [88 δοιηπιοῃ γϑϑαϊηρ' 15 ΟὈΒΟΌΪΘ, ΤῸΓ 

10 τιθϑῃ8 11{6Γ8}]Υ, ““ πᾷ (δ γ ἡπᾶρτηθηίβ, {π6 Πρ ροοία ἔουίῃ. Βαΐ 
ὉγΥ αϊνίαϊπρ {π6 πψογαβ {ππ8, ΝᾺ ΝΘ ΘΕΌ), “ς΄ δη6 ἸΩΥ ἡπαρτηθηῦὺ 
518] σὸ [Ὀτ ἢ 88 188 11 ν,᾽ δὴ Δρριορυϊαῦθ Β6186 18 ργθβθηϊθᾶ, ΤῈ18 
ἀϊνίβιοι 15 βϑαποιίϊοηθα Ὦγ {π6 ΤΧ Χ,, Οα]αθο, ἂμ ϑυσῖαο; δα ὉΥ 1ὖ 
16 δοπηῃθοίίομ οὗ 1Ιᾶθαβ 18. γΧ16]] ργθβουνϑᾶ. Τύ 18 αἰδοὸ δαορίθα Ὀγ Κϑη- 
πἰοοίύ διὰ Ἡύζιρ. 

Φόοβη γἱ1.21, 22. “411 μάν ἄοῃμθ οὔθ ΨΟΙΚ πα γ6 81] τραῦνϑοὶ. 
Μοβο8 ἱμπουθίοσα ρᾶγθ απο χοῦ Οἰτουτλ βίο η,7} ὅθ. Ηδτγα διὰ τοῦτο 
15 Ἰοϊποᾶ τι {μ6 ΤΟ] οσίηρ τογβ Μωυσῆς δέδωκεν, ““ ἐβογε ογ6 ΝΊΟΒ68 
σᾶγα γοῦ οἰτουτμηοϊβίομ." Βαῦ δοοογάϊηρ ἰο {818 αινίβίοι ὑμθτο 18 
ποίμίηρ ἰο ν μοῦ διὰ τοῦτο ολπι γ16}} Ὀ6 τοίεστθα. Τὴθ σθάβοι 15 ποῦ 
ΔρΡραγθηΐ. Τύ 15 το Ὀοίθου ἴο οΘοππθϑοῦ διὰ τοῦτο 1 {Ππ6 Ῥγθοθαϊμπρ: 
νογά θαυμάζετε: “1 ἀἸᾶ οπα στο ἀμ γα 81] τλϑῦγθ] οα δοοουπύ οὗ 
- Τδὺβ 6 δραπάοπ {μ6 οἱ ρυποίαδίίοι πιῦ ΤἈΘορ γ]ϑοῦ, ᾿{πᾶΡΡ, 
Ὅο ὙΥ εἰΐα, Τιδοβτηδπη, Τ6116, ΤΊβομοηαοτγέ, θα οὐβοτβ. 

ἘῬΙβι18 ἰο {μ6 Βοιηδηβ ἰχ ὅ. ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ 
κατὰ σάρκα, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας" ᾿Αμήν. 

ἐς ὝΠοΒβ6 ύὸ {π6 ἔδίμουβ, δπᾶ οὗ βοτὰ ἃ8 οοποθσηΐησ (86 ἤθ8ἢ 
ΟἸυῖβὲ οᾶπιθ, ψἘΟ 18 οΥ̓σ 811, (οά ὈΙ]Θββοα [Ὁ ονθῦ. Ατηθη.ἢ 

ΤῊΘ σομαηοη ραποίαδίίοι οὗ {88 γϑῦβα [88 }ιϑῦ θθθῃ ρίνθπ. Βυΐ 
Τμογθ ἃχο ὕγγο οἴμοῦ ταί μοάβ οὗ αἰνιαϊπρ' 10, νἹΖ. 

τὸ κατὰ σάρκα. Ὃὧ ὧν ἐπι κ. τ. λ. δηά, 
ὁ ὧν ἐπὶ πάντων. Θεὸς εὐλογητὸς κ. τ. δ. 

Αοοοχάϊηρ' ἰο {8686 {π6 τομάογῖηρ' ου]ὰ Ὀ6, 
ἐς ΟΥἨ σ ποῖ 18 ΟἸεϊδὺ δοοοσάϊηρ ο [86 ἤρβῃ. (ἀοᾶ ὙΠΟ 185 οΥϑὺ 81] 

6 Ὀ]οββθᾶ [ὉΓ ουϑυ." 
“ ΟΥ ὙΒοῖὰ 15 ΟἸ τειϑὺ δοοοσάτηρ ἰο {86 Ηθβῃ, Ὅὸ 18 ουὐδὺ 411. (οά 

ΡῈ Ὀ]Θββϑα ἔοχ δνοσ. 
Αφρτυθθαθὶν ἰο {μ6 βεοομᾷ δηᾷ {γᾷ ταθίμοάβ ἃ ἀοχοϊορυ ἰο (ἀοά 

π6 ΕΑΥΒΟΥ 18 οοπίαϊι πο ἴῃ {π6 Ἰαὐίε οἰδαβθ. Βαὺ ὑμθῦθ ἃγθ να 
οὈ]δθοίίομβ ἰο {μ18., [πὸ αἰτηοβὺ 811 ἄοχοϊορίββ, {π6 φῥγϑάϊοδίβ, ὦ 6. {π6 
αἀ]οοίγα δοθβοά, βἰδτνὰβ ἢγδὺ 'ἴπ ογάθσ, ργθοθάϊηρ {π8 βυλ]θοί, ΤῊ]8 
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Ἰ8ΒΑΡῸ 18 οὐρβουνϑᾶ ἴῃ 86 ΤΧ Χ, [86 ΑΡροογυρβα, ἀπ {με ατοοὶς Τοβία- 
τηθηῖ. ὅὃο [μΚὸ 1. 68., 2 ΟὐοΥ. 1. 8., ἘΡ65. 1. 8., 1 Ῥοί, 1. 8. Τὰ 
11κ6 ταϑῆποῦ [6 Ορροβιύθ [Ὀστηαΐδ οιγϑεα δ ὅτο., ἐπικαταρατὸς, βἰδῃ 8 
βυβῦ, 85 ἴῃ 66]. 1, 10---ἰ8, ΤὴΘ ΟἿ] οχοθρίϊοπ ἰο {π6 ογᾶδυ αϊ- 
ἔργ ΟὈβουυθᾶ 185 ἴπ Ῥρβδὶ. ᾿χνυἹ], 20. ; ἴογ ΕὙΪΖβομο᾽Β οἴβοσ. ΟἹᾷ 
Τοβίαταθηῦ ΘΧΆτΏ 0 ]68 16 πού Δρροβιίθ, δ5. ΤΟΙ μ88 βΒμότη. Τδβ 
δυοατηθηῦ 15 ἀνάσχῃ ουὖὺ ὈΥ ΕἼαὐ 5 ἀπα Ἠ611655.32 ὙΠαὺ 1ὖ 15 εῖρ νυ 
Ὑ6 τηυϑύ Ὀ6]|16γ6 1 ἘΠΟΙΌΟΙ ; ἰπουρ Κ ΟΙΠΠπου, ΟἸβμαύβοα, ΒΔ κοσῦ, 
Θηα ΕΥΙύΖβομθ τοραγα 10 88 ΟΣ Ώ]65Β. 

Αραΐπ, [86 ροβιίίοη οὗ θεὸς Βμοι]ὰ θ6 ἀπογθηί δοοογαϊηρ' ὑο {818 ρτο- 
Ροβϑα ραποίπδίϊοθ, [}ἢ οὔμοὺ ἀοχοϊοριθθ Β6ΥΘ {86 ττογα οοσαγβ 1 
[Ό]Πονγβ {86 δα]θοίνο εὐλογητὸς Ἰτατηρα!αίοὶγ. Οὐμρασο 2 Οὐν. ἱ. 8. :; 
ἘΡΗ. 1. 8.; 1 Ῥοί. 1, 8, 

5011 ξατίμου, 10 βΒμου]!α Βᾶνα ἐπ6 ἀγίῖο16 ργθῆχϑα, Τη {86 ραββαρδϑ 
Δἰτϑδαν αποίοα δηα οὔ Υ ΒΊτη118 0168, [Ὁ 885 [86 ΔΙΌ1616, 

Ἐὸν {μ686 πα οἴμοι γθᾶβϑοηβ {π6 ρυποίαδίίοι τ ΟΝ δοημνοτίβ {86 
Βϑῃίθηοο πο ἃ ἀΟΧΟΙΟΡῪ οδηποῦ ρ6 δαταοα, ΤΉΘΥ 116 ἀραϊηϑύ θοία 
τηϑίμβοᾶβ οἵ αἰνιβϑίου. ὙΠ6 πιϑ8] ραποίαδίοι ἡ Β1Οἢ ργθνδ]ϑᾶ ἴῃ ἐμ 6 
ϑηοθηΐ Ομ αχοῦ, τι Ἰτοπθαβ, Οτῖρθη, Του] αη, Αὐμαπαβῖαβ, συγ - 
βοβίοτη, 8δηα ΤΠποοαογοῦ, ἃπα Π1Οἢ 15 Ῥτοπουηορᾷ {86 τηοϑὺ παύαχαὶ 1ἢ 
δι ΘΎΔΙΩτηΔΙΟΔ] ροϊηῦ οὗ νον Ὁγ [Π8ἰογϊ, Βροῖκ, ΟἸββδαβθα, δηᾶ 1)6 
Ὑ οὐΐα σψδο τα]ϑοῦ 10, πχυβῦ 6 10] ον οᾶ, ἢ 

Τὰ {Π6 ΦὈ]Ποσιηρ; ΡΙδοθβ {86 ἀϑυλ] ραποίπδίάοι Ὧδ5. Ῥ66 ἢ ὉΠΉΘΟΘ5- 
ΒΑΙΊΥ αἰδίατροα, δμα ἃ ΤΟΥΒ6 ῬγσρΟΒβοϑα τῇ 108 Ὀ]806. 

Ῥεα]. χυϊ. 4.; ὍΠΕΡ ΔΒ ἽΝ ΓῆΡυΒΟ :Β ἼΔΩ 55. ΠῚ ΜΕΥ Ρ2, 
“41 ὅτι φῬυτροβοα ἐλαξ τὴν ταουίῃ β18}1 ποὺ ὑγϑηβουθθθυ (ΠΟΥ Ηρ; 
{86 σου οὗ τηθὰ ὈΥ {η6 ψοτγὰ οὗἨ {μὺ 1105 1 ἢᾶνα ἱκορῦ τιθ, ὅχο.» 

Βδαοτ ὅ, παρ] θούϊηρ; {μῃ6 δοσϑηΐβ δῃά βϑραγϑύϊομ οὗ σψϑύβθβϑ, ὑγϑηβαίθϑ 
μὰ: “Τοῦ μαδὺ ποῦ ἔοι Πα ΟΥ̓ Τ.65 ἀραϊηδέ Τη6 : ΤΩΥ τηοατῃ ἄο65 ποί 
Ῥᾶ85 ἴο {π6 6υνἹ] ἀ6θαβ οἵ τωϑῃ : ἢ ἢ. ὁ. 1 ἀο ποῦ ἄρρύουβ οἵ {ἐπμ6 οὐὔἴτηθβ 
οὗ οἴβοῦῖβ. Βαΐ {86 υἀϑᾶρα οἵ Ἴ3ν ἀοθ5 πού 1υϑα νυν {815 βθη86. ΤῈ6 
ἸΘΔΗΪηρ' 185 ΤΟ ροίζο τὰ (06 Μαβογοίϊο ραπούπαϊίου. ὑμδη 1 
ψγοῦ αὶ Ρ6 ὈΥ̓͂ ΔΗΥ αἰϊογαίίοη : ““ Α.8 ἴο {π6 ψΟΥΚΒ οὗ τηδη (ὦ, 6., Βιπ}π] 
ΤΏ8})}, ΟΥ̓ {86 ποτὰ οὗ {ΠΥ 1108 1 πᾶν Καρῦ ἀνγαὺ ἔγομαι {6 ραίῃβ οὗ [88 
γιοῦ, 

ἍΜαΥΚ ἴχ. 28, ““9}οΘϑὺ5 βαιά υαηΐο Πἷπι: Τό, εἰ δύνασαι πιστεῦσαι" 
πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι." Ἡρτο Κπδίομι]}} ΡΙΌροΟΒΘΒ ἴο βοραγαΐθ 
δύνασαι ἴγοα πιστεῦσαι, δια ἴο τομάου {ῃ6 ψογαβ ὑπῸ8 : “ 1 τποὰ 
οαμδ ΒΙῖίονο, Χο." ΤΏ1Β1Β ἴοο δυί] 18], 

Ιῃ Ἔοτα. γι. 20, 21., {μΠ6 ργθδϑηῦ οὐ  ΠΆΤῪ ραπούπδίιοῃ 15 ἀλλὰ διὰ 
τὸν ὑποτάξαντα ἐπ᾽ ἐλπίδι" ὅτι καὶ αὐτὴ κι τ λ’ Τὸ δα ιίαίο {86 
ΒΘΠΒ6 ΤῊΔΏΥ ῬΤΘΐΟΥ ἴο 1οῖη ὅτε Οἰοβοῖν Ὑ10Ὸ ἐλπίδι, 80 ἃ5. ἰο ρῖνθ {86 
τηθαπΐηρ ἐπ ἤορο ἐμαί. Νοὐνιμδίαπαιϊπρ' {86 Ὑταιρ Υ ΠδτμοΒ τὰ ἕν ΟΙ 
οὗ {815 ραποίυδίοῃ, τγχα βμοι α Βοβιίαΐθ ο ἀραπάομ [86 οουλμηοι ΟΠ6 
ἴον τὸὰ, ὙΠ6 Θοπ͵πούίοη ταϑὺ Ὁ06]1 Ὀδρὶπ ἃ ΠΘῊ βοηΐθποθ, ἃ8 ΤΒΟΪΌΟΚ 
ἢ88 Βῃοῃ. 

1 ἸΚουηηθηδῦ Ζαπὶ Βυίθἔο Ῥϑ]} δὴ 16 ἘΟΘΙΊΘΥ, Ρ. 492., οἅ, 1842, 
2 Οραβαυϊα, Ρ. 394. : 
5. (Ομ η Ὁ πΘΌΟΥ ἄθη Βιυϊθῖ Ῥδα δὴ ἀ16 ἘΠ 6βίϑυ, Ρ. 4. δέ βθῃῃ. 
ὁ 566. ὙΠΟ ΟΙ᾿ Β ἸΚοιηπηθηΐασ, Ὁ. 488. δὲ δ0ηη., διὰ ῬΒΣΠΡΡΙΒ Οὐπηηθηΐδι, Ρ, 141]. 

εἰ 86ηη. πντοῖία ΑὈΓΒΘΊΙ Ηρ. 5. ΟΥῖοα ὅδουδ, Ρ. 130. 
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1 Τί, 11, 16. ““Βυ 151 ἰδττγ Ἰοηρ,, [μαὺ ποὺ τηδγοϑὲ Κπονν ΠΟῪ. 
ἔμου ουρ ύοδε ἐο Ὀόμανα {ἐμ γ 861} τὰ (μ6 Βουβθ οὗ (ἀοά, τψΆΙΟΒ 18. {86 
ΟἸυτοι οὗ {π6 Ἰἱνίηρ αοἄ, [μ6 Ρ1Π8 πᾷ στουμπᾶ οὗ {π6 ἐγαῖΐ!. Απά 
ΜΠ ΒΟοαῦ ΘΟΠΓΟΥΘΙΒΥ͂ ρτθαῦ 18 {Π6 τηγβίθιυ οἵ ρσοαϊηθ88: (ἀοᾶ ν)ᾶ8 
τηϑηϊοβὺ ἴῃ {86 ἤδ5}, ὅχο." 

ΜδηΥ μάνα ἀϊδίατοοα {π8 ο]4 δπᾶ υἀϑ08] ρυποίπαίζοῃ ΠοΟΥΘ, ΔΟοογἸηρ 

(9 “ΠΟΙ ἐΐθ ρἱϊαν ἀπά φγομπα 9} ἐΐι6 ἐγιίδ, 1ἰΒ ἃ Ῥγθαάϊοαίθ οὗ {πὸ 

Οἰνεῖ. Βαῦ αἴίου τορϑαϊθᾶ οοπβιἀθγαύίουι οὗ {μ6 πϑὺγ αἰνιβίοη ὑΓῸ- 
Ροβϑᾷ, νἱζ', ““ 1ῃ6 Ρ1Π6ν ἀπ στουπᾷ οὗ γαῖ, ἃπα οομἤθββθα υ οτϑαῦ 18 

1[μ8 τηγβίρυυ οὗ ροα]η685,) ὅζο.» τγο ὑσϑίου {π6 δῃοὶθηῦ ἀν βῖοθ, {Ὁ 8Ρ- 
ῬΘΑΓΒ ἴο 18 ὑβμαῦ {Π6 ργαᾶίοαίθ οομπβίβίιπρ' {πὰ8 οὗἉ ὕνγο βαϊβίαπεϊνοϑ, ΥἹΖ.. 

»ῖϊαν ἀπᾷ φτομηπά, ἀπ [μοπ οὗὨ δῇ δάθούίνα βαβ)]οϊπϑα σγεαέ, ᾿ ΒΊΟ 15 
τη 0ἢ} ὑγϑαΐίτον μη ρίϊαν ἀπ φγοιηά, ογθαῖθβ ἃ ἸΘῪ ἴῃ [86 ὙΓΔΥ 
οὗ {μ6 οομβίγποίίζοι ργοροβθᾶ, Τὺ 18 δυνατὰ δηα ἀναν]]ηρ.ἷ 

Βοβί46β δἀ]αβύηρ [86 ραποίπαϊομ, 61Π1ρ568 βμου α μὈ6 Βαρρ}18α. 
ΟῬῬΒ4]. χ]χ. 18, ““ Ὑβουρῇ ΜἘ116 μ6 ᾿ἰνϑὰ, μ6 Ὀ]6ββθα Π1Β βοὰ] : δῃὰ 
(οἴμουβ) ψ}}} ργαῖβε [866,7 ζο. ; {παὖ 15, (οΙ 618) τοῦ ργαῖξο ἐΐι66 δσαιιδε 
ἐΐοι ἀοεεὲ φοοά ἐο ἐϊψοοζ, ΒΑΡΟΔΒΈΟΔΙ]Υ. 

Ῥβαϊ. χυϊ. 2. “« Του παροὺ βαϊᾷ ππίο {π6 Ἰ,ογᾶ," τὴν βου], )52 
πἀηογβίοοα, ἃ8. {πΠ6 βθοοπᾷ ἔδυ πῖπα οὗ {Π6 συ βυρραδίβ. 

7158. χῖνηϊ 11. πὴ ἼΝ 5, ὁ [ὋΣ μον Βῃου]Ἱᾶ Ὁ ΡῈ φῬοϊ]υϊοᾶ, ἡ. 6. 

ΤΩΥ͂ ΟἼΟΥΥ, "7,33. 
ΟΡΒαΙ. χο. 18. ““Βοίασῃ, Ο Τωογᾶ ἢ ΒΟῪ Ἰομρ;" (τηῦ ποὺ ογβακθ 
5) ἢ 
Ν ἱ. 13. “1ὴ σβοπὶ γα [80 (μάνα οδρίδλῃθα δὴ ἱπμουιίδηοθ). 

ΤῊ νοι ἐκληρώθητε 1Β ΒαρὈ]16α ἴτοτα νγμδῦ ῬΥΘΟΘαθ68. 
Ἔοτα. 111. 8. Τὸ {δ6 νοῦ βλασφημούμεθα ΒΆΡΡΙΥ ποιεῖν. 
ἘΡΆ. ν. 14. Διὸ λέγει. ΘΏΡΡΙΥ γραφή, “6 δογίρξιγ8 βο0}.ἢ 
ἘΠΠρ865 μάνα οἴδθῃ Ὀθθῃ βαρρ θα τ μοτο ἔμογθ 18 ΠΟ 666 οἔ {Π6π. 
Ῥμαὶ. χ. 8. ““ἘῸΥ (πΠ6 πίιοῖκοα Ὀοαβίοι οὗ μ15 θαυ β ἀθβῖσθ, δηᾶ 

ὈΙΘΘβοί [16 ὁογθίουθ, βοτὰ {86 Ιμοτὰ ΔΡμοτβ." Ηγο τὐλοηὶ Βποῦ]α 

ποῦ Ὀ6 Βυρρ! 68 ἴῃ {π6 ἘΠΠΡΊΙΒΗ νουθῖοη. [ΤΌ οὐρῦ ο 6 ἰταηϑίαίοα, 
“ς ΤῊ οογοίουβ Ὀ]6ββ68, ἀθβρῖβθα ϑ ϑβουδῖ,;» ἡ, 6., τὰ ὑπαπίκῖπρ 6 μονδᾷ 
6 ἀ68ρ1:868 τη. 

Ῥχον. χὶϊ 11. ϑβϑοιαθ ππάἀουβίαμα σοΐξέοη ΟΥ̓ αὐσηιίγεά, ὍῸ ΟἿΥ 
Ἐ ΩΡ] 15}. ἐγδηβαἴουβ, δηα 1ᾳ {86 ΒΆΠλΘ ἸΔΏΠΟΙ Βογίμοαι πα δἰαατγί. 

Βαΐ {Π15 15 δοῖᾶβ ἔγοια {π6 ἔσθ βθῆβ86, ΜὨΟΝ 18, ““ θα] ἢ 15 ἰοββοηθά 
ΤΟΥ͂ νΔ}1Υ, θαῦ Ἡβοβοθνοῦ ρϑύμουβ ἰηο 188 παπᾶ 1ΠΟΓΘΆΒ68 1,7 5ὸ Οὐ, 
Β. ΜΙομδ6115 δπᾶᾷ 6 ὙΥ οὐΐβ τρθ!]ν ὑγδηβ]αύθ, νυ μοὰῦ ΒΡ ΥἹΠρ᾽ ΔΗΥ͂ 
6]Π1ρ08185. ΝΌΥΘΒ 2 ρο8β ΤᾺ} βίαν ἴῃ τοηαθεῖηρ, “’ θα αὐ] 168 
ΔΙΎΤΑΥ͂ ΒΟΟΠΘΥ ἔπδῃ ἃ ὑγθδίῃ," ὅζα. 

Ῥίον. χχχ. 156. ““Τ}6 Βογβϑίθοος 88 ὑνγο ἀδαρμίοιβ; 

«“(ἴνο ;᾽ “αἰἷνς.᾽ 

Ηρτο βαγίηφ ᾿δ5 ὈΘ6ΘΠ ἱπιρΓΌΡ ΘΟ Υ ΒΌΡΡ]164, ΘΟ υο, Οὐυό 15 [88 ΠδτηΘ 
οὗ {86 το ἀδαριύοτϑ. 
Ή8ὴ 1. 10, “6 ναβ ἴῃ {86 ΜΟΥΪά, δηᾷ {π6 σου νγὰ8 τηδᾶθ ὉΥ͂ 

Ὠΐτω, δηᾷ [86 ψουᾷ Κπον δἴτα ποῖ." ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο. ϑοτῃθ 

1 δε Ὧθ ὙΥ οἰ 8 Ἑιχοροί. Ἡδῃᾶθαςῃ. ' 
3 Νεοῖνν Τιδηβιαἰίοι οὗ [16 Ῥτουοτῦ5, Εἰ] οοασίθϑ, δηα (86 Οδηις 195, Ἐοβίος, 1846. 
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Τ]ηϊανίαηβ ππᾶαονβϑίάπα πεφωτισμένος αἴτον ἐγένετο, 88 1 [6 τηθϑηϊηρ' 

Ὑ6Γ6, “ {π6 τοῦ ὈῪ Εἶτα νγὰ8. θη] ρ ίθηοα." ΤΒδ ρῥγθοθαϊηρ γθῖβθ 
ἀθϑουῖθοβ ΟἸμσῖϑὺ 88 ὑπ6 Ἰρϑῦ ψ πο Πρ ὐθπϑίμ ΘΥΘΙΥ͂ ταᾶπ, φωτίέζξεε ; 
δηᾶ 16 15 ἐπογϑίογα βυρροβϑα {μαῦ ἃ Ῥαυῦο1 016. τὺ θ6 Ὀογτουσθα ἔτουα 
τπιῖθ νου δηᾶ βαρρ!οα Β6γθ. [π βυρροτῦ οὗ βυοᾷ οοπβίσυοίίομ ρ818116] 

οα565 ἅτ δἀὐδυορᾷ, 48 Δοίβ χχὶ! 28. Τῇ ἰρὰπο πὸ Δρρυθμοπαρα 
ἴμ6 ἀροβίίθ Ῥϑὺϊ] νγαὰβ βυγρυιβοα αὖ {86 Ῥυβοηθυ οἰδιπαῖηρ [86 Ῥγῖ- 

ψ]Πορ65 οὐ ὦ Βοσηδῃ οἰἄάζοῃ, δμα οὐβούγνθα ἰο ῖτη, ““ ΕὉΣ ἃ ργϑδῦ β}λ 

οδίαϊηεα 1 {μ15 τοοϑάοτιῃ ;ἢ (ο ν᾿ οι {Π6 ἀροβίϊο τϑρ]θα, ““Βαΐ [ νγᾶβ 
δυθὴ 80 Βοτῃ, ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. ΤᾺΘ ΘΧΔΙΊΡΪΘ 18 ποὺ ΔΗΔΙΟΡΟΠΒ. 

ΤῊ ργοάϊοαίβ οὗἨ [μ6 ργθοθάϊηρ' οἰδῖι88 18 ΠΘΥ͂ΘΤ 80 Ὁπαθιβίοοα ϑχοθρὺ 
ψΆδη 10 ταϊρμὺ θΡ6 ὩρρτορυϊαίθὶΥ Θχργθθβθα ἴπ Εἰηρ βῃ ὈΥ {π6 Ραὰγ- 
{1016 80. 

Ἧ6}. ἰχ. 10. ““Ἡ ϊοῖ, βἰοοα ΟἿΪΥ ἴῃ τηϑαΐβ δπα ἀσῖη 5, ἃπα ΟἸΥΘΥΒ 
γΒΒ 05," ὅθ. Ποῖ [86 πογαβ τολίοῇ δἐοοά πιθθα ποὺ Ὧθ βαρρ[!θα,, 
ΤῊΘ οοτγϑοῦ ἐγδηβίαὐθοι οὐ {π6 Ῥαββᾶρϑ 18, “ Τυτῖηρ' Ὑ ΒΙΟἢ (ΤῺ 6.) 7676 

οβειοᾶ ρἱβ πᾶ βδουϊῆοθβθ, ὑμαῦ ὑγοῦο ποὺ 8016 [0 ταδί [ῃ6 ὙΓΟΥΒΒΙΡΡΟΡ 

ραχίδοὺ σῖτ γοβρθοῦ ἰο οοπβοῖθηοθ, θθίμρ' τη ρΟΒθα ἴῃ δάαϊδοπ ἰο ταθαΐβ 

Δα ἀτίπκθ μὰ ἄϊνθυβ Ὑγαϑμ1ηρ8 ---- ΟΥΙηδη668 οὗἩ {π6 ΗΘΒΉ ---- ΟὨΪΥ͂ 
1} {π6 πιθ οἵὗἁ τοϑίοστηδίομ.ἢ 
ὙΠῸ τοραγᾷ ἰοὸ ᾿πἰοτγορδίίοηβ, {μοῖρ τῖρῦ ἸΠΒθυ οι ΟΥ̓ ΟΤΆ βϑίομ 

οἴἴθη οοπίχιδαΐοβ το (ο 86 σοη γα] 56η86 οὗὁἨ ἃ. ῥῬΡαβΒᾶρ6. 
Φόβη χἱϊ. 27. ““Νον 15 Τῦ 500] ἐγου]οᾶ, πα τμδῦ 5}48}} 1 βδὺ ἢ 

ἘΑίμοσ, βᾶνθ τὴθ ἔγοτα {πῖ8 πουσῦῇ Βυΐ ἴῸν {μ18 ὀαῦβθ οὐτὴθ 1 ἀπίο 

τηῖ5 Βουν. Ηδγα δτηᾶῦῖκ οὗ ᾿πὐοστορθίοῃ αἴου ἐκ τῆς ὥρας ταύτης 
σΥ ΘΙ ἱπηργονθθ {86 ἰπίοσργθίαϊοη: βαῦθ πὶθ ὕγοπι ἐδ ἤοιο" 9 0 

Κπαρρ, Τ6116, ἀπᾶ ΤιΔομτπαπη ρυπούαδίθ, δοοογαϊπρ 00 {Π6 Ἰᾶθα οὗ 

Οτοίϊα ; πᾶ 5οὸ δίηρ6}} ἐγαηβὶαΐθβ. ΤῊ6 Θοιητηοη ΨΘυβίοη 068 ποῦ 
οομβὶβὺ τι [μ6 Κπόνσα ομαγδοίου οἵ «6888. 

Θοτιαοθίμαθβ ᾿πίθυσορδίϊομβ μανα Ῥ6ΘΠ ἱπηρΙΌ ΡΟ ΪΥ βυθβα αὐθα, ἃ8. 1ῃ 

ὅδεη. ἱν. 23., θγα ΟΪκ6105 μα8, “ Ηδνβ 1 5᾽αῖτι ἃ ταδῃ (0 ΤΥ γοῦπα- 

ἴηρ;, ἅζο. Μοαπίηρ' {μεὉ ΒΘ Βᾷ ποέ. Τῦ 15 Ἰπηροββ1:}016 ἴο οἶθαν Τμϑπιθο 

οὗ [μ6 ρυδῦ οὗὨ ταυτᾶον ἴῃ {815 τϑηποῦ. Τύῦ 15 4150 ὩΠΏΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο τοϑα 
Μίοδ ν. 1. ᾿πουτοραίίνον, 85. [86 ϑυτίαο ψϑυβίου θα Νϑυοοιηθ 60; 
ςς Ατῷ βοα ἰοο {π|1{6 ἴο 6 ἀιβοπρ' (88 {πουβααβ οὗ Φυάδι," ὅσ. ΤῈ 
ἘΠΠΡ 5} σϑιβίομ βαρ  γἱπρ' ἐλοισὴ 15 ργθίθγβθ!β. 

Τὴ δἀ]αβίίπρ' (πὸ ρυπούποίίοι μπᾶ 6111 0868, ὅχθ βῃοι α Ρ6 ρυάθα Ὀγ 

186 οοπποοίΐζοῃ, ράγ8116] ραββαρθβ, ρυδιαπιδίλοα! ΘΟ 5: ἀουδίοη8, αυούδ- 

ἰἴομϑ, δηᾶ δποϊθηῦ σϑυβῖίοπβ.Ό ὐὐτβϑιηπιδίῖο8} ΟΘΟΠΒΙ ΘΓ ΟΠ 8 δα {Π6 

᾿οοπίοχὺ 8.6 86 ταοϑὺ ἱπηρογίδηΐ. ΤΠΘ ῬΥΟΟΘΒΒ 18. τα Π6  ῬΓΘΡΑΤΑΪΟΙΎῪ 

το {μ6 δοίπαὶ 1τηἰογρτοίαίίομ οὗ ἃ ραββᾶρθ; γοῦ 1Ὁ Ἰηψοῖνθδ Βοίὴθ δσρο- 

βίου. ΤῊ ρσϑπογαὶ β6η86 οὗ [86 Ῥίαοθ νγχ8 Ὑγιβῃ το Ἰπύοτυργοῦ 15 σου 

ἰο θᾶ: Ὅροι {86 φυποίυδίίοη. (ὐοπρίβογαίίομβ ὙΒΙΟΒ πγ τηῖρ ύ 

ἄραϑῖγο ἰο Κϑορ 'ἰπ δῦθγαποο 80 {παὐ τχα βῃου]α θ6 ρουβοι Υ ἔγθθ ἀπά 

πηραγῖϊαὶ ἀτὸ ἰαίοσγονθα ΠΗ {μ6 Θχροβιθίοη 1561, ταοαϊἔγιηρ; ἀπ 

αἰδοίλπρ; 1 ἴο Βοῖηθ δχίθπύ. ΤῈῈ6 ροόνγοβ δπᾶ ἨΔ 015 οἱἁ τηδῃ 816 Β00} 
ἐμαῦ Β6 οδπποί αϊγαδὺ Εἰτηβοὶ οὗ οογίαϊῃ {μπρθ ὙΒΙΟῊ τησδϑύ σῖνγο ἃ 
αἰγοούΐοπ ἰο μὶβ ᾿πύορτγοίδομβ οἵ δουιρίυγσθ. 

Ἡνΐπρ; βου ι]16ἃ ἔπ686 Ῥγθὶ ται μαυῖθβ, {μ6 ποχῦ ὈΌΒΙΠΘΒΒ 18 [0 88061"- 

τοῖῃ [86 ῬΥΟΡΕΥ οοπβίχιοίίοι οὗ ὦ ρουϊοῦ ----ἴ 86. Βα] 6οἱ δπά ργθάϊοαϊο 
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στὰ ἐποῖν δἀϊαποίθ, [μ6 οἴδυβοβ αὐΐδομοᾶ ὑο ἐπ βοᾶν οὗἁὨ [86 βαπύβῃοο, 
ΔΠ6 {86 τηοὐτσίπρ' Ππ|κ8 οὐ Θοπηθοίιοῃ. 

Ἧ76 πανα δἰγοδᾶν βροκοῃ οὗ {μ6 βυθή]θοῦ δηα ρῥγϑάϊοαΐθ, τὰ Ηπαϊπρ' 
ΜΠ. ἃ Κποσ]οᾶρο οὗὨ [16 σταπιηαν οἵ {16 Η Ρτου ἀπά ατϑοκ ἰδη- 
βαδροδ 18 τοαυϊγοα, [μϑῦ 18 Ἀκ6 8016 ΘΣΧΔΙΊΡΙ68. 

Ῥραϊ. χο. 11. Ἡϑῖθ νγχ μᾶνϑ οπα ββοτύ ᾿πὐθγγοραύϊνθ βοηΐθῃοθ, 1π|- 
ὈΙ γίηρ' ἃ βίτοῃρ' ποραύϊοῃ. ΤῈ6 βθηΐθῃοθ 18, “6 Υν ΒΟ ΚΠΟΥΒ ὑΠ6 Ρουθ 
οὗ {πῖπο δηρον Ὁ ΕῸΣ {86 βακα οἵ ϑιῃρμδβίβ, 10 18 τϑρθαύθα σι ἃ 
Βίζοηρου ἔθυσα {μαπ ἐμαὺ τϑηαθιθα δηρθῖ, ΥἹ]Ζ., τὐγαΐδ, οαὐουγβὺ οὗ 
ται] ἐδοπρ: δυὺ πιβουῦ {μ6 τορϑ οι οὗ {μ6 νϑυῦ ἀποιυβ, 
“7 μο Κπονβ ἐδγ ταί Ὁ ὙΠΟΥΘ 18 ΒΟΥ ΥΘΥ ἃ τροα!ὙἹηρ οἰἶδθθ 
ΔΗΠΘΧΘΟΙ ἰο {π6 βοῃΐθποο, ασοογάϊησ ἴο ἐδῳ αν, 1. 6.. ““ὙΥ̓ ΒΟ ΚΠΟΥ͂Β 
ἐπΐπθ δηροῖ ἴο Ββαοῖ ἃ ἄδρτθβ 88 τϑύθύθηοθ ἴὸγ οά τϑαυΐτοβ.ἢ ΤῈΘ 
ἘΠ ΠΡ ΙΒ}. γουβῖοη, ὈΥ τοδκίηρσ ἔϊυο Βοραγαῦθ ῬΥΟΡΟΒΙ ΠΟμΒ ἴῃ [86 ὙΕΥΒΘ; 
δχθῖθ105 οη6 ρτοροβιοπ ΒΙΟΒ οαμποὺ 6 Θχρίαπθα 1π|61Π10 10], δυθῃ 

ἀοοογαϊησ ἰο ἐν ξαγ 80 ἐ8 ἐδψ ταί. ὙΠΟ 185. Ὀὰὺ ὁπ6 Θχργθββθά 
ἴῃ {π6 ἴοττα οὗ δὴ ἱπίοσγοραίζομ, τ] ἃ τιοαιἔσιπρ' οἰαθβθ ΔΡρβπάβθα, 

Ῥραὶ. ᾿ἰχχχῖν. ὅ---7. ΤΉθβθ {πτ6 8 υθυβ68 ΤΌΥΤΩ ἃ Ῥαββαρθ ΘΟὨ ΒΒ α]Υ 
ἀιδίου. Βίβμορ Φο Ὁ δπάρανουσβ ἰο δἰ ποιδαύβ τὖ ὈΥ τηϑδηβ οὗ {πὸ 
ἑηϊγουογίοα ῬΑΙΆ ΠΟ] Ἰθτα ἴῃ ΗΘΌτον ροδίσυ, δοοοσάϊπρ το σ βίοι {86 
Πγβὺ δηᾶ βισχίῃ Π1Π65 οοηθ ἐορϑίμον {Πὰ8 :-- 

Ἐ]οββϑᾶ 15 [86 τάϑη ὑγμο586 βίγθηρι 15 1η 866, 
Ηδ 588}} ἀρρϑᾶγ Ὀοΐοσο αοᾷ ἴῃ Ζίοῃ; 

ὙΜΠ116 μ6 ἰπἰοχιηθᾶιαία ἔοαν 11Π68 τὺ Ὀ6 δοοοπηΐοα ραγθηἑ μοί ϊοαὶ : 

[86 Βεβοομᾶ Ῥοΐπρ' Θοπβίχτι οὙ 6} Υ ῬᾶΓ81161] τ ἢ {π6 ΕΠ, δῃα {π6 {πῖτα 
«721 τ86 οασ. Βυῦ ψὸ ἅτ ρεογβυδαβα {μδὺ {18 αὐ] οϊα ν οἵ 

οοπβίχαοίΐοι νγὰβ ποὺ ἐμουρμύὺ οὗ οὐ ἀδβιρηιοα ὈΥ {π6 βδογϑα τ ΘΥ. 
ΤῊΘ ρῥυοροβιδου δὖ {86 δοχητιθποθιηθηύ, δἰθββοά ἐδθ πιαη τοῆο ἢαξ 

ϑἐγθηφέζι ἴηι, ἔἶιθ6, 18 ὃ' σῬΘΘΥΑΙ βϑηύθμοθ ΘρΡ 168016 ἴο 811 {π6 ρίουβ, δπὰ 
ΒΟΥΥΪΠΡ ἃ5. ἃ Κου-ποίθ το στ μαῦ [0]Π0 78. ὙΤῊῈΘ Το ΔΙ 1ηρ᾽ Οἰδιβο8 8.6 
ΒΌ ]οἰποᾶ 48 ἀθβουϊρεινα οὗ 188 ῬἸρτίπι- ἸΟΌΥΠΘΥΒ. 0 «ΓΘ Βα θα, ἴῃ 
ογᾶδυ ἴο ὑγουθμρ Φϑμουϑῃ 1 Ηΐ8 ἰθιρίθ. ΤῊ 561η88 18 ΘΟΠ ΙΠΟΙΒ 
Δ ρταάαίομαι, ϑδοῖ 1π6 οαγτγίηρ ἔογσαγα {Π6 ἀ6]1ηθαΐϊοπ οὗ {π6 
{πᾶν Πογ8 δαναποίπρ ἠο [μ6 ΒΟΙΥ οἷὖγ. ΟἸδυβο 15 δΔ46α ἴο οἶδα ἴο 
ἄδποία ἐμοῖσ ρήόρυθββ ΕἸγθὺ, ἐδθ τραχς ἰοαάίπφ 0 «ογιδαίθηι αΥ6 τπ 
ἐμεῖγ ἤδαγίβ; [Β6Υ πῖηκΚ οὗ υπάουίακίηρ' [μ8 Ἰοῦγπον, πα Ἰοπρ' ον {Π6 
ἤπηθ βρη 10 1βΒ ἰο Ρ6 ἀπάογίακοθ, Νοχί, σβθη Π6Υ Πᾶγθ δούμδ]! 
Ῥδραῃ, ρμαϑϑίηφ ἐμγοιφῆ ἐΐ6 υναῖϊον 9.6 ἐθαγ8 ἐΐθψ πιαΐθ ἐξ α ϑρυίηρ ; 80 
1016 ἄο {π6 0 τοραγᾷ {86 οὐβίβοὶββ ἐπαὺ ὅπ ραγομϑᾶ δπᾶ βαθανυ αἀθβοσύ 
Ῥδοοιηθβ ἃ νγαίθυθα γ]16Υ ; αἶδο ἐδ ταΐῃ σουο78 τέ τοϊί, δἰοδδῖπσο. (ἀοα 
ἄορβ ποὺ χη ο]ἃ ταῖὶη ἔοτα {86 ν]]ὸγν. ΤΆΤ 18 πὸ ψγαμῦ οἵὨ νγδίου 
ΟἹ οὗ ραβύυγταβ ἴον {6 Ὀθαβϑίβ οὗ θυσαθῃ. 77λὴν δμαϊί σο 770ηὶι δίγεησέᾷ 
ἔο εἰγοησέθ. Ταβιθαᾶ οὗὨ Ὀοὶῃρ' ὙΘΑΥῪ (Π6Ὺ τηδκα ΘΟΒΠ.Δ] Δαν ΆΠΟΘΒ, 
Ἰπογθαβῖπρ" ἴῃ ΒΘ ΠΡῚΝ 845 {6} ἀγανγ ΠΘΑΤΟΥ ἴο {μ6 6μα οὗ {Π61} ΘΟυγΒ6. 
ἘΠΆΠγ, ἐλον δλαϊ ἀρρδαν δείογε Οαἷοαά ἴπ Ζίοῃ, αἰϊαλτῖπρ' ἠο ἴΠ6 βατη- 
τηῖῦ οὗ {μεῖς ἀδβῖγϑβ, δῃα δη)ογίηρ {86 ᾿τπαπιϑαϊαίθ ρύθβθποα οἵ 6 Βόνδβ. 
ΤῊὰΒ (86 Θοπβίχποιοη 18 50 ἐγαπιθα 88 ἰο ἔαγηβῃ ἃ οομ πποιβ ἀπά 
Ῥτοργθββῖνο βοηθθ.  βαίενον αἰ ΠΟΥ 1168 ἴῃ ὁπ6 οἶδίιβθ, Υ1Ζ., ἐδό 

1 ϑιαογοᾶ ἵἰξογαύυγο, Ρ. ὅδ. 
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γαΐῃ σουογὰ ἐξ ιοἱέϊι δἰοαδῖπσδ, [ΘΛ 15. πὸ αἰ ΠΟΟΪΟΥ 1ῃ. {6 σοποταὶ ἃγ- 
. τοπροιηθηῦ οὗ {π6 τγχ8 016 ρᾶββθδρθ, (6 βυδάθη ομδηρθ οὗἩ πυτηθου, ἢγϑῦ 
ἔτοτα βίπρηἝαῦ ἴο ρ] τα), δπα {μη τόσα ρ] υγᾺ] ὕο βίπριϊαν, ΒΒ πρ' 
ποίῖπρ' τροσο ἴθδῃ {παὖ 86 ΒΙΡΌΪΔΥ 15 σ᾽ μθυῖο ΟΣ ΘΟ] θοῦνθ. οι πρ' 
οαὖ τι ἃ ΘἜΠΟΙΑΙ ρχοροβιθοπ, σοὶ οοηδίαϊοβ ὑπΠ6 ΒΟΑῪ οἵ {μπ6 
βϑῃΐίθῃοο, οἰδαϑβο αἰνου οἴδβθ 15. δοουτηυϊαιθα ἀροι 1, ἀπ} {μ6 {ἃ} 
ἴογοθ οὗ {86 Βδρρῖπ655 τθηίϊοηθα 15 σιν ]ν βθθη ἃπα γϑϑ]]Βθα, 

Ῥβα]. χνὶ. 8. ΤΏ ορβουσιν οἵ {818 γϑῖβ8 15. νγ6 11 Κποόουσῃ. ΥΥ 6 Ἰοοῖς 
ὌΡΟΣ 1 85 ἃ Βθῃηΐθῃοθ Οἱ᾽ ῬΥΟΡΟΒΙ ΟΠ. 1056]. πα 40 ποῦ Ἰοΐῃ 10 ΟἸΟΒ6 ] Ὺ 
ἴο {π6 Ῥγθοθάϊπρ οὴ6 8ἃ85 ΔἸθχϑησοῦ 4068; ΠΟΙ ἴ0 {6 ΠΟ]]Ονγιπρ ΟῊΘ 
ἢ Εὐνγα]α, ΤΉΘΒρθα κου 5 γ5---δηα [815 15 [16 ὑταπκ Οὔ [86 βοηίθηοο--- 
Μγ ἀοἴσπἑ ἐς ἐπ ἐδ καϊηέβ. ΆΘΒΘ ἅτ ἔπσίμου βρθοιῆρα 85 ἐΐδ δχοοϊϊοηξ 
0768 ΟΥ̓ ποδῖε8 ; [Π6Υ̓ ἃΓ6 4180 τη ἐξ ἰαπα, ὑμ6 μον ἰδπά, οὗ τ 10} {π6νῪ 
816 ῃ6 ἴβυαθὶ, Ὅπ6 βϑῃΐθῃηοθ ΠΟΥΤΘΥΟΙ 15 ῬΘΟΌΠΠΑΥΪΥ οοπδίγαοίθα, 
ΥἷΖ., “45 ἰο ἐδ ξαΐπίδ τοῆο αὖ ἐμ ἐδο ἰαπά, ουόπ ἐΐ6 ἐποοίίοηπιξ, αἷΐ τὶν 
αοἴϊοἠέ ἐδ ἔπι ἤθη. 

Βοτα. χὶ. 88---85ὅ. “Ὁ {86 ἀδρίμ οὗ {π6 σἱοθθβ θούὰ οὗ {μ6 σιβάομα.. 
δα Κπον]θᾶσα οἵ αοαἱ μον ὑμβθαγομα 0 ]6 ἅτ 818 Ἰααρτηθηΐβ, δηά 
ΗΪ5 8Υ5 ρεαβύῦ ἤπαϊπρ οαὐἱ ΕῸΣ Ὑπὸ μαι Κποσῃ (86 ταϊπᾷ οὗ {6 
Τιογα ἢ Οὐ σψο δΒεαίῃ Ῥθϑῃ [15 Θουηβο]ου ἢ ΟΥ ψ0 Βαίῃ ἢγβύ ρίγϑῃ 
ἰοὸ ἴῃ, 8πα 1 8881] Ὀ6 Τϑοοιῃρθηβϑα απίο Ἀπ ρα] ἢ 
ΤῊ δροβύθ᾽ Β δχοϊαμπιλδίίοη οἵ δουιπρ ομου γοράχιβ ἤθτοθ ΦΏΙηΡΒ, 

{86 ἀδρίῃ οἵ “ ϑῃονδΒ ΥἹομ 65. ΟΥ ΤἹΟΪ ΤΊΘΙῸΥ͂ ; {π6 ἀδρίβ οἵ 15 στιβάσι ; 
δθᾷ [886 ἀδρίῃ οὗ μὶ8 Κπου]θᾶσθ. Τα Ἰαϊίζοσ ρατὺ οὗ {μ6 {διτύγ- γα 
ψοΎθ6 οοηίαῖπβ 8δῃ 8] οπα] Θχοϊδιηδίϊοη, οι οάγιηρ {Π|6 βαπιθ 1668 
85 186 Ῥγθοθαϊῃρ ; λοι τιϑθαγοϊιαδίο αγὸ ἤϊ5 ἡμάσηιθηέδ, ἀπά δ15 τσαγ8 
ραΞξὲ βηαΐησ οἱ] Τὰα {πιτεγ-ουτία ἀπα {πιτύν- ΕΠ σουβθ8 1Ππϑίταΐθ 
[86 βᾶπιθ ρϑυθου]αβ ὈΥ ΑΥ οὗ Ιπἰουσορθῦνθ πϑρϑίιοῃ, 1ῃ ἰδηριδρα 
(Δ Κοὰ ἔτοτα ἐμ6 Οἱά Τοβίαταθθ. Βαυῦ {86 οΥγάον 185 Ἰηνουίθα. Τἢθ 
βγβὺ συοβίάομ, ““ὙΒΟ μαίῃ Κπόστα [86 τιμᾶ οὗὁἨ {πὸ Τιογα ἢ γὙϑουβ τ0 
1π6 Κποσ]θᾶρσθ; {μ6 ββοοπᾷ απδβίϊοι, “ ΥΥ Βὸ μαίῃ Ὀ66η 815 σοι Β6 ΠΟΥ} 
ΔΌΡΙ165 ἰο {86 σψιβάοι ; δπα {π6 {π1τ, “ὙΠῸ μαΐῃ ἢγσϑὺ ρίνθῃ ἴοὸ ᾿ῖτα 
Δα 1Ὁ 584}1} θ6 τϑοουαρβθηβθα ἴο Ὠίγη ἃρϑὶῃ ἢ ΘΏΪΔΥρ ΘΒ ὌΡΟΣ {Π6 ΤΊΟ 68 
οὗ αοἄ. Τμο Πγβὺ ὑπο αυθϑίϊοηϑ 86 ἰάθη τότ ᾿βϑιδῃ ; {86 {μιγὰ 
τόσα «700. 

ὙΠῸ βυθ)θοῦ 15 ἤσβῦ ργοροβθᾶ {8ὰ8: ““Ὁ 186 ἄδθρίῃ οὗἁ {π6 τἱο68, 
δα [86 τπιβάοιη, δπᾶ ἐμ Κπον]θᾶσα οὗ (οα "Ὁ τ ]1οἢ. Θοηδ᾽βϑίβ οἵ {Πγ66 
ἀἰβποῦ βθηΐθμοββ ; {86 τῖομ6β οὐ (ἀοά ἅτ ἄθϑρ, {π6 σψίβάομι οἵ (ἀοά 15 
ἄδθρ, {π6 Ἰκπου]θᾶρα οἵ (ἀοα 15 ἄδβρ, φοπιθιπϑα ᾿πύο ομ6 ΌγΟ10]6 δπα 
στϑια ργοροβιου, ΤῊ 1ᾶ6α οἵ ἀδρίμ ὑμὺ8 αὐἰτιρτιίοα ἰο {μ8 (πγθθ 
Ρουδοιίομβ οὔ αοά 15 {πθπ Ἔχραπᾶθα, ον ᾿πβογαία!8 ἃι6 15. 7υαρ- 
τηθηΐβ, 8Π61 πῃίγϑ θα Ὁ] 6 18 Αγ] ΔΟΥ ν Β1οῇ Θοιηθ 5. ὑπ6 Θρδῃοαοβ 
ἰακιησ ἊΡ [86 ἰγθ6 ἴῃ [Π6 Ἰπνοτίθα ογάοσ, ὦ 

Ἔτη. 1χ. 8. ““ ΒῸΓ 1 οου]Ἱᾷ τῖβῃ {μού τη βϑ σου δοουτβοα ἔοτα 
ΟἸυῖβὺ [Ὁ τοῦ Ὀγθίθγθη, τὰν Κίηθγαθη. δοοοτάϊασ ο {86 Πθ5," ἕο. 
ΤΟ πϑἰκοα βοπύθποθ μ6Υβ 15, ηὐχόμην αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ 
Χριστοῦ, αὐτὸς ἐγώ Ὀδίπρ' {π6 Βυθ]θοοί, ηὐχόμην {π6 οορα]α, δηὰ ἀνά- 
θεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ {μα ργεαϊοαίθ. 7] τοομἰά ἐμαξ 1 1067γ6 86ρα- 
γαέεα ἤγοπι ἐΐθ φη)ογπιθπέ 9. ΟἸγίδέ ξοὸγ ἐΐθ δαΐθ 9 πιψ ὀγοέμγθη, δ. 

1 ὅρα 9000 Βεαοχϑᾷ 1, Ἰὐθταίτιτο, ῬΡ. 119, 120, 
ΨΟΙ.. 1. Τ 
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Τὸ ἰβ δι διγατν ἀπᾶ πἀππδίαταὶ ἰο Ῥαὺΐ {μ6 ποτ ἴῃ ἃ ραγοη Πποβῖ8, ἀπά 
ἰο ἐγαπβϑαίθ ἴμ6 τωρογέδοῦ ηὐχόμην 88 τοΐεττϊηρ' ἐο ἐπι8 Ῥαβύ ρογϊοα οὗ 
ῬδῺ]Β 1116 σβθα δ6 “188 5.11 ἃ ῬΒδυΐβοο, 1 τοϊδεα 0 δε ἀσοιγ8θ4 ΤγΟΉι 
Οἰγὶδί. Τὰ {μ18 οα86, ὕπερ τῶν ἀδελφῶν μον 18 οοπηῃθοίθα ὙΠ τῇ 
καρδίᾳ μου ἴῃ [86 Βροομπα γψογβθ.ἢ 

ἨΘ}. ν. 7, 8, 9. “ὙΥμο, ἴῃ (86 ἄαγϑ οὗ μῖβΒ ἤδβιι, θη Β6 δά 
οθογθα ἊΡ ργδυθϑῖβ ἃπᾶ βαρριοαίϊίομθ, γι βίσοπο οὐγηρ ἃπα θα γ8, 
πηΐο δ {μα τγὰβ 8616 ἰο βᾶγβ ἷπι ἔγτοια ἀθαίῃ, δηὰ γγὰ8 Ἀθαγα ἴῃ 
τπαῦ μα ἔδατϑᾶ ; ἐπουρῃ μ6 6 γ6 ἃ 80η, γϑὺ Ἰθαυπθᾶ ἢ6 ΟὈϑάϊθηοθ ὮΥ͂ 
1π6 {πίηρβ ὙΒΙΟΒ. μ6 βαβεγοθᾶ; δπᾶ Ὀϑίπρ ταδᾶθ ρογθοί, μ6 Ὀθοδτηθ 
188 δυίΐμοι οἵ οἴομαι βαϊγαίζοη πηΐο 8}1 {θὰ ὑμπαῦ ΟὈΘΥ͂ τα. 

Ἔντο οἸοβοῖγ οοππθοίθα βίδίθυαθηίβ ἔοστη {π6 θοαῪ οἱὗὨ (815 ἸΙοπρ' βθῃ- 
ἐθηοθ, νἱΖ., (Ἰσῖβυ Ἰϑαγπεᾶ οροάϊεποο; δημᾶ Ηδ Ὀβϑοᾶτηθ {86 δαΐμον οὗ 
οἴῃ] βαϊναϊου. ΤῊΘ ἔοστηο 18 τηο!βαᾶ ὈΥ ἐμ6 {ὉΠοσηρ' ραγίϊοι- 
1.15: ΟἸγίϑέ ἰραγποά οδεοάΐοηιοο ἴῃ [88 ἄαγβ οὗ 815 ἤββῃ: ἤ6 ἰθαγπθϑά 
οὐοάϊοτιοο [μουρῃ 6 σοῦ ἃ ὅοι; λ6 ἰθαγηθα οδεαϊθοηοθ ὈΥ 186 {Π]ηρ8 
σΉΪΟἢ μ6 βιυοτθα, ΤΠ αὐ] γίηρ' βίαλουαθηῦ οἵ (86 βθοομα β'ϑῃθσαὶ 
ῬΙΟΡΟΒΙΠοπ 18 βγη ρ]8, ἤ6 δοσαπιθ ἐδ αμέδον 97 εἰεγπαῖ βαϊναζίοπ ἴο 4}} 
ἐμοῖα ἐμαῦ ΟΌΘΥ ἔπ. Αοοοιηραηγίπσ {μ6 ἢγβϑὺ αυα!ἔγιηρ δία θιηθηῦ 
Δρρϑηδοᾷ ἰο {π6 βγβῦ ρθηθγαὶ Ῥτοροβιοῃ 15 ἃ ρϑροη ϑίιο οἰδαβθ, νἱΖ., 
τοἤθη, ἤ6 μαά οἤεγοα τ ργαψοῦς απᾶ ϑβιρρίϊοαξίοτι5, εοἱέξ, δίτοπσ οΥψίη 
απᾶ ἴοατ8. πΐο πἴπι ἐπαὲ τρα8 αὖἴε ἴο βαὺθ ᾿ΐπι ἔγοπι ἀδαίδ, απα τθα8 

βεαγά ἴῃ ἐμαξ ἢ6 ξεαγεά. 

ΟΗΑΡ. ὙΠ]. 

ἘΧΑΜΙΝΑΤΊΟΝ ΟΕ ΤῊΙ ῬΑΒΒΑΘῈ ΙΤΒΕΤΕ, 

ἈΑἙΤΕᾺ Ὁβοουίθιπηρ [86 ῬΥΟΡΟΙ οοπδίγαοίλοι οὗ ἃ βθηΐθῃοθ Οὐ Ῥαββ8ρ6, 
γγ6 σοίηθ ο δχϑυηϊηθ 108 τηρϑηΐηρ᾽ ΤΔΟΓῸ ταὶ], 80 8ἃ8 ἴο 8566 [86 
ΘΠΠγ6 οχίθηὺ οἵ 1, 

Τὸ πᾶν μάνα {86 τηθϑπβ οὗἩ δ] ποϊἀαίίοη τ] ΡΠ] Ὲ 1τ86 1, ῬΔΥΆ]] 6 Ίστη, 

οοπίγαβί, δη 6515, ΟΡ ΒΟ 6 Οὔ 6 Υ ρου] ΠΥ ΓΥ, ΤῊᾺῚ ργθϑθηῦ {Π6 ΡΙΌΡΟΥ 

ΚΟΥ ἰο ππϊοοῖ [μ6 Β6π86. Ηδθγα ρϑυα]]6]18πλ οὐἨ τηθιθογ8. 18. ΘαῸΔ}]Υ 
πηροτίθηΐ, 85 ἴπ {π6 οδ88 οὗὨ βἰπρῖβ ἡγοσὰβ Οὐ ρῃγαβοβ; ἕο 18 ἴῦ ἀ0θ85 
ποῦ ἔαΓΠΙΒὮ ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ Ἐπ6 ὑγιθ 86η86, 1ὗ ΤΔῪ δἰ ἰθαϑῦ σθύωουβ ΟὐΒΟΙΥ, 
τπάιοαίθ [88 τὶρηῦ τηθϑηΐηρ' ὙΠ6ΓΘ ὙΔΥΊΟΌΒ ΟΠ 68 816 ΔΤΩΪΒΒ1016, ΟΥ̓ Θ0π- 
στη μα νγα8 ΔΙσθδαν Ῥγο 80 8. 

Ῥμᾶ]. οχχχῖχ. 8, 9. ““1ΓἼ δβοϑπᾶ ἀρ ἰπΐο βϑάνϑῃ, ἔμοὰ τύ {μ6γ : 1 
Τ μα κ6 τὴν 64 ἴῃ 86]], Ῥ6ῃο]α ἐμποὰ ατῦῇ ποτ. [Ὁ 1 (8ΚῈ {86 σἱηρβ 
οὔ {86 τιογηΐηρ, ἀπᾷ ἄνγ6}} ἴθ ἐπ υὐϊοττηοδὺ ραγίβ οἵ {π6 868, ουθὰ 
[Ποῖ 5881} ἐμ γ παπᾷ Ἰβδᾶ τιθ, δπα {ῃγῪ τὶσηῦ μϑηα 5881} Βο]α πιθ." 

Τὴ {8686 πογᾶβ [6 Βρθαίκοῦ ταθϑῃβ ἴο δχρῦθϑβ (86 46, {παὖῦ 1π 
ὙΠ αΐθυοῦ ἀϊσοοϊοη π6 Βμου]α σο, ἴῃ ἡ Βαΐθυοῦ ρδοθ ἢ6 Βῃοι]α βο]ουτσῃ, 
(ἀοα᾽Β ρσββθῆοθ σου βυσσουπᾶ τη. ΤῈ γογάβ γθηδογρᾶ, “ ἀνν6}} 
ἴῃ [86 αὐξουταοϑῦ ρατίβ οὗ {π6 588,7 ἃγ8 διηθίσπαουβ. Βαΐ {86 δηδέποῦο 
οἶδιβθ, ἐαΐθ ἐδ εὐἷίπφε ὁ {πὸ τπογπῖηφ, βεῦνθθ ἴο οἱ ποϊααίο ὕμθπι. 

᾿ 66 ΤΟΪΟΚ᾽Ρ Κοτητηθη δῦ, Ρ. 477. οἱ 8οηη. 
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ἐς ΩΠ)οΌ] 1 δα δαδέωατα, 858 ὁἢ. {π6 σιηρβ οὗ ἼΠ6 ταοτηϊηρ', 07 ΒΟ]ΟΌΓΗ 
ἴῃ [86 οχίγϑιηθ ραγίβ οὗ (86 τσδ8ὲ (6γ6, 88 θ᾽ βίῃ γθ, ἰθυτηβα {Π6 86α), 
δυθῃ ἐμοτο αοἄ πουϊᾷ Ὀ6 ργϑβοηΐ, Τῃ6 ὕνγο αὐδῦῦθτβ οὗ [π6 ἈΘΑΥΘΠΒ, 
δαςξί ἀῃᾷ τσο5ὲ, ἅττα ἀδποίθα ΟΥ̓ {μ6 ὀοῃίγαβίθα οἰδαβ68, ἐαλθ ἐΐ6 τοῖπιϑ8 9 

ἐΐι6 γιογπίηφ, θὰ ἀἰιυοῖϊ ἐπ ἐδ6 τιἰέξεγηιοδέ ραγίβ 96 ἐδ6 5.64. ΤῊ ἢγβί 
ἀϊτθοίδοπ βροίζεῃ οὗ 18 μριοατά ἀπ ἀοιυπισατά, ““ ἀβοθῃα 1 10 μδᾶνθϑῃ ; 
“γῃΆ Κα τὴῦ 6 ἴπ {86 ππᾶονπουά, οὐ 116 ἄονσι ἴπ [88 ρσγανθ" ΤΠ 
βΒθηβ6 οὗ (86 ραββᾶρϑ 15 αὐἰΐ8 ταϊβαρργθοπᾷθα ργῪ Ηθηρβύθηθοτο,, 80 

ΒΌΡΡοβϑβ {μαῦ ἴῃ {86 οἰρβεμ σοῦβα ρα] ἢϊρ)ὺ ἔτομαι (ἀοᾶ 15 Βροῖξθῃ οἵ; 
δθα ἰπ ἐπα πἰπίῃ, δαχίουβ Πρ ἔτομα οἴου Θμ 68. 

Φομη 111. 6. ““Τμαὺ τοὶ ἰΒ Ῥοτῃ οὗ {86 Ηρϑἢ 15 ἤοβη : δηᾶ {μαΐ 
Ὑ ΒΙΟΆ 185 Ὀουπ οὗἩ {π6 Θρ!σιῦ 15 βριτῖῦ," ΥὙΒδῦ 18 ἀθβοδπᾶθα ἴτοτῃ τϑῃ 
ἢ 15. Ηδβηϊν βἰ πα] παύαγθ 15 4150 οᾶγηδὶ ἃπα βπία!, [Ι͂π οοπίγαϑῦ 
αἰ 0815, 1ὖ 15 βα!α, “Τα τ ΒΊΟΝ ἰἴβ οι οὗ {π6 ϑριχιί 185. βρισιῦ;ὔ 
{86 βι]θοίβ οὗ [6 ϑ' μι β γαροπϑυδίιρ' ΡΟΥΘ ῬΟΒΒΘ65Β ἃ Βρὶ ῦαα] πδἃ- 
ἴυ16. πο ὈἰΓΙΝΒ ἀγα βοῦ ουϑὺ ἀραϊηβῦ 958 δῃοίμου,. ΤῊ6 ϑρισιῦ 15 186 
δαΐμοῦ οὗ {86 οπ6, ταδὶ 15 {86 ᾿παίσταμπαθπίαὶ οασβα οὗ (μ6 οἴμοσ. Τδθ 
ΟΠ ἄτθη Ῥούῃ πὶ {Π6 ὁΠ6 8:16 ΘΒ ΓΏΘΠ]ν τοϊη θα, ᾿θοδαβθ {Πο886 ἔΓΌΠᾺ 
ὙΒΟΙῺ {Π6ΥῪ Βρυΐπρ ᾶνα ἃ Β]{Ὁ] πδίυτθ : [86 ομ]άγοη Ὀοτη ἴῃ [890 
ΟἾΟΣ ἃγ6 ον, βθοδῦβα {π6 δριτῖῦ ΠῸ ργοάπορβ {πὶ πδύθχθ 18 ΒΟΙΥ. 

ΟΗΑΡ, ΤΧ. 

ἙΧΑΜΎΝΑΤΙΟΝ ΟἿ ΟΟΝΤΈΧΣΤ, 

ΤῊΞ τηϑϑηΐπρ' οὗ ἃ βθῃύίθησθ Π]ΔῪ μ6 ρϑιοοινοϑα ἔγοτα {πμ6 οοπίθχυ, Τί 
β ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΓῪ [0 αἰνί4ἀθ [86 βυρήθοῦ ἀραὶπ ᾿πΐο ἐδ ἐπιπιθάϊαίθ ἀπά 

γοηιοίο οουίοχί. Βοίϊ τὰπ ἱπίο ομθ δποίϊοι, δια σαηποῦ μ6 βθραγαϊθα 
ὉΥ͂ ΔΠΥ ΡΦ4]ρ8016 θουπᾶατγ. ΤῊ6 [ὉΠ νίπρ' ΟὈΒΟΥνΔΌΙΟΠΒ ΤΘΕΟΥ 6506- 
οἶα! ἴο {μ6 Ἰαύῥου, [86 ἔὐστπου μανίηρ' Ὀ6Θη ΔΙΤΟΔΟῪ 1Ππβἰγαίθα δὖ 
βυηοϊοηῦ ἸΘηρτ ἴῃ {μ6 ο886 οὗἉ ἐθγηι5 δια ρ΄γαϑε8. 

Τὰ οομϑι ἀουῖηρ (86 σοπηθοίζομ οχὶδιϊπρ Ὀούσγθεη ὑμ6 ρατίβ οὗ ἃ 

βοοϊοῃ δηᾷ {86 διμοπηΐ οἵ ταθδῃΐηρ [ΠΥ ΘΧΡΓΘ55, ὑπο Γ6 18 τη ὰοἢ. πΘοα 
οὗ οὐἴἴοαὶ βαρϑοῖίυ. [Γὺ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΘΕΑΒΥ 0 ἀπἀεογβίαμα θαο ὑγογα ὈΥ͂ 

᾿561, ΟΥ̓́ΘΔΟΒ βοηίθποβ ἱπαιν σαν, τι βουῦ ὈΓΌΡΘΙ ΘΟΤΩΡΥΘΆΘΗΒΙΟΙ 

οὗ δὴ ϑηΐχο διρυτηθηί, Α ΟΒΡΔΟΙΥ͂ [Ὁ νουα] ΘΠΔΙΥΒΙΒ ἀο068 ποῦ 

ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΒ ΟΥἨὨ ᾿ΠΠΡΙΥ ἃ {π|κ6 ἰα]6πῦ Ὁ. θσροβιίίοθ. «ἀπέεγργθέαϊοη 18 

πού υϑγϑαὶ ρἠϊϊοϊοσν, Ἰπουρἧ ἰδ τοᾶῦ ἱποίυαθ Ὁ. ὙΠΟ ἃγθ ἀθ!οαΐθ 
ἀἰδιἀποϊζοπβ οὗ ἐπουρῦ, πΚ5 ΕΥ̓͂ ψΒΙΟΝ 14688 ἃ1θ δβϑοοια θά, 86- 

αυθη668 ὉΠ ΒιοοΘ ΒΒ οη8, ἐγ ηβ: 1008 πα Ἰηὐου νυ] 1 Πρ8 ὙΥΠ]Οἢ. 8Τ6 ΠΟΥ 

ΘαΒΙγ ἀοδίθοίοα οὐ ἀρρτγϑοϊδιθα ὈΥ͂ τ ΠΥ ταπὶ8, ϑόπλθ οὐἱρῖπα! ΔΌΙΗΥ 
45 611 85. Ου] αΓγ6 18 ΠΘΟΘΕΒΑΙΎ ΓῸΥ ἐμοῦ {χὰ Ὡρργθμθηβίοη. ΤῈ 

ἸαΙΟΒΥ ποσδβῖθβ ΟΥἨ νατίουβ τεϊύοτβ, δχβι 64 ἴπ {Π|6 11 ΟΟΠΑΡΟΒΙΙΟΙΒ, 

ἀοιιθπα ποὺ ΟὨΪΥ οαγοία] αὐξθπίίοπ, Ὀαὺ ἃ ΡΒ] ΟΒΟΡΒΙΟΩΙ βρισι, ΤῸ 

ποίθ {86 σοταταθποθιαθηΐ οὗ πον τορῖ68, (86 Ῥγορυιθίῦ οὗ {πον ροβὶ- 

ἄοπ, ἱπιουταρίοηβ, ἀϊρτοβδίομβ, ρασβοβ, παατγα οἵ διρυπηθηίδίοῃ, 
Δ 411 [86 ομδυδοίθυ βίο Ῥϑοι]]Υτ165 οὐἁἨ [86 βϑουβα Ῥόοίτβ, ὈθΙομρθ 
[0 (86 Ῥυβῖποββ οὗ δὴ ᾿ἰμἰθυργθίου ἢ ἀπ ΠΟῪ Ομ] οαΐθα 10 οἴθη 18, 

τ32 



2176 ΜΒιδοαϊ Ζιογργοίαξοη. 

[6 Ὀοϑὺ Κπονϑ ψἘΟ 15 β]16α ἴῃ τ. Ασαέθηθββ, ἰδοὺ, ἰθατηϊηρ, δηᾷ 
Ἰορίο ἃ1.6 8116 ᾿πίο γϑαυϊδιίοη. υταρδίμυ σι {86 Βρισὶῦ οὗἩ {Π6 
ὙΓΙΟΥ ΏΟΒ6 τθϑηϊηρ 185 0 Ρ6 ᾿ηνεβεραιοα, ΔὈ110ν ὕο Ὀ͵δοθ Ομ θβο] 
ἴπ {86 οἰγουτηβίαποθβ ἢ6 "188 Ὀ]Δο64 1ῃ, δπᾶ ἴο βού ουύ σι Πῖτα ἔΤΌΤα 
{886 βᾶπιθ ροϊῃύ οὗ νἱϑνν, 81:6 διμοπρ' (μ6 ἐπίπρϑ παὖῦ ραῦ {π6 Θχροβιίοσ 
ἴῃ ἃ ἰΔνοῦσα]8 Ῥοβιοη ῸΣ Ὁπαογβίδμαϊηρ [6 ῬΥΟΡΟΓΙΟῺΏΒ δηα ραγίβ 
οἵ ἃ οοππροίοβα ἀἸβοουχθθ. 

ΤῊΘ νἹο ΠΥ οὗ ἃ Ρῇγαβο Οὗ βδῃηΐθποα βου] 6 ϑη]ασρϑα {111 τ θ6 
Τουμπα {μαῦ 4 ἀιῆογοηῦ ἀγραμπλθηῦ 18 ᾿πἰτοάποθα ΟΥ ἃ ΠΟΥ͂ ἰορὶο ὕτθ- 
Βαηΐρά, 

ΘΒΟΙΪα ἃ 1116 οἵὁἨ Ῥτγοοίβ ΟΥ̓ ἃ βουῖθβ οἵ 1]υϑίγαῦομβ θ6 δαἀπορά ἴῃ 
{86 ἰγοαϊμηθηῦ οὗ ἃ Βα ]θοί, ϑδοὸβ ργοοῦ οὐ 1]υβἰγαίλομ βου] Ὀ6 
βοραγαίθα ἴηΐο 4 ἀϊβαποι βϑούϊοι οὗ 1.861. [μοῦ {86 αἰνιβῖομβ μ6 ἃ8 
ΒΙ1811] 85 {86 παίυσα οἵ {86 οἂϑθ Μ111 4ΠὉογ. Ηρυθ, Πού υϑσ, 1ὖ 15 
ποῦ ΔΙΑ ΘΑΒΥ ἰο πα ἃ ῬΙΌΡΟΥΙ Ρϑαβρο, ΟΥ ἤο ἀοίροῦ {1.6 1 6 ]ΒΟΙΠΡΒ 
οἵ Κιπαγθα ἰορῖοθ δῃᾶ {86 ὑγϑηβιθοηβ ΏΙΟΒ βοῦν ἃ8 ὈΥαρ6Β ἔτῸΠὶ 
ὁπ6 {0 δῃοίμου, Τμ6 Ῥγορμοίβ, ἴῃ ρδγίϊοα δῦ, ἔγθα ΠΥ Ῥ858 ΤΤΌΤΩ 
ΟἿ6 {Ποῖη6 [ο Δποίμου 80 βυθάθῃη]υ, 85 ἴο ργθβοηῦ πὸ ἄθβηϊζο Οὐ ρ6Γ- 
ΘΘΡΌ]6 Ῥουμᾶαγν Ὀούνγθθῃ βίδύθιηθηΐβ τοδί ἰο αἰβδγθηΐ ΤΟΡΙΟΒ. 
ΤῊ ἀθοϊαγαύϊομβ ἃτ6 οἴὔθῃ ΒΙΠΡΌΪΔΙΪΥ τηὐθυτηϊπρ]οα ἀηα ἔπδβα ἰο- 
σοίμβεσ. ὍΤη6 Εριβύ165. οὗ Ῥδὰ] στϑβθι}]6 ἴπ Βομιθ τϑβρθούβ {π6 ῥσοὸ- 
ΡῬμοῦϊοα! τυϊπρθ. ΤῈ6 {δουρπίβ οἵ {π6 ἀροβύ]θ βονγϑα οχ ἴῃ ἃ οοῃ- 
ἀπυουβ βύγθαμι, πιμοαΐ ἰὈγπλ8] [αὐϊταδύϊου οὗἨ {86 τηἰγοαποίιοι. οἵ 
ΠΘῊ δσιπμηθηίβ. Μοῦ ᾿πἰθηῦ οπ πηδίζον ὑμὰῃ τηθίμοαᾶ, Ἀ6 ἀ15γ6- 
σαταρα ἀρθ βοῖα! αἰβιποίίοπβ. Νοὺῦ {μαῦὺ οἰὔμον {88 ρχυορμϑὺ οὐ {π6 
ΔΡΟΒ16 οὗ [πη6 Οἰδῃ 165 ἡγοῦ σοπβιβοα οΥὁὨ ἱστορία, μοὶ ΘΟ ΘΥΘΠΟΘ 
Δα οοημβοαθῦθηοθ οὗ ὑπουρμίβ; Ραῦ ΠπΠ6Υ σοῦο πού δαἀυοεαίθα 1ῃ {86 
ΒΟΠΟΟ]8 οὗ τμϑίογϊοῖδηθ. ΤΉΘΥ τχοίθ 10 ῬΟρΡΌΪΔ Ἰδηρτδρθ ΤῸΓ πιαη- 
ἀϊηά, ποῖ ἴῸΓ δὴ δἀποαίθα οἶδβθ οὐἷγ0 Ἡθηθθ {ποὺ ββου]ά ποῦ 6 
Ἰπᾶάρεα ὈΥ ἴοστηαὶ τὰ]θθ. ὙΤΉΘΥ σσογο ἰοο [Ὁ]} οὗἨ {861} ρστϑαῦ {ῃϑιηββ 
ἰο αὐϊοπᾶ ἴο ὑθοβηϊοα 165, οὐ ἴο οσῃῖριῦ βαοῖ Ῥαγ 10 η8 δα Ῥδβ68 
85 βύυαν ρῥγοάμποοθβι Ηθποθ 1 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ῬΟΒΒΙ]6 1ῃ ΒΟΙῚΘ Οᾶ568 ἰο 
αϊνιᾶθ {μοὶ ἀἰβοοῦγβοβ πο ἀἰδίάποῦ βϑούϊοηβ σι μβοαῦ ἀοϊῃρ ν]οΐθποθ 
ἴο {86 οοῃμηροίίοη οὗ {μ6 ἰαῃρτδρθ. 

ΤᾺ [656 ορβογναύιοηβ 6 οογσγϑού, 1ὖ Μ11 θὸ6 ουὐἱδοπίύ {μαὺ ἐδλ6 παξμγε 
97} ἐλα Ἄσοπηθοίίοη τὰ ΓΟ ἃ Ῥαββαρθ βίη β 15 ἃ σταδίου οὐ ὈΓΙΤΑΔΤῪ 
Ἰτηροσίαποο, ὙΥΒβούμοσ {π6 οἰδιβθβ 10 ΘΟ βιβίβ οἵ Ὄσρυβδθ σ'Θη18 ΟΥ̓ 
ΒΡΘΟ16Β, 86 ὑγ80]8 ΟΥ̓ ἃ ραᾶχύ, οϑβ6 οὐ οἴϊβοῦ, δηὐθοθαάθηῦ οὐ Θοπβθααθηῦ, 
Φμϊηρθ ΒΙΠΩΔΪΔΓ ΟΥ̓ Ορροβιίθ, πιδὺ 6 Κηοη ΟΥ̓ {μ6 νἱοϊημγ. ὍΠ6 
Ἰᾶθαβ ἰο συ βῖοι αὐΐογποθ 15 σίνοη ἀθρομα [ον {π6]γ δ] ποι ἀδίύϊοπ ἌΡΟΠ 
{88 ΠΒΠΠΟΥ ἴῃ ὙΒΙΟῊ {Π6Ὺ ἃγ6 τοϊαΐθα ἴο ψμαὺ ργθοθαββ δῃηα [0]]ονγ8 
{π6ῖν τοργοβοηίαίΐοη. [}ἢ σοϊδίίοη ο {818 ροϊπύ, ἃ Κπονίθαρο οἵ {86 
1ατγβ οὗ ἀββοοϊδίϊοη 1111} συθαῦν [δο!]τἰαία Ἰηἰογργοίδθίοι ; ἴοσ (86 τηοάθ 
πη γΏΙΟΝ 14648 ΤΟΥ βαρραβίρα ἰο {π6 ψυοιβ {011 6 Του πα ἴῃ ΒαΓ- 
ΤΩΟΩΥ ὙΠῈῊ {μ6 παΐατα] ορογαύϊομβ οὔ {π6 Ὠυταδη ταϊπα. ΟΠ Πρ ΤΥ 
1π ἰ{ὴ)6 ἀπᾷ 0466, οοπῃέταβί, οδαβαίιο, ΓΘΒΘΙ  Ὀ]8η66, ΤΟρΆΤαΘα 88 [6 
Ἰατγβ οὗ ἀϑϑοοιδίύίοι οὗ 146845, χουϑὺ Ὀ6 ἴδκθη ἰηΐο δοοουαηύ. Νοὺ Βμου]Ἱὰ 
(86 βυοορββῖοι οὗ δυθηΐβ θ6 πορ]θοίθα, αἰ πουῦρῃ ἐπ6 παίασγαὶ οὐ ον 
15 οἴζθηῃ ἀδθρατίοα ἴτομὰ, Ῥοίμ τπ {86 ΟἸΪά δπα Νοὸην Ταβίαμαθηῦ ΡΟΟ ΚΒ. 
ΤῊΘ ογᾶθν ουβασυϑᾶ ΡΥ {μ6 ρχόρμθίβ 15 ποὺ ΗΠ ΌΤΉΪΥ Θμγοποϊορτοδί. 
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ΝΟΙΠοΥ 16 (μαὺ ργοβοηίθα ἴπ {πΠ6 (ἀοβρ618. Ουὐσ Ἰμογᾶ αὐίοτοᾶ {86 
ΒΌΤΩ6 ΒΘΏ ΠῚ πΥ5 οἢ αἴ υθηῦ ΟΟΟΔΒΙΟΙΒ, 

Τὴ βύπαγίηρ {π6 οοπίοχύ, 10 15 ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ο ρον τηϊπαΐθ αὐῤθηΐίομ 
ἰο ραγίϊοῖε5 ΒΟ οοπποοῦ {86 αἸεγθηῦ οἰδαβαβ οὗ ἃ βθηΐθῃοθ οἱ 
ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ ΟὗἨ ἃ ῬδΙθρΥΆΡΏ ἰοροίμοῦ; ἰο ρμαγοηἐἠθ5ε5 Ὁ αἰ07 65510η8, 
ἙΝ τοθουο ἔγοσα {86 ἀϊτθοῦ [π6 οἵ δύρυταθηῦ {πΠ6 Ῥουθοηβ Θοη- 
ἰαϊποᾶ ἴῃ {ποπὶ; ἰοὸ ἐπιρίϊοα ἀϊαϊοσιε, τὰν ὑυ Ὠ]Οἢ ΟΡ] οὕ Ο 8 δα ΘΏΒΎΘΥΒ 
416 ἱπαιοαίοα ΟἰΒοΌΓΟΙΥ ; ἰὸ ἐλε παΐμγο ΚΓ ργορἠορίϊς μέξογαποθδ, Ἰτὶ 
ὍΘ ἀιθίαηῦ ουθπίβ τα οἴὔθη Ὀγουρμῦ ἰοροίμον, ὑμουρ ἴῃ ταν 
ΔΘ βορατγαίθᾶ: ἴο {86 ἀθβῖρῃ οὗ ἃ ΨυΥΙΘΙ 8 10 ἐδ ἨαΉΉΘΥ ἴῃ 
ἐὐἤιίο, ἢ6 τοῖβ].65 ἕο σοΟΉΡ086 ἤμ8 ὕοοῖ ΟΥ̓́ΡΨΥΒι6 ᾿ὲβ αἰἸδοοΊ 7868. ὙΓΠΘΙΠΘΥ 
ΘΒγοπο]ορίοαὶ οὐ οὐμου θα; 8πα ἴο {π6 ἄθρτϑ οἵ οδγθίαϊ πθϑβ τ 
ὙΠΟ ΘΟΠΟΪ αβοη5 16 ἀοάποεα [γοτὰ ῬΥΘΠΊ1565, {86 ῬΥΘΠ 8685 {μοιη- 
Βοῖνοβ βἰαΐθα, οὐ ἴο {86 ἔδοῦ μαὖ ὁπ οὐ οἴξμιου 15 οταϊτ{6(, 

Τὴ τοϊαίϊίζομ ὅο ραγέϊοϊοδ, ἴοο ταποῖ αὐῤθηθοη οϑηποῦ θ6 ρίνθη ἰὸ 
ἴμϑῖὰ 10 βύιάγίηρ {π6 οοππθοίΐοῃ. ΤΉΘΙΤ ΟΗ͂ΟΘ 15 {0 Θοῃπθοῦ ὕγθ- 
ἀϊοαϊίομβ. ΤΠ επμρροβίξῖυο, ἴχ6 οαπδαΐ, ἀπ {π6 ἐδαξϊυε Θου͵αποίϊομ5, 
88 ΠΟΥ 816 ἰθτταβα ὮΥ ΜΠ ἴπ Ὠἰ8 Απανβῖβ οὗ {πὸ Ηππιαὰ ΜΙπά, 
ταϑυῖς Ἰοϊπίπρβ οὗ νασίουβ Κιπάβ. Νοῦ ΟΠΪΥ ἀο {860 ἴθγον ΠΡ. ὁπ {Π6 
οομξαχί, Βαῦ ΤΠ6Υ ἀ7Γ6 ἐμϑιηβοῖνθβ ἀθίθυτωϊηθα ἴῃ ρατὺ ὈΥ͂ {Π6 οοπίοχί 
ἀπ Βυβ]θούςτωαθίοσ. Νο]α 8 ἡχουῖς οὴ τπΠ6 ΗΘΌΤΘΥΥ ῬΑΥ 6168 15. {ἢ 
ταοβὺ οορίουβ. Βαΐ Ὁ ψγϑηΐβ ργαηΐηρ ΟΥ̓, ὈΥ {π6 14 οὗ (ἀββθῃλιβΒ 
Δηα Εν] Β ΗΘῦτον Οὐδ μλ8 8, ἃ8 Ὑ76}} δ5. ὈΥ {86 ]μΘσχϊοοηβ οἵ 
ἐμ ξουαθὺ βοθο]σ. Οἡ {μ6 ατϑοῖκ ρατίιο]οβ ΗἩαγίαπρ', ἐοροίμον πῃ 
ὙΊΩοΥΒ Οὐδιασαδθκ, δἰἀοα Ὀγ {86 Τμοχϊοοηβ οἵ Βυθίβομηθιάον, ὙΥ̓8}], 
δα ὙΥ1Κ6, ψ111] τοπάϑυ ταδύθυιαὶ δββιβίϑῃοθ. 

Ἡρτο 1, ὯΣ, Ἐδδ, 33. ὄν, Ἰῦν, τὸ, Ν, δηα βαοὰ {118 ΡῬδγί10165. 1η61- 

οαἴζνο οὗ τοϊαϊϊζομ, βῃου]Ἱᾶ 6 ορβεγυδά. 
ΤῊΘ ἢχϑῦ πδιηθᾶ 1, υβαθ!ν ἰταῃβι θα ἀπά, 18 παβϑαᾶ 1 ὙΘΙῪ ψΑΙΊΟΙΙΒ 

ΘΟμΠΘΟὕοΠ8, πᾶ ταϊρὺ οὔναη Ὀ6 τοπᾶθγβα διέ, Τ8 σοπ] ποίοῃ. 88 
Ὅδθη οιαρ]ουθᾶ ὈΥ ϑύυατί ἀραϊπδ ΗΠ] ΟΠΟΟΟΚ ἰο βου [μαῦ {π6 βθοοπα 
γ 86 οὗ {μ6 ἢγβὺ ομαρίοσ οἵ (ἀθῃθβὶβ οαπποῦ Ὀ6 βαραγαίθα ἔγοτῃ [88 
βυρῦ---ἰμαῦ 1 ἰβ ““8δῃ ἱπάϊοδϊίοι. {μαὺ 86 πδυυϑίιοι 18 ΒΙΤΩΡΙΥ Ο0Η- 
πυρᾷ, ἀπα {μαῦ {16 ψμΟΪ6 Ῥθ]οπρθ ἰο ὁπ δῃᾶ {16 βϑῖὴβ ρϑιιοα."" 
ΘΝ δὴ ἰᾶθα 18 ΘΥΤΟμ θοῦ, ΤὨῊΘ ρδγίϊο16 {ταδὶ αἰθα 88 διμξ 8|1]ονγ8. οὗ 

ΔΌΥ ἰπίοσναὶ Ὀούσθθῃ {μ6 βτϑῦ πὰ βθοομα γϑυβθβ οὐ (ἀ θῃθβ]8, 
Τὰ 158. 111, 9. [86 βάτηθ Ῥαγίῖοϊθ 15 δἀνογβαϊνθ, ἴον ὑπ6 σοτᾶβ “ΚΠ 

8. Υἱοἢ (τα8Π) ἰπ 18 ἀθα μ᾽ ὅτ ποὺ Ῥᾶγ8}1681 ἴο {π6 ργθοθαϊηρ, “ ὑπθυ 
ΔΡροϊπίβα Εἴτα [ῖ8 ρστανα σι ὑπ συ ]οκοᾶ," 858. 1 186 βθῆβθ οὗ βοίμ 
οἴἶδιβοθ τοῦθ 6 βααθ. 186 ᾿πἰχοάιοίουΥ ρᾶγίο]θ Ὁ δάποθβ ἃ ὁ0Π- 

ἰταβῦ, ΟΥ Δ}. δἀνεγβαϊλυθ ρσοροβιθίοπ : “ Βαῦ Β6 νὰ 8 ὙΠῸ ἃ ΥἹΟῊ ταδῃ 
1η. μῖ5 ἀθαί!,᾽" νἱΖ. οβθρὶ οὗ Ασϊτηδίμθδ. 

Τὴ {88 βᾶπι8 γϑυβα {π6 ραγίϊοϊ Ὁ») βῃουἹᾶ ποὺ Ὀ6 τϑπθυθα Κϑοαίιθ6, 
α5. 1 δβδισῃΐηρ ἃ στϑάβου, μαῦ ἐλοισᾷ, ὙΓΒΙΟΩ ΔΙομΘ ἈρΎΘοΒ ὙΠ} {}8 
οομίοσχί. 

ἸΞῸΡ 15. αϑοᾶ το ροϊηῦ ουαὐ [88 οα56 οὗ ἃ Ῥγθοβθαϊμρ' βἰδίθιηθηύ, ἃπά 
15 τΊΡΒΕΥ τοηᾶογοᾷ ἐμογείογθ ἴθ Ῥβα]. 1. δ. ; “" ἐβεγεξογτθ [Ὰ5 ὉΠΡΌΑΙΥ 
5881} ποὺ βίαπᾶ ἴῃ {π6 ἡπαρτηθηΐ,᾽) ὁ. 6. θθοδιβθ ὕΠΘΥ ἃγ6 ΠΠΚΘ ἃ λινὶηρ 

1 ρα Ατηργίοδη ΒΡ. 16 Ρο8. ἴοσ 1886, Ρ. θ0, 

τ8 
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ἴχθ6 δηᾶ {πὸ {Π6 πι|β6ῖ6ββ. ομδαῖ Νογαβοί πιο ἹΠΟΟΥΤΘ ΟἿ ἀπαογβίδηαἑ 
τὸ ΠΘΥΘ 1π δ ηοί 6 Γ Β6η86, ἡΠΟΥΘΟΌΘΥ. 

Τὸ μὰ8 θθϑὴ β814 ἐμδὺ ἐΐθη 18 ϑιωρμδίϊο τη. Μδίδοει 111. 4., αὖ 0Π|18 18 
ποῦ οοττϑοῖ, ΠΡ 15 ΒΏΡΙ]Υ 1, απά. θαι Τὸ, ἐόηι, 18 δια ρμαῦϊο ἴῃ ΜΙ Δ ΟΠ ὶ 
11. 16. 

Ἰπορ, ὁπ ἀσοομηξ φΥ,, ἐπ ογἄθν" ἐμαξ, Ἰπάϊοαίθβ ἄθδιρι θϑίογθ ἃ ψογῦ, 
85 ἴῃ (ση. χχΥ]]. 2ὅ.: Εἰχοῦ, ἵν. ὅ. Τύ 15 ποῦ υϑθ4, δἃ5Β. Νοιαμϑιηοῦ 
αἰῆστηβ, ἰο ροϊηῦ οὐ ταβαϊ σπιμουῦ ἐπ θὰ οἵ ἀφθβῖρῃ. Ἠθρτον 
[6] ο]οΡΎ ἄοδθβ ποὺ οομπηροτύ γι ὑπαῦὺ ἀββυτηρίίοθ. [|π {Π6 ΘΧΔΠΊΡ]685 
[6 ρἶνοβ ἔτοτ «0061. νἱ!. 19., Ηο08. γ111. 4., ΑΙἼῸ8Β ἢ. 7.,) ἀΘβῖρῃ 18 
Ἰαϊοηῦ, ἐπβουρἢ {86 δούουβ τύ πού ἤᾶνθ 66 ανγᾶγ6 οἵ 10. 

Ι1ῃη 1 Τῇιοββ. ἵν. 17.,), ἔπειτα, ἰταμδιαίθα ἐΐδη, τ δΥΪςΒ ΒΘΟΘΒΒΊΟΉ. 
ΕἸγϑῦ τη6 ἀθαᾶά ἴπ ΟἸσῖθὺ 58}}8}} τῖβθ, δηᾶ {μ6η (86 1ἰνἱηρ ψ11 Ὀ6 
ομδηρϑᾶ, Τ 15 ποὺ βα!α ἐμαύ ἐλ ἀραά ἐπ Οὐ γῖδέ τῖβα Ὀθέοτ ἐΐθ γϑϑέ 
0 ἐλ ἀραά, Ὀαὺ {μαὺ ΤΠ6Υ τἰβα θοΐοσο {π6 ἸἸνῖπρ' ἀγα οπαπηρθά, 

ΤῊΘ οοπ]αποίίομ γάρ ἴῃ {μ6 ῬΔΆΪπ6 Ἡυϊάπρδ ργοβθηΐβ το} Ο1ΗΕ- 
ΟΌΪΌΥ [πῃ ΤΩΔΗΥ ΡΪδοθθ. ΤῊὰΒ ἴῃ ΒΟπι, νυ. 17. 1τὖ 185 ποῦ ΘΑΒΥ ἴο 8806 7- 
ἰδλη 15 Θχϑοῦ 86. [10 ΙΔΔΥῪ 6 δχριϊοαΐϊνθ, τϑίθυστιπρ θδοῖ {Π6 
Βονθηΐθθηίῃ σοῦβο ἰο {86 δίγθθηία, {π6 βιχύθοπίῃ μοϊπρ' (μθη ραθη- 
ἐμοίϊοα!. Τηϊ8 νιον, τ ΒΙΟἢ 15 (μαὺ οὗἩ Βοίμο, γι6145 ροοα βθῆβθ. [Ὁ 
ΤΏΔΥ 8͵8ο 6 [βΚθῃ 8ἃ5 σιν ηρ' ἃ ΤΘΆΒΟη [ῸΓ (86 δικαίωμα, 7ιι5ἐϊ7οαξίοτ, 
Οὗ {86 βιχίθβοῃηψῃ γϑῖβθ, Κμϑέοαξίοη Ὠδνῖπρ ἐῃ6 δα]αποῦ 1468 οὗ ἐϊ76, 
ζωή. Βυΐ ογυϑῃ {88, {μ6 τηϑὶη 1ᾶ6α οὗ {μ6 δίμθθηϊῃ γοῦβα τη μᾶνθ 
Ὀ6θη 1η {86 ΔΡοβί θ᾽ Β τοὶ. ΤΉϊ18 ἰαὐΐου 15. ΤΟ] οἰ Β οχρίαπδίοη οὗ 
γάρ. ἴῃ {1 τη πΠΟΥ οὖν τὰ {μ6 Θριβύϊοβ οἵ {86 βᾶτηθ ΔρΟβϑἕὶθ 15. ποὺ 
ΘΙ συ 5 ΘαΒΥ οἵ οχϑδοῦ δχρ]δηϑίιοι, 88 τυ Κιηρ" ἃ ῬΘΟΌΪΠΔΙ σΟΠΠΘΟΙΟΠ. 

ἼΤΠ6 οοηΐαχῦ 18 ῬΘΟυ ΙΑ ΥΪΥ δῇοθοίθα θη {μ6 1ἴπ6 οὗ ἱ{πουρηΐ οΥ 
ΔΡρατηθηὐ 15 τηἰουαρίθα ΟΥ̓ Ραγθηύμ6865 πα αἸρτθββίοιβ. ὍΠμ686 Μ]]}} 
ογθαίθ βοῖὴθ σπου] γ. ΑἸΟΡ βύοι τη ου]θοίθα τϑυμαυκβ, {Π6 ΒΘ ΠΒ6 ΟΥ̓ 
βδηΐθηοθ ὈΥΟΟΘΘαΒ 88 16 50 1 ουτρίζοη μδα ἰαίκθη Ή]866. 

χοῦ, χὶὶ, 1ὅ. ᾿ξογα  ]γ ἐγαπβ]ατοθα βίαπμαβ (πὰ: ““βδθυθῃ ἀδὺ8 5}δ}} 
γα δἂὖ υπ]θανθηθα ὑγθδα ; ονθῃ {π0 ἤγβύ ἀΔΥ γο 51.8]] ραῦ ἄνγαν θαυ θῃ 
οαὖ οὗ γουχ μουδ88 ([ὉΓ Βοβοθνοῦ θαύθι ἢ Ἰθανθηθα Ὀγθδά, ἐμαὺ 500] 
584}}] Ρ6 οαὖ ΟἹ ἴτοιὰ [57γ86]). ἔγοτα {π6 ἢγβὺ ἀἂν ἀπ} {π6 βανθηίῃ. 

2 ΟἼγοη. χχχῇ. 9. ““ Αἴδον {η18. ἀἸ4 ομηδοβου Κίησ οὗἩ Αβϑυτῖα 
ΒΘΠα 18 βουνδῃΐβ 0 « Θυ βα 6 μι, (δαὖὺ δ6 Β1π1861} 11 βιθρ ἀραϊηβὲ 
1 ΔΟ 80, δηᾷ 411 ἷ8 ρόογοῦ σι Βἴπι,) απο ΗοδΖοκίαῃ Κίηρ οὗ 
9 64}},7 ζο. 

88. 111. 14, 1δ. “4 445 ΤΑΔΠΥ ὍΤΟΙΘ ἀϑίοηθῃρα αὐ ἐμ (818 νἱβαρθ νγὰ8 
ΒΟ0 ΤΔΙΤΟα τγογ6 {Π8Π ΔΗΥ͂ Τη8Π, Δηα [15 ἔοστα τηοῦχτο μη ἐπ 5008 
ΟΥ̓ ΤἸ16}),, 80 888}} 6 ΒΡΥΙΜΚΙΘ τὴν πδίϊοῃβ. 
2 ΟὐΟΥ. νι. 8, 9, 10. “1 βρρϑᾶὰὶϊς ποὺ ὈΥ͂ σομτηδηδιηθηῦ Βαΐ Ἀγ 
οσοαβίοη οὗ [86 ἔΟ γαγη685 οἵἨ οἴμϑυβ, ἀπ ἴο ργονθ {μ6 βἰποουῖυ οὗ 
γοῦν ἰονθΌ (Εοῦ γο Κπον {π6 στδοθ οἵ οὐὐ 1ιοτὰ «6885 Οτιβί, {μδΐ, 
ΤΒουΡἢ 6 νγ)β τοι, γοὺ ῸΣ ὙΟῸΓ Β8Κ65 ἢ6 Ῥβοδῖηβ Ῥοοῦ, {μαΐ γϑ 
{πτοπρ Η15 ρον παρ μῦ ὯΘ το.) Απαά Βογοίῃ Ε οἷν τὺ δάνιορ,᾽" ὅζο. 

Η6Ὀ. νἱ. 1,2. ““Νού ᾿ἰαγίηο' ἀραίη (6 ἔουπάδίίοη οὗ τορϑηΐδποθ 
ἴγομα αἀθδα ἡσουΐτ8, πὰ οὗ (ἢ ἰουγατᾷ (ἀοα ([μ6 ἀοοίτίπο οὗ Ὀδρ "18, 
δπα {86 Ἰαγίπρ' οη οὗἩ Πδπᾶ5), δῃᾷ {86 σγϑϑυστθοίϊοα. οὗ {πμ6 ἀ6δᾶ, δπᾶ 
ούθυμδὶ ἡυαρσταθπί." Ἠρχο (88 ἴΟυΓ ρτοαῦ ἀοοίτπθ5 οὐ [86 (ἀὐοΒρ6] ἅτ 
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τηθηϊοποᾶ, τοροηΐδμοο, 1, {Π6 γοβασυθοίϊο οὗ ἐμο ἀ684, οἰθυημαὶ 

ἡαδρτηθηῖ,. Ὑπὸ ραχοηίμοίο οἶδαβα 18 ἰβγονγῃ ἴῃ 88 θσχρίαπαίοσυ οὗ 
γορϑπΐαποθ ἔγομι ἀθεᾶ σγοῦκβ ἀπ ἔμ ἴπ ΟὨγῖθί. ΤῊ ἔΟΥΤΩΘΥ τγ88 
βυτη 1584 ὈΥ ἐμ ναυΐουβ βαρυϊβπιβ ἀπᾶθυ {πὸ Μοβαίο ἀϊβρθηβαίίοῃ, 

Ροϊπεπρ' ἰο ἐμι6 πθοθββι οὗ τθρϑπίδποθ :; τυ μ116 (11 ἴῃ (ἀοα νγ88 εἰρη 1- 

ΘαΠΔΕΪν ἰααραὺ Ὀγ ἐμ6 ἱπιροβίοη οἵ παημᾶβ οα {π6 μϑαᾶὰ οἱ {π6 βδουῖ- 

ἤοῖα] νοῦ. Τμθθα ορβούνδποθβ ἔουθβμαάονσθα σοροηΐδποθ δπα 1, 

ὙΓΒΙΟΒ 6.6 οἰθασν τουθα] θα ἀπ 6: {88 ΠΘῸΥ ΘΟΟΠΟΙΩΥ. 
Ῥδυοηίθοβοβ ἰὼ {π6 Νὰ Ταβίδηθηὐ ἃ.6 οἴξδθῃ ἰηἰγοάαοθα ὈΥ γάρ, 

7ῶΥ ; βοιαθθχηββ ὈγΥ ὅτε, ἐλαΐ, 88 ἴὴ 1 ΟοΥ. χυὶ. ὅ., 2 ΤΊἼ.655. 1. 10. 
Ἔα1886. θχϑαρθ8. οὗ ἔπθτὰ πᾶν Ὀ6θὴ ρίνθῃ ἔγομὰ ΒομλθῊΒ ἷ. 2., 1], 

18----1δὅ. ; 1 Οὐοντ. 11. 8.; 2 Οὐον. 1. 12.) 
Τολφγοϑϑίοηβ 8γ6 ἸΟΠΡῸΣ ὑμᾶῃ Ῥδυθημθβθθ, ὙΈΉΘΥ οομβίϑὺ οὗἩ Ἃ6- 

Ῥαυύατϑϑ ἔγοσα [868 ᾿ἴπ6 οἵ δυραχιθηῦ ρυτβαθα ᾿πΐο βαροσαϊηϑίθ οὐ 60]- 

ἰαΐθγαὶ ραχίϊουϊατθ. ΤΆΘΥ 5146 ἱπύο οὐ βυρροδβύ δποίμον. ἰγὰΐϊῃ οὗ 

ᾷοαβ : ὙΒΘῦθαΒ Ῥδγθηίμοθοβ ἀὺ ΠῸ τηογθ {μᾶπ ἰηίουσαρί ὈΥ ἃ ἴθ 
ψοχβ [π6 οομβίσποοη οὐ ἃ βθῃΐθμοθ οὐ {86 τϑραϊαυιῦν οἵ ἃ Ῥϑξβερθ. 

ΤΊ τυϊηρθ οὗ 1π6 Αροβέίθ Ῥϑὺ] δρουπᾷ 1π ἐβοω. Ηθ ἔγθαυθη! Υ 
ἀϊργβββθα ἔτοτα ὁπ ὑταΐίῃ οὔ ὑπουρθύ ἴο ἀπούμου, οαυγῖθα αὐγαν ὈΥ͂ {Π6 

δι ουν οὗὨ μ15 ἔδβϑϊἱηρβ πᾷ [16 τορι αν οὗ πῖβ δοποορίϊοηβ. «ἃ σϑιηαγῖ- 

8018 δχϑταρίθ οἵ ἀιργθββίομ ὁοουτβ ἴη {μ6 ἘΡΙΒ6186 ο {π6 ΕἸ ΡΗΘΒΙ8Π8, 
ΜΠοτο {πα ἐταΐπ οὗἩ Ἰμουρμὺ ἴῃ {86 ἢγδθὺ σϑυβα οἵ {μ6 {πιγα ομδρίβι 18 

ῬχόΚθη ΟἹ ἀπᾶ πού Γϑβασηθᾷ {11 [16 ξοΌΥ ΡΒ ἢ σ 86. ὅοσηθ ἤᾶγθ θυθῃ 
τπουρμὺ ἐμαῦ ἴμ6 ϑηϊσθ ομδρίθυ 15 ρατθημϑίϊο, 88. 1Γ ἐγὼ ὁ δεσμίος 

(ιν. 1.) νγᾶβ ἃ τοϑυτηρίίοι. οἵ ἐγὼ Παῦλος ὁ δεσμίος ἴῃ 111,1. Βα {818 
15. [685 ὑγόθδθ 6. 

ἩἨΘὉ. ν. 10---ν. ΤῊΘ τυῖθοσ οὐ [π6 δρὶβι]6 Βανίηρ' ᾿ηἰτοάπορα {Π6 
τηϑπϊΐοη οὗ Μοὶ  ζοᾶβκκ, ἔσγπβ δδῖᾶθ ἔτοσα ὑπ6 βαβ)]θοῦ ἴον {886 Ῥχροβθ 
οὔχορσγονίηρ [μ6 Ηθρτον ΟἸγβυίδηβ ἔοτ {Π6 1016 δαναποθταθηῦ [Π6Υ μιαᾶ 
τηϑῖθ ἴῃ {π6 ἀϊνίπο 116. Αὖὐ {μ86 οομηιηθποοιηθηῦ οἔ ἐμ βϑυθῃηίῃ 

Θμαρύου 6 τϑϑίπηθβ (π6 ἰορίο οἵ Μοββίδβ ρυϊθϑίμοοα αδ8 ϑοιηραγθᾶ 
τῖτὰ ἐμαὶ οὗ ΜοΙομσραθκ. 

ΖροΝ. υἱῖ. 8---ἱῖ!. 18, ΤῊ6 οαρεϊναθ ἱπαυϊτο μϑῦμου ὑπο ὺ βδου]ᾶ 
οομΐηπθ ἰοὸ οὔβοῦνα βϑῦ- ἄαυβ πον ὑπαῦ {86 ἴθίαρ]ο 15 τοϑίοσθα, ὙΠ6ὸ 

Ῥτορβοὺῦ μονϑυοσ, ἰηβίθα οὐἉ ἱτωτηθαϊδίοι νυ δαβυγουῖπρ ἐμ6 αποβίίοῃ, 

ἔατη8 αϑἰ4θ ο βρθᾶξκ οὔ [86 οὐσβθβ σ βίοι. Ὀτοαραῦ οαἰδπη (165 οα. {Π6 

ῬΘΟΡΙΘ ἀπᾷ {86 οοπᾶποι (οᾶ τϑαυϊτοά οὗ μθῖὰ ἴπ ῥχόβρουίγ. Α 

ΒΡΘΟΙΆΙ ΔΈΒΎΤΟΥ 15 ἄσδύ σίνϑη ἰο {88 απθϑίίοῃ αὖ ν111. 18. 
Θοη ταθηΐβ τα ρΡαὺ ἰηΐο {π6 πιοαίμβ οὐ ἀἰβδγθηί βρθαίκεγβ, σιποαῦ 

ἔουταδὶ ταϑπδίοη οὐ ἐπ6 ραγίϊθθ ; ὃ 1η [δβὲ. ἢἰ, 18,14, 1ὅ., 6 Βονυϑ 15 

[μ6 Βρϑδξοὺῦ;: ἴῃ 11], 1---10., {πὸ ῥτορμοῦ; 11,11, .12., “ ΘΠμονϑῇ. 

Τη Βοτλ. 111. 8., {ηὴ86 δΔροβίίθ δάάπιοθβ 88 οὈδ]θοίίοι ; 'π {86 ἔουγία 

γοθ6 Β6 Τρ] 68 ἰο 1. [πὶ 186 ΒΡ σουβα 15 δηοίμον ΟὈ]ΘΟΙΙΟΙ ; [0 
ὙΠΟ ΒΘ τϑρ]168 ἴῃ {86 Τῆγ66 βιοοθαϊηρ' ὙΘ͵Β6Β. 
Τη ἘΠΒ ΤΩΔΏΠΘΥ βόσηθ μᾶνα Ὀθθη ἀϊβροβαᾷ ἰο ἰγοαῦ νδυΐουβ Ῥαββαρθβ 

ἴπ Ἐπ ῬΟΟΚ οὗ Ἐϊοοϊοβἰαβίθβ πο ὀχργααβ βοηξπαθηΐβ ΟΟποσουβ ἰο 

βου τϑᾶβοτι 88 Ὑ76}1 δβ βου ρίατθ, ἃπᾷ ἀγθ οοπίσαιοίογυ ἴο οι Ρ]4 068, 

Τ1π ἀἰβοιβδίηρ 815 ΤΏϑιηβ, ὑγ μοι 15 οη6 οἵ Ῥγϑοίῖοαὶ οὔμῖοβ, {Π6 ὙΤΊΓΟΥ 15 

366 Ὑ ἰμοΥ 8 ατὐδιισηδίίκ, 8 θ4., ἔουτί ΟΠ ἴοπ. 

τά 
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ΒΙΡΡοΒοᾶ ἰο τρί ἰοὸ {Π6 βοπεπιθηϊβ οἱ οὐή]θοίουβ, συιποαῦ ΘΣΧΡΓΘΒΒ 
ταϑηξίοι οὗ {μ6 ἔβοὺ {μπαῦ (ΠΥ γ᾿ {Π6 βοπεππθηΐβ οὔ οἴμοτβ, πού [18 
ΟΥ̓ βοί 164 ορϊπίοπθ. Υο ἀο ποὺ {μ1η|κ, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, {μαὖὺ αὐϊξοπέϊοη ἐἰο 

{πῖ8 (βοῦ νΠ] βαιβίβοίουγν οἰυοιάαίο 186 ποτὶ ; οὐ ὑμαῖ σψιποὰΐ 1 
(μ6 4]]6σϑᾶ βοθρίϊοαὶ νἱθνβ, αὐίθγθα ὈΥ {86 ττῖοῦ, Ὑ1 οασδο ἸΠΟΧΙσΙ- 
688]6 οοπ βίοι ἰο (88 ᾿μ ουργοϑίοσ, 8ὸ ὑμᾶὺ ᾿θ Ὑ}}} 566. πὸ ρΪδη, ὑμ]γ, 
ΟἹ ΘΟΠΒΙΒΙΘΠΟΥ͂ ἴῃ {π6 ἰχεαῖβο. ΤΏΘΙΘ 18 ἃ Ὀοίίον τοϑίμοά οἵ ὀχρουπᾶ- 
ἴηρ' 111, 18---20., 1χ. ὅ, 6., ἃπᾷ οἴ : ράββαρθβ, ἢ 

Τπ τοραγᾷ ἰο τϑβροπδῖγα Ῥβδίτηβ, οἵ ψμο ἢ} Χχῖν. ΧΥ. ΣΧ. οἷν. ΔΥΘ 
οἴνϑῃ ἃ8 Θχϑιη 68, νγ78 τηιϑῦ θ6 Δ] ονσϑᾶ ἰο ἀουθύ [86 ἀββυτηρίλοη οἵ {611 

Ῥοΐπρ' ἀοδῖσηιοα ἴον αἰζθυπαίθ ομοἱτΒ οἱ βίηρθυβι ΤῊ ὙΥΊΡΟΥ ΕΙΤΩΒ61 568 

τμδίουϊοαὶ ᾿ἱπίουτοραίίοηβ, δη ἃ ΔΉΒΥΤΘΙΒ ὑμ6 πὶ οι 6 1ῃ Ἀ18Β ΟΥΤῚ ΠΆΓΏΘ;, ΟἹ 
Βοιηθσαοθβ πὰ (μαὐ οὗ 6 μονδῇ, δῦ 88 811] διηϊτηδαίθα τ ΊΌΘΓΒ 600. 
76 μᾶνβ αἰγθαᾶν τοίουγϑᾶ ὑο {π6 παίυτο οὗ ργορμϑίϊο τὐύθγϑῃσθβ ὈΥ͂ 

τηθδη85 οὗ ΜΆΘΟΙ ἀιθίδηξ ονοπίβ τ Ὀσουρύ ᾿ἱπίο ᾿αχίαροβιθομ. Εὔνθα 

ἴῃ Ῥἱαῖπ Ηἰβύοτιοαι παυυϑίῖομ 16 τηθοῦ τι {Π6 Βᾶπλθ ῬΘΠΟΙΑΘΏΟΙ, ἃ 8 
χοᾶ, 11. 10, 11. ; Μαίξ, 1. 28---1η. 1. 

Τὰ δχϑηαϊηΐηρ' [πμ6 οοπίοχῦ οὗ ἃ ραββᾶρ οὐ {π6 παύασθ οἵ {π6 σοῃ- 
προῦϊομ ἰῷ βίαπᾶβ ἴω, ἡ μϑίμου ἴῦ 6 Ἰοο58 οὐ οοχιηρδοῦ, 1ηὐοτυπρ θα οὐ 
πού, 1Ὁ 15 αἷδο οἵ ἱτπωρογίδποο ἰο οὔβοῦνθ {886 ἀοβῖρῃ οὗ {π6 τυῖΐου, οὐ {Π6 

οβμήθοῦ Β8 μαβ8 'π σίθτ Τηΐβ μ88 θθθὴ θοβη!οα ΠΥ οΔ]16ἃ {μ6 5ρθοίαΐ 

560}6, {ποῦ πΠΙΟΝ τγὰβ ἰπ [86 του Β ταϊπα ὑο ἀββουῦῖθθ οὐ ἀθιμοη- 

βίγαίθ ἴῃ [886 ρα ]οΌ]αγ ρογίζοπ ἴῃ αποβίϊοη. γα 1ῦ Μ}}} 06 τηοβὺ 

οοηγθηΐϊθηῦ ἰο Βρθᾶκ οὗ [86 οπέγθ βαθ]θοῦ οὗἩ Βοορβ, 88 π6 8ρεοΐαί 

οδηποῦ μΒ6 δἀδαμπαίο!υ ὑγθαίθα υγιϊμουὺ σομβιἀθυϊηρ ὑπ φεπογαΐ ΒΟΟΡΘ. 

ΤΆ ἰἴβ Τθαβο Ὁ ]8 ἰο ΒΌΆΡΡΟΒΘ ἰμβαΐ [{μ6 βδοῦθὰ δυΐῃουβ δα βοὴ 

οἰθήδοῦ ἴπ νῖθνσ. ΤΈΆΏΘΥ Πδα βοτὴβ ἀββίρῃῃ ἴῃ τυιθπισ, [π᾿ Ῥχοβθουθπρ 

ἐμαὺ ἀορῖρῃ {ποὺ [ὉΠονϑᾶ ἃ οοτίαϊῃ ταϑίμοᾶ. ὙΥ̓Βαύθυϑυ (ορὶοβ ὑμο ῦ 

Ὑγ ΓΘ Ῥτοιηρίθα ἰο ἐγοαὺ οἵ, {π6 ὺ δἀορίοα οογίδῖῃ τηοᾶθβ οἵ Ἱπου]οαύς- 

ἴηρ ἐποὶν βϑηϊπηθπίβι ὙῈ6 οὐ]θοῦ ν]ο δ ἢ δΔαΪΠΟΥ ΡῬτοροβθα ἴο 

Πἰπη561 ἴῃ 18 ττοσῦκ οὐ ΡΟΟΚ, 18 ἀδποιϊπαίθα {μ6 φεπογαΐ Βοορθ. Οπ 

1π6 οἴμον παηᾶ, {πᾶὶῷ ραγίϊου]αν ἀθδῖρῃ ΒΊΟΝ 6 δα ἴῃ βϑοί οη8, 

ῬΔΓΔΡΥΆΡΗΒ, ΟΥ̓́ραββαᾶρθθ οὐ Ηἷβ ἰγθαίῖβθ, 158. 0841164 {η6. βρθοίαξ ΒΟΟΡΘ. 
Τοῦ τ αὐζοπᾶ ἰο οί ἴῃ οΥαθγ, : 

ΤῊΘ βτοῦ ααθδϑίϊοῃ τ ΠἰοΙ αὐῖβαβ τοϑρθοίϊηρ [86 ρῬποΡαΪ ΒΟΟῸΡΘ 18; 

Βον Ὁ τῶν μὲ Κῆοση. Τὸ {μὶ8 6 δηΒΟ 7γ8έ, [ΤΌΤα ΘΧΡΓΘΒΒ 

τηϑηύΐϊοα. ΒΥ {μ6 τυϊύου Βίτηβ ΤὙ1Β 18 τιβῦα!]ν ἄοπο ἂὖ ἴπ6 Ὀ6ρΊη- 

πἷπρ᾽ οὐ ἰονγαγα [86 πα, Τῦ τᾶν δυο Ὧδ Ἰπἰϊπλαίθα πῃ οὔμον ῥῬατύβ οἵ 

[π6 ὈοΟΚ, {πουρἢ βοπιονμαῦ ορβοῦσοὶγυ. Τῆυβ {86 δαΐπου ΟἹ Εοο]ο- 

βἰαβίθϑ Βῃ ποίη 65 15 {μοπλα δὖ {π6 θδρίπηϊηρ πα 6πᾶ οὗ Β18 ἐγθδίιβ : 

ἐς Ψαηΐϊΐν οὗ νϑηϊίθβ, βαῖτῃ [86 ργθϑοιθν, ὙΠ ΟΥἨ ψϑη1168 ; 81] 15 

γαηϊῦγ,7 1. 23., δηᾷ χί. 8. Ηδμποο {μ6 ῬοοΪκ 18 οσοαριοα πη ἃ Ἃ15- 

ὀυβδίοη ἰϑπάϊηρ' ἰο Βῃον ὑμαῦ ποίμίπρ σου] ]Υ οὰπ ΙΓ ΠΙΒᾺ ἔσὰθ ἀπά 

Ἰαβίληρ' Βαρρίπθββ ῚΔὐ {π6 δοιηπιθποθηιθηῦ ΟΕ ῬΤΟνΘΓΌΒ {86 οδ]εοῦ οἔ 

{π6 τΣΟΥ 18 αἷἶδο βοὺ [ουίῃ : “ ΤῊ Ῥτονοτθβ οὗ οϊοσηοῃ ἴμ6 βοη οὗ 

Ῥανϊά, Κῖπρ' οΥἁἨἁ 1586] ; ---- [ὁ Κποὺ ᾿ϊβάοτα ἀπά Ἰῃβίσασώοῃ: ἴο Ῥ6ῖ- 
οαἶγα {μ6 υγογάβ οὗ υπάογβίδπαϊηρ᾽ ; [ο τϑοθῖνα {π6 ᾿πβίγαοίιοῃ οἵ ν]5- 

ἄοπι, ἢ ϑύϊοθ, απᾶ ἡυᾶρσταηοπί, ἀπᾶ δαυϊῦ ; ἰο ρἵνθ Β ὈΌ]ΤΥ ἰο {86 5120], 
{το 186 γοῦπρ' τοι Κπον]θᾶσο ἀπ ἀϊβοτοίίοῃ. (1. 1---4.) 

λ 566 Κίιαγβ (οΤητ  ΘὨ ΑΙῪ οἡ ἘΘΟ]οβίδϑιθβ, Ν ον ὙΟΥΚ, 185]. 



Ἐπαγπαξίοη, ὁ ϑοορεο. 28] 

ΤΠΗΠῸ6 Δροβέϊθ 0 μη Δμποῦμ 668 818 ορ]θοῦ ἴθ συϊπρ {π6 τουτί Ν 
(ἀοβροὶ τονγατβ τ5. οἷοβα:: “Βαΐ δθ88 γῇ τυ ύθῃ {παὺ γα ταῖϊρδί 
θοΙῖονο ὑμπαῦ “6508 185 ἐμ Ομ σιβύ, {π6 ὅοπ οἵ (ὐοα : δῃηὰ {Πα Ῥο]Ἰονίηρ, 
γ6 τηϊρὖ μᾶνο 116 {τουρἢ Ἠ15 πϑιλθ." (σχ. 81.) 

Τιαΐα βύαίθβ Π158 ἀδβίρῃ ἴῃ γυϊηρ' Π15 (05Ρ6] δὖ {86 δσοτητηθποοιηθηῦ 
οὗ ἐς. Αοίβ: ““Τῇβ ἔουτοῦ ἐγθαύῦβθ ἢδνο 1 τηδάθ, Ὁ ΤἸΘΟΡΒΙ]α5, οὗ 
811 {μαὺ Φ 6ϑὺ8 θθσδῃ Ὀοίᾷῃ ἰο ἄο δῃηὰ ἰθδοῖ πι}}} {π6 ἀΔΥ ἴῃ τ ΒΊΟἢ Π6 
Ὑὁ5 [Κη ἀρ, δον ὑμαῦ μ6,7 ὅσ., ἴθ σΘοηπδούίοη ΠΠ τ μδὺ μ6 βαγ8 
αὖ [μ6 οοτηπιοποοιχθηῦύ οὗ {16 (ΌΒΡΘΙ 105618. ((. 1---4.) 
ΤᾺ θασιϊπηῖηρ οὗ {πὸ Αροοδίγρβο ἴῃ [16 τηβϑηποὺ 1ὐϊτηδίθβ τυ μϑῦ 

γγ85 [86 ἸΘδαϊπρ' ἀοβιρη οὗ [16 ψυιΐθῦ, οὐ οὗ “658 Ομ τῖδὺ γῪ βοτὰ μ6 
Ὑγα8 1πΒριΓοα:: “ΤΠ γονϑἰϑίϊοῃ οἵ «6588 ΟΒγβὺ, σμῖοὰ οα ραγα πἀπΐο 
μἴτα, ο ΒΠΟΥ͂ πηΐο [18 βαυναπίβ ὑπῖηρ8 ΒΊΟΝ τασϑὺ ΒΒΟΥΕΥ οοταθ ἴοὸ 
Ρα88,᾽) 1. 1.0; δᾶ, “ Ὑγτῖῦα μ6 ὑπῖπρθ τ ΒΙΟΒ ποιὰ Πμαϑὺ βθθη, δπᾶ {Π6 
{Πππρϑ ΒΙΟᾺ ἃγ6, δπα {π6 {π]ηρ8 ὙΒΙΟ. 584}1] μθ6 μογθαοσ, 1. 19. ἀπ. 
Ἰποουγθοῦ σχϑιρ]θ οὗ ρϑποναὶ Β6Ὸρ6 Οἵ ἀθϑιρῃ 15 ἴο δαἴδσια {παὺ (ῃ6 
ἀοδῖρῃ οὗἩ ἐμ Β1016 1561 18 ἰο]α ἴπ Ἔομα. χυ. 4., δπα ἴῃ 2 Ἴπη. ἢ]. 
16, 17.; ἴον. οί ῥῬαββᾶρθθ Ὑϑίου τθγοὶν τὸ {86 ΟΙα Τοβίδτηθμηῦ, ποὺ 
ἰο {86 Νοῦν. 

ΤῊΙΒ τα]6 18 480 ΔΡΡ]1Θ8Δ 016 ἰο {π6 δρϑοΐαϊ Βοῦρα, ψ 1 οἢ 18 ἸΩΘΤΟΙΥ ἃ 
Βα αϊνίβίοη οὗ {16 σεπογαΐί, [τι οἴπου ψψογᾶβ, ἃ δυο αν βθοίϊοῃ ΟΥ̓ 
ῬΦΙΔΡΥΔΡὮ ΤΥ Ρ6 οἰ ποιϊααίθα τη {Π6 ΒΆΤΘ Τ ΔΉΠΟΥ, 

1 οτ. νἱ. δυο {π6 δροβίϊθ σβρ] 68 ἴο οουίαϊῃ απθϑῦϊοπθ ΟΝ 
μα Ὀ66 1 ρῥγοροββα ἴο τὰ ΡΥ ἐπ Οογηὐμίδη σοπνοῦίθ. [ἢ {π6 ἤγχϑί 
ΘΙ 6 ἰαῪβ ἄονσῃ {πΠ6 σθῆθγαὶ ῥγοροβιθίοῃ ὑπαὺ ἐξ ἐ8 σοοαά ποΐ ἕο 
ῬΔΑΥΥΨ, ὙὙΌΙΟΒ 15 ΠΠαβίγαίθα ἃπα τϑοοσησηθηαθα ἴῃ βοὴ οἵ {πΠ6 βαῦ86- 
απθπηῦ γοβοθ, Βυΐ ΔΡΒπομοθ το {Ππ6 ΤηδΥΤΙΘα βίαίθ 15 ποῦ ἰγϑαίθα 
οὗ ἴῃ {86 ϑηθγα ομαρίθρ, ΘΟ ]ΐοσαὶ αὐϑδύϊοηβ θοιηρ' 8180 ᾿ἰπγοάποθα." 
Αὐ {86 ὑνγθηύγ-ϑιχίῃ σοτβθ, 1ὖ 18 βίαια ὑμαῦ {18 15 σοοά 07 ἐδ ρτεβθηξ 
αἱδέγθ885. ΟΥἩ οἢ. δοοοχηῦ οὗὨ πηροπαϊηρ ΟΔἸδτη1165. ΤῊ6 Δροβί]α ἐμπουρῃῦ 
ἐμογοίοσ (μαΐ ἃ βίῃρίβ 116 νγὰβ ργθίθσδθ]α ἴῃ σιθν οἵ {μ6 βαθύ! ηρΒ 
Τμ6η ΔΡΡτΌδομίηρ' ἰο {86 (ον δ η5 πα οὔποθ. Ἠδ ἀο068 ποῦ τϑοοτὰ- 
ΤΩ 6 Πα 8 δβίϑίθ οἵ οϑ δου αὐϑοίμίοίν, ΠΟΥ ἀο65 Π6 ΒΥ {πδὖ ΤΛΔΌΓΙΤΔΟΠΥ νγἃ8 
ποῦ ἴῃ 1.56} ροοᾶ : Ὀαὺ δ6 τηουοὶν ᾿πὐγηδύθϑ ὑμαῦ 1Ὁ νγὰβ ποὺ γοζαξίυοῖψ 
σοοά, οΥ Ῥγυαθηῦ ἴῃ {86 οἸτουτηβίδηοοϑ οὐ [86 (ὐοσ! δ. ὈΘ]ΙΘ ΘΙ, 

Τὴ Βοπι. 111. 28---31., 0πΠ6 Δροβίϊθ ρσῖνθβ {86 οοποί δῖοι ἰο ΒΟ ἢ 
Ἠ15 ΤΘΑΒΟΠΙΏΡΒ ἔτλοτα 1. 18., ψβθγα μ6 δᾶ δῃπουποθα 18 βιρ]θοῦ πὰ 
Ὀτουρ)ξ Βἴτα, γἹΖ., 1. Ποδοη θγ 11 ἀ΄οημθ. Βαυΐύ γοῦ 1π {Π15 οοτ- 
Ῥδᾶ88 ψϑ ΟῚ Βθοίζουβ δΔηα Βα Ι γΊΒΊΟΉΒ τηϑῪ θ6 αἰδυ ποῦν ἰχαορα, ΤΉαΒ, 
Ἰ, 18----ἰι. 20. ἃπα 111, 2]1---80, 876. ῬΑΙΆΡΥΆΡῃ5. ΤῊΘ ΘΟΠΟΙ ΒΙ0Π8 ΟΥὉ 
ΒΌΟΘΙ βιιδοτγαϊπδίθ αἀἰν βίο 8. ΛΘ βοιηθίτηθβ ᾿παϊοαίθα ὈΥ {π6 σοπ]απο-᾿ 
ἴοι ἐμογεΐογθ. Βαΐ Ἰοὺ {μογθ Ὅ6 πὸ ᾿πρ]ϊοὶς το] !ᾶπὸθ οα ἃ βπρῖθ᾽ 
γγοτα, θθοδαβθ ποῖ μ ον ἐγ 76 ΤΟΥ ἀΟἤοΥ 76 τπάϊοαύθβ {86 σοβϑαϊῦ οἵ" 
ΒΘΟΟΒΒῖν 6 ΔΓΡΊΠ ΘΒ 1ἢ ΠΊΘΠΥ ᾿ηδίϑηοθθ. Οὐμηρατο ΕΡΏ. ἵν. 17. 26. 
Μὴν οἵ [86 ργορμοίβ ἀῃποόοῦποθ {π6 Βαδ]θοοῦ οὗὁἨ βοραταῦθ Ῥυθα]ο 08 

αὖ [μ6 Ῥορτηπίηρ: οἵ {πΠ6 βθοϊΐοῃ οὐ ρᾶγασταρῃ ψ οι οοηΐδιηβ ΤΠ6Πὶ. 
ἼΠα8, ἴῃ [88. ΧΧΙ. 1., ἐδθ ογαοῖς οοποογηΐησ ΤΌΤ; ἴὰ χχὶ. 11., ἐδ 
ογαοίς εοποογηΐπο «])ωηιαΐ ; χχὶ. 18., ἐδ ογαοῖε ασαϊηδὲ ἐξ6 Αγαδίαηϑ. 

Ιὴ ζεῖ. χῖχ. 1, ἃ Ἰατηθηΐαίιοι ἔοσ {Π6 Ῥυῖποθδ οὗ [5γ8.6] Θοτηϊηθῃοββ, 
5 {6 76 βία; ᾿ 1116 [86 σπᾷ οἵ 10 15 τυ ϊκοα 1 {86 ἔουτίθθη ἢ ὙοΥ86 
οἵ 1π6 ομαρίου. 
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ΘΘΟΟΠΑΙΥ, {π6 Β6Ορ6 τρδύ 6 δϑοογίαϊπϑᾶ ἔγοτῃ {πΠ6 Κπουση οὐοδβίοι 
ὙΒΙΟΙ ραγα τἶβθ ὕο ἃ ὈΟΟΚ οἵ ὑγοδίϊβθ. 

ΤΉΣΒ ἐμοῦ τα {168 ΟΥ̓᾿ΠΒΟΥ Ρ ]ΟηΒ ἴ0 ΤΔ ΠΥ ῬΒΔΙτη5 Ἰπα!οδίϊηρ' 

{86 οσοαβίοηβ ὁπ ἩΒΙΘὮ [ΠΟῪ ΤΟΓα ΘοΟΙΩρΟΒΘά, οὐ {μ6 ᾿ἰβίοτιοαὶ οἰγοῦτη- 

βίδῃοαβ ὑγῃΐ ἢ σάν τἶβϑ το ἔμβθὰ. ΤΉΘΒ6 ᾿πΒοΥ ΡΌΟΠΒ, μουγουον, Βμου]ά 

Ρ6 υϑοᾶ τῖτα οδαΐίοπ, βίποθ ΤΠ6Υ οαῃηοὺ μ6 τϑργαθα 88 ῬγΟΟΘΘαΙηρ; 

ἴγοτα {88 οὔριπαὶ τυϊθοσβ ὑμϑιηβοῖνοβ ΤΉΘΥ δ76 οὐ ἰαίϑι' ἀαίθ {μ8ῃ 

πὸ οοΙροβιοη8 ΠΟΥ ομαγϑούίθυϊβθ, δηαἃ ἃγθ οὔὔθῃ Ἰποουτθοῦ Ὀ651468, 

Ὑ76 οἀπποῦ Βα βοῦθ6 ἰο [86 βαιεπτηθηῦ Ἔχρι δβθα ὈΥ ΑἸθσχϑπᾶθι ἔγομι 

Ἡπρβίθηθογσ, ὑμαὺ “’ 'ἴπ ΘΥΘΙΎ Οᾶδ6. Π6 ᾿πβουϊρίίομ 15 ἴῃ ροτίθοῦ 
Κεορίπρ στὰ {μ6 Ῥβαΐπὶ 1561}, 88 γ718}1 85 τ (86 ΡάγΆ}168] ΠἸβύοτγ." "ἢ 
ΑΒ ἴδπογο 15 πὸ ΤΆ Β0Ὲ ἴοΥ ἀουβρίϊπρ' [μ6 ΘοΥγθούπϑϑβ οὗ [Π6 Ἰπβου] ρ 1015 
ῥιοῆχοα ἰο {86 1808 δρᾷ 84{πτ Ῥβαΐπιβ, βουσίῃηρ 0π6 ὁθοβίομβ ΟΠ 
ὙΒΙΟΩ {Π6 7 σατο πτιἐύθα, [π6 Βοορθ οὗ {μ6 υυιίθυ 18 1] πβίγαΐθα ὈΥ͂ 
τηθδη8 οὗ ἔβοα, Βαΐ {π6 δ15ὺ δπᾶ 9ΟΙΒ οδῃ ΒοδΙ ΘΙ θ6 τορϑγαθα ἃ8 
Βανίηρ' οογτοοῦ 165. βϑοῖλθ δᾶνβ βιρροβοᾶ {πα ἐπ Ῥβαίτηβ μοδαθα 

-ς ὥομρΒ οὗ ἄδρτϑοβ, ὦ 6. 120---184. σχοτ ειτίθῃ ἔον {Π6 [6078 ὕο 6 
βαρ ἀυγίηρ ἔπιον ΟΌΣΠΘΥΒ ἴο « Θγιβαθτα, δπα μάνα ἰγ]6α {0 ἜΧρ δίῃ 

(86 τηθαπίηρ' οἱἨ οὐοαβίομϑὶ Ὑθβ68 ἴῃ {μθῖὰ ΟΥ̓ (818 ἔλοῦ; θα {6 
ΟΡΙπῖοπ 15. ΠΟῪ 05} οχρὶοαθα ὈΥ ΘΥΘΙῪ σοοα οοταχηθπίδίου, οχοθρῦ 
Ἡδηρβίθηθοτρ δηᾷ δῖβ ΌΠονοσ ΑἸοχαμᾶθυ. [Ιὰ ΠΚΘ ταδηποῦ, {π6 
ῬΓΘἀιοίζοπβ οὗ [π6 ργορμϑίβ θθοοσὴθ οἰθασοῦ ΜΆ ὙὙ6 πον {π6 Π18- 
ἐογΐοα] οἰγουτηβίδηοθβ διθοηρ' ὙΒΙΟΩ {ΠΥ ὑγοτθ αὐὐοτθα, ΤΉΘΙΣ σθηθγαὶ 

ΒΟΟΡ6 8 ἱπάϊοαίβα δῃμᾶ αδοίβα ὈΥ {16 ὁοοδβίομϑ Ὑ ΒΟ ραν ΥἹβ6 [0 

ἴποῖθ. ΤῊΪΒ ΔΡΡΙ168 δββρβοῖδ]ν ἰοὸ ἘΣΖΘκΙ6ὶ δῃμα «ΒΓθταῖδῃ, Ὑγ70 ὙγΟΓΘ 

οοπίθιηρούαχίθβ, πα Ἰ Πότ 1Ὁ 18 ᾿πηροβ510]68 οἰμαυῖ86 ἰο ἀπαοτγβίδπα. 

ὥρυογαὶ οὗ [η68 ρᾶγ8 0165 οὗἉ 658 οὐἹσίπαίθα τότ ταἸβαρ ΡΥ  μθηβῖοι 

οη {868 ρατύ οὗ 8 ἀἰδοῖρ]6β, ΤῸ οογτθοῦ {8611} τη βία 98 6 διηρὶογοά 

ἘΠΐβ τηᾶπποῖ οὗ δᾶᾶάγοϑθθ. Οὐ, μ6 ἀοίδμαραᾷ 818. οὐαὶ οοπάποῦ ὈΥ͂ ἃ 
Ῥᾶγϑθϊθ. ΤῊΘ Αροβία Ῥαιῖ, ὀχροβϑᾷ ἴο δοοιβδίϊοῃβ ἔγοτα {Π|6 Γ ΘῪΒ 

Δ 9 υἀΔαίβοτβ, τστοίθ βοιαδ οὗ 15 ΕἸ Ι5}165 οὐ ρατίβ οἵ ΕἸρ:β6165 ἴο γϑίαίθ 

ἘΠοὶν σα] τη πΐ68, δῃα το ροϊπῦ οαὐ [86 ἀδηρθυοιβ ΘΥΟΥΒ ΜΒΙΟΒ {Π 6 Ὺ 

ἱπου]οαίοα ἴῃ τηϊχίηρ' ἀρ ὑπ6 Οὐ βθύσαποθβ οἵ  πἀαῖδτλ τι {88 ἔγτθθ 
στδοθ οὔ {πὸ αοβρ6]. {86 ἘρΙΒΕ16 το ἐπ (ἀ]αὐϊδῃ8 18 οὗ [818 παίυτο. 

ΤᾺ ΪΑΙΥ, οοππροίθᾷ τι τμ ἐπ6 ργθοθάϊηρ δπα ῬΓΟΡΘΥΥ βρθακίπρ ἴπ- 

οἸυάοαᾶ ἴῃ 1, 15 {π6 τὰ ]6 τ ΒΟ. ἰθδομθ5 ἐπαῦ σα Βμου]α ἸΘΟΚ το {16 

Ῥδίβουβ δδγθββοᾶ, Ηδ ὍἘὴ0 ψυϊίθβ δῃ ΟΡ 5{16 οὐ ὈΟΟΙ ἰο ἱπϑίγαο ΟΥ 

ΘΠ οἴμοτβ, ἴῃ 186 πϑτηθ οὗ αοά, 18 ᾿πῇπαποβᾶ, δὖ ᾿θαϑῦ ἴῃ Ῥδσύ, ὌΥ 

{π6 βρη ταθηίβ δηᾶ οδβατγδοίου οὗ {π6 ρϑύβοῃβ ἴο σβοτῃ μ6 τσ, 88 

Ὑ76}1 88 Υ͂ {π6 ρϑηῃθγαὶ οἰγουηβίθηβϑ ἴῃ ὙΓΒ10 8 {Π6Υ 16 ρἰαοθᾶ, ΤμΒ 

ψΑυ ΟῚ Β Ιρτη ηΐβ ΘΙ ρΙ ογ θα Ὀγ [88 ΑΡοβί16 Ῥδὰ] ἃΓΘ τη6γῈ ἀγομηιθπέα 

αὦ Πποπιῖπος. ΟΥ̓ [18 παύατα 15 {π6 Δ] σογιβιηρ Π] βία οι ΟΥ̓ ΔΥΡῈ- 

τασπί ἴπ ΟἹ. ἱν. 22---381. 8.0 αἷβο {π6 δυρυτασπίδθιοι οιηρ ουϑα 1π [86 
βθυβθῃία ομδρίοι οὗ [86 ἘΡΙβ116 ἰο {μ6 Ηορτγθνβ, ἔγομη {π6 Ῥαρίπηϊηρ; 

6Π]1 16 ἐθηῦῃ νϑυβθ. 
Ἐουτίη]ν, ἃ Κποσν]θᾶρε οἵ 1886 ὥἄπιθ θη ἃ ῬΟΟΚ ΟΥ̓ ΘρΙ5}16 γγὰβ 

τυϊ θη τοϑῦ ἱπᾶϊοαΐθ [πΠ6 Ξοορ6 οὗ δὴ δυίμον τὰ συϊληρ ἃ, ὙΤΒῸΒ ἃ 

Κπονίθᾶρσο οὗ {μ6 Ὠἰβίουυ οὐ {π6 {ϊπι68 θα {π6 ΟἹὰ ᾿Γοβίαταθηΐ ῥγο- 
Ρμείβ ᾿ἰνϑᾶ, 18 πθοθββΑΥΥ (0 δῃ δοχααίπίαμιοο ϑει [86 ΒΟΟΡΘ οὗ {Π61Ὁ 

Δ (ΠΩ ΘΠ ΔΥΥ Οἢ ἔῃ ΤῬΒΑΙΤΏΒ, γ0]. 1. Ρ. 21. 
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ῬοΟΐκΒ, 8 Ὑ76}1 85 οἵ ἀοίδομϑᾶ ρᾶββαρθδβ ἴῃ θη. ϑοσαβ οἵ [16 Ὡροβίϊ88 
σπτοίθ αὖ ἃ ροτϊοα ψΠ6π ἀοούτιπ8] ΘΥΤΟΥΒ θαρᾶπ [0 Ὀ6 ἀονοὶορθά: δπά 
ἐμογθέοσθ ρογίϊοηβ οἵ {86 1} σου τα αἰγθοίθα ο {86 γϑβαίαίίοι οὗ 
ἔθ. Τὸ {πὰρ θη {μ6 βοοομπα ἘΣΡΙΒΈ16 ἐο {π6 ΤΟ ΒΒΑΙ ΟΠ 815 νγἃ8 

πτϊτίθῃ, νἱΖ. ὅ2 οὐ ὅ8 Α. Ὁ.; ΒΒονγ8 ὑπαῦ ἩδιοηομἘΒ Δρρ]]οϑίϊοῃ οἱ ἐλδ 

αη 9 δῖπ δια ἐΐιο τοϊολοά ὁπ6 ἴο ὅμηοι Μαρτβ ταδί 06 ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ, 
Τῦ α͵80 ργουβδ ἐμαῦ {π6 Ἐπηροσοῦ (ὑδ]σ]α τγὰβ πού ἐΐ6 απ 9} δίπ, ἃ8Β 
Ατοίαβ οοπ͵δοίαχοα Ὧ6 Ὑ788. 

ἘΠΠΜΙ͂γ, Ὑμοτα {886 σόπογαὶ ΒΟΟΡρ οὗ ἃ ῬοΟΪΚ 15 ποὺ δρραγθηΐύ, Ὑ76 
Βῃοι]α ρϑύαβθ ἴῦ ἀραΐῃ πᾶ δρθῖτι, ΘΓ ΠΥ οὐβουυϊηρ [86 Βασοθββινθ 
ἀοία:15 δῃᾶ σομαρδιίηρ' {μοτὰ 88 ἃ Ὑμ016. [Ι͂ἢ [815 ΤΠ 6. γΘΗθοΠΟἢ8 
οὗ {μ6 βᾶτηθ Κἰπαᾷ τᾶν τϑᾶρρθαν ἴῃ {86 ῬοοΙς ἂδὖ Ἰηίθγναίβ, βμονιηρ 
ἐπαῦ βοῦιθ ὁπ ρυθυδι!ηρ' Βδηθπιθπῦ ρουνϑαθα {Π6 πηιηα οἵ [μ6 Ὑγτιῦθυ. 
ΤΠ βθο τϑουτστίηρ' το ἤθοίϊοηβ ἀγθ ἃπ ᾿πᾶδχ οὗ {18 ἸΘδαϊηρ' ἀΘβιρη 18 
δρραγϑηῦ ἔγοτη {μ8 ἔδοῦ {μαῦ, θη ὑπο γ6 18 ἃπ δῃποιιποοιηθηῦ οὗἉ {π6 
Β6ορ6 ἴπ δἀάιθοι, θοίμ οοἴποῖάθ. (ἄθμοταὶ υϑθοίμομβ 1πίθυβρθυβθα 
ΤπτουρῈ {μ6 αοβροὶ οὗ Φομη, ἕο {86 οἴἴοοῦ ἰμαῦ Β στοίβ ὅο θβίβο δι 
{6 1 Ὸ οὗ Οεἰϑίίδηβ ἴῃ “658 {π6 ὅοη οὗ ἀοαἂ (11. 1]. ; νι. 64. 71.;- 

νἱ!. 80. ὅζο.), ρτϑα ψ τ τ μαῦ 15. Ῥ]αἴη]γ ἀθο]αγοα δὖ {Π6 ο1056 (Χχ. 31.) 
Τὴ αὐϊξοπαϊηρ' ὅο Βθο ἢ τοῆθοϊομβ, μόσσονοσ, [86 Ἰπέθυργθίοσ Βμου!ά 566 
ἐπαῦ μ6ν Ὅ6 ταν ᾿πύουθρουβθα Ὁπτουρ {λ6 θηθτο ὈΟΟΪΚ, ἀμ Ρ6 οὗ 

ἃ πδίασα ἰο Ἔχ ῖδ1 {π6 Ἰοδάϊηρ ἀοβῖρπ οὗἩ [π6 σψυϊῦοσ. ὙΤΠὰ5. Θομηθοϊς- 
ΘΗΒΌΤΡΘΥ 15 τοηρ ἴῃ Βαρροβίηρ {μα} {π6 σθπογαὶ Βοορα οὗ {π6 Δοίβ 18 
αροϊοφεξὲο. 

Τὴ ῬοΟΙκΒ Ἡ ΠΙΘΩ ργοϑοπῦ ἃ ἄθρτβα οὗ τϑρ]αυγ, οὐάοΥ, δηᾶ ἀθρίμ 

οὗ {πουρμΐ, {π6 βοορθ ἄρρβϑᾶτϊβ ἔγοτη. {π6 δυϊάθμοθβ οὐ ταθίμοα, ἀπα {{| 

οὐρϑηϊβαίίοη οὐ μ6 μοῖ6. ΤῊΉΒ 185. βχθιηρ]1Ε8α τὰ {86 θοΟΙς οἵ “0, 

Δηα ἴῃ {86 ἘΠρ᾿βι 165. ὅο {μ6 Βομιδηβ ἀπ Ἡθῦτονβ. Ῥαΐ ἴῃ {π8 οα86 

οἵ Βυο ἰγϑαῦϊβεβ ει8 8.6 ΒΏΡ]6 απ ρορυ]δγ, 1ῦ 18 τηοσα αἰ οα] Ὁ ἴο ἃΡ- 

ῬΓΘΒΘΠ ΔΠΥ͂ ΡΌΠΟΙΆΙ Βοορθ. ΤῈ6 βΒρθοῖδὶ βοορθ αἷβὸ οἵ Ῥαυίσα αν 

βθοζουβ δῃἃ ραβθαρδ8 οοτα68 ἼΡΟΙ [6 το ον ἰγγθρ ΔΙ ἀηά 18 οἴζοπι 

οὔβουτθ. ΤῊΪΒ Πμοῖ48 ροοᾶ ἴπ ροθϑίϊοαὶ υυϊθηρβ πο σῖβθ. Ποτ 76 
τηιϑὺ ἀθρβπά ταδί οα {μ6 ἀεία118 οὗ {π Ὅοοκ 1561, Ἰααρίηρ' ἔτοτα 

ἴποπὶ Βοίμ ψβθπ ἐμοῦ ἅτ ἰβοϊδίθα οἵ βίτδῃρα δῃᾷ σθῃ ΠΥ 876 
ΔΩΘΙΟΡΌΙΙΒ ΟΥ ΒΙταΣ]ατ 0 ὁπ6 δποίμθυ, ὙΒὰΒ {χ6 σῬΘΗΘΙΆΙ ΒΟΟρ6 οὗ {16 

ῬοΟΚ οὗ Επύὰ 1168 ἴα {88 οοποϊπάϊπρ' σοπθαορυ (ν. 17--22.5. ὙΠ 

ἘΡ 516 οἵ Φᾶγιβθβ ἄρρθαιβ ᾿τυθρΌ Δ δηά ἰοοβο ἴῃ μ]8ῃ, ὙΒουῦ ΔΗ͂ 

ἀοβηίία ομήθο. Βαΐ νἱανγβᾶ ἴπ 115 βυσοδββῖν ραγύβ, 1ὖῦ αἸβοίοβθβ ἃ 

Ἰοαάϊπρ ἀοδβίρη συηπΐηρ Γμγτουρη {86 ψ10]6 δἀπα ῥγθβθηΐθα Ὁποῦ ἃ 

γεγο Υ οὗ ἔοστηβ, νἱΖ. [π6 ορροβίζοπ Ρούνγθθῃ 8 Πἰνϊηρ' ἀπα Ρτγοίοππά 

το] ρίοη τ ΒΙΘΒ ροποίταϊθβ μθατὺ θᾶ οοπᾶποί, ἀπά ἃ τ Πρίοη οσχίθγηδὶ, 

Βα ρου ἤοῖαὶ, σοπβιβίϊηρ' ἴὰ Ἰη 6] θούπα! πούϊομβ δῃα Θοπορὶίβ. 
ΦΟΙΑΘΌΤΩΘΒ [86 ΘοΙμραγίβοη οὗ ἃ ὈΟῸΚ τῖ ΟὐμῈῦ δπδίοσουβ ΟΠ68 

αββἰβίβ ἴῃ ἀθύθυγαϊἴηρ' (Π6 βοορθ. μὰ μ6ῃ 16 ρυύ τοροίμον Πμοντὺ- 

ἴοὰβ δα ΠΘαοΓΟΠΟΙΑΥ͂, 786 566 {μαὺ {πὲ ἀοβῖστι οὗὨ [86 ὁπ6 γγ88 6ροΐο- 

βἰαϑθοαι, (μαῦ οὗἩ [π6 ὀΐμον μουίαίουυ ἀπ ρορυΐασ. ἊΑ οοτηραχίβοι οὗ 

Κίηρβ απ ΟἸΒτοπίοὶββ βου {π6 Του ϊοαὶ οὐ βαοοσαοίαὶ ἀθβῖρῃ οἵ {μ6 
Ἰαΐίασ, (886 Ῥχορμϑίίο οὗ {86 ἔοστηθσ. [π {818 ταδηποῦ «ΟΠ πιΒ (Ο8Ρ6] 
ΤΡ Υ Ὀ6 οοΙηραϊδα τ (Π6 οἴμον (μγθ6, Ώ6Π66 1{8 ΒΟΟΡ6 88 δῃποιηοθα 
αὖ [86 οἷοβθ τη  Ὀ6 οοπμῆχτηθά. 
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Πρ ὰ ῬΓΘοοάϊηρ' οὈβουνδίοηβ ΔΡΡΙΥ ὑο [π6 φεπόγαΐ πὰ 8ρεοῖαΐ Β60ρ6 
Δ11Κ6. 

Τη ἰηνεβάραθηρ 50006, {μογ ἴβ τωποθβ ἀδηροῦ οἱὐἨἧ τωηϊββίηρ [ἢ68 
τίρηῦ τηξειφγοίδϊίοθ, [1 15. πόνον αἰ βῆοα]ῦ ο [611 ψΒοίμον {Π6 1πὰ- 
ταθαϊαίθ Οὐ Βρϑοῖδὶ βθορβ οἵ ἃ ρᾶββᾶρθ οὐ 18Π8 ρθηθσαὶ 6006 οὗ 10 15 ἰο 
Ρ6 τϑραγἄβα; βαΐ Βοιῃθίϊπηθ8 ΒΘΥΘΙᾺΪ χρη ΙΙΟΩΒ ἀρρέαῦ [0 ἃρΎΘ6 
ΜΠ ἃ τυϊθου Β ἀθϑῖρη. ΤῊϊ8, μουσουθῦ, οδη ΟἸΪΥ 6 ἀρραγεπέ. Νοίβμίπρ' 
Ῥαΐ οπ6 τηθαπίπῃρ' ὁπ γεαϊίγ ἄρτθθ τ 15. ἀθβῖρη. ΟΥ̓ οουγχβα {86 
οοπίδχὺ τατιϑὺ αἰνγαῦβ Ρ6 ἰαΐκοι δίοπρ' νγιι {8ῃ6 Ὀθαγιηρ οὗὨ βοῃ ΒΟΟΡ6 
0ἢ ἃ ραγίϊουἶαν ραββᾶρθ, [1π ἀου Ὁ] ΟΥ ἀποδγίδιῃ οα868 {Π18 τηπιϑῦ 1Π 
ἃ γθαῦ Ταθαβαγα ἀθοϊάθ, ἔὉΓ πὸ ὕνο 1ῃὐθυρυθίδι 8. οδη ἀρΎΘ6 Ὀοΐῃ 
αὐτὰ ἐμ6 βοορα δπᾷ (86 ρϑμοῖαὶ οοηίοχύ. Απι Θχϑίρ|6 [0 ΒΠΟΥ {μδῦ 
186 σϑηθγαὶ Βοορθ οἵ ἃ Ὀοοῖκ ἀπά {86 βρθοῖδὶ βοορθ οὗ ἃ ραββαρθ βοίῃ 
γ᾽ 6]α οοπβιβίθπ ἀπα ρσόρ80 16 ἰηἰεγργθίδιοηβ, ρϑύνγθθμ συ ΒΊ0ἢ 10 15 α1ΠΠ- 
οὐ] ἕο οἤοοβθ, μα8 θ6θῃ ρίνϑῃ τῸπι {πΠ6 ῬᾶτΆ} 16 οἵἉ {Π6 Ῥγοαϊρβὶ βοῃ 1 
Τλκα χυ. οοογάϊπρ' ἴο {Π6 σαηοσαὶ βόορθ, [86 οἱ6Υ ἃπα γοῦηροῦ 
ΒΟ0Π τϑργθβοηῦ {π6 67 δῃηᾶ {π6 (ἀθη116: Ὀαὺ δοοογαϊηρ' ἴο {π6 Βρθοϊδὶ, 
1η6 ῬΠατῖβθθ δᾶ {μ6 βίππου. ΤΈΘγα 15 10{Π6 ἀουιδύ ὑμπαῦ {8 ῬΔΥΙΒΘ65 
ΔΗ ΡΠ οᾶηΒ ἃγ6 δἰτηθα αὖ ἴῃ {16 ρϑιϑῦ]8, δἰΐμου ἀἸγΘΟΥΥ οὐ 1πα1- 
τϑοῦγ. ὙΠῸ ᾿παπιθάϊαθ ΒοορΘ 18 ΔΙ ΎΔΥΒ τόσα νϑίθθ}]8 ἀμ πΘΙ ΡΥ 
[πᾶπ [μ6 ρϑηθγαῖ, [ῸΣ ΤΠΘΩΥ͂ Ῥᾶβθαρ' 65 ΠΊΘῪ ΠδΥΘ ὃ ὙΘΙῪ ΤΟποΐΘ ὈΘΔΙΊΠρ; 
οα {π6 Ἰαἰΐεῖ, ΟΥὁἮ ΠΟΠ6 ἐμπαῦ 18 ῬουοΘΡΟθ]6; Μ 1116 ΠΟ 016 Ῥ,ΘΠΘΓΆΙ ἀΘΒΙΡῊ 
ἸηΒΥ͂ ροῦνϑᾶθ δηά πη106 81] ραγίβ οἵ 8 ἰγβαΐίβθ. 

ΤᾺΘ σϑῆογαὶ Βοορθ τηυϑῦ ποῦ μ6 τ] 16 ἀροη ἔου {Π68 ἱπίογργοίδίοη οἵ 

Ῥαγίϊουϊαῦ βθοίϊοηβ ΟἹΓ ραβϑθᾶρβϑ, ΝῸΓΣ οδῃ 10 06 δα βϑίϑοίου!ν ρρ]16α 

ἴο τϑίωουθ ΒΆΘΗ ἃ οομ Βοῖοι ἃ8 ΔΡΌΘΑΓΒ ἴο οχϊδῦ ούνγθθη δὰ] δηᾶ 

Φαιαθβ, βϑοασβα [86 ρΌΠοΤΑΙ ἀθβῖρη οἵ ἴπο86 συιουβ οδηποῦ 6 τα- 
σαταθα ἀ8 ὁπό ἐπίηφ, δαἀταϊἐπρ' οὗ πὸ οοΠ]αἴοταὶ ἀἸβοιββίοῃβ πα [0] ουσοά 

οὐδ ὙΠῸ απϊΐοττη οοπδβιβίοπου. [Ἢ {86 οα86 οὐ [μ686 Ὑυιίουβ ἃ σϑῃθγαὶ 

ἄββίρῃ μᾶ8 Ῥθ6π ἀουϊνβα ἔγτοπα ἔνγο ραγίβ οἵ {ποὶν ΤΡ Β0168, τυ Β]ο τοίου 
τηοϑὺ ἜΧΡ ΟἿ ΠΥ ἴο }αϑ 1Ποδίϊοπ ὈΥ ἴδ ἀπά Ἰυδβοδίίοπ ὈΥ ΓΒ, 88 

16 16 ομὸ τηϑϑῃὺ ἰο βου ὑμαῦ τηδῃ 15 5014 64 ὈΥ δι ἢ αἷοπθ, δηᾶ 

1μ6 οἶμοὺ (μα μα οαπποὶ ΡῈ 7υβι 64 ὈΥ ἃ ἴδ μι 068 ποῦ ἑθμὰ 

(0 ΠοΙίπθθ5. Ὑοὺ {μ18 Ἰδεῦου 18 ΒΟΔΤΟΘΙΥ {Π6 σΘΠΘΙΓΑΙ ΒΟΟΡΘ Οὗ «Γ:Π165}8 

ἘΣ βι16. ΤῊ {{π βΒᾶτη δ τωϑηποῦ Ὑ76 ταϊρ ῦ Βμονν {παὖ [88 σθηογα ΒΟΟΡΘ οὔ 

{μ6 ΕρΙβΈ165 ἰο {π6 Οα]αίίαπβ ἀπᾷ Βοτηδῃβ ἰ8 186]688 11 τϑβοϊ τηρ᾽ 8 

ἀρραχϑηὺ οοπέγδιοίΐου θούνϑομῃ αἰαί. ἴν. 10, 11., 8) Βοπι. Χιν. ὅ. 

ΤῊ οοπίοχί ἴῃ δἰ ἴμ 6 Ὑ οᾶβθ 18 βυηοϊοπὺ ὕο βῆονγ {Π6 ΤΙ ΓΘ Β τηθϑῃ]ηρ:. 

ΤῊΘ ἀροβίίβ ἄοεβ ποὺ αδεοϊμέεῖψ ἔου Ὁ οὐ ἅΠονγ {Π6 οὔβογνηθθ οὗ 

ἄαγθ. [π Βοχα. χῖν. ὅ. ζο., μ6 ρῖνϑβ πὸ ἀθοϊβίοπ, μαῦ ἰδ γ8 {ῃ6 ὙὙ0]6 

ΒέΓ 88 οὗ {π6 ροϊπῦ οπ ἱπτγατᾷ σοπνίοἰΐοθ. 1 {μ8ὺ Ὀ6. δοπβοϊθηουϑβ 

δῃᾷ ρᾳτθ, μα “σου ποῦ Ἰηζοσίασθ. Βαὺ ψ θα {86 Οδ]αδηβ οὐβουνοα 

ἄλγα δῃᾷ τωομίμῃβ ἴπ ἃ βίδυϊβῃ, βυροιβιουβ ταρίμοα, ὙΠ 56 1{- 

τἰσ ὐβοῦβηθββ οὗ βρίτῖῦ, μ6 ὈΪάπλθβ ἴἤθτα. ᾿ ΤῊ {Π6 βρὶτιῦ δηα τηοῦγϑ 

ὙΠῚῈ τ ΒΊΟΙ βαοῖ ἄδγβ ἅΓ6 ορβεσνϑᾶ ἀθίοσταϊπια μϑμου ΤΠΘῪ 8.6 σὶρ ῦ 

ΟΥ̓ ποῦ ἴπ {μ6 εἰρεῦ οὗ αοἄ. Τπ {μϑπιβοῖνοβ ΠΘΥ ἅτ Ἱπαιθυθηῖ. ΤῊΘ 

Ομαυδοίοσ οὗ {π6 Ῥϑυβοῃβ ἴοο, 6188 οὐ (θη 118, τηακοθ πὸ αἴ γΘΠο6 
ἴὴ 861. Α1] {π|β ἰβ ββονῃ ποὺ ὈΥ͂ {μ6 ρΘΠοιαὶ βοορα Ραύ ὈΥ {86 

οοπίοχὺ οὗ [86 ραββᾶρθββ'ι ἊΑ Ῥᾷγ8}168] ρηββαρθ τηδῦ 8180 διββιβῦ 1 

1[ηὴ6 ἀοίογτηϊηδίζοι, Σ ψΆΘη Ὁ 5ῃο 75 {πᾶ ἀποίμου βιουϊα 6 ἰδίκθῃ 



ἙἙταριϊπαξίοη 956 ϑ.ορό. 28 

ἴῃ ἃ ραγέϊουϊαν Β6η86, ἐλαΐ 86η86 ουρίιξ ἰο δ δάορίοα, ἐπουρ 186 
ΒΟΟΡΘ ΠΙΔΥ ΔΡΡΘΩΣ ἰο Ββυρροτύ ἃ αἰἤδγοπῦ βθηβθ. ΤῸ βῆονγ ΠΟΥ 
ΠΘΟΘΒΘΆΤῪ ἰὖ 15 ἴπ ΒοπῚ6 Ο88608 δἰ Ἰϑαβύ ἰο (ακ {π6 δηθτο οοπίοχύ 
ΔΙουρ γι {86 βοορα ᾿πίο δοοουπῦ θη {π6 16 18 ΒΟπλ6 ἸΠΟΘΓΔΙΗΥ 
ἴῃ ἀροδιηρ Ὀούνθθη ὑνγο ἱπίθυργθίδομϑ ὙΥ81Οἢ ἈΡΡΘΔΓΡ Θαυλ}}γ ἴο 
ΔΤ ΟΏἾ86 Ϊ 186 Ἰαὐΐογ, ἰοῦ ὰϑ8 ἸοΟΚ αὖ {π6 4ἀ2π4 Ῥρβδΐτη, ἴπὰ 1 Οἢ 
{π6 ΒρΡΘΆΚο δχοϊδίτηβ, “ μη 5818}} 1 οοΐηὴβ ἃπᾶ δρρθᾶγ Ὀβίοτθ 
αοα»᾽ ὙΤῖβ Ῥῇταβθ, ἀρρϑαῦ δείογο Οὐ, οΟΥ 866 ἐΐθ ξαοθ 9} Οοά, 
ΤΩΔῪ ΤΏΘΘΏ, 8566 ἤΐδ ξασ6 τη φίογψ, 6η7ον α 8ἰαΐθ 9} ὀίοδϑθάημθβ5 εοἰξῇ 
Οοα ἐπ μεαυθη, 85 βθοίηφ αοα βοταθίϊταθβ ἀθποίθβ Απά βοῇ ἃ 56 η86 
ὙΤΟΙΪα Βδιτηοπῖβ6 ἐο ΓΘ ΌΪῪ γ706}1 τι {86 βοορθ πα βουῖθβ οἵ {88 
οομαροβιθίου, ΤῊ ὙΣΙΘΥ Ὑ15Π65 ἴον ἀθαίῃ ὑπᾶῦ Ὧ6 τοὺ {86 ΒΟΟΠΘΥ 
ΘὨ͵ΟΥ͂ {π6 ἱπιτηθάίαίθ ργθβθῆοθ οἵ {πὸ ἀϊνιηθ Βϑίηρ. Ορργϑβεβα δπά 
ἀοβροπάϊηρ',, οὐου μοὶ ηθα πιὰ 016 ὈΠ]ον 5 οὗὁἨ δανοιβιν ἂδπα βυτγ- 
τουμ6α Ὑ{Π Θπμθιηῖθ8, π6 ἸοοἹςβ ἔουγαγὰ ἰο ἃ Ὀούϊου βίαίθ τι} ]οπρ-- 
ἴπρ' ἄρβῖσθο. ΤΠ ρσϑηθυαὶ βοορα οἵ {π6 Ῥβαίτη οδῃημού 6 ἀϊβοονογθά. 
ῬΤΟΡΘΌΙΥ Ὁ τγὰβ δοτηροβοά ἀπσίηρσ {86 ἐΐπη68 οἵ {86 Βαρυ]ομίδη 6 Χ 110 
ΟΥ Ἰαίου, ἴὉΥ 1 ἄοϑβ ποὺ θοϊοηρ ἰο αν, Τηθ τυῖΐου ἴῃ {μ6 τουτί ἢ 
γ 86 Τα ΘὨ 015 {86 ρ]Θαϑαγο ὙΠ Β1Οἢ μ6 Παα δοσοταρϑηῖθα {88 τηὰ]- 
ἐἰϊαᾶα ἰο ἐπα βουβὸ οὗ αοα: δηᾶ {818 ἀδίθυγαϊπμθβ {86 βθῆβθ οἵ {86 
ΒΘΟΟΠά γοῦβ6. ἢ  ΒΙΟΙ, ἔν ἴτοπὰ {Π6 ΒοΙγ απ, 6 ΘΧΡΥ͂ 5565 Π1Β ἰθυνθηῦ 
ἀοβῖτο οὐ γτουασηΐηρ' (0 « 6γ Βα θιη ἃπα σουβρρὶηρ (ἀοά 1. [86 ἰθΙαρ]6. 

Τηῃ Μείι. ν. 2δὅ. γγ τα, ““ἄρυθα σὴ {πϊπ6 δάνθυβαυν αὐ] ΟΚΙΥ, 
ὙγΒΙΠδὺ ἔμοὺ αὐτὸ πὶ {86 ὙὯΥ ὙΠῈῺ Εἰ; 1οϑὺ αὖ δὴν {ϊτὴθ [Π6 δᾶνϑ- 
ΒΆΙῪ ἀοΙῖνου (μ66 ο {μ6 πᾶσα, δπᾷ {π6 Ἰπᾶρθ ἀβίνου (μ66 ἰο {π6 
ΟΠοοσ, δηᾷ τποὰ θ6 οαβῦ Ἰηΐο ρυΐβοῃ.) ΤὨ1Β ραββᾶρβ ἢ85 θ66Ὲ 1ηΐθυ- 
ῥχοίθα δἰΐμον 11ύθγα Πν οὐ ἢρυτγαῦνοϊυ. ἀοοογάϊῃρ ἰο {μ6 ἰαΐίαν, 1 
γοίουβ τὸ συϑοομοι ]αίΐϊοα τὰ οὐ ἴῃ τνἱοὸν οὗ αὐπτ6 τοί θα ΟΠ. 
ΤῊ δάνθιβαυ 185 αοᾶ, π6 Ἰυᾶρα Ουιβῦ, {π6 οἴἶδοθν ἀθαίμ, {ἐπ 
Ῥυίβομ 8611 οὐ ρυγραίοτίδὶ ἔσθ αἀδοοσγαϊηρ' ἴο {{π ἔοστηβυ, 1Ὁ Ὑβίθυϑ ἴὸ 
οοπᾶάποῦ πὶ {πη18 16 ἴπ τοϊδοι ἴο οὐν [8] οστιαθη. ΤΠ6 ἀοοίγηθ 
ὙΒΙΟΝ ἱπουϊοαίθβ {π6 ἀατγ οὗὨ Ὀοίηρ Θαβ]ν ἀηᾶ αὐ! ΚΙ ἀρρθαβθα 18 
Ποτα ϑηΐοτοθᾷ. [1Ἃἢ ἃ οἷν] ἰανγϑαϊΌ, 1Ὁ 18 θαβῦ [0 ΘΟΙΡΓΌΓΆ186 1Ὁ; [ῸΥ 1} 
{86 Ρ]αΙ ΠΕΡ ργοβοουΐθ τὖ ἃπα {π6 Ἰπᾶρσ Ὀ6 βθυθῦθ {88 αὐἱουτηοβὺ 
ΤΥ ῖπρ Μ11 6 δσχϑοίθα. ΒΟ βθηβθβ 8θθηι ἴο ἄργτϑθ ὙΠ} [88 ΒΟΟΡΒ. 
Βαυΐύ σ μη {16 ράγΆ}16] ραββᾶρβ ἴθ ΤΠ Κ6 15 ΘοΙμραγθά, νγ76 886 ὑμαῦ {π8 
Ῥγοβθηῦ ΟΠ6 Βδ8 πῸ υϑίδσθῃηοθ ἰὸ ἃ βαύασθ βίαίθ ΠΟΥ ο ὕπ6 ραμβῃγαθηῦ.. 
το ΜῈ 1πϑιοίοα ἴπογθ. Τὸ τοίϑυβ ἴο 8 βαὶ 1π ἃ οουτύ οἵ }υδ166 : ““ 6 
που ροοδὺ χη (ῖπα δάνθυβαυυ το ἐπ6 τηδρ᾽βίσαίθ, 48 (μου τὺ ἴῃ {Π6 
Ὑ6Υ, σῖγα ἀΠροποα {παὺ ἰοὺ πιᾶγοδῦ μ6 ἀρ γογθα ἔτοσα πηι, 1θδὺ ὯΘ 
μ816 {866 ἰο {πο 7υᾶσο, δπᾶ (16 πᾶσα ἀρ] σον ἴπ66 ἰο {16 οὔοοΥ, δμά 
{86 ΟΠΘΟΣ οὐδὲ ἐμθ6 ἱπύο φυΐβοῃ. [6611 {π66 ποὺ 5μ8}ῦ ποῦ ἀδθρατγί 
ἴμαποθ {111 μοι μαβὺ ραϊᾶ {16 γνϑγὺ ἰαϑὺ ταῖίθ." ΤΚα χΊ!. ὅδ, ὅ9. 

Βοίβ {πὸ ρϑπογαὶ δηᾷ βρβϑοῖδὶ βοορθ μβᾶσ θθθῃ δρυβθά. ΤΠ 
ἔὈσταοσ μᾶ8 Ῥθθῃ ταὐβαρρ θα {πτουρῈ ἐουρο α!π6588 οὐ πορ]θοῖ οὗ {88 
Ἰαϊίοσυ. ὙΒοα ἃ σμοΪ]6 βοοῖς ἔγοια βγβϑὺ ἰο ἰαϑῦ 888 Ῥθθῃ τγϑάποβα ἴῸ 
ὁπ6 Ῥοϊηῦ οὗἉ νου θποο {π6 τυϊτοῦ βοὺ οαὖ, δα ὈΥ ὙΙΟᾺ 811} νγὰϑ 
τορυ]αϊθα, νἱοίθποθ ἰβ ἄοπθ 10. ΤῊΒ ΥἹΡΌΓΟΙΒ. ὉΠΊΤΥ 18 ὙΘΙῪ ΤΑΓΟΙΥ͂ 
Τουμᾶ. ΑἹ] ρατίβ βᾶνθ ποὺ ᾿πυδυ ]Υ ἃ βίγιοῦ σοηπθοίίοι τι {Π8 
θϑποταὶ βοορθ. ΜϑΗῪ 8.6 τποχα οδίξο᾽ ἀϊοεία. ΤΏΘΥ ἅτ αυϊΐθ ἔογοῖρα 
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το ἴ, ΤΠ ΒΙΡ]16Α] πυϊίοτβ, ΠΠ1κὸ 411 ἀποϊθπῦ δηα ΡΟΡΌΪΑ7 Δα ΠΟΥ, Ὑγ6 16 
ποῦ ὙΘΙῪ τηθίμοά!οδὶ ; ἀπ ἰο γτϑάμποθ δυὐθσΎ ρᾶγί οἱ ἃ αἰβοοισβα ΟΥ 
τυϊάπρ' ομμαπαίϊηρ; ἔγτοτα {μθτὰ ὕο 006 β΄ΘΠΕΤΙΆΙ ἀ ΘΒ, 88 ὑποαρἘι 1Ὁ γγ ΓΘ 
Ἰορίοα γ τοϊαϊθα ἴο 10, 15 ργβροβίοσοιβι ΤῈ Ἰπῆποποο οὗ {Π8 βΘΠοΓΑΙ 
Β6ΟρΡ6, {μογοΐογθ, μδ8 οἴη ὕθθπ οχαρρογαίθά. 118 88 Ὀθθῃ {80 
οα86 ὙΠῈ τοβρθοῦ ἴο {86 ριορμοίβ. ἰμἰθγργθίθσβ, τ Ἰβαρρυθ 6 ΠαΊηρ' 

(86 πϑίυτο οὗ ὑπ6]} βύγ]6, {μ6 βίαΐθ οὗ ταϊπα ἴπ 10} {Π6Ὺ ΒΔῪ {86} 
οαρίδίια ψιβίοηβ πᾶ αὐξοτγϑα {Π 61} οΥ̓80165, Βᾶγ}6 Τοαβοηθα τηοβύ ΘΥΥΌΠ6- 
ΟἸΒΙΥ ἴῃ τορατὰ ο ἐμβθὰ. ΑΒ 1 {86 5Βἰταίπβ οἵ ΕἸΖΘ 168] οὐ Ἠοβθᾶ, 
οἰουάοά ἱπ πλΥΒΙΘΓΎ 88 ΤΠΟῪ οὔθ ἅτ, Βμου]α Ὀ6 αϊρεβίθα {|κ6 ἃ οϑάθ 
οὗ Ιανγβ ΟΥὁ 8ῃ ἰσϑογαῖο ἰγθαί!βο. 

Αραΐῃ, [π6 βρϑοΐδὶ βοορθ μὰ8 βθθὴ δρυβθϑα ὈΥ͂ ΒΟ. 88 ΒΌΡΡΟΒΘ ἱπαῦ 
ἰῦ ουρθῦ ΔἸνγαγβ ἴο 6 ἀϊγθοῦ οὐ ᾿πητηθάϊαΐθ, πὸ Ἰηλογργοίδίλουι ὈθΙπρ' 
ΘΠ: 551016 ὁχοθρὺ Ὁ Ὀ6 οὗ ἃ Κιπᾶ {πδὺ σου] Ὀ6 γϑδάην ἀρργβμῃθπαθα 
Ἀγ {86 νυ οι σοπίοιαροσασίθβι Βαῦ 1Ὁ 18 1] ΥΙΟῸΒ ἴο ὑπ6 ὈΓΘαΙΟὕ0Π8 
οὗἩἨ ργορμοϑίβ δηᾷ {886 ἐθδομίηρβ οὗ “ϑϑ8 Οτιβύ, ἰο σϑθάποθ ἔπθηὰ ἴο 8 
βίαϊθ ἰη ψ ΒΊΟΝ {μον ταῖρας 6 βυρροβθᾷ ἰο φργθβϑηὺ 8 αἰβυϊποῦ, οἰθαγ 
1Ἰάοα ἴο βυοῖι 88 ἰϑύθποα, ΤῊΘ ἀϊβοοῦτβοβ οὗ [86 δίνουν σσοτ τπὐθηαθα 
ἴον Ταὔατο ἃρθ8, ἴθ ψΒΙοἢ {μπ6 1. [11] βριγιῦπα! βρη !ἤἔοδποθ ταϊραῦ Ὀ6 
στδάθα!ν ονοϊγοᾶ Ὀγ {86 ἔ ἢ δημα μόρα οὗ Ὀθ]ιθσθβ. ΤΉΘΥ Ὑ76ΥΘ 
ἀαΥῖς ἴο ἔποβο βϑίοσθ βοτὰ {μ6 0. σατο ἢγβϑύ αὐΐοτοα, Αἰον 815 τβυτ- 
γϑοῦίζομ δπᾷ {π6 οἱ οὗ {π6 ϑ'ριτηῦ μ6γ θαρδῃ ἰο 6 Δρρυθιθηαθά. ΤΠ 
ΒΙΡΙ16Ὰ1 ὈοοΚδ, ἐπουρ δἀάτθεβθα ἴο οουίαϊῃ τθαθυβ αὖ Ππ6 ἢγβύ, ὑ76 70 
Ἰη απο [ῸΥ 8411 ταϑη πᾷ. ΤΉΘΥ οοπίαϊη τηᾶπΥῦ ἐμῖηρΒ Μ ΊΟΝ,, ΓἈΙΠΌΪΥ 
ΔΡΡυθβοηᾶρᾷ αὖ θτβί, νυ} θ6 Ῥούνου. ἀπαουβίοοα ἴῃ Ῥγορουθίοιη 85. {86 
Βρί τῖσαδ] θχρουίθμοα οὗἉ μυτηδηῖν 15 ἀθνοορθά. 

Τα {π6 οα86 οὗ [86 ρθη θυδὶ βοορθ, Ὁ Μ11 6. ἀοβιγα]θ ἰο ᾿ἱπίασργοῦ 
ΤΩΔΗΥ ὑπΐπρβ Βοτο δπα {86 γθ, πού ὈΥ ὑμὶν οοππθούϊοῃ τ] τῦ, Ὀαῦ ὈΥ͂ 
[86 βυθ]θοῦ ἐγθαίβᾷ οὗ ἴῃ [μ6 ρίδοθ μου {Π6 0 οοοισ, Απα 1η [86 
ο886 οὗ 116 βρθοῖαὶ βοορβ, ψχ16 ταυϑί ποὺ ᾿ἰταϊῦ {π6 δχροβιίιοπ οἵ ραγίϊ- 
Θὰ 8 βοοῦοηβ ἃπα ραββαρθθ ὈΥῪ ἡ μαὺ {μ6 ἤγβὺ τϑϑθυβ ΟΥ̓ ΠΘΔΥΘΙΒ 
{πουρθύ, Ὀυὺ τορατὰ ἸΘῪ ἀπ του ρθηοταὶ ΘΟΠΒΙ ἀθΥ ΔίΔοσ8, Ὑ}Π116 Ὑ76 
Ιοοκ αὖ {π6 σοπισηθποθιηθπῦ 8ηα οἷοβα ΤῸ 1πα] ΘΔ 10Π85 οἵ ἃ ΟΡ] οοτη- 
ὈΪ]οία ἴῃ 1861, ἐπουρῇ βυρβογνίπρ τ τὰν 6 ἃ σ'ΘΠΘΙΆΪ ῬΌΧΡΟΒΘ, ΟΥ̓ 
ουπίηρ δῇ ἱπάοροπάθηξ Ππκ πὶ {π6 οΠαῖη οἱὗὨ δ δγραμηθηί, ΤΠ6 
σϑῃθγαὶ βθορθ αἰϑβίβίβ ἴῃ δϑοθυϊαιίηρ {πΠ6 βρθοῖαὶ ; δῃά {86 βρϑοϊδὶ 
ΒΟΟΡΘ οὗ ἃ Ῥίδοβ τηΔῪ δἷβο δυο δία [Π6 σϑηθγαὶ. 

Τῃ ἰχτοαηρ' οὗ {π86 5ρβθοῖϑὶ βοορθ μι οἢ οου]α ποῦ νγ8}1 θ6 βθραγαίθα 
ἔγοτα {86 σϑηθγαὶ Βοορθ, γγχ8 βάν Ὀ66ῃ δχδιηϊηῖηρ ὑπ6 βυθ]θοῦ οἵ οοη-- 
ἰαχί, ἔου [88 ΒΟ] ἀοβίρῃ οἵ ἃ ραββᾶρϑ 1165 ἴπ {π6 οοπίοχύ ἱπίουργοίθα 
ὉΥ ἐδ ογάϊπαυυ τὰ]65 τπιϑοᾶ ον ἀϊβοονθυῖπρ {86 εϑμ8 ἑοψιοηάϊ. 1 
ΔΡΡΙσίηρ; {μ6 Βοορ6 οὗ ἃ ραββϑᾶρθ 0 {πμ6 1πἰογργθίδθοη οὗ 10, γ1χ6 ΔΡΡΙΪΥ͂ 
186 οοπίσδσχί, 

Τὸ τησδὺ αἷβο θ6 οὐβουνϑαᾶ, βϑίμου {86 ῬΓΘΠ1565 8η6 ΘΟΠΟΙ ΒΙΟΏΒ 
οὗ ἀγριυχηθπίβ Ὀ6 βίαίθα ΟΥ̓ ΒΙΡΡΥΙΘΒΒΘα ; δηα ὙΒΘΙΠΟΥ 8ῃ οΟὈ]θοίϊομ ἴο 
ἍΓΙΟΙ Δ ΔΗΒΎΘΥ 15 σἴγθῃ 06 ΤΩΘΥΘΙΥ ᾿τηρ 164, ΕὟΟΙῚ ΔΠΥ͂ Βα. ΒὰΡ- 
ῬΥΘββίοῃ ΟΠ Οὔ ΔΥ1568. 

Τὴ Βοτα. ν. 12. {π6 ψγογᾶβ, “9 .Α5 ὉΥ ὁῃ6 τηϑῃ 5βῖη θη ἑεγθᾷ τηΐο {86 σχου]α 
δηᾶ ἀοαίῃ Ὀγ εἴπ, δπᾶ 80 ἀθαίῃ ραββθα ἀροη 81} τηθπ,᾽ ὅσ., ἴοστα (86 

1 366 ΟΟ]]οΥοχ 5 Ηοιτηθηριίίαθο, 8 104. Ρ. 84. 6έ δοᾳᾳ. 
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Ἀτϑὺ ταϑαθοῦ οὗ ἃ ρᾶγα 116] οὐ δοτηρδγίβοι ᾿πβυϊτα θα θδίνγθοη {Π6 βαῖνα- 
ἴομ ργροθοάϊπρ' ἔτοσα ΟΠ τῖδὺ ἀθὰ 186 ΤΩΪΒΟΙΎ ῬγοσΘθαϊηρ' ἔγοσα Α ἄδχῃ. 
Ῥυΐ νγγὰ Ιοοῖκ ἴῃ σψαΐῃ [ῸΣ {Π6 σοΟΥΥ Βροπαϊηρ' τηθαροσ. [Ὁ 15 ΒΌΡΡΙββϑᾶ, 
Τί ἴα Ἰοῖ ἴον {86 τϑϑάουβ, ἰο Ὀ6 βαρ! ἔτοτα {ῃ6 ὁπ δηυμποϊαίθα, 
ὙΥὨΙΟᾺ οδπι Ὧ6 ΤΟ] ἄομο ΟΥ̓ ἰμ6 δα οἵ {86 βυοοθϑάϊπρ' γθυβθ8 ἀόνῃ 
ἴο {86 εἰρμιύθοπίῃ. Υο ἄο ποὺ ἀρυϑθ σιθῃ {μ6 τπίθρργθύθυβ σσὸ ἡπὰ 
[8 ΘΟΥΓΘΒΡΟΒΙηρ' ται. Υ οὗὨ ΘοταρδυΊΒοη 1 ““Ὅἷ1ἘὮῸ 158 {μ6 ἤρατο οὗ 
ἢ {μα γγχαβ ἴο οοιμθ,᾽ νοῦ. 14. Ουν ΕρΊ ΙΒ ὑγδηβίδίουβ, 0 80- 

ΠΟ ῬΘᾶΣ ἴο μᾶνο ρ]δοθᾶ 1Ὁ ἴπ {86 οἰρμύθθηψη σϑῦβ8, Θποϊοβιπρ; 18--- 17, ἴῃ ἃ 
Ῥδγθαμ 6818 λον ατοίϊαβ, ΥΥ̓ οὐβύθϊπ, Βθίομθ, πὰ ΕἸαδῦ, σθυίδι ]ν ΟΥΤ. 

Τὴ 61]. 11}. 20., “Νοῦν ἃ τηθαϊαίοῦ 15 ποῦ οἵ οὔθ, Ὀυΐ (ἀοᾷ 15 οπο, 
[π6 σοποιαβίομι ἰβ ἰο Ὁ ἰο 6. ἄστατη. ΘΙπΠ66 ἃ τηθαϊαίου ῬΓΘΒΌΆΡΡΟΒΘΒ 
ὑπο ραιθβ, δπᾷ οἄ 18 οἴθγμδὶ πηϊύγ, {86 ῬΤΌΠαΙΒ6 τηδθ ἴο ΑὈγΆΒδγα 
5. ἀθροπαθπῦ ου οα αἷοπθ. οί Ῥγόμβα ἀπα ΕΠ] Η]τηθπῦ ἀγα 8}1|τ6 
Ηἷβ ἴτθ σι, Τῷ 1β ἐπουθίοσθ δρουθ {88 1δνγ 1ῃ συ οἢ {Ππ6 βοραγδίοα 
Ὀούνγοθα το ραχίϊαβ τϑαυγοθ ἃ τηραϊδίου, δηα {Π6 ᾿ξ] Π]παθπῦ 15 
ἀορεπάοραῦ οα {π6 «ΓΘ ῬΘΟΡ]8 885 οπϑ οἵ ἔβθια. ΤῊ ῥγομηῖδα αἸ 68 
ἴτοια (86 ἴων, θοΐπρ' ὑμ8 ἃ ΒΌΡΘΥΙΟΥ ἀγτατισθιηθηῦ ἰὼ 1{. [10 ὈΘΙοπρβ 
αὐδεοϊμέοίψ ἰο ἐδ6 φέογηαΐ οπο.. 

Τη ΗΘ}. 11. 4., “ς ἘῸΣ Θυθυυ ποῦβο 15. δυ] θα ὈΥ βοτὰ οπθ, Ὀαὺ ἢ 
ἐπαὺ θα] 411 {πϊπρδ 15 Οαοά," βοπλθ {81πκ ὑπῶὺ 086 σομποΙαβίοπ 18 Βαρ- 
Ῥγοββοά, οὐβμουβ {86 τοῖποῦ ῬγθυηΐβθΊιυ ὙΠῸ [ΌΥΤΔΘΙ 18 1π6 ορϊπίοπ οὗ 
Ῥιβοαίου, Οὐδαοσ, δηᾶ ϑέυασί. ““Ηδ σδο ἔουπαοα [μ6 πουβε οἵ ἀοα 

15 αοἂ; Ὀαὺ Ομ τῖδὲ Τουπᾶορα [π6 μουβα οὗ αοᾶ; ἐμογοίοτο (ὑμυιδῦ 18 

(οᾶ, ἀπᾶ Θομβθα ΠΟΥ στοαΐου ἔμᾶπ Μοβθβ.) 50 Ῥιβοδίου αἀὐϑυγβ οὐ 
186 διρτπηθυῦ. Βα γγ7ἷὰὲ ἅ.6 ροιβυδᾶβα {μδὺ {815 Ἰπύουργοίδοῃ 15 
ἱηοοχτϑοῦ, Τδδΐ ρίνϑθῃ ΡΥ ΒΙθοὶς 15 {π6 Ὀϑβί, 

Τὴ αδΐπρ' 1[π6 οοπίοχύ, 1ῦ Μ11}] θ6 ἔουπᾶ ἐμπαῦ 6 ουϊἄάθηοθ οἱ ἃ ὁϑὺ- 
ἰαῖπ ἱπίουργοίαϊίοα ἀθάποῖθ]β ἔγοτα τῷ ἀοθ8 ποῦ οἴϑθῃ διιουπὺ ἰο 

οαγίαϊπγ. Α ἄθρτϑ οὗ ργοθδθ} 1 15 811 ὑπμαῦ οαα Ρ6 γϑθβοῃθα Ὀγ 1. 

ΤΊ 18 ἃ ΨΘΙΥ͂ γαϊαθθϊ αἱα, Ὀαύ 1 15 ποῦ δἰνγαυβ ἀθοίβῖγθ ἴῃ 1τὺβ ἰθϑύϊ- 

ἸΏΟηΥ. 186 ἔ]οσίηρ Χαμ ρΓ65 ΤΩΔῪ Βαθῆοθ ἴο βῃονγ {886 Ἰοριητηδῖθ 
ΘΡΡΙτοδίϊοι οὗ 10. ! 

Ῥραὶ. οχυἹ. 24. ““« ΤΉϊ5 15 (86 ἄδγ (μ6 Τιογᾶ δίῃ πιδᾶβ: να ψ1}} 

τοὐοῖοθ δῃᾷ 6 ρ]δᾶ ἴῃ 11.) Ηδτθ τσ μαὺ 18 τηθδηὺ ὈΥ͂ ἐλε αν θᾶπι ΟΠΪΥ͂ 

06 ρσαἰϊμοιθᾶ ἔτοτα (π6 οομξοχύ, Υ6 Ἰοοὶς Ῥδοκ ἰο ὑπ6 ὑνϑηΐγ-ϊγά 

νοσβα, ατίμου 5} ἰο μ6 νϑύβθα (1ὅ---18.) σοῦ {886 Ῥθορὶβ ἃτ6 

ἀοβουθεᾶ δ θη οσίηρ {πΠ6 βαποίθαυυ ο οἷν ὑμδηκβ, πη 5.1] ξυμ 

ἰο τιμᾶ ρῥγβοθᾶθβ (ὅ---14.), σ ποῦ 1Ὁ ἀρρθᾶτβ {μαῦ «ἰθβονδθ ΒαΒ 

ἀο] νοτθᾶ Τβγαθὶ ἕτοια ρίθαῦ ἀἰβίτθββ, δῃᾷ 80 ργονϑᾷ Βίτηβϑ! ὑσουίῃν οὗ 

οομῆάοποθ ΑΘοουΔΙ ὨΡῚΥ [88 δσργθδβίου 1ἢ αἀπθβίίομ ταυβῦ ἀθῃοίθ 

ἔ].6 ργοϑρογοιιδ ἐΐπιθ τυ]ῖοῖ; ]Ι5γαθὶ τυα5 ποῖῦ ρεγηνέθαί ἐο ΘΉ7ΟΥ ἔπι} τ}0 15} εν 

[μ8 ἄϊνίπο ἕἄνοισ. «6 μόνα πιαᾶθ ἐΐο ἄαν, 85 θοὶηρ [μ6 δαῖμον οὗ {π6 

ἨΔΡΡΥ͂ ὁμαηρθ ἴῃ {π6 οἰγουτηβίδμοοβ οἵ {π86 ῬθΟρθ. ΤΉ 15. 10 δ - 

Βῖοῃ ἰο {π6 τοροζίψ βαδϑαΐδι, Δ8. πὰθ Ὀ6θῃ οὔθιι ἀββασαθά. 
Τὴ 1 Κίηρϑ χχὶ!. 16. Μίοαΐδῃ βαγβ ἰο {π6 Εἰπρ' οἔ 18εδο], ““ ἀο ἀπά 

ῬΥΌΒΡΘΙ, [Ὁ {μ6 Τμογᾷ 5881] ἀθιῖνον 1ὸ ἱπίο {π6 Βαηᾷ οἵ {86 Κιηρ, 

ΤῊ 18 βαξιοεϊηρ' Ῥγοιηΐβθ Βθθπι8 βίϑηρ6 δὖ βτβὺ βιρσθί, ἃπα ἈρΡθανΒ [ο 

1 66 Πο Ὑγοὐΐζο 5 Εχοροῖ, ἩδπάΒΌΟΒ. 
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οοπίγαιοι τιμαὶ 18 το αἱ οἴβοσσβοσο αὐ 1Ὁ νγᾶϑ τηϑᾶθ ἸΣΟ ΠΙΆ Π0, ἃΒ 
{88 ποχὺ γϑῖβθ βΒῃοψγβυ ΑΒΔ Βἴτηβεβ ἢ σοραγαθα 10 88 ΒΌΟΝ. 

Τὴ ΦΖομπ νυ. 39., Ὁ 185 »161}1 Κκπονχῃ ἐμπαῦ {π6 νου βθάγοῃ, ἐρευνᾶτε, 
την 6 ΘἰΠ6 ηρογαῦνο οὐ Ἰπαϊοαίνθ, ϑεαγοῆ {δε βδογίρέμγεδ, ΟΥ̓́ΨΕ 

«οατοῖι ἐϊι6 οογζρέμγε5. ΤῊ σοπίαχὺ Βμου78 ἐπα [Π6 ξΌΓΠΊΘΥ Β8186 15 {Π6 

τλοΥ6 ῬΓΟΌΔ]6, θθοδιβθ ΟἿΥ Τιογά ΤΘργόϑοῖαθ μ18 ΒΘΆΓΟΙΒ 1} {ἘΠ 61 

Ὁ δ 6116 δηά {ποεῖν το] αοίΐαποθ ἰο Δοκπον]θαρθ Π18 ΟἰΔ,τ8. 
Αραΐπ, ἴῃ ΤιθαΒ 1. 16... ““Α1] {πἰπρθ ἀγθ ρᾷτθ ἰο {πὸ ρυτβ," οδῃ 

ΟὨΪΥ 6 ΘΧρ απο ἔλτοτα ἐμ οοπίοχύ, Τύ πηυϑῦ μ6 ἰαίκθῃ σοίαΐνείψ τοῦ 
αὖϑεοϊμίοῖν. ΥΥ̓ΒΘτα [86 ΘΟὨΒοΙΘ 66 15 Ῥυγ6, μυπηδῃ ΟΓαΙΠΘΏΟΘΒ, συ οίῃου 

ΤΠΕΥ͂ τοϊαΐθ ἐο [μ8 88 οὗἨ ἰοοἄ οτ ἰο {μ8 τοϊαίίομβ οἵ 118, 0 πού ἀ6 816 
(86 τὰ, [11 ἴβ οοπβοίθποθ 6 οἰθαῃ ἴῃ {π86 πιδ6 οὗ 11{6 8 Θῃ) ουταθηΐβ, 
Ἠ6 ΤΔΥῪ ἔγθοὶν ρᾶγίακα οὗὨ ὑμθιλ. 

Τὴ ἴμικα χχὶ. 1δὅ., σγ τοϑᾶ, ““ ΕἘῸΣ 1 ψὙ}} ρσῖνα γοι ἃ τοῦτ πᾶ 
ὙΙΒάοπι, τ ῖοἢ 811 ὙΟΌΥ δάνθυβασθϑ 8881} ποὺ 8 80]6 [0 σΙΩΘΑΥ ΠΟΙ 

γοβὶϑί."» Τὸ σἤομι 068 {86 βανίουν Ποῖο σοῖο ὃ ΤΠΟ οοηίοχῦ ΒΏΟΥΒ 

ἐμαὶ ἷ8. ἀἰβοῖρ]θβ ἃτ6 ὅπ6 Ῥϑύβοθβ. Ῥϑυβθουύίομβ {μγθαίθηθα ἔθοτα ; 
δα μα ἐουεῆ 65 ἐμοῖὰ θϑγθμδηα ἔοΥ Βα ἤδυϊηρ, 

Τὴ τοϊαϊίϊΐοῃ ἰο ραγίϊο!θβ, {μοβα οὗ βιυαππαθ ἃγ6 ἔλαθ  πϑηύ- 

ἴηρ, 88 ἴῃ Ῥβδὶ. χὶ. 1.» χ!, 6, ΤΉΘΥ 816 ΘΑΒΙ]Ὺ ΒΌΡΡΙΘα ; ἀπ 8.6 
ῬΙΌΡΟΥΙΥ 80 [01 {16 πιοβύ ρατύ, ἴπ {π6 Δα μουῖβθα ΕΠ ρ 5}. νθυβίοη. 

Τὴ 158. 11]. 14, 1δὅ., νγα τοϑᾷ, “9 ΛΒ συν ὝΈ͵ΓΘ βίοι 6α αὖ [8668 : 

818 Ὑἱβαρθ γγΧἃ8 80 Τηδτγθα τηοῦα ὑπαὶ ΔῊ τη8, 8Ππ [18 ΤΌΣΤα ΤΩ ΟΥΘ 
{μᾶπῃ [Π6 Β0η8 οὗ ΤἸΏ8ῃ : 80 518}1] 86 βρυϊΚ]6 Τρ ην πϑίϊοη8," ὅχο. 
Ἡοτο ὝΕΣ, αθ, μᾶ5. 13, 80, ἴοὺ 1(5 οουγοαθνθ, [86 τηὐουτηθαϊαίθ ΤΟΣ Β 

Ῥοΐπρ' ραγθηι μϑίϊοα. ὙΤῈ6 δηθ μοβὶβ 15 Ρθύνγθθῃ “6 πιαηῳ Ὀδὶπῃρ' 
αϑίομ!ϑηρα αὖ Βἴτα,᾽ ἀπ, ““ Η18 βρυικίτηρ πιαπν παι 8. 

Τὰ Τίζαβ 111. 8., χα τοδᾷ, ““ΤῊΪΒ 15. 86 ἐαι μμ] βασίηρ, Δηα {656 
{πἰπρβ 1 ν1}} {μαὺ "ἴμου αἰῆττα οομδίαηθγ, ὑμαὺ {π6 Υ ΒΟ} Πᾶνθ 
Ῥε]]ονθᾶ ἴῃ Οοἄ τἱρμῦ 6. ΘαΥΘ Ὁ] ἰο τηδιπίαϊη σοοά σψουκθ." ΤῈ 
οοπ͵αποίζοι ἵνα ργϑῆχϑα ἰο {88 σϑὰρ φροντίζωσι 51ρη1ῆθ5 ἐπ ΟΥ̓ΟΥ 
ἐμαί, Τιϊζυβ γὰβ ϑη]οϊποα ὉΥ {Π6 δροβέίβ Ῥαὰὶ το ἱπου]οαύθ οθυίϑιῃ 
ἀοοίτίποθ, {μπαῦ ὃν γιθαηβ 975 [Ἀθτὰ μ15 Βδδγθιβ ταῖρι τοδϊηἰδη ροοά 
οΥ 9. ΤἬΘΙΘ 18. 8Π ᾿πβορατθ Ὁ 16 οοπηθοίΐοῃ. Ὀοίνγθθῃ {μ6 τθοθρ οι 
οὗ [686 ἀοοίπϊμοβ δῃᾶα {π6 ρυδοῖῖοθα οἵ ροοὰ σψοῦῖκβθ. 16 ἰδίου 
οδηποῦ ὃ6 ποῦ {μ6 ἔογμιοσ, ΤῊΘ πΘΟΘΒΒΑΥῪ σοβα]ῦ οὐ ΘΥΔΠρΘ]10Ὰ]} 
{γα Ὀ6] ον 15 ΒΟΙΥ οοπαπού, 
ΤῊ [Ὁ]]ονπρ ΘΧΘΙΡ]68 Υοο ἴο οοηίαχὺ ροΠΘΡΆ]]γ. 1[κ858. 1, ὅ. 6., 

ἐς ὝΤὮΥ βμουϊᾷ γα δ6 βέγιοῖκθη ΔΠΥ τηογ ἢ γ86 ὙὙ1] τοῦο]ὺ τωοσθ δπά 
τόσο: ἰδ ἡ μοΐο μϑϑᾷ 15 βιοῖκ, δηᾶ ἐμ6 τσ 016 μϑαγὺ ἴδ. ΕΎοτα {Π0 

6016 οὗ {μ6 ἔοού δνϑῃ υαπίο 6 μοδᾶ {μογθ 15 πΠῸ Βουπάῃμθϑβ ἴῃ ἴὖ; μαυΐ 

σουμᾶβ, ἃπα Ὀγαΐβοθ, δηα ρυϊγίηρ βοσθβ: ἰῃ6 Ὺ μαῦθ ποὺ ὑθθῃ 
ο]οβεᾶ, ποῖ μοῦ θοιπᾷ ὉΡ, ποϑιμοὺ το] Πα τ] οἰπίπηθμαί, ΤῊΪΒ 
βρυταίγο ἀαβουιρίομ θοτγονρᾶ ἔτοτα ἃ σουπμαθᾶ ῬΟΟῪ ἀθηοίθβ {Π6 
αἴΐον ἀρβοϊαίίοη οὗ [86 βίαίῖθβι ΤῈ σπογάβ οὗ {π6 βανϑπῃ δπα δἰρμίῃ 
ψοῦβθθ ἐμαὺ [Ὁ]]ονν ΒμῸ {{15, ἔου ἔβοσα {86 ἀδθβοϊδίίοῃ 18 {ἐογαϊίἝῳ ἃ6-- 
βουϊθοα. Ἡΐθποα 10 15 ἀπ αυταπίδ]6 ἴο τοίου [π6 ἰθυταβ ἴῃ απθβίϊοη ἴο 
{μι βίαϊθ οἱἨ βἰ πῆι] Βυτηδηϊγ. ΤῸ 86 ἔμοῖὰ ἴῃ ὑπαῦ ΤηΔΠΠΘΙ 15 πο Ι ΠΥ 
Τρ ῦ ΠΟΥ Βουϊρύυται. 

ΖϑοΙ, 11, 8, ““Νον Φοβμυα τγα8 οἰοίμοᾶ πῖ ΕΠ Ὴ ραιτηθηίβ, δηα 
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βἰοοῦ Ῥοίοσο {μ6 δηροὶ. Το ποχύ γϑῦβα βθϑῖηβ [0 ᾿ηθτηδία ἐπαΐ {16 
σαχτηθηΐβ ἀθηοίβ 57,8, [0 ΤΠΘῪ ἃΓ6 τ ρυθβθηΐθα 85 γυγσίυθη. 

ΖβοΝ. χῖν. 1, 2. ““Βομοϊά, {86 ἀδΥ οὗ {μ6 Ἰμογα οοιμοίβ, δπα ἰἢγ 
ΒΡΟΙ 5.811} 6 αϊνι4οα ἴῃ {86 τηϊαβὲ οὐ 866. ΕὟΥ 1 ψ1} ραίδον 41} 
πδῦϊοῃβ ἀρδϊηδῦ ε΄ ογιιβαίθσα [ο Ὀα 116; δηα {Π6 ΟἸΌΥ͂ 8881} 6 ἰδῖκθῃ, δθὰ 
[Πα Βουβο5 τ θα, δπα {π6 πσολθη γϑυΒῃ66 : 8δπα [4}} οἵ {π6 ΟἿΤγν 5181] 
9Ὸ ἔουία ᾿πίο οαρειγιγ, ἀπα {Π86 τοϑιάπθ οὗἉ {6 Ῥθορὶβ β88}} πού Ὀ6 οαυΐ 
ΟἹ ποτὰ {86 οἰὐγ.) Τθθθο ὕνχο υϑυβο8 ἴθανο 1 ἀουδύα}] συ οίμου {μα 
ἀοβουϊρύϊοι 15 ᾿υύογαὶ οὐ Πσυτγαῖνο. Βαῦύ {π6 {πἰτὰ δηα Τουγ ἢ σΘΥΒ68 
Βθον {μα {π6 ὙΠΟΪ6 15 μῖσηϊν συτγαίιγο “ ΤΉΘη 5181} {μ6 1 ,οτὰ ρὸ 
[οσίὰ πᾶ ἤρμῦ ἀραϊηδὺ {πΠο86 πδίϊομϑ, ἃ5Β σβθα 6 ουρμύ ἴῃ {86 ἀΔΥ 
οὗ θαυ] 6. Απᾶ 158 1δϑὺ 5881} βίαπα τῷ {ῃδὺ ἀδὺ ἀροη {μ6 ταουπΐ οὗ 
ΟἸ:νοα τ ΒΙΟἢ 15 Ροΐοσο «δ βίο οἡ [μὰ οαβὺ, δπᾷ {86 τηουπΐ οὗ 
ΟἸ γ6Β 58.8}}] οἰθανβ ἴῃ {86 τοϊάβύ ἐπουϑοῦ ἰοναγά {μ6 δαβῦ δηᾷ ἰονατα 
186 πγοϑί, ζο. ὅο. ΤΆ ἔδοὺ οἵ ϑῆονδῃ Πρβίμηρ' ἀραϊηδῦ [Π6 δ θη 68 
οἵ μῖβ Ῥϑορὶβ ἀθηοίθβ, ὑμαὺ [18 ῬΟΥΤΟΥ 514}} 06 ΘΟΙΒΡΙ ΘΟ ΟΆΒΙΥ Τη8η1-- 
[οβίρα, 

61. χχχὶ. 8. 61 Πᾶνα Ἰονϑᾶ {π66 στ πὶ ονουϊαβθϊηρ' ἰόν ; ἰμθγο- 
ἴογ σι Ἰονιρκῖπαποθβ μᾶνα Ε ἄγανγῃ {μ66. ὙὍΤμδ οοπίαχύ ΒΠΟΥΒ 
ἰμαὺ [π6886 τοταβ τοίου ἰο [β5γ86], οὐὁἨ ὑμ6 ἄἀθ νούδηοα οὐ {16 ἔθ 1068. 
(ὐοα δββυγοβ ἴἤθια οὗ ργοίθοίϊοι ὁπ δοοουηΐ οὗἩ [Π6 ἴον 6 Ὀογθ πθπὶ 
τῇ δποϊθπῦ τηθ8. [ῖπ ἀἄδγυβ οἵ οἱ μ6 μδα βονσῃ [18 ἴον ο {μοῖη, ἃ5 
ἴῃ {88 δ᾽ νοσαποθ ἔσο Εσγρῦ; βθποθ {π6Ὺ ταῖραῦ ἰθασῆι ἐπαῦ Π6 
γγου ]α πού ἔογβακα ὑμ 6 πὶ ἀρϑίη ἔῸΣ νοῦ. ΤῊΘ ράββθαρθ πα8 ΤῸ Γϑίθγθμοα 
το {μ6 οἰθυμῖυ οὐ [π6 ἄϊνιπθ ῬαγΡροβοβ ἴῃ {Π6 σομηνγούβῖοι οὗ {16 αἰθού. 
Τὸ ββου]α ποῦ αν θθϑῃ ἄγανγῃ ἰπύο {π6 ἀοτηδῖῃ οἵ ἀορσταδίιο {ΠπΘο] ον 
οἡ {886 (ΔΙ γἹ πιβέ!ο 5146, ἕο 1ὖ Βᾶὰ8 ποίβίπρ' το ἀο νι ΟΟα᾽ 5 οίθγμδὶ 
ἄδθογθθβ, ἃ5 ἃ [1678] ὑγα 5] δίιο χοῦ] Ὀ]αιην Βῃον. 

ΤῊη6 ΤῸ ῬΡβαίτα ἀθβοῦῖρθοθ {86 νἹούουϊοιβ ῬΥΟΡΎΘΒΒ οἵ ἃ ρτϑαὺ Κιηρ' 
ΒΊρΉΪγ Βοπουτοά οἵἩ Οοἄ δηά οχαϊ θα ἰο [18 τἱσμῦ μβαπᾶ. Τμ6 γϑῦ 
[ΠΥ66 ψ 568 τοῖσῦ Ῥγο Δ] θ6 δρρ]οα ἰο αν, 85 {π6 Ἰδηραδρθ 15 
Βῖρη]ν ρυταῦνθ. Βαῦ {μ6 ἔουσί νϑῦβα θβρβοίδ!]ν βμονβ {μαῦ 1)αγια 
15 ποῦ τἸηϑαπΐ, Ὀαὺ ἃ ρτϑαΐου ἰμβδὴ 6. “Ἴδγηο Το μαῖα βυοσῃ δᾶ 
γ711 ποῦ γθρϑηύ. ΤΈου τ ἃ ᾿γϊοθδύ ΤΟΥ ουοὺ δἴνον [86 οτάον οἵ Μεὶ- 
ΟΠ Ζοαςκ,᾽ αν νγὰβ ποὺ ἃ ργιθϑίύ, Μοββίδῃ δἴοπμθ "188 Κὶπρ' δηᾶ 
Ρυίθϑὺ αὖ ἐμ6 βᾶτηθ ἔπηθ. Ηδποθ {π6 δπθχο Ῥβαίτη 15 αἸσΘ Ο]Υ δηα 
ῬΓΟΡΟΙν “οοοἰαηπίο, ὙΒΔΟῊ οδηπιοῦ ΡῈ βεϊα οἵ {86 160} οὐ 22:ᾶ, οἵ 
ΒοΟΙη6 Οὔμοσβ αϑύδ!]ν οἰαϑβοα χα {Π686 ὕνγο. 

Μαίί. χχὶῖ!. 14. ““ Μδην 816 ο8]166, θυὺ ἔθνν ἃγτθ οβοβθη." Τ6 οοη- 
ἰοχύ οἵ {π15 ἀΠοι] ραββαρα ἴῃ 105 σιἀθϑῦ βθη86 Βῃου]ᾶ Ὀ6 οοπβαϊίθά. 
Ομ ειϑὺ 4068 ποῦ βρϑὰξκ 1ῇ 1 οὗ βονογαῖρτι δ θοίϊου, ἃ8 ΤΥ μαννα Β0Ρ- 
Ῥοβϑᾶ, Ῥυαΐ ταΐμοῦ οὗ [πΠ6 ρϑπθγαὶ ᾿νιἰαομ ἰο [πΠ6 σοβροὶ ἔδθαβῦ, δὰ 
{π6 σοιηρδγαίζγου ἔδυ ΠΟ δα δατηϊ θα ἴο {86 ῥτίνη]θρα οἵ ραγίοῖ- 
Ραίίϊοπ, θθοδῖιθο [Π6Υ πορ]θοῦ [Π6 ΠΘΟΘΘΒΑΤΎ αὐΔ}1ΠΟ Δ ]0Ώ8. 

Τα ᾿πίουρυθῆπηρ' {π6 βαυθηίῃ ομαρίον οἵ {86 ἘΣ ρΙ5618 ἰο {μ6 Βογθδη8, 
ΨΟΥΒΕΒ 1---24., 1Ὁ 185 ὙΟΤῪ πηροτίαῃῦ ποὺ ΟΠΪΥ ἰο οομβιάου {π6 ὙΠ8016 
Βϑούϊοῃ ἴπ 105 οοππθοίοα ἔοστη, μαΐ ἰο Ἰοοῖκ αὖ {μ6 οοπίοχί, 1πᾶθρα 
{88 ἱπμογθηὺ απ Πα] 165 οαπηού ΡῈ σγϑβοϊνθα σψιοαῦ {π6 οοπίοχὑ. 

ΟΟΥΟΙ {γ165 0 δχρίαΐη π ομαρίογ. ὈῪ 1861}, τι πουῦ βρθοῖαὶ τὸ- 
σαγα ἴο ψΠδὺ ργθορᾶθβ δηᾶ [Ὁ]]ονγ8, ψ1}}} ῬΓΟΌΔΌΪΥ ταϊβίακο {Π6 ἰτὰθ 

ΥΟΙ, 11. υ 
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Β6η86 οὗ. ΕΌΣ δχδιηρίθ, τι μδὺ 18 βιαϊθα αὖ οβδρ. ν. 20., νἱ, 14---28,, 
Ῥοίοσθ; δπᾶ δρϑῖν, υἱῖ. 2ὅ., υ1]. 1---8, δου, τηυβῦ 6 δ ἌΠΥῪ 11- 

βρθοίθα, Τπ {π6 Ἰαὐίο ρογίζομ {μ6γ6 δ΄ δηξ 6868 ἰο ρᾶγίβ οἵ {86 
βαυοηξ ομαρίου, τ ΒΙοΒ. ᾿παϊοαύθ ἐπ νἱϑν ἴο Ὀ6 ἰαίκθῃ οὗἨ [86 οἴδδσ. 
ΤΉυ5 τὴ. 1. Βῃου]α Ὅ6 οοτιρατοᾶ ὙΠῈ τι. θΘ. Οὐτηραῖα ἴοο Υ]1. 2. 
ὙΠῈ νουβο 24., ν111. 2. ὙΠ νἱῖ. 28., νὴ], 4. στ νι. 14. 18., ἀπά ν1Π, 

8. τ 1 νἱ. ὅδ. Δα αὐξομνα ἀπ ταϊητιΐθ ϑχαχαϊπδίϊομ οἵ [Π686 ροϊηίθ 
ἰοροίμον, Ὑ1Π1 θῈ {86 βατεβῦ συϊᾶθ ἰο {μ6 τῖρμῦ πιραπίπρ οἵ {86 
ΔΡΟΒίΪ6 ἴπ ἃ Ῥᾶβϑθᾶρθ 80 Ταῦ ἢ} ἀἰβοιιββαα 88 0886 ργθβαπύ πᾶ, 10 τχαδῦ 

Ρ6 οοῃίδββοα, βο δϑιῃρασταβθοᾶ ψῖ αἸΠΠσα] 168. Τῦ 15. 1161} πόνσα ὑμαΐ 

186γ6 ἀγα ἴῆτθο ἰϑδάϊηρ' γἱθ 8 ὙΒΙΘΒ. ἤανο Ῥθθη ἰάθη οὗὨ {86 ομαρίογ 

ἴπ ααοβίίοη. ΤῊ ργθοθαϊπρ', δπα Θβρθοίϑ]ν {886 βαοοθθάϊηρ οοπίοχί 
ἴῃ [π6 οοτατηθποῖηρ" γοῦβ68 οὗ {μ6 οἱραῦη ομδρύου, δρρθᾶγ ἰο 18 τὸ ἀ18- 
Ῥύονθ ἔπ6 ορϊπίοῃ 80 δἰδογαίθ δἀνοοαίθα ὈΥ ΕΎΔΒΘΥ, υἱΖ. ὑμδὺ {π6 
οΟπΗϊοῦ θούνγθθῃ ἤθβῃ δα βρὶσὶῦ ὈΘΙοηρΒ ἰο ἃ ὈΘΙΊΘνΟΣ γὰῸ Μα8 αὖ- 
ἰολποα ἰο 1186 τὰ ΟἸτιϑί, ἢ 

Ἔτι. ἰχ. 14---21. ἴογτια ἃ οοππροίθα ραγαρταρῃ, Βαΐ βοιηθ δχρο- 

εἰΐογβ ᾶγα ουθιϊοοκαᾶ {86 ᾿ταταθαϊαία οομπθοίζοῃ βυθϑιϑυπρ μούνγθθη 

[88 ὙΘ 868, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ θούνγθθῃ νϑβοθ 16, πα 17. τι 18.. ἴῃ σΟη56- 

ααθηοα οὗ τ βίοι {π6 0 μαγθ σαβογίθα ἕο ἃ μαυβῃ βθηβα οἵ {μ6 νϑιῦ 

{ταπβαἰοά, 1 λασε γαϊϑοα ἐΐθ6 μρ. ΤῊΘ θγ68 σθυβ68 8.6 οἰ βϑίυ 101π66 : 

ΔΠΑ νϑῖβα 18. [γονγβ βρϑοῖδὶ Πρμΐ οπ 14---17., ἔον Ὁ Ὀτίηρβ ΤορούΒου 

ἃ ἀοάπορϑ {88 ρϑποιαὶ τϑβα] {μαὺ ἤοτγβ ἔγοτα {86πλ. Τσο Ορροβὶο 

ΘΧΘΙΉΡΙ65 ἃΓ6 ρίνθῃ (00 {86 ρασροβο οἵ 1Π]υδίγαπηρ {μ6 ἀϊνίηθ ὕσο- 

οοἄμγο, νἱΖ. Μόβοβ πᾶ Ῥμαγαομ. ΕὝοσα {π686 ἐμ6 ρΘΏΘΙΆΙ ΘΟΠΟΙ 8101. 

15 ἄτατγῃ [μα ΟΟα 5μονγβ ΠΊΘΙΟΥ, πιςμουῦ τόοῖὰ ἔου {86 Δατηϊββῖοι οἵ 

ΔΩ οἰαῖτα οα {88 στουπᾷ οὗἨ Βυτϊηδη νοἸ οι πα οἴἴοτῦ ; ψ8110 οπ {86 

οἴδου Βαπᾶ, μ6 μαιᾶθῃβ βο 88 ΟΡΡΟβθ 1π|, ἀβιηρ' ἐμ6τ 885 1ηβίχσα- 

τηθηΐβ ἴθ (Ὧ86 Δοοοιηρ  βητπθηῦ οὗ 88 Ῥυγροβοθ, Μίϑῃ ΤΩΔΥ αϊβραΐθ 

δρουΐ τ ῇμαὺ 18 τηθδηὺ Ὁ ας λαγάοπίπφ ἐδε πθαγί, Ὀτιπριηρ' {8617 

ταΘ ΔΡ 5105 ἴο θα ἀρομ ἰδ ἔγοτα ὁρροβίίθ ροϊπίβ οἱ υἱϑὺ : ΦΠΘΥ ΤηΔΥ͂ 

τοίου 1 ἰο δὴ ᾿ἰηξουμαὶ δοὺ οὐ ορογϑίϊομ οἵ οα οὐ {π6 τη, οὐ ἰο 

ἴπ6. αὐταηροιηθπῦ οὗὨ οχίθγῃδι οἰτουτηβίαποθβθ Ὑγαϊο 0711 Ὁπαγο 80} 

Ῥτοᾶποθ οὐβίμδου ρϑίπβῃ τυμαὺ 15 τὶραῦ ἴπ βίαϊθβ οἵ τοῖμα ΑΙΤΟΔΑ͂Υ 

Ῥτϑαϊβροβθᾷ ἰο σϑρθ] οι; μα {μ6 δροβί]θ᾽Β Ἰαηριδρο 18 ἀϊτοσί, 16 

8]ιοιυ8 τπθγον απὰ ΠΗ Παγάθπει!.2 ῬαᾺΪ πόνον αὐδοπιρὺθ [0 ΤΘΟΟΏ6116 
ἴμ6 στϑαῦ Ῥγόθίθτα ἐπηρ]164 πὶ {818 Ἰδησπᾶρθ; ΨΥ [μθμ Βμου]α στο 
ΤΑΘΗΪΥ Ῥίθηρθ ἰηΐο πὸ ΔΌγ88} Βοίβ τὸ σὰθ: (ἀσοᾶ ρυγροβθβ, πὰ 
Ὧ6 ἰηβποηοθβ ἐμ6 τοΐϊπᾶβ οὗ τηθῃ δοοοσαϊηρ ἴο [18 ῬΌΤΡΟΒΘΒ; ΙηΔΠ 18 
παι νἀ Δ ΠΥ ΤΘΒΡΟΙΒΙΌΙ6. 

ΘΟΙΛΘ πη68 ἐδ τοιλοίθ σομίοχὺ 18 δϑϑοσιδίθα σι ἃ. ὙΘΥΒ6 ΟΥ̓ Ρά5- 
βασθ, Ὑμοη {86 ἱπαμιθαϊαίθ οὔθ οὐρμῦ ἰοὸ Ὀ6 ἰδίτζθῃ. ΗΒ 18 οχ- 
ΘΠ 1864 Ὀγ βυοὰ 88 Ἰοῖπ Ἔοπι. 11. 16. στ γϑῖβα 12., ἰακῖπρ {86 
τπουτηθδιαΐθ ὑθῦβοβ ραγθηἐμ  οΆ}}0: 88. 1611 85 ὈΥ̓͂ ἔποβα ὙΠῸ 1οἷπ 

16 ἴἰο {86 1818 νοῦβθ. Ι͂ἢ {86 ἔουτηθυ δα86, ὅπ ἐδθ ἄαψ 18 αἰϊδομϑα 

ἰο {86 νοτὺ ελαῖϊ ὃο 7μάσοά, ἐν ἡμέρα πιιῃ κριθήσονται ; ἴπ {π᾿ Ἰαίίοτ, 
τῦ ῬΘΙΟΩρΈ ἴο ἐλαϊ ὅ6 ἠδ 764, δικαιωθήσονται. Βαῦ θοίμ ἄγ ορ͵θοίϊοπ- 
8016, 88 Ἰηξουταρεϊπρ' [π6 οοπποοίοα ἐπαΐῃ οἵ ἐπουρθύ τη 12---14. 15 

1 ΟΡ. ΤΠΟΙαΟΙκ᾿Β ΚΟυ τη ΘΠ Δ, Ρ. 847. δὲ δ6ηᾳ. 
2 ΤΟϊὰ, Ρ. 509, εἕ δέρῃ. 
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ἐμ6 ἄαν ὈΘΙοΩρΒ ἰο σοῦβο 16.. πᾶ βῃου]ὰ ΡῈ αὐϊδοῃθᾶ ἴο {π6 ρέγαββθ 
«οἤφηῃ ἦθ 8]ιαϊὶ γμάσο, ὅτε κρινεῖ." 

Απ ᾿παρτοροῦ δσχϑαρῖο οὗ δσχρίδπδίϊομ ὈΥ οοηξοχῦ, τ μϑί πον ᾿τυπηθ- 
ἀϊαΐα οὐ σϑηχοΐθ, 5881} θ6 σίνϑῃ 1ὴ {86 ψοσάβ οἵ {π6 Ὑυῖοσ ΠΙτ561} 
ΜΠ0 δἀὐάαοοβ 1. “1,6 8 ὑτίπρ' ἴο {π6 οΘοπίοχίαδὶ ἰουομβύομθ ἃποίπον 
Ῥᾶββαρθ----ἰμ6 τγ6}1-Κπόνστι Ῥαγρ τ Ρἢ 1 Βοῖα. γ., ὙΠΙΟΝ Βθθιηβ (ο 
αϑϑδοσ ἃ αἀἰσθοῦ οαβα] οοηπϑοίίζοη ρούσγθοη Αάδτα δηα [15 ροβίουιὑνυ. 
“ς ΒΥ ὁΠ6 τηϑῃ Βῖπ δῃἰογθα ἱπίο [86 σου], πα ἀθαίῃ ὈΥ 51}, δῃα 80 
ἀθαίῃ ραββϑᾶ ἀρομ 81] τθῃ, [Ὁ 811 ἤᾶνθ βιππρᾶ," ““ ΒῪ ὁΠ6 τοδπ 
οἴδποθ ἀθδίῃ τοϊρπθᾶ ὈΥ οπθ.7) ““Βγ {6 οἴΐϊδμοθ οὗ οπα Ἰπαρτηθηΐ 
οᾶπη6 ὍΡΟΙ 811] ἰο σΘοπαοθιηηϑδίϊοῃ." ““ ΒΥ 056 τηδη Β αἰΒΟΡΘαΊΘΠΟΘ ΤΉΘΗΥ͂ 
616 τηϑἄθ 5᾽πη6 γ8. ῬοΙαρΊΔη5 δἰῆστη {παὺ ἃ}} Ἰηοπαθα Ὀγ {8688 
ΤΟΙΊΔΤΚΘΡ]6 βἰαίθιηθηΐβ 15, ὑμαῦ Αἄδτὰ σᾶνο {πὸ γβῦ θχϑιαρ]ο οὗ β'η- 
πίηρ,, δηα {μαΐ ϑβοπιθῆοισ ἨΒ Ῥοβίθυ! τυ τϑΠκϑα ἴῃ 18 βίθρβ. ὙΈΘΥ 
ΘοΙρδῦθ ὑπ ῬΒΥΔΒΘΟΙΟΡῪ ὙΠῸ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ Π|Κ 8686: ““ ΒΥ 5ὶ᾿ 
Βοροτὺ ὙΝ ΔΙροῖΐθ, ὈΤΙ ΘΥΥ πα οοτταρίίοῃ. οηίοτθα {π6 Βυ 88: Ῥαι]ιὰ- 
τηϑηὐ:;" “ΒΥ ΤΥβΆΠ 6 ἸΌΧΌΤΥ οηίογθα ρατγία:" ὙΙΟΙ, δοοοταϊηρ 
ἴο ὑππι, ΟὨΪγ τηθϑῃ {παῦ {Π6 6ν118 τηθηοηθα Ὀθραπ π] ἢ (Π686 Ῥ6γ- 
Βοη5, ΥΠ μους ἀπο]! πηρ οα {86 ν᾽ Ιθποθ ἀἄοηθ ἰο {86 σγογᾶβ Ὀγ {818 
σἼοββ, Οὐ {86 Δοὺ {μαὺ {μοῦ οὐ ῬΏταβοβ οἰθαυν ἀσποίθ ποῦ ΟἿΪΥ 8 
ΟἈτοποΪορίοαὶ Ῥαὺ 4 σαπδαΐϊ οοπηθοίζοπ, ἰοὺ {π6 βύυαθην ΙοΟΚ αὖ {16 
ὙΈΟΪΘ βουῖοβ οὗ ἀϊβοοῦχβα ὑπαὺ [Ό]]}Ονγ5; πὰ 10. {π6 δροβίίθ, τι δα 
ΘΙΏΡμα815 δηα δοουμλα οι οὗὨ ΒΥΠΟΠΥΤΟΒ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΤΒ ΠΙΟΙ ΒΟΥ 
ον ᾿πἰθ Υ 18 τοϊπα τγαὰθ σουκίηρ 1} {μ6 ἱπουρ]ῦ, αταν5 ἃ 
Ῥ878116] θούσθθῃ Αἄδη πᾶ {86 Βιϑάθθιηθυ. [1 Πα ἀο688 ποῦ τηθδῃ ἴο 
ΒΔ ὑπαὺ {ποῦ νγβ ἃ βιπυ! υ4θ θούνγθθη {πθπὶ 1η ΟΠΟΙ8] ομδυδοῦογ 
δια τοϊαίϊομβ, δἰπηοϑὺ ροσίθοί, ἔμ 6 15 ἼῸ ταθϑηῖηρ' ἴῃ ἰδηρᾶρθ. 6 
ΠΕ ΘΥΘ ΠΟΘ 18 ΣΤ ΘΒΙΒΏ 016. ΟἸ τιϑὺ νσὰβ ποὺ {8μ6 ἢγβϑῦ Ὅπὸ τϑοοϊνϑα βαϊνα- 
ἰοπ, Ὀαΐ 18 {π6 ᾿τηγηθατϊαΐθ αμέλον οὗἉ 10. [πὶ {Π6 βᾶθ 56 η86 ΟἿ ρΌ ΠΥ 
ῬΙΟρΘΠΙΓΟΥ 18 {Π6 Ἰτηπηοαϊαία δαῦμοῦ ΟἿ 510 864 ΤῊΊΒΟΡῪ ο οὐἵ' σγου]ᾶ. 

ΑΒ [8Υ 858 ὅἼ)16 806 8016 ἰο υἄρο, πὸ Πρ 15 ἰΏγονσῃ ὌΡΟΣ {86 Βοοίϊοι 
Βοτα. ν. 12---21. Ὁ {86 τϑιηοίθ οοηΐοχύ. ΝῸΓ 18 ἐΐθ παΐιγ οὗἨ [ῃ6 
οομπροίΐοιῃ Ὀούνγθοη ἀάδιη δηᾶ 18 ροβύθει τυ μόνῃ ΟΥ̓ {π6 Ἰτηγηβαϊαΐθ 
οοπΐαχῦ, Α Ῥδι8}16] 15 ἄγανγῃ βούνθθῃ Αἄδπι δια ΟἸτϑῦ δὖ ὑπ μϑϑᾶ 
οὗ Βυμαδηῖον νἱθνγοᾶ ἴῃ αἰ ἴδγθηῦ δβρθοίβ, ραὺ τὖ 18 πού 1Ἰηἰθπαρα ἰο 
αϑβοσγὺ ἐπαύ ἐῤ6 ἀἰπά Ὁ} εοππϑοίξίοη ἴῃ Ὀοΐ οδ565 15. 1πϑὺ {Π6 βαῖηθ, Α1] 
ἐμαῦ οδῃ 6 τἱρ νυ δαδυοορᾶ ἔγομα {π6 Ρ61816] 18, ὑπαῦ ὕΠ6.6 15 α σοηογαΐ 
ἸΠΚΘΉ688----ἰμαῦ ἂ5 51} οϑτὴθ ὈΥ͂ [86 οὁπ6, {86 ἔτθθ οἹΗ᾽ οϑηὴθ Ὀγ {6 
οἴμοῦ: Ὀαὺ ἐδ ργεϑοῖδο οοπποοίίοη 15 ποὺ ᾿παϊοαίθα, ποὺ Βμου]α 1ὖ ὈΘ 
ἐχαηβίο τα ἔγοσα {Π6 ὁπ6 ἴο {π6 οἴου, ργονιἀθα 10 Ὧ6 τηοτο 1π6]11010]6 
ἴπ ὁπ6 6486, [1 {16 ράγ8116] Ὀ6 τἱριαΪΥ οδΥγϊϑα οαὖ, [Ὁ Μ}11] ἴδοι 
ππΐγνουβαὶ χοϑίοσχαίίοι, πᾶ ἱπᾶθοα Ὁ δα5. θθθη το ἰδ πϑα ὑμαῦ βυοῃ 
ἀοοίτίπϑ 185 ΤΘΆ]ΠΥ δββοσίϑα ἴῃ 16. Α1] ἔππαΐ τγο τ ἰδ ἰο βμον ὈΥ ΔΙ] βΊ0η 
ἰο 16 15, ἔπαξ ““ ἐπα οσοπίοχίμθαὶ ἰοπομβίομθ᾽" ἀοθϑ ποὺ ἴῃ {π6 ᾿ϑαβϑὺ 11π8- 
ἐταῖθ ΔῈῪ ἰμίηρ' ἴῃ Ὁ. [5 ἀΠΠοΌ] 168 οἀπποῦ 6 τοβοϊγθα ὈΥ [86 
ΔΡΡΙοδοι οὗἉ [Π15 τοιηθᾶγ Τύ βμου]ᾶ πού 6 ἄγανσπ Ἰηΐο {π6 οοῃίτο- 
ΥΘΥΒῪ βαύνϑοη (δἰ ν᾽ ηἰδίβ ἀπ Ῥεϊαρίδηβ, ἕο ν 1Ὁ Τασβῆθβ Π6016. αββὶβὺ- 
866 0 ΘἸΥΠΟΥ ῬΑ ΘΗ ΤἸΡΆΠΥ πἀπαογβίοοά. 

1 566 δ ὙΥ οἐθ᾽ Β Εἰχορ. Ηδηάθαςῃ, 11. 1. αὐ, Ὁ678. 
2 ΜΟΙοΙ θη 5 Μϑπαδὶ οὗ βδονθὰ Τηϊογρτοίαϊου, ΡΡ. 45, 46. 
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Απμοῦβοῦ Θχϑηρ]6 οὗὁ οοπίοχίυδὶ βχρ᾽δηδίλον, ΜΒΙΟΝ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο τ 
ὯῸ ΘΧΘΤΆΡΙ6 αὖ 411, μὰ θθθὴ ρίνοῃ ἔγομι 1 Ῥαΐβσ, 11. 8, “6 βόιὴβ 6χ- 
Ῥοπίίοτβ," 10 15 βαϊᾷ, “" βανὰ οσχρίαἰπθα 1 Ῥοίοσ, 11. 8. 88 ταϑαπίμρ' {μας 
αγίδίῃ ῬΟΥΒΟΩΒ ΜΓ αὖεοϊμίείψ ἀρροϊπέοα ἰο ἀεδίσυιιοίίοπ ; ἃ ποίίοῃ 
τπιοὺ ΟΠΪΥ οοπίγαιοίίηρ; {86 ψ͵μΟ]6 ἕθμοῦ οὗἨ δουρίατθ, Ρυΐ 4180 τϑ- 
Ῥυρτιαπῦ ἰο ΘΥ̓ΘΙΥ͂ 468 τγβῖο ἢ γ)76 ἅτ {μ6γθ ἰδαρβῦ (0 Θηξογίαϊῃ οὐ {δ 
ΤΆΘΓΟΥ πᾷ 7αδβίοθ οὗ αοα. ἀπ αὐδθμίνο οομβιἀθγαύομ οὗ {π6 οοπίοχί 
δῃά οὗ {86 ργοροῦ ρυπούαδίίοι οὗἩ [86 ραδβᾶρα 8] 464 ἴο σου μανθ 
ῥτγονθηίθ ἐμθὰ ἔλοπι οἰ νίηρ' 50 τϑρυΐϊβῖσα δὴ Ἰηἰοσργθίδοη," 6 
ΓΘ ὍΠΆΡ]6 ο ρογοοῖγα ΠΟῪ {86 Ῥγοροβϑᾷ ρυποίπδίιοι πα {π6 ὁοπ- 
ἰοχὺ ἰἄτον ᾿ἰρμῦ οα {π6 Θχργθββίου “00 ὙΒΙΟΙ αἰβὸ {ποὺ ὕογ6 ἀΡ- 
ροϊπίϑα," ἴῃ ἐπ6 ψδὺ οὗ τϑιμονίηρ ἔγοια 10 {86 ἀοοίτίπο οὗ ργβάββα- 
πίϊοη ἰο ἀοϑίγαοίίΐοη,. Αοοοτάϊηρ' ἐο {86 ποὺ ραπούυδίοῃ, ΒΊΟΣ 

18. ἃ ἀοοϊἀοα ᾿τηρτονοπιθηῦ οα {π6 οἱα, {π6 ἰοχύ στη8 {μπ8: “ΤΟΥ 
βίυμ]6, ἀρ ο θνίηρ [88 ποτα, (ο ὙγΒ160 ἢ. 4180 ὉΠΟῪ 6 γα Δρροϊπίθα.; 
ΤΉΘΥ 66 ποῦ δρροϊπίθα ἐο ὅ6 ἀϊδοδοάϊοπξ, Ἰῦ 1Β ἀτσαθαᾶ, Ὀαὺ ὕο ἐλδ 
ιιπο]ιηιοηέ 9}, αἰδοδοαΐοποθ. ΤᾺΘ Ῥῆγαβθ ἐο τολιοϊ, ἐμαν τοότ αρροϊπέεα 

(οΕ 604) ταυβῦ τοίογ οἰἴμοῦ ὅο {μ6 ψϑὺρ 0 ὅθ ἀϊδοδοάϊεπέ ΟΥ ὕο [86 

ΘΙ ϑἐμπιδίδ ἀπᾶαεογδίοοα 88 ᾿αρὶ γἱπρ Ῥυμιβηταθπῦ, οὐὁἨ Ῥουπαρ8. ἴο 

Βοίῃ. Τηὲ δἀδμποου οὗ {π18 οομίθχίυδ! δχϑαρ]α σψου]ᾶ τοΐϑν 10 ἴο 

{86 βθοοῃᾷ. “ΤΉΘΥ σγ γ6 δρροϊπίβα {0 βύυμη Ὁ]6 δραϊηβῦ {86 σψογὰ, 
Ῥαῤ πού ἰο 6 ἀϊδοροαϊοηΐ," βαᾶγβ8 Μδοκηῖρῃί, Βα τὲ βου α τϑίδυ 

{86 ῥστδβθ ἴο θοῦ, ἐο ἐδ ἀϊἰθοδοαϊοποο ἀπ ἐο ἐΐι6 ριιπίβλπιεπί. ΓΛΟΒΘ 

ὙἘῸ τ δοαυδϊηοᾶ σι 186 Ῥαμυ]πθ {μθοϊορυ πον {παῦ ἐμ Ἰάθα 

Β0 δοῃνουϑα 18 ἃ Β101108] οπο; δηᾷ 1Ὁ 18 πιβ6 1688 ᾽ὸ δὐϊοπιρύ Βοϊθῃῖηρ 

τ ἄογχη. [απ {μ6 πἰπίμ ομαρίον οὗ {86 Ἐριβύ16 ἴο {π6 Βογηδη8, αὖ {86 

ὑπγοπίγ -τσϑὺ πᾶ [0] ονὶπρ' σουβθδ, ἔΠ6 16 18 [86 βᾶπηθ ἀοοίσμθ. ΓΆΘΓΘ 

15. 8ῃ ἰηθιπααίθ οοπποοίΐοι βούνγθθη (86 Ἰάθα οὗ δρροϊπίπηοηῦ ἰο ἀ6- 

αἰγυαοίΐοηῃ ἂς ἀἰβοροᾶϊθπί, ἀπᾶ δρροϊπίμηθηῦ ἰὸ αθβίγυα σοι 88. ἐΐδ 

ριμιΐδίηποπέ οἵ ἀϊβορβάϊθποθ. [π ογδαϊηϊηρ' τπθπ {0 {88 Ραπιϑηπιοπῦ 

οὗ Διϑοδοᾶϊοποο, αοα ογἄδίηβ ἔμοτὰ ἰο ἀϊβοροάϊοποο, ὙΥ̓μαῦ μ6 ἀ068, 

6 ὙΠ|5 ἰὸ ἄο. ΥΥ6 πϑοᾶ ποῦ ρϑύρίϑθχ ουγβϑῖνθβ ψι ὕΠ6 ΘΟΠΒΙΒΟΘΙΟΥ͂ 

οἔ 41} (818 τιῖξα πυτηδα τοβρομβι 10. ΤὨ6 δΔροβίϊο αϑϑογίβ θοίῃ. 80 

ἄο πο. Βοίᾷ τυυϑῦ 6 τὰθ. ΥΥΒΥ βυοὶ τοουθια βατϊπκίμρ ΠῸπι 
αἰπυταῖπρ' τι μαὺ Ῥδὺ] ἀπ οϑι αΠρΡῚΥ ἀοοϊατεα ἢ Ὑμ6 ϑηθγθ Θχϑιαρὶθ 

α5 τοαϊϊηρ; ἰο [μ6 Θχρίαπαίΐοῃ οὗ ἃ ραββαρα ΒΥ 108 Θοπίοχύ 15 Πα ΙΟΥΥ. 

Ῥβαὶ. Ιχχχ. 17. “μοῦ {8γ Βαμα 6 ροη {86 πιᾶπ οὗὁ {μγ τῖρῃύ 

μαπᾷ, {86 βοῃ οὗ τοὰπ βοτὰ ἰμοὺ πιϑδϑὺ βίσοπρ' ἔου {μι γ861 Ἠρθγο 

16 16 δυϊδοπὸ ἔγομα {86 ρδχϑ]]6]18π| οὗ τρϑαροῖβ ὑμαῦ γιαη 9} ἐδψ τίσλέ 

λαπά 18 δααϊναϊοπῦ ἰο 50π 96 πιαπ. ὙὍὙὮᾺ6 τηθδηΐηρ' οὗ {π6 ψ͵016 γϑυβ6 

18 ποῦ οὔβουσα ἴῃ (86 Πρμὺ οὗ (88 οοπίαχύ. Τύ 15 Π]Ππβίγαϊοθα ὈῪ τγμαῦ 

ἴθ βαϊᾷ οὐ {86 νἷπα πὰ [86 ἐουτίθθηία δμᾶ Αἐθομίπ νούθοθβ, 88 1611 ἃ 8 

Ὀγ {86 οἰρμύθθηί υϑῖβθ. Τπηάορα 10 15 τηϑαπὺ ἴῸΣ δὴ 1Ππ5ἰγδίϊοι οἵ {μ6 

᾿βρυταῖνο Δοβουϊρίϊοη ρίνϑῃ ᾽πὶ Π6 Ῥγθοθατηρ' οοηΐοχύ, ΤῊ6 "απ 9} ἐδ 

γίσίιέ λαπά 18 [μι8 βατλθ 88 ἐΐ)6 υἷπο, 1. 6. [86 Ῥ6ΟΡ]6 οὗὨ 1βγδβὶ ; δῃᾶ {86 

Βθη86 οὗ [μ6 ψῈο]6 γϑυβ6 15, “86 ϑνουγθϑθ 6 το {8 7 ρῬϑορὶθ σβοῖὰ ποὺ 

, ἀἸά86 πουτίβῃ ἀπα τλαῖκο ἰο »ΤΟΥ ἰπΐο ἃ βίοπρ πϑίϊομ ἴον ὑ]π6 οὙΤΠ 
ΒΟΠΟῸΡ ἃπᾷ ρταῖβθ. ΤᾺ1Β 18 δοῃβυτηθᾶ ὈΥ ὑμπαὺ ΒΟ Ἰπατη ΘΙ ΟΪΥ 
ΒΘΟΘΘΩ͂Β, 80 101} ποΐ το σο ϑαοῖ ἤγοηι ἐΐιοο. Τί 18 {μϑυθέοσθ ὈΥ̓ ΠΟ ταθϑῃβ 

ἀουθί(αϊ, 85 ΑἸοχαπᾶον ἱτααρῖποθ, Ὑ μον [86 ροθμίου, ἰοέ ἐδ βαπά δθ 



Ἐχαριϊπαζίου 9 Οὐ εχξ, 298 

προη ᾿ΐηι, ταθϑῃϑ ἴῃ ἔα νου ΟΥ ἴῃ ταῖμ. ΝΟΓΙ οὶ Ὀοΐδι ΒΘΠ868 Ὀ6 8ρ- 
Ῥ]1οᾶ αὖ οποβ, 88 {π6 βαμθ ὁοϊωσηθηΐδου. ΔΒΒΌΤΩΘΒ, τϑἔθσυιηρ [86 σχογάβ 
τηοβὺ δὐρη γα" ἰοὸ (π6 Μαοββῖδμ, πὴ Βοτὰ {Π6Υ πᾶν ποῦ {πὸ 
Β1οῃ οδῦ σομηθοίοῃ. 

Ῥρα!. χυἱἹ. 1ὅ. “Α8 ἴον τιϑ, 1 Ὑ1}1 Ῥϑβοϊᾶ {πν ἔμοθ ἴῃ τ]ρβίθουβ- 
655: [5881] Ὀ6 βαϊιβῆορα, Ὑμθη 1 ἀπακο, τ (ὰγ ΠΚΘηθββ5.) ΤΠ 
τηθϑηΐπρ' ΟἹ [818 ὙΘΥΒ6 ΤΥ Ὀ6. Β66ῃ ἔγοπι {π6 οοπίδχύ, πού (ο δ6 ἐπδῦ 
{πὸ ῬΡβαϊχοϊβὺ τϑίδυβ ἴο ἔαΐυσθ Ὁ] ΘΒ 6 58 δγου [μ6 τϑϑασυθοου. ΕὟΓΣ 
ἴῃ {86 ὙΒΟΙ6 Ῥρβαΐση Ὦ15 θυ ΠΟΠ5 ΤΟΙῸΥ ὅο Ῥγοβοηῦ δ᾽ ἃ δηα ἰβθιαροτγαὶ 
ἀο νοσαποθ. “9 ὅ'δον (Πγ ταλυυθ!]οὺΒ Ἰονϊηρ-ΚΊη ἢ 658,7} ὅζο, “1 ΘΠ ῸΥ 
ΤῊΥ 500] ἴπτοτὰ {16 συ] Κα, πἰΌτα τη ὙγΒ1Οἢ ἀχα ΤΠ γ μπᾶ, Ο Τμοτὰ,ἢ 
Χο. δά Πα δχρϑοίθα δηα οοπβάθη νυ Ἰοοϊκοα ἴον ἃ Ὀ]6Β5θα Ὑϑβυῦ- 
γοούΐομ, μα σου] ποὺ μάν ργθϑδοηΐθα βῦομ ροϊλοηβ. Τὴ οοπῆαθηΐ 
οαιϊϊοϊρϑύίουι οὗ ὑπαὺ [6 Π1οἱὐγ δα γτϑπᾶάογθα ἀμπθοθαβατΎ τϑαπθβίβ Βα ἢ 
85 βοβθ ἴῃ ἐμ6 βϑοομᾷ, βουθηίῃ, οἱραίῃ, πἰηί, {πισύθθπί, δπα ἔουτ- 
ἰδοιί νουβοβ. ἢ : 

0 8η 11. 8, ““Ἑχοοθρὺ ἃ τῶδῃ 6 ῬΟΥᾺ ἀρδίη, πἢ6 οδηπού 566 {6 
Ἰτηράομι οὗ αοἄ. Τμ8 παίατο οὗ {16 ομδηρθ ἱπίθπάθα τὰ [Π686 
ὙγΟΤαΒ Οὗ οὐὐν ϑανίουῦ 15 Θ᾽ αοϊἀαὐοα ἴῃ {π6 οοηΐαχύ, Θβρϑοα Πν {86 ΠΕ 
ψοβθ, ““ Εχοδρῦ ἃ τα Ὅ6. θοτπ οὗἩ ψαΐου πα οἵ {π6 Φριτι, ἢ6 οδπποῦ 
δηίοῦ ᾿πίο {π6 Κίπράοχῃ οὗ αοα. Τῇ ομδηρο νγὰβ 056 οὗ 8 βρί γύπα 
Κιπά, Τὸ νχὰβ ρυτιγηρ' Δηα τοπθύῖηρ,, 85 Ἰπαϊοαϊθα ΟΥ̓ {86 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ 
ἐσαΐεγ' τι ἐΐς ϑρίγὶἑ, [6 ὁπ {86 ΟἹα Τοβίδιαθηῦ ἴοστα, πα {π6 ΟἰΠΘΥ 
{86 Ναὸν, μαύῦ Ὀοί γοϑίδσυυίπρ ἰο τοπουδίίοῃ οἵ μοαυτί. ΥΥ μαῦ νγ88 α6- 
βιρηῃδίθα Ὀγ {86 αβῃῖηρ τ } σγαῦου ἀπ άου {Π6 «ΘΟ Υ]ΒᾺ αἸβρθηβδίϊοη ν788 
ἀθβου θᾶ 85 ἃ οβδηῆρὸ οβοίθα Ὀγ {μ6 ϑρισιῦ ἴῃ {86 ποὺ ἀἰβρθηβδίοι. 
ΤΆ 18 Θμ ΘΙ ΘΟΠ ΥΔΙῪ ἰο (86 οοπίαχί, δῃα ἱπαθϑα ἴο {πμ6 “8016 ἀ15- 
οοῦχβα οὗ πὸ ϑβϑανίουῦ τι ΝΙσΟοαρΙηαΒ ἴο βᾶν. ἰ ΒΊΒΒοΡ Τουτγού, 
ἐμαὺ {πΠ6 Ῥῇγαβο δογη αφαΐπ 18 ἈΘΥΘ διιρὶ ου θα 1 {Π6 ὑθοῃπῖοα] Β6Πη86 οὗ 
9 ον ΊΒῃ ἐβΘΟ]ορῪ, ΟΥ̓ 88 ἃ ἴΆΠΑΙΠΔΙ ἰγορθ οσργθϑδῖνο οὐ {ῃ6 οἤδηρα 
Ὑ ΏΙΟΝ ἰοοῖ οἷδοθ ἴῃ ἃ ῥγοβοίγίθ ἔγοτα μϑαύμοῃίβτη τὸ «“πάδιβυη.32 [ἢ 
μὰῇ οαθ6 Νιοοάοδιηβ, 80 Βαρροβθα οὐὔὐγ Ιμογσα ἴο βρθᾶὰκ [1|6γᾺ ΠΥ, 
νοῦ ]α πού μαγα υγοπαογϑᾶ δὖ 818 ἰδηριδρθ, ΠΟΥ ᾿παοοα που] μ6 μᾶνθ 
υπἀογϑίοοα [18 πογᾶβ ᾿Ἰὔογ]γ. ΥΥ 6 αἸβαρργουθ οἵ Βυϑίβομηθι θυ Β 
τι͵]6 ΒΙΟΒ μᾶ5 ὈΘθη ΔρΡ]16α ἰο {μ18 ἰαχῦ ὉγῪ Τοστοῦ, ““ Ενουυ ἰδχύ 
τητιβὺ 6 ἱπίετρσγοίθα ἴπ (μαῦ βθηβθ ἴῃ ψ ΒΙΟΙ 10 τλδΥ Ὀ6 Βμόσσῃ ΟΥ̓ [18- 
ἰουΐοα] ῥτοοίβ ὑμαῦ {86 οὐὔρίηδ) ΠΘαΧΘῚΒ ΟΥ Τϑϑάθυβ οου]Ἱα δηα τασδύ 
Βαγα υπαουβίοοα 1.) Ὑμαΐύ {πο γὸ 15 βοιλθ γαῖ ἴῃ {86 τι] 18 ἀπαπ68- 
ἘἸομΡ0]6 ; θαΐ ἐπαῦ 10 ΤΘαΌγ6 85. ΘΟμΒΙ ἀοΓΆ 0]6 Πρ οι, ἃ πα 18 ΠΘΥΘ 
ΘΧΡΙΘΒΒΘΩ, ΤᾺ ἴοο βΓΟΠΡῚΥ πα ἀπρυδιάθα!γ, 18 Δρραγθηῦ ἴο ΘΥΘΥῪ 
ΒΟΠΠΩ͂ 1 ουρσϑίοσ. 

Μαῖί. χυϊ, 17. “ Τῇ ἃ τῆϑιι πορϑοῦ ἰο βθὰν {86 ομύτοι, 1ο τα Ὀ6 
πηΐο {π66 88 ἃ μϑαίβϑη τηδῃ 8δηά 8. ρι ]!1οΔη." ΗΓ {π6 δοπίοχῦ ΒΠΟΥΒ 
ἐμπαῦ {86 ββανίουν 15 βρθακίπρ' οὗ ργίυαίε οβήεποοθβ οὐ Ἰπ]υτῖθ5. ““ 1 ΤΥ 
Ὀχοῦο᾽ 8881] ἔχαβραββ δραϊηβὺ {Πμ66, ρῸ δηᾷ {61} ἷτα [18 ἔδυ]ῦ θϑύσθθῃ 
ἴμ66 δηᾶ Ὠΐτη δῖοπθ: 16 Β8 5881] ῃθὰγ {πθ66, (ᾷβοὰ μαδύ σαϊπϑᾶ τῃγ ὕτο- 
ἍΒογυ, Βυΐ 186 ψ1}} ποὺ μθαγ, ἑαϊκο ὙΠ {866 ΟΠ6 ΟΥΓ ὑνχο τηοτο, {πΠδὺ 
ἴῃ {86 τηου! οὗ ὁῃ6 οὐ Χ7Ὸ ὙΓΙΓΏΘΒΒ6Β ΘΥΘΙΎῪ ΜΟΙ τηΔῪ Ὀ6 658 ]1886α. 

1 566 Ἠρηρϑίθηθοτρ Ἐ ΟΟΙΩΤΩ ΠἴΑσ, το]. 1. Ρ. 871. 
"ἡ 560 ΤΟΥΤΟΙΒ ὑγϑηβί βίο οἵ ΕΥΤοε.} Β Τηβ 0 Τη ογργο 8, γο]. 1. ῬΡ. 50, 186. 
5 Ἡϊβυουβο!-ἀορτηδῆβοῃο Αἰβίθρππρ, Ρ. 209. 
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Απᾷ 1686 58.611 πορίϑοῦ ἴο μὰν {μοι, [611 16 ἀπίο [86 ομυτοι," 1ὅ, 16 
γοῦβθβ. ““ ΠῚ ἃ τηϑῃ Βᾶγα 1η]ατοᾶ γοῦ, ἔτβι δατηοηῖβῃ μῖπα ῥυϊναίοϊν οἱ 
τι. 1 Πιαῦ ργονα ππανβῖππρ;, (6}} ἐμ6 ομαγσοι, {μαὺ ρατου αν Θοηρτο- 
σοίζοη οὗὨ ὙγουβΒῖρρουβ ἰο ψΒ1Οἢ Ροία γοῦ ἀπᾶ μ86 βοίοπρ. ἀπά 1Ὲ Β8 
Ὑ{Π ποὺ διηθμᾶ δγοσ {π6 ομαγομ᾽Β οσβοσγίαίίοη, θαῦ Τοίαβθ ὕο ΟΌΘΥ, 
Παγθ ΠΟ τποτ το] σίουβ [6] ονἜμῖρ τι Εἶπ, θαὺ ταραγα μὰ 88 0.6 
ὙΠΠουί---- ἀορξαϊοα οὗ {μ6 ῥεῖν θροθ δηα ἀοραγτϑα ἔγοστῃ (86 Ὀ]Θββίηρβ 
{μαῦ βείοπρ' ἰο {86 ἐβ1{{π], 

Οπο εμουϊᾷ μαγθ {πουρμύ {μαΐ (8 ἰοχύ σγὰβ βῃ ΠΟΙ ΪΥ Ρ] δίῃ. 
Υοὐ 1 μᾶβ Ὀθθὴ ρΥΘΥΟΌΒΙΥ ταϊβι πίουργθίθα δπα ἀρυβθᾶ, 7716 οἠπγοῖ 
[45 θθθῃ δχρουπᾶδᾷ οὗ ἐΐδθ Οαίμοϊϊε Ολμγοῖ, ΤΙ ]ΟᾺ ἀρδῖη 888. Ὅ66η 
Ἰδοπεϊβοα πτν ἐμαὶ ουὐνγατα 6οο]οβιαβίοαὶ οὐραπιβαίοπ 081164 ἐΐθ 
οπιαπ Οαἰοῖς ΟἸατοι. νοι {μ6ῃ {86 ἜΧρυθββίοι μ88 θ6θη ᾿Ἰπ θα 
ἴο ““ {6 ρτοϊαίββ διᾷ ομιθῦ ραβίουβ," 85 1 {Π6 0 αἷοπθ μδα 1υγβαϊούϊοι 
1ο Ὀϊμᾶ δηᾶ Ἰοοββ οἴδηδουβ, ΟΥ̓ ὑμῖν ἀθοϊβιοηβ, σγθπ τηϑὺ τοσοῦ 1ῃ 
ὁουμο 115 ἀπ ουποᾶβ. ΑἹ] (818. 18 ἐούα!ν ἰστοϊοναπῦ ἤο {π6 ἰθχύ, 88 
186 ργθοθᾶϊηρ' οοπέοχῦ ΟἸΘΑΥΪΥ ἀδύθστη 68. 

1 (οὐ, 11. 9. ““Βαυΐ, 88 1 15 συίθη, οὐ μαΐμ ποῦ 866}, ὩΟΙ ΘΔ 
μοαχά, ποῖον Βανα θηἰογοα ἰηΐο {86 μϑατῦ οὗὨ ταϑῃ, [86 ὑμῖηρΒ Ὑ Ὠϊ ἢ 
(οἄ μα ργαραγϑᾶ ον (βοτὰ ὑπαὺ Ἰονα Β1π|.᾽ 

ΤΉΘΒ6 ογάθ ατὸ οἷνοῃ τοίεστθα ἰο {86 ἰδ] οιῦν δηᾶ ρου οὗ {86 
ΠοδαυθηΪυ βία, ὙΒΙΟΒ ἀτ ποὺ γοῦ {ΠΥ τουθαὶθα, ἀμ Δ΄ 6. ΤΟΘΟν Υ 
ἸΠΟΟΙΩΡΥΘΘΒΒΙΡ]6. δρᾶ ἀπαϊίογαθ]6. Ὀγ {86 ΟΠ] άτϑῃ οἵ (ἀοᾶ οῃ ϑαγί. 
Βιυΐύ ἐπα οοπίοχὺ ῥγύουθβθ ὑμαῦ {π|8 β6η80 16. ΘΙΤΟΠΘΟΙΒΙΥ αὐϊγιραίοα ἴο 
ἔμοα, [Ι͂π {με βἰχίῃ σγϑῦβα 1 15 υυι θη, “76. βρϑὰκ {μ6 πίβαάοιῃ οἵ 
(οἄ ἰπ ἃ ταυβίθυυ, ουθῃ {μ8 μι θη υίβάοτη : δηᾶ 1η {π6 ἰθαίῇ, 10 15 
Ῥτϑαϊοαίθα οὗ {1686 σϑὺν ὑπίηρβ, ποι. ογθ6 πίῃ ποῦ 5661, ΠΟΥ 681 

Ἠοατᾷ, {πμαὺ “οὔ Βα8 γτϑυθαὶϑα ἐμθηλ ἰὼ 18 ὈΥ 18 ϑριγ." ὍΤΠ6 
8ροβῆθ ἐπογθίογο τοΐδυβ ἴο ἐπίπρδ ψ ὶοῃ, Βανῖπρ' θΘ6ῃ ἔοι ΡΥ θ0η- 
οραϊθα ἴοστ {μ6 ΑἸ ΜὉ], σατο τουθαϊθά τὸ Βἴτηβοὶ πα ἢ18 [6110 Κ- 

ΒΡοϑί65. Ηδποθ {π6 Ὺ οομπδιβὺ οὗ, οὐ ᾿ποῖαδθ, {πο88 βἰθυαίβα ἀοοίγι 68 

οἵ Ομ υιϑ δηλ ποθ ἅτ βυϊέθα ἰο {π86 Δρρυθμθμβίοι οὗ δανδῃοθα 
ΒΘ ίθυϑυβ --- ΒΟ νἱονϑ οὗ αοα δηᾷ βα νδίϊομ ἃ5 416 πη] θα ΘΒρΘΟΙΔΙΠΥ 
ἴῃ {86 ΕἸρί5:16 ἰο {πὸ Βομηδηβ, ἀπ 1π {π088 δααγθββοᾶ ἰο {π6 ῬρΒο- 
βίδιιβ δῃα (ο]οββίαμθ, ατηοηρ' [8688 816 75 1Ποδίίοι, [86 τοργθβοηίδ- 
ἄνα ομαγδοῖον οὗ Δἄδῃ δηᾶ ΟἸ υἰβδῦ, ργϑάθϑπαομ, 86 παύατο οὗἉ 

ΟἸ τ θι β Ῥδίβοῃ, δῃᾷ βυομ ᾿πυϊπιδίίουβ τοργάϊηρ ὑπ6 βομθπλθ οὗ τϑ- 

ἀοταρίίομ, ἴῃ 1.5 οχίθπῦ ἀπ τϑβα]β, ἃ8. ἅτ ρίνϑῃ 1π {Ππ6 ἔουταοῦ ραγὺβ 

οὗ {μ6 ἔτο ΕΡΙβι168 υυϊψύθῃ ὅο 186 Ὀ6]1θνθῖβ αὖ ΕἸΡβΘβαΒ δῃᾶ (οἱ ΟΒΕθ. 

Ἡουοσ να δ0]8 δηᾶ ἱπιροτίαη 1π {86 σους οἵ Ἰηφεγργοίδίιοι ἐπ 8 

οοπίοχί 18, οατ6 πχαϑὺ Β6 ἰακθπ ποὺ ἴο δβδὶρῃ 8 ὉΠΑῸ6 ΡΟΥΘ ο 1, 

ΜΔΩΥ 88 ἴῷ ἱπιραυ! οΌΒ! Υ τ ΒΟτΘ ἰῦ ἄοα65 πού βαποίϊοπ {Ππ6]ν ἀθπιδηαϑ 

Ὅροπ τ. Νὸ τρότϑ ἀοζοσιαϊηΐηρ' γααθ Βμου] θ6 αἰϊεϊθαοα ὕο 10 ἴμὰπ 

Ὑγδῦ 1 ΤΑΊΤῚΥ͂ ῬΟΒΒΘΒ568. 
76 Ἰοοῖκ ρου {86 ψὰΥ ἴπ ὙΒΙΟΝ βοπιθ μαγα ϑιῃ ρου ϑα {88 πον 

ἴπ {μ8 Ἐρίβε]6 ἐο 186 Ἡ θτθνβ νἱ. 9. 45 δὰ ἀθυβα οἵ οοπίοχύ: ““ Βαΐῦ, 

Ῥδ]ονβά, νγϑ δγϑ ροιβυδάρα θϑέζον. ἐβίῃρβ οἵ γου, πᾶ {μῖπρβ ὑπαῦ 80- 
ΘΟΙΏΡΔΗΥ βαϊναίίοη, ἐπουρἢ χα ἐμ8 Βρθαῖ. ΤΠ18 Ἰδηρθδοθ μΒ85 Ῥ66 ἢ 

Ῥχουρμῦ ἰο Βϑαῦ ἀροι {π6 ργθοθαϊηρ' ἀοβουιρίϊοι (τοι, 4---6) 50 88 ἴο 

ΒΡ 'π ἴάγουσ οὗ ἃ οουίαϊπ Ὑἱϑὺγ οὗ 1ῦ, γ1Ζ., ὑπαῦ σοι υθίουβ τὺ ἴῸ 
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ῬΘΥΒΟῺΒ πηταροπογαίο 81], ἐπουρὴ ρανύϊα}}γ ἀνγακοηθᾶ, οοηνυϊποορᾶ, 
δηα ΘΠ] σμίοποα, Βαὺ {18 18 δῃ 1Πορῖοα] οοποϊαδίοη. Τὺ ἄο6β ποῖ 
[ΌΠον Ἰορτ ἀταδίοιυ ἔγουη {86 πϊμτἢ σϑῦβθ, {παῦ ὑπ6 ομαχδούθσβ ρουγ- 
ἐταγοα ἴῃ [Π6 ἔουτίι, ΗΠ, δπᾶ βιχίμ, πδὰ ποῦ αἰζαλπϑα ὑο ὑττιθ βρί σῖτα] 
116. Το ἴοτοα οἵ {πὸ Ἰαύου ραδββαρθ ὁδηποὺ Ὀ6 βϑὺ 85146 οὐ τηοαϊῆρα 
ἴῃ (815 τηᾶπποσ,. Οὐ {886 ΘοΠίΓΑΙΎ, ΘΥΘΙῪ ὉΠΡΓΟ] αἸοΘα τϑδᾶθϑυ σθοορ- 
Ἠΐβθ68 ἴῃ {μ6 ἀοβουρίίοη, “ 10 15 ᾿ΠΏΡΟΒΒΙ]86 ΤῸ Π086 ὙΠῸ ὙΘΥΘ ΟΠῸΘ 
δ] ρ οποά," ὅχο., ῬΘΥΒΟῚΒ {ΓΌ]Υ ΘπΠρμίοηθα ἀπά οοπγογίθα ΟΥ̓ [86 
Ἡοῖὶγ αμοβ. ὙΤμὸ Ἰἰδηρπαρα 18 βίποηρ,, ο]θαγ, ἀθοῖϊβῖνθβυ Πθποθ 10 
ολπποῦ θ6 ον θη ΟΥ̓ δοπίοχί, ουθῃ 16 {πδ΄ οοπίοχύ ὑχ6 16 Δρρᾶ- 
ΤΘΕΤΙΥ ΤῊΟΓ6 ΤἈγουΣΆ 016 ὑμδῃ 1ύ 15 00 [η6 γαβύπιοῦϊπρ' νΊΘῸ ὙΠΟ Β. ΒΟΙΩΒ 
(κα οὗὨ {6 τϑιλλυ καθ ]6 Ῥᾶββαρθ ἴῃ αὐθβίοη. ὅϑουηθ {μθο] ορίδη8Β ΔΥΘ 
ΒΙΠΡΌΪΑΥΪΥ [πᾶ ΤΉΘΥ Ψ1| πού ἰδῖκ ἃ σοπιργοἠδηβίυθ νὶθν, Ὀπὺ ἸΟΟΙΚ 
ΟἾΪΥ δῦ οὔθ 46 οὗ ἃ βυρ᾽θοί, ΤῺ ραββαᾶρ Ὀθίουθ 8 Βμου]!ὰ 08 
σἱονοα Ὀοίὰ οδ᾽εοίίυοεῖν ἀνα διδ)εοίζυοίν ; ΟΥ ΤᾺ ΟΥ̓ΟΥ γΟΥ͂Β, ῬΘΥΒΟῺΒ 
816 Δο!ηοαίθα οδ᾽]οού νον δοοοσάϊηρ [0 {Π6 φγδοίοιβ Ὁ] βθιηρθ {ΠΥ 
μ8α οσχρϑυϊθηοθᾶ, μαῦ αὖ {π6 βατὴθ ὔτηθ δ8 ποὺ {]Π]]Π1πρ’ {π6 Βυθ]θοῦϊνα 
οοπαϊοη8 τϑαυϊτοῦ, δηα ἐμουθέογο 1{8]}1πρ᾿ ασσαῦ ἴῃ (88 6πα. νη 
Ῥϑϑῃ ἰηὐτοαπορα ᾿ἱπίο ἃ βίαία οἵ ργϑοθ, {θγ ἀο ποῦ οοπύϊππθ ἴῃ 10, 
Ῥαοοταΐῃρ ἀπΐβι Ὁ] ἰο {π6 τϑαυϊγουηθπΐβ ἀοιηδαπαθα οὗἁἨ [ῃ0886 80 81- 
τυοίοά, ἀπ οοδβίηρ ἰὸ 116] {π6 Θομα ΠἸΟΏΒ ὩΘΟΘΒΒΑΙῪ [0 {Π6 1 ΔΌΙαΙηρ; 
βίραδίαδβῦ. 

Απούμοι δχδηιρ]6 οὗἨ ἐμθ ἀρθυβα οὗ σοῃίοχὺ τρᾶν δ6 ἔοππα ἴῃ {86 
ΒΡΡΙοδου νον βοῖὴθ τηᾶκο οὗ ΗΘΡ, . 10, Τῃ {86 πίπίῃ νουβα υὖ 
15 εϊτύοπ {μαὺ “6888, ΌΥ {μ6 ρυᾶθθ οἵ (ὐοᾶ, ἰαδίθα ἀθαίβ 907 εὐονν 
γιαθῃ. ΝΟ ὈῬθγαβα οου]Ἱᾶ 6 το οοιηρυθῃθηβῖνο μδῃ {815 ΤΟΥ γιαη- 
ἀϊηπά εοἰΐποιξ οποορέϊοη. Βαὺ Ὀθοδῦβο {86 οοπίοχῦ βρεᾷκβ οἵ (σοῦ 
Ὀγϊπρίηρ πιαπῳ 50π5 ππίο οἹΟΥΥ ὑμγοιρῃ ΟἸ τύ, 10 88 Ῥθθῃ τη ξευτοά 
{μαὺ ΟΒγιβὺ αἰθᾷ τρογοῖν ἴο βᾶνα βιοἢ 85 ὈΘΟΟΠΊΘ 50}8 ----ὐΠα΄ [15 ἀθαίῃ 
γγα8 ἰἸῃ απ ἀοα το Ορθπ Ὁ {Π6 ἩΥ8Υ οἵ βαϊγαίϊοῃ ἴο πὸ τλοσα ὑμ8η ἃ Ῥᾶγύ 
οὗ 86 υσαδῃ γᾶοθ. ΤῊ18 15 ἐοία!]}ν ἱποοχτοοῦ, ΤΟΥ 18 τὸ στουπά 
ἔου ἰαΚίῃρ' ἃ γϑδίσιούΐοπ οαὐ οὗὨ {π6 ἰβμί νϑύβα ἀπά ρυύίπρ 0 Ἰηἴο {86 
αἰ. 186 ἀπραυΐνοοαὶ τηθαηϊπρ' οἵ [Π6 νγοταβ οὗ [86 Ἰαὐον σϑγθοίβ 1, 

Ῥραὶ. υἱ]. 8. “““πᾶρϑ τη6, Ο Ἰμογὰ, Δοοογαϊηρ' 0 ΤΑΥ͂ ΥἹΡ ἡ ΘΟΤΙΒΗΘΒΒ ; 
δια δοοοτάϊηρ' ἰο ταῖπθ ᾿πίοουτν ὑμαὺ 18 ἴῃ πιθ.7 ΤΏ1Β ἰδηρυδρα [88 
Ῥθοπ ππᾶα]ν τοβιτοίθα δηα ταοαιβοᾶ ὈΥ {16 οοπίοχί, [Ὁ Πα8 Ὀθθη 
Τοίοισοα ἰο {π6 βρθδκοιβ ἱππΟΟΘ ΠΟΥ ἴῃ γϑίθγθποα ἰὸ {μ6 ομδῦρθ οὗ 
Οὐ} {86 Βοπ]απίθ. Βαΐ {{158 15 ἱποουτϑοῦ ; σβύ, θθόϑαβθ ἐμ Ῥβα]τα 
18 Ἰαΐον ἔμαπ 1)ανα ; βθοομᾶϊυ, Ὀθοδῦβο Ὁπουρὴ τ ὄνθη ὈΘ]οηροα ἰο 
Βἴτω, ΟἼΒῃ ἃ Βοηήατηϊία πὸ ὙΠΘΥΘ ἈΡΡΘΔΤΒ τὰ Πἰβίοτυ ; δα {Πίτα ]γ, 
Ῥϑοδιβθ 1 18 ΥΟΙΓΆΤΥ ἰο Θχρὶθῖη ΟΒἢ οἰμοῦ οὐ Βιῃίτηοι οὐ οὗ ὅδα]. 
ΤῊΘ {1116 15 μοῦ ἱποουϑοῦ. Ηϑποα ΔΗΥ͂ ταδί οϊοη οἵ [86 βθῆβθ οἵ 
186 εἰσῃτμ σοῦβθ ουπᾶάορα οπ {μ6 {1116 τησβύ 6 τοϊθοϊθα. Ταυλ 
ΔΙΊ ΓΑΥῪ ἰδ 1 ἴο ΘΔ ΠΠὟ ἀηα Θχρίαῖμ [86 γοῖβθ, τ} ΑἸΟΧΘΠαοΓ, ὈΥ͂ 
{86 οοπ δβαίοι οὐ ππυγου  ἴποϑβ ἴῃ ἐπα βἰχίῃ Ῥβαίω. ΕΓ ἴῃ {86 ἢγχδὺ 
Ῥίδοθ, 16 οἂπὶ ποῖίπου θ6 Ῥτονυθᾶ ποῖ τηδᾶθ ρσόθ8 16 ὑμπαὺ {86 τυυϊίοσ οἱ 
ἐμ6 εἰχίῃ ἴθ ἰδθπίῖοαὶ τ (86 δαΐδον οὗ {π6 βευθηίμ. Ἠϑποβ {6 
ΘΒΒΙΠΡΌΟΝ {π8ὺ [86 ὑνγο νίθυγθ τ ΒΊΟἢ [Π6 ῬΡΒΑΙταϊδὺ {θκαβ οἵ Ἀ]Πη861}, 
τὴ {86 ὑνχο Ῥβδίτηβ, βου] 6 βυβοσθα ο 1ἰπύουργθῦ οὴθ δῃούμθυ, 15 
ρσταϊαϊΐουθ, [π|{86 Βοοομᾷ ρἷδοβ, τὶ έδοιιδη685 δηα ἐπέοογιέν, ΘΟΘΟΤ Ἰηρ; 

υ 4 
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ἴο τ ΙΟΝ (Π|6 Βρθαϊτοῦ ρσαγβ ἰο Ὀ6 ἡυρσεα οὗ αοᾶ, ὑποπρὰ {π6 Υ ὀαπποῖ 
οὗ δσουγσβο ταθᾶῃ δρβοίΐϊαία ρογίδοϊίοπ δπα ᾿ἱπποοθη 66, ΡΥΘΒΌΡΡΟΒΘΟ 1688 
οὗ τιοσὰ] τϑοϊϊευαθ ου [ἷβ ραγὺ μοι σου] ΟὨΪΥ͂ ἃγῖβα ποτα 8} ἴτη- 
Ῥογΐδοῦ Ἀρργθμδπβίοη οὐ {86 αϊνίηθ Βοϊμθββ δηὰ {86 ἀϊνῖπο ἰδ. 
ὝΨΒοι ομὸ οσρθοίβ δοαυλίίαὶ οὐ 75 1Πολίϊουι οα {π6 στουηά οὗὨ Ἠϊ8 
ἱππόοθηοθ, ἢ6 Βᾶ8 ποῦ ὈγΌΡΟΙ βοίϊομβ οὗ {86 δχίθιῦ (ο σοῦ ΒΘ 
πορᾶβ Οοἀ᾽ 8 βουθγαῖρτη τηθτου. ΤΙ οἂπ ΡῈ ᾿θαγηῦ ΟὨΪΥ ὑπαον {86 
ΘΌΒΡΘΙ ἀἸβροπβδίοῃ. 
Π6 οοπίοχύ ἴῃ {πΠ6 ΕἸΡΙ516 ἰο Βοτα. νυ]. 2ὅ., δπα νι. 1. μᾶ8 Ὀ66ῃ 

διωρὶ ογϑᾷ ἴο βμον ὑμαὺ ἴμ6 ραββᾶρθ ρυθοθαάϊηρ,, ν]Ζ.. υἹ], 1 .----2ὅ., 46- 
ΒΟΙῚ065 {πΠ6 οχροτίθποα οὗὨ ἐπ6 τορπογαίθ πᾶ βαποῦῆθα, μοί οἵἨ Ῥααὶ 
Πτη561} δηᾷ 411 μβοῖγ ΟΝ γιβδηβ, 50 ΕἼὙΆΒΟΥ ῬΥ Ρ γαΒ65 {86 ὑποηΐν- 
ΒΕ γϑεβθ, ““ ΤΊ οοποϊαβίοη οὗ {π6 σβοὶθ 15: ὙΠ. τὰν ταϊπά, ἐμδΐ 
σοορά 8πᾷ τηοβῦ ργθνδπρ ἰανγ, τ ]Οἢ αἰνίπα ρυᾶθθ μαίπι Ραΐ ἴπ ΤᾺΥ 
τηϊπα δηα μοατύ, 1 ΤΩΥ ΥΘΥῪ 561} ἄο (ἢ παρογίβοιυ, γοϑῦ) ὑπ! Υ δθα 
ΒΙΏΟΘΥΘΙΥ Βογα {μ6 167 οἵ Οαοἄ ; {πουρῖι, αἷἶδβ, σι (86 ἤθβῃ," ὅχο. ; 
δῃα ἴῃ Ὑἱῖϊ. 1.. [88 βαιηθ ὙΠΟ ΟὈβοσνθθ, “ 1 ἴπτοσὰ {π6 Τουγίθοητῃ 
ψοῖβα οὗ {π6 ρτϑοθᾶϊμρ οπαρίθσ, {π6 οα86 οὗ ἃ Ῥϑύβοι 18 γβρυθβοηίθα 
ὙΠῸ Ὑγα!κοά ποῦ αἰτου {816 Ηδβα Ὀαΐ οἴου (86 ριτιῦ, 168 15 {86 τα τα 
οὗ [86 τηδίξου, ἔμϑῃ {86 οογαογί 16 ̓ πίθσθποθ δπα ἀθβου ρίοη ἴῃ {18 
ἰοχὺ ΔΥΘ ὙΘΥΥ͂ ῬΤΟΡΟΥΙΥ Ἰαἰτοάποορα. το {Ππ6 τῆθγθ ἔοτοθ οἵὗἨ ομθ 
Ῥῆγαβθ, “βοῦν {π6 ἰδ οὐ Οαοά," δπᾶ οἵ οπβϑ ρδιίοϊβ, “" {μϑυθίοσγα," 
18. αβοᾶ ἀπᾶ υτροᾶ ταοδὺ ππνγαυγδηίθγ, “΄ ὙΠΟΥΘίοΓ,᾽ ἴῃ ὙἹΠ, 1., 88 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἤοτα (6 ποχὺ υβῦβθ, 18 ἰηὐθπαθα ἰο οχδιδὶῦ ἃ οοπίγαβῦ {0 
νἱ!. 26. Τηβίοδᾷ οὗὨ Ὀοϊπρ' ἰγουγαῦ]6 το {π6 νἱ 6 Ὁ ΘΟ τοραγαβ ἐμ6 
οἰρῃτἢ ομαρίου 5 ἀθβουρίνο οὐ Ῥθύβομβ ἴῃ {Π6 βᾶτηβ βίαίθ δ8. {86 

βαυβῃΐα, 10 18 δια ρου α ΡΥ [16 δροβϑίϊθ ἔοσ {86 ρατροεθ οἵ τρδυκιμρ' ἃ 

ἀεοϊαοα ἀπἔδγθποθ ὑϑύσθθῃ {86 ἀδβουϊρίίοη τὰ πο 086 οἰσ 
Θμαρίου Ῥαρίηβ δηᾶ {86 Ἰαβὺ ὑνγο γϑυβ68 οὐ {88 βουθπίμβ, αἀπᾶ 1 στὰ 
{86 Ἰαδῦ ἔτγο σϑυβοθ, {86 οοπίγαβὺ δχίθμβ ἰο {πμ6 οηθσο ρᾶββαρθ ἔΤΌτα 
υἱϊ. 7., 10 οαπηοῦ 6 5ῃοῦση; ΠΟΥ Τη866 ἴῃ ΔΗΥ͂ ἀθρτθο Ῥγ ῦ80]0, ὑπαὶ 
ψἱ]. 7---- 25. ἀο!ραΐοβ {86 σοπάϊοι οἵἩ {π6 Δροβί!ο δῃά οἵ 81] βδῃοίι- 
βοᾶ οὔθθ. [ 18 ἰπἰοπᾶβα ἰοὸ δχμιθιύ, ουὐ οὗἩ Ῥαμ] 5 οὐ ΘΧΡΘΥΪΘΠΟΘ, 
[86 ἔδδιπρθ ἀπᾶ οοπαϊοπ οὗ δὴ [βγβο]6 βίγαρο,ηρ' ΒΙΠΟΘΙΟΙΥ͂ ἀπ 
ΘΑΓΠΘΒΉΥ ἴο ΟὈΘΥ͂ {86 αν οὗ ἀοα--- οὗ οπθ ἴῃ σβοῖὰ {μ6 πνεῦμα 
χριστοῦ 4065 ποῦ ἅν76}. ΑἸΥ Ρατύ οὗὨ {π6 οοπίασῦ Ὀσουραῦ ὕο ὈθᾶςΣ 
ἀραϊηϑύ {Π18 Ὑ]6 νν 18 Ἰταρούθηί, , 

ΟΗΑΡ, Χ. 

ῬΑΒΑΤΩ ΕΜ, 

ῬΑΒΑΙΤΕΙ, ῬδβθδρῸ5. ΟἸὨΪΥ βΒῃουα Ὀ6 ῬΓΟΡΟΙῪ ἀδηοϊαϊπαίθα χγϑαΐ 
ῬΆ18116]15.:.. Τδοβα ψ ῖοῖ ἅτ ΘΙ οΥθα ΒΙΤΡΙΥ ἰο δβοθυίαϊη {6 τι52ι5 
᾿Ἰοφμοπαϊὶ ταὶρὶῦ 811 6 ἰουτηθα υϑγδαΐ Ῥ}άᾶγ8}16]15:. ὙΠῚΒ σου] ἴῃ ΒΟΙῺ6 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ ΒΙΤΩΡΙΗῪ {86 ἰλβὶς οὗ ἃ τιον ον Ἡουτηθηθαῦίοβ, ἹπουρᾺ 10 Ὀ6 

1 ὅθ ΕὙΑΒΟΣ 5 βοσίρίατο Ποοίτῖηο οὗ βδπουῦβοβίίοη, ΡΡ. 8517, 8518.» ο, ἘΔΙΠΡΌΤΡΕ, 1818. 
2. 366 [86 ΘοἸριηοηὐδτοβ οὗ ἸΒΟΙΌΟΚ ἀπά ᾿ρ Ὑ οἰῦο οῃ οτα, ΥὙἹ]. 
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ἴπ Ορροβίξίομ ἰο ββϑίδ 8Βῃ 84 ἀβαρθ. Βαυῦ πῖοϑ ἀϊιβύποίϊομβ οαπηοῦ 6 
οαΥΥΙοα ουὖ, Ὀοοασβα {886 τυΐθ8 8ηα ῬΥ]ΠΟΙΡ165 οἵ ΗἩδιτηθπθυίοβ τὰ 
ἰῃηΐο πη ἰπίοχβθοῦ ὁπ6 δηούμου, 1Ὁ 18 ᾿τηροββ10 16 ἴο Καϑρ ἔμϑιὰ σὶρια]ν 
ϑρατί. γζεγϑαΐ Ρ4γ8}1618 ἃ’ ὑμογθίουθ ἴῃ 6 Β6ῃ88 γϑαΐ ρᾶγ8}16}5. δηᾷά 
υἱοε υόγϑδα. [Ὁ {μπογϑίουθ ἔμοτθ μᾶ85 66 ΔΗΥ͂ ἀΘΠΟΙΘΠΟΥ͂ τὰ ΟἿΣ Ργθ- 
νίουβ χα ῃιριοη οὗὁὨ Ῥ81811618 ἴπὰ ὀοππθοίοῃ τιῦῃ {86 κδμ8 ἰοφιοπαὲ οἵ 
[86 ΒΙΡΙΟ, νγγ Ὑ1ΒᾺ} {86 τΤοϑᾶο ἴο Βαρρίοιηρηύ 1ὖ ἴτοτα {86 ργϑβϑηΐ 
βοοοῃ. Ηδθ τυΔῪ ΘΑΒΙΥ ΟΔΥΤῪ Ὁ80Κ τόση {815 (ο ἃ ΤΌΥΤΘΓ ρἷδοθ τυ μαῦὺ- 
ΟΥ̓́ΟΙ ΤΩΘῪ ἰθτον δἀαϊθομαὶ Πρηῦ ἀροπ [Π6 μβεδ ἰοψμοπαϊ, ΟΥ ΘοΙαρ]οίθ 
105 ἀδυθ]ορτυηθηΐ. 
ΤῊ σοταρδιίβοη οἵ χσϑαΐ Ῥ8γ811615, ΟΥ̓ΡΆΓΆ116]8. οομβιβθηρ ἴῃ 14688, 

ἴθ. βαβ6α Ὅπ {86 δοὺ οἵ ἃ βυῤδδβίδηψιαι δπα οοπίϊπυρα ὑπιν πὰ {86 
ἘΊΡΙ10Ά1 ἰδδοθίησθ. Υ 8 θχρθοῦ ρ818116] 1668 ἴῃ {πΠ6 δου ρύατοθ, μΡ6- 
οαῦβθ (86 Βουιρύαγοβ τουθαὶ {Πμ6 βαταθ ἐγαύΐμβ, δα ᾿πουϊοαΐθ {π6 βϑτηθ 
ἀοούσιμθθ. αὖ {86γ6 ἃγθ οογίαϊη ᾿τ ῬΑ ΠΟ Π5 Ὑν ΒΙοἢ. Βαϊ 6 ἰδ κθα 
τηΐο δοοουῃῦ ΟΥ̓ {π6 1πύρυρυθίθυ Ὑ7ΠΠῸ ΘΙΏΡΙΟΥ͂Β {815 Ῥυϊποῖρ]6 οὗὨ ὀοοιὰ- 
Ῥαυῖβοη. Τυὰθ Ῥ18]16] βιὰ οἵ Ιῴθα8 Ὀ6]Ο ΡΒ ἰο {86 ΒΙΌ]104] ἐθδομῖηρ; 
ΟΪΥ 850 ἴδ δ5 1ὖ τοϊαίθβ ἕο βαπαδιηθηΐαὶ ἐσαΐῃβ. Τύ ΔΡΡΙ165 ἴο {δ 
Θββθῃ 85 οἱ σϑ]!ρίομ 81016 : [ῸΓ ἴῃ τϑδίϊοη ἴο {π6 Τϑιδί που, {Π6ΓῸ 18 
οοπϑίαπς ναιϊαίίοη. ΑἸ] {πμαῦ ρατὺ οὗὁ {π6 ΒΙῚΡ]6 τ ΒΟ ἀο685 ποῦ ραογίαϊῃ 
ἴο {π6 δϑβϑηῦαὶ ὑχαΐμβ οὗ τουθδίου ργθβθηίβ αἰ νουβι 65, [}ἢχ. {86 ΟἹά 
Γαβίδιηθπῦ, {86 ἰθϑομιηοβ ἃ΄Γ6 Θ᾽] ΑΙῪ 864 Ἰποοιηρ οίθ, ργθβοηίθα 
η τηο68 βαϊοα ο 8ὴ ᾿ρουΐθοῦ ἢυτθδῃ ΔΡΡΥΘμθπβιοη. ὙΒΟτο {π6 
Ὠυτηδῃ δ]οιαθηῦ 156. οομϑιἄογϑ]θ, Ὀθοόδαβα {Π6 1688 τηθαπῦ ἴο 6 60η- 
γουϑα μα ἴο Θποοιῃίου ταϊπ8 ἀπ80]6. ἴο Υἱβο ἴο {86 ΒΊρΠΟΥ δϑρϑοίβ οὗ 
μ6 ἄϊνίπθ. [Ι͂ {6 Νοὸν οβίαμηοηῦ, {Π6 τονοίαοη Ῥοραῃ ἴῃ {86 
ΟΙΑ 15 οοιρίθίθα ἴῃ ἃ τϑῆοΥ δἀαρίθα ἰο {μ6 πιρῃοϑῦ ἤυταϑαι 1π06]- 
᾿σθησθ, δηά {μπουϑίοσθ ἴῃ {π6 αἸνίποὺ αβρθοίβ οἵ 1, Ὑ οὗ θυθῃ ἴῃ {6 
Ἰαὐίθυ, τα τλοτα ἴῃ {86 ἔα ΘΥ, πο ῦο ΔΡΡΘαΥΒ {Π6 τηρ 685 οὐἨ 1πα1- 
νυν Ὑ ΒΊΟΝ. τηυδὺ ῬϑΙοηρ' ἰο ἃ τϑυϑἰδύοῃ δααγθθβθ ἰὸ τηθη 
Τῃσουρ {86 Ἰπδύγαμηθη αν οἵ οὐμο ν᾽ ταθπ ΠΚο ἐποιβοῖγοθ Ηϑποθ τῦ 
15. ΘΑΒΥ. 0 866 ἐπαῦ ἐμ6γ6 οαπποῦ 6 ἃ δοπιρίθέε δια ΘΗ Ε76 1 ΟΥ Ὀούνγθοῃ 
{86 ὕὑτο Τοδίδιηθηΐβ [ἢ {πμ6 ΟἹα Τοβίδιηθην 1561, 0818. οομαρ] ούθ 
ὉΠ ἀο68 ποὺ οχιβί, ΤΏΉΘΓΘ 15 ἃ ρυδᾶμδ) ἀθνοϊοριηθπύ οὗὨ ἀοοίγιμθβ 
Θηα 1465. ΤῈ ῥσορμοίβ ἀπο] τηοσθ ρυθοίβοὶν {Π6 αἰνῖπο ΄θα8 συ ἢ 
ὙΒΙΟἢ (ΠΟΥ ογΘ οπίγαβίθα, {πΠ6 ΠΘΌΓΟΙ ΠΟῪ ΔΡΡΙΌΔΟΙ {π6 δαγοηΐ οὗ 
Μοβϑῃ. ον αἰβογθηὺ ἅττα {π6 βοηθτηθηΐβ οὗ αν, ῸΓ ΘΣΧΔΙΏΡΙΘ6, 
ἔχου {Πο86 ρυορουπαᾶδα ὈΥ 1βαϊ8}. ΑΑπᾶα 1η {86 Νὸπν Τδδίαχτηθηῦ ἴοο, 
βορὰ {86 τυ πρδ οοπίαϊπθα 1π τὖ ἃγ6 βοραγαίθα 80 [1016 ἴῃ {τηθ 
ἔγοῖὼ οὔθ ϑῃοίμου, μοῦ 185. ἃ ρυδαδίίοῃ. ΤῊ6 ἰθϑοβίηρβ οἵ ΟἸσιβῦ 
αἀμἶἴον ἔσοσα ἐμοβο οὗἨ [88 δροβίϊθβ. Τᾷ8 ομαγδοίον. οἵ {π6 ΤΌΥΤΩΘΥ 18 
σΟΙΏΡΙΘΘηβῖνθ, ψ166, οἴοτμπδὶ, ᾿π Όση8]. Οτθαῦ χα 8 ἃΓ6 ηπαποϊαίθα 
σιτμουαῦ {86 Ἰοαβὺ ΔΡΡυόδοῖι ὧο ϑυβίθσγαδίιο οἰαβϑιβοαϊου. Βαῦύ ἴπ {86 
ϑροβίο!ο τυϊπρθ, {μΠ6586 ἃγ6 ρίνϑῃ ἴῃ 4δϑίβ]β δα ραυθοῦϊαγθ. ΤΉΘΥ 
816 ΔΡΡΙ16α βρβοιῆσ!]ν. ΤΟ Ἰηα ιν] ἀπ  Πγ οὐ {86 ττϊίοσβ, {86 παύατθ 
οΥἨ {π6 οἰτουτηβίδηοοβ δηᾶ ᾿πῆποποθθ ἴῃ ὙΒΙΟΒ ὑπ ὺ Ὠδρροπϑᾶ ἰο Ὀ6, 
δια οὐμου {ππσθ ΒΟ ἢ Μ11}] τϑϑ]ν Οοοὰγ ο {{86 τηϊμᾶ, οἷν σῖβο [0 
ὃ Ῥατθ4] δπᾶ ἀπθαῦδὶ ἀθυθοριαθηὺ οἵ [86 βαῖὰθ σπΘΡὶ ἐγαῦμ8. [0 
158 γαίῃ, {μεγθίοσθ, ὕο Ἰοοὶκ [ῸΓ βίαίθιαθηΐβ ΘΧϑΟῦ Ὁ Α11Π|κ6 1π 8]1 ρατίβ οὗ 
[μ6 βδοῦϑα δουιρίασοβ. Τὰ ἀθίβι]β ᾿111} πθοθββαυ!ν αἴθ, Τὺ οαπποῦ 
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6 οχρϑοίρα {πα ΠΟΟΚΒ βαραγαύθα ὈΥ͂ ΤΑΔΗΥ͂ Οαπίισῖθ8 Βῃου] ἃ Θχμ 1: 
186 ὙΟΥΥ βᾶτας 14θδβ Ββογο {ΠΟΥ ἰγθαῦ οἵἨ [86 βᾶταθ βαβρ)]θοί, Ὑ Βο- 
6υο μαϊίονεβ ἐμπαῦὺ ῬάγΆ}16 18 οοπϑιβίηρ ἴπ 1Ἰάθαβ τασδὺ 6. ΘΗΕΓΟΙΥ͂ 
ΒΙ ΤΉ], 18 ΘΟΓ ΔΙ ΗΙΪΥ͂ ἴῃ ουτοῦ, Ῥθοδῦβθ δ6 τοϊβίαϊκοβ Οὐ Ἰριιοσθδ {86 δΒιι6- 
οοδδῖνο παίαγο οὗ {μ6 αϊνῖπο ὑθδομίηρβ, ἀπά {πθῖγ δαδρίδίιοη ἰο αἰ- 
ζογοιῦ δρθ8 οὗ {μ6 σπου]ᾶ, 
ΤΉ ἤνϑι ἀσεγ οὗὨ δῇ ᾿πύουργούου 15 ὑο οἰβββιῖν {μι688 Ῥαγα11618. Α8 

ἔθου 18 ἃ ρταδαίζομ ἀιθοπ {μ6πὶ, [86 ῬγΌΡοΣ ῥγονίποθ οἵ μἴπι 80 
τ ἰΒΉ 68. ὕο ΘοΙηραγθ ἔμοπὰ 18. ἰο ἕοσια ἃ σταδυδίοα βοα]8, ὙΠΟΥΘΌΥ ὑπ61Γ 

γαῖιθ8 τον δ6 ἀοίοιταϊηθα. ὙΆΘΥ Βμου]ᾶ 86 διτδηρϑᾶ ἴῃ ἀιβογθοῦ 
οαἰοροτῖθθ. [ὑ 18 τιϑηϊξοϑὺ ἐμαὺ 411 διδίορουβ ραββάρθβ ὀδῃποῦ δ6 
ΔΡΡΙΙοα ἰο ἐπ δχρδηδίζομ οὗ ομθ δποίμ σι θασδὶ ΘΟμβάθη06. 
ΤΠ6 δηξτα (ας οὗἩ δΘοπιραιῖμρ' ΒΌ ΘΟ ΡΔΓΆ11618 18 ὁπ6 τ βϑίϊηρ ὁ. Ῥτορα- 
ὈΠΠΕΘα, [ον ὑμοτο 1β πὸ ταδί πογιδίῖσαὶ ἀδιηοπβίγαϊοπ. οὐ ΟοΥ θ᾽ Υ 1ῃ 
μθο]ορῖοαϊ ουϊάοποο. ὝμΟΘπ ὑὕο Ῥίδοθβ τ Ὀσουρθῦ ἰοροῦμοι δηᾶ 
ΔΓ6 Β66ῃ [0 ᾶνα ἃ οοασίδη Κη 688 οὐ ἔοστη, ἰδηρτιαρθ, δηα βαβ]θούς- 
τηδύζου, ἰῦ 158 τϑοκοπϑᾶ ργοϑαῦῖο {παῦ [ΒΘΥ ἜΘ ΡΥΘ88 [π86 βδῖὴθ 1ᾶθα: δπά 

ἐμογοίοσα {86 τποῦα οὈβουτα 18 οἰ ποίδαϊοα Ὀγ {μ6 ρ]αῖπου. ΤΉΘΥΘ 18 

{πὰ85 ἃ οαἱουϊαίζοη οὗὨ ργοραθ111{1656. (ὐοτγίαϊε {ππρδ Ἰϑδα [ο {πθ ῥτο- 

Ῥ4016 ἰπΐρσοποο μαὺ ἔμογα 18 ἃ ρΆγ816] δὼ οἵ 14θ8, Τὴ6 Θυ]θη08 
οπᾶϊηρ' ἴο [π6 Θοποϊτιβίοι 18 ΤΩ ΓΟ ργοδαδίο.. ΝΟῊ {μοῦ ἅτ ὕνο 
{υΐηρϑ ψΒΙοἢ αβδοῦ [μ6 ὁμαγδοῖον οὗ [π6 Ῥγο}ὈΠ10Υ, νἱΖ.» {86 ἐ 100 1} εγτὴν 

δηᾶ παίατα οὗ [6 ραββαρθβ οὐ τ ΒΊΟΝ 10 18 Το μα64, ἀηα {ποὶν α18- 
ἐπὶ δυϊίοι ἴῃ ἐπα ΒΙΡ16. [ἢ οβτααύίηρ' {886 ἔοσταον Ῥγορογίῖθβ Ὀ6ἰοηρ- 

ἵπρ' 10 786 Ῥαββθαρ8Β Βαρροβθά ἴο θ6 δῃδίορουϑ, 1Ὁ 18 ἸτΏ ροβ810}68 [0 ἀγα 

δχϑού 1ἰπθ8 οἵ ἀδιδιδγοδίίΐοῃ. ΟΥἸ108] βαρϑοὶςυ ταπβῦ 06 ταϑίην το θά 

ὁοη. ΤῈ πυιθδοῦ δπᾶ παίαγα ταυβὺ Ὀ6 [οἵ ᾿Ἰηἀοξοιτηϊμπαίθ, θα Ἰηὐου- 

Ῥτϑίον ἡπᾶρίηρ ἔοτ μἰταβ6}} μον ἔν Ῥοΐῃ βῃου]ὰ 06 ακοπ Ἰπίο δοοοπῃύ 

ἴῃ τηδκῖηρ ἋΡ ἃ οογίδἑῃ διαοπηῦ οὗ ουϊάθηθθ [Ι͂π τϑραγά [0 {π6 α185- 
ἐὐϊρυθίοπ οὗ Ῥαββαρθβ, τηποῖ 111 ἀαραπᾶ οα {π6 μοῦ ὑμαὺ {π6 Ὑτ ῦο 8 

οἵ οομηραγοᾶ ἰοχίβ ργθϑϑηῦ ἃ γϑβϑη]ᾶποο ἴῃ {Ππ Ἰπαϊ γα π  ] 1 ν οὗὨ {πον 

ῬΘΙΒΟΠΒ, 8π4 ἴῃ [86 Οσοαβίομβ ὑμαῦ ραγθ τῖβθ ὑο0 {μοῖρ σσοσκθ. ΤῊΘ 

Οἴοβου {μον Π|Κοιθθα 'ἰπ (μ686 τϑβρθοίβ, {86 ργθαύθυ 18 186 ῬγορδΌ 

{παΐ {μ86 Ῥαββαρθθ τϑα ΠΥ οηυποίδίθ {π6 βαπλθ 14θ8. ΗΘΓΘ {μθῃ 18 ἃ 
Ῥυϊποῖρίθ, οὐ ψ ΒΟ 1 18 ῬΟΒΒΙθ16 (0 τηϑῖκθ ἃ οἰδββιβοδίίου. ἴπ [86 
ψΑΥΔΡΪ6 ἀπ ἀπθασδαὶ ργοΔὈΙΠῪ ἀούθυτηϊῖηρ ἰαχίβ ἠοὸ ὍΘ. Ῥᾶγδ}]6ὶ, 

᾿Αοοογάϊηρ 88 ραββᾶρθϑ Ἀρρυόϑ ἢ Ομ6 Δποίμον ἐπ οογίαϊη τοβϑροοίδ, ὙΑΌΥ 

οη6 ΡῈ δαρίαϊποᾶ Ὀγ μ8 αἰᾶ οὗἉ ἀποίμου. (β]]θσίθσ, σὴο μᾶ8 618- 

ουβθοα {μ18 βυθ]θοῦ ὙΠ ταυοῖ αδρσιηηοηΐ, οἰΔ55:Ώ.68. 186 ἄδρτθθβ οὗ 
ῬγΟΡΔΌΙΠΓΥ ἀπᾶον {μ6 ΠΟ] οσσιηρ μθδά8. 

1. ΤῊΘ ἸΙοποϑὺ Κιπᾶ οὗ ργοβαθιν δἰέαοιθβ ἕο ρ8γ8116] ρῬᾶββαρθ8 

Δ Κ6η Ποῖα δηᾶ {ποτα ἐβτουρμοαῦ {μ6 ΒΙΡ]6, σιμουῦ τοραγαὰ ἴο {ῃ6 

παίατο οὗ [88 τυϊθηρβ ἰο πΒΙοΒ ἐμ6γ θθιοηρ, ΟΥΓὁΎ {886 δρθ8 δηά 

δυΐμουβ ρσοάδαοίπρ [μϑ. Ηΐθσθ τοῦοῖὶ Μ1] ἀθροπά ὁπ {86 τηδίζο 

ἐτοαϊθᾷ οὗ ἱπ 1186 ραββαρθβ. 1 1 6 οὗ ἃ ἔμππαδηθηΐαὶ ᾿δίμ16, ΟΥ̓ 
Ῥεϊοηρ: ἐο {π6 οββθηί.α]β οὗ τϑὶρίοι, {86 Ῥάχ8}1618 ἴθ απθβϑίϊοη 8.6 

πηρογίαηϊ, ΤῈ6 ῬγΌΡΑὈΙ ΠΥ ΜὙΠ1 ΡῈ στοαὺ {πᾶὺ ΠΟΥ ΘΣΡΓΘΒΒ {Π6 

Ββϑτὴθ Ἰάθα. Οπ (8 οἴμοι μαπᾷ, 16 116 Ῥαββαραδ σϑίϑυ. ὑο ροϊπίβ ἢ 

1 Μρπῦοὶ α᾽ Ηδστηθπουίααθ, Ῥ. 209, 
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ἙΈΟᾺ {86 ἰοδομίπρ; οὗ {π6 ΒΙ10]6 85 νατίβα, {Ππ| 16 158. 1658 Ῥγο ΔΌΣ Υ 
{μαὺ ΠΟΥ 816 Ῥ8γ816] 1ῃ 1468. αν» | 

9. Τοχίς ἰακθη ἴτοτα {86 ΟἹα Τοβίασαθηῦ ἀἴοπθ, ψιπουύ τοραγὰ ἕο 
{86 ττιάπρδ, Θροοῖβ, πᾶ δαΐμονβ ὑο σΒ1Οἢ {ποὺ Ὀθίοπρ', μάνα ἃ ρυθαΐθυ 
ἄδρτβο οἵ ργοθαθην αὐίδοβίηρ ἴο ἔμοτα. Τὺ 18 τόσο Π| ΚΟΥ ὑπαῦ ὑπο ν 
816 ῬΆΓΆ]16] ἴῃ ἰᾶθα. ὙΤῊΪΒ ΥΊΒ6Β ἔΠτΌτα [Π6 σ'ΘΠΘΤΑΙ Βατηθη 88. οὗὨ {Ππ6 

τονοϊδίίου οομίδιμοα ἴὰ {86 ΟΙἹα Τοδίαταθηῦ Βόοοῖθ. [ὑ 15. αἰϊορϑίμοσ 
Ῥγονιβίομδϊ δηᾷ ρυθραγαίοσυ. Ο [1688 τῦ ραγίθκο8 δ {86 βαᾶτὴθ {16 
ΟΕ 8, διιοοοεεῖυο ΟἈδχδοίου, δπα μὰ8 {μογθέοσο νατιθα ἴῃ {μ6 οουγβα οὗ 
ασοθ, Βαῦ 186 ψατϑίοη 18 ἸΠΟΟΠΒΙΔΘΥΔΌ]6 - ἀπά. στϑῦθδὶ, βίηοθ 186 
Ζ 678 616 5]0. ὅο Δρρσυθμομπα ποὺ ὑταμβ. ᾿ 

8. Ῥαγ811615 ραἰμοιθᾶ ἔτοτα Θομίθηρουαυν ϑυΐθοῦβ ποῖ Π|κ6 βιύα- 
αἰθᾶ, οὐ ἴτοτα δυίΐμουβ ρ]δοθᾶ ἴῃ Βιταῖ αν ῬΟΒΙ ΘΙ ΟΠΒ. υσυύπουὺ Ὀθίηρ' Θ0Π- 
ἰοΙΩΡΟΙΆγ. Ποῖ ὕνο οἱθτηθηΐβ οὐ τϑβϑίμθᾶποθ ἃγα (8 Κη Ἰπίο 
δοοοππί, νἱΖ. (μοβ6 οὐ ἐΐϊπιθ δῃᾶ οἵ βιδαδίίοη οὐ οἕοθ. μὰ 1βαῖδῃ 

απ ΕΖοκῖθ], ἐπουρῆ ποὺ σΟΠ ΘΙ ΡΟΥΆΓΥ, ὑγ6 16 Ὀούμ Ῥγορμϑίβ, ἃ πα ΤοΔΥ 

ἐπογθίοσο 06 δοιηραγθᾷ ἴπ στεβρθοῦ [0 ἔυγηἰβῃῖηρ ρ8γ811618. [πὶ {1 

ΤηΔηΠ 6 Εἶστα δηα ΜΑΙ Δοιῖ, ἐβουρ ποὺ 6816 τὸ ΠΗ] βίτα αν ἀπ 168, 

ὝΘΓΘ ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΙΆΤΥ, 8ηα 88 ΒΙΟΪΝ ΤΗΔΥ͂ ΘΧὨΙΡΙῦ ράγ8116]8. ΘΟηΒΙ ΒΕ πρ' 1π 
14688. 

4. Α 5811 μίσθιον ἄθρτϑϑ οἱ ργοθδθ 1 Μ11}1 θοϊοπρ ἐο ἐοχίβ ἰβίκθῃ 
ἔγοτα υεϊζουβ ποὺ ΟὨΪΥ Θοηὐθιηροσηθοιβ Ὀαὺ 4180 ΒΙΤΑΠ]ΔΥΎ βιυπδίοα, 

Βοῃ [βαΐϊ8, Φοοῖ, απ Ηοβθᾶ. ὅ0 ἰοο 'ἴπὰ {86 Νὸην Τοβίδιηθηῦ 1ῃ 

γοϊαίίοι το Ῥοίου δῃὰ Ῥδὰ!. 
ὅ. ῬΑτΆ]]1615 ἐαίκοι ἔγοτα ἀισοαῦ πε πρβ οἵὁἨ {π6 βατὴθ δαῦθοῦ τηυβύ 

Ῥ6 Ῥαΐ ἴπ ἃ 581] ΕΙρίΟΡ οδἔΘΡΌΓΥ ; [ὉΓ Θχϑίαρ!θ, βιοῖι ἃ8 ἅτ ἔσαπα 1ῃ 

[μ6 ΕΡΙβ1165 ἰο {π6 Ῥθοταδῃβ ἀπα ΕἸ ρβοβίδῃβ,, Τη15 Μ11 ἱποίπθαθ {86 
ἀϊδοουτοβ οὗ οὖν Ἰμοτᾶ τοροτίθα ὈῪ αἰογοηῦ οναπρο] δίβ. 

86. ῬΡΆγ811615 'π ὁπ δπᾷ {88 βϑῖὴθ ὙΤΟΥΪς, ΟΥ̓Ὶπ ΘΗΔΙΟρΟΙΒ ΟΟΤΊΡΟΒΙ- 
ομβ οὗ {π6 βάτὰθ δυΐμου, οοτλθ ποχὺ 1 {Π6 Δβοθηαίηρ' Β50816 οὗἁἨ ρτῸ08- 

ἘΠῚγ. Τὸ {μ18 μοαᾶ Ῥϑίοπρ' {μ6 Ῥβαϊτηβ οὗ αν! {πεὺ ὑγθαὺ οἵ [86 
βόταθ ἰορίοβ, {π6 ραβίογδὶ βριβῇ6β, ὥθ. ΤᾺ ἀϊβοουγβθθ οἵ Οχιβί 

τϑρογίβα ἴῃ ὁπα (ΟΒροὶ, [81] 1π {1 τηᾶπποῦ πάθον {Π6 ργθβθηῦ ᾿ιθϑά. 
γ, ἸῊ6 Εἰρμοβῦ ρόδα ΠΥ οὗ 411 Ῥϑίοηρβ ἰο Ῥδγ8}16]8 ἰβίκθι ἔγομπα 

016 Ῥδιδρυαρί οΥὁἨ Ῥῖθοθ οὗὨ [86 βᾶγτηθ ὑγουϊο ; ΤὉΓ Θχδιηρίθ, ἔσοτα 0η6 
ομαρίοσ οὐ ἀϊνι βίο οὐ {π6 Ῥοοῖς οὗ Ιβαῖδῃ. ΑΔ ἀϊβοοῦτβα οὐ ἀἰβοοῦγβοβ 
οὗ ὅοϑαβ Ομυῖϑὶ Βοϊοπρίηρ ὕο ὁπ6 ἔταρταθηῦ οὗἉ [μ6΄ Βαῖηβ (οβρ9] θϑίοῃρ; 

ἬΘΓΘ. 
ΘΟἢ ἀγα ἐμ6 ρταδαίίοηβ, 88. ἰο ουϊάθηρθ, οὐὗἨ ρϑγΆ11618 1ὴ 14θι. ἁ 

σΎθαίο  ΟΥ 1688 ῬΓΟΡΘΌΙΠΥ αἰδοῖ 68 (0 ἐμοὶ ραγα ]ΘΠΊΒτα ; δηα ἐμ υ  Ό 6 

ΤΉΘΥ ἃ16 ΤΩΟΓΘ ΟΥ̓ 688 ἸΒΘΕᾺΪ ἴῃ τηθίαα! οχρίδπδίίοῃ ἴπ Ῥτορογίοι ἴὸ 
τμοὶν ῬΙδοθ ἴῃ {8686 ἀπ ἴδγθηῦ οαὐθρΟΥ 68. 

Ἐὸν οἰ: αὐϊηρ' [π6 Θοτηρατίβομ οἵ ρ818116]8 ἐ8}0168 Βανθ Ὀθθῃ τηδᾶθ, 
εὴν βαγα ἔα πα ἐγοῦθ]6. 16 Ὁ]ονίπρ (4016 Μ11 μῸ ἰουπά 
πιβϑῖα!. 
1 ΟἼγοῃ. ;. 1--4. - - - - αοη. τ. 

1. 5---28. - - - - Χ. 3-.-.29, 
1. 934-075. . - - - ΧΙ. 10. ᾿ 
1. 99.--.}}. “ - - - ΧχΥ. 18----1 5. 
1, 82, 838. - - - - ΧΧΥ. ὃ...-4, 

:, 835-54. - - - - ΧΧΧΥΪ. 10--49. 

1, 8, 4. ΧΧΧΥΠΙ, 8----80, 



800 ΒΒ δ]ὶοαὶ Ζηξεγργοξαζίοτ. 

1 ΟἜ τς, ἱ,, δ, - -Ξ - - Οδ6απ, χῖν!. 12. 
1, θ--8. - - - - Φοβῆ. νυ} 1. 17, 18. 
ἢ, 10-19, - - - - Ἐυ:ν.]19. 
1, 153-17. “« - - - ,τ1ςᾳἋ[ϑἜ61|. ΧΥ!. θ., ὅζα. 
11, 1--.9. - - - - ὃ. βδ. "Πἰ. 8---0., ν. 14, 
ἯΙ. 10--19. “ - - - ΒΟΟΙΚΒ οἵ Κίηρϑ. 
ἦν. 34. - “- - - ΝυμΧΧΥ͂Ι. 12. 
ἴγ. 98----81. « - - - δΦ0ο8ἢ. ΧΙΧ. 3--.Ὁὸ. 
γ. 1--10. «- - - - ὅκα. χινϊ. 9.; ΝΌΤΩ. ΧΧΥΪ, ὅ.; 9081. χ ϊ]. 

16, 17, 

ν. 80-.--41. - - - -. ἘΖΥδΥΙ 1-5. 
ΥἹ. 89---66. “- - - - φ{90058. χΧχὶ, 10--99. 
νἱὶ. 1--- δ. - - - - Ο6αη. χϊῖν!. 18. ; Νύχι. ΧχΥὶ. 98. 
γ]. θ--12. «- - - - Οὅαι. χ]Ινί. 21.;: Νυμι. ΧαΧΥΪ, 38---40,:; 

1 Οἴσοηῃ. γυἱ], 1., ὥζο, 
νἱ!, 13. - - - - Οὔ. ΣΙν]. 94. 
Ψ]Ι, 14---.-19., - - - - Νυα. χχυί. 29., χχυιΐ, 1. 
γ}1. 20---29, - - - - ἌἍἝαΩ. χΧχΥιϊ. 84---98. ; 9088. ΧΥΪ, 5., 86, 
ψ]ϊ. 80---40, - - «- - Νυχλ. ΧΧΥΐ. 44----.7, 
ψΠΠ[. 1--ῶ8.. - - - -. ,Νυῃ. ΧΧΥ͂Ι. 38--40.; 1 ΟΕ τοΠ, ΥἹἱ1. 6., ὅζο. 

μτ τ ἀσεις -ιι τὸ - 1 βάμμα. ἴκ. 1. ; Σίν. 49--.0δ]. 

χ. ὃ-.---84. - - “ον Νρῇ., χίὶ. 8--Φ.-24. 

ΤῊΘ ἀρουβϑ 11ϑὺ 85 Ὀ6θὴ βδκθη ἴγοτα 1)6 ὙΥ οὐΐθ, το ρῖνϑβ βί τα δῦ 
ΘΧΆΓΠΊΡ]6Β ἔγοτα {μ6 Ῥοοϊκα οὐ βδιημοὶ, Κῖπρβ, δια ΟΒγοπίοθβ. Βαύ 
ἔῸΓ {Π686 γγχα τηυδὺ τοίου (88 τϑϑᾶου ἰο 818 Γυϊχοδποίίζοῃ ἰοὸ {π6 ΟἹα 
Τοβίδτηθηΐ, 

Τὰ {16 σοιηρδτίβοι οὗ {μπ6 (ἀοβρο]β, {π6 (4168 οἵ Ηδιτηοηῖβίβ ν71}1] θ6 
ΒΟΡΨΙΟΘΘὮΪ6, βθο ἢ 85 ἐπ6 Οὐ ὶκ Πδυτηοηῖοβ οἵ ΒΟ αΙρΡῸΣ δπα ΒΟΌΙΏΒΟΠ, 
σα {16 ΕἸρΡΊΙΒη ομ65 οὗ Νϑυζόοταθ δα ῬΟ ΙΠβοιι. 

ΠΙυβίγαύνα ΘΧϑυ 165 ἅτ ΒΌΟΙ 88 {86 [Ὁ] ΟἹ ηρ᾽. 
788. ἴχν. 26. “ΤῊ νγοἱῇ δπᾶ [86 Ἰδτα!β 5881} ἔδϑα τορούμου, δπα ἧτο 

Ἰτομ 58.811} οαὖ βίστανν πκ6 {86 Ῥυ]]οοῖ ; ἀπα ἀπδβί 51}4}1] θ6 {πΠ6 βουρϑῃβ 
τηθαύ. ΠΟΥ 5Π4}} ποὺ δυτγῦ ΠΟΙ͂ ἀοϑίτοΥ 1ῃ 811 ΤΩΥ δοΙγν τηουηΐδ!η, 
βΒοιτῃ {[μ6 Γμοτα. ΤῊΙΒ 15. ἃ Ῥᾶγ8116] ἰοὸ [88. χὶ. 6----9, ΤΏ Ἰαύου 15 
Βρυγδῦννο, 88 18 Βῃῆοψῃ ΟΥ̓ [Π6 ἰοττηϊπδίοη οἵ {86 πιῇ νοῦβθ. Ἡθποθ 
{86 ργϑβϑηὺ ἰαηριαρο τηϑῦ 4180 6 συιγαῖινθ. [ὑ τοίθυβ ἴο {π6 (ἀοβ- 
Ρ6] αἀϊδβροηβαίίοῃ, δα ἰὸ ἃ ροιυϊοα οὗ 1Ὁ 5.1} ξαΐασο, θη ταπίσδ] 8}1- 
Το ϑι [165 588}} οθαβθ δηα ποχίοιιβ ᾿πῆπθησοα θ6 ΚΟ ΠΟ ΤΟΥ͂Θ, ΤΏΘ ἢ 
Ἰινίηρ' ἰοροϑῦμβοῦ ἴῃ ἃ βία οὗ Ῥθᾶθθ ἃπᾶ οοῃοογά. 

Βομ. νἱ]. ὅ. ““ ΕῸΣ ψ θη ὅγ͵χ6 6 Γ6 ἴῃ {Π6 ἤσβῃ, {86 τηοίϊομβ οἵ 5118 
ὙΠΟ τοῖα ὈΥ {86 ἰδ α14 χοῦς 1π ΟἿΪ τηϑι 6 5 ἰὸ Ὀτῖπρ' ἐστί ἔστυαϊῦ 
πηΐο ἀοαίῃ." τα {π6 Θχρύθββίοι ἔο ὅθ ἐπ ἐο 765, νΥ ἈΙΟΒ 18 γα ΓΙ ΟἸ ΙΒ] Υ 
ΘΧΡΙἰποα, τοοοῖγϑβ Πρηὺ τόσα {π6 Ῥᾶ18}16] ν1. 8., ““ 5ὸ {θη {μου {πδύ 
816 ἴῃ {μ6 ἢρβῃ οαππηού Ῥίθαβθ (οα, 16 7ὺ γἴοὸ ἃῖο ἴῃ 8. βίαϊθ οἵ 
Βρι σι] ἀεί, ἢ σόοι {π6 πνεῦμα 185 πού δοῖῖνγο. ὙΤΠῚΒ 18 τοαυϊτοᾶ 
ὈΥ 086 οοηῃίεχύ, ΘΒρθοῖδ!!ν {Ππ6 βιχίῃ ἃπα βϑυθηί σοῦβοθβ. Ηδποθ 1{ 
ἀούοστωϊηθβ ὑμ6 τηθϑηΐπρ' οὗ υἱ]. ὅ. “ὁ Π6 πη γα Το ἴῃ {86 Η65},᾽ ὦ6., 
ἴῃ οἂχ παίαχαϊὶ βίαίθ, πού τυὐΐδη τῦ6 μπαεγϑίοοά απα οὐδογυοα ἐΐι6 Πα ἴῃ ἃ 
ὅαγο ζϊξογαΐ 56η.86, τοϊξξοιμέ ἀν} ὙΠῸ ον α ερϊιγιξμαϊ ἱπέοηζίοι ἐπ τί, 
88 ΠΙΟΟΙΚΘ 1 οΡΥΘίβ. 

1 Οὐοτ. χῖν. 84, ““Τιοῦ γοῦν ΌπλΘη ἘΘΘΡ ΒΘ ημ06 ἴπ [86 Οματο68: 
ἴον 1ὖ 15 ποὺ Ρουθ ἀπίο {Ππ6πὰ ἰο βρϑαῖ ; θα ΤΠ6Υ γα δοιηπιδπᾶθα 
ἴο 6 ὑπ661 οΟὈΘαΐθη6Ε, 8.5 4150 βαι τῇ {μ6 ἰαν.7 Ηδτα ταῦ 15 τηϑαπηΐ 
ὈΥ 9ρεακίπφ ἴπ ἐδο οἠμγοῖοα ταῖρῦ ἀρρθὰν ἀουθεα]. Βαὺ {ῦ 18 οχ- 
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ῬΪαϊποα Ὀγ {86 ραγα}168] ραββαρθ, 1 Οὐυ. χῖ. ὅ., ΟΥΘ τγὸ τοϑᾷ οὗ ἃ 
σγοιηθπ »γαψίηφ αι ργορἠοοψίη Τὺ ΒΘ Βοδα πποονοσθα, Τακίηρ; 
{π6 ὕνγο ρῥίδοθβθ ἰορϑίῃοι, γγχ ἰθᾶσῃ {παῦ {86 Αροβίϊο Ῥαὰ] Ὀ]απιθα 
ὙοΙΏθ [Ὁγ Πανΐπρ' {π611 μοδ8 Ὡποουογθα ἴῃ τηθϑίπρβ οἵ {Π6 οματοι; 
απ 4180 ἔθου ραθΠοῖν ἰθδομίπρ, οὐ ἰδ Κίπρ (86 ἸΘαα ἴῃ το] οϊουβ οΧου- 
ΟἴΒ68. 
ΤῊ 1120} ῬΡβαΐγη ἀρρθαῖβ ἕο βᾶνθ Ῥτοοθθαβα [τότ {π6 βᾶταθ δα ΠΟΥ͂ 

85 186 1118. [χὰ {86 ἔουτί νϑυβθ οὔ 1 γγχὸ τϑδά, “" [Ππἴο {86 ἀρτῖρῦ 
[μ6 γα δυῖβοίῃ Ππρηῦ τὰ (ἢ6 ἀλυίηιθ885: ἦθ ἐ5 σγδοίουβ, ἀπα {1]] οἵ οοιὰ- 
Ῥϑββῖοι, δπᾷ στὶρῃύθουβ. [Ὁ 15 ἀουδί{Ὁ} τ μϑῦμου {Π6 βθοοπα ο8.86, 
Φ ἐς φγαείοιιδ, ὅζο. Ὧδ Βαϊα οἵ ἐδ γσλέοοιιδ πεαη, οὐ 9Κὶ αοά. Ἰμθῦ τ 
{πογθέοτα δουραγθ {86 ῬΆγ8116] ἴθ {86 1110, οχο τ τοϑᾶ, “ {πὸ 
Τ,ογ 15 ρυδοίουβ, δηᾷ [1] οὗ δοτωραϑβίοπ. Ὁ ΗΠθποο {86 Ἰαβύ 15 {π6 ῥτο- 
Ῥ800 186 τηϑϑηϊμρ', ΘΒ ΡΘοΙ ΠΥ 85 {Π6 βϑὴθ ἰδηριδαρθ 15 οἰβθυσοῦο ἀΘβουΡ- 
{ἰνο οὗ αοα. Ηδηρβίθηθοτρ' μΠούουο, ἃπα Π15 [Ὁ] ΑἸ χδπάου, 
τοίου τὖ το ἐδ γί σοι τιαη. ΟἸβμδῦβοπ στρ Ϊν ἰαΚ65 {86 ορροβῖίο 
γον. 

Νυμι. χὶΐ. 1, 2, 8. ἀπ Ἰοοαΐ, 1. 22. τὸ ρ818116], δ! τησΐαδ!!ῦ 
1Ππϑίχαλο οὔθ δῃοίμου. [ἢ {μ6 ἔὈΥΤΩΘΙ ρᾶββᾶρθ, ΜΟΒ6Β 18 βαϊα [0 Πᾶγθ 
βοηῦ ἕο βρῖθϑ ἕο βϑαυοῖ ουύ {π6 ἰαπα οὗ δπδαη ὮὈΥ {Π6 ΘΟΧΡΓΘΒΒ 
οοτητηδησιηθηύ οὗ αοα : Ὀαύ ἴῃ {π6 Ἰαὐΐον {π6 Ῥϑορίθ ὑμθυαβοῖνθθ βρακα 
ἰο Μοβοβ ἴο βοεπᾶ {π8 βρῖθβ. (ἀοά σδοϊαιηδπαοα τ. 6 Ῥθορ]ο ἀοδβιχοα 
τ, ΤῊ6 ψι8} οὗ {86 ]Ἰαίίζοῦ οοιποιάοα τψιτὰ τὰ6 οομμιημαπα οὐ {6 
ξοσλοσ, Τμὰβ {86 ρῥἴδοθβ δύ ποὺ οοπύγδα!οίοτυ, ἃ. 1)6 ὟΝ οὐΐθ βὰρ- 
Ῥοβοβ. ΤΟΥ βϑιρρίοηιοηξ σι πουΐ οοηπέγ αὐϊοξίησ ομθ ἃμο6Γ. 

Ἑ χοᾶ. χχ. 1----17. 15. Ῥ618116] ἰο Ὀϑαυῦ. ν. 6---2]. δὸο αἷβο Νυ. 
χχχνυ. 94--30. τ οαΐ. χῖχ. 12---18.; Νυμι. χχυ. 14. τις Ὀουΐς 
1. 26, 21. 

ἘΡΆ. 11. ὅ. ““Ἐγϑη 6 ͵)7Ὺὸὰ ΜΟΙ ἀοδα ἴῃ βῖηβ, μα ἢ αὐἱοκΚοπραᾶ 8 
ἰοροίμον νι ΟἸτιθί, (ΟΥ̓ ρούᾶθα γ8 81:6 βαυϑᾶ :) δηα πε γαὶβϑα τι ὰρ 
ἱοροίμοσ, δπά τηϑθ 8. βἷὺ ἰορϑίμου 1 ὨΘΑΥΘΏΪΥ ρΐδοθθ ἴῃ ΟἸτιϑῦ 
“658. Τὸ {{18 15. ῬΡ478116] (0]. 11. 18., “ Απα γου, Ὀαοῖπρ ἀθδα ἴπ 
γοῦν β'η8 δῃᾶ {86 πποϊχουμηοϊβίοη οὗἩ γοῦν ἤθβιι, βαῦῃ 6 αὐἱϊοκοποα 
ἱοροίμοσ τα Εἷπα, Βανίηρ Τογρίγοη γοὺ 411 ἐγαβραββθβ," ἄορ ΒΎΟΙΑ 
{88 Ἰαῤίου ραββασθ, 10 18 ϑυάθηὺ {παὐ ἐΐδ δἰξξίη ἐοσοίδο ἐπ ᾿θαυθηΐῳ 
»ἴαοος ἴὰ ΟἸτῖδὲ 6808 15 ἃ βία Ὀθ]οηρίπρ' ὑο 86 ργββθῃύ 116, ἃ βίαϊβ 
οὗ μῖρῇ βρί σία! ρυίυη]θρο δηᾶ θη]ογτηθηῦ, Θααϊγαϊοηῦ ἴο ὑΠ6 ἔογρῖνθ-- 
Ὧ688 οὗ 41] β'π8, ΟΥ τύ ν οοῃβθαυθηΐ ΡΟῚ 1. 

Οὐ]. 111. 16. 15 Ῥάγα}161 σι ΕΗ. ν. 18,19. ““ἘΠ]|οα τ τ {16 δρινιῦ: 
βροακίῃρ' ἴο γουγβογ 8, 15 δαυλγαϊοηΐ 0, “΄ ἴῃ 811 γγβάοσα ὑθαοδῖηρ ἀπά 
ΔΙ ΟΠἸβῃϊηρ' ὁπ6 Δ πο μου. ἢ 

εη. χχχίϊ 24--80. 15 ραγ8}16] 1 8 οβϑὰ χιὶ. 8---ὅ., θοΤΒ Ῥαββαροβ 
τοίοσυυίηρ ἰο 188 βδῖηθ ἐχαπβδοοη. [Ι͂ἡ Ἠζβοα [86 ομασδοίθυ. οἵ {88 
Ῥϑύβοι ὙΠ ἢ βοτὰ [15 γϑιλδυκα]6 οομῆϊοῦ ὈΥ πὶρῃὺ τγα8 οοπαποίοθα, 
15 οἰθαν ἀοῆποα, Τῆδ ρῥγορβοῦ βύυ]οβ ἴση 8ὴ αηφοῖ, Οοά, Ψεπουαΐ, 
Οοα 9} Πιοδὲδ ; ἀιιᾶ, “ελουαῖ, ἐς ᾿ἀἷδ πιοηιογία!. ἴτπι (ἀθμθθ18 ἈΘ 15. 1688 
ὈΙαπ]ν ἱπάϊοφίβα, ἐποιρὴ ονθη {π6γὸ 8600 Δρρθᾶῦβ [0 ΤΘΟΟρ 186 τὰ 
861 ΠΘ τϑαποϑίβ ἢ18 Ὀ]θββίηρ,, 

158. ΧΧΧΥῚ, 14-- 90. 15 ρᾶγ}16] ἰο 2 ΟΒτοπ, ΧΧΧΙ,, 18ὃ---Ἰὄ, 
Ο(ο]. 1, 16. μα8 Φομη 1, 8. [Ὁ ἃ ράχΆ}16].. Ηθποθ ἐγένετο ἴῃ {86 
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Ἰαϊίου βῃουἹᾶ ποὺ θ6 τοπᾶάογθα ἄορο, αἃβ ἐμουρὴ {86 Δροβίθ πηϑαπί ἰὸ 
ΒΥ ἰπαὺ 41] {Βῖπρβ ὀοηποοίθα τι [η6 ρΌΒΡ6] αἸβρθηβαύϊομ 6 γ6 ἀ079 
Ὁγ ἴω. ΤὍΤμδ νοῦ κτίζω, ἴθ {π6 Εἰρ᾽ϑέϊβ ἕο {μ6 (ὑο]οββίδηβ, οᾶπ ΟΠ]Υ 
τηθ8ῃ ογϑδαΐθ, Ἀπ ὑπογοίοσθ Ὀοῃ βίαίο ὑπαῦ αἱ ἐξίησε τσότο ογθαΐεα ὃν 
Ολγιβέ. β 
Α ἔδυ δχδιρῖθβ οἵ πηϊβύαϊζοθ οοτηταϊ θα τὰ τοβροοῦ το Ῥ8181168 

Ὑ1Π πον Ρ6 δαααςρᾶ, 
ῬΡ 4], ον. 28, “" Ἠδ βοηΐ ἀδυῖηθθθ, πα τυδᾶθ 10 ἀδυῖς ; δηᾶ {Π6Υ τὸ- 

6116 ἃ ποῦ ἀραϊηδί 18 ποτα,» Μάδην τοΐϑυ ἰοὸ χοᾶ. σ, 22. ἃ58. {86 
ΡᾶγΆ116] ἴο {818, σοσο (86 ρῥίαριιθ οὗ ἀδυ ΚΠ 688 18 ποίϊοσθα. Βαὺ {6 γ0 
816 οδ]οθοοηβ. [ᾧ αἰδίυτβ {πΠ86 οτάϑυ οὗ {86 ρίαριαθβ ὑγβλο 15 6]86- 
ὍΠΟΥ ΟὈβουυϑά, δηα 10 δατητβ 4 οοηςγδαϊοοι οὐἨ ἐμ8 Βιβίογυ, σι ἢ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ αἰδγτηβ ὑπαὺ {86 ΕἸσΥΡΙΔηΒ αἱά τοβιβὺ {ῃ6 νοτα οὐ (ἀοᾶ Δ6᾽ 
{86 γίασια οὗ ἀλγηθθβ. ΤὨΙΒ ἰαίου οὈ]οοοη οαμποῦ ν76}1} θ6 ονααθα 
ὈΥ τοίουσϊηρ [86 Ἰαδῦ οἴδιβα ἰο Μοβοβ δια ἄδσοῆῃ. ποθ {86 ἀΔγκ- 
6858 ΒΡΟΚΘη οὗ ἴῃ π6 ῬΡΒΆ]π) τη θ6 βρυγαίνο ἔῸΥ αἰδέγο85, δια 50 
Ἑχχοᾶ, χ. 22. 15 ποῦ ρ8181161. ΟἸβδαβθη ΒΟ ΘΥΟΥ 5.11] τηδιηύαιηβ {Π6 
ΟΟΠΥΓΑΤΥ. 

Φ08η χχὶ. 17.» 1 οδη 11, 20, 776 ἀποιοίρασοε Βροκθη οὗ 1ῃ {π686 ὕνο 
ῬΑΒΒΑΡῸΒ 15. ποῦ ΒΤ 81, 84 ὑπουθίουο ὉΠΟῪ ἀγ ποὺ ρᾶ181161, [π {ῃ6 
ἔοσυταον, Ῥϑίος 410668 ἠο {86 Καοσ]οᾶρσο οὗἨ {μ6 μϑατύ, δῃα ἐμουθίοσο 
ἢ ὉΒΟΥΙ 65 ΟἹ πίβοιθηοο ἴο Ομ σιϑύ, “ ωοτά, ἔβοὰ Καπονοϑύ 811 {μη ρβ.᾽ 
Βαῦ ἴῃ {86 ᾿αὐΐογῦ, [86 δροβίϊθ γοίθυβ ἰο {86 Κποσίθαάρσο οἵ ἀοοίηθ8: 
Ὕ6 ΚΠΟΥ͂ 41] {μ1ΠρῈ, 7, 6.9 γ6 ΚΠΩΟῪ 81] ΘΥ̓ΔΆρΡΌ]10Ά1 ὑσαΐῃ. ὙΠῚΒ 15. πού 
ΟΙΏΠἸΒΟΙΘΠ6Θ, 48 86 ΤΌΤΤΔΘΟΥ 18. 
εἰ ὟΥ  σαπηοῦ δυο οἱα {1 ηΚιηρ' {μαὐ ΒΔ]. 11. ὅ., “ς ΒΕΒοΙ]α, 1 νγὰβ βῃδρθῃ 
ἴῃ ἰπἰαυϊν, 8Πα ἴῃ 515 ΟἸα τὴῦ τοίου Ομ σῖγο τη6,᾿ Πᾶ8 66} 1η]ὰ- 
αἸαουβῖν ὑσουρθηῦ 1πὖο Ῥάγ8116]15πὶ τ ἘΡΉ. 11. 8., γογο 1Ὁ 15 ττιδπῃ, 
“ Απᾶ “γογ6 ΟΥ̓ παύατο {86 ΟὨΠ]άγ θη οὗἉ νυ, ονθη ἃ8 οἰβουβ. ΥΥ8 ἀο 
ποὺ Βοϊα τι βοιηθ, ὑπαὺ {16 τπαυϊῦν τηθηϊοηθα ἴῃ {Π6 ὙΘΥ86 τγᾶβ 
{μαὺ οὗ {86 ψυ οι τιοΐμου [10 ψγὰΒ δὶβ οσῃ. Βαῦύ {86 ροϊηύ Ἰοϑύ 
Βίσεῦ οὗἩἨ ΔΡΡΘαΥΒ [0 ὰἃ8 ἴο 6 {π6 Ἰπαϊνιἀπδ!γ οὗ {πΠ6 πυϊΐοσ. Ηδ 
ΒΡΘΑΪτα ΤῸ Βπτη561} δπα οἵ δἰταβο ἢ, 1 τὸ θ6 ἐπουρῦ {παὺ {π6 {1|16 15 οοΥ- 
γτϑοῦ ἱπ Ἀϑουιριηρ [86 ῥβαίτῃ ἰο Πᾶασνια. Ἑνϑη 1 {π6 {{Π|| θ6 δυσόπθοῦβ 
ἴῃ. {Π18 886, δηα [86 σοπηροβιθίοη δ6 οὗὨ ταποῖ ἰαΐοσ οτἹρίη {μη 1)αν]α, 
8.8 15 ῬΤΌΡΔΌΙ6 ; Βαρροβίηρ' [00 ἃ πδύϊομαδϊὶ γοίοσθηοα ἴὰ 10, ἃβΒ. ΗϊΖὶρ δηα 
ΟἸββδυβθη ταδὶηΐδιη, 105 1ἸΠΔΡΡΠΘΔΡΙΠΙΟΥ ἃ5. ἃ ργᾺ116] ἐο ρἢ. 11. 8. 18 
πού {8μ6 1658 ρογοθρ 6. ΕῸΣ {Π6 ὙΤΙΟΙ 15 ἃ Ῥοθῦ, Θχρυθββιηρ' ΒΌΠΡ᾽ 
ῬΘΙΒΟΙΔΙὶ οηηούοηβ. ΥΥ Βοίμου μ6 ΒΡΘΑΪΚΒ [ῸΥ ΕΙτΆΒΟΙ ΕΓ οὐ ἔὸσ {86 παύοη 
σθπουδ νυ, 1ὖ 15 ἀπδυ ποτιβοα ἰο ἔα Ὠ18 οσα8 ἃ5. ἴπ6 Ἰτἴογα] Ἰδηρτιαρθ 
οὗ ργσοβθ. ΤΉΘΥ Βῃου]α ποὺ 6 ἁτρϑᾶ, 1π ἃ βίχίοῦ ταϑίδρΥ 51081 5656, 
ἃ5. 11 6} υὐίογοα ἃ ἑξεοίοσψ οΥὙ ἐδ Ἰηίοϊϊοεξ ; [ὮΘῪ ἅτα ταῖμου ἐῤδ 
ἑμοοίοσυ 0 ἐδ [ροϊπσε. ΤῊΘ ροϑῦ ΘΧρυθβθ68 υϑγῳ δἰγοησίῳ ὑμαὺ Ἀ6 ΒΔ 
θ66η 8ῃ θα γ, μαριῦι8] βίπποσ. Ηθποθ γχὲ οδηποῦ Γορᾶγα {Π6 νοῦβ6 88 
[86 ἴοσιι5 οἰαβείσις οἵ [86 ΟΙἹα Τοβίαταθηῦ ἴῃ τοΐθσθποθ ἰοὸ [86 ἀοοίτϊῃθ 
ΟΥ̓ οΥἹΡΊΠΑΪ βἴη. 

ῬΆγΆ116]18 αὐ τηοϑὺ ΘΒ] ἀουϊνοα ἴτοια οοποογάδποαθθ, ΒΟ 88 
ἘΠ ΒΟ Β ἴο 86 Ἡοῦγον Β1Ρ]6, ἀπ Βυυαδοιβ ἰο {π6 ατεοῖ Τοβίατηθηΐ, 
Βυΐ {π686 Το Κα ἀγὸ Ὀοίξον Αἰοα ἴο ΒΌΡΡΙΥ σπυογϑαὶ ἴμδη γεαϊ ῬΑ γ4116]8. 
ἼΤΠ6 ᾿οβὺ Ἰθχιθοὴβ ἅτ δἷδο βουυϊοθαθ]θ, {μο86 οὐ Οοδοπῖαβ, Βυοὺ- 



αγαϊζοῖς. ' 908 

βοβιποίαον, ὝΥ̓́ΔΑΙ, ἀπὰ Βορίπθομ. ὙΠΟΥΘ 816 8180 δἀϊουμβ οὗ [6 Βόνρ- 
[γ68, ΘβΌΘοῖΠν ἘπρΊ Βα ομθθ, πιὰ ΘΟΡΙΟῸΒ ταλυρῖπαὶ τοΐθυθμοθβ. 
Βαΐ ρῬᾶ1411618 (ἀκοὴ τοτα {Π6 τηδΥρηβ ΟΥἨ ἰχαηβίίουβ βμου!α πού μ6 
{τυδίοᾶ, Τῃθ οτρίπιαίβ ὑμπουιλβοῖνοθ ἅτ 086 ΟἸΪΥ Βυγ6 Βουσοθ, Απ 
αὐτοηλνο ροσαβαὶ οἵ 6 Β1016, οὐ οὗ βϑραγαΐθ Ῥόοῖκβ ροσυβοαᾶ δὖ ββοσῦ 
Ἰηΐοσναὶβ οὗ ἄὔππρ, νν}}} ἔασῖβῃ Ῥάτα}1 618, Τὴ {86 οουτβα οἵ τορϑαίθᾷ 
δχϑυαϊηδύϊουβ οὗἨ Ὀ1ΌΠ10Ὰ] ὈΟΟΪΚΒ ἸΔΟῪ τοὺ θ6 ποίβα οπ {μ6 τρᾶγρὶπ οὔ 
[86 ΘΟΡΥ͂ πυϑροά. 

ΑἸΤΒουρΡ Ῥάαββαροβ αυοίοα ἴῃ (86 Νὸιν Τοβίδιοηΐ σαπηοῦ Β6 ῥτὸ- 
ῬΟΣΙ͂Υ Βιγ]οα ραγαϊζοῖ ἴο {{ππ17 οΥἹρΊπα 8 τὰ ὑμ6 ΟἸα Ὀαΐ ταῖμου 1ἀθηῖοαὶ 
τ ἢ {Βοτὰ, {πο ὲν τοῦδ] τοϊαύϊοι ὈθδΥΒ στοῦ Υ ΒΟ Ὀ]δποα ἰὰ ἐμαὺ οἵ 
Ῥᾶγ811615. ὙΠῸ ᾿ηὐουρυθίοε ΒΒ] ὑμπουθίοσθ οοραγο ὑγοσαβ σου - 
τίηρ ἴῃ {6 ὅγγο ρδυΒ δπα ὕνγο ἰαπραδροβ οἵἩἨ {86 Β1016.ἁ. Α βίαΐθπιθπῇ 
ἴὴ {86 ΟΙά Τοβίδαθπῦ που] οὔθ Ὀ6. ΟὈΒουγα αρᾶτῦ ἔγοχη 118 σθοι1.- 
ΤΟΠΘΘ 1 {86 ον. Τρ Ἰα ῦου Ῥυθβθηΐβ {π6 Βα βίϑη 8] γον τ ΒΙΟῊ 
Βεᾷ Ὀδθθα ἀϊτυ βῃδαονοα 1η {π6 δποιθηῦὺ αἰβρθηβδίϊοη. [1 Θχϑσηϊηϊτρ᾽ 
Ῥδββϑαρϑβ ἴῃ ἰῃ6 ΟἸἹα Τοβίατηθπῦ Β1οἢ ἀτὸ οἰϊθα 1η {π6 ΝΥ ἀπά τπϑῖηρ 
Ῥοία {|κ Ῥ818116]8 ἔὸσ τηυσίαδὶ 1] υβγϑαίιουι 1Ὁὺ Βα ]α 6 ὈοττιΘ 1Π τηϊηα, 
{μδὺ [88 Δροβί!οβ δῃα δυδηρθ β5 ἀϊα ποὺ Δα οσθ σου Ά}} οὐ ϑ σι] το 
{86 τοχὺ οοα, ΤΈΏΘΥ ααοίοα Ἰοοβοῖγ δπα [ΠΌΤ] Τ θυ. ΗθΠΟΘ Βοπὶθ 
οααίίοι τηυβῦ 6 οι] ογϑα ἴῃ ἀραλησ 1 {πον οὐαίίοη8Β, 1οβὺ οοσίαϊτ 
Βιρη οδίϊοηβ Ὀ6 αὐὐδομοα ἴο σοσβ ἀπ ρΏγδΒοΒ πᾶ {Π61 συ]άδηοα, 
Ὑ1ΟᾺ {86 οτἱρῖηα] ἩΘΌΤονν “0111 Βοαυοον θθαγ. ΑΧ1] {μαῦ {Π6Ὺ βϑθιὰ ἰσ 
Ὠδγα αἰϊθπαραᾶ ἴο νγαβ 86 βαῤρδβίδηϊια) 1ᾶθα οὗ [6 ρβββᾶρθ, [ὑ που]ὰ 
Ὀ6 σψυοηρ;, ἔῸΓ Θχϑτηρΐθ, [0 Ἰηουργοῦ ὩΣρκξ, ἴπὶ Ῥ Βα]. χουῖ. 7. ὈῪ ἀπφεΐϑ, 
Ῥθοδῦβα {μ6 υυϊίοσ οἵ [86 ἘΣΡΙΒ]6 το {86 ΗοΡτονα μ88 ἄγγελοι 885 108 
γοργαβθηίδενο ΗοΌ. 1. 6. Τὺ τϑίϑυβ ἴο [8186 σοᾶβ, σσβοβθ δχιβίθῃοθ 15 
ϑεβυτηθα {πᾶὺ ὉΠΟΥ͂ ταᾶὺ 6 ὑγοαϊοα νυ] ἢ ρστοαῦου οοπίοιαρὶ, [ὑ σου]ά, 
1ῃ. {πκ6 ταϑθηου, μ6 Βαβῦυ ἴο {μ1πηκ μαῦ {π6 σψογα δοά ἴπ (θη. ΣΙνι, 8]. 
Βῃου]ᾷ 6 ςἐα , Ὀθοδῦβα 1ὑ 15 γοργθβθηίοα ἴῃ ΗθΌ. χὶ. 21. Ὁγ ῥάβδος, 
βία δ, λΟἢ 15 {πΠ6 δαρίπαριηὐ τοηαουῖπρ. οι ρΑΡ ΘΟ ]ΔΙΒ. ἸγΣ6 Γ6 γϑ- 
σαγᾶρα Δ5 πηϊτηροτίαηῦ. ΑἸ ΒΟῸΡὮ {μ6 1 Χ Χ,, τᾶν ποὺ μᾶνθ ὑσϑηβ]αἰθα 
οογγοῦγ, γοῦ 16 186 ρῬᾶβϑᾶρ ἴῃ ὑπ ῖ} ὙΘυβίοη τγὰβ βυ ποϊθηὺ [ῸΥ {Π6 
ΓΙ ΟΥΒ᾽ ῬΌΓΡΟΒΘ, 16 γγ88β θεᾷ τι ουὺ Πιοδιίαίῖοι 1.8ὺ 88 {86 σγοταβ 
βίοοά. 

ΤῈ οἰταϊίομβ Ὀ6 ποὺ ρ]δοϑᾶ ἴῃ τμ6 οδ ΘρΌΓΤΥ οἵ ρΡᾶ78116]8, ὉΠ6Υ τηᾶῦ 6 
σομβιἀογϑαᾶ 88 δὰ ΒρΡρομαϊχ δηα Β61Ρ ὧο ἔμϑια ἴῃ {π6 Ὀυβίη6885 οὗ 1ηΐογ- 
Ῥτοίδίιομ. 

ΤῊΘ τρί μοᾶ οἵ ᾿πἰογργϑίδιϊοι ὈΥ Ῥ818}16]8 185 τηοϑὺ ἱτηρογίδην, 75 
ἘΝΠΠΥ ᾿παοοᾷ 18 δατηϊ θα ὈΥ͂ 811, [ὉΤ 411] ἃΓ6 τοῦτα ΟΥ᾽ 1688 δοσειβίοιηθα 
ἴο δχϑχαΐηθ ϑβουϊρίασα ἴῃ {815 ΤΩΔΗΠΥ. ΕἸΘΡΥ Οὁπ6 ργδοίϊβαβ 10, {88 
ΒΙπΉΡ016 τοϑου τγ0 πουγβ ποίμίηρ' οὗὨἨ οΥἹ 1οἴθτη ΟΥ̓ ΒΟΊΘΠΟΘ, 88 Ὑ76}} 88 
{86 βοβοασ, ἊΑ'8. Ῥαβϑαρθβθ γϑιιοίθ δη8α ϑρρδυ ΠΥ ΟἸΒΒΙ 1151 ΘΟΙΩΘ 
Τοροίμου ππᾶογ 15 οροσδίομ, 8 θαυ Ὁ] Βαττοην ραύνγαθη {86 Ῥαγίβ 
οὗ τουθδῆοι 15 Ὀγοῦρβύ ἰο Ἡρθῦ;: ἀπ {86 τοϊπά 15 Ῥτοιαρίθα ἴο ρα ϊ8α6 
{π6 Ἰαυιηρ ρα Ορθηθᾶ ἀρ ἰο νἱθν, ἱπ αὐρϑύ οὗ ΟΥΒΘΙΓ 8Δ:Π8]ΟρΊ68, 
Βαῦύ Βονγανοσ αἰἰγδοίΐγα {86 τηοϑὐμοᾶ οἵἉ ᾿Ἰπ ευργθίδίίοι ὈΥ ῬΆ4γ8116]8 τᾶν 
Ῥ6, 1τὖ 15 οἴζδοηι ἀπΒ 1] }]]γ π5οᾶ, ΜδΗΥ ΔΡΡΙΥ 1Ὁ Ὀοΐα Ἰρπονυαπθν δηᾶ 
ἘπύβΙη Κιτσγ. Νοῦ ρεγοθίνιπρ {μαὺ 18 γϑϑίβ οῃ ἃ οδ ουϊδίίοι οἵ ρσορδ- 
Ὀ1ΠῸ165 σΒιοῖι μαγα γον ἀἰοσθηῦ ἄθρτθοβ οἵ ναϊαθ, {Π6 0 ἃγῸ τη !β]οα ὈΥ͂ 
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{π6 Ἰηβίγαμπηοπί ἴῃ ααθεῦοπ. ΤΆΏΘΥ 876 ποῦ 1π ἃ ΘΟΠΟΙ ΠΟΙ ἴο 566 ἐπδῦ 
ὁὀογίαϊη {π]Ὡρδ ταυβῦ οχιβύ, ἴῃ οσάον {0 οἵνθ 1 ἃ νγϑιρηῦ ἴῃ ΘΧΘΡΒΒΙΒ. 
ΤΊ αὐ] ν οὗ 1Ὁ ΒΩ ῥα ΔομΠ οιαρογϑα 18 στθαῦ: Ὀαύ 10 μδ5 Ὀ66Π. 
ΤΩ ΟὮ ΔΡαΒα6α. εν 

1. ΤῊΕα οἰμἱοῦ ἐμπῖηρ ΒΟ βου] Ὀ6 βουρμιύ 15, {πᾶῦ {π6 Ῥά4Γ81168] 
146 845 6 οἶδα, ροβι ῖνθ, δπα οἸοβϑυ γΘβΘυ ὉΠ πρ' ΟΠ6 Δ ΠΟ ΘΓ, ὦ, 6. (μδὺ 
1δο πἰρμαδῦ ργο δ ΠΥ οχιβίβ οὗ {ποῖ Ὀθίηρ' τα ΠΥ Ῥάγ8116]1. [ἢ 1Π]18 
ΟΆ86 80. ΟὈΒΟΌΓΘ ῬᾶΒΒαρῈ τϑοϑῖνϑβ Ποῦ ἔγτοπὶ ὦ ρίδῃ οπθ; οἵ' {Π6 οὗ- 
ΒΟΌΤΟΥΙ ἔγοσῃ 9Π6 ὑπαῦ 18 1688 Οὐ βοῦγζθ.. " 

2. Τ)ὴ8 ἱπβίσυμηθηῦ Βοῦνο8 {0 ρἵνθ ἃ οὐ108] δῃα {111] νον οἵ 
ὨΙβίοτιοδὶ ἔδοίβ ἀθβου δα οὐ τοίδυυθα ἴο ἴῃ αἰ ουθηῦ ρ͵δοθθ. 1ὺ 068 
80 ΟΥ̓ Ὀτϊηρίηρ' ἰηῦο ῬΔΙΡΘΌΪ6 ἸἸρηῦ 411 {π6 ἀθίαι]β οὗ ἃ ὑγαμβδοίίομ, 
Βῃοσίπαρ {μοῦ Τσοδβίομδὶ ἱποχϑοίμθθβ, ΟΥ̓ Θομῆσγτηῖπρ {π6 γαῖ οὗ 
οογίδϊη ἰλοίβ, δπα οοιαρ]ούϊηρ' 411 {π6 οἰγουχηδϑύδηοθθ, ΤΟΧϑΙΡ]65 οἵ 
660} οὗἨἍ {8686 μάνα Ὀθθῃ ρίνγϑῃ ἔσοιῃ {π6 {πηγθθ δοοοιηῦθ οἵ {Π6 ΤΩΊΓ8 016. 
Ῥ͵τουρὖῦ οη ὈΠη4 Βαγίάτηθυβ δὖ « ϑυῖομο; ἤόοτα {πὸ ναιοῦβ δοοοθηΐδ᾽ 
οὗ Ῥ]} 5 σοῃνθυβίοῃ οἡ [86 ΦΥ͂ ἴο 1ατηαβοαβ; δηα ἴτὸπὰ {Π6 ΕΙΒΙΟΥΥ 
οἵ Μαῦν οομιΐηρ ὧο δποιϊηῦ «688 δῃαὰ αἀγαυῖηρ ΡΟΝ ΠΘΙΒΘ ΙΓ {Π6 
ΟΘηΒΌΤ6 οὗ 9λ8 βοασιοῦύ, 86 (ἀοβρϑὶβ ἃτθ ρίδοθά ἴῃ ἃ ποὺ Πρ]αὐ 
ὈΥ ταϊμαΐθ ΘΟ ΔΙ ΒΟΠΒ Οὗ Ρ41816]5 |κ6 {686 τοΐουσθα ἰο. 

8. Αποίμου δ᾽ σϑβάογθα ὈΥ βθοα Ρ818116]8 15 1ὰ βῃοσίησ οί {86 
ἀονθίοριηθηὺ δηᾶ {Ὀ]π 685 οὐ {π6 Ὀ1011081] ὑβδοῆϊηρθ. [Ι͂᾿ ΠΟ ΟΥΠΘΥ ΜΨΑΥ͂ 
ΟΔἢ ἃ ΘοΙηρίοίθ νῖθν θ6 οὐίαϊηθα οἵἉ {π6 αἰνίπθ σοτασγατη]οδύιοπβ ἡ ΒΙΟἢ 
ΔΡΡΘΑΙ βαύοιαὶ {τλ68 ἴῃ {86 ΒΙ016 Ὀθοαῦβα {Π 60 ἃῖθ οἵ ᾿πηρογΐδμοο. 
ὝΒ6α {86 Ῥδγ8116] ἰαχίβ οοπίδιϊπρ' {8686 ΘΟΙΏΤΑΤΙΠ]ΟΘ ΟΠΒ ἃγ6 Ὀσουρῦ 
ἰορσοίμου, μ6 1ἀθὰ8 τηϑθαηῦ 0 Ῥὸ ἰδυρηῦ ἃγθ 866} ππᾶρν αἰβδχθηῦ 
ἀβρθοῦβ, Θοοοιαρδηϊθα ὙὙΠῈῺ αἸνουβιθθθ οὐ ἀθίδι!, αἀθβουι θα Ὁπάᾶθὺ 
ὙΔΙΙΟῸΒ Τηϑίδρ μου, 10 ὑμθὶ δῦ το]αύϊοηβ δηα βυσοθδβῖνο ἀθνϑίορ- 
᾿“ΤηΘηὗβ. 

4. Ῥαγ41161 ἰαχίβ βοῦν ἴο ροιπῦ οαὐ μα παίασο οὗ (86 δυϊάθηοθ δὖ- 
ἰδομίπρ' ἰο {6 Β6η86 οὗἨ ἃ ραββᾶρβ, Ὑμούμου 1 ΡῈ 1}1 δπα οοιηρ]θίθ, 
ΠΙΡΉΪΥ ΡγΟ 8016, 1658 ῬΥΟΡΔΌ]6, ΟΥ̓ ΟὈΒΟΌΓΟ 8πα ὑποογίαϊῃ. ΤΉΘ56 
αἰ ογοηῦ ἀθρυθοβ οἵ δυιάθμοθ ἃ ἰμ6 στϑϑαϊῦ οἵ {86 στ Γ, ὑπ8η1- 
τηῖῦν, 86 οἰβδυη 685 οἵ ρᾶββαρϑβ οοιηρᾶσϑᾶ. ΥΥ 6 6 ΒΒ ἢ σοπβοιαοπίβ 
ΒΡΡΘΑΣ ἰορϑίμον ἴῃ Εἰρἢ ῥγορογίϊομβ, ἢ 6 ρᾶγ8116]58. οοϊποῖάθ χα {Π6 
οἰθιηθηίβ οὐ {π6 Δηδίορυ οἵ ἢ. Απ θχϑιηρῖο μ88 Ῥθθη ονθη ἔγοια 
Ἔα. ἵν. 9ὅ.. ΘΙ 1ὖ 15 τυ ίθῃ, ἐμ “ ΟἸγῖβῦ νγὰβ ἀϑ] νοθα ΤῸ ΟἿΣ 
οἴδβμοοθβ,, Το βᾶχηθ ἀοοίσιπμο 15 ἔουπα ἴῃ τλϑην ΟΥΠΘΥ θΪδο6 8 τ 
ὩΘΥῚ ἀνθ ορυαθηΐβ δπὰ δηπποίαίθα 1 ρ]αῖη ἰθύτηβθ, πσῦ ΟἸΪΥ ἴῃ {Π6 
ΒΌΤΩ6 ΘΙ βύ16, θαὺ 4180 ἴῃ {π6 οἴου νυϊηρβ οὗ Ῥδα], ἴῃ οἴμοι Ῥαχίβ οἱ 
{π6 Νὸν Τοβίδηρηΐ, 8πηα [κου ῖϑα ̓ ῃ 86 Ο]α, Ἡδργο {86 ονιάθηοθ 15 
οοΙηρἰθίο ἃπα οομνιποίπρ' : 50 ὑμαῦ {π6 ἀοοίσπο Ὀ6]οπρῈ (0 {8μ6 ΔΘ] ΟΡῪ 
οὗ 41. [ΠΕΘΥΙΟΥ ἄδρυθθβ οἵ δυϊάθηοθθ δ΄ τϑρῃίδίθα ὈΥ {ῃ 6 βϑιὴθ 
βίαπααγα, [1}ἢ 1 τϑηπου, ἰῆθβθ Ῥᾶγ8}1618. Ὑϑπᾶθυ δὴ πηρογίαῃί 
ΒΟΙγ106 ΒΥ Ροϊπίϊπρ' οαὐ {π6 ΟὈΒΟυΤΙΟΥ αὐζϑομίπρ' ὑο 1π6 Ὀ10]1104] ὑθϑολ- 
ἸΏΡΒ 1 ΤΩΔΗΥ ΟΒΒΘΒ, 
γε ἀο ποὺ Κποΐν ὙΒούμου δυο ἅμα Δατηοῃ:οη5 οἂπ ΡῈ οὗ 

αΟΠτὺγ ἴο 86. ᾿π οΥΡυθίου ἴῃ 18 86 οὐ [86 ργθβθηὺ ᾿πβίγατηθηύ, Βαΐ 
8.8. ΒΟΙῺΘ ἤν Ὀθθη Ἰαἰ ἄονῃ ὈΥ Ηθυιηθηθαίοα! τυϊίθυβ, Ὁ ΤΩΔῪ ποῖ 
Ὅ6 Δ155 [0 σῖγα στ ῃδὺῦ Δρρθᾶγ [ο ἃ {86 Ὀοϑύ. β 
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1. ῬΡΑ Δ ]16]15τὰ οὗὨ νοσαβ δίοπ βῃοι]α θ6 δνοϊθᾶ, Τῇῆθ βάτηβ ἐμίησ 
85 Ὑ76}1] δ5. ἐπ 6 βδτὴθ Οὐ βΒιτη δῦ θυ 5 ΒΟ] ΔΡΡΘαΓ ἴῃ Ρᾶγ8}1618, 6856 8, 
βαῖα ᾿υδοτασηῦ οδπποῦ 06 Τουτηθα, ΤΠ6 βυιβαυυθοῃ οὗ Ρ81781168] τυουαϑ 
ἴῸΥ ῬΆγ81161 1άθαϑβ. βὰ8 Ὀθθπ οὗἶθιῃ ρτγϑοίβρα, δῃα ργονβθᾶ ἃ ἔτι] 
ΒΟΌΓΟΘ ΟΥἨ αὐτοῦ, ΤὮῸΒ 1 ΟΠ6 ὙὙ6Ι6 ἴο ΘΟΙΏΡΑΙΘ «“οπ8ἢ 1γν. 10., ΏΘΥΘ 
 ομ8}} 8 σουτα 18 ἰοττηθα δοη 9" ἐδ πὶσπέ, τὰ 1 ΤΊΘββ. ν. ὅ., ουθ 
ΟἸ υἰβάβηβ ἅτ οἁ]οα οἠήαάγοη 96 ἐμ ἀαψ (186 ορροβιῖίθ ρῇγαβθ), 
νγουϊα 6 ἃ βρυγίοιιβ ρ818116]. 

2. Αρραγοημέ ρᾶγ8.}1618 βΒῃου]α 08 οαγο ΠΥ βοραγαϊθα ἔλοτῃ σϑαΐ ΟΠ 68. 
ΤΕῖΒ βα5 θη ἔΥθαΌΘΜΕΎ οταιτ{6α Ὀγ Φῃθοϊορίαηθ, Α ἰϑδαϊπρ σοτὰ 
μδὰ8 Δρρθαιθα ἴῃ ὕνγχο ΟΥ̓ΤΏΟΥΘ Ὀΐδοαβ, ΒΟ μα αἃ ῬΟΥΒΔΡ5 ὈΥ 8πᾶ- 
Ἰοροιβ ΘΧρυθββίοη8, ἃπα ἐγ υ 16 Βδ8. ὈΘΘη Ἰηΐοντϑα {μαὺ {86 ρ85- 
ΒΆΟ65 1 Ὅ ΒΘ. 1Ὁ ΔΡΌΘΔΥΒ ΘΧΡΥΘΒΒ ῬΆγ8116] 146885. Ατπ Ἔχύίθγμα τοβοιη- 
ὈΪΔποΘ 85 Ῥ66η τηϊδίακϑη ΤῸ 8ὴ ᾿πίοσπαὶ πα τὰ] [ΚΘ θαβ, [0 18 
ΘΑΒΥ ἴο [811 ἰπίο {815 ταϊβίαϊκθ. θη 88 τ βδίβῆθα τ} ἃ ΤλΘΥΘ 
ΒΆΡΘΓΠΟΙΔ] βὐπᾶν οὗ {86 δουρύσγαβϑ, ΟΥ ὈΙαΒΒθα 1π νου οὗὁἨ Βοιηθ 400- 
ὑγῖπα! βυβύθια ου τοι {πῸῪ τὸ βθοίπρ' Ῥγοοῖβ ἴθ {86 Β1016, ψ 1} 
ΤΘΘΘΠΥ αν ἴῃ (86 αἰτοοίζοη ταϑη!ομθα, τ ΘΧδση}]6 ΤΟΥ͂ θ6 ἴουπά 
ἴῃ ΦόΒπ 1. 8ὃ., Β6τ6 {16 ἀροβί]θ δἴσταβ ὑμπαὺ “ς 411 {πῖπρθ ΟΥΘ Τη8616 
Ῥγ {π6 Ὑγοτα.» ὙὍμα βαυϊουῦ 15 ἀθοίασθα το θ6 {{π6 τθαΐου οὗ {{86 
νου 45. ῬαΓΆ116] ἴο {815 5. δααποθα {16 ραββαρθ ἴῃ 58]. χχχῖ. 6., 
“Βγ ἐπ6 ψοιὰ οὗ {16 Τμογὰ σοῦ {86 πϑᾶνθηβ τηδα 8. Βυὺ “{ῃ6 
νγοτα οὗἨ {μ6 Ἰμοτᾷ ᾽ 1ὰ {π6 Ἰαύίου ρΙδοθ ἀο65 ποῦ τηθδῃ “ {ῃ6 Ῥουβοηδὶ 
Ὑγοτγὰ οὗ Ἰωοροβ. Ηδποθ {616 15 πὸ Ῥδυ 6 ]Π15τη. 

Τὴ {π6 βᾶγλθ χὰ  {π6 σψοτάβ οὗ Ῥραὶ. χὶν. 6, 7. αν Ῥθϑῃ Ὀσουρῇῦ ᾿πΐο 
σομιρατίβοη 1 188. ΧΧχῖ. 1, 2.) ἃ8 16 [16 ὕνγο Ῥ]δοθβ ὑγϑυθ Ῥ8γ4118]. 

“ς ΒΕΒΟΙΪά 8 Κίῃρ' δλαῖϊϊ γοῖση ἐπ γἱσἠἐθοιιϑη685 απα ργἵποθ5 δμαϊ γιθ ἐπ 
τ ἡμάσπιοέ, Απὰ ἃ τηδῃ 5881} Β6 δθ δὰ δι α1ηρ-Ὀ]δοθ ἔγοτα {886 ψ]ηά, δηᾶ 

ὦ οογοσύὺ ἔῸπι {π6 ὑθιηρϑβῦ ; 88 ΤΊΥΘΥΒ ΟἵὗἨ Ὑγαίο ἴῃ ἃ ΟΥῪ ΡΪδοΘ; ἃ8 [868 
Βῃδάον οὗ ἃ ρτγϑαῦ τοοῖὶς ἴῃ ἃ ὙΥΘΑΥῪ ἰδπα.ἢ 

“ς ΤΥ ἰῇτομο, Ο Οοᾶῦ, 15 [ὉΓ δουϑὺ δηα ϑυοῦ; ἔλθ βοθρίγο 9} ἐδψ 
λϊησάοηι ἐβ α γἱσίιέ δοορίγο. ὍἽἼ Ποῖ ἴουο8ὲ γἱρἠἐδοι5η.688 δα Παΐθδὺ ν 101 - 
Θἄπο88; {πογοίοτ αοά, {ὰν Οοά, μαι ἀποϊηΐθα ἰπθὸ τι 1Π6 Ο1]. οὔ 
Θά πθθ8 ἀῦονο ὑῃγ [6]]οννβ.7 

Ηρτῖθ {π6 ρῬαββαρθθ μοι !α ποὺ θ6 τϑοϊζοποα ρϑγ8116] β ΡΥ Ὀθόδιιβθ 
ὃ ἴον ογᾶβ ἴῃ {ῃθπὰ δγ6 β᾽ την, ΤΏΘΥ τοίου ἰο αἰ δυθηῦ βυ ] οίβ. 
71ᾳ βαΐϊαμ, Ἡ ΘΖ κίϑῃ 15 {ῃ6 Κίηρ ᾿παϊοαίθα ; ἴῃ {π6 Ῥβαίτω, Μβββίδῃ. 
ὙγΆΘη ΑἸοχδηᾶδυ τορϑ 5 [86 ῬΥΟΓΩἾ58 88 ρΡΌΠΕΙΆ] δηᾶ ᾿ηἀθῇῆπιίθ, δ5 1 
τὸ ἱποϊαἀθα Ῥοίὰ 6 Ζοικῖ ἢ Β τοῖσι δηά {παῦ οὗ Μοββίδῃ, 86 Ἰτρτονο- 
τηθηῦ ὉΠΟΥ ἐμ6 ἔουτηοῦ θοΐπρ' ἃ ἐογοίαβίθ οὗ ὑπαῦ ἀπᾶον {88 Ἰαῦτοι, 6. 
βἴῃβ ρεἰμθῦ 41] ἢχϑᾶ ρυϊποῖρ!οβ οὗ ἰπἰογργθίαϊοπ. Τὺ 18. ΘΗΌΓΘΙΥ 
ΕΥ̓ ΟΙΓΓΑΓΥ ὕο ΘΟ Ργ δ πα ΡοίΆ. 

Τὴ {1|κ6 τοϑηπηον, Ρσον. υ]]. 22, 28. 88. Ὀθθη Ὀτουρ]ιῦ Ἰηὔο ΘΟΙΩΡΑΓΤΊ- 
Βοῃ τΙ Φο8α ἱ. 1---18. Ἡρίβαοηι 18 βαλα ἴο σογγββρομᾶ ἴο {μ68 Ὑ͵ογα 
ΟΥ ΤιορῸβ οὗ Φοβη; {μ6 ρῇγαβθ, “" ΤῊ Τμοτὰ " (οὐ 6 βονδ) ““ ῬΡοββθββθᾶ 
τὴ8 ἴῃ {μ6 θερίπηΐπσ οὗ Πῖ8Β ΨΥ Βοίοτο 88 σοσῖκβ οὗ οἱ," {0 Ὀ6 6δαα1- 
νδθηῦ [ο {π6 οἴαιβα ἴῃ {π6 (ἀο8ρ6}, “1 {με θερίπηϊησ τγὰβ {π6 Υ οτὰ, 
δηα {86 Ὑογαὰ νγὰβ νη Οαοα... .. ΑἹ] ἐμπρΒ γγ6 16 τηδ8 ὈΥ ἈΐΠ1, 

1 306 Α]οχδπᾶοτ᾿β Οὐτατηθπίδσυ οὐ 1βδἰδῇ, 

ΜΟΙ. ΤΠ. Χ 
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δηᾷ πιῖ]ιοιῦ Ηἷπλ νγὰβ ποῦ ΔΗ {πΐπρ' τηδᾶθ {πὲ γγχὰ8 τηϑᾶβδ : {86 ὕθγτη 
ἐς ῬΡοββοεβϑα " ἰο ΘοΠΥΘΥ {πΠ6 1466. οὗὨ {18 ρσαπογαίίοη οὗ {μ6 ϑοῃ; 8πά, 
“ἐ φοββαββοά ἴθ (86 Ὀορίππίηρ,7 {86 Ἰᾶρα οὗὁἨ {86 οὔθυμαὶ φϑῃθγδίοι, 
ΔΗ ἴο δΏβνγον ἴο {π6 οΟὨΪυ -αροίθη 0. ὅ7|Ὸ νγᾶ8 ἴῃ 86 Ὀοϑοτὰ οὗ {μ8 
Ἑδίμογ. Βαῦ {π|5 ρα γ8}16] 18 πυραίουγΥ. Τ86 αἰγιραΐθ οὗἨ τ ]βάοση 15 
Ρβϑυβοῃ:ῆβα ἴπ {π6 ῬΤΟνΟΥΌΒ; ὙΒΘΥΘαΒ {{π|ὸ ἸΟΡῸΒ 15. ἃ ρϑύβοπ, ποῦ 8} 
αὐἰτθαΐο. ὙΥἸβάοτη 15 βαϊα {ο 6 σῖ αοἄ, θαύ 58:6 15 πού βαϊα ο Ὀ6 
(ἀοά 85 {π6 ἸμορῸ8 156. Ὑγιβάομι 14 ποῦ Ὀδοομηῆθ ἱποᾶυπδῦθ, θαὺ {π6 
Τιορσοβ αἰ. 
ὝΥ ὁ 6 Ίονα {παῦ τηδῖν Ρὶουβ τηθῃ οὗὨ σάττη ᾿τηδριπδίοη ἃγ6 σγοηῦ ἰο 

ΘΙΏΡΙΟΥ ἔλ]56 ρ818}16}8 οἵ {818 πδίασθ. 1,6 ὈΥ δρρθδγύϑῃοοβ ἀπ ἀθνοιϊά 
οὗ οὐἹθδϊοαὶ ρόνγοσ, [ΠΟΥ 86. ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ ᾿αίγαγϑα ἱπίο {π6 τ86 οὗ 
ΒρυτῖουΒ Ῥτοοίβ ἀπ ἀγραταθπίθ, Βαΐ {88 ποτὰ οὗ αοἄ 5Βῃμου]α πού δ 
γα Ρ Ὁ] 6 ἴῃ {π6 τηϑηποῦ Ἰη]οαίθα, Τὸν οὗ ὑσαθι δπα τοϑρθοῦ [ῸΓ 
18η6 ομαχδοίου οὗ τουοϊαύίομ ἰου θα 10, 4.1] πθοθββατυ ργθοδαθοηβ οπρηῦ 
το Ὅ6 ἐδκοῃ ΕΥ̓͂ {π6 ᾿ητουργθίου ἀραϊηϑύ [Δ] βιἔσιπρ' Θουρίαγ6. 

Ἧγ6 ρυθαῦν ἀουδὺ 1 ράᾶγα}] 615. οδὴ 6 ῬυΟΡΟΥΥ οΘρίουθα ἴῃ {π6 
Ἰορίοαὶ τηθύμοά ροϊπίβθᾷ ουὖὐ Ὀγ (δ! ]ογῖοσ, Εὐχδούπθθβ δηα ἔουτ ΠΥ 
οδηποῦ Ὀ6 αἰζαϊ θᾶ ἴῃ ΔΏΥ ρσγοαῦ ἄθρτϑθ ἴῃ {π 61} δοτηιπδίζομ δα 8Ρ- 
Ῥ]]οαζοη. Νο ἀοπδύ νγϑ οδῃ πάρα οὗ ἀοοίτ 65 ὙΘΥῪ οἰ ΘΙ] ὈΥ ΓΘ ΗΒ 
οὗ ἰβοῃι, ἀοδαοίησ ἔγοτα 411 ραγ81168]18 {π6 ἀοοίτϊηθ 1π 108. τη η10]4 
ἀβρθοῖβ ; Ὀαῦ Ἰορὶο 15 δὖ ἔα] ἴῃ αὐοπιρύϊπηρ' ἰο ᾿αἰτοάπος ἀθβηϊία 11Π68 
οἵ ἀοιηδ Δ Ι0Π, 

8. Βδοο]]οούϊηρ' {π6 ργοργοββῖνα ἡδύαχσα οἱ γανοἰαίλομ, 8η6 {μ6 ὁ0η- 
βααποηῦ ἀΙΠθτθποθβ θούνγεθῃ {μ6 ΟἹ δηα Νου Τ᾽ δδίαιηθηίβ, ὑπ Ἰπύοι- 
Ῥτοίου Βμου]ᾶ ποὺ αὐξοιηρί ἰο Ὀτὶπρ πο ὁρασέ βαγηιοημ {88 γὙΘ]ΡΊΟΌΒ 
Ἰζηον ]οᾶσο πα ἐδ] πρδ οἵ ἵῆοβα ψο ᾿λνοα ἀπάϑυ 186 ὕνο αἸβρθηβᾶς- 
ἰἰοπβ. ΤΏτο 15 ᾿πἀθρα ἃ δμδδέαπέϊαϊ τπὶτν Ὀούνγθοη {πθπι, ᾿παβιθοῃ 
85 αοα νγὰβ {π6 δαΐμον οἵ δοίῃ; θαῦ {π6ὶν γογηι ἀπϑα 8ρίγῖξ, ἴῃ ραγί, ἃ. 6 
ἀἸβοι αν, ΤΉΘΥ νγ τ βαϊ θα το ἀ ἴδγθηῦ ἀθρΎθοβ οὐ οἱ" βίοι ὁπ 
ου]αχθ. Ηδπορ {π6 δχροβιύου ββου]α ποὺ αὐἰιθαίθ ἰο ΑΡτΆΠΒΠῚ, 
Μοβοβ, Πανὶά, οὐ 0}. {π6 βᾶτηβ νίϑνβ δηᾷ τηοῦγοβ αῦμ ὑπο86 ὙΒΙΘἢ 
δοϊπιαοα Νοὸνν ᾿᾿δϑίδιηθηῦ θ6] 16 ν 6 Υ8, 
ΤῊ τὰ] πα5 θ6θη οἴνοῃ υἱοϊα θα οὐ πορ]ϑοίθα. ὙΤμὰβ ψθοτθ Ὁ 18 

τνεϊτίθα ἰμαῦὺ ΑὈταπατα “ς θο!]ονοα (ἀοά ἀπα 16 νγχὰ8 οουπίθα τιπΐο γα 
Του υἱρὐθουβη 688," [ῸΓ {16 βεῖα οἵ ἀνοϊαϊηρ [π6 Ρ᾽δῖη. ργοροβιθομ ὑμαῦ 
μῖ5 ψαϊίδ νσὰβ τοοκοποᾶ ἴον υἱσμύθουβμθθθ, ὁΠ6. δχροβιίου ὈγπρΒ ἔουίῃ 
1815 βοπυϊπηοηῦ : Πῖ8 ἐαϊέϊ ταθαπβ δε οὐ͵εοέ οἵ Ὠῖ8 ἔαατἢ ἢ μαῦ νγὰβ [86 
το θοιβηθθα οὗ ΟἸτῖβῦ; δηᾶ {πΠ6 Ῥγθροβιίοη. ἐις στ δικαιοσύνην 
β'ρηϊῆθθ, μπέο τἱσ ὐθοίιβπθθβ, πηΐο {μ6 τϑοϑϊνιηρ οὗὨ τἹρὨ ΘΟΙΒΊΘΒ8, 
πηΐο {π6 τϑορίνιηρ οὗ {88 Τρ ὐθοῦβηιοββ οὐ ΟἸγιδί, ΤῊ]Β 185 πηοϑύ πἢ- 
πϑύαταὶ δηα ἔογοθα. 

Αραΐη: ὙΥ̓Βοτα 1ῦ 15 πτιτῦθη ἴῃ ἐπ6 ΤὺρΡ15116 ἴο τμ6 Ἡ ΘΌτονβ χἹ. 26,, 
[μα Μοβοβ ““ δβέβοιηθα {Π6 σϑργόδοῦ οὗ ΟἸἸϑῦ σταδίου το 65 ὑπδῃ (86 
ΤΥΘΆΒΙΓ65 ἴῃ Πργυρί, ξοῖὴθ ᾿πίθιρυθίθιβ αν ἴδκθα πο {86 ΟἹά 
'Τοβίαιμηθης πατοῦν οὗ Μόοβθβ {μ6 1άθα ἐπαῦ μ6 ““ ἀθΠ θογαίθὶυ σϑοῖκ- 
ΟἸΘἄ γϑρσγοόδοῖ, ἀουϊβίομ, ἀπ ρϑυβθοιίϊοῃ ἔῸΥ {16 βαῖίκο οὗ ΟἹ ιτιϑύ, δηά ἴπ 

1 566 ἘῸΌΣ ΘΙ ΤΏ 5, ΒΥ 1η6 Βδν. 5. . ΒΙπηῦ, Β. Ὦ., ῬΡ. 62, 68, 
2. 560 Ηδβ)δης᾽ 5 Εἰχροβίποη οὗ ἴῃς ἘΡίδβ:16 το [16 ῬΒΟΤΩΔΠΒ. 
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οουμσχααίοι τ ῖϊῃ Ηἴτα δηα [15 ῬθΟΡΙ 6, ταῦτα γα] 16 (Πδῃ 411 [Π6 τθα! ἢ 
8.Π4] Βοποῦτβ ὑμαὺ {μ6 Κίπράοτι οἵ σγρὺ οου]α αῇἴοτα ; ὙΠΟτθαβ. {818 
18 ἰακίπιρ' {Π6 νίϑν σίνθη οὗ Μοβββ Ὀγ 1Π86 συϊίου οὗ ὑπ6 1 }18016---ἰῃ6 
νον πψ ΠΟΙ ἃ Οτβθδη ἐγαπβδθηρ ὑἐῃ6 ἰταπβαοίίοη ᾿πίο Ναὸν Ταβία- 
τηθηῦ ἰδηρτιᾶσα δηᾷ νἱθνῖπρ 1Ὁ ἴη ἃ Ννν Τοϑίαμαθηῦ ἀβρθοῦ ῬΓθβθηΐβ [0 
Ηἷ5 τϑαᾶβυϑ, γϑίμου ἐμπᾶπ {86 ῬΓΘΟΙΒ6 ν᾽ 6 Ὁ Μοβ68 1 ΠπΊ861} ΤΟΟΚ, 

ΤῊΘ βαπηθ ΤΟΙΊΘΓΪΚΒ ΔΡΡΙΥ 0 ΤΔῊΥ ἰπηρα αὐΐογοα Ὀγ 1λανια δηά 
οἴποῦ Ῥξαΐτὰ πυυϊΐοσθ. 66 ΟΥ̓ ΘΧΔΏΡΪ6 Ῥβ4]. ᾿Ιχχχυὶ. 2. 

4, ΤῊ ᾿πίουργθίου ἴῃ ομηραυῖπρ Ρ418116]8 Βῃου]α τη υα 6: ὑπαύ 
ἴῃ υυιΐουβ οὐ βουιρίασο σου ποὺ αἰδὸ ᾿πβρῖτθα, Ὑμαῦ ὑπ Ὺ αὐΐοῦ 
15. οοὐτϑοῦ {0 {πὸ οχίθηῦ Ὁ ἰΒ βδχρύθββθᾶ, Τῆθν σρθᾶκ ποίμῖηρ {πα 
15. ΘΙΤΟΠΘΟῸΒ ΟΥ̓ ΤΡΥΟΡΟΙ, Βα {ῃ0 0 ψ 16 ποῦ 4}1 δη]ρσίθπθα ὉΥ 
{π6 ϑριτιῦ ἐο ἐδδ βαηὶθ θσθηί. ΤΉΘΥ ἢδα ποῦ Θαυθ!]ν Ῥγοΐουπά δηά 

- ΘΟ ΡΥΘΕΘΉΒῖνΘ ϑΊΘ 85 οἵ 411} βρισιύαδὶ Βα] θοίβ. 
Τα οὐβουνδύϊομ 111} ϑβϑιβῦ ἴῃ τϑοοθῃ προ δα] πα Γαμλθ8 ἡ ΠΟΥ 

οί ἐγοαῦ οὗ {π6 οπο βυβ)θϑού---ὐ μέ οαξίοα. [Τὺ 186. ΟΥ̓ ΠΟ ταϑᾶμβ Ῥτὸ- 
ῬΔΌ16 ἐμοῦ {π6 τηοίμοά οὗὨ {8610 σοπο πο η οα ἐπ ΤΟΡΙΟ 15, ὑπαῦ ἐΠ6 
οττηου ἰγϑαβ οὗ 1πβιβολύϊοῃ ἴῃ {Π6 βισμύ οἵ ἀοα;; {π6 οἴμοὺ οὗ 7α8{1- 
βοδίίζοι ᾽πὶ [μ6 βῖσῃύ οἴταθη. Βοίῃ μ6]4 {Π6 βαῖηθ ἀοοίγίπθ οὗ {πιβ[1ῆ- 
οαἴίοι ; αῦύ {860 Ἰοοϊκοα δὖ 1ὑ ἔγοιη αἰογθαῦ δβρθοίβ, ὩρΥΘΘΘΌΪΥ ἰοὸ {Π6 
βίδῃ- οϊηῦ οὗὁὨ {Π611 ἩΘΆΓΘΥΒ ΟΥ̓ ΤΘΔάθυΒ, ἃ Πα ῬΘΥΠΘΡΒ 4150 ο {Π6]7 οὐῃ 
βιι δ] οὐνγ. ΤῈΘ ὁπ Ἰοοϊκοα δὖ {π6 βυρ)]θοίϊνα 5146; {π6 οἴμϑὺ δὖ 
ἴπ6 οὈ]θοίγα ομθ. γα ἄο ποῦ {μίηϊς, πουγανθν, {μαῦ «΄ἀτηθ5 Παά 
θφαοίϊυ ἐδ ΞαΉ16 ὙἹΘΥ͂Τ ἸῈ ΘΥΘΙῪ γτοϑρθοῦ; 6156 6 σου] ΒΟΘΥΟΘΙΥ ὮδΥΘ 
δ ογοα {86 οσργθββίου τοβροούϊηρ Ατάμαια {παὺ “ [10 τυγουσλέ 
εὐἱἐΐ, Ηἰβ Του ΚΒ," 1ὲ σοορογαίοα κοἰξῆ, ἔμοτη. Ἠθ ἄοθβ πού βαὺ ὑδπαὺ {6 
ὙΟΥΪΚΒ ΘγΘ ποίμηρ' οἾβ6 ἴδηι ἐδ οοηδοιθηδθ ΟΡ ὨῚΒ Τα. ὍΤΠ6 
ὙγοΥ 8. Ρ] εἶν ρῸ Ρογοπα {πᾶῤ. ΤΏΡ οἤἤοδου τοοηΐ αἰοηρ τοϊέξ 186 
οὐου. 

ὅ. (τα βῃου]α 6 ἰαίκθη ποὺ ἰο οοπνοῦῦ ἐΐθ βαπιθ ἰγαπβαοίίουιβ τὸ 
δἰγιϊίαγ Ῥδγ8116]5. 

ΤῊΐΒ ΟΥΤΟΥ πα8. 66 σοιητηϊ {64 ὈΥ͂ Βογηδ ᾿η οι θέα, ρῬαυ  α]ΔΥΪ 
ἴῃ {π6 (ἀοβρεῖβ. Βοϑοδιβθ δυὐϑηΐβ Οὐ ἀἰβοοῦῦβοβ ἅτ τοἰαίθα ὈῪ αἰ ς- 
ἔδγοπῦ θυδηρο]δύβ ἴῃ γογ8 ποὺ {Π6 βδῃγ6 βαΐύ ΒΙτηλαν, δπα Ἰηβουίθα 1 
ἃ αἰ δγοπὺ ρ]8066. οὐ οοππροίομ, {μεν μάν Ὀθθπ Ἰοοκθαᾶ ὍΡΟΙ ἃ8 
αἸογοηῦ θαΐ 41:κ6. Τὸ Βδ5 Ὀθϑῃ βαεϊα οὗ {8μ6ηὶ, {μα ἃ ἀἰβοοῦτθθ τγἃβ 
γορϑδίθα οὐ ἃ Τα 178. 016 ΡουΟΥΤ θα ὑγγ106, 

Απ ΘΧΆΤΩΡΪΘ τοδὺ θ6 ἔουπᾷ ἴπ {π6 βϑιτῇοῃ οα ἐπ6 τηουηῦ 85 τοϊαἰοα 
Ὁγν Μαεαίμον δπᾷ Τμιῖκθ. Τμὰβ Οσθβνγε]] δηα οἰμοῦβ σοπβιάθυ {16 
ἀἰϊβοουτβα ἴπὰ Μαί. ν. 1--νῖϊ!. 1. ἰο θ6 ἀιδογθπῦ ἔγομι {πᾶὖ τοἰαιθα ἴῃ 
Τικο νἱ. 12---49ϑ, ΤΠΘΥ το ρ]δοθᾶ ἴῃ ἀΠἴθγθηῦ γϑαγβ, πα ἱπβογίρά 
ἴπ ἀοτθηύ οοπποοίΐοηβ. ΤῊΪΒ 15 ἱποουτθοί, ΤῺ ὑπο ἃ 1ἀθῃ 108), 
ποὺ ὐμβίαπάϊηρ' [π6 γατιοίϊθβ οσϊβίϊηρ δούνσθοῃ {μϑτὰ ᾿πὶ ὑπ ΠΑΙΥ σν 5 
οὗ [16 ὕνγο δνδηρο]βίβι [ΜΚ βίδίθβ ἴῃ δὴ δρυιαρθα ἔοστα δπᾶ ἴῃ 
ἀπβεγθπῦ οοππϑοίϊομβ βοπιθίϊηθβ, τ μδὺ Μαίῃθῦ τοἰαΐθβ τόσο ΠΥ 
ΘΠ ΤΟΥ ἴῃ οτἄθσ, ΤῊ οοπμπθϑοίϊοπ ἴῃ 1ΚῸ 18. ποὺ 50 0161} γγὸ- 
Βουνϑᾶ; ψἘ816 ἢα Πᾶ5 Ὀγουρμῦ ἱπίο [86 βϑίγηομ ἃ ἔθ ὑπ]ηρ8 Δ Π]10Π8] 

᾿ ὅθ6 Νοδηᾶογ᾽β ἀθβοβίομίο ἀον ῬΗδησαηρ πηᾷ Τιοϊϊπηρ, πὶ. 5, γν., Ῥ. 868, εἐ 8εμ.. Τοῦτ ἢ 
οαϊίοη. 

Χ 



908 4} δί[οαϊ ]ηξεγργοίαζίοι. 

ἰο Μαιύίμον ψ ΒΙΟΒ ογοαΐθ στοαὺ Πα γ ὑο {π8 Ἰπίοτργθίοσυ. Βαΐ 1ῃ 
ΒΑίθγοΥ Χ8Ὺ (μ6 ὑνγο δοοοιηΐβ ἃτ6 ἴο δ6 Ἔχρίδὶπρα 1ῃὼ {μ6 1 τησΐαδ] 
τοϊαϊίου ἴο οὁπ6 8ποίμον, δἰπιοβί 411 {π6 βεβύ οὐὔἱοβ ᾶὸ ἀρτϑϑά {ῃδύ 
1Π6Ὺ αὔὸ ἀηἴογαπί δοοουπίβ οὐ οπα δπᾶ {86 βᾶπι6 (Ἰβοοῦγβα αὐογθα αὐ 
{Π6 βατὰθ {ππη6.] 

Τὰ {π6 βαῖηθ τηϑηηθ , ασ βνν611 Βα8 βαραγαΐθα ᾿ηὐο ὅνχο τ ϊτ8 6168 αὐ 
15 τοϊαίθα ἴῃ Μαίί. χχ. 29--- -34., Μδγκ χ. 46---ὅ2., Πμακὸ χνπ]. 858ὅ---48.; 

Βιρροβίησ {πῶ οη6 ὈΠ1Π4 τηδῃ νγὰ8 μΘα]θα ἃ8 «688 δηΐθγθα «ΓΘ 1080, 
{μπαῦ ΟἾΘΥ ἃ5 6 ἀθραιίοα ἔγοτα 1.2 Βαυΐ νϑτῪ ουθαὺ ἘΠ ΘΟ] 0168 116 
ἀρσοληδὺ {μ18 νον. ΤΉΘΓΘ πα8 Ὀαὺ ὁη6 πιΐγαοίθ ῬοΥοστηθα οἴμ᾽ οα 
ἔπο ὈΠΠΑ τχθη ἰοσϑίμθι, Οὐ οὴ ὁη6. 1818 τηϊγαοΐθ γὰ8 ττοπὺρῦ 
αἰπὺ αὖ {16 οηΐγαποθ ἴο «ουῖοθο, οὐ οα ἰϑανιπρ {π6 οἰΐγ. 

6. Αποίμοῦ οδυθίομ (ο Ὀ6 οὐβογνϑᾶ γεϑρβούζηρ' ρ8γ8}16]8 15, ὑπαῦ ὕνο 
ΒΙ 1141 ὑπαηβϑούοηβ Βμου]α ποῦ θ6 οΘομηνογίθα πο μα δηα {Π6 Βδ1η6. 
ΤῊ 185 {π6 ορροβῖίο οἵ σι ιαῦ μ885 ᾿αδβῦ Ὀ66ῃ 8|1π6464 ἴο. 

ΤΠ6 οὐτοῦ ἴῃ απθϑέϊοη μ88 θη σοιϊητη 64 ΕΥ̓͂ Βογοταὶ τϑοθηῦ ΟΥΠ 108 
ἴῃ γοϊαῦίοη ἰὸ {π6 (ἀΟ8ρ618, ββρβοῖδ!γ Ὀγ δίταιθβ. ὔνοη 1)6 ΥΥ οὐϊθ 
18 οοοαβιοπαϊϊ {αϊίοη ἰαΐο τ. ΤΠ {86 τοῖγϑοῖα οἵ ἔδβοαϊησ ἔνθ 
{πουβαπά ταθπ τοϊαθα ἴῃ Μαίύ. χῖν. 135---21. δηα {{6 β᾽ πλ1] 87 ΤΩΙΓ8Ο]6 
οὗ βοάϊπρ' ἔσαν ὑμπουβαπα τϑοογάθα ἴῃ {886 ποχύ οβαρ. (αν. 29---89.), 
Βᾶνβ 66 Τθβοϊγϑᾶ ἱπύο οπθ δῃᾷ {μ6 βάὴθ [λοῦ οὐἱρίηαγ. ᾿ΓΠ15 18 
ὙΓΠΟΠῪ Ἰποογγθοῦ, Μαΐίί. χνὶ. 9. δέ 867.. πα Ματκ νἹ11. 19, θέ 8604.» 
Ῥτγοβοπῦ 8 ᾿Πθαροιθ} }]6 ἀΠΠΟυ] Υ τη {Π6 ΜψΜᾺΥ οὗ ΒΌο 8δῃ Θχρ δηδίιοῃ. 
ΤΠ τασίμῖς ΤΏΘΟΥΥ ΔΡΡ]1Θα το Ῥοίῃ Τϑδίαγηθηνβ Ὑ}}}} ΘαΒΉῪ ον ΤἹΒΘ 
ἴο ἀϑϑαμπιρίίομβ {{ὸ {86 ργθβθηΐ, 811 16. τα δῦ Ὀ6 γα]θοΐθα δῦ ὁη66 ἃ 8 
ἀοτορθοῦΥ ἰο {86 βαογθά το Β ἀπα Ἰηοοπδιβύθηῦ Ὑγι ἢ {86 ἸπΒρ᾿ γα οἢ 
ΠΟΥ ῬοΒΒθββϑᾶ, 
ΤῊ ᾿αϑὺ ὕνγο οδςοηβ βῃου]α 6 ΔΡΡ]16 ποῦ ΟΠΙΥ ἴο {Π6 (ἀοΟΒρΡΘΙ5, 

Ῥαῦ ἰο {86 ΡῬ818116] ]βύου!θϑ 'ῃ 'ϑαμηαοὶ, Κϊπρβ, ΟΒγοπῖο168, δηα οὐμοῦ 
Ῥοοκθ. 

7. Απ ορνίουβ χὰ]6 18, {μαῦ θη ὕνγο Ῥάγ8116] ράββασθθ Ῥγοβοηῦ 
Ἐμοιάβοῖνοβθ, {86 οἰθασοσ δηα τηοτ 1η61]Π0Ὶ016 βῃοι !α Ρ6. ἰακθὴ ἴο 
ΠΠυβίγαίθ ὑπαῦ τ ἈΙΟΉ 15 τηοῦο ορβοῦσθ. ἀπά δβ8 {Π6 βῃουίϑι 15 ρϑηθ- 
ΤΆΠΥ {86 1685 Ρ]αῖη, 1 ουρηὺ ἰο μὲ οἰποιααίθα ὈΥ {μ6 Ἰοηροσ. 15 
Βονγονοῦ ἄοο8 ποῦ δἰ νγαγβ πο] ροοά, 

ῬΗ1]. 111. 9. ἜΧΡΙαἷπθ ἴῃ ἃ βδπΐθηοο (π6 ἀοοίσπο οὗ 1αϑυΠποδύϊοπ ὮΥῪ 
ἢ. ὙΥΔ 10 τπδὺ Ρ6 οοιῃραῖθαᾶ ἐμ ΕρΙβ 165 ἐο {86 Βοπλδπβ πὰ 
(αἰαθαπβ, μοῦ {86 ἀοοίσπ6 15 ΘΟΡΙΟΌΒΙΥ ἰγϑαῖθα, 

6]. 11. 19. 15. ρῬᾶ18116] ἰο Ῥμομι. ψ]1.. Θβρθοδ!Πν ἴο {πΠ6 ἔραν νϑυβθ 
οὔ {μ6 ομαρίθσ, [ὺ 18 οἰθαγοῦ μονγθυθῦ ὑμβδη {μ6 ομαρίθσ, ἃπα ἐΠγΟΥΒ 
ΒΟΙῚ6 ᾿Ισηὐ ὍΡΟΙ 1. 

8. Τὸ 16 ἀδβίσθ]θ ἰο γαρϑαῦ {88 βχϑυοῖβ οὐ οοιῃρδυῖβοθ. [παρθρᾶ 10 
ἰβ οὐΪγ ὈΥ Ῥγϑοίζοθ {η΄ θᾶ8θ ἃμα 511} ἴῃ Ἰπίουρτθίδθομ ὅδ 6 δὐ- 
ἰαϊποᾶ. ΤΠΘΓΘ 18 8 Βδιτηοηΐοιβ Βρὶ γιῦ ρουνδαϊηρ' {πΠ6 ὈθΟΟΚΒ οἵ {μ6 ΟἹα 
Τοοίατηθηῦ ὙγΒοἢ οαηποῦ θ6 ρϑγοθινθα οὐ εβύμθ θα γ [6] πιπουύ 
[π6 τοπουϑα οχϑγοῖβα οὐ σοτηραγίβοῦ, ΤῊ βαῖὴθ ορβογνδίζοι ΔΡΡ]168 
ἰο {6 Νὸν Τοβίαπιοηύ, 411 (86 ραγίβ οὗ ψ ΒΟ} ταυβῦ Ὀ6 νἱουγϑα ἴῃ 

1 Ο(οτρασο ὙΠοΟΙυςοκ᾿Β Βογρργοαϊάρι, Ἐϊη]οἰταηρ, ὃ 2. Ῥ. 17. δὲ δοῃᾳ.. θα, 1848, 
Ὁ 566 Ῥατυτηοπία Ἐνδηροῖοα, ΡΡ. 245, 246., (μἰγὰ οἀϊίοπ, δηὰ [86 βϑτηθ ΔΌΪΠΟΥ Β 

ΤΟϊββοσίδι!οηβ οἢ ἴμ6 Ο03ρΡ015, νο]. 111, Ρ. 45. 



Ραγαϊζοῖ5. ᾿ 409 

{μοῖν γοϊδίδομϑ ἰο ὁπ δποίμοῦ {μαῦ ἃ οοττϑοῦ υἱοῦ οὗ {πΠ6 ψ8016 τον 
με ραϊηθᾷ. Απᾶ {μθπ {π616 15 απῖτγ Ὀοίνγθοῃ {μ6 ΟἹα δῃα Νὸν 768- 
ἰατηθπίθβ--μδοίαπέϊαϊ εγιϊέῳ ---- ΤΊ ἢ ΚΑΘ ΤΥ ΑἸ ΘΥΒΙ165 Δ Ίβιηρ οαὖ ΟΥ̓ ΦἸΠΔ65 
θα ροίβοπβι ΤΟ δεϑοηέϊαϊ ςρίγιέ οἵ Ὀο(ῃ ἀἰβροηβαύιοιβ 15 {86 Βθτη6. 
Ἡρδποθ {86 τοροϑΐθα δουηρατίβοῃ οἵ ρ478}1}615 171} ποὺ ΟἸΪΥ δἰ ποιάδίθ 
Ῥαγίβ δῃᾷ Ῥδυδρυαρῇβ οἵἩἨ Ὀοοῖκβ, Ὀυΐὺ δηξγο ἰγθαίῖβθθ, πα ουθῃ {π6 
σϑηΐαβ οὗ {η6 ποῖα Β1016. Νὸ ἱπίδεργθίθυ 15 Πἰβα ἰο θχσρουπά {16 
Θοειρύατοϑ δασὺ ΠΟ Ὠὰ8 ποὺ γϑρϑαύθα νυ Θοτηρᾶγθα ρ408}1615 ἴῃ (86 
νυἹαθϑῦ βθ6η86.᾿} 

9. Τῃ 81] ραββᾶρδβ μο6 ποῦ 185 αἸΒΠ ΘΟ], 10 15 οὗἩ ᾿τηρογίδμοθ ἴο 
ΘΟΙΏΡΆΙΘ 88 ΙΔΗΥ͂ ΡΆγ8}16]8 ἃ5. ῬΟΒΒ1016. [ἢ γσϑδίοη ἰο ἀοοίγ 68 1ὖ 15 
Ἕβρον ἀοβίγαθ]θ. Τορτηδῦϊο ΤμΘΟΪΟΡῪ οδπ ΟὨΪΥ͂ δ6 δαἀναπορα ὈΥ 
(86 σατοία! ἀπα τορϑαϊθα οοταραγίβοῃ οἵ Δ ΠῪ ΔΗΔΙΟρ ΙΒ ὈΪΔ 668. 

Μαῖίί. ν. 84. ““Βυύ 1 54Υ υπίο γοι, ϑύγθαν πού αὖ 81}: ποιύμου ὉΥ 
Πρᾶγϑη ; ἴον Ὁ ἴβΒ (ἀοά᾽β [ἤγομ6 : ΠΟΥ ΟΥ̓ {π6 Θαυἢ : ἴῸΓ 1 15 815 Τοοῦ- 
Βίοο] : προ ὈΥ «6 γαβαίθτα; [Ὸγ τὖ 15 {π6 οἷν οὗ {μ6 ρτοαΐ Κιῃρ. 
ΝοΙμοΥ βμαὶὺ μου βύγθαῦ ΟΥ̓ [ΠΥ 664, θθοαῖιβ ἔμοὰ οδηδῦ ποὺ πλϑῖτο 
ΟΠ6 Βαῖν ψ 16 οὐ ὈΙ4ο6Κ. Βαῦ ἰοῦ γοὺσ σοιητηππιοθίίοῃ μ6 γϑᾶ, γοᾶ ; 
ἨΔΥ, ΠΔΥ͂ : ΤῸΓ Ἡδίβοθυου ἰδ τλοσα ὑμδπη {Π656 σομλθίῃ οἵ 601]. 

Τὴ οὐᾶου ἰο απαογβίαπαᾶ (μ6 παίαγα οὗὨ (π6 Ῥγοβιθιεοη οἵἁ οαἰδιβ ᾿οτο 
Ἰηἰθπρα ὃν {Π6 αν! οι, ν76 ΘΟΙΏΡΑΓΘ ἐἶᾶτηοβ ν. 12. ““ υύ ἀρόονὸ ἃ]} 
ΤὨϊηρ, ΤΥ ὈΥθίῃτθη, ΒΌΘΔΥ ποῦ, ΠΟΙΓΠΟΥ ὈΥ͂ Ὠθᾶνθη, ὩΘΙΠΟΥ ὈΥ (86 
Θασίῃ, πΘιΙ ΡΠ. ὈΥ ΔῺΥ οἶμαι οαὔμ : Ὀαΐ ἰοὺ γοῦγ γα 8 γθα, δηα γοι" 
δ, ΠΒΥ͂ ; ἰαϑὺ γα [8}] ᾿πΐο οοπάθιηπϑίοη.ἢ 

ΤῊΒ Ἰαίίου ραββαρθ 18 ὙΘΥῪ 1016 Ρ]αῖποῦ {88 {86 ΤΟΥ. 6Γ, οχοθρύ 1ἢ 
50 ΔΓ δ5 {86 βουϊουβ ἐμπγθαίθπὶηρ', [ε58ἐὲ ψ Καὶ ἵπέο οοπαοηιπαΐξίοπ, πὶ [Π 6 
του ἢ οὗ 8 ὙΤΙΤΟΥ |κ Φ΄ἀτη65 βίδητηρ 580 πρᾶν {π6 ΟἹα ᾿Γοβίαπχθηῦ 
ἀϊβροηβαίζοη ΜΉ ΘΓῈ οὔθ 616 ἴῃ ΒΟΠῚ6 ΟΆ868 ποῦ ΟΠΪΥ Ῥδυθα αὐ 
Θῃ]οϊηθα, τηδῦ θ6 Βαρροβϑᾷ ποῦ ἴο ἱπαϊόαΐθ {π6 φοβοϊαίθ ῥυοβιιοη οὗ 
841 οαἴμ8. ὟΥ 6 βανα σϑοοῦγσβα ὑμθυθίοσθ, οα {86 ἀπ α]ῦ ροϊηῦ ᾿πνοϊνοά 
ἴῃ {π686 Ῥϑββαρθβ, [ο οὐμοὺ ρίδοθϑ, ΒΌΘἢ ἃ5 2 (συ. 1. 28.; Βοτ. 1, 9.; 
ῬΆ1]. 1. 8.;.1 Οὐοτ. χυ. 81., σσβοσα {86 δχϑιρίο οὗ Ῥϑὰ] βαπούζομβ {Π6 
ἰαΚιηρ οὗ δὴ οδὐδηῃι ουὰ βοπὴθ ΟσοδβΊ0Π8 ; δπᾶ ἴο αὐ, χχνῖ. 64., 6 Γ6 
{88 δχϑιηρ]ο οὗ ΟΠ τῖδὺ Εἰπηβϑ! ἀρρθαῦβ ὅο {Π6 βαπιθ βου ἴῃ {Π6 σὺ 
εἶπας, Θαυἰϊναϊοπί ἰο ἐπη6 ΗΘ γον ἀηιθη. ΑἸρου {815 νγϑ σϑρδὶν ἴο {16 
ΟΙα Τοβίδμηθηΐ, Ώοσ 1Ὁ 15 Τουπμα {πᾶῦ δὲ οδὐῃ 18 σοισηδπηαθα οὗ 
αοά; μαὐὺ αοά ενγοαῦβ ὈὉγῪ Ηϊαβο ἸΤωοοκίηρ' αὖ 411 {8888 Ῥϑββαρθδ 
ἰορσούμου, μοίμοσ [ΠΟΥ ΔΥῸ ΒΆΡΙΥ ργθοθρίναθ, οὐἡὁἩΘ Ῥγθοθρίγθ ὈΥ δχϑια- 
ὈΪ6, γα ἀδεῖνα {π6 οοποϊ βίοι ὑπαὺ δὲ οδϊι σγὰ8 πού δβοϊαύθ Υ ῥτο- 
ἰδιοα Ὀν {Π6 ϑανίουῦ ; δηᾶ {πουϑίοσα 10 15 τρὴν ἃ ηα ῬΥΌΒΘΥ ΟἿ 5016 
οσοδβίοηβ. ὙΥ μδὺ {π6856 ὁσοδβίοηβ δ΄8 [Ὁ] ον ἔγοσα {π6 οχίθηὺ οἵ {π6 
Ῥτ ΒΙ!ἴοθ. Απᾶ {86 οσχίθπὺ οὗ [86 ργοβιθιθοη 15 σαι ποθ ἔτοσπὶ [86 
οοπίεχίβ οὗ {Π6 το ραββαρθβ Μαῖί. ν. 84---86., δια 781|65 ν. 12. 
Οἱ υβϑᾶ ἴῃ οοσασηοῃ [16 ἀπᾶ σοπνογβδίζοῃ γι μοῦ ἀπ6 ΤΟΥ ΥΘΠΟΘ 
ἈΠ βοϊθιληῖϊν, ΠΡΉΪγ, ΠΑΘΌ]Υ, ῬΥΟΆΠΘΙΥ, ἸΏ ΔΗΥ͂ ΜΆΥ γΥ ΠΙΟἢ ἸΠΩΡ]168 
8 ΔΌΒΘμοα6 οὗ τὶρὴῦ θϑ]ηρ' ἃπα ῬΤΌΡΟΥ τοβρθοῦ 0 ὑπὸ ἀϊνίηθ Βοίῃρ 
(ο Τ᾿ Βοτα ΔΡΡΘΆ] ἴα πιδῆθ, τὸ ἔουδιάάθῃ Ὁ. {π6 Θανοῦτ, 

10. ΤῊΘ ᾿πἰουργϑῦοσ Βμου]ᾶ ποὺ ὄδχρϑοῦ ἀοούγ πα! οἰ ΘαΓ 688 Δηα α185- 

1 506 Κίαπαχι᾽Β ἐγδηβ]αίίοη οἵ Εσποδεὶ, Ρ. 70, Ηοη ἄουβοι ΒΒ ἱπιργογρᾶ θα] Π] ΟΠ, 

χ 8 



810 τ Β͵δίϊεαϊ Πηξεγργείαξο1,. 

ἐἰποίποδθ' ΟΠ. ΤΠΔΠΥ ροϊηΐθ. ΤῈ6 ἐγαῃ5. οἵ το] ρίοι ἀγΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ 
οὈβοῦτο. (Οὐομαΐπρ' ἔγοπι [μ6 61 ΟΥ̓ Εἰπηβθ , τ ο86 παίατθ νγ76 ΚΠΟΥ͂ 50 
ΨΘΙῪ ΩΡΟΓ ΘΟΌΥ 85 ἰο μᾶγβ ΒοΆΓΟΘΙΥ ὃ ἀἰδι!ποῦ Θοποθρίϊομ οἵ [18 δὐίχ]- 
Βυΐεθ, δᾶ οοηνουϑᾶ {πτοῦρῃ (86 ἱπιρογίδοῦ τηθαϊατη οὗὁἨ Βυτηδη ἰδη- 
συᾶρθ, {Π6Ὺ ταυδβύὺ Ὀ6 ἀΐτη ἃπά Βμδάο ΝΥ ἴο ἃ8. (ὐΟΙηράσιβοη οὗὨ ρϑγᾺ]- 
1615 18 τηοϑὺ υβοίαϊ ἴπ βμονίηρ ΨΒΘΓΘ {Π616 185 ΟὐβουσΊῦν, ἃπα ὙΓΒΘΙΘ 10 
18. ὉΠΥΘΆΞΟΠΔΡ]6 (ο δχροοῦ {π6 δρβοϊαΐθ, ργθοῖβθ, δπα οογίαϊη, ΤῈΘ 
οὈ]θου ν"ν οὗἨ πιϑηῦ μθο]ορίδηϑ μδ5 164 {Π6πὶ ἰο πα ἃ Θογγθβροπαιϊηρ 
ῬΙΡΑΌ] μθ55 δηᾶ ρ]δίηπθββ ἴῃ {π6 ἀοοίτῖποβ οὐ [π6 Β10]6, μῖοι ἀο πού 
βοϊοπρ ἴο {μθῖτ παίασθ ΤΠΘΥ Ηπα οδχϑοίπϑββ οἵ βίαϊθμηθηύ γμθστθ τὖ 
ἄοοβ πού δῃᾷ οδῃποὺ οχϊβδύ. ΗΟ ΤΏΔΩΥ Ροϊμΐβ ἃ ἀθῆπρα ὈΥ ταηθϑία- 
ῬΠγβίοα! {μθοϊορίδηβ μοι [886 ΒΙΌ]6 Ἰθανθβ υπαδίοσταιμθα ΒΕῸΓΣ 
ΘΧΆΙΆΡΙ8, τη μᾶ5 Ὀδοπ τ ύθῃ τοδρθοίίηρ (μ6 δἰομθπιθηΐ ἔὺν Β1Ὲ 
εἰδοιβθα Ὀγ Ουιβύ, 185 παέεγο ἀνά ἐχέθη, ΤΟΥ ΘαΒ {86 γα 15 σοῃβι θυ ]6 

Οὐβο ΤΥ ἴπ 811 {Ππ6 Ῥᾶγ8}16] ραββᾶσθβ ὁπ {Ππ56 ὑνχζο Ῥοϊηΐβ, ΤῸ ἰδού 
156} 15 σουίδαΐη, βϑοϑαβο ἀῦ 15 βίαϊθα ἴῃ 80 ΤΩ ΠΥ ἰοχβ ΨΊΔΘΙΥ ἀἸδύγ1- 
Ὀυϊοα πᾷ μαυιιηοηΐουβ;; θαύ {86 ῥγβϑοῖβ παίατ 8πα οχίθπὺ οὗ {86 
δἰοποιαθηῦ Οὐ οχριθίϊοθ οαπποῦ 6 ρ᾽δίπ!ν ᾿θαγηὺ ἔλοτα {μο86 ἰαχίβ. 
ὙΩΥ ἰμοα βμουϊὰ ἀϊνίποβ {ΠΥ ἰοὸ 6 νγῖ88 δῦονβ ταῦ 18 συιίθῃ, 
Βρϑουϊαίθ οα τηγβίθσίοιιβ ροϊπίβ, ἀμ του]θ ομ6 ἃπούμου τ μθη {ὑπο Ὺ 
αἴβαστθο δροαῦ ἐμοῖὰ ὃ 
Α οαγοία! αἰἰοηπύίΐοι ἐο {π6 ργθοθάϊπρ οὔβουυίιοηβ ΠΊΔΥ͂ Β6ῦνα [οὸ 

ΒΠΟΥ {6 ἄδηροδιβ 1} ὙΒ1ΟᾺ {Π 6 ὈΠΎΤΔΙῪ 1 ΘΓ ΡΥΘίου 15 Βασσου παρα ἴῃ 
15 διιρὶουταθηῦ οὗ ρδγ811618, ἃ8. ν76}1 88 788 [011 οὗ [86 Ἰποχρϑυϊθποθα 
πα Ἰσποιθηῦ ἴῃ Θηὐθυϊπρ' ἀΡῸπ {π6 ἀθραγίπηθηΐ 1ῃ απθβίϊομ. 50 ἸΔῈΥ 
Ἰτϊξαϊϊομβ 6 ΠΟΟΘΒΒΘῪ ἰο μ6 ορβογυθᾶ, ὑπμαῦ {π6 ἰδβὶς ὑθαῦγο8 
οὐἰτ108} ἰδοῦ, βαρσϑοῖῦν, δά )υδρτιοπῦ Ῥογομπά {86 τδῆρθ οἵ {μ8 πουῖϊοθ. 
Απᾷ γοῦ πιδην, ἐαγηϊβμθα τυ ταῦ ἀγα (θυ τϑίθσθποθ Β101685, βού 
αρουὺ [ῃ6 “χοῦ 1 ἃ οοπῆδαποα ἐμδύ διηδΖοβ {π6 7186 Θχροβιίοσ. Α 
Βοβὺ οὗἩ βυοἢ Ῥδγα}1615 88 ἃγα ῃθαρϑα τορϑίμου ἴῃ βοῖιθ Β1Ό165, σιυπουῦ 
οτάδυ, ἰβ ροοῦ ξαγηῖΐατο ἴῃ [86 παπα8 οἵ {86 ΒΙΌ]6 βίπαθπί. [10 θυ 
Ὀοίίον ἰο ἀἰβοαγᾷ 1ῦ αἰφοροίμου; ἔοσ ἢ 15 ρεγσνδαβα ὈΥ πὸ τὶρηῦ Ῥυῖη 1018 
οὗ βοϊϑοίΐοῃ. [Ὁ τϑϑῖβ οὰ ἃ [8158 νἱϑὺ οἵ ᾿ῃηβριγαίϊοη, ραύμηρ' 811] ρᾶ5- 

᾿ΒΆΘῸΒ ΜΉΏΘΙΘΥΘΙ [ΠΘΥ͂ αγθ ἔοαπα 1 1.6 βδπη6 οαἴΘΘΌΥΎ, ἴο {π6 Ὡορ]θοῦ οἵ 

[86 ᾿πα!ν ἀπ ΠΥ οἵ π6 βϑογρᾶ δαΐμουβ. ΕΘΥΎῪ γοσα Δηα ῬΉγαΒ6 18 

Βαρροββᾶ ἴο 68 ᾿πβρίγϑᾶ ο βι6}ι δὴ δχίβπί ἃ5 ἔο οὐυθυβῃϑάου {Ππ6 πυτηδῃ 
ἴογιη δᾶ οοϊουῦ ππαπδβϊομδν Ὀοοηρίηρ ἰο {88 αἀϊνπα ὑθδοῦϊηρθ, 
Τλινουβ το οὐ ἰᾶθα δῃμᾷ δχργθββίοῃ ἅτ ουὐθυϊοοϊκοά, Βαῦ {Πογ 15 8 
γτιοί μοῦ ἴῃ {86 οοπιραιίβοη οἵὨ ρᾶγ8}}618, σα πᾶ θα προ ἃ νγ146 Ἰπάποίϊοη 
οὗ ραγτου]ατβ, μανίηρ' τοβρθοῦ ὕο {Π|0 οἰχουτηβίδηοθβ, ΘροοἢΒ, δπὰ 1πα!|- 
γ᾽ ἀα ΠΥ οὗἨ ἐπ6 τυῖίουβ, 88 γ76}1 88. 10 [86 οοπίθχ ἀπᾶὰ ἔμππαδπιθηία] 
ἐγυαϊῃβ οὗ τονυϑϊδξίοη, υμιοὰ ταπδὺ θ6 οὈβουνοα Ὀγ ὕμ6 ΘΠ σηἰοποα {860- 
Ιορίδῃ δπᾷ ᾿πίογργθίθσ. Νοίμιηρ' μὰ8 ἄοπο ρυθαίθι ἱπ| ΟΥῪ 10 ὉΠΟΟΪΟΡῪ 
ἐμαπ ἐμ6 ὀχοϊαβῖνα δπά παργαάοηῦ 88 οἵἉ ρΡ478116]8. 

11. ΤΆΡ]65 οὗ ρδγα] 16] ραββᾶσθθ ἅγ6 ὙΟΥῪ ἀδ6[], ΘΒΡΘΟΙΔΠΠΥ ὙΒΘΙΘ 
186 ΘΧΘΙΏΡ]68 μάν Ὀ66η ΟΔΥΘΙ ΠΥ βο]θοίθα. ὅθ [80168 Βμοι]ά οοη- 
ἰαῖπ ποπθ δχοθρύ ἔποβθ ψ ΠΟ ΤΔὺ 6 ΡΥ ΒίΔΡΙ]Υ οομηραγοᾶ. Ρ]δῖπ 
Δα ραυβρίουουβ ρίαοθβ βυ ποϊθμ ον Οἷθαῦ ἴῃ {μπθιηβοῖνϑβ 5ῃου]α ποῖ 
6 δοουτηυϊαίοα ; ποθι βμου ἃ ρ81811615 θα δ! ν ἀαυῖς πα μα ισαουβ 

Ῥὸ ἰμβουίοα, [ΓΑᾺ01|6 ἀἸβουτϊηδύίοα μᾶ5. θ66η οι ]ογοα οἡ {15 ροϊηῦ 
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ὍΥ τιοϑὺ ἘΠΩΡ]ἸΒἢ ὙΥϊοΥΒ ὙὙΏῸ Πᾶν οΟἸ]]θοθα ῬᾶγΆ116] σϑθυθῃμ 68, 
ΤΉρΥΘ πὰ8 Ὀ66ἢ 80 ΠΗ ΘΟΘΒΒΑΙΎῪ ΔΟΟΌΙΔΪΔοη. οἵἠἨ ΘΧϑιΏΡ]6 5 τ ΒΙΟΏ 
ΤΏΤΟΥ ΠΟ ἸΙσμῦ ἀροπ ὁη6 ϑηοίμου. ΤΟΥΘΥΥ Ἰηὐουργθίθυ 5μου]α πα ουὐ 
μῖ5 ΟὟ Ρ81816]5 ἔγοιη αὐῤθηΐνθ δπα τορθαΐθα ρουβ818 οὐ {π6 δουῖρ- 
ἴατεβ, ΓΒ ἐδ νν1}} σθασῖγο Ὀοίὰ ἔζη δηᾶ βίυθαγ. 1 Πονθυοὺ 10 
6 παργϑοίοαθ]θ, μ6 ταυβύ μᾶγνθ ὑθοοῦσϑα ἴο τϑίοσθηοθ ΒΙΌ]685, ΒΙΘῈ 
1711 ἀπᾶουβλίοα!γ αἴοτα δββϑιβίδηοθ, θαῦ αὖ {86 βγη {1116 ΤηδῪ ρυῖου- 
ΟἸΒΙΥ τηϊβί θα, Ὅμο Ὀοβύ βἀϊίοη οὗ [86 ΗΠ Θῦγον Β10]6 τι Ῥάγ8118]8 
5. {πμαὶ οὗ “. Η. Μιοβδ6115, ἢ ΠΟ. τᾶν 6 Ἰοἰηρα «π᾿; {Π6 
μοϑὲ ασοοῖκ Τοβίαπιθηίθ Ὑψ ἢ 51Π11181 ΡὈΔΓ811618. ἅτ {8οβα οἵ ΤΉ6118 
φηα ΑἸ ογᾶ, ΟΥ̓ Τρ ΒΙΌ]65 ταῦ τιδυρίμδ] τϑίθγθμοθϑ δπα Ῥᾶγα]- 
1618 {6 8΄Θ ΤΩΘΗΥ͂ ΘΙ ΠΠῸ0Πη5:; δυὺ ἔδνν οἵ {θὰ ἃτ6 σὑϑα] ν νϑὶυδθ]ο 
θα ὑτυδύνοτίγ. ΤΠΘΓΘ 15. ἴοο τιθοἢ 1Π0Ιβουϊγϊηδύθ ΔΟΟπτ Ὁ] ΔΙ οπ 
ἴπ ἰμό. ΤῈ ῥοβϑῦ 18 ὁπ86 ΠΟΥ͂ ἴῃ [ῃ8 Ῥγθθβ ὈΥ (68 Μϑββιβ. Βαρβίου 
οἵ Τωοπάοῃ, 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ΑΝΑΤΙΟΟῪ ΟΕ ΞΒΑΙΤΗ. 

ΑΒ δὴ δυσὶ ἸαΥῪ ἰο Ἰπίουργθίδίϊομ. ὈΥ Ῥ818}16] ραββᾶσββ, ΟΥ̓ γΑΠ ΘΙ ἃ5. ὃ 
ρατὺ οὗ 10, [6 δπδίορυ οἵ δι τϑιπδῖπβ ἴο 06 αἸβουββθα. ὙΒθὴ ἃ 
ῬαββαρΘ 15 Ἔχ δι η64, ποῦ ΟΥ̓ 016 ΟΥ̓ ΤΠΟΥΘ Ῥ878116]8, θαῦ Ὀγ {μ86 σοπογαΐ 
ἑόηον Ὁ. ϑογίρέιτοε, τὸ 15 βαιά ὕο 06 Ἰηὐθρριθίθα σοοογαάϊηφ ἐο ἐδ ἀπαίοον 
9, 7αἰδι. ““ΤΊΘ Βο]6 ὕθμου οὗ {πὸ ΒΙΌ]6 ἢ 18 ὑβεγοΐογθ ἀθβιρμαίθα 
ἐϊ6 ἀπαΐοσψ. οΟΓ, [ατέξ. 
ΤῊ ἜΧΡγθββῖοη 15 θοΥσοντ θα του {π6 ἘΣΡΙΒ616 ἴο {πΠ6 ΤθοΙη815, ΣΙ, 6. 

ὙΠΟγῸ {86 Αροβίία οὗἩ [886 Οομθ]68 οχμονῦίβ Βυο ἢ 85 ῬΤΟΡΏΘΒΥ “ (0 
ῬΙΓΟΡΒΘΘΥ͂ δοοογαϊηρ ἰο {π6 ργορογίίζοη οΥ ἀπαΐοσῃ οἵ ἔαλτῃ," κατὰ τὴν 
ἀναλογίαν τῆς πίστεως. Βυῦ [16 ῥΆγδδθ τῇ [15 ρίδοθ ἀοββ ποῖ τηθϑῃ 
8 οὐ)οοίίυθ γεΐο οὶ [ατέϊι. ἃ5. ταᾶτν μᾶνο ἀπαοδυβίοοα 10. Αοοογαϊηρ ἰο 
δὲ 15 βία θα 1ῃ {π6 {π|γὰ νοῦβο οὗ {86 οπαρίθι,, 10 τηθϑηβ ἐδαξ ρ}γ70- 
γογίϊοηι οΥὁ πιθαβίιγα οἵ αι τῃ ΜΒ1ΘΒ Θαοι Ῥγορμθῦ ροββθββοθι ΗΠ 15 ἴου- 
ὈΙάἀθῃ ἰο ρὸ Ὀογομπᾶ τσ μοῦ Οοα δδά τηδᾶθ Κπονγῃ (0 Πΐπι; ΟἹ ὅο ΤῊῖχ 
ὉΡ [8 οὐγῃ παύσγαὶ ἱπυρυβοβ πα ποίϊομβ ἢ πμαὺ μ6 Ὠδα γϑοθὶνϑα 
ὉΥ γευοϊαίίοη. ΝοΙίμου οδπ [μ6 ῥγοροβιίίοῃ βίαϊθα ἴῃ 2 Ῥοδίος (1. 20.) 
{μαὺ ““πὸ ῬΥΟΡΆΘΟΥ οὗὨ ϑουϊρίυτθ 18 οὗ 8ὴγ ῥγιναῖθ ταϊουρυθίδοι," 
Ῥο]οπρ' ΒΕ: θϑοαῦβα ὙΠδίθυϑυ θΡ6 {π6 βθη868 οὗ ““ ρυῖναΐθ ᾿πίθυργοίδ- 
ἀοπ,᾽" 1ἴὉ οἀπποῦ Ὀ6 δαυϊναϊαηύ ἴο 5 εἰπέογργοίαξίοη, ἱταρ᾽ γίηρ ὑΒαῦ (86 
Β56Π86 Οὗ ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ 8 ποῦ ἰο Ρ6 ἀοίθγμαηθα ὈΥ͂ ἃ αὐρδίτδοῦ Θομβιάθγα- 
οι Οὗ 186 ραββαρσδ 1561, Ὀπὺ ὈΥ ἰαἰκῖπρ 16 ἴῃ οοπ) αποίϊοη στ ΟἴΠ6Γ 
Ρογθίομβ οἵ βοιϊρίατα το δυϊπρ ἰο 186 Βα] θοῦ. Βῖβμορ Ἡυβίου ἃπᾶ 
ἴμοβ8 ψὯῸ Βᾶγϑ [0] ὀνγθᾶ Ὠἴτα τη {815 Θχρ᾽ μοι ἃ16 1Π ΘΥΤΟΥ͂. 

Τὸ ἰβ οὗ βρϑοίδὶ ἱτηροτίαποθ δοουγαίθυ ἰοὸ ἀθῆπθ τ μδύ 158 τηθδηῦ 
ὈΥ [86 απαΐοσψ 07 ζαϊξ ἴῃ Βουταθπθαθοβ, θθοδιβ οὗ {π6 αἰβδγθηῦ 
γΊο5 ΜΉΘ δᾶγο Ῥθθῃ ἰθκθη οὗ 10, τοραγᾶθα 88. ἃ θῬυϊποῖρὶθ οὗ 
Ἰηςοτργϑίδιϊοη. ΥΥο βῃουϊα οὐήοθοὶ ἰο ἃ ἀθβηϊίοη {μπᾶ ἢὰ5. Ρβθῃ 
σίγθη οὗ 10, νἱΖ., ““ ἐδ οοπϑίαπέ απαὶ ρεγροΐμαΐ παγπιοημ 9 ϑεγίρέμγε 
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πη ἐδο μπααπιοηξαῖ ροϊπές 9.Γ͵λ ψαϊέ ἀπά ργαοίίεο, ἀοαποορα ἔτομι. 
ἴποβο ραββᾶρϑβ ἴῃ ΨΏΙΟΙ (Β6Υ ἃγ6 ἀϊβουββθα Ὀγ {Π6 ᾿πβριτθα ρθῃτλοῃ, 
ΟἸΠῸΣ αἰ γθοῦΥ ΟΥ ΘΧΡυθββῖν, δηᾷ 1 οἷθασ, ρἰδῖπ, 1η6]Π010]6 18η- 
συᾶρε. ΤῊ 18 τ μδὺ (86 ΔΗΔΙΟΡῪ οὗὨ 1 ἃ5 ἃ μϑυτηθηθαίοαὶ ρῥτῖη- 
ΟἸΡ]68 15 ϑοιυπάρα οπ ; Ὀαὺ ἴὖ 18 πού ἐδλε απαίογψ 9} 3αἰξ ἐΐδο. ΤᾺΘ 
ὉΠΔΙΟΡῪ οὗ (1 τοϑίβ προὸὰ {86 ἔδοὺ οὗ {πὸ αἰνιηῖν δηα τπιν οἵ 
[868 τογϑἰδίοη οοηίαϊηθα τη {Π6 βδογθα θοοῖκβ. 1 {πΠ15 τονοϊδίίοῃ θ6 
ἰτὰ6 δῃαᾶ το8], 1 186 ΒΙΌΙ6 Ὀ6 ἴῃ ἃ τηϑᾶϑαγθ (ἢ σψοτά οἵ (σα, 15 
ἐππαδιηθπίαὶ σνϑυῖ 165 τϑιηϑῖη Ἀποβδηρσθαθ]θ, ὑπουρῇ {π6 ἀοίβι]8 86 
᾿ηοαἸ]Πρ4 ὈΥ͂ {π|65 δπα οἰγοιπηβίδμοοθβ ἊΑ8 Βοὺῇ 85. σϑυθίδίϊοη 15 
ϑοσρορίθα 88 αἰνίηθ, {π6 ρυ]ποῖρ]8 ἴπ ααθβίιομ 18 7υϑύ. [Ιὑ Πο]48 ροοῦ 
ὙΠ} τοραγὰ ὕο ουουν {μιηρ ιιααπιοηΐαί ἀπα ἐπιρογίαηΐ. 

Τη οομδίγαοίίησ (ἢ6. δηδίορυ οἵ ἔδιτἢ, ΟΥ̓ΪῚ υυϊίπηρ ἰοροίϊον {π6 
τηδύοτ 418 οὐὗἨ τ ]οἢ 16 οοπδὶβίβ, αΠθυθηῦ ΧΡ ΟΒΙ ΟΥΒ 0711 ῬΥΟΌΔΌΪΥ ὙΑΥῪ 
ΤτΟα οΠ6 ἃπούμοσ. ουηθ 0711] τηδῖζο ἴ οἵ στγϑαῦθ, οὔμουβ οἵ 1688, 6χ- 
ἰθηύ, Τηδ στοαΐου {86 τᾶπρα οἵὗὁἨ ἀοοίτπθ τὖ οι τασθβ, {π6 1655 ἀβϑα] 
10 1 Π|οὶν ἰο Ῥ6. ΒΥ ρυίζπηρ ἰοροίμου βιαομ βίαϊθιηθηΐβ ΟὨΪΥ͂ 85. Δγ6 
οἰθασὶν δηα ορνιουβὶν ἰαπρῦ ἴῃ δουιρύμυγα, 10 711 06 πλοῦ βθοῦσθ. Α]] 
{π6 ἰοχίβ τοἰδθηρ ἰο οὔθ βαβ)]θοῦ βῃου]α 6 σοϊῃραγθα δηα δυσδηρθα, 
Β0 {παὖ {86 Ρ]αίπ, ᾿ἱποομίγον ΓΕ 16 ἐθδοβίηρ' οὗἨ δοτιρίασα οα {παὖ ΒὰὉ- 
Ἶ6οῦ τηδὺ Ὀ6 ἔλ11]} αυεϊνθαᾶ αὖ. [Γΐο {η6 ταηρο οἵ μθβθ [ορῖοβ ΠΟῚΘ 
Βῃου]α οομλα Ἔὀχοθρύ πάαμπηθηία! ομθ8. ὙΥμΘα ΠΘΥῪ ἃΓ6 81] ῬΥΟΡΟΥΪΥ 
ἀογινρα ἔοι {π6 αἰγοοῦ ἰθδοβίηρ' οἵὁἨ δογιρίατα δηα Ἰοϊποα ἰορϑύμουῦ ἴῃ 
ἃ Ὀοάγ, {ποὺ Ὑ11 τηδΐκα ἃ βογίρέμγαϊ Δ ΙΟΟῪ οἵ ἔδι ἢ. ΓΤ 15 11861655 (ο 
{8 Κ6 αὖ ποθ, πψιὺποῦῦ τη οχδηλιηδύιοη, ἃ ἰᾶτρα βυβίοια Οὐ ογθϑα, δῃά. 
Πα βθι]ν το]θοῦ Θυ ΥΎ ᾿πἰογργοίαϊίου οι 065 ποῦ ὨδΙΤΆΟΠΙ56 πα 4} 
ἜΠ6. Ῥαυου]αγβ ἸἹποϊυαθα ἴῃ Ὁ, μοῦ {86 σοημϑα πϑηΐβ θ6 {Π6 στοαῦ 
γουϊ168 οἵ τονθα]θα ὙΘ]]ΡἼΟΠ, 8ηα {Π 6 ὈῬΓΙΠΟΙΡ]6 ΤΥ Ὧ6. ΟΧίΘΒΙΥΘΙΥ 
π86 11, Βαυΐῦ 1 τὸ Ρ6 ἀπάα]ν Ἰοηριποηθα οαὖ ἴο οιαῦγασθ {Π6 θοῦ ΔΓ 
ἀορταδβ οὗ ἃ. βϑοῦ ΟΥ ΡΥ, μοῦ 18 {0016 Ῥγοραθη νυ οὗὨ 105. πβοίαὶ 
ΘΡΡΙΙοδοη. [ἢ {μδ0 οα86, {16 πᾶττον δαἀπογθηῦ οἵ ἂἃ οὐθθα τηδὺ Ό6 
Κορύ Ὀγ 1Ὁ ἔγοια [Ἀ1Π1Πηρ' το ᾿ΠΟΟΠΒΙβίθημου ; δαΐ Ὠ6 ΜΨ11] 6. Δ] ονγϑα ἰο 
ἔο]]ονν λϊδ δθδίορυ οἵ ἢ πιμουῦ {πΠ6 οοποανσθηοθ οὐ οὔπουβθ, [ 
οθᾶ868 [0 δ6 ἃ Βου!ρύαχαὶ! δηδίορυ, δπα ὈΘοομλ68 ἃ ρατψ ογοοά. ΣΟΥ 
Βοοῦ ΤΔΥ Παγο 18 ΟῚ ΔΠΔΙΟρΥ. [ᾧ 18 ΘΑΒΥ [0 566 {Π6 ΥΘΆβ0ὴ8 ΨὮΥ 
ΤΩΘΗΥ πᾶν ΟΡ]θοίοα ὑο {Π6 ΔπΆΙορῪ οἵ [10 88 ἃ ῬΥΙΠΟΙΡ]6 οὗ ᾿πίοσρυθ- 
ἰαῖΐῖοηῃ. ὅο [1806 15 1᾿ὖῦ ἴο ἀθαδ6, δῃᾷ τὖὸ 88 Ὀ66ῃ 5ὸ τῇ ποἢ ἀραβθα 1η 
τον, ὑΠαῦ 1ὖ ἢδ85 (8116 ταΐο αἰβοσθαϊ διηοπρ Δ ΠΥ. δ ἃ,ΊουΒ τηΐθΓ- 
Ῥγϑύθυβ μαᾶνα αβοα 10 πιπουὖ Ἰορτο, ᾿πάδροπάθηοθ, δηα Ἰταραγ αν, ὉΥ͂ 
ὙΠΟ ΤηΘ8Π8 ΠΊΘΙ 6 ΘΧΔΡΡΌΓΘΙΟΙΒ ἤᾶνθ 66 η Ῥγθβοηΐθα ἰο {Π6 ὙἹΘΎΨ, 
Βαΐύ {86 ἔδα] 15 νι {π6 Τηὐουργθίουβ, ποΐ τος ἐδ6 ἐξίπρ ἰδεῖ. ΤῊΟ 
οἰ δοουβδύϊοῃ ἀραϊηβὺ 1Ὁ 18, ὑμαΐ 10 15 θαβ6α οἡ ἃ [156 οἴγτοὶο οὗ τϑὰ- 
ΒΟΠΪΏρ', 1ΠΔΒΙΔΊΙΟΝ 88 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΡΘΒΒΑΡΘ 15 ΘΧρ] αἰ η6α ὈΥ {Π6 σόποσγα! ἰθδοὶ- 
ἴηρ οἵ δοιιρίαγθ, Β1Οἢ σΘΠΘΙΆΪ ἐθδοβιηρ 18 ἀοθίθυτηιηθα ὈΥ 81] {116 
ῬᾶΒΒΑΡ6Β 80 Θχρ]αιπθα. Βαὺ ΠοΥθ {86 τηδίῃ ροιϊηῦ 15 ἰοῦ οαὖ οἵ νἱϑν. 
ΤΠ6 τόσο αππου]ὺ δηα ορβοῦσθ ἀχὸ ᾿ηἰουργοίβα Ὀγ {π6 ρ]αῖη δα 1η- 
οομ γονουί]6. ρα ἐορσοίμοσ. ΤᾺ1Β 18. ἃ αἱοίαίθ οἵ δομλπιοι Β6Π86 
ὙΥΒΙΟΒ πάθη [ὉΠΟῪ ονοσυ ἄαυ. ὙΥΘΥ6 811 ραββασθδ Πα 1ῃ {πρὶν 16 ]- 
ΠΡΊΡΗΥ ΟΥ ΟὈβουσιίν, ὑπο ὁμαῦρο που] θ6 ᾿316}1 ἐουπαοθα : Ραΐ ἃ8 Ἰοπν 
885 {Π6 ΟΡΡοΒΙίβ 18 χὰ 10 [1115 ἰο {π6 στουπά. 
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ΤῊΝ ἰοδομίπο οὗ {π6 ΒΙ10]6 δια Υδοθβ ἃ σγοαῦ ΠΌμΩΡΟΥ Οὗ Ρ]86685 
Ὑν ἈΪΟΙ ἃγο Οἷθαχ, ῬΓΘΟῖ86, δπα αἰσοοί, Τῇ βἰαίθμχθπίβ οοπίβ θα 1η 
Βθο ἢ ἰαχίβ οοπβοϊαϊα [μ6 ἀπαίορυ οὗ 11} ἴῃ οομδοαθθποθ οὗ {πρὶν 
ΟἸθαγη 685, {μ6 ῖ πα 6, ὑπ 6 1 πηροχίδηοα, δηα Βδυηοπυ. Βαῦ {Π6γ6 
ΔΙΘ ΤΙΒΠΥ͂ ΟΥΠΟΥ ραββαρ 8 ΤΏΟΥΘ ΟΥ̓ 1685. ΟὈβοῦγα δηα ἀουβρίδι, πΒΊ0ἢ 
τηπδὺ θ6 οχρίαϊμθᾶ, παῖ οογίαϊη Πἰτοῖΐβ δῃα οομαιοπ8, ὈΥ {86 
ΔΆΘΙΟΟῪ οἵ (81}} 580 οοπβίϊαίαα. 

ΤῊΘ ναΐὰα δπᾶ σψοῖσμύ οὗ τψῇῆδὺ 15 ἰδυτηθᾶ {Π86 δπδίορυ οἵ [118 
ἄδροπᾶβ οὐ {πὸ ἔβοῦ, τ μθίπου τῦ Ὀ6 ἀογίσοα πιογ6 ΟΥ ἴε855 αἀϊτθοέΐῳ ΤΡΌΥΩ, 
1π6 Βουϊρίυτοβ. Πορυθοβ οἵ Ἱπηρογίϑηοθ θϑ]οπρ ἰὸ 1Ὁ δοοογάϊηρ ἰὸ 
ἐῃ6 8 ΠΟΥ ἰπ ΜΏΙΟᾺ 1 18 οοηδααοα, ΤΉθθθ αν Ὀθθη αἰνιαοθα 
Ἰηΐο ἔουγ; ἔὑνγο Πῖρμου, δῃα σουίμυ οὗ 811] οοπῆδϑθμῃοθ;; ὑνο ἸΟυΟΣ 
0Π68, Βανῖηρ' 80 τϑὰὶ οἴδιτα ἰοὸ {ῃ86 πῶῖηῆθ. {Π686 ἴΌὰῚ ἄδργθθβ, 
αὐὶδίαρ' ουὐ οὗὨ {π6 ροϊπύ οἵἩ νἱϑὺ 1ἢ ΠΟ. ΘηΔΙΟρῪ οὗἉ ἔἈ1} 18 Ἰοοϊκοά 
δῦ ἴῃ τοραγᾷ ἰο 1(5 οὔἱρίη, μᾶγθ Ῥθθὴ ἰθυτηθα ΟΥ̓ ( 8] ουῖογ', ϑηϑὶοσν 
»οϑβὶἐυθ ἀπ ΘΗΔΙΟΡῪ φόπογαΐ, ἈπΘΙΟΡῪ ἀφαάμορα πα Δ μδΙορῪ ἐηιροβεά. 
ΤῊ Ἰαβῦ ὑνχγο τοὺ Μ06}1} 6 αἰδοαγαθα, 88 860 μᾶνθ πὸ {1π|16 [ο 6 
σΟΠΒΙΔΟΥΘά ἴῃ ΔΗ͂ Β6η86 50γρίμγαί ἀλαίοσυ. Τπ6 ἤγχϑῦ ὕνο δ]0η6 
ὁοπιθ ἸΘρΊτηδίθυ τιπᾶθυ {86 Δρρβὶ]αίίοι, αἰ" υϊηρ' τ ΘΓ ]Ὺ ἃ5. ἰο {86 
ὙΔΥ ἴῃ ΜΡ ΒΙΟΒ. {πμ6 ῬΥΙΠΟΙΡΙ8 18 θνοῖγθα. Τὴ ]αβῦ ἔνγο δοϊποῖᾶθ σι 
ἃ βθοίαυϊδη ἀηδίορυ. ΥΥ8 5}8}} ὑβουθίοσθ οὔαϊῦ ὑπθηὰ, οὐ τίου ἴο 
ἔμοηλ βο ον τι {π6 νον οὗἁἨ δχθϑιηρ!γιηρ {86 ἀῦυβα οὗ νγβδῦ τ 
ΦΓΘ ΠΟῪ Οἰβοιβδβιηρ, 

1. Απαΐίοσψ ροδίξίυο 156 ὑμπαὺ Ἀ]ΟὮ 15. τϑα]ν, ροβιάνοὶυ, ἀπα ἴπ- 
τη αἸ] α΄ Υ Τουπᾶάθα οα {π6 ἰβαομῖπρ οὐ 86 ΒΙ1016. 10 18 Ῥαβϑᾶ ὁπ 
ΠΌΙΩΘΙΌΤΙΒ 8Π4 οοποογαδηῦ βίδίομλθηΐβ οἵ ἃ αἰσϑοῦ δηα ρῬοβιίνο ἡδίμτγο, 
Βῃονίηρ αὖ ποθ 0 {π6 γοϑᾶθι ὑμαῦὺ {Π6 βδουθα τυιύουβ δὐΐδο 1τη- 
Ρογίδμοα ἰοὸ ἴδ, δπᾷ {μαὖὺ {πογθίουθ τὖὸ θϑίοπρθ ἴὸ ἰγαςῃ οἵ ἃ ΒΊΟΥ 
οὔἄάοσ, Τμὰβ ἴὖ 15 Ὀ]αιηϊν ὑδαρηῦ ἴῃ {86 δουρύυτοβ {μὰὺ Οἀοα 15 
Βρισιῦ: {πᾶὺ Β6 15. οπληϊβοιθηΐ, ΒΌρΡγΘπιθ, {16 ογθδίοσ πα ρονουποῦ οἱ 
411 {πῖπρθ; {παῦ {ποῦ 15. 8 ἔαύασο [116 δῃᾷ τοί υίίοῃ ; {πᾶῦὺ {π6 
ΘανΙΟῸΣ Ἰογϑα ἐπ6 τοῦ δπα σαν Πμηβ61 Ρ ἰο ἀθαίῃ [οτ 18 Βαϊνα- 
ἰΐοη ; ὑμαῦ βῖπ δχιβίβ : ἐμπαῦ ραγάοῃ οἵ βδη 18 οἴριθα, Ἤδπηοα 8] 
Ῥδββαροβθ ΜΙΝ ΔΡΡΘΑΓ ἴο τργθβθηῦ {π6 ΠΟΙ ἴῃ ΠΥ ΟἴΒοΥ οὐ, 
ἃ5 τηδύθυϊαὶ!, ]οοαὶ, 1πτηϊύοα τὰ Κπον]θαᾶρθ πα ῬΟΘΥ ; ΟΥ̓ βθθίη.: ἴῸ 
θοῦ ὑμαὺ {μοῦ 15. ὴο {πίαγα βία οἵ τυ ῦαβ ΔΠα ΡΠΙΒΠΠΘηΥΒ; ΟΥ̓ 
ΔΌΡΑΥΘΠΤΥ οοπμίγανθμῃθ [π6 ᾿πίθηβα ἰονα οἵ {16 δανιοαν, {μ6 οχιβίθηοθ 
οἵ 5ῖη ἴῃ {6 στ οῦ]Ἱᾶ, δπὰ {π6 ἴγσθα οὔδυ οὗ ραγάοῃ, ταυβϑῦ 6 ἱπίου- 
ῥγοίβα 1ἴπ δοοοχάδποθ ὑιΐα [6856 ὈΥΙΊΑΤῪ ὑσαΐμ8. [ἢ {8185 ΤηΔΠΠΟΙ 
{86 δῃδίοου οἵ ἢ Ὀαβοα οὐ ταῦ 15 Ἰποοηίον γ ]} ἰδυρῦ, 18 
υϊοα δὖ ὁποθ ἴο β1||6η06 811] ορροβίῃρ' Ἰηϊογργθίαίοθθ. ΑἸῪ ρῬδββαρθ 
ΜΏΙΟΒ. ἸΟΟΪΚΒ ΟὐουχΊβ6 τηϑὺ θ6 Ὀσουρῦ ᾿πΐο Βδυτλοην 1 1.3 

2. «μαΐοσψ φοπεγαί. ΙΒ 15 ἀθυινθα ποὺ 80 τυποῖ ἔγομα {16 ὁ0η- 
βίαηὐ δῃα γορθαίθα ἐθαοῃΐηρβ οἵ {μ6 Β10]6 85 ἔγογα ὑμι6ὶ. Βοορθ δῃὰ 
ἰοῃάθμου. μὸ τοαπθηὺ τϑοῦσσοποα οὗὨ [ῃ6 βᾶπιθ ὑθῃ θη ου ΟἹ 1π|- 
ῬΓΘ85 ββονβ ψμδύ Οοα ᾿πἰθηαρα ἴῃ οἰνίπο τι8 818 γονοίδίίοη. ΤῊΘ 
Ὅ016 βἰταΐη οὗ {πὸ Νοὸνν Τοβίδιγθηΐ, [ῸΓ δχϑρὶθ, ργοάποθβ οὴ {Π6 

1 ΜΑπΕΙ] ἀ Ἠοτγτηθηοιααο, Ρ. 192. . 
2 500 δπαχι᾽ 5 ΕἸοηθηΐβ οὗ ΒΙΌ]Πς 4] ΟΥ οἴβια ἀπᾶ Τηςογργοίδίοη, Ὁν ΗΘ ηἄθγβοη, Ρ. 44. 
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ΒΌΒΟΘΡΌΙ6 Πρασὺ ἃ οογίδϊπ ὉΠΠΙ ΒΓΔ Ἰκ 8 0]6 ἸπΊΡΥ 5510, θα] ηρ' πι8 ἴο 
[86] τιμαὶ ουρθῦ το 6 {86 τοβυϊῦ οἵ ἐμθ ἐγαῦα ἀροη οἷα τηϊμ8, Απὰ 
ἴῃ ῬΓΙΟΡΟΓΠΟΙΩ 885 {86 ἐθῃθ μου ΟΥ̓ ἰθμάθμοὶθβ οὐ δουρί, 8. 8.6 Ροβ81- 
ἔνθ, ρογβρίουοιβ, δῃᾶ οοηβίϑηϊ, 4068. {πὸ ἀπδίορυ οἵ πὶ ἀρρθᾶγ 
1η 108 Τ64] σογίῆ. 

ΤΉΘΥΘ ἅτ ἴθτοο δἰθηθηΐβ ἡ ΒΊΟΝ 116 αὖ {π6 [8815 Οὗ {Π6 δηϑίοου οὗ 
(ΔἸ τ ύμον ροσίἐϊυο οὐ φοεποτα. 'ΊΘ Ῥββασ 5 οἡ Ὑ ΒΙΟΒ 10 15 συ παβα 
τηῦσδῦ 6 ΠΌΙΏΘΤΙΟΙΒ, ἸΠΔΏΪτηΟΙ8, 8η6 Ρ]απΠ. ΤΠ6 ἄθργθα οὗ δυΐβο- 
ΥἹΌΥ αὐϊθομίηο ὑο 16 Ὁ} ὙΔΥῪ δοοογϊπρ' 0 {86 παμλθ8, ὉΠΔΠΙΠΥ, 
8. ΟἰθαΓ 688 οὗἩ {π6 88 ρᾶββαρθθ. ΝΟΠΊΌΘΥ 15 Θσβθηΐϊίαι. ΤῊ δηδίοου 
οὗ ΤᾺ1ΠῚ τσϑῦ τοϑῦ οα ἐΐθ λαδίξμαϊ ἰβαομίηρ οἵ π6 Β1016. Ἐτεαιρηύ 
τορουψθίοῃ οὗ {86 βαῖαβ {π|πρ' 18 πϑοθββαιυ. ΤΠ6 1655 ἤραπθηύ {πᾶῦ 
γτορούϊοη, (8 1685 ϑυϊάθμοθ 18 {πογθ οἵ γα. Τὰ {Π6 Θχιβύθμοθ 
οἵ Αοἂ τοβϑίβ Οῇ τλοῦθ Ῥαββαρθδ ἴδηι [86 ῬΘΥΒΟΔΙΠ ΠΥ οἵ {86 Βρί σι, 
ΤῊ6 ονϊάθηοθ Ὁγ {Π6 ομβ 15 ὑπουθίοσθ βίοηροῦ ὑμδη Τ[ῸΣ [86 ΟΥΒΘΥ. 
Τὴ 11|κ6 τυϑηηοῦ, {Π6 ραββαρδθ ΨΒΙΟᾺ ὑγοαῦ οὗ ἃ οογίδιη δα ]θοῦ τησϑύ 
Ῥὰ Παγηιομίομδ. Το ππϊ64 γοϊοο ταϑὺ ἄργθθ ἴπ ρἵνιηρ ἔουίῃ [86 
βθαθ αἰΐογαποθ. Βυῦ (π6 ρϑῃθγαὶ ΠΔΙΊΠΟΠΥ͂ ΠλΔῪ 6 ῥγθδοηίθα πού- 
νι ϑίδπαϊηρ ἴῃ ἃ να οἵ δβρθοίβι [ΓΠῸ τηδὺ ποὺ δ6 80 οχδοῖ οὕ 
ῬΓΘΟΙΒΘ ἴπ {μ6 οαδ8 οὗ βοηὴθ ἀοοίχιμθβθ 8ἃ8 οὔμειβ Τμπβ {86 υηϊ]- 
ΨΘΙΒΘΠΌΥ οὗ εἴη γϑδίβ ὌΡΟΠ ἃ βίτοηρσοῦ ΘΔ ΟΡῪ ἔπδη {Π8 ὙΤθ πη 685 οὗ 
Βυχηδηϊ ο ἄο ΔῺΥ {δμῖπρ ροοά, Απά ἴῃ ρῥτορογίίοῃη ἰο {π6 ἀβρυθθ 
ΟΥ̓ ΟἸθασπθδβ ἱπμογθηῦ ἴῃ {86 ρεαββᾶρϑβ οὐ] ]αίθα, γ1}1}1 (16 δυϊμουῖν οἵ 
ΔΕΘΙΟΡῪ 6 φὙΎΘΑΙΕΙ ΟΥ 688. Ὁ ΒΘΓΘΥΟΙ ΘΠ ΙΒ ΠῚ ὯΘ ΥΘΘΟΠΥ 6ῃ- 
(ογαϊμθα 48 {ὁ {π6 βθῆβ8 οὗ 4}} {86 φδοθβ Ὀχοαρηύ ἰοσθίμου ΟΥ 
Βοθ οὗ θὰ, [Π6 ρΘΏΘΥΆΙ δνυιάθηοθ ΟΥἨ ϑῃδίορῪ 18 80 8. θα ΚΘηθα, 
ΤΠὰ5 {μ6 οὐθυηῖϊγ οὐ ξαΐατο ρῥυμὶβηπιθπῦ, ὑμπουρῃ ἰδαρθῦ ἴῃ {ῃ6 
1016, οδη ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὈΘΙοηρ' (0 [86 ἀπαίορΎ οὗ 11, Ὀθοδῦβθ {Π8 56η88 
οὗ [86 ρῬβββᾶρϑδ οὴ Ψ ΈΪΟΒ 1Ὁ ΤΘΡΟΒΞΘΒ 8ἃΥ6 ποῦ ὙΟΡΎ οἶθᾶχσ, [Ὁ Δα ΠΟ Ὴ 
το [π686 οἰδιημθηΐβ Β6]οπρίηρ ἰο {86 ἃπδίοοΥ οὗ ἔῃ, {π6 αἰεέγιδιέϊοη 
οὗἩἨἁ ραββᾶρθβ τηυδὺ ποὺ Ὧθ ονϑυϊοοῖκθα, [{Ππ|688 ἃ ἀοοίσιπμ μ6 ἔουπα 
ἴῃ γψαυίουβ θοο ΚΒ πείθῃ Ὀγ αἰἴογθηῦ Ῥουβοιβ αὖ αἸδυθηῦ θροοῇβ, 10 
ἄοοβ ποὺ Ὀοίοπρ ἴὸ [86 ἀπϑίορυ οἵ δι. ΟΥ, βῃου]ᾶ 10 Ὅ6. ΘΟΠ81- 
ἀοιθα 85 Ῥγορ αν ὈΘΙοπρίηρ' (0 5.6. δηδίορυ, [μ6 ἰαζίου οαπποῦ πᾶν 
[Π6 βαῖηθ ἀἄβθοτθθ οἵ δυϊάθποθ δηᾶ δυνπουϊγ. [ἢ ουπλϊπρ' {Π1|6 ΔΔΙΟΡῪ 
οἵ ϑουρίυτο τ βῃου]α ἰοοῖς ἰο {16 ᾿παϊνιἀυ Π}ὺ οὗἨ {π86 βαοσθὰ 
τὶ ίουβ, {π6 ἀπ ἴογθποθ οὐ {Π|6}. ὙΟΒΡΘΟΌΘ Τα ]5510η8, δηα [Π6 ἀθργθΘ 
οὗ παρογίαπορ ΜΆΔΟΙ ἀϊβδγθηῦ ὈῬοο ΚΒ οἵ τουθι δύο πᾶν ὉΓ α8. [Ὁ 18 
οὗ οομβθαιθποθ ἴο οὔβοῦνο Βθίμου ἃ ται Ρ6 οἰοαυν ἀδαπορα ἔτοτα 
αἰτηοβὺ 411} {π6 βαογϑᾶ δυΐμουβ, ἔΌτα ΒΟΠΊΘ, ΟΥὨ ΤΤΌΤΩ 0156 ; τότ {86 ΟἹὰ 
Τοβίατηθηῦ δηᾶ {6 Ναν, οὐ ἔτοπιὶ ομ6 οἵ μθηλ ΟἹΪΥ ; ἔγοτη διῦμοῦβ 
ΜΙ ΔΟΙΥ βαρατα θα ὈΥ͂ {ϊπι6, Ῥοβιθοπ, δα παύιτα οὗἨ δοιροβι τοι, ΟΥ 
ἔγομῃ Βα ἢ δ5 θϑοησ ἴο {Π6 βᾶτηθ ἃσα 8πα οἶδββ. [ἢ Ῥσορουίοῃ 85 {Π6 
Ῥδββᾶρ 8. ψΠΘησῈ ἃ ἀοοίγίηο 15 ἀοαποθα ἃγ αἰβυγθαῦθα ΟΥ̓ΘΙ νϑυΊΟΒ 
ΔΡῸ5 8πα Δυίμοῦθ, {βγοαρἪ ῬΟΟΪΚΒ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 1688 πηρογίδη, 171}} {ΠῸῪ 
οοηδθ αϊο Δ ΔΗΔΙΟΟῪ ΤΙΏΟΤΘ ΟΥ 1688 ΒΌχθ, ΤῊ 8Π ἈΠΔΙΟΡῪ οἵ [Ἀ}0} 
ἀουινοα ἤτοι 1βϑϊϑῃ δἰοπθ σου θ6 1655 οοσίδιῃ μη 1ἢ 10 616 
[ουπᾶάρα οα ᾿βαῖδῃ δηᾷ «  γθιδῃ; δηα ὈΥ δαάϊηρ' ΟἾΒΟΥ ὈΟΟΪΚΒ, ἃ8 
γ76}1 28. δῃ]αγσίηρ ἐμ ἐη6 σι ΒΊΟΝ ὑπ ογθ τυϊ θη, Ὑ6 
Βῃου]α συδάιλ!]ν ᾿πούθαβο 115 δαϊμουτυ. Α ἀοοίτίπο τοϑίϊηρ οἢ [ἢ 6 
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ἰοδοβίπρβ οὗ Ῥϑυ]β ΕἸΡΙβ6165 δίοπθ 18 οὗ 1688 νυ οισμύ ὑμᾶπ 1 10 Τ6ΥῸ 
ἀοαπορά δ {(ῃ6 βδῖηθ ἐΐϊγαθ ἔγοτη οἶδμοὺ ἘΠΊ βΌ]65 πα {π6 (ἀοϑροῖθ. Τὴ 
Βμοτύ, ἃ ἀοοίχϊπο τυϑῦ ΡῈ ρυϑίςυ Ὑ16}1} αἰδβίσι θα θα ἰο τηαῖκο τὖ Ὀ6]ομρ: 
ἰο {86 δἃπαίορυ οὗ (ἢ. Ομ ὈΟΟΚ, ομθ Ῥθιβομβ τ ηρΒ, ΟΠ6 
Ῥουϊοά, δῦ πού βυηοιθηῦ ἰο δαἑ {16 ἃ ἰσατῃ ἰο 8. ΡΪδοθ ἴῃ ἃ βουϊρίαχα 
ΔΏΘΙΟσΥ. ΑρΎΘΘΘΟΪΥ ἴο {π688 τϑιρατκβ, 16 μου] Ὀ6 ἀΙΒ᾽ ποθ ἰοὸ 
Ραΐ [86 ἀοούτίπο οὗὁἨἉ δἔδθγμδὶ ρα πιβατηθηῦ ἱπίο {Ποβθ Ὀ1ΌΠ104] ὑρδομίμοβ 
ὙὙΒΙΟΒ. οοπδναϊα ἰοροίμου {π6 ΔηΔΙΟΟῪ οὐ ἔδιΠ, βϑοθαβο 1ὖ 15 πού 
αἰβισιθαϊοά,. Τῷ 15. ποῦ ἱπ (86 ἘΡΙβ168, στβοῦα {6 ὑβδομίηρβ ἃ ΓΘ ἸΔΟΥΘ 
ἀορτηαίίο πα ροβινα ὑμδῃ ἴῃ {π6 (ἀοβροθ 8. [10 15 ἀθάπορα ἔτοτα {Π6 
Ἰαύίοι δομθ, δηᾶ ἔγοτη ρ]δοθβ ἰοὺ 1π {π6πὶ, ὙΘΙΘ {16 βίαθιμθηΐβ Δ.Θ 
Πσυγαῦνο, ᾿πα 6 Ηπι6, ΤΊ ΌΥΠ,ΔΙ.ἷ 

Ὗγ8 Βᾶγνβ {ππ8 βθθη {παῦ πυτη6 1, Πα Οην, ΟἰθαΓ 685, ἃπα αἸ8ἐ11- 
Ῥυθϊΐοη οὗ ραββᾶρθθ ἅτ τοαυιχϑα 1ῃ βαο δἃ5. οοπβύϊαίο {Π6 [6515 οἵ 
ΒΟΥΙΡύχΑΙ Δμδίοσυ. Απα ἃ8 ὑμπουθ ἃὺΘ ἀβρΊθοθβ ἴῃ 411} (8686, {μ6 δὰ- 
{μουν οἵἁἨ Δῃδίορυ ΜΠ] γαΥῪ δοοογάϊηοῖγ, ΤΟΥ ἀγ ἐορούμαοι 658οπέϊαϊ, 
ΤΠ6 Ῥάαββαρθβ τηυδῦ δ6 Ο]ΘΥΔΌΙΪΥ ΠΤ ΘΓΟΙΙΒ ; {Π6Υ τησϑύ θ6 οοποογάδῃΐ, 
Ὀ]αΐη, 8ηα ἀϊδί θυΐθα διμοηρ' νϑυῖοσβ θΟΟΚΒ Ῥγοοθθαϊηρ' ἔτοπὶ ΤΙ 8 
᾿ἰνίησ δὖ αἰβολθαῦ θροομββ. Βεΐ τη τοϊαύϊοῃ ἰὸ {16 Ῥγυβθοῖβθ πυσαθρου 

ΟΥ̓ ραββᾶρϑβ, {ῃ6 δχδοὺ ἄβρτθα οἵ βϑισαοην, {π6 πηθᾶβαγα οὐ ρουβρι- 
οὐϊγ, δηα {86 οχίοηὐ οἵ αἰβίσι θαίιομ, πούμιηρ οδη θ6 ροβιύνοὶν Ηχοϑᾶ, 
Ὀουθηῦ τηξουργθίουβ Μ1}] δηἰοσίαιθ απ ἴοθγθηῦ ΟΡΙΠΙΟΩΒ 88 ἴο {π686 
ῬΑΥ ΓΙ ΟΌ]Αγ8, δηα ἀγὰν {π6 ᾿η6 Ὀούνθθῃ {μῃ6 οομδύ!αρηῦ οἰοιαθηΐβ οἵ 
ΔΗΔΙΟΟῪ δβοιηθυγμαὺ ΟΠ θυθηίγ,. Υ6 βπου]α μὲ αἰβροβθα ἴο γθαιγθ 
ὃ ἰΆΓρΡ6 τηθϑϑαγο Οὗ {π686 ϑ]θιηθηΐβ ἴῃ 108 σομηροβιύοθ. [ὑ Ουρι ἰο 
Ὀδ Τουμπαθα οα ἡπαῆψ Ῥάββαρθβ: ΟἹ ὑὉϑῦὉ. ΠΘΥΤΩΟΠΙΟΙΙΒ ΟΠΘΒ ; Οἢ ΒΌΟΘὮ 
ΔΒ 8ἃγ6 οδυϊοιι5 ἀπα ἑποοπέγουογεδίθ; 85. ν76}} ἃ8 οι βαοῖι ἃ5 81. 6 τσἱάοίνψ 
βοαίτογθα {πγουρ πιαηψ ρατίβ οἵ {86 ΟΙἹὰ ὅἂμὰ Νοὺυν Τοβίαμπιθηΐθ 
υυϊδίθα ὈΥ δυΐπουβ αἰδίδηῦ ἴθ {πη6 δηα ροβιοη. [πο {815 ΤΏΔΏΠΘΙ 
γγ6 ΒΒου]α ἤανθ 8δῃ ΔηΔΙορσῪ 811 {Π6 τότ οογίαϊη. ἃπα δυξῃογι αύϊνθ. 
ΒΥ ᾿βββθῃῖηρ' {88 ῬΓΟΡΟΥΟΠΒ ἴῃ Θϑοῖ οἰθπηθηΐ, {Π6 ἀμαὶορῪ ὈΘΟΟΠΊΘΒ 
ὙγΘΘ ΚΟΥ, 

ΤῊΘ ΦΌ]]ονσηρ οὈβουνδίίομβ στοϊαΐθ ἰο {86 Ὡπα]ορῪ οὗὨ 10} ἴπ {16 
ΒΙΡΟΥ ἄδρυθοβ οὐ 10 δυϊβίηρ {τοσὰ {Π6 παΐατο οἵ 108 σοπδίϊαθηύ 616- 
τηθηΐθ. 6 584]1} γϑίδυ, 1ὼ {ῃ8 Ηγβῦ ρίδοθ, ἰο 18 ΠΠ1γ, δηα παχύ ἴο 
115 ΘΟ ΒΘΑΈΌΏΘΠΟΘΒΒ. Ψ 

ο΄ Τ1ῈΒ. μἰ895 τὴ {86 ᾿πἰογργοίαϊίοη οὐ δουιρίατθ τιᾶῦ 6 βιπηπηθᾶ ἃ 
ἀπά δ {π6 ἔ]]οσσιπρ 6868: ---- 

(α.} Τὸ ρίδοθβ ὑπ6 ῥυϊμαδυυ ἰγαίῃβ οὐ τονοαίϊοη ἴπ ἃ πηοϑὺ βα[18- 
ἰδούουυ Πρΐ, 5οὸ ὑμαῦ ἘΠ6Ὺ ἈρΡρθδι αὖ οποθ Ὀοσομπα {μ6 σϑϑοῦ οἵ 8]] 
ΤΘαΒΟη 816 ορροβιίϊοη. ΒυϊηρΊηρ' ἑοσοίμον {Π 6 θββθηοα οὐ (16 }10}164] 
ἰρϑοθλπρ, [Ὁ πηρατίβ ἃ ΟὨΔΥΔΟΙΘΣ οἵἨ ὉΠΊνΟΥΒΑΠ ΠΥ δηα οογίαιὐν ο τὖ 
ὙγΒ1ΟῸἢ το] ν ΘΟμγΠΟΘ5. 86 τᾶ. ΤῈ πομῃοϑῦ βου οὗ γαίῃ 
ορίαίηβ {μα ἀϊνίηθ ὑγθαβαστθ οα ΒΊΟΝ π6 οδῃ ΤΘΡΟΒ6 σι ἀρβο]αΐα 
οογαϊηγ, 8Πη4 [66] βθοῦσθ ἴῃ ργοβρθοῦ οἵ οίδθγῃιγ. Ηδ ρσοίβ βαεγομᾶ 
ἐπ τϑρίοῃ 1ἢ Ὑιοῇ Βυτηδα Ραββί Οη5. ἤδνο {66 5Β6006, ἰδ ΒΠΙπρ' θά 
οὈβούσίηρ {Π6 τονϑἰδίϊοη (ἀοα μὰβ σίνϑῃ, πο [88 ἀομηαῖῃ ΘΟΙΏσλΟη 
ἴο 811} βροίβ ἃπᾶ βϑὶοῃρίηρ ἰο 811] οομθββιοηβ, μθτο Πρ 15 ΑἸ πδϑά 

1 (Ποντίου. Ρ. 196. 6έ δθᾳᾳ. 
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δτοσμα, ργονοηίπρ Πΐπη ἔγοσα βέυμῃθ]ηρ. Οὐπδβάθηξ ἐμπαῦ ἢ6 Παβ 
Ῥογοοϊνρα {86 ρσόπαγαὶ ἰθδοβίηρ οὗ (88 ΒΙ10]6, ἢ8. δὰ ΤΠ0Γ6 ΘΑΒΙΪΥ͂ 
βϑυ δέν ὨΗἰτηΒ6 1 1 γοργὰ ἴο ἐπ6 ἀοία!]β, θη {ποὺ ἀγὸ Ὀτουρΐ 
ἐγ ναγᾷ ἰαΐο {86 νἱοϊητῦν οὐ (86 Ἰοδάϊησ τα ῃ5 δῖοι δουιρύασα ἀῃ1- 
ΤΟΥΤΩΪΥ͂ ἈΘΒΊ ΠΩ 68 ΟΥ̓ ΔΒΒΘΓίβ. 

(Ὁ.) Τπ6 ἀμδίορῪ οἵ δι: θη 168. [86 Ἰπίογργθίθυ ἰο βθραγαΐθ [ἢ68 
ἐρδοβίπρβ οὗ {π6 ΒΙ10]6 δοοογάϊπρ' ὑο {π61} Ἰπαρογίδηοθ Οὐ οογίδιηΐν. 
1 δϑϑιβίβ Ηἷπὶ 15 αἸβυ Πστ]]ηρ' [086 10} ἀ.Θ 0]81η, ΟὈν]ου 5, δηά 
ἐγΘαΘΠΌΥ δββοσίθα ἔγοηλ ὑΠο86. 8101. ἀΓΘ ΟὨ]Ὺ ῬγΟΌΔ016 --- ἢ 8 οἶθαν 
ἔγοια (88 νᾶστιιθ ἀπ οὔβουῦσθ ΤΉΘΥΘ 15 ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ΘΟΠΠΘΟΙΟΩ δ6- 
ὕμχϑομ {86 πηρογίδηοα ἂπᾶ {16 ἔγθαῦθηου οὗ ψπαῦ 15 ἰδαρῃῦ. ΤῊΘ 
ἔγθαθθπου οὗ ἃ Ρ10]164] ᾿πβύγαοίϊοῃ 1θαα8 00 ἃ ροιοθρίίϊοη οὗ 18. Ττὴ- 
Ῥοτγίδμποθ.υ ῬΥΠΏΔΙΎ 8Ππα βϑοοπάδυυ {τυτῃ8ϑ ΔΥ6 βαραγαίθα ΤγΌσα ΟἿΘ 
δαοίμοσ. ΤΠ Ἰδδαϊηρ' ἀοβιρη οὐ (ἀοά ἴῃ ρινίπρ ἃ γϑνϑἸδίϊοη (0 6 ῃ 
156 ΔρΡρυβμβηᾶθα, δυθογάϊπαϊθ ἀοοίτμθ5 ἀγα ποὺ οχαϊ θα Ἰηΐο [ῃ6 
ὈΪδοθ οὐ ῬΥΪΤΏΔΙΥ, ΠΟΙ ῬΥΠΏΒΤΥ ΟΠ685 ἰονγογθα ἔροια {Π61} ὈΥΟΌΡΘΥ ΥΔΉΚ. 
ΓΗΒ {86 ᾿ηὐογργοίον 15 ἀβ! γουθα ἔγοτα ΠΔΙΤΟῪ νἱθνβ οἵ ἐμ6 ΒΊΡ]6, 
ὙΓΏ116 Β6 15. 8016 ἰο αἰΐδοῖι ργορογίϊοπαίΐο τοῖα ἴο 108 νϑυίοιιβ ἰθδο}- 
ἴηρθ, ΒΚ δβϑβϑίρῃϊηρ ἃ ὈΥΠΊΔΙΎ σγα]π6 0 {Π6 Θνυιάθηῦ ἀπα Ἰποοηΐγο- 
νου} ]6, μ6 Μ11 ποῦ {41} Ἰπΐο {μ6 δύύοῦ οἵ ρ᾽νιηρ δὴ ἀπᾶὰθ Ὁ]806 
ἴο Ταΐθοῦ 8Ππ4 βϑοοπᾶδγυ βίαίθιηθηΐβ τ Ὦ1Ο ἢ. ΔρΡΘαΡ αὐ 56] ἄομι ἴῃ [86 
ὈΙΌΠΙΟΔ] ΥΥΙΓΙΈΡΒ. 

(6.) ΤΊια δμδίοου οὐ ἐλ {Π ΘΠ} 0165 {π6 Ἰ ουρ θύοι ὅο ϑϑίϊμχαύθ ιρν 
ἴπ6 ναῖαθ οὐ ἰϑοϊαϊθα βἰδίοιιθηῦβ, ψν 8116 10 ργονθηΐβ μὴ το ππάοΥ- 
βίδηπρ' ἐμθτι ἴῃ ἃ Β6Ώ86 ΘΟΠΟΓΔΙΎῪ (0 ἴΠ6 ρϑηθγαὶ ἰθϑοϊηρ οὗὨ {Π6 
Β1Ρ16, ΤΗΐηρθ ομαποίαίθα Ὀαὺ ΤΆΓΟΥ, ΡΟΒΒΙΟΙΥ Ομ66 Οὐ ὑυ 166, 16 οὗ 
πὸ γαῖ ἴῃ ορροβιθίοη ἰο οὔμοῦβ υτϑρθδίθα!υ δπα Ῥ᾽διη]γ δἀνᾶποθα, 
ΔΗ τησδὺ θ6 πλ! ρα ἴῃ 5010 ἢ} ἃ ΤΔΏΠ6Γ ΟΥ̓ πΠ6 σθηθγαὶ ἰθμάθπου οὗ 
[6 ὈΙΌΙ1οαΙ ἀοοίτίπθ ἃ5 ἐο Εὖ ἴα 18 10. ὙΠτιΒ {π6 βἴη ἀραϊηβύ [Π6 
Ἤοὶν Ομοβὺ βμου]ὰ 6 80 βσρ]ἰῃθᾶ δ8 πού ἰο Ἰπέτιηρβ ὁπ [Π6 ἀοΟἰχΠ6 
οὗ ραιάοῃη οἤεγθα ἰο 81} μούγθυ οὺ ν1]6 {Ποῖν Θμδγδοίθυ, 

(4.) ΤῊΘ δπάίοσυ οἵ (18 τ 1}}} Ἰοδά {86 Ἰπίουργθίου ἰο το]θοῦ αὖ ὁποθ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΠΥΡούμ 6568 συ Β10}} Πᾶν θ66Π τη86 10 ΟΠ ΘΟΙΟΙ ὙΥ10 ῬαΒΒαρὉΒ 
ἴῃ {π6 Β1016---Ἰ ΠΥ Ἰπρθηϊοῦβ πα Βα ύ16 Θσρ᾽ αηδύϊοηβ ψν ]οἢ Πᾶνθ 
Ῥθθῃ ραῦ Προμ ραγαρταρηΒ ἃπα ὈΟΟΚΒ. ΥΥ̓ Βαῦ [Ἀγοϊοίομοα 1.688 Πᾶνα 
Ῥθθη Ῥυὺ ᾿πἰο ϑοιιρίυσθ ὈΥ {Π6 ἸΠΡΘΠΌΠΥ ΟΥ̓ ῬΘΥΨΘΙΒΘΏΘΕΒ οὗ {Π|6 
Βυτηδῃ ταϊηᾶ 15 Κπόσγῃ [0 ΘΥΘΥΥ 0Π6. Βαΐ βοῇ γαὶη ΘΟΠ]ΘΟΙΥΘΒ. ΟΥ 
1416 Βορἴβιηβ ἃγ6 Βοοῃ ἀἰββιραῦθα τῷ [Π6 ΠΡ οὗ [η6 Ῥγδβθηῦ ὑθϑί, 

(6.) ΤΒ6 δηδίορυ οὗ ἔ1{ἢ 15 αἶβοὸ τιβθα] τὰ Θῃδ ]Ἰηρ' ἔπ ΘΧΡΟΒΙΟΣ ἰο 
Βυ ογάϊηδία σογίδιπ Ὠἰβύουϊοδὶ ἔδοῦβ ΟΥ̓ του ϑίθυϊουβ αἰβρθηβαίομβ οἵ (ἀοά 
το [86 ρόπογαὶ ἀΔοοίχίπο οὗ ΗΪ8 ρογίβοϊοηβ δῃὰ ἴοσθευ ὙΠ {π6 οχίι- 
Ραϊΐοη οὗ [η6 (ὐδπδϑηϊέαβ πιυϑὺ 6 νἹθυσθα 'π βο ἢ ἃ Πρηῦ 88 πού ἰο 
ἸΤΟΠΟἢ ὌΡΟῚ ΟΥ̓ (αΓΠΙΒ {Π6 ἀϊνίπθ ροοάποϑθβ Τῃ6 1 ίνιπθ Βοϊηρ 18 
μηϊζογπιῖν ἀββουϊθϑα ἴῃ ϑουιρίατθ 48 ροοάᾶ ἰο 8] [18 ογθαίατθβ : δηά {8 
αὐταπσοιηθηῦ ἴῃ αἀπθβίϊομ τηυδί ποὺ Ρ6 8] ονγθα ο ΨΠΓΟΥ͂ ΔΠῪ ἀατς 
οἷουα οΥοσ ἐμ6 αϑίτα οὐ ΗἸ5 Ἰηῆπι|{6 σοοαηα88. 

ΤῊΘ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘΒΒ ΟΥ̓ ΡΤΙΠΟΙΡ]68 τοϑα ὴσ ἔγοσα {86 ΔΔΙΟΡῪ οἱ ἢ 
ΤΔΥ μ6 ἀ6βουρθα ἀπᾶογ [86 [Ὁ] οσιηρ' ᾿ΘΔαΒ :--- 

ι 566 ΟΠ] οΥ, Ῥ. 199. 6ὲ δ6ᾳῃ. 
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᾿(α.) Α ἀοοίχπθ ΒΌΡρογίθα ΌΥ {π86 δηδίοου οὐ (αἰ οαπποί Ρ6 
ΜΘ Κοπθά οὐ βοῦ δϑ146 ΟΥ̓ ἃ ραββᾶρθ ὙΠΟ ἈΡΡΘΔΥΒ ἰο ἰδϑοῖ {6 οοῃ- 
{ΥΆΥῪ : ἔου ἴῃ {π18 οα88 (86 Ῥᾶββαρθ τησδῦ Ὀ6 ὉπΙαῈ 6, ΟΌΒΟΌΓΘ, οὐ 1]]- 
πηδογϑίοοᾶα. ὙΝΒΘΥθυοΥ δυοῃ αἰβούθρηοῦ ΔΡΡΘΔΥΒ, {μ6 ᾿ΔΙΘΥΡΓΘ ΘΓ Ἐ 
ΔΌΟΥ 15 ἰο Τθοομοῖΐο 10 88 παύαγα ΠΥ ἃ8 ἢ6 οἂῃ. Βαΐ 16 Π6 οδῃπού 
᾿πἰτοάποθ Βα ΠΥ Ὀδίνγθθῃ [Π6 βίαίθμιθπῦ ἴῃ ὑπ86 ραβϑθαρθ δηα {Π6 
ῬΥΪΊΔΥΥ͂ ἀοοίχϊπθ, μ6 ουρθύ {0 ρὶνθ {88 ργθἔθγθποθ ἰο {π6 Ἰαίίθν, 1ηδ5- 
τη ΠΟ ἢ 45 ἰὖ τοϑὲβ οα ἃ ῬΙδιη 8ηα ροβιίνα Ὀ8818. ΤΠῊ6 207η167 οι τ οἸρῊ 
ποίμῖηρ ἴηι ορροβιίλομ ἴο {86 ἰαέέεγ. 

ΤῊυΒ {π6 σοοάποββ οἵ Αοα ἰο 811 πηθῃ 18 ἃ ἀοοίγπθ τϑϑίϊπρ οη. {86 
ΔΠΘΙΟΡῪ οὗ αι. Τὰ 15 ἀθεῖνϑα ἔτοσα [Π6 ρθηθυαὶ ἃπα πηϊδοστα ἰθαοὶ- 
ἴῃς οὗ ϑουϊρύασο ὅσο ραββαρ68 ἃ8 {Π6 Ὁ] ουσίπρ' ἸΤΩΡΙΥ͂ ΟΥ̓ ἀϑβοσῦ 1, 
νἷΖ,, Ποαυΐί. ν. 29., Εζϑῖκ. χυῖ. 23, 82,, χχχῖη, 11., Ῥβ4]. οχ]ν. 9.. 
Μαί. χχιϊ. 37.,) ΦόΒη 111. 16.,1 ΤΊχλ. 1. 4., Τιῦαβ 11. 11.. 2 Ῥϑίοσ 11, 
9. Βυΐ ἴῃ Ρτον. χυύϊ. 4. [616 18 ἃ βίαϊθιηθῃῦ ὑγ]Οἢ ΔΡΡΘΔΥΒ ἴοὸ 00Π- 
ἰταᾶιοὺ {π18 ἀοοίσπο, “ΤΏ μογα μα ταδᾶθ 411] ὑΠ1ΠΡῈ [ῸΓ Ιη56]; 
γοῦ, δυϑῃ {π6 πιοκοα ἔου {Π6 ἄδν οὗ 601]. ΘΌρτγα ρβατῖδηβ Θοποὶ δ 
ἔγοτα {π6 ψοσχάβ ἴῃ αυδβίϊοη, {πα΄ {πμ6 ψ]οΚοα ποῦ ογθαΐθα ἴο Ὀ6 Θοη- 
ἀοιηποᾶ, ἴπ οτᾶου {μαὺ (Οα᾽Β. ΔΌβοϊῦθ βουθγοιρηῦν ταϊρύ θ6 οχαϊθα 
διά οἹουιθοᾷ, Βα {818 σἸΘ οἵ γγοαρβυμπαϊοι, ᾿πγοϊνιμρ' {Π6 τορτοὸ- 
Βαύϊοι οὗ [μ6 πιροηϊθηΐ, ἃ8 ΤᾺΣ 88 1τὖῦ 15 Ὀαββα οχ {μ6 ἰδχί, πηαβῦ 6 1ῃ- 
οογγϑοῦ, θθοδαβα [86 ὑοχῦ 80ο ἀπαουβύοοα τη]. (685 ἀραϊπδῦ {π6 ΔηΔΙΟΡῪ 
οὗ 118 ἴῃ τοραγᾷ ἰο {86 ραΐθγμαὶ σοοάῃϑββ οὗ ἀοά. Ηδηοθ {86 βθη88 
τὺ θ6 Ὀγουρπῦ ᾿πίο ΠαΥΤΠΟΠΥ σι ἢ [86 Ἰαύυου, 1 ΘΟ. ΒΟΠ.6 Ἰηϑηδρ6 
ἰο οἴἴδοι ὈΥ δποίμοι τοπᾶοχϊηρ, “ ΤῊ Τοσα μα τιδᾶθ 8}} {δπρβ ο 
ΔΏΒΎΟΥ ἰο {μοΙηΒ6 |γ6885 (ἡ. 6.» ΔΡΌΥ ἴο τϑίϑυ ἴο ὁπ δποίμθ}), γϑ8, θυ 6 
1π6 τ] οκοᾶ ἴου {π6 ον] ἀδγ᾽ (ὦ 6., ἴο Ὀ6. {ῃ6 Θχθουίίομπθυ οὐ 601} 
ΟΥ615), οὰ Μ ΒΙΟΩ δοοοιηῦ ΠΟΥ ἀγῸ οΔ]16α ἐλ6 γοά 9} «ζεἠουαῖ, τὰ. ΘοΥρ- 
ἴυτα (ἴδε. κ. ὅ.). Βαΐ [118 ψϑύβίοῃ 15 1016 18 αὖ 41} Ὀϑύϊον. {πῃ (86 
τϑοθὶγϑᾶ οὔθ, ἐμβουρῇ τΔηΥ οὐ 105 δαορὺ 10. Τὴ οογγοοῦ τη ϑυϊηρ' 
σου Ὀα, “““6Ππονδῇ 88 τηϑδ ΘΥΘΥΥ {μηρ' ΤΟΥ 118 6πᾶ ; γϑᾶ, Θυθη {Π6 
Ὑὐ]οΚοα ἴον {86 ἄδγ οὗ 601]; πᾶ {Π|6 τηϑδπῖηρ' τηυδύ Ὀ6 {πὰ (ἀοᾶ 88 
80 οὐ δαϊηθοαᾷ ΟΥ δὐΥδηρθα ΘΥΘΥῪ {πῖπρ' [0 ΔΏΒΜΨΘΙ 18 ρΡιΓΡοΟΒΘ {παὺ {μ6 
γγ]οκοα οαπηοῦ οβοᾶρθ {μ6 ρα :βῃτηθηῦ ἸηΘΥ Ά Ὁ] ΤΌ] ῖηρ' βη, ἝἋοα 
Πὰ5 80 σοῃπθοίοα 5η πᾶ βυβογηρ (66 οδ]]6α {Π86 δνι ἀΔ4Υ), {πα 
ποτα 15 ΠῸ ΘβοΆῦ6 ἴογ {π6 ππηροπϊαηῦ βίη ποτ. ΤῺ6 Ῥαββαρθ ὑπϑυθοσα 
ΤΩΘΥΘΙΥ βίαίθβ ἃ ἔβοῦ ΟΥὐὁ Ῥυϊποῖρ]8 ἴῃ {86 τλογὰ] σονθγητηθηύ οἵ ἀοά. ΗΘ 
15. ο]ου"βοα 1η 411 [πῖησβ 1. ὁδὶ ῬΟΞΒΙΌΪΥ ΒΔΡΡΘΗ." 

Αποίδου δχϑαρ]6 οὗ [μ6 βαπιθ Ἰκ πα 15 1ὴ 1 Φοππ 11. 6. “ ΥΥ̓́ΠΟΒΟΘΥΘΥ 
15. θοσὴ οἵ (οα ἀοίῃ ποὺ σοτϊηχαῖῦ 511 ; [Ὁ 18 βθϑᾶ τουρδίηοί ἴῃ ἶσα: 
δια μ6 οαπποὺ βἰη θθοδῦβο δ6 15 βοτὰ οὗ Οαοα. τ (86 πηρθοοδ- 
ὈΠΠΥ οὗὨ Ῥ6]Ἰονοβ αρρϑδῦβ ἰο μ6 γοδάϊν δββοσίβα, Βαΐ (818 15 ὁοη- 
ἐγϑιοίθα ΌΥ [μ6 δῃμδίορυ οὗ (10, 88 γγ68}1 88 ΗΥ 1π6 οοπίοχύ 1561} οὗ 
[Π6 βαῖὴθ ΕἸΡΙ8|16 (1 Φοδη 1. 8---10.».») Τὸ 18. ἐπ σϑῆθσαὶ ἀοοίτμθ οἱ 
Θοτίρύσσο ἐμὺ πὸ ταδῃ, μού υ ον ΒΟΙΥ, 18 ἴγθα ἔγοτα 81} 1 {815 1168. 
“ς Τβ γγ8 880,᾿ βᾶ05 [86 Αροβιί]6 “ομη, “δῦ γὸ Βᾶγθ ΠῸ βῖπ, γχ8 46- 
οοἶνγα ΟὔγβΟΙνοβ, δηα {ῃ6 σαί 15 ποὺ ἴῃ τι8.) ΗθηΟ66 Β80} ἃ 5686 
τησϑὺ 6 αἰζαομοα ἴο {π6 ραββᾶρα ἴῃ 111. 6.» ἃ8 15 οοηβιβίθῃηῦ τι (86 

1 566 Κίπαν᾽Β ΟΟΤΩσ ΘὨ ΔΤΎ ΟἹ {86 ἰοχί, 
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ἴθ ηο} οὗ {16 ΒΙ 16 ἰοαοιηρθ, 88 νγ6}1 85 τυῖνῃ “ οἤτΒ οσηὶ βίαίθπιοπίβ 
ἴῃ {π6 βᾶπ|6 ἰοἰΐθυ. “" ΥΥ βοβοϑυεῖ 18 Ὀοτῃ οἵ (οὐ 4Δοίϊ ποὺ Θοταχηῖῦ 
βῖπ (μβαθιθαα!1γ}ὺ}; ἴον Ηἷ5 βαϑᾶ τϑιρδίποίῃ 1ἢ Πῖτα; δπα ἢ6 οαπηού 8: 
(δ ιθι}]}γ 88 Ἰοηρ 85 ἐπαὺ βοϑα σϑυηδίπϑίμ τη Π1π|) Ῥθοαθβθ μ8 15 ΒΟΤΏ 
οὗ αοἄ.; ὙὍὙΠι6 ᾿πβριγϑᾶ τυῖῦου 4ο68 πού 81.468 ἴο οσσαδίοπαϊ 5158, Ὀαῦ 
ἰο ἐδ λαδῖὶξ οΓ᾽ 5ϊπηῖη. 

(6.}) Α ἀοοίτίπϑ βυρροτίβαᾷ Ὀγ {π6 ἀπαίορυ οὗἉ Δ οαηποῦ 6 σγθ8- 
ΘηΘΩ͂ οΥ βοὺ 8146 ὈῪΥ α ἤδισ οὔβοηιγθ ραββαφε8β. ἼδὰΒ {π6 ἀοοίτμθ οὗ ἃ 
ξαύατα βίαΐθ δῃᾶ ξαΐατο τοι υῦοη 15. ΘΙ ΔΊ ΆΪΥ Ὀαβθα ὁπ τ ΔΠΥ͂ Ἰηοοπ- 
ἐτον 1 Ὁ]6 ραββθασοβ οὐἨ δουιρίασο. ΤῈ γοβϑύβ οἢ ὑΠ8 ΔηϑίοοῪ οὐ [δ10}, 
οΥἹ {π6 ρΘΏΘΙΆΙ ἰϑδομίηρ οὗ {μ6 ΒΙΌ]6. ΑΑσοογαϊπρ)ν ἃ ἴθ᾽ ναρτιθ 8πα 
ἀποὺ ραββαρδθ πιο πᾶν θθοα δἀάδαοθα 88. ὑθδοῃϊηρ' ἢ 6 Ορροϑδιίθ, 
τηπβὺ πού 6 δἰοννθά ἰο τυθᾶκϑῃ οὐ βϑῦ δ8146 οὐὐ᾽- 616 ἴῃ {π6 οὔπον ; 
Βι οἢ 88 {π6 0] ονσίηρ', “1 βαϊα ἴῃ τηπ θαῦῦ Θοπμοονΐπρ' {π6 δϑίαίθ οὗ 
{86 5οη8 οὔ τηθη, ἐμπαὺ (οα ταῖρι τηδηϊθϑῦ ἐμὰ, δπα {πδὺ {ποὺ ταῖρῦ 
566 {παὉ {Π6 Υ Ὁμϑιηβαεῖνοθ ἅχ ᾿ϑαβίβιυ ΕῸΓΡ ὑμαῦ πμϊοῃ ὈΘ 60} {Π6 
ΒΟῺ5 οἵ τχϑθῃ ΒΟ ἈΠ] Θ ῃ Ὀοαβίβ; ουθὴ ὁπ6. {πϊὴρ ὈΘἔα!] οὐ ὑμθιη : ἃ8 {Π6 
οη6 6 οί, 5ο ἀϊοίμ {μ8 οἵου; γϑᾶ, {π6ὺ μάνα 41} ὁπ Ὀγθαίῃ, 850 {μαΐ 
8. ΤΉ8. 6 ἢ πὸ ργθ-ϑπηθηοα ἅρονα ἃ βϑαβῦ: [ὉΓ 811 15 σϑηϊγ, Α1]] ρῸ 
ππίο ὁπ6 ὈΪδοο: 811] ἀὐὸ οἵ {86 ἀπβί, ἀπά 4} ὕυστη ἰο ἀπδβὺ ἀραῖπ.ἢ 
(οο165. 1. 18.---20.) Αραΐη, “ΕῸΣ ίο μῖπι {μαῦ 18 ἸοἸπϑά ἴο 81} {ἢ8 
Ἰινίπσ {π6 18 15 Βορβ ; ἔου ἃ ᾿ἰνίηρ' ἄορ' 15 θούζον ὑΠδη ἃ ἀθδα 110η. ΕὟῸΓΣ 
{π6 Τἰνίηρ' Κπονν ὑπαὺ [ΠΟΥ 58.8}} ἀ16, Ὀαὺ {μ8 ἀθε Κπον ποῦ δὴν {ῃϊπο, 
ποῖ μοΥ μάνα {ΠΕ Ὺ ΔΩΥ͂ ΤΟΥ ἃ ΤΟνγατα, ἴῸΤ {Π|6 ΤΩ ΘΠΊΟΥῪ οὗἉἨ {Βοτῃ 15 701- 
σούϊζοη, ΑἾβ8ὸ 086] ἰονθ, δῃα {Π6]ν Βεαίχοα, πα {6 11 ΘΏΥΥ 18 ΠΟῪ 
ΡΥ α ; πϑῖίμου πάνθ ΠΟΥ͂ ΔΠΥ͂ ΤΟΥ ἃ ῬΟΥΙΟΙ ΤῸ ΕΥ̓ΘΥ 1η 8ΔΠῪ {Π1Π0; 
{παὺ 15 ἄοπμο ἀπϑπᾶθν {μ6 Βα (ΣΧ, 4---6,)ς.., ΟΥ̓ [ῃ6 δάπι6 Ἰτηροτύ 15 Ῥ 88]. 
χ ΠΧ, 12. “ Μδῃ Ὀοίῃηρ; 'ῃ ΒΟΠΟῸΓ ΔρΙ θύῃ ποῦ : Π6 15 π|κ {86 Ὀθαβίβ ὑπαῦ 
Ῥουῖβ." Ῥουμᾶρβ ἰμ6 ὑγγο ραββαρθβ ἴῃ ΕΟ] ββίαβίθββ οοηύαϊῃ ἀοαβ 
{παῦ ὁποθ ρα5564 {μπγουρἢ {86 ταϊπᾶ οὗἁ {ῃ6 ψυῖθγ, ποῖ ἢ15 βϑύ 66 σοη- 
νἱοίΐομβ. ΤΉΘΥ 816 ἃ ρατὺ οὗἨ Π18. ἔουτηθὺ τηραϊ αθοηβ, θθίοσα 6 μά 
αἰϊαϊποα ἰο 5.164 βοηξπηθηΐθ. ΤΗ6 ὑνγϑ! } γοῦβα οὗ {Π6 ἔοσύν -πῖμ ἢ 
ῬΡβαΐτὰ γϑίδυβ ἰο 86 ἀδβίχποίίοη οὗἨ τἱοῖρ ἔοοϊβ ψ8οὸ α16 ταῖβοσαθὶν, πΚθ 
[η6 Ὀοαβίβ ἐμαῦ ρουιβῃ ; Ὀαὺ 1ὖ ποι ο. ΔστΩΒ ΠΟΥ ἀθηλθ8 ΤΠ 6ῚΣ Ῥυ15}}- 
τηρηὗ ἴῃ ΔΠούΠ ΕΥ̓ βίαία οὗ οχϊβύθῃοθ, 

(..) Νο ἀοοίγϊηθ δὰ Ὀοίοπρ ἰο {86 ΔηδορῪ οὐ [δι σι ἢ 18 
[ουπάοα ου ἃ βπρ᾽α ράββαρθ, ΤῆὰΒ {86 βδοταπηθηῦ οὗ δχίγογτηθ Ὁποίϊοῃ 
15 τηδθ [0 τοϑῦ Οἢ ϑιηθβ ν, 14, 15. [ἢ ΠπΚ6 ταϑῆπου, μ6 ἀοοίτιπα οἵ 
ΔΌΤΙΟΌΪΑΙ οοηδββίοι, Του παρα Ὁ {μ6 Βοηδὴ (ὐδίμο!ο ομασοΒ ΟΝ 
9 4π|68 ν. 16., οαπποῦ Ὀ6]οηρ' το {π6 Δη]οοῪ οὗ [Δ1}. 

(4.) Ὕ Βεπ 8 ἀοοίγϊπθ 15 οἰ θαυ] οοπίαϊ θα 1Π 0η6, ΟΥ̓ δ΄ Τηοϑῦ 1ῃ {70 
Ρϑββᾶσοε, 8ηα 15 ποῦ ορροβϑᾷ ἰοὸ {π6 δηδίορυ οὗ 181}, 10 Βμου]ά Ὀδ δά- 
τηϊίαά, {Πουρὰ 10 σαπποῦ θ6 πηροτίδηῦ Οὗ οἱὗἁ ῬΥΓΤΩΔΙΎ ΒΙρΉΠΟΔΏΟΘ. 
ΤΉσΒ, ἰῃ ΕΗ. νἱ. 11, 12., {π6 Αροβίϊβ Ῥϑαϊ αββουΐβ [186 Ῥϑγῃϊοίοιιβ 1η- 
βιιθποθ οὐ (δηιοη8 ΟΥὨ τοϊολοα 8ρ͵τὶἐβ οὐτἱ [ῃ6 βοαΐβ οὗ τη. Ἠθποθ {ῃ6 
ἀοοίγσίπα οὐἁὨ ἀϊδθο] θα} ἀρθπΟΥ Θχθγοϊβθα οα {πη6 ᾿υχτηδῃ τοϊηα τηδῦ ὉΘ 
τὰ86. Βαῦ {π6 ἀπαίοσυ οὗ (δ: ἄοθβ πού δββοτῦ τ, Νοιίβον, τ τασϑὺ 
ῬῈ δαπιη 64, ἄος5 10 οοπίταιοῦ {86 ἀοοίτ!πηθ ἴῃ ααδϑίοῃ. 

(4.) ὙΠ Θἢ ἃ ἀοοίτῖπα πβῖοῖ, 1 ἔσαθ, σου] 6 οὗ ρτϑαῦ Ἰτωρογίδῃοο; 
Ῥεὺ Πᾶ8 πὸ βιρρογί ἔγοίῃ {Π6 δῃδίοου οὐ ἔμ, ἴα ἀοαπορα το ἃ 
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Ῥαββασθ, υὖ ΜΊω ΘΌΠΟΙΆΠΥ ὈΘ ουπα ὑμαΐῦ {π6 ἀοοίτιπα ἴῃ απρβέϊοη 15 
{Ἀ186, Ἰποουυθοῦυ ἀοεῖγϑα ἔγοσα {Π6 ραβϑϑᾶσθ. ΤῊμΒ. Π6 βαογαιηθηύ οὗ 
οχίγοιαθ ποίϊοη 15 ἰουηαθα ὁ «΄8Π168 γ. 14, 156.ὡ Βαΐ {π6 ρᾶββαρϑ 
βῃου ᾶ θ6 Ὄδχρ αἰ πϑᾶ ἴῃ ΒΌΘΙ ἃ ΤΘΠΠ ΘΙ 885 ποῖ 6 ἴο ΟοΟμδΊἢ ΠΟΥ νου 
1π6 ἀοοίτῖαθ {μαὖὺ δχίγθμχα ἀποίζοῃ βανθβ ὑπ βου]. 

(1.1) ΑἹΙ [6 ἐδδομίηρβ οἵ δουιρίαγο {πδῦ δηΐου ἴηΐο ὑπ Δηδ]ορῪ οὗ 
(11, ᾿Ββουρ ᾿παρογίδηῦ, ἅτ ποῦ οὗ ὀψμαΐ Ἰτηρογίδῃμοο.. Ἰπαθθα 10 15 
ΨΘΙῪ ἸΩΡτΟΌΔθΪ6 πᾶῦ ΔΩΥ ὑσὸ αοΟἰσΊΠ68 ἃ’ οὗ θαι] πηρογίαποθ. 
Βαυΐύ ψμαίονοῦ ΡῈ {π6 το αὐϊνο πηρογίαποο οὐ ἀοοίτη 685, 1 15 Ἱπουιαθοηῦ 
οἱ {μ6 1π ουρτοίο ο ἀββισῃ 1085 ἀ6 νγοῖρῦ ἴο ϑϑοῃ. ΕἸΘΓΎῪ ΟὯ6 ἢδ8 18 
οὐ ροβιυϊοι ἃπα ψαίτιθ. 

) γεαδοιι ἀοοίγπο5 βαρροτγίοα Υ {88 δῃδίορυ οἵ δ: ΔΡΡΘαΓ ἰο 
Ῥ6 οοπίγαιοίουυ. ΘΟ. ἀἸβούθρθποὶθθ ἅττα ποῦ ΠΟΟΙΏΤΩΟΝ ἴῃ 5011ρ- 
ἔΥ6. [ἢ δχρίβἰπίηρ ὑῃθηη, [86 1 ο ΡΤ ὕοα πγαϑῦ ποῦ ἤδν 6 ΤΘΟΟΌΤΒ6 [0 
δ πππαύαχα! δια] [ογοθα οὄχθρθϑὶβ [Ὁ 15 σϑίη ἰο δὐξοπιρὺ {61} υἱοϊοηξ 
οοποι ποθ. Α1] ἐπ6 ορροβιύίοι [Π6Υ μεθϑοηῦ βῃοι]α Ὀ6 [ἈἸΤ]Υ δηᾶ 
ἔτλη κὶν δἀπ 64. Βαῦ να 816 βισα {πᾶῦ {Π6 ορμροδβιύίΐοι. οδῃποῦ Ὧ6 

᾿ς χορ]. [Ὁ 18 ΟὨ]Υ ρραγϑηΐ, θη ΤΩΔΥῪ Ὀ6 Τοιηογνθα ΟΥ̓ ραύίθπορ, αἀΠ]σ θη 
δηἄοανοῦν, 8η4 Πποποβδὺ οβΙγ 8 ἴο δυσῖνο αὖ ἃ βοϊα!ο ὑμαὺ 5841} 6 
Βα ἰβέδοίουυ. ΟΥ̓ {15 παίασα 86 Ἰυβιβοδίίοι Ὀγ [Ά18 ἀπά (6 πθοθϑ- 
ΒΥ οὗ ρσοοά ψοῖκβ; {Π6 αϊνίπθ ρόνοσ οὗ {16 ὅοῃ δηα Π18 Βα ΟΤα]ηδ- 

οἄΐοη ἰο {π6 Εδίμοῦ ; (86 σοῦκ οἵ αοἄ ἴῃ τδηὴ ἃπᾶ {Π86 πθοθβϑιυ οὗ 
Τῆ8 Ἐ ῬΘΙΒΟΠΔ] δΔηα τὰ] δἤἴουίβι [πῈ 811] οαββθβ {|κ6 {μ686, {Π6 ὑππ6 ρ.}- 
ΡΟΒ6 οὗ 1ηψογργθίδοη 0170} Ρ6 σαϊπϑα Υ Ἰοοϊκιπρ αὖ [86 ἈΡΡδΥΘΕΥ 
οομῇϊοίληρ' ἰθδομῖηρθ οὐ δουρύαγθ, 8ἃ8. [86 ὕνγο δ] θπηθηΐβ ποῦ ταλκ6 Ρ 
ὁπ6 οοτηρούθ ἀοοίγϊηθ ΟΥ ὈΥΙΠΟΙρ]6---ῶϑβ 1π6 ὕνγο 51465 οὗ ἃ δοιαρίοχ 
Ρἱούατο ῬὈγοβϑθηϊθα ἰὸ ψιθν ἰῃ {π6 δοιρίυτοθ, ὙΥ̓́ΒΘη Ὀγουρμύ 1πΐο 
ἀπο ῖ ῬυΟρου Παχίαροβι θη ἀπ σοπβιἀογθα ἑορδίμου, {Π6 0 τη οα] ῦ ἀπα 
ΒΙΡΡΙοταθηῦ ομ6 8ποίμου, ρἸνίηρ ἃ [Ὁ]] τοργθβθηϊαίϊομ οὗ βοὴ 8 ὈΓΙΓΛΔΡΥ͂ 
ἀοοίσμθ ψΆΙΟΒ δά πλῖ8 οἵὨ γατίοιιϑ, δπα ἰο {Π6 βιρογβοαὶ τϑϑᾶθ οοπ-. 
Πϊούϊηρ' νἱονγβ. 

Βοίογϑ ᾿ϑανίπρ' {π6 βαθρ]θοῦ, γα σου Θαγ Θ ΟΥ δαί ἢ 6 6χ- 
ῬΟΒΙΦΟΙ δρθίηϑύ ἰβκίηρ ΔΩ βυβίθιῃ οἵ ἀοοῦυ!η08 ΠΟῪ ΟΟΣΓΘΠΠΥ το- 
οοἰγϑα 85 βιρροτίβα ὈῪ μ8 δπδίορυ οὐ ΚἈ1 ἢ οὐ οοπδιιθαϊηρ' ἃ ρατὺ οἵ 
ιἴ. Ηδ πτυυβύ ἢγθὺ Ἰοὸκ ἴο {μ6 Ῥαβὶβ ου ὑΒ]ΟΒ ΔΠΘΙΟΡῪ ταοβίβ, ἰθβϑίϊηρ: 
ΘΥΘΙῪ Ρᾶῦξ οὗἉ 16 ΌῪ {86 δυϊᾶβποα οὗ βουιρίασθ ὙνΒθα μ6 888 οδχθ- 
(ἍΠῪ οοἸ]οοίρα ἐορθίμου 411 ἐμαῦ 6 βιρροβεββ τἱρμυ!Υ ἴο Ῥο]οηρ; (ο 1; 
6 “11 {ποπ 56 1Ὁ 85 ἃ ρυϊποῖρὶθ οὗ ᾿πἰουργοίδίίοι αι σγοαὺ 86018- 
ἐλοῦϊοπ δᾶ βεουτγ. Ηδ ν1}} μανο 11{{Π6 ἀΠΠΟΟΪΥ ἴῃ ΔρΡ γίηρ 10. 
ΤῊ ΠΟΥ 1168 ἴῃ δβοθυ αι πἰηρ' τ μαΡ 068 ἃπα ἀ068 ποῦ Ὀ6]οηρ' (ὸ 
ἃ Βουιρύστα! δπαίοργ. ὙΠογΘ ἴοο το} οἰτουχηβρθοίϊομ ὀδηποῦ Ὁ 
Θια]ογ θᾶ, ΤῸ 18 οἵ ᾿τωτηθπβα ἱπηροσίδποα ὑμαὺ {πΠ6 Ὀ4818 Ὀ6 νγ78}] α]α, 
Ὑγ7ς. οοΥ ΠΥ Ἰοΐη τ Οοταγα ἴῃ (πϊηκίηρ {μαὺ “016 Διηδίορυ οὗ 
ΑΛῸ, 88 ΔΡΡ]}1084016 ἰο {86 δχαταϊηϑίίοη οὐ ρᾶυίϊουϊαν Ῥϑββαρθ8, ουρθύ 
ἰο Ὀ6 ὙΘΙΥ ΒΒοτύ, Β1ΏρΡ16, ἃπᾷ ΡυΓΘΙΥ βουϊρίυγαὶ Ὁ 2. υΐύ νὰ ἔδαῦ πού- 
νυ ἱ βίαπαϊηρ,, {παῦ ἃ. Βμοτῦῦ, β᾽πὴρ16, δπα ΡυΓΘΙΥ βουρίσταὶ Δ ΔΙΟΟῪ Μ1}} 
ΒΟΔΥΌΘΙΥ Ὀ6 τηθᾶθ ἀρ οὗ {π6 β8πὶ86 ραγίβ δα Ὀγορου 10η8 ἴῃ {Π6 θη 8 
οἵ ΔΗΥ ὑγο δχροβιζουβι Τἢο μαι θ8β οὗ τη 1 ἘἘΒ ταϊπη8 81 850 ΑἸ γθηῦ, 

1 566 Ο]]οσῖοσ, Ὁ. 2309, 6ἐ 8β6γῇ. 
2 Τηβε{π|65 οὗ ΒΙΌ]1οΑΙ Οὐ οἴδβτῃ, ΡΡ. 16], 162. 
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{ποῖν βυβίθιηβ 80 ἀϊνοιβο, ὑποῖς ρυθ]ϊοοθθ 80 πυτηθτοῦβ, {παὖ ἀρτθο- 
ταθπῦ οἡ {μθο]ορίοα! ἰορίοβ οὗ {π πιοβὲ ὑγαπβραγθηύ παίαγθ 18 ποὺ οἵ θη 
το 1864. ΕἸΧοσΘΕΘα] Ἱπιραγ 1} 15 τσ. Τη6 ΒΙΌ]8 18. τηδᾶθ ἰ[ 
ΤΟΆ ΟΕ. ΤΩΔΠΥ͂ Ορροβίίθ {πρβ ἀπᾶον (8μ8 ταδπϊρυϊδίίΐοι. οὗἁἨ 108 Ῥγοΐοββοά 
ΘΧΡΟΌΠΑΘΙΒ, 
ΑἸ ΒουΡα {μ6 δπδίοου οὗ ἔδπ [8118 ππᾶθν {86 μοϑα οὐ Ῥάγ8}}8185, 

γοῦ πθθη τῷ 18 ἰτϑαΐβα βϑραγαί! υ 10 βμου!α 06 ΟΔΥΘ ΠΥ ἀἸβεϊρἸ]βΒηῃθα 
ἕγοτω δχροβιϊίοι ὈΥ {μ6 αἷὰᾷ οὐ ρᾶγ8}168] ραββασββ, Ἰθαῦ {118 μὰβ πού 

Ῥθθη ἄομα ΕΥ̓͂ τυυϊίθιϑ οα μου ΠΘ168, ὙΠῸ ἤᾶγα σοηξουπάθα ὈΟΓᾺ 

τοροίμον π᾿ {π6 ὑγθαίμηθπῦ οὐἩἨ δμαίοσυ. Ὑδγιοιβ βθηθιαὶ οὔβογνα- 

ἀΐοῃβ ὑμαῦ θϑΙοπρ 0 ραγ8}1615. πᾶν Ὀθθη Ὀγουρῦ ἀπάον (Π86 Ῥγοβοπΐ 
Ποϑά, δπᾶ 50 ἰθπάβα ἕο οοπέαββ {86 ἰθᾶῦπθι. ΕὟΥ δχϑῃμρῆδθ, σ βθὴ 11 
18. Ῥχορουπαοᾷ {παῦ δῃ. οὔβουτθ, ἀουθίξα], δπιίσαουβ, οὐ ἢραταίινθ 
ἰοχῦ τηαϑῦ ποῦ Ὀ6 ἰπἰοτρτγοίθα ἴῃ ἃ Β6η86 ἴο τρᾶκο τί οοη γιοῦ ἃ Ρ]81 

ομθ; ἐμδὲ ραββαῦθβ δχργβββοὰ σι Ὀτου Υ ἃγα ἴο θ6 δχυρίαἰπθᾶ ᾿γῪ 
ἔμοβο σμοσα {Π6 βαῖια ἀοοίπ68. οὐ ἀπιεϊθθ ἀγθ βίαϊθα πιο γ6 ἸΔΥΡΘΙΥ ΟΥ̓ 

(ΠΥ ; οὐ {πᾶῦ ἐμ8 βθῆβθ παίασα ν Ὀθοησίπσ ἴο ἃ ΡἈ᾽δίηθι Ῥαββαρθ 
ταυϑὺ τοσυϊαίθ {π6 ἰπἰογργοίαίοη οὗ δῃοίμον τυ ἰοῇ ἈρρΘαΥΒ οοπίγα- 

ἀϊοίουν ἰο 10; βυοῃ γσα]88 βου Ὀ6]οπρ ἰο {86 Ῥγββθηῦ βαβ]θοῦ. 
ΤῊ6 δηδίορν οὗ (1 15. ἃ ριον ἀβρθοῦ οὐὁἨ ρᾶγ8}18]8, ἃ ῬΘοΌΪΙν 

δχίδμπβίοη οἵ ἐβθὰ. [10 15 ἴὩΟΥΘ ΘΟ ΠΘΉΒΙγΘ, ΠΊΟΥ6 ἀΘἤπη16, ΤΟΤΘ 

οαγίδίη, ἐμαπ {πΠ6 ἀθὰ8] ταϑύμοα οὗ τπἰεγρυοίδοη ἐπγουρἢ ὑπο, [0 

[858 ἰοὸ ἄἀο ψι ἃ ψ]ᾶοΥ πα βύγου τϑησθ οὗ οὐβουναίίΐοθ. ἀπά 1 {μ6 
Ἰατογρτοίδθιοι οὗ ραγέϊσμϊαν ρίασθ8 ὈΥ 18. ταϑᾶῆβ Ὀ8 πο τοῦθ β8[15- 

(ροίονυ, ᾿Ὁ 15. οὖ ϑαβύ θα μ ΠΟΥ ΒΑ] αΥΑΥΎ 1 ῬΓΘνΘα Πρ [158 ΒΘΠΒ68 
Βεΐηρ' αἰχοα ἰο οογίδίη ρίδοθβ οὔ δουιρίασθ, ἴπ ομθοϊαηρ {88 τηϑη]- 

ξοβίαϊίομβ οὐ βθοίαχίδθι βχροβιθίοη, δηα ἴῃ ΠΡ γα βίησ (86 ταϊπα ὈΥ 
Ιατρθ νἱθννβ οὗ {π|6 Θομβιβίθπου οὗ τουϑαύϊοη, {88 ομαυδοίον οὗ (ἀοά, 
δηα {86 ἱπάϊ νιάτα] τοβροπβι ὉΠ Υ οὗἨ ταᾶπ, θύθῃ δια ουδοθ Τ ΙρΠΙηρ 

. Δῃγουρᾷ σὶρ θουΒη 6885. 

ΟΗΑΡ. ΧΗ]. 

ΑΝΟΙΕΝῚ ΨΕΒΞΙΟΝΗ͂, 

'ΤῊΕ 8ιββἰβίδῃοθ ἔγηἰϑῃθα ὈῪ ἀποϊθηῦ σ ΥβΊ ΟΩ5 10 ἀβοουίαϊηΐηρ [ἢ 6 510- 

πἰβολίοι οὐ πουβ πα ρῃγαβοβ μα8 Ῥ66ῃ ΙΓ Δα βροῖίκθα οὗ δὰ 

Θχθ ΗΕ 64. Τῦ γϑιρδίηβ ὑπαῦ νγ Βροδκ οὗ [Π6886 ἀοουταθηῖβ οὖ ργθβθῃΐ 

88 Γαγ αἰ ϑϊηρ' γα] 018 οἷά ἴο {π6 ἱπίθυργθῦου ἴῃ [16 δχρίδπαῖομ οὗ 

βθῃίθμοαββ, ραββαρθβ, δη ἃ Ββϑοϊίοπβ Ῥϑυθαρ8 Π6 1} δβϑιβίϑῃοθ ΠΘΥΘ 18 
ποῦ 80 ρτοαῦ ἃ8 ἴπ {Π6 6886 Οὗ 5δπο]6 ἰθσιηβ. ὟΝ 6 Ὀθίιθνο {Ππδῇ 1 18 
ποὺ οὗ δαυ8] σαϊαθ οὐ ᾿ηρογίδμοθ Βαὺ 1ὖ Βμου]α ποὺ {ῃπϑυθίοσθ 6 
πορ]ροίοά, Ὑογβίοηβ αἴθ ΔΌΧΙΠΙΑΥΥ ο οοπίθχῦ, Β0006, ρΆΤΆ}1618, ἀπά 
[16 ΔπδΙοοῪ οὗ ἢ. ΤΉΘΥ τπλὰὺ ὁοπῆγτα οχρ᾽δηδίϊομβ ἀθγιγϑα ἔγοπὰ 
{Π|686 ῬΥΪΠΊΔΙΓΎΥ ΒΟΌΓΟΘΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ γΒΘΓ6 {Π6γ6 15 αἰ ποα]ῦν, ἀοαθύ, ΟΥ̓ 
οὐβουσιῦγ. ἴπ ΟΥ̓Δ ΠΑΥΥ Οα568 1 18 ὉΠΗΘΟΘΕΒΆΤῪ [0 ΠΆΥγΘ ΓΘΟΟΌΓΒΘ (0 
{πο Βυῦ {μουρὰ ἐμοῦ 15 ἃ ΨΘΥῪ ἰᾶτρο οἷἶδββ οἵ ρῬᾶββαρθθ ὙΠΟΒΘ 

1 566 ΟΔΠΙρΡΌ61}}8 ῬΙΟΙ ΪΠΑΤῪ ᾿ββοσίδιοηβ [0 (μ6 Ο8ρ6]8, Ὠ 158. 1Υ͂. 



Οηἡ Ἡϊοίογίοαϊ ΟἸγοιμηιδέαηοος, 32] 

ΒΘΏΒ6 18 ΟὈνοΟυΒ 8Δη6] 1ΠΟΟΠΤΓΟΥΟΙΌΙ6, {Π6 ΓΘ 18 Δ πού οἷἶδ88 ΠΟΙ ΠῈΣ 
512 8}1] Ὡο ᾿ηδὶρτβοδηΐ, ἴῃ τ δου. 0 ΜΓ ΒΙΘΝ, 411 ἀνϑ114016 Π 6105 βμοι]ᾶ 
Ῥ6Ὲ Ραὺ ἴῃ τϑαυϊβιοη. Ὑμὸ ΒΙ1016 15 ἃ ἀμΠῆοα]ῦ 88 16}1 85 ἃ ρ]αΐπ 
θοΟΚ. Απᾷ 1 18 ΟΠΙΘΗ͂Υ ἰο {ἢ18 Ἰαὐΐου οἷαββ ὑμαῦ γγχὸ σϑίϑυ στο π 
ἰγϑαϊϊηρ οὗ διποιθηῦ νϑυβίοπβ. ΤῸ 1Ὁ {86} ἃτθ Ἰοριπηδύθ!Υ δ πα ΨΊΒΟΙΥ 
ΒΡΡΙΙΘα. 
πι χχ. 11. “ΗΒ βοπϑθ 16 1]1] οὗὨἨ [Π6 βῖπ οὗ μὶ8β γουΐ, ψ 16} 

5181] 116 ἄονση τι τα ἴῃ {π6 ἀπιδύ.᾽ 
ΤῊΘ τηθαπίηρ οὗ {μ6 ἄγβύ ραγύὺ οὔ {Π18 σϑῦβα 18 ἀπο] ἀπα α15- 

Ρυϊοεά. ἨΗΐδποῦ {π6 Ἰαύζου ρατύ ἀθροῃαϊηρ οα. 16, 15. α͵5ὸ διιθιρ ΟΙΒ. 
ΤΟ 1, ΧΟΧ. μαννα ὀστᾶ αὐτοῦ ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτοῦ, ἢιὶδ δοη65 
αγὸ {εἰ 9.66 λὲς ψοιιέϊ, οΟΥ γουϊῃ}] νἱροῦγ, τ τ ΒΙΟΝ ἀρταα {Π6 
ϑγσιδο 84 ΟΠ δ] 460. ΥὙ 6 βου] ἐμουθογθ ὑγσϑηβ]αίθ, “6 μ18 ῬΟΠμ68 ΔΓ 
[Ὰ}1 οὐὗὁἨ {88 βίγθαρίῃ οἵ γουΐμ, σοῖς βία ἀότη τι τὰ τὼ {86 
ἀυδὶ. Μδϑην υὑπαουιβίδμα {μ6 ἢγβύ οἴδιβθ, ᾿ΐϑ ὅοπθβ αγὸ {11 9 5θογοὲ 
δἴη.5, ὙΓὈΪΟΒ 15 ἑαυουτοα Ὀγ {μ6 ν α]σαΐο, ποὺ Ὀγ Ῥρπαΐπι χο. 8. 858 Βοβθῃ- 
τ ΠΟΥ ὉΠ την οΟἰμοβ πᾶν ὑπουρῃύ. πὸ ΕρΡ Βἢ Ὑϑυβῖοι 18 
ππαομιθύθα!]Υ ΘΓΓΟΠΘΟΊΙΒ, 
00 χυῖ, 2. ““Ηον Ἰοηρ Μ1Π10 Β6 6Γ6 γϑ 8 Κα δὴ δπᾶ οἵ ψογαβ Ὁ 

ζο. Ἡρτο {86 γυϊσαίο ᾿οδἀ8. ἴο {π6 ἔτι 56η86, αὐ φμόηιὶ Πηφηι υϑγδα 
2αοἰαδιίξ5 9 ΕοΥ πμδῦ ΡΌΓΡΟΒΘ ΜΨ1Π] γα ὕβγον ὑγΟΥαΒ ἢ ΟΥἉ6, ΒΟ Ἰομρ' Μ1}] 
γα δΒυπύ ἴον ψοσαβ ἢ ὁ. 6. ΤΊΘΥΘΙΥ {γγ 0 σοῦ βοιηθίμηρ' [0 Βα ν, ὑποὰρ]ι 
᾿ὸ Β6 ΟΥ̓ 80 ψιὰθ οὗ {6 ταῦ. Τὸ ΕΟ] Βῃ σϑύβιοη, {ποαρ] 
δαἀορίοα ὈΥ̓͂ ΙΔ ΠΥ ΘΧΡΟΒΙΟΙΒ, 18 ᾿ποουυϑοῦ, 
0} χῖχ. 27. ““ ὙΒοῖα 1 588}] 566 [ὉΓ ταγβ6]1, δῃα τοΐϊηθ ουϑβϑ 5881] 

Ὀ6ΠΟ]α, δηα ποῦ δηοίμο:,7 ζὅο. Τῆδ δχργϑββίοῃ αηά ποὲ αποΐίδου 18 
τη ὈΙΡΊΊΟΙΒ, ΤΟΥ 1ὖ ΤΥ 6 ΘΙ Π6᾽ {Π6 Ποτηϊπδίνθ οὐ δοοιβαῦϊνθ ὙΠ 
{86 ΤΙ ΧΧ,, Ταγρύτω, δπα Ὑαυϊραΐο, [Ὁ 15 ρούζοσ ἰο ἰαῖκθ 1Ὁ δβ {ῃ6 
ποιηϊπαῦνο. ἼΤμ6 ῬΑΥΥ δάγνθιβο [0 {700 158 αἀδβιρμηαίθα ὈΥ 10, 80 
Μοῦ ποὺ 866 ἀοα βίδπα οἱ {μ6ὶν β:4θ, «οὉ 185 οοπῆδοπί {πὰ λ6 
Βῃου α Ὀ6 8014 τὰ Δρρθδυῖπρ' [ῸΓ λΐπι πα νἱπαϊοαίίηρ λΐηι; Ὀπὺ ἐμαῦ 
}ῖδ ορροηθηΐβ βου α ποῦ 6 βο ϑνουτγθά. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 

ΟΝ ἨΙΒΤΟΕΒΙ͂ΟΑΙ, ΟἸΠΟΌΠΜΒΤΑΝΟΕΝ. 

ἨΠΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, οἰτουτηβίδησαα οοπδίϊξαξο πὶ πιροτίαπί δα ἰο ἔδο ᾿πίου- 
Ῥγοΐοσ. ὙΠοῪ οἰὐμαν οοπίσιρθαία ἴο {π6 ἀἰβοονοσυ οὗἁ {π6 βθηβ8 οἵ ἃ 
Ῥαββαρθ, ΟἹ ΤΌΠΟΥ ἃ οογίαπ τηἰουργθίδιομ τηοσο Ῥγοθα 18. ΤῊΘ 
Το]ονηρ Βοχδχηθίθυ 11π6 ΘΟ ρΓ ΒΘ η48 {Π6 νϑυΐοιιβ Ῥαγυϊοα]αγ8 1π- 
ο]υἀοα ππᾶοὺ τψμδΐ ἀγα ἰοττηθα λβέογίοαΐ οἰγοιμηιδέαη 68. 

εἷς, φιὶά, δὲ, φιιδιιβ αἰοτὶἰἰλδ, οὐ, φμοπιοάο, φμαπάο 

ὟΥ ὁ 818}] δοπβίον ἴπ6 ἀπ ἔοσθηῦ ὑθομηῖοα! πτοτβ ἴῃ {Π61} ΟΥάογ. 
εὶς, ὐἶο 9 ΤῊ ἴθύτα τὺ 6 τορδγαθα 1π {πγθ6 ἀβρθοίβ: 
1. ῆο 18 ἴμι6 υυυϊίου οὗ ἃ. ῬΟΟΪΚ οὐ δρ βίο ἢ 
2. Κψῥο 15 [86 Βρϑδῖοσ 9 
8. Ἦψλο ἸΒ [86 ῬΑ δἀαγοββοα ἢ 

ΥΟΙ,. 11- Υ 
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ΤῊ οἰγουτηβίδηοοθ Ὀοἰοπρίηρ ἰο πιᾶη ἀηᾷ ἀὀἰθγτηϊηῖηρ' μδὺ Π6 18, 
ΔΥ6 ὈΟΙΝᾺ δαέογπαϊ ἀπᾷ ἱπίογπαϊ. ΤῸ {μ6 ἔρυτο Ὀ6]ομρ' βοἢ 85 8.6 
ΒοοΙδ], ρο] τοι], σϑορταρίοαὶ, παίαγαὶ, Βαραδ], Ἱποϊμαϊηρ {π6 ὁΒμᾶ- 
ταῖν, οὐἱσίη, πα πάθον οὗὨ {π6 δββοοϊδθοι οὐ μυχοῦ. 0 σοἢ 
[6 θαοίοηρβυ Τὸ {μ8 [Ἰαὐΐον Ὀδίοηρ {π6 1πἰθ]] βού! ἃπα τηογὰὶ ομὰ- 
τϑοῖθυ, σϑρουβ οἰτουτηβίαποθβ, μβαδιυπαθ8 οὐ ἐμβουρῦ, ργθ) 1668, το. 

οί οἶαββοθ οὐ οἰγουτηβίβῃοοβ Βῃδρ6 8η4 ΘΟΪΟῸΥ ἰο ἃ στοαῦ δχύθῃϊ 
{π6 παίυτα ἀπά ἔοτμι οὐ συϊηρβ. ΤΠ ἀχίθυμαιὶ {11 μον ᾿πῆμπθηοθ 
(Π6 1]. ἴοστα πᾶ διγδηρθηιθηΐ, {μ6 1 ρΘΠΘΓᾺΪ ΘΟΙΩΡΙ 6 ΧΙ πα ἴ0Π8. 
ΤῊΝ ὁδοῖοθ οἵ δυρυτηθηΐβ δηα Ἰτηδρ.65 0}7}}} Ὀ6 βοτηθισῃδὺ γϑρα]δίθα ὈΥ 
ἔμβοη. Τὴ ᾿πύθυμαὶ {111 αἴδου {π6 παύασθ 88 076}1 88 {πμ6 ἴοστη οὗ 
ΒΆΟΪ. ΨΥ ΙΏΡΒ, 

Ἡρδῖο ἃ ψ|46 ἢρ]α ἰβΒ ορθπθᾶ ρ ἰο {μ6 ᾿πἰουργοίοσ, ΒΥ {818 
τοί μοί ---- Ὀγ βύυαγιπαρ {86 ἸΔΙΟΒΥ Πούάβυ οὗ {π6 Ὑ ΙΓΟΥΒ μΘΠΏΒ6Ιγ68 ---’ 
Β6 11 οδίδϊῃ ἃ ΚΟΥ͂ ἴο ἸΏΔ}Υ {πϊηρ8 ἴῃ {Ποῦ ουΚ8. Α1} {π8 οαὖ- 

ψΑΥὰ ἀπᾶ ἱηπατα ᾿πῆϊπιθηοθθ  ΙΟΙ παδᾶρ {πο πμαῦ {Π6Ὺ ἡ ΓΘ δηα 
ποπθ οἰμου, βμου]α Ὀ6 βυπᾶϊθα, ΤῊ ἱπαινι πα} οἵ [μ6 ββογϑα 
δαΐθουβ, πούν βίαπαῖηρ ὑποῖν ἱηβριταίίοη, σγἃ85 δοηίτο θα ὈΥ {86 

ἄδερτοθ οὗ Κπαον]θᾶρα ἔπ υ Ῥοββθϑβθα, ὈΥ ὑμ6 παίαγαὶ ἕογοβ οἵ {6 ὶν 
τηϊηβ, δηα σομβθα μον ΡΥ {μ6 ΒΔθ108 οὗἩἨὨ ρβῃοιαβιηρ [8οΐ8. δηά 
1άθα5 σον ΠΟῪ Ῥοββθθβθα, Τὰ ᾿ηἰο]θοῦσαὶ ἀοθνθίορτηθηῦ οὗ ἃ 
Ῥαγίϊσαϊαν τεϊῦοῦ τησϑὺ Ὀ6 αἰξομαθα ἴο ὈΥ {π6 Ἰηΐθγργθίθυ, {[πδβρὶγὰ- 
ἐϊοη ἀϊα ποὺ οἰθναῦθ 411 το {86 βαπχθ μεϊρῃύ, ὙΤΠὰΒ ἴὼ Τα]τθ γγ7χ8 σ8} 
Ῥογοθῖγο {π6 1 θυασυ Πμαθὶὺ οὗ 186 πιᾶῃ. ΤᾺ6 ἀϊβοουϊβο οἵ Ῥδὰ] δ 
ΑἸμθηβ τ οουἹά ποῦ ΒΡ ροβθ ἰο δοπιθ ἔτοιη Ῥϑίθσ. ε[8π168 15 τηθα!- 
ἰαϊνα δηᾶ ρυϑοίϊοδὶ ; Ὀαὺ ΟΒτΙβδηῃ ἀορτηδίιοβ ΒΟΔΥΌΘΘΙΥ ΘΡΡΘΩΣ 1Π 18 
ΕἸ ρῖβ|186. Ιὰ Ῥδὰ] σὰ ρογοθῖν {π6 δαἀποδίθα ἽΓ6 7 88. Ὑ78}} δἃ8 {πὸ 
Ἰορίοα! τϑαβοηθσ; ἴῃ Ῥαίθυ, [86 Ρο]ᾶ δῃᾶ νϑμθιηθηῦ ρύθδοθμοσ. Β6- 
ΒΙ465, ἐΐε ἐπέοϊ]οοίμαϊ ἀπά πιογαΐ οἠαγαοίογ οὗἨ [8 νυυιῦοιβ βου α 6 
βίαιοά ---[μ8 Βρϑοῖδὶ τηϑηΐαὶ ἀπα τλοσὰ] ἰθμάβποῖθβ Β6]οπρίπρ' ο ΘΔ 0ἢ. 
Ἔπν ΐδοθβ βούονοῦ οὗ {8686 δὴ Ὀ8 ἀἰβοογογρᾶ ἴθ {μ6 οᾶβα οἵ 
ναγίουβ δαίμουσβ, Βυὺ γ͵1χὸ οδῃ 566 ἔγοπι {μον τυ ησβθ Βυο ἢ. ΙΏΘῊ ἃ5 
1ϑαΐδῃ, “ δγϑιαῖδῃ, δηᾶ Φοῆη. αν δηα Ῥϑδὺ] ἃγὸ οἰϑθαυῦν τοβθοίρα 
1η. {Π6}} ΜΨΟΥΪΚΒ. λε΄ χρκ οὐδιοον, τῷ 

Απᾶ ποὺ οΟΠΪΥ Βμου]ᾶ {π6 δχροβίίου βίυαυ ἐΐσ ρεγβοπαῖ, θαῦ 4180 ἐΐθ 
βοοῖαΐ οἰτουτηβίδῃμοθβ οὐ {μ6 βδούραᾶ υυϊίουβ, ὑποβα οοασηοῃ ἰο {πθτη- 
Βθῖνϑβ δηᾷ {μϑῖῦ οοπίθιηρογατῖθβ. ΤΉΘβ6 ϑάργϑοθ {Πϊηρθ σθοργαρῖοαι 
ΔΑ παίαταϊ, 48 {86 παύασο οἵ [π6 οοιπίγυ, νοροίδίίοῃ, οἰἸπγαΐθ, 1π61- 
σΘΠΟΙΒ ΒΏΪΠΊΑΪΒ, ἀϑᾶρθβ δηα οαδίομιβ. ΝῸΣ 18 ἐλ ρο[ϊξιεαἱ μοϑβίζίοῃ 
ΟΕ 1658 οοπβθάιθποθ, ΤῊ Μ1Π] ΠΠπούγαΐθ ταδην ρατὶβ οὗ [88 (Δο5ρ6]5, 
ΒΌΟΝ 85 {Π6 τϑβοῦνα οἵ οι βϑυῖουῦ ἴῃ Ρ]δίη]ν ἀθοϊδγῖπρ' Βιτη8611 0 Ὀ6 
186 Μεββίδῃ, δηᾷ 18 ᾿π]υποίομβ (0 ἈΪ8 ἀΙΒΟΙΡΙ65 δπα οἴμϑυβ ποῦ [ὸ 
ποθ δρτοδα [8 ταῖτϑοθβ [ἢ {6 τοᾶηποῦ {π6 Ῥγθνδι]τηρ' γΘ]ρΊΟυΒ 
Ορἰπΐομβ ἃπα δύῃ ουχταπῦ ργο)αάϊοθβ, οι μοι ἀγα Ἱποϊπαθα 
ὉΠΩ͂ΘΙ Βοοῖδὶ ΟἸσουτηβίϑηοοθ, 0711} δἱ4 {86 ἸξοΥΡΥθίου ἢ ΤῸ {Π6͵6 18 
1116 ἀουθδὺ ἐπαῦὺ {ποὺ Πᾶνα ον {ποῖν ἔγᾶσθβ ἴῃ {Π6 ἡγουϊκβ ργοάαορά. 
ΘΌΘΗ οαὐναγα δηᾷ βοοῖαὶ οἰγοιπηβίϑῃμοθϑ ταῦ ἢᾶγνα οἴνθῃ τῖβα [0 1π- 
βυλθα ᾽οη8 δηᾷ ργθοθρίβ ΒΟ Δ ΘΧΡΟΒΙΪΟΙ τηυδῦ ΚΠΟΥ,, ἃ8 ῸΥ 6χ- 
ἈΤΏΡΙ6, ἰο (86 Μοβαῖο Ἰοριβἰαίίοη. ΤΉΘΥ ΤΩΔῪ 450 μᾶῦα 16 ἴο 88 
ΔΟΘοΙηοἀδίϊομ, οα {π6 ρατί οὗὨ (π6 τυῖτοσ, ἴο σαττοηύ 146α8 ἃπα Β6Π- 
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ἐἰταθηθ. [Ἶ}«ὃἧ [1 ταϑ πη 6 } Π6Υ ΤΑΔΥ πᾶνα ᾿παἀποθα δὴ Δα ΒΟΥ ο οοτηθαΐ 
ἀδηρθγοιβ οὐ ππρίουβ ἀοοίσπθ8. πᾶ ἀοαθΕ 688 ΠΥ ἔπθαυθηθν 
βαρ σοδίθα ἴγλαρθβ, ἄρσυτοβ, πα ΔΙ] ΒΊΟΏΒ, ΘΒΡΘΟΪΆΜΙΥ ἴῃ ῬΡοθίσγ. Υ 68 
ῃθθα ποῦ βίορ ἴο ρῖνθ βχϑιιρ]68 οὐὁἨ ϑϑοῖῦ φροβιθοη ποὺ δαναπορά χο- 
βρθομρ [86 γαγὶθα οὔδβοίβ δῃα το! βοδίιοη 8. τϑβα] τ] ηρ᾽ ἔγΌτῃ Β0618] 
οἰτουταπίαποσϑ : ([λ6 ΒΙΊΌ]6 ἀρουπάβ γι ᾿πβίϑηοθβ οἵ ὑμϑι. 

ὙΒοη ἐπα ομαγδοίουιϑῦο ΡῬΘΟΌΪΙΑΥ 165 οὗ ΔῈ Βδογθα ὙΧΙΟΥ ΔΓ 
αϑβοοτίαϊπϑα ἴῃ {π6 Θομαργθμοηβῖνα μα δοοαγαΐθ ὙᾺΥ ΠΟΥ͂ ᾿παϊοδίαα ---- 
ὙΠ 6η δῖ5 στο ᾿παϊνιάσαὶ βίαπα- οϊηῦ 8ὸ οομπδιι θα 18 ὈΓΟΡΟΥΙΥ 566 ἢ 
---ἶλα 1 ουργθίο τασϑύ 6 τηδύθυιδ Πγ ββιβίθα ἴῃ Π18 δχθρθϑῖβ. Η]5 
τηορᾶδ οὗἹἩἍ πυϊθηρ ΟἸΘΑΥΥ δηα οογίδι]ν σαίμογθα ἔτοτα 411 {86 1ηἀϊ- 
νἱἰάσαὶ ταδηϊ ϑβίαιουβ ΒΙΟΝ ἀγο ῥγθβοηίθα 1 τὖ ψ1}] ργουθηῦ αὖ Ἰϑαβύ 
οογίδϊῃ σχροβιομβ οὗἉ ραγου]δν ραββαᾶρθθ. ὙΠῸΒ {88 τηοίμοά οὗἁ {86 
ΑΡοβῇ]α Ῥδὰ] 15. γγΧ6}} Κποση. Ασάοαγ, δα ρῃ8818, ΔΟυαρύ ἐγ ΠΒΙ ΤΊΟΗΒ, 
ατρα νῖϑνβ, ργοΐαπαι τυ οἵ ἐπουρῦ, Ἰορίοδ! ἀπαὰ τυβϑίουϊοαὶ Δ}, 
ἐἰποίαγοα τι ἃ Φπἀα]ς ΘΟ]ΟΌΣ, ΔΡΡΘΑΣ ἴῃ 815 ἘΣ 15.168. 

ΤῊ6 δαίμοῦ οὗ ἃ ΌΟΟΙΚ, ἰγθαίϊβθ, Οὐ δριβίϊθ 15 ποῦ ὈΥ͂ Θχίουμαὶ 
δηᾷ Ἰηΐθσμαὶ ονϊάθηθο [Πηϊξουτα ἀμ ογθ!0]16 ΓΒ ΤΔΟΠΥ ΤΩΔῪ ὙΘΙΟΥ 
ἃ, Θοῃηροβίίίοπ ἰο ἃ οογίαϊμ πα! γἹπ8], ἃ8 ἴῃ {88 οα886 οἵὗἨ {μ6 ργθαΐθι 
Ρατύ οἵ {π6 ὈοΟΚ οὗ Ῥτονθιῦβ, [88 ῥυορμθοίθβ οἱ Ἰβαῖδῃ, οἱ « ϑγιῃῖθῃ, 

[οροίμοῦ ψ 8 μ18᾽ Τιατηθπίδάοηβ. ΤῊΪΒ 15 ἔσαθ οὗ {Π6ὸ Νοὺν Τοβία- 
τηϑηῦ Βοοΐκβ, οὗ 41] αὖ ἰϑαϑὺ ΒΊΟΝ ΘΓ ἈΠΟΙΘΗΠΥ ῥαΐ ἴπ {π6 ἤγϑῦ. 
οἷαββ οὐ Ηοημιοϊοφομμιόπα. Βαΐ ἰῷ Τὺ Ὠᾶρροη ἰμαῦὺ δχίθυπαὶ ον]- 

ἄρμοθ (8115 οὐ 15 ἀοίδοιῖνθ. [0 (115 τῷ βϑνύοσὰὶ οὗ 86 ΟἹα Τοβία- 
ταϑηΐ βόοοῖκβ, Βοβ6 δαμοΥβ ἃχ 6 ἈΠΚποη. 0 ἴῃ {Π6 686 οὗ 4000: 

Τὸν Ὁ ἄοδβ πού δὖ 811 [Ὁ]]1ὃὸτχ {μαῦὺ ῬΟΟΚΒ πο Γα ει θη ΟΥ̓ (Π0886 ὙΠΟΒΘ 

ὨᾶτΩ65 (Π6Ὺ 687. [ύ 15 8|8ο ᾿τηρογέθοῦ ἴῃ στϑἰίϊοῃ ἰο Ἰῦζγα, ΝΘ θτα8}, 

186 Τὰρ᾿β616 ἰο {6 ΗἩοῦτοσβ. [π8}} ᾿πβίδῃοθβ, [8158 θχΐθυμαὶ Θυ άθηοθ 
βΒῃουἃ μὲ βυδ]θοίθα ἰο 8ηῃ θῃ]ρηίθπρα οὐ ]οίβτη, 88 ᾿παθθα 10 δδ8 
Ῥδθὴ ἴπ {8686 Ἰαϊΐοσ πμθ8: ἔου 1Ὁ τᾶν ποῦ 6 οοχτοοῦ. ἃ Ὀοοῖκ 
ἸΏΔῪ Βᾶγα Ῥ6θῃ δββιρῃθα ὈΥ ἰγϑα! 10 π, ΤῸΓ Βαυθσϑὶ ἃρ88, [0 ἃ ΜΙΌΠΡ; 
Δα ύθΠοΥ. . ᾿ 

Τῇ αἀάἀδπίίοι ἰο οχίογηδὶ ουιάθποθ, ὸ ταυβὺ ἰοοῖς ἴο 1᾿παηοδίϊουβ 1 

[μ6. ῬοΟΚ 1561 ΤΏοβο τπδὺ μ6 δἰΐβο αὖ {μ6 ὀομιμιθηοθιηθμΐ, 88 ἴῃ 

(ἰδηίίοϊοβ, ἴ. 1., οΥΓ. δὖ {86 οἱοββθ, δ8 ἴῃ Οὐσ. χυ]. 21. Τηβουροη5, 
ΠΟΥΤΘΥΟΥ, ἅτ ποὺ ΔΙ νγαγβ (0 6 τοὶ θᾶ οι, ββρθοίδι νυ ἴθ {Π6 Ῥδαίτηβ, "" 
ὙΠΟ6γΘ (ΠῸῪ ἀο ποὺ ρῥτγοοθβά ἔγομι (πΠ6 ψυϊίθυβ ὑμϑιηβοῖνοβ οἵἨ {86 

Ῥραδίτωβ, θυῦ σοῦ Ῥυθῆχϑα δὖ ἃ βυρβοαπεπῦ ἰτηθ. δοὸ ἴοο ὙΠ} 
χεβρθοῦ ἰο {π6 {1{{68 οὗἨἁ ψουΐκβ, ΒΌ ΟΝ 88 ὑ8οβ8 ΠΟῪ Ὀδίοτ {π6 (ἀοβρβίβ, 
ὙὙΒΙΟἢ. ἀγὸ δυο] Ἰαύον (μδῃ 1Π6 ουβηρο 1δβ {μά βοῖνθθ, [}ἢ [1κὸ 

ΤΊ8 67, ΒΕ βου ρίϊομβ ἅτ ἀποογίδιῃ οὐ νοτῖα. ὙΤΉΟΒα δπηδχϑα ἰοὸ {π6 

Νοὸν Τοβίαμηοπί δριβι168 ΘΓ ῬοΒίΘΕΙΟΥ 0 Δροβίο!ο ὑϊπηθβθ, ὙΠΟΥῪ 

Βῃουα 6 δχαμαϊπθά βϑίοσο Ὀοίπρ δάδυοοα 88 ργοοῖ: ἴ0γ βομθ οἵ. 

ἴοι ἃ1τ6 ὑπαουθίθα!ν ἱποουγθοῦ, [ΔΚ {86 Ἰηβουϊρίίομβ οὐ {1{168, 

(ΠΟΥ ταΘ ΪΥ ΒΒῸΟῪ {86 ἰγδαιομα! θ6 16 Τῦ 18. ῬΟΒΒΙ016, ρϑυβαρθ 

Ῥτόρδῦ 16, ἐμαῦ (16 δυϑηρθ δίβ ὑμθιυβαὶνθβ τδὺ πᾶνθ ρίνθῃ {π6 {16 

εὐωγγέλιον ; Ῥαὺ κατὰ Ματθαῖον κ. τ. λ. νγὰβ Δἀ ἀ6α δέ ουσαγάβ. 
ΤᾺ δἰγίθ, γ᾽ Ὺ8, Βθη τηθηΐβ, ῬΘΟΌΠΑΥ 165 1π ἃ θΟΟΪΚ 1056] τηᾶν 

5. 566 Οὐ ]]οτῖοτ, Ρ. 153. οἱ δέῃ. 
Υ 2 
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τησιοαία [86 δυΐμοτ, ΤΏ6 (οβροὶ οὗἨ «πη, ἴον ᾿Ἰπβίαποθ, 15 βαϊα ἕο 
Βᾶγο θη τυ ίοα ὈΥ δα αϊδοίρίο ἰσΐοηι «}0681|5 ἰουφά ; ἀπα 411] {Π6 
αὐζδοβ τηϑᾶθ ὌΡΟΩ 15 Δ η οἷ ὐγ ἴῃ τϑοοηΐ ἀδὺβ πᾶν πού Ὀ66π 
4016 ἰο βῃαῖκα {μ15 ουϊάθῃοθ Τμδ Ἰἰαπρτδᾶρθ, βίγαοίαχθ, δη6 πίθου μα] 
οοπξοτταδίΐοι οὐ {μ6 σου Ὀθαν {86 ἸΤΆΡΥΘΒ8 οἵ ΟΠ ταλπᾶ, 
ον το ἀορομᾶβ οὐ ἃ Κπον]θᾶσθ οὗ {86 δαΐβοῦ; ποῦ 1η0-᾿ 

τηδίοΥ {818 αποβίϊομ αἰἴδοίβ 1018 ὈΟΟΪΚΒ, 88 0761} ἃ5 ραγαρταρ 8, ρ88- 
Βαρ68, 8πα ΡΥ ΟΟΪΆ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ, οΔἢ 6 ΤΠΟΥΟΌΡΉΪΥ ἀρρτγθοϊαϊοα 
ΟΠ ὈΥ͂ ἷπι Ο μὰβ ψαίομοα [μ8 Ῥγόρτθβϑβ οὗὁἨ οὔθοα! ἀἸβοιββίοη 
ἴῃ (ἀθυαδπΥυ τοβροοίϊπρ; (86 ϑ'αοτοα δοτιρύαγοβ ἀυσιηρ' {Π6 ]αβύ ἀὐλΤίοΥ 
οὗ 4 οϑῃίασυ. [πἰουηδὶ ουϊἄάθμοθ μ85 Ὀθθη πιϑθα [ῸΓ {πΠ6 ῬυχΡοβα οὗ 
βουπρ' αϑ46 ἂῃ δυϊμουβμῖρ Μ161}1 Θβίδθ θα, 88 ἴῃ {88 οᾶβα οὗ {6 
ἐουτίῃ ο5ρεὶ, νοι ΒΥ ἀπ Ἀ18 Β6ΠΟΟΪ] ὙΓΟΠΡῚΥ Θπάθανου ἴο [86 
ἔγοῖα [86 Δροβίία Φόβῃ; ψἘ116 ὁπ {86 σοΟμύγαΓΎ δαῦμουβῃρ Π88 ὈΘΘ Πα 
ΦΡΡΙ164 ἰο 7050) [86 τϑθοίζοι οὗ βοῃλθ Ῥαββᾶρϑ Οὐ᾽ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺ ὙΓΒΙΟΒ 
ΔΡΌΘΔΙΒ ΒίΓΔΠΡῸ ΟΥ̓́Ππαϑαα!. Ηδτα μονγονοῦ ργθαῦ οδαύομ ΒΠου]α Ὀ6 
δχογοῖβοᾶ, 1η ἀθαϊπρ' ψΊῸ ουιάθποθ θαβθα οἡ αἸοίϊοῃ, βύγ]6, ἀπά ρ6- 
ΠΟΙᾺΪ ΤῊΔΏΠΟΥ͂, ᾿ΠΡΘΠΌΪΟΥ ἀπα δΔοχέθῃ 658 ΤηΔῪ ΤΘΘΔ]Υ σὰπ Ἰπΐο ΘΧΟΘΒΒ. 
ΑἸ ΘΧΘΙΆΡΪ6 ΟΥἩ {{ἴ0ὰ ταδῦ 6 σίγθῃ μοῦθ. ΤῈ ρῆγαβο ΠῚΠ᾿ Ἴ2}, ἴῃ 
Ἐπ βϑοομα ἀϊν βίου οὗ ἴμ6 ὈοοΙ οὗ 15} Ἐ ρΥορΏΘοΙ68, 15 δά ἀπσρα ἃ8 
Βανίπρ' οομβί θυ }]6 νγοῖρηῦ ἴῃ ἀβδισπῖηρ 8 ἀΠογθηῦ δα ΠΟΥ Βἢ1ρ ΤῸ 
{μπαῦ ραχὺ ἴγοτα {π6 δαύμοσβρ οὗ [πὸ ἢγβὺ ΤΟΥ ΤΥ ομαρίθσβ. αἀοοοσαϊηνσ 
(ὁ Θδβοηῖυβ, θὲ Υ οἴξο, πα οἰμϑῖβ, (86 ρῇγαβθ ἴῃ απο ἀθποίθϑ 
5786] δϑ. ἃ ῬθΟρ]6, ββρθοίδ!]ν {πΠ6 Ῥίοιβ ρατύ οὗὨ ἰβϑῖὰ, δῦονβ 811 {88 
ῥιορμοίβ. Ὁπάουρίοαϊν 10 μα8 ἃ οοἸ]] βού β8η856, ἃπα Τϑϑιβ ὕο [δγδβὶ 
ἐπ6 οἤοβθῃ ρθορίθ. Βαυῦ {Π6 ΟΠΪΥ βθη86 ψΒΙΟΪΝ τηθοίβ 81}1} {π6 τθαυῖτο- 
τηθηΐβ 15 ἐδ Μοεείαΐ, ἐπι οοπηεοίίοη, τοϊέβ ἢ Οἰμσοἶ, [86 Ῥούβοη οὗ {ῃ8 
ΦΟΥΟΙ οὐ {86 ὈΟΟῪ οὗ [86 Ἰαίου ᾿δίῃρ' ΤΠΟΥΘ ΟΥ̓ 1688 Ῥγομη θη ἴῃ 
ρᾶγίλου]αν οᾶβο8. γα αὐτὶ {πὖ {86 ποτγὰ βογυαηέ τὰ τϑἰδοθ ἴὸ 
Ἑ]Θμονδῇ οογίθί νυ ΟσοΌ 5 ἴῃ {πὸ ἢγθί ρατύ οἵ Ιβαϊαῃ, ὑβοιρῃ 1Ὁ Πδ5 
ποὺ ἐμογα {Π| οοἰϊοοίίυς βΒθπβθ. Βυΐ ΨΥ 15 Βανῖπρ {παῦ ΟΟἸ]Θοίϊνθ 
Β6Ώ56 ἴῃ [16 Βοοοπᾶ ρα Βῃου]ᾶ αἴδοῦ [π6 δυϊπουβῃῖρ, οοπίσι θα προ’ ἴο 
Βῆῃον ἀϊνουβιῦῦ, ΜΘ ΔΥ6. ΠΆΡ]6 ἴο 566, ΘΒΌΘΟΙΔΙ]Υ ἃ8. Ομ6 ῬΘΥΒΟΠ,, [86 
μοδᾷ οὗ [π6 ὈΟΑῪ οοἸ]Θοὔλνο, 15. {π6 Ῥχοιαϊηθηῦ 0η6, δἰτηοϑὺ Θ ΧΟ ἈΒΙΥΘΙΥ 
50, ἴῃ 0116 ΌΪ60685 ἴῃ {π6 βθοομᾷ αϊνιβίοθ. ΤᾺ Δ οΥβἢ1ρ οὗὨ {16 
Ἀν ἀϊνιθίοη θη δἀτηϊ (66 ἰοὸ Ὀοίοηρ ἰοὸ βαϊδῃ, οὐ αὖ Ἰθαβδύ {86 
στοδίου ρογίϊοῃ οὗ 10, πααϑύ 06 ΟαΥγΙ αὶ 1ηΐο {86 Βαοοῃα, 1685 {Πο γα 
Ό6 τροσθ οορϑηῦ ΓοβοπΒ {88 ΔΠΥ Μ͵1ὸ παν βθθῃ ἀουϊνϑα ἔτομῃ αϊοίίοῃ, 
ΟΥ̓ τόσα ΟἰΠ6Υ ᾿έο 8} ΘΟΠμΒΙἀθυα ]0}8. 

Αραΐῃ ἴῃ ΗΘ}. χἣ!. 28. {π6 πιθαπίηρ; οἵ [μ6 ποτὰ ἀπολελυμένον ᾿ιδ5 
Ῥθθῃ γδυϊουβυ ἀοίοτταϊηθᾶ, ΤΟΥ͂Θ. ΓΘ ΤΩΘΗΥ͂ ἹΠα ΠΟΔΊ ΟΠΒ οἵἨ δῃ δὰ- 
ἐμουβηὶρ φεδείαπέϊαϊί Ῥαυλῖηα {πτοπρμουῦ {π6 8ο-ο8}16α 6Θρ͵ 5016, ἐμοπρἢ 
αδυπάδπί ῥτοοῦ αὖ {π6 βᾶπιθ {πὴ {παῦ [86 βύγίβ ἴῃ ποὺ Ῥαα} 85. Βαΐ 
45 (6 ποτά Βοίοσα 8 τοἰαύθβ ἰο ἃ τηδίοσ οἵ ἔδοῦ οοῃπθοίθα σι (Π6 
το  Β ρούβομδὶ ἰδίου, γ͵χ0 μ1ης 10 ῥγΘέθυαθ]8 ο τϑπᾶθυ 10 δθπέ 
ατοαν., ΘΒΡΘΟΙΆΠν 88 {Π6Γ6 15 πὸ ἱπαϊοδίίοι οἵ ΤἸτΛΟΙ ΒΥ Β πρΡΥβομτηθηῦ 
ἀυτίπρ Ῥαυ] 5 116, 116 [μ6 σομύθσῦ ᾿ΏΡ]168 Ἱπιρυ]βοπιαθηῦ ἢ ἐπ 
Ρατγὺ οἵ [86 δαίμον οὔ ἐμ βρὶβι18 (566 ὑμ6 190} γϑ 180). 

2, ὝΥὨο 158 [16 Βρθᾶϊκογϑ 
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Θομηθῦσηθβ {π6 πᾶη]6 οὗ ἃ ΒΡΘΆΪΚΟΥ 18. ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βἰαίθα, ργδυθπίϊηρ 
811 ἀποοτίαϊπίγ. [πὶ {π6 ῬοοΚ οἵ «90 {π6 παῖμθβ οἵ [18 [ἄγϑο ἔτι 5 
ΔΤ ρσίνθῃ αὖ {π86 σουπιτηθποοιηθηΐ οὗ {μον ἀϊβοοῦγβοθ, μα ΕΠ ΙΉτι 
ΒΔΎΒ 15. 4150 δϑϑιρῃηθᾶ ἴο δῖτη. ΤῈ Ῥγορἢϑίβ οἴϑη 1ηἰστοάποα ἢ θΒονδὴ 
88 τοδκίπρ' οογίδῖῃ ΔΗ ΠΟΙ ΠΟθιμθηΐβ, [ἢ ΟἾΠΟΣ οα808 μ6 158 ἀββουιθϑα 
8.5 Βρθακίῃηρ, πιπουΐ τηϑηίϊομ οὗ [Π6 ΠδΠΊ6. 

πῃ {Π6 Νον Ταοβίατηθπί, Θβρθοῖα! ν τὰ [Π6 (ἀοδροὶβ, αὖ 185. ϑᾶβυ ἴο 
ταδυὶς {πΠ6 ναιΐουβ βρθακθυβ. ΥΥ̓́ΠΘΗ εΓ6βὺ8 Υϑάβοιβ ὙΠῚῈ {π6 «ΓΘ νῦ8, 
ΔΙ ΒΎΟ 8 Ομ]θοίΐοπβ, τοίαίοβ δἰ] θρίίομβ, {π6 βοηὐτηθηΐβ ροοπσίηρ ἰο 
Η18. Ορρομπθηΐβ οἂὰ ΒΆΤΡΟΙΪΥ 6 δἰἰιραΐθα ἴο ἀποίμϑι ραῦίγ. (ὑδνυ1}8 
Δ ἃ ΤΘΡ]165 ἃγ6 δῦ ὁπῸ6 βαραταίθα. Ῥυῦ ἴῃ «ΟΠ η 8 (ἀΟΒρΡ6] οα868 ὁσοι 
ὙΠΟΥΘ {ΠΥ 18 ΤῸ Γ6 ἀδηροῦ οἵ Θοπουπαϊηρ {πίηρβ ἐπαῦ αἰἴου, πα 
Β0 ΤῊ ΒΑΡ ΡΥ μοπάϊηρ {μ6 οοττϑοῦ βθη86. ὙΠῸΒ ἴῃ 1. 16. 10 15 πιοῦ ΟΙΘΆΓ 
νγοίμοσ {86 Βαρθβ0β ἰοβυμηομν θ6 οοπίϊηπιθα, οΥ τ Βούμον {π6 ονδη- 
σο]δῦ Βἰτη861} αὐύοτϑ Ἠ15 βοα πη ηΐβ, 88 15 ΤΊΟΓ6 ΡΓΟΌΆ0186. ΤΠ6 ἰοδ1- 
ΤΊΟΩΥ οΟὗἩ [ῃ6 Βαρίϊδύ ἀπ ὑμαὺ οἵὗὁἨ «οῃπ {π6 Δροβί]8 ἈἸγηβθ] δ, 10 15. πού 
ΘΔΒΥ ἰο ἀἰβιίπρυθα αὖ ὁπ6 ρα οἵ {π6 ομαρίθσ. Α {πκ6 θχϑιηῃ]δ οο- 
ΟΌΥΒ δὖ 111. 80., βοῦα τὸ Βὰ5 Ῥθθη αὐθβοπϑα τ ϑύμου ἴπ6 γοσαβ οἵ 
[16 Βαρύϊδβύ οὐ οὗἨ {μ6 δυδηροὶιδῦ ᾿ἰτηβο  θοοῖῃ δῇθοσ {Π6 γϑῦβθ. Υγ8 
ΔΥ6 πο] η64 0 ΒΌΡΡοδα {παὺ ἐΐδ φυαησείδέ Θουϊππα65 ὑπ6 ἀἰβοοῦγβο οἵ 
9 08π (886 Βαρίϊδύ, οδιγγίηρ ἕο σασα {86 ὑπουρηΐβ δηα σοσγαβ οὗ ἐπ 
Ἰαύΐου ἰο ἃ Βῖρβϑδν βίϑδῃα-ροιῃηί, ΤΠΘΥΘ 15. 8 1ΠΒΘΗ51016. ὑγϑηβιίίον δὖ 
{86 Ῥοοϊηπίηρ οὗ {πμ6 818ὺ γούβϑ ἔγοσα {πὸ ογᾶβ οἵ ἐομῃ 016 Βαρίιϑῦ 
ἴο {ποβα ομβαγδοίουιβίιο οὐ 186 δροβί]β βτηβο!., ΑἸ γα Β ΟὈ] ΘΟ 01Π8 ἴο 
[Π18 νἱθ 8106 οὗ πὸ σψεῖσῃί.} ὍΤμθ ῥῬγορῃοίβ πὰ {πὸ ΟἹα “Γδβϑίαιηθηῦ 
δηα {86 Ῥαῦ]π6 ΘρΙΒ6165 1π {86 Νοὺ ργδβοηῦ τηοϑὺ αΠοα]Υ ἴπ το]δ- 
ἰοη ἰο {86 ροϊηὺ Ὀοἔοτα 8. 

Ἰβαῖδῃ χυι. 1---6. ΤῊ ἢγνβὺ σϑυβθ οοῃύδιηβ {π6 σοταβ οὗ [πΠ6 Μοδὺ- 
165. ἴο ὁπ ἃ ποίου, ποῦ {βοβθ οὗ {86 ργορμοῦ ποὺ οἵ {πμ6 ΕὐΔοχαϊοβ. 
ΤῊ {π|τ σοῦβα 15 αἷβδο {86 ἰδῃρααρο οἵὗἩ ῃ6. Μοδθϊο5. ΒΡ Ἰοα ]ηρ; 
(88 «οἷα οὗ Φυᾶαῃ. Τῇ βἰχίῃ γϑύβθ σῖνθβ {μ6 ΔΏβ ΟΣ οὐ {886 «6008, 
Το αβίπρ' αβϑιβίαποο Ὀθοθαβθ οὗ {π6 ρῥυῖα6 οἵ {16 ΜοδΟΙΐαΒ. 

ΑΒ ΘΧΔΙΏΡ]685 οὔ [πμ6 ἔγθαποηῦ ομδπρα Οὗ ΡΘΥΒΟΏΒ ἴῃ {μ6 ῬΡΒαΙτη8, [Π6 
θ1βὺ δῃᾷ ΙΟΟΙΝ τρὰὺ 6 βοϊθοία. [1π βοπιθ, μβοσϑνοῖ, αμἴδγθηῦ 
ΒΡΘαίσουβ μᾶγο β6θη στα! οῦβ! Υ ἀββατηθα, 85 ἴῃ {π6 241}, γγΠ6γ6 (δὸ 
πο ΤΟρ 008 Δ Πα ΥΘΡΙ165 ΓΘ ΒΠΏΡΙΥ χἠλοίογοαί. οἰ 

Τὰ (ἢς6 Νὸνν Τοβίδιηθηῦ, Θβρθοι  ]γ ἴπ {π6 ἘΠ ρΙβ616 ὑο [Π6 ομδη8, 
ομ]βούΐοῃβ ἃσθ δἀδπορα ἴογ {π6 ρυσροβα οὗ τϑρὶ γιηρ ἰο θη. Π χθ 
ἴμθγθ 18. ΠῸ ἔουτωαὶ ἱπίγοδαούϊοῃ οὗ βρββκοιβ, ΤῈ ττιΐου ΒΙτΩΒ6Ι 
βίαίθδ δριυμηθηΐβ ΒῈ0 ἢ} ἃ5 {π6 «6078 ΟΥ̓́ΠΪΒ Ορροποηίβ σου! παύαγα ΠΥ 
ὌΤΡΘ, ἴῃ ΟΥ̓ΟΙ (0 τοῦαῦθ {Π θη. 

ἴῃ {86 ἔτϑι ρα οὔ τμ6 Ἐπ τά ομαρίον οἵ {πὸ ἘρΙβ616 ἰο {π6 Βϑοτηβδῃ8, 
Ἰαπστιαρα ἰβ ἐμ5 ραὺ ᾿πΐο {π6 του οὗ {Π6 «6 νγ. 

Ἄ ογβ6 1. 15 ἃ αυθβίοη οὗ [6 ΦΡΟΒΈ6 Εἰτηβο 
ὝεΥ868 2, 8, 4. 16 {μ6 ΤΘΡΙΥ δπᾶ 18 Θοπῆτγηλδί!οΠ, 
Τὴ γϑῖβδ ὅ. ἃ 9607 18 Βαρροβαᾶ [0 Βρθαϊς, ἀγανγίηρ' ἃ ΘΟΠΟΙ αΒΊο τι ΤΡΌΤῚ 

τ μαὺ Βα5 πδῦ Ὀθθη δἀναπορᾶ ὈΥ {86 ττίίογ, ἔυνοῦγα]6 ἴο ᾿πάα]ρθποθ 
1ῃ. 51}. 

1 ὅρῳ ΤΑϊοΚα ὁπ γϑτερ 80, το]. ἴ. Ρ. 666, οἱ δ6ᾳᾳ., (γᾶ οαϊοπ. 
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Ὕογβο 6. οοπίαϊπβ ἰμ6 Δροβίϊο᾽β τοξαίϊδίιοη οὐὁὨ {86 βοππηθηῦ ἴῃ {86 
ῬΓΘΟΘαΙηρ' νογΒθ. 

ὝοΥΒ 7. [Ὁ]ονγβ ουὖ πο οβ]θοίίοπ οὗὨ {86 δ νϑῦβθ, ἴπ οσάϑυ ἴὸ 
ΒΟΥ ἰμαὺ {μ6 Ἰάθω ἱπνοϊνθα ἴπ ἴὸ πψουϊά βαδγοτὺ 86 [Δ᾽ ] 688 οὗ 

᾿(ἀοἄ 45 γ16]] 45 411 τηουα 1 ν 1π τηδη (Υ 6786 8.). 
ἌεΥβα 9. Ῥϑυὶ βρϑᾶκβ ἴῃ [16 πᾶπηθ οὔ {π6 «68. 
γετβο 10. Τῇ δροβίϊϑ, ἴτοτα {15 ὑο {π6 ὁπά οὗ [π6 οδαρίθυ, Γθαβοηβ 

ἴῃ 15 οὐσῃ πᾶῖηθ, γιμοαῦ ᾿Ἰηποάποῖηρ «ον β ΟὈ] ΘΟ ]ΟΏ8. 
ΘΌΟΘΝ 18 ἃ ΥἹΘῪ οὗὨ {π6 Ῥβββαρθ, δοοουϊπρ ὕο ον β6ϑὺ Ἰυπαρτηθηί. 

Βαυΐ 1 5βου]α Ρ6 τηϑηβοηρᾶ, ἰμαῦ 86 νϑύβθϑ ᾶγα θθ66ῃ ψϑυΊΟΌΒΙΥ 
δβδισιῃϑα δηᾶ ἀϊβέσι θαϊοα ὈΥ {86 Δ0]6βϑύ Ὄχροβιζουβ. 
Τὰ {86 22π4 ομαρίον οὗ [88 Δροοδίγρβθ, {86 τῖρμῦ ᾿Ἰηἰογργθίδίοῃ 

οὗ νϑύβεϑ θ---17. ἀθρθηᾶβ τρδύθυια!ν Ομ ΔΒβιρηῖπρ 0Π6 ὙγΟΤΕΒ [0 {1610 
Τοβρθοῖῖνθ βουγοθβ. ΒΎΟΩ {π6 ΘΓ γοῦβα 8η4 ΟΠΔΓΒ 8ΔΠ 896] 18 
τοργαβοηίοα βεβίάθ ἐπ συϊοσ, Αὐ χχὶ. 9.9 Β6 σϑπλθ (ο ἐομη δμᾶ 
ἰαἸκοᾶ ψ1 Εἴτα, μανίπρ' Ὀθθὴ βοηῦ ΟΥ̓ ἐμ [μογὰ (ἀὐοά οὗ 186 ΒοΪγ 
Ῥιορμοίβ. Βαῦ ἴῃ {86 βϑυθῃίῃ σνόῦβα {Ππ6 ἀϊβοοῦγβθ οἵἠἨ ἐπθ Δ ῃρ6] 511068 
1ΠΒΘΠΒΙΟΙΥ ἱπίο {μα οὗὨ Ομσὶβὺ σσμοὸ βαπῦ μίση. ΟἸσιβὺ Εἴτη561} 5ρ68 8, 
85 [86 ἰθῃοῦ οὗἨ {86 νϑυβθ 1561} ργονϑβ: ““Βϑθο α 1 οομαθ αὐἱοκὶν ; 
Ὀ]6Β564 15 6 ἰμαὺ Κοϑροίβ {μ6 βαυϊῃρβ οὗ {86 Ῥτόρῇθου οὐ {818 ὈοοΚ.᾽ἢ 
ΤῊΘ οἰσμ νϑῦβθ οοπίδαϊῃβ (πΠ6 σογάβ οἵ «“οἰῃ ἨΙ86 11, το βία 
ἐμπαῦ Β6 ““ [81] ἄοσῃῃ ἰο σουβμῖρ Ὀοίοσο {π6 ἔδβοῦ οἵὗὁἨ ὑπ δῆρϑὶ σοι 
βῃονοα τὴ {π686 ὑμίηρ8.) Υ7ΒῸ {π6 Δηρ6] νγὰβ ὑμαὺ ““ βῃονγϑεα αἴπῃ 
ἴπ656 {πἰηρβ,᾽ ἰΒ δρραγϑηῦ ἔτοτα {Π|ὸ βἰχῦι γϑῖβο: “Ὑπὸ Τιοτὰ (ἀοα 
οὗἩ {86 ΒΟΙΥ͂ ῥγορμϑὶβ 80πέὲ ἠΐ απφοῖ ἰο εἤοισ τἰπίο ἠϊδ βογυαπές {86 
Ἐϊηρθ ΒΟ. τασϑὺ ΒΒΟΥΠΪΥ 06 ἄοπμθ." ὙΤὨ1Β δηρθὶ οαπηοὺ Ὧθ 1άθη- 
ἐἰπεα ἐπογοίοσα τ [μ6 Βροδῖκοῦ ἴῃ (86 βουθηία ψοῖβθ, ἘῸΟ 18 ΟἸγιβί 
Ππη86 1. ΓΕ μα ποθ 80, Ομ τῖβῦ σου] ρ] δἰ] ΙΒ] ]ον οὗἨ ὙοΥΒ ΠΡ 
οἴετθα ἰο Βἰπιβοὶῦ, ψ μῖο μ6 πύον ἄοθβ. Τῆι δπροὶ βροίκθῃ οὗ 1ῃ 
(88 εἰρμίῃ γοῦβα τοΐιβοθ ὑγουβμῖρ, ἴῃ {86 πἰπίῃ, [}π π6 ἰθηίῃ [6 
501 βρβακβ: “" 8564] ποὺ {π8 βαυϊηρδ οΥ (16 ῬγορμΘΟΥ οὗὨ {π18 ὈοΟΙΪΚ, 
ἔον {μ6 πηθ 15 αὖ Ββαπᾶ.) Τῆι δ θυθηίῃ σϑῦβα οοπίδι 8 ἃ ΘΟΠ Ἰπαδύ]0 ἢ 
οὗ μῖ5 ἀϊδοουῖβο. Βαυῦ ἴῃ {6 ὑπο {μ6γ6 18 ἃπούμου 1ΏΒ6Π510]8 
ἰγδηϑι οι ἔσο [Π6 δΔηρ6} ἰο ΟἸτιϑὺ 0 βϑαὺ Ὠΐτη, 85 δὖ γϑύβθ ἵἴ. 
Τὴ 18, 14, 1ὅ. {π6 πνογᾶβ οὗ “6ιόονδῃ ἂγ ρίνθῃ {πγοῦρ ΟἸ γϊϑῦ: 
ἃ ἴα {ῃ6 εἰχίθοηιἢ ὃδ6 ᾿πηΒ6 1 ΒΡΘΔΚΒ ἴῃ ΪΒ ΟὟΙ ῬΘΙΒΟ. Τ}6 
βθυθῃίθθῃτῃ γϑῦβ6 15 Δα ἀοα ΡΥ {86 σνυῖίθυ. 

ΘοΙηθεϊπ68 8η ΟὈ]Θοἰΐο 18 Ροι οἰ θα ΟὨΪΥ ἔγοτα Π6 ΥΘΡΙῪ σίνοη 
ἰο 1, 8ἃ5 1 οι. ἴχ. 19. 
ΤῊ μεβί ἀϊγθοίίΐοπ ὑπαὶ οδῃ 6 σίνϑῃ, [0 ἐμ6 Ῥγροβο οὗ αϊβίπ- 

φαϊβμίηρ {Π6 ΒΡΘΑΚΘΥ ΟΥ ΒρΘαίκουβ, 15 70 βίαν {86 οοπίοχί, [ῸΥ ἃ τὰ 
Κηον]θάσα οὗ [μ6 ροϊηῦ οἂπ Ὀ6 ρσαίμογθα ΟὨ]Υ ἔγοτα {δμαΐ, 
ΤῊ πα ουρυθίου Βμου]α συάγα ἀρσαϊηδί {Π6 Βρθακοϑιβ ψογὰβ ἃ8 ὃχ- 

ῥγδβϑίηρ μῖ8 οσῃ ἀθ]θογαΐβ βθη ἰπηθηΐβ ΟΠ. ΘΥΘΓΥ͂ ΟὐΟΆ810η. [πῃ {Π6 
ῬοοΚκ οὔ ἘϊοοΙοοϊαβύθθ, ορί πίομβ ἃτ6 ϑηπηοίαίθα το {πμ6 πτϊίον (1 
πού Βοϊᾷ αὐ {86 ἄπιθ. ΤΉΘΥ ἅγὸ οἰὔπου τ μαὶ βοθρίϊοαὶ ταθῃ οὗ {116 
πον] Π614, οὐ ταῖμοῦ τ μαὺ δα ραββθα ὁὔοθ {τοι ῖ8. οὐσ πηϊπα 
ΜΉΘ η 6 Ἰοοϊκοα ἀροπ ργοϑοηῦ ἰμῖηρθ τὶ ἃ ἀἰβογοπί ογϑ, δπᾶ 1ινϑά 

1 (οτηραῖθ [86 Οὐοτμτλοπίατίοβ οὗ 6 ὕ εἰία δη ἃ ὙἘΠοΟΙποΚ, 
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1|κὸ δὴ Ερίοαγοαδπ, ἀἰβ ]ουϊηρ' ἃ βαΐατα βίαία οὐ τουγαγᾶβ δα ραηίβῃ- 
τηθηΐθ, ΤΏΘΙΘ ἃ1Ὸ αἷἰβὸ Θχϑιρ 105 ἴῃ {86 δουρίυσοβ Βοσθ {ῃ6 Εγϑὺ 
ῬΘΙΒΟΙ 15 αδθ τηογοὶν {07 ἐϊιδίγαίζίοη,, ὕο ΘβύβὈ]15}. ἃ. σΈπουαὶ ῬυἹ πο ]6. 
'ΓΓΗΙΒ 15 οἴνοῃ ἄοπϑ Ὀγ {π6 ἀροβί]θ Ῥδαὰὶ]. Τῇ ΑΡροβίϊβ “ ἀῃμθβ (0688 80 
Αἶβο ἴῃ {86 {πϊγτά ομαρίον οὗ 818 Εριβίί8. Τῃθ Ὑτιῦου ραςβ Εἰταβο 1} ἴῃ 
1ᾶθα ἴῃ ρΪ8666 οὗἩ δποίμογ, ροιβοηδίμρ ἃ Ομαγϑοίου τῃ οθείαϊη οἰσουτη- 
βίδπιοθβ. Α ποίβθ]α δχϑιῃρίθ οὗ {818 οοοιχβ ἴθ Βομ,. τ], 9---24,, 
τ Πογο δι] βρθᾶκβ ἴπ {π6 ρϑύβοι οὗ ἃ ἐν βίγυρο]ηρ Ομ ΘΒυΪΥ [οὸ 
ΟΌΘΥ {π6 ἴα πα ἀθβουιθίηρ ἢ18 δχρϑυίθποο οὗ {πὸ ἰδυῦβ εἰποδου. 
Ἠδς ἄοσθβ ποὺ τϑοοσά ᾷογ6 15 ΘΧΡΘΥΙΘΠ66 85 ἃ ΟἸ ΥΙΒΈΔΗ ---- Π15 βίαϊα αὖ 
{μ6 πα ἢ ττοίθ {μ6 Εριβῦϊα : θαΐ {πμ6 βίαϊθ ἴθ σοῦ μ6 μδα θοαὶ 
οὔθ, {86 ρθῃμθυδὶ δχρουῖθποθ δπα ἔθοϊηρβ οὐ δὴ Ὁργρηύ «Γπἀδϊδηὶ 
βύσινιηρ πᾶν {86 Ἰανν. 

8. ΑἹ :μἰθυργοίον βΒμου]ά Ὀ6 δοαυδϊηΐθα 10} 16 ῬΘΥΒΟΙ. ΟΥ ῬΘΙΒΟΏΒ 
ἴο ΒΟ ἃ συϊηρ, 8 ΟΥ̓ΔΟ]6, ΟΥ̓ΔΠ ΘρΙ5018 νγὰβ ἢγϑύ Δα γΘββϑα, 

ΤῊΘ ομαγδοίου δπᾶ οἰγουτηβίδηοθβ οὗ [Π6 ΠθδΓΟΥ ΟΥ̓ ΤΟΘΘΓ ΠΗ ποπορα 
πΠ6 δχργθββίοῃϑ δηᾶ {πουρίβ οιρουοᾶ, [{ {86 στοῦ ᾿πίθπαβά ἰὸ 
αθοῦ Ὧ15 τϑδθυβ ἐδνουγΥ, μα ταυϑῦ πᾶν μαα βοιθ τοραγα ἰο {Π 6]. 
τηἀινιάπι) βίαϊα δθα στο] οηΒ. 

ΤῊΘ ἀεογθ οἵ Ἰπῆπθηοθ οχογίθα θυ 8}1} {Ππ6 οἰτοιτηβίδῃοοβ ἴῃ ΤΠ Β16 ἢ 
186 οὐἱρίηδὶ γϑϑᾶθυβ τηουϑα πὰ Ἰϊγθα 15. νϑῦυ ἀογθηύὺ 1π αἸθγθηῦ 
ΘΟΙΩΡΟΒΙΟπ8 Ὀθ]οηρίηρ' ἴο {16 οΔΠΟΠΪΟα] οο]θοοη. [10 18 τηοτα Οὐ- 
ΒΟΥ 016 ἴῃ {86 Νὸνν Τοβίαηθηῦ δουιρύαγοβ {Π8η {μο86 οὐ {μ6 ΟἹ]ά, 
Τπουρἢ {815 τοὺ πού 81.156 ἴτοτα {86 δβθῃηοα οἵ {16 {μῖπρ' 1561, θαΐ 
ταῦθ. ἔγοτα οὐχ στϑαΐου απϑοαπδιη θπο88 ὙγΙ[ἢ {πῃ 6 ῬΘΟΌ]] ΔΙΊ [165 Οὗ (Π6 
ον 5 ΡΘΟΡ]6 δὖ ἀϊβδγθηῦ θροοῖβ. Βαῦ ἴῃ {86 ὁ888 οἵ ὑμ86 συϊίου οὗ 
00, ναὸ Ὀοίϊονο {μαὺ {86 σου γἴὰ8 σΟΥῪ 1{{|6 αἰοοίοα οὐ ᾿ἤΠπθπορά 
ὈΥ (86 ῬΘΙΒοηΒ 0 σοι Ὁ γγχὰβ ψυιθη. ΗΘ ΤΌΒ6 81 δῦουβ {π686 
οομβιἀογαίομβ, ἀθδιρηῖπρ Ηἷδ ομοσβα] ῥγοάαοίϊοθ [ῸΓ πῸ πϑίϊοῃ, 
ῬΘΟΡΙΘ, οΥ οἶαβϑ τηϑῖηγ. [Ὁ πὰβ Ὀτουρμύ [Οὐδ ΤηΟΥΘ 88 ἃ ὉΠΊν 58) 
δΠ 4 ΟΥΡῚ Δ] ὑγουϊκ, βίδπαϊπρ' οαὐ ἴῃ 4}} ἔπη6. Ἠΐ8Β οὐ ῬΘυβομ ΠΥ 
ΔΡΡΘΔΙΒ 80 Βίγοηρ]ν ἴῃ 1ὖ 45 ἴο (γον Θη Το ῖΥ ἱπίο {π6 Ὀδοϊκργουμά 
τμαὺ οΥἨ Β18 ἢγβὺ τϑδάθιβι. ΤῊ18Β ΤΘΙΊΔΙΪ ΔΡΡΙ1ΙΘΒ. ἰο {π6 ῬΒΔ]πὴ8 8180, 
ΤποῸΡἪ ἴῃ ἃ 1685 ἄθργϑο ὑμ8ῃ (0 ο0. Τμθθθ ᾿πβριγθα σοι ΡΒ  [1ΟῊ8 
Ὑ6Υ6 οἵλοη ἀθϑῖρηθα δ5. νθῃίοθβ οὐ σϑριοῦβ ἔθ ηρ ρα οχρουῖθηοθ 
σοηθγα] νυν. ΤΆΘΥ σγόῦα {βαγοίογθ 1655 τηου]αθα δπα τηοαϊῆθα Ὀγ {μ8 
Ῥϑου Υ 1165 οὗὁὨ [86 ἢγϑύ γθαᾶβτβ οἵ [βϑῖὰ. [π {μο88 ρογίϊοῃβ οἵ δουῖρ- 
ἔυγο ΒΊΟΝ γογα 68ρεοίαϊίψ γευθαϊοά -- ΤΘΥ6 [6 τυιύθυβ ΘΥΘ ΟΒΙΘΗν 
»αΞββἴυθ τϑοὶρ᾽ ηίβ οὐ {86 αἰνίμθ ὀοταμ ] ΘΑ ΙΟΠΒ ---- Π{{16 οὗἁἨ {86 Ἰπηῆπ- 
6Π66 διϊβίησ' ἔγομι {μ6 οἰγτουχτηβίδησοβ οὗ {μ6 ἢγϑύ γθδᾶθυβ ψ1}} 6 ο"- 
Βαυνα 16. Βυΐ 1 15 ποὺ πδηίίηρ ουθη {Π6γ6: ἔοσ {π6 [)61γ δαδρίβ 
[15 οοτασηπηϊοαύϊομβ ἰο {π6 βίαίθ οὗ {8086 ἰο σβοτα ὑπ 6 0 δῖ δἀάγθβεθα, 
ΠΟ 655 ἴμ8ῃ τωϑῃ Πϊταβο, ΛΔΡΥΘΘΔΡΪΥ ἰο {815 οὐβουνδίϊομ, {π6 1Ἰηΐου- 
Ῥτυδίθυ. ββου]ᾶ ἔδυ ]]Ἰαγῖβθ Ὠἴτβ6 1} τιδα {μ6 Βοπἐϊτηθηΐβ, ἴδοι πρ5, ρτο- 
πα 1.68, ομγδοίουβίίοβ οὔ {βοβθ ἰο πβοῖὰ {μ6 αἰβξογθπῦ ὈΟΟΚΒ. οΥ 
δορί βυ]θβ σοῦ δἀάγθββθα, [Ιπ {π6 ΟἹ Ταβίαμηθηῦ, «6 ΥΙΒἢ. ἰϑίουυ ἴῃ 
8411 115 οχίθηῤ δῃηᾷ τηϊπαΐθπθββ, δια υϑοϊηρ οἷν], ΡΟ 104], βδογοᾶ, 
ῥτῖναΐθ ἀπᾷ ἀοτηθβίο 116, Βῃου ἃ θ6 ψ161}1 Κπόονσα. ΑἹ]! {Π6 τοαϊίομβ οἵ 

1 566 [ῃ6 ΟΟΙλΙηοῃ ἰδ γ165 οὗἩὨ ΠΟΙ ΘΚ πᾷ 1)6 ΥΥ̓ οιίθ. : Ἐπ: 
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{16 968 βΒβου]ᾶ ΡῈ δβοουίαϊ πᾶ 25 ἔᾺΥ 88 Ῥοββὶ Ὁ]8, βίποθ {π686 ν7}}} 6 
ΡΑΤΕΪ ταβοοίθα ἴπ {πὸ βαογθᾶ ῬΟΟ ΚΒ οοιηροβαᾶ ἴον ἐμοῖν π86. 1π (868 
ὁ686 οὗἩ (6 Ναὸν Τοβίαταθηῦ {86 Ἰη ουργϑῦου ταυβῦ ἸΚουῖβα βύπαν {Π6 
ναυΐουβ βϑοίβ, ραγθθβ, ἃπα Ῥ6ορ]88 (0 βοτὰ {π6 ῬΟΟΚΒ τϑῖοσ. 10 
βῃουἹᾶ Ῥ6 Καοσχῃ ψ8ὸ ποτα ἐμ6 ῬΏΔΥΒΟΘΒ δηα ΒδΔάμποθαΒ;: 0 Τ6ΓΘ 
86 Βοιηδηβ, (ὐουιπίμῖδηβ, ΕἸ μοβίδῃβ, ὅζο. 

ΒοΟΚΒ Ὀοϊοπρίηρ ἰο [86 ΟἹὰ Ταοείαμηθηῦ ΘΟ] Θοἴλο ἢ. Ἴ6Γ6 Θ᾽ ΠΘΙΆΠΥ 
ἱπξοπαρα ἴον {86 ἐἶοντγβ οὗ {παῦ ραγίουϊαν {ἰπι6 πὰ ΒΟ. ΤΠΘΥ ἀΡ- 
Ῥραγοᾶ. Τηβιοδᾶ οὔ βοΐηρ' δἀἀγθββθα ἴο ἃ Ῥυθ δ: ΟΠΌΤΟΙ, ΟΥ̓ ΒΟΟΙΘΊΥ, 
ἸΒ6Υ σγοτθ τηϑϑηῦ [ὉΓ Θοπίθιηροσασῖθθ, Η6πο8 {88 ρσθπογαὶ παΐαγθ οὗ 
ἐποὶν οοπίθηΐβ, ἂβ Ργονοῦθβ, ΕΟ  οβιαβίθβ, (ὐδηϊο1 658, δϑοιμθτηθβϑ {Π6 

Ῥτορϑίβ πᾶτηβ {Ππ6 Ῥϑύβοῃβ Οὐ ῬΘΟρίο ἦο βοτὰ {Π611 ῬΥθἸο 08 Το θυ, 
ΓΕΒ [Π6Γ6 16 ργόρμθοῖθβ σοϑρθοίίηρ Βαργίοπ, άοπι, ΜοὰρΡ. 6 
ἐογίγτοιρμτι ὁμαρίον οὗ “Φ υθιηῖϑῃ 15 ἀρϑίηβύ ΜοδΌ : {86 ον --πίπίῃ 
ΘΟΠΟΟΓΙΒ {πΠ6 ΑἸητηοηϊίθβ. ΤῊ βθοομα ομαρίου οὗ Μϑίδομι Ὀθρίηβ, 
ςς Απᾷ πον, Ὁ γ8 Ρυϊδθδίβ, {115 δοτημηδηἀτηθηῦ 18 [0 σου, (Οοοθδίοι.- 

411γ, [88 ῬΘορὶθ ἂτο ἱπάϊοαϊβα ὈΥ οογίαῖῃ ὑγαῖίβ ΡΟ [104], τ! ρΊοι5, οὗ 

οἶν!], τιτβουΐ Ὀοΐπρ' παιαθα, ἃ8 ἴῃ 158. χυπ]. 1. 2., ψ ογο ΕἸ ΠΙΟΡ ἃ 18 

ταθαηΐ. Οὐ {π6 οοπίοχὺ τὺ ΒΠΟΝ Μ0 81Γ6 Βρϑοΐϑ! Υ Δα γοΒβ6ά, ἃΒ 

Μαίῖ. γ. 1. οοιηρατοᾶ σὴ ομαρ. ν]]1, 28., ΒΕΥΘ γ7χ6 866 παὺ «6888 
δἀατγοββοα ἐΐο πιμἰ{ἰξιιο5 ἀπ ποῦ τλθγοὶν ἐλ αἀϊδοϊρίε8. 

Οἱ {μῖ8 Βοαᾷ {{{1{6 οδὰ μ6 τϑὶ θα ρου ἀρατγὺ γοχα δου ρύατο 1{86}, 
ὙΏΘη τ τ]ΒᾺ ἰο ΚΠΟΥ {Π6 ῬΘΥΒΟΠ8, ῬΡΘΟΡΙ6Β, ΟΥ̓ ΘΟΙΏΤΩ 168 Βρ6- 

οἶδ} ἀἀγοθββϑθα ἴῃ ΠΥ ὈΟΟΪ οὐ ρατὺ οὗ ἃ Ὀοοΐς, νυγχ8 τηαβῦ μϑνθ ΥΘΟΟυΧΒΘ 
ἰοὸ [δε ΒΊΡΙ16 1561 λ{{Π6 {παὺ 15 ρΡοβινο οἂπ θ6 σ]θαηθα ἔγοτα οἴου 

ΒΟΌΓΟΘΒ; δπᾶ Ὑ8αὺ 18 80 ρ]ϑαποϑα ψ1}} οὗγοῃ θῈ ἱπαθύθιτηϊπαίθ, βοιηθ- 

ἐϊαθβ αποουίαΐη. ΥΝ ΠΟΘ 5881} γα πᾶ ἃ μοίζον δοοουηΐ οὗἉ υυμδύ {Π6 

βϑοίβ 8 Ῥθυβοῃβ πηθηςοπϑα ἴῃ {86 ΒΙΡ]6 δ] ονοᾶ, Ἔχοθρῦ ἴῃ 1056 17 

Ἡΐδγο αὖ ἰϑαβδὶ τ μᾶνα οουίαϊῃ ᾿πίουτηδίοη. ΕὟΣΙ {818 ρτΡοΒα 1ὖ 18 

ὩΘΟΘΕΒΑΤΥΥ͂ ἴ0 ΘΟΙΆρΡαΓΘ {88 γϑυϊοὰβ ὈΟΟΚΒ. ΤῊΘ ρϑυβοῃβ Ἰηἰτοαποθά, 

ΔΓ ΘχϑΏρῖθ, ἱπίο (μ6 Αοἱβ οὗ {μ6 Αροβίϊθϑ ἀρρθᾶγ αἶβο ἴπ Ῥδι}}8 
δρίβ]6β, ϑδνϑιαὶ Κίῃσβθ ἀπά ρϑυβομαρθδ ἃγ6 ἱπίτοποθα ἱπῦο βθυθγαὶ 
Βιβίουιοδὶ ῬΟΟΚΒ. 

ΤῊΝ ππηροτίαποο οὗὨ Ὀοΐπρ τ 16}1 δοαπαϊηοα τὰ 1μ6 οΠτδοίοτβ δά- 

ἀτοββϑᾷ ἴῃ {πὸ Ὀ1Ό]1ο4] πυϊηρβ, θοῦ δ5 ἴο {ποῖ οχίουμαὶι δπα Ἰπύθγηαὶ 

οἰτουχηβίδηοαβ, σϑῃ θ6 ΥἹΡΏΠΥ ἀρργοοϊαϊθα οαἷν ὈΥ {86 Ἰπίθγργθίου 

ὙΠῸ [65 βύυᾶιθα {π6 βυθ]θοί. ΒΥ τηϑθϑηβ οὗ 1ἢ 88 ολῃ ἀΙβθηρσιδβῃ 

Βούνγθθη ἰθαομίηρθ ἴῃ {π6 ΒΙΌΪ6 ΠΙΟΒ αγὸ τροσοὶν τοϊαξίσθ, ὈΘΙΟΏΡΊ Πρ; 

ἴο ὁπ6 οἶδθβ οὐ Ῥϑύβοῃβ οὐ ὁΠ86 ΘΡΟΟΒ, ἔτοσα {μο56 ὙΠΙΟῚ ἅτ αδϑοίιμἊ 

δρᾷ μπῖυνογβαϊ;; ῬγΟΙ 568 τηϑθ ἰο βοῖὴβ ΟΠ]Υ, ἔγοτη Β10 ἢ} 88 Ὀ6]οπο [0 

411 ΟΠ υἰβιδηϑ; δυραμηθηΐ8 τ ΓΟΪΥ αὐ λοπιΐπθηι, ἔγοτα Βα ἢ 88 ἃΤ6 τιὴ]- 

γουβΆ νυ να] ἀπα ΟὈ]ΙσΑἴοΥΥ ; ργθοθάθπίβ ὑθπαρΟΥΆΤΥ 8πα Ῥαγί δὶ, ἤοπὶ 

{μο56 οἵ ρϑμθγαὶ ὑθμ θη οὐ πα Δρρ]οδίϊοῃ. 
ΤυΒ [μ6 οοπιηδπᾷ σίνθῃ ὈΥ͂ {π6 Δροβί]68 αὖ « 6γβαίθτῃ ἰο αὐβίδιῃ 

βοτὰ {πΐπρ βίγταηρ] θα ἀπά ἔγοπι Ὀ]οΟ, 88 γ76}} δ8 ἔγοτα 1ΔΟ] Δ ΓῪ δη 

ἸΩΡΟΣΙΕΥ, ὙγΧ88 ΟἸὨΪΥ ἃ ργθοθρῦ ἴῸγ [86 βιπιρ]6-ταϊπα θα (α θη [116 Θομνοτβ 

ἴῃ Απθοομ, ϑυτῖα, δῃά ΟἸοῖα, αὖ {μαὺ ὕταθ. [10 μᾶ5 ΠΟ ρϑυταδηθηῦ 
ΟΥ αηΐνουβαὶ ἔοσοθ, βοΐῃρ δἀάτοββθα τθγ νυ ἴο οουίαϊπ ῬΘΥΒΟῚΒ ἴῃ θ6- 

οὐ] 14} οἰτουτηβίαποοθ. Απά γϑῦ βοῖῃηβ οοπηπιθηΐδίουβ 6 6 ΒΒ ἢ ΒΌΟΙ 

βουυὰᾶθ ἰο {μ6 Ἰοίίογ οἵ ϑδοιιρίυτο 88 το ἱπίθγργοῦ {88 ργθοοθρί ἴῃ 



Οἡ Ηἱ:είογίσαϊ ΟἸγοιηπιδέαποεξ. 329 

αασδίϊομ πη ἃ ππῖνϑυβαὶ ἃπα δρβοϊαΐα βθη8θθ. Νοίμιπηρ' ὁ8ῃ 06 ΟἸΘΑΓΟΓ, 
οί ἔτομα {π6 ρϑύβομβ δπᾷ {16 οοοαβίοη, ὑπαὖ 1ῦ 15 ΤΊΘΤΘΙΥ το]αύϊνο δηάᾶ 
ΤΘΙΩΡΟΓΆΓΤΥ. 

Τὴ [|| δ} 6 ", ῬΙΌΠΙΪ565. ΟἿ ῬΘΊΒΟΠΆΙ ᾿ηβριταύϊοη τηϑθ (ο {86 
ΔΡοβίΪ68 ὈΥ Φοβαβ Οδιγιβῦ βῃου]ᾶ ποὺ Ὅ6 δχίθμθα, 80 88 ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο 
41 ΟἸυϊβαθθ. ΤΉ Μαῖ. χ. 19., Μαυῖκ χιρ. 11., 11 χχὶ. 14,, 
ΦόΒη χῖν. 26., χυϊ. 18.. θοϊοπρ 0 {Π6 Δροβίίθβ δίομπθ, [0 Ψ μοτὰ {Π 6 Ὺ 

Ὑ6γ6 τοὺ δἀάτοθβοα. ὙΠΘΙΘ 15 ΠΟ ϑγαυσαηΐ ἰὼ δχίθπα Τἤθτῃ ἴο οἰ Ὺ 
θη ἴη αἰδογθηΐ οἰτουτηδίδποορβ. Ὑοῦ {Π6 τηϊβίακβ ἢ88 Ὀθθὴ οοτὰ- 
ταϊἰοᾶ. Οα {δ6 οὔμου Βαπᾶ, {π6 οοτητηδπᾷ τὼ Μαίδ. χχνἹ!. 19, 20., 
ςς (6 γα ἐμπογοίογθ, δηᾶ ἰθδοῖ 811 παίϊομβ, θδρυϊσιπρ {Βοτὰ, ὅτο.,᾽ γγὯ8 
Δα ἀτοβϑθᾶ ποῦ ΟΠ]Υ ἰο (16 Δροβίϊθβ Ὀὰαὺ ο οὔμυβ Ὀ651468; ἰο 411] {868 
ἀ᾽8ο1 0168 οὗ Ομ τιβυ--λο ΟἸμενοἶι αὖ ὑμαὺ {ἴτηθ, δπά ἴῃ 1ῦ ὑο {86 Ομυτοι 
οἵ Οαοάὐ {πουϑαῖοσ, ΤῊ οοτηχηδηα ταπβδὺ ποὺ ἐπ γοίοσο μθ6 τοβϑσιοίθα 
ἴο {π6 Δροβίί9β 8ἃ5 βοηθ βᾶνβθ ογϑιηρϑά 10, 1 ὈΘΙΟΠρΒ ἐο ἐδ Ολατγοῖι 
96, Οἠγιϑέ. 

ΒΥ {Π15 τηθ8}8 Ὑ76 588] 4150 ἀἴββθυθὺ ἀύσαμηθηΐθ ΤΑΟΥΟΪΥ αὐ λοηιηθηι. 
ἔγοια ὑμοβ6 ἀπΐνουβα Πν ν8}14. [πὰ τϑαβοπῖπσ ἀραϊηδϑὺ {μ6 «6 γ8, Ῥδὰ] 
οἴὔϊθῃ ϑιηρίουθᾶ βυοῖ ἀγρυμμθπίβθ. ΤΟΥ͂ ΓΘ δοσυβίοτμηθα ἴο {Π18 

ο χῃρίδοᾷ οἵ αγριπηθηίαθίοῃ. ΤῸ ἔμθαὶ 10 σου] μᾶνα ἃ]} ὑΠπ6 ϑολοΥ 
ΟΥ ἴπ6 βουπᾶοβὺ Ἰορίο. [π| Ὀθοοταϊηρ' 8}} ὑμῖηρ ἴο 811 πιθη, {86 ὡροβῦ!θ 
Ὀδοδῖηθ 885 ἃ 956. ἰοὸ {μ6 “6νὺ]8 ἴῃ {818 τεβρθοί. Ηδ οιηρ]ουθᾶ ἃ ἔοττα 
οὗἩ τϑαβοῃΐπρ Ἡ ΒΙΟὮ 15 δἰ πχοϑὺ Πα ΊΒΡΘΏΒΔ016 1π ροραΪΑῦ ττϊπρβ. ΜΘ 
865 ΒΑΡΡΙΠ1641 δοοοχατηοαλίοηβ. ΤῈ6 βαθ διρατηθηξαίοη ΟΟΟΌΤΒ 
αἶβο ἴῃ {86 ΕἸρί5616 ἰο {πὸ δρτονβ. ΟΥ̓ σουγβα 1Ὁ 18 οὗ πὸ οτος ἴο 
8, Βανίπρ' ἰοβὺ 105 ΔρρΠ ΘΟ ΡΙ ΠΥ τε {Π6 ἀἸδβαρρθάγαποα οὐ [ῃ8 ῬΘυβοη8 
(9 ὙΠοΙὰ ἴὖ νγα8 αὖ ἢτγδὺ δαάγθβθεα, Οὐημέοπιρογαγίθ5. πιά θυβίοοα δπὰ 
Δρρυθοϊαϊθαᾷ Ὁ. Ζ77)ον ἴοι 105 ροϊαῦ ἀπά Ῥύγροβθ Βαΐ τῦ6 818 ἴῃ 
οἴμοῦ οἰγουτηβίαποοθ δηα τοϊαίϊοηβ δὖ {86 ργοβδθηῦ ἀδὺ:; 1Ὁ σψὰβ ποὺ 
Ἰηξοπαρα [ὉΓ 8. 

Μ|Ιβίακοθ μᾶνα ᾿γθαπθη!ν ὈΘθη τηϑᾶθ ἴῃ τϑίουθηοα ἰο {Π6 ῬΘΥβ018 
αὐάτοββοᾶ. Τῇ ΤΆΥΪΟΥ ΒΌΡΡροβοβ {πᾶ {πμ6 Αροβί]β Ῥϑὰ] βρϑδῖϑβ ἴο 
[16 ἀῃρο]ονίπρ Οθμ 1165 ἴῃ 2 ον. νυ. 20, 21., ψΒΟυθα5 ῬΘΙΊΘΥΘΙΒ ΓΘ 
ταϑαπῦ. Τῆρ Εριβι16 18 ᾿πβου θα ἴο [86 Ἰαύίθν, δηα {Π6 Ὺ ἃ.6 ΒΡΟΚθῃ 
οὗἩ ἴῃ {πΠ6 νϑύβοβ. Τῃ6 βαϊηΐβ βίη ἀδι]ν, δῃα ἐμϑυθίουθ ἀ81}0 ποθ τὸ- 
τηϊθδίοι οὗ 5'η, Ηρποθ ἐμ ρῥτορυϊοίυ οὗ {π6 Ἰαηραδρα ἴῃ απθδίϊοῃ 
ουθα ἴῃ χοϊδίοη ἰο ἐμοὰ. ΤἌΆΘΓΘ 18 80 στουπᾶ ἴον 6 ]ϊονίηρ {πᾶὖ ΔΗ 
ΟΥΒ6Υ οἶαββ 18 Βρόκθὴ ἴο {μ8πη {86 ρϑύβοῃβ δααγθββθα 1 {π6 δομι- 
ταθηοΐηρ γουβο8 οὗ [86 [Ὁ] οσίηρ' Ομαρίου, ἱ. 6. τ1π6 (ΟὐοΥα μία (ΟΝ τΊΒ8-- 
ἐἶδιβ. Οὐ ἐγδηβίαίουβ δανα σὶρ] ΒαρρΡ 1οα 116 Ῥσόποῦπ ψοῖς ἴῃ [86 
ΘΟ γοῦβθ, 88 [86 ρϑύβοῃ οἵ {μ6 νου, δ6 γο γϑοοποῖίεα, γγϑυυατῖβ δπα 
ΤΘαῦ 68. 3 

πα, ιυλαΐ ἢ 
ΤῊΘ Ἰπουρσοίου Βμοῦ]ά α͵80 οσηβιάθυ ἐπ6 παίαγθ οὗ ἃ ὍΟΟΚ ΟΥ 

ταϊηρ, [5 τῷ Βιβίουιοαὶ, ἀϊΔαοίλο, ογταίοσῖοαὶ, ρορίλοαὶ, βοιύθηίιουβ ἢ 
ΤῊΐΒ βύυαγ ψ1] Ὀ6 αἰῤοπᾶθα τ ροοᾶ τοβυ]ῖβ ἴα {6 ΟἹ Τοϑίδπηθπί, 
Τί ὙΠ] 1εδά α8 ἰο ἀΐβοθσῃ βοιαθίμίηρ ὀοπηθοίθα τι {86 υτιίοσβ ΤῊὰΒ 
{86 ῬοΟΚΒβ οὗ Κίπρβ βῃον {μαῦ {ποῖ πύον οὐ Ὑσιίουβ ὈΘ]οηροα ἰο 

1 ὅρο Ο]οσῖοσ, Μαπθ6] α Ἠοττηθπθιηίαπο, Ρ. 175. 6 8δ6ηᾳ. 
2. ὅρα διευοχτοά Ἡρυτιθμ θα ς5, Ρ. 520. ἐἐ δ6ῃῃ. 
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π6 ρυορβϑίΐο οἴαβαρ, ΤῊθ ΟἸγοπίοὶθβ, δρϑῖπ, Ὀθίταν ὑΠϑὶν Του 108] οΥ 
ῬΥΪΘΒΕΥ οτἱρῖπ, Απά 1 {|8 θ6 80, {πὸ ἀθία118 σίνϑη Ὑ71}} τοὶ αῦθ τλ το 

ἴο {π6 Ῥγορμβίβ ἴὰ {π6 οπ6, δῃᾷ ἴο {π6 ρυἹθδβίβ ἴῃ 1π6 οἴμευ. Ἠθῃοβ 10 
18 ὉΠΥΘαβομα 6 ἴο δχρϑοῦ ργθοῖβϑὶυ βίταλαν ἀαδίβ1]8 1ὰ [6 Κτηρβ δπᾶὰ 

ΟἸτομΐοῖοβ, δα Οτααβθορ πᾷ Π6 ΥΥ οὐΐο, ἴῃ {π6ὶ} αὐίδοκθ ου ΟἾτο- 
πἰο168, Δρρθδῦ ἰο μβαγθ ἄοπθ [Ιἢ μιἰβίοιϊοδὶ ὈΟΟΪΚβ, ΤΏ ΠΥ ΒΘΟΟΠΆΓῪ 

84 ΔΡΡΑΓΘΒΕΥ ᾿πδιρηβοδηῦ ραγ Οα 78 ἀρρθαγ, τυ Β1Οἢ [86 Ἰη ονργθίοῦ 
βῃουϊ οὔβουυθ, ᾿πϑβηηθποῖ 88 ΠΟΥ͂ Βμον (16 Ῥδυβοηδ τυ οὗ {Π6 τιον 

Δα {π6 δας Ὠ ΟἿ οὗ 818 παυταῖίνο ἴπ ἃ ΤΥ τιοβῦ ὁοηνιποῖπρ' (0 {Π6 

τοδᾶθσ, ὙΠ Βα βθοβ {86 τοί, βί πα Ρ]6, ἀπρτθίθμπρ' ἑθπου οἵ {Π 686 

οἷά ΒΙΌ16 Ὠϊβίοσῖθβ, 15 οοπῆᾶοποθ ἴῃ [86 Ὠομοδίυ οἵ {861} δαΐῃο 8 

ΜΠ Β6 δημβδποοᾶ. Ηον ἐγ δῃᾶ 118-11 ἃγὸ {π6 βίαίθιμθηίβ οἵ 

Μαῖΐκ ἴῃ μἷ8β α05Ρ61} Ηον νἱνι]γ ἄο68 ἢ6 ῬὈυϊηρ' οαὖ ΤῖποΥ Οἰγοῦτα- 

βίαποοϑ ΟΝ δἀᾶ γαϊαθ α8 Μ06}} 88 ἴοσοβ ἰο 815 ἀθδβουρίίοπβ ' ὙΥ̓θΥΘ 

{π6 Ηἰβίουῖοαὶ Ῥοοκα οὗ {86 ΟΙά διά Νὸν Τοβίαμηθηβ βύμαϊθα ἴῃ ἢ 

πηρατίαϊ βρὶτῖς, {μοῖρ δα μοη οὐ δᾶ σοπαΐπθηθθβ ουά Ὧ6 τηοῦθ 

Το Πγ δοκποσ]θαροά. : 

Τὰ ἀϊδαοο Ὀοοΐκα οὐ υϊθηρδ, ΜΏΙΟΝ ἅγ6 ῬΥΪΠΟΙρΆ ΠΥ ἀδδιρηθα ΤῸ 

τηβίχαοί, τουθαϊοᾶ ἰγαῖμβ βμουϊὰ θ6 ουπᾶ 1ῃ {86 στοϑαύθϑ ΠΌΘΟΥ. 

ΤΆΤ ἐλο τυογὰ 90} Οαοα, ῬΥΟΡΟΥΥ 80. ολ]]64, 18 πιοϑύ βθθῃ. (6 ΓΊΘΥ 

[δ5 Ὑ611 τοιμαγικϑά, {πα ἴῃ (8 βουὺ οὗἩ πυϊπρ [μ6 ΤΠθοϊορίαπ πιαβῦ 

ἀἰβεηρτίβῃ Βούνγθομ {86 ἰββοβίηρβ {πϑυηβῖγεβ 8Πα ἰῃ6 ἃγραταθηίβ 

δια ρίουθᾶ ΒΥ {μ6 βαογθᾷ τυϊίουβ (0 βοὺ ἴμϑηὰ ἔσσῃ. ΤΠΘ ἸΔΡῦο 8ΓΘ 

ἔμ6 γϑβίοϊο, τλ8 ἴοσιαου (μ6 αἰγίπθ βυδ]θοίς-πλαύίον 156. ποθ {Π6 

ΔΥσΌ ΠΛ Πΐ5 ὙΥΠΙΟὮ ΒΘΙΎΘ 88 {ῃ6 τηθᾶῃδ θα ἔῸΣ οαυδβίησ [Π6 1)ινπ6 

(οθομΐηρΒ ἰο Β6 δοορορίθα ἃγ6 οὗ 1685 ἱπιροτίαποθ {μ8π {868 14688 ὑποπι- 

βδῖνθβ ἴο σι μϊοῖ {8686 δύριπηθηΐβ 86 βιθογάϊπαίθ δηα ΔΌΣΙΙΑΓΥ. 

Τλον ταῦ θα τοϊαίάγο ; θαύ {Π6 δββθπίϊα! ὑθδομῖμρβ ὉΠ ΘμηΒΘ 1 ν 68 πυαβὺ Ὀ6 

Δρβοϊαίθ πα ρϑιτηαποηί, ΤΉΘΥ ΤῊΔΥ 6 5Βῃαρθα ἴῃ ΒΟΙὴ8 Τηθαϑατα ὈΥ͂ 

ἰτθ5 δηᾷ οἰτουτηβίδπορθ, Βαυϊπρ ἃ ἴοσοα ἴθ {π6 οΥ65 οἵ οοῃίθιηρο- 

ΤΑΥΐΘ8 ΜΓ ΒΙΟΒ ΠΟΥ οδηποῦ πᾶνο ἴπ {π6 νον οὗ ροβίθσιίγ. ἱπαθρά 4}} 

Υσιπηθηΐβ ἴῃ {π6 τηδῦξου οἵ ἃ ἀϊνίμθ γϑυϑίδίιοῃ ἅτ 8 οομἀαβοθηβῖοι ἴο 

[ηὴ6. ὙΘΆΚΠΘΘΒ οὗ ἰμ6 τοαᾶθσβ. [Ὁ σγοῦθ ΘηΟῸΡ {μα (ἀοα ββου]ά 

ΒΠΏΡΙΥ οοηιπιαπα απα αϑϑεγέ. Μϑιι μα8. ΟΠΪΥ ο ᾿θᾶ ἀπά ΟὔΘΥ. Βαΐ 

(ἀοα δα δἀερίοα ιἷ8 ἀϊνίη8 ᾿πβυγιοίίοηβ ᾽0 τι8 ΟΥ̓ Τη68Π8 Οἵ Ἔχροβίᾳα- 

Ἰαϊίοπβ ἀπά δυρυτηθηΐβ ΜΘ μ Δ1΄6 ΠΘΟΘΒΒΑΙΠΥ τϑἰανθ ϑοτηθύϊπιθϑ 

{π686 διρυτηθηΐβ αγθ ἰβίουϊοαὶ, ἃ5. ὙΠΟ ΦΆΠ.68. 8568 {86 φγθοορύ 

γαβρθοίϊηρ' ρύάυ ον οὐ {86 ρτάγοτ οἵ ἘΠ48, Ηθθτθ {Π0γ6 15 ἃ ΒΓ τ ηρ; 

ὍΡρθαὶ ἰο {π6 76:78, τίμιο ὑμδῃ ἃ 5011 4518. ἔν ὑπ ἀυΐγ. ΤΟ 

ὉΥρατηοηῦ ΤῸΥ ἃ Γαύατο 1Π{8 οοπίαϊποα ἴπ Μαίν, Χχι. 81---89. 15. οἵ (6 

βᾶϊηθ παίΐυτο. [ὑ γγα5 τηϑαηῦ ἴο ΘΟΗΥΪΠΟΘ {Π 6 ῬΘΥΒΟΠΒ ΟΥΙΡΊΠΔΠ]ν δα- 

ἀτγθββεᾶ, Βοίῃ δὔα ρορυΐασ. δπᾶ ἱπιργβββῖνβ, ταίμθυ {88 Θοη νυ ΠΟΙΠρ; 

Δ οομοϊαδῖγθ ὙΤΉΘΥ σοῦ εὐἱογοα Ὑγῖ ἢ ἃ ἹΘῊ 0 1ῃ8 ΠΘΆΓΘΙΒ, 

ταῖμοῪ {πῃ ἴο 811} ταθη ἴῃ 811 ἄταθβ [πβίθδᾶ οὗ θεϊηρ ἄσανη ἔγοχα [86 

Βα ργθῖαθ Ὑ1Π1 οὐ αοἂ δπᾶ {μ6 θββθηθθ οὗ τϑνοϊδιίοι 1561}, ΦΒ6Ὺ 816 
οαὐνατᾷ, ἀπᾶ ἐμογοίογα ἀηβδιβίσγιηρ ἴο ΘΥΘΥΥ͂ ΟἿΘ 

Αποῖμου ἀΠΟΌΠΟΥ αὐίδομίηρ ἰο ἴμ6 ἀ!άδοῦο ρογίίομϑ οὗ {π6 Β10]6 

ἷθ [86 αθβοποθ οὗ ἃ βίου ἀϊάδοῦίο ταοῦμοά. Τῃ6 ἔοττῃ τη ΜΠΙΟΒ 

1 566 Ρᾶρὸ 170. 
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τ υθα]οα ἐγ ῃ 18 οΘοπνουθα 15 ποὺ {π6 οχϑοῦ ἔοστη στ] 18 βυϊ θα ἰο 10 
ϑοσογάϊηρ (0 {μ8 τὰ]65 οὗὁἨ Βαπιδη τιθίοσιο. ΤῊΒ 15. θβρθοίδ!]ν {86 
οαδα ἴῃ {86 Νὸν Τοβίααθηθ. Τμὰβ ἰῃ6 ΤΡΙΒ6165 ργθβοπῦ {π6 ὑγατἢῃ8 
πη 10146 4 ἴῃ ἔμοὰ ἴῃ ἃ βύγ]6 Ὀθοογαῖηρ 8η ΘΡΙ8{16,:--- [Δ 111118, ὉΠΒγ5- 
ἰοιηδύϊο, ἀμ ἴῃ ρατὺ ἀπιμοίμοαϊοαὶ. ΤῊ αἰβοουτβοβ οἵ {π6 ϑδυίοιισ 
Τα ΠΕΠῪ ἀββῦσαθ {πΠ6 ἔοτιι οἵ ἀϊαίοσαθ. Ηργα {(Π6 στοαῦ Ὀμ81η688 οὗἉ 
{88 1Ἰηφουρυθίου 15 ἰο δϑοδγίαϊα {Π6 ἐάεαβ ταθαπῦ ἰο θ6 οοηναυβά, νγ 116 
ἢ Ἰοοῖκβ ἀρομ οἴμοὺ ραγιου]αγβ 85 Βδοοηάασγ, ΤΉΘβ6 1688 Β6 5Βῃοιυ)ά 
Ῥαΐ ἴῃ ἃ Ἰορίονὶ ογᾶβυ. ἀπά σταθμοῦ, τ ΒΘΥΘΌΥ 6 ΤηΔῪ Ρϑύοθῖνϑ {1611} {1116 
τοἰϑθίοα δηα ἀθρθπᾶάθηοθ ομ6 οπ 8ποίμθυ, Ηδ τηδὺ δα]αβὺ ἔπι ἃ8 
ΡΥθι ΐβ685. 8Δη4 ΘΟπΟΙ αβίομβ, ϑηΐθοθάθηΐβ 8ηα σοηβθαυθηΐβ, οϑβθ5. δηὰ 
οἴἴβοίβυ ΤὨῖβ 18 ἰο βοὺ {μϑιὴ ἴῃ ἃ σἸαἀδοῖο ἔουτη 86} 848 τὸ βῃου]α 
ΠΟΥ͂ ΘΟΠΒΙΔΟΥ δἀαρίοα ἰο {ποθ ῖΓ παύατθ, Ώ1Οἢ νγὰβ ἀθβιρηθα ἔῸΓ 81} 
τη ΚΙη, ἃ Πα ποῦ ΤΩΘΓΙΘΙΥ ΤῸ ΟἿ ΟἾ688 ΟΥ̓ ΠΟΙ ΔΓΟΗ. 

ΤῊΘ οταίουῖοαὶ βρθοῖθβ οἵ υυϊηρ 15 Ῥγοιαρίθα ἂἀπα ρευνδάθα ὮΥ 
δηλούΐοθ. [Ι͂ἡ 1Ὁ {μ6 ἰδηρτιιαρο β5υ76115 οαὖ, βοσΓ65. ἸΠΟΥΘΔ56, ΔΡΡ ΠΘΗἐβ 
Ὀδοοπλα ρεγϑοπαῖ γαῖμου μη γοαὶϊ, ΤῊΘ αἰδοίζομβ δηά ἔθ] ηρδ οἵ {88 
ἸηΒΡΙ τα τυ ῦοΥβ 7.6 ὉΠΌΒΌΘΙΥ Θχοιίθα, 50 {Παὐ {ΠΥ Ὀτΐῃρ' ἸΠΘτηβοῖν 68 
Ἰηΐο οἱοβου δοπηθοίοι ὙΠ} ἰλ6 ᾿γαινπ4}5 δαάγοββθα, [Ι}ἢ {Π15 ο886 
Ἐη6 Ἰηὐουργούθυ τησϑύ ΔΘ ΒΟΥ Βῖτη561} τ ὑπὸ πυϊίθθ. Π6 βῃου]ὰ 
τηνοϑῦ Εἰτηβοὶ ἘΠ Ἠ {Ποῖ Δ δοίοηβ, θηὐουϊηρ τηΐο τὐτηδίθ βυτηραίῃ 
τ τἤθ. Ῥϑοῦ]αν αἰ] ] 0165 ΒΟ ΘΟ Δτῖδ6 ἔποσα 818 ΒΡΘΟΙΘΒ. οὗ 
τΥ ηρ᾿, ἴῃ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ οὗ {Π6 τρια πχονοτηθηὺ οἵ ὑπ6 βύυ]6, {Π6 τ ῦ- 
Π688 οἵ ἤρυγαβ, δᾶ {86 οομαρ]θσίοη οὗἉ {π6 ἀοίδ1]8 ᾿πἰστοάποθα, ίδην 
ΘΧΔΙΆΡΙ65. οὐοαϊ ἴῃ {86 Βοτρίατοβ. ΤῈΘ Ῥοοῖὶς οὗ οὉ δρουπμαβ τι ἢ 
1Π6 ΟΥ̓ΔίΟΥΙΟΔΙ ἢ 50 80 {Π6 Ἰαίίοῦ ραγὺ οὗ Ἰβαίδῃ. 1)θα θυ ΠΟΣῚ 18 
τορ]οία τι 10. Ατηοπρ' {π8 ργορϑῦϊο υυϊθπρδ 10 οὔθη οοοατβ. ὙΤΠΘ 
Νεον Ταβίδηχοηῦ Ὄχι] 105 1 ἰο ἃ ὙΘΙῪ ἰαῦρα οχίθηί, Τα ομιοῖῦ Ὀα81- 
Π655 Οὗ {π6 ᾿πίουργθίου 15 ἴο βϑῖζθ {Π6 ρυϊποῖραὶ 1άθ8, πα βερασαίθ 1Ὁ 
ἔγοῖα ΒΘοΟΠαυΎ ομ68. [ΠΠ|685 {Π6 ῬγΘΟΙΒ6 βθηςπηθηῦ 15 Θχίγοίθα 1ῃ 
δι. ΟΙδθαν ἴοστα ἔγοῖη ἃ Ῥᾶθβαρθ ΟΥ̓ ΡΑΓΆΡΤΆΡὮ, [Π6 ΘΧΡΟΒΙΟη, 71} ὃ8 
οομ βοα δηᾶ πηρουίδοί. ὙΥ̓ΘσΘ {Ππ18 ογαίοσιοαὶ βρθοῖθβ οἵ συϊηρ' 
Βοιάουβ οἱ ῬοθΌΥ, 88 1Ὁ οἴη ἄοββ, [μ6 ᾿πηδρὶηδύϊοι 168.48 δ]οπρ' δηά 
οοπέχοϊβ {π6 οἴου [δου Έ168 ; ἀπ ᾿τηδρΊ δοη. 15 τοαυϊτοα οὗ {μ6 τηΐοτ- 
Ῥγϑίθι ῬΓΟΡΟΙ͂Υ ἰο ἀρργθοίδίβ απᾶ ἀπαουβίαπα 10. 4.8 1Ὁ 18 δἀάἀγθββθα 
ἰο {π6 ᾿ραγί, ὑπμ6 μοαχὺ τηυδῦ 6 [8 ομϊοῦ Θχροῦμασ ; θαΐ 86 Βρατύ . 
οδηποῦ Μ16}} δμαῖγβο 14685, ΟΥ βαραγδίθ {Π6 ῥυϊποῖραὶ Ομ65 ἴΠΤΌΤΩ ΒΌ 0 
5 ΔΓΘ ΤΩΘΤΟΙΥ͂ ΔΟΟΘΒΒΟΙΎ. [0 [66]8 ὑπο ῖγ Θοτα ιπθα ἔοτοθ, πα Ὑθοθῖνο8 
ὃ ΒίΓΟΠρΡ᾽ ΠΏΡΓΘΒΒΙΟΏ ΟΥ̓ἸΡΌΪΒ6 [τΌτὰ 1Ὁ; Ὀαύ 1Ὁ τητδύ βυμήγλοι {Π8 
αἰ οὗ πάρτηθπ τ μθη (π6 ἰαβῖ οὗ δηα γ 815 θθρῖπε, Τὴ6 ἸΠθοΪορῪ 
οὔ {86 ᾿ϑατὺ 15 ἐηιριϊδῖυθ; παῖ οὗὁἨ [ῃ6 1η ο]] θοῦ ἰοσίοεα!. [τὰ Βρβακίῃρ 
οὗ {π6 οτγαίογοαὶ Κιπᾶ οὐὗἨ τυϊπρ, {πᾶὺ 5ΌΡ]1πι6 ράββαρθ ἴῃ ἘΔ} 
ΤρΙΒ 6 το ἐμ6 Βοιιδηβ “11 γρϑ!]ν οσουγ (0 {Π6 τηϊπάᾶ, “ἦ ΥΥΠῸ 
Β41] ἸΔῪ ΔΗΥ {πΐπρ' ἰο {πὸ ομαγρ οἵ (οὔ οἰθοὺ ̓ ὅτ. το, ν]ῖ, 
990--59, 
ΤῊ ροοίϊο Κἰπά οὗ νυϊάπρ' 15 ἀπδ] ρου ἴο {μαὐ ΟἿ ψ Β1ΟΝ τγθ Πανο 7αδὺ 

ΒΡοΚθη. Τ1χ 1ὖ {π6 ἱτηαριηδίομ 18 ΤΏΟΤ6 δοῦν; 8Ππα ῬΘΥΠΔΡΒ [πΠ6 ἔογτα 
15 ΤἸΏΟΓΤΘ τηοα!ῆβα ὉΥ οἰτουτμηβίαποθβ δῃα ϑηλοίοη8 ὑμδη {Π6 ἔοστη οἵ {Π6 
ογδϑίουϊοαι. ΤῊ ἱπίογργοίδεϊοα οὗ {μ6 ροούϊοα! ραγίβ οὗ {π6 ΒΙ10]6 15 
ἀπ συ]0, ποῦ πλθυοὶγ θθοασβα {86 Ἰδηρααρα οὗ ΡΟΘΙΓΥ 18 τόσο αΠἤου] 
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ΘΘΏΘΡΆΪΠγ, Ὀαὺ Ὀασαῦθα Οὐθηΐαὶ ροθίσυ ργθβϑθηΐβ νατοὰΒ ἔθαίαγοΒ 
ἘΠ᾿ΊΊΚΘ {π6 ροοίσυ οὗ {86 Υεβί, [ΤῈ 18 τῆοσθ ΠΙΡΏΪΥ οο]ουτοαᾶ: {Π6 
ἀἸούίοι 1β τποῦο ὀχαρρογαίθα, θθοαιβο οὐ [86 σγοαύδυ Ἰυχυτσίδηςο οἵἉ {Π|6 
Θαβίθυῃ ᾿τπηδρὶηϑίϊοη. ΤῊ οἰϊοῦ ἰαβὶς οὗἩ {86 δχροβίίοσ 1168 ἴῃ ἀϊβίϊη- 
συ βμιηρ {Π6 ἔοστη ἔοπὶ {π6 βυββίδμος δπα οἱνίηρ ἴο ϑϑοῖῇ 18 ἄπ 
Ῥίαοα ἀῃᾷ ναϊπθ. [ᾧ ἢδβ8 θθθῃ 7 50 οὐβοσνϑα , {μαῦ {ῃ6 ρορίτυ οὗ [868 
1016 ρου οστηβ ἃ ὑσοίο]α οοθ 10 δϑϑαμηθβ ἃ ῬΥορῃοο οπδγϑοίου: 
ΔΠ6 15 1Ἰηϊοπαρα ἴο θηνταρ {86 το]Πρίοιβ 1ἄθα ΟΥ 4685, 80 ἃ8 ἴο ΟΥβ- 
ΒΔ Δηα ἀἸβραϊδα {Π6 ἀοα1}5 βυστουπαϊπρ ὁ {1} ἃ ἀοῆπιΐα {ϊπ|6 
ΑΥΤῖνθ. [|{ ΒΕΙΎΘΒ 85 8ὴ ΘηγΪορθο οοποθδιηρ {πΠ6 ραγΟ]ΑΥ 165. οἵ 
αἰνίηθ νου 168 8Δη6 ὈΓΘΒΟΥγΙηρ' {Π 610 δ Ζίη 6588 ὑο {π6 τηθηΐα] ἀρρΥθμθη- 
Βῖοη {111 [86 ἀρροϊηϊθα ρουϊοα ἃυῖῖνο, ΤῊΙ1Β 18 ΘΧθι}]1Ε6α ἴῃ 5818} 
ἀθβου!  οη 8, ΘΒΡΘ ΙΔ] ν [Πη6 Βοοομα ρῬαῦί, [Τὺ 15. ]8δὸ β6θὴ ἴῃ (δα ἀ15- 
σΟυγ568 οὗ (Ἰ γιβῦ ταβρθοίπρ' Π15 Θογαληρ', Γοοοσ6α 1ῃ {π6 ὑνγθηΐυ -ἔουσ ἢ 
οπαρύον οὗ Μαεαύμον ΒΒ (ἀοβροὶ. Αὖ οὔμον ἄπημθβ ροθίγυ 15. βϑβθῃίδ!]ν 
αἸἀδοίῖο ἃπα βυτηθο 110, Ὀοϊηρ' ᾿μἰθπᾶθα ἴο ΘΑΙΎΎ μοῖρ οογίδιη Ἰ6θα8 ἴὸ 
{Π6 τη]ηα δηα ἢοαχὺ 11} οΎθαίου ἴοσοο πα οἴθού. ὅδ 1ὖ 18 ἴῃ πχοβὺ οἵ 
{πμ6 Ῥβαΐμαβ, ὙΥΒιοθθνογ οἵ {πμ686 ὕγγο ργΡΟΒΘΒ ἃ ραγ οι αν ρῖθοο οὗ 
ΡῬΟΘΙΧΥ 18 τηϑϑηῦ [0 Βοῦνϑ, (μ6 Το] ρΊΟυΒ 4688 Ἰπου]οαίοα τησβύῦ ποι μου 
Ὀ6 αΠυϊοα ποῦ οὈβουτοα. ΤΟΥ Μ1}} 6 βυβ]θοίοα ἕο [Π6 ὁπ6 ῬυΥΌοθβ8. 
1 {166 ρορίζο ἴση 6 ἰγθαΐθα ἴοο δυριαγν ἃπα ΠΘΟ]ΡΘΠΕΪΥ, 85 
ΤΒΟυΡ 10 ἡ γα οὗὁἨ πὸ τηοϊαθηῦ. ἴῃ βοραγαίϊπρ' {π6 ἴοστα πα {π6 βυῦ- 
σἰζ: 0, ὑῶν ἤσχα χοῦ ἀν 115 ὈΓΤΌΡΘΥΙ ΡΙ806, 8πα ἢ6 ΨΏΟ ΟΥ̓ΘΙ]ΟΟΚΒ 10 
ὙὙ1] ποῦ ουοόϊγα {πὸ βυβρβίδῃοθ 1 ΘΉΨΥΔΡΒ γι {π6 [ΌΓΟΘ ἃπα ΘΠΘΙΡῪ 
Βοϊοηρίηρ ἴο 10. Ῥουβαρθ ΠΗ πηρβίθηοτρ Π88 οὐγϑα {Π8 1ῃ ναοῦ β 
Ῥαῖίβ οὐ μ18 δου θηἙαυΎ Ομ 86 ΑΡοσάϊγρβθ. Βαῦ οὐ {86 οΟΥΒΟΓ 
Βαπᾶ, {86 ἔοσγμι βου ]α ποῦ Ὀ6 ΥἸΡΟΓΟΙΒΙΥ ΟΥ̓ ΤΑΙ Πα 6] γ ᾿ηϑιβύθα ὁ, 1 ἃ 
ΒΥ ἢ βριγιὺ οὗ Δάπογθποθ [0 {π6 ἰούου, 6186 {86 το] σιουβ ὑγατβ οιὰ- 
βοαϊοα ἴῃ 1 ψΨ1}} Ὀ6 ἀδγκοπθᾶ, ΤῸο σγοαῦ πηρογίδῃοθ 15 ἀββισηθά ἰο 1 
1ῃ. {8158 Ἰαύίου ὁᾶβ6. [Ι͂ἢ {Π18 τϑϑροοὺ ΕΠΠούύ μᾶ5 ουοδΌΪΥ ΘΥγθα, 1ῃ Π18 
ον “4 ροοαϊγρέϊος. 

ΤῊΘ αἀάτγοβθβ οὐ Τιδιθοἢ ἰο 18 σψχῖγοβ, θη. ἱν, 23, 24., 15 ροϑίϊο. 
ΤΠ οὈ]θοῦ οὗ {86 Ὀυϊοῦ Ῥόθσα 18 ἴο Βμον {Π|6 Ἰτηταθᾶιαῦθ ΘΟ ΒΘ  ΘΠΟΘΒ 
ΟΥ̓ {86 ᾿πυϑηθοη οὗ δβ. ΝῸ βοοῃϑῦ [δᾶ {Ποὺ θθθῃ ἔογρϑα ἰμδῃ 
Τιδιλθ οι ΠΡ Β τὰ {π6 τηοᾶθ οὗ Π1Β5 τϑυθηρίηρ 8ῃ ᾿μ]σγ. [ΠῚ (ὐαΐῃ, 
ἢδ Ὀοδβίβ, θ6 ἀνδηρσρα βουθηίοα, 1 μδιηθο ψν0}}} ΡῈ ἀνθηροϑᾶ βουθηίΐγ- 
δια -βουθη {πηθ8, Α γοῦπρ' τη πα σουπαδα Ἀΐτη, ἃηα δα Ὀδθη 
5]αῖπη. ΟἸἾΪΥ ΟΠ6 ΠΌΤΟΥ 18 Οοταμη 64 Ὀγ Τμϑηθοῆ. ΕἾΟΙῚ σὶρ αΪΥ 
Δαμβουίηρ ἰο {86 ἔογτηῃ δῃα τηϊδίακιηρ [86 ῬΔΓΔΠ]6]181η, Βοὴθ δᾶγθ 
ΘΥΓΟΠΘΟΊΙΒΙΥ ΒΌΡΡΟΒΘα {πδῦ 4] 8ῖοῃ 15 τηδθ ἔο ἔνχο ταῦτά ογ8.2 

Α8 ἴο {δ βοῃπίθηθουβ Κη οἵἉ τυι{1πηρ', 1018 οαπα ΓΠγουρβουΐ [μ6 ΟἹά 
Ταοβίδηθηΐ, ΥἾ 6 866 1Ὁ ΘΒρθοῖδ νυν ἴῃ Ὁπο56 αἸαἀδοίο 1ηβίγαοίϊοηβ ἡ ΒΙΟἢ 
ὙΘΓΘ. ΟΥΡΊΠΑΙΥ ἀοΙγογρα υἦσα υοῦθ. Τῦ 18 4180 Δα ΠἀΔΠΌΥ Θχθιηρ]1- 
ἤρα ἴῃ Ῥτόνοσρβ. ὙΥ̓μοτο 16 οοουτβ, οἵ τ μδΐονοσ [ἰπα {πὸ ἰοδοῃῖηο Ὀ6 
Θββθῃἕ}} γ, ἐδ 6 861.56 15 αἰνσᾶγβ Ῥγορυδηῦὺ δηά χἱοῖ. ᾿ΓῊΒ ΘΠδΥδοίου βίο 
Θχοῖίθϑ αὐὐθηίοι μα ἰαῖκοα μο] ἃ οὗ {μ6 τβϑλοσυ. Τῃ6 βοη θηίουϑ 
ἴογτα 1π Ψ ΏΙΟΙ Ἰάθαϑβ ἀγο οἰοίμοα τηπδὺ δ βεραγαίθα ἔγοπα ἐμ6 1ᾳ6ᾶ8 
{ποιηβ ῖγοθ. Τὺ 15 δῃ ΘόΠῸ ἴῃ ἃ ατοαῦ ἄοργθα οὗ {86 {1π|68, τηοά68 οὗ 

Ὁ] ]οτίοσ, Ρ. 173. 3. 566 ΠΥ Κ'ελοχοά ΗοΙτηθηθαίο5, Ρ. 828, 
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ἐμουρβύ, Ἰοοαΐ ρϑοῦ τ 165, ἀπ ουτγοηΐ βθη τηθηΐβ ὉτΩα ἡ ΒΙΘΒ 10 τγᾶ5 
ΘΙ] ου οα, Τύ ΘΟ 6 Π68 {αἰμ5, οὗ ὙΒΙΟῺ 10 15 ᾿ηἰοπαρα ἰο 6 {ῃ6 
δχργοββῖνο γνϑῆῖο]6. Ηδποα 1ὖ νγὰβ οἵ γϑῖπθ ΟἹ] ἰο {88 τηθηῃ οὗ ἃ 
οογίαϊῃ ΘΡΟΟΘΆ ; ἔῸγ 105 188 νγχὰβ ὕο Ὀτιπρ {θὰ ἰμΐο Ἰπητηθαϊαία οοπίδος 

᾿ πα 5υιρδίῃν τ 1 ρτοαῦ ἐγαῦμ8. ΕῸΥ ὃϑ 10 15 οὗ ὩΟ τηοταθηί. {15 
15. ἀρραγϑηύ ἔγοπα ραγϑθ 68 δπα Δ] ΘρΌΓΙ68.; 

{7γυϊ, ιὐΐογ 9 
Α οοπβίΔογαίΐοη οὗ {π6 ρδοθ ψῇουθ ἃ θοοΪς τγὰβ ει θη γ71}}} οἴΐοῃ 

(Δολ ταΐα 1(5 Ὠἰβύουϊοδὶ ᾿πὐοσργθίδίιομ, θβρθοῖδ!]ν 1 Ἰοοα ῦν 6 ἴα θη 1 
15 ψ146 βθῆβθ. [Ππ66 1. ρίδοθ νγγχα ᾿ποὶαάς, 

1. ὙΥΏοΥα ἃ ῬΟΟΚ ψὰ8 συϊίθῃ ; 
2. ὝΒεοΙδ ἃ {βίπρ' νγχὰβ βαϊα οὐ (06 : 
ὃ. ΤΏΘ παίυασο οὗ {μ6 ρῖδοθ, οοιῃρυθῃθηάιηρ σΘΟΡΎΘΔΡὮΏΙΟΔΙ ἀπ 

πϑίαταὶ οἰτουτηδίδμοθβ, ρο 0108] ροβιίιοῃ. 
ΤῊ Ρΐδοθ τοὺ 6 ἀϊβοονθγθα --- 
(α) ΒΎοτα οχρύθββ τηθηΐΐομ, 885 Μαί. ν. 1., “μη 1. 29., Δοίβ χυ]!. 

29, Ἠδρτχαο τ 15. πϑϑα α] ἴο γϑιλθηθο (μαῦ Βα βου ρίϊοηβ ἰο (η6 ΝΟῪ 
“Γοβίδτηθηὺ μοοΐτβ οδηποῦ Ὀ6 Γ6]16α οὁη. 

(2) ἘΎομα ᾿ηΐθυηδὶ Οἰτουπηβίδμοθβ οοιηραγθα τ οἴπον δοσουῃΐβ. 
ΠΟβ6 ΤγΠΙΒΗ τηογΘ ΟΥ̓ 1658 ῬγΟῦΆ 016 ουίάθποθ, δοοοσαϊπρ ἰο {61} 
παίασο. [ἶὰὶ {π6 Ῥοοῖς οὗ “00 [86 0 δῖδ πο ὙΘΕῪ ρδ]Ρ816 οὐ οἰθδυ: 
Ραὺ βοῖηθ β6]θνο {πᾶὺ θη οδγο ΠΡ ραὺ ἐοροίπου, Π6 0 ᾿Ἰπαϊοαΐθ 108 
ΘΟΙΏΡΟΒΙΙΟΩ ἴῃ Εἰσγρύ, ποῦ ἴῃ Αγὐδθιὰ οὐ Ῥαϊθδίπθ Τμυβ {Π6 ἀ6- 
βου ροηβ. οὗὁἨ {μ6 Ἰμρροροίδιηυ 8π6 ογοοοῦ]6 ΔΡΡΘδυ ἴο ΒΠΟΥ δ. 
βυθυτηθββ, ὙὙΠ116 νϑΥΙΟΙ5. ᾿πηαρ 68 τηϑηϊ δῦ δ δοαυδιηίδηοθ ὙΠῸ {86 
ΝΗ, 85 ἴῃ ἴσχ. 2θ6., ν1}. 11. ὅχο., γι. 12, ζχο.3 

ΤῊΘ εβἰχίγ- ιν Ῥβδίτα γὰ8 συ ίθηῃ Ὀγ Πδνια θη ἢ6 Π6α Ροΐοτθ 
ΑὈβδίοια πᾷ νγὰβ ἴθ {ῃ8 ὙΠ] ᾶθυπθθθ. Ηδποθ {86 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ Μ6ΓΘ 
βυρσροβίθα ἰο δίτη, “ ΜΥ βοὰὺ] {μιγβίθι ἴὸῦ {Π66. .. ἴθ ἃ ατῪ ἂῃὰ 
ΤΠισϑυ Ἰδηα, ΠΘΥΘ. πὸ ψίου 18. ΤΠ8 15 Ἰηοστθα ἔγοτα βϑνϑσαὶ οὐ 
{886 Βδῖηθ ΘΧρΡυ ΘΙ 08 θοϊηρ Πούα ϑθα ΜΏΙΟΝ ΟΟσαΣ τη {π6 Ὠἰβύοσυ οὗ 
ΑἸ ϑαϊοτα Β σοῦ}! ]Π]οη, τοοοσαθα ἴῃ (86 δοοομα Βοοκ οὗ βδιμμοὶ, 85 νι 61} 
8.5. Ὅπ6 1ηὔθγη8} ἃ πα ΟρΡῪ οὗ {86 ρῥβϑαίγα ἴο βοῖὴβθ οἰμεὺβ ΜΏΙΟΝ τοῖοι ἰο 
{86 βδῖὴθ δυθῃηΐ. 

Ιῃ {86 Ῥϑαΐπο ΕἸΡΙβ6165, 7 ΤΥ ἰθαση ἔγοτα {86 Βαϊ αὐδθϊομ8, [Π6 
ὨΔΙΏΘ5 ΟΥ̓ ῬΘΥΒΟΏβ, 8 Πα ὙδυϊοὰΒ ΟΥΠΘΙ Ῥδυ οι] ΑΥ8, γα τθ ἰῃ6 Δροβύ]θ 
νγᾶ8. ΤΠῺῈΒ ἰμ6 ΤρΙβύ]6 ἰο {ῃ6 Ῥοτηδηβ νγγὰ8 ει το. Ττοπὶ (ὑοτ] τ, 
ἰονγαγαβ ὑπ6 οΟἷοβο οὗ Ῥδ]5 βϑοομᾷ νἱδιὺύ ἰο {πα΄ οἷὖγ. ᾿ΤῊ18. ὁοπ- 
ΟἸυβίοι 4 1865 ἔτοτη ἃ ΘοΙ!ρατβοη οὐἨ οι. χν. 17---352,, χυϊ. 1. 28., 
σι 2 ὅὐοΥ. χ. 1δ, 16., Αοίβ χῖχ. 21., 1 συ. χυΐϊ. 1. ὅἄς., 2 (ὑοῦ. νἱ]. 
9., Αοίβ χχ. 22., δα 1 (ὐοσ. 1. 14.- Το Εἰ ριβ165 ἰο ῬΒΊθηοι, ΕΡμ6- 
βΒ2η8, ΡὮΠΙΡΡΙΔηΒ, δηα (ὐΟ]οββίδηβ ὑγοῦθ σι θη αὖ Βοιηθ αἀυτῖπρ {Π6 
ΔΡΟΒΌΪΘ᾽Β Θαρ νΙΥ, 88 {86 ΓΟ] Ωρ Ῥαββαρθθ Ἰηα]οαία :--- 0, 111. .1.. ἵν. 
1., νι. 20. ; ῬΣ]οιηοη 9. : ΟἹ]. ἴν. 3. 10. 18. ΑὐοοογαϊηρΊΥ, Οἴαβαγ᾽ς λοιι86 
15. τη ]ομθα ἴῃ {μ6 ῬΠ ΜΠ ρρίδη ΕἸ ρ1516. ΤῊ ορεη ολαΐπα 4180 5ῆονν 
{μαὺ Βα πᾶϑ 8] ονθα βουηθ ᾿Ἰρογίυ, ἴῃ σοπίγαβύ υὐιῦ Ὦ18 Ἰρ ΓΙ Βοηπηθηί 
αὖ μβαῦθα μοῦσα μ6 μά Ὀδθὴ Καρύὺ ἴῃ οἷοβα δομῆπθιηθηῦ ΤῊΒ 
ΜΟΥ πραιτώριον (ῬὮ1]. 1. 13.) 4180 ροϊηΐβ ἰο Βοια6 ποῦ (ὑβαῦθᾶ. 

1 ὅθ Ο]]οτίοσ, ῬΡ. 178, 174. 
2. Οοαρᾶσο ΗΙΓΖ6] Β ΟΟἸησηθῃτ8Γ, ᾿. 12, ἢγϑὺ θα! π, 
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ΤῊδ ρα ῦ ]6 οὗ {μ6 ροοᾶ βατωδσιίβῃ, γθοοσαθα 1 ΓΚ χ., ταπιδῦ "Ὁ 
μᾶνο θθθῃ Βροκθῆ πᾶν «ΓΘ πιβΆθτη, ἃ5 [Π6 5326 }6 15 ἰδ]14 οῃ {π6 τοδᾷά 
ἔγοτῃ ἴ το Φουίομο,--- ἃ τοδα τηἴοϑίθα αὐ ΤΟΌΌΘΓΒ. 

Ουν Τιογξ ἀϊβοουγβ γυϑοογαρα ἴθ {μ6 βιχίμ οἰαρίου οὗἨ “981 
(ἀαοβρδὶ 15 βαϊα ἰο πᾶν Ῥθθῃ ἀβ νου ἢ {86 Βυπαρόριιθ δὖ (δρογ- 
δα. [ὑ νγὰ8 {μδυθίουβ βροκβϑῃ ἴῃ ἃ ρα ]1ὁ ρ]8οθ οὔ {μα΄ οἰ, ὙΠΘΥΘ 
Β0 ΤΩΔΗΥ͂ τη] γ80168 μα θ6θὴ πτουσῃύ, ΤῊ15 οχρίδη8 Μαίι. χὶ. 28: 
ἐς Απᾷ {δοι, Οδρεύπδαμη, ψ μον αὐ χα θα ππηΐο πθᾶνθη, 8Π4]Ὁ 6 
Ῥγουρμύὺ ἄοννῃ (0 [6}}: ἴον 1 {16 ταῖρι σου ΒΟ. ἤδνα Ῥθθη 
ἄοπα ἴῃ ἰμ66 Βαᾶ θθθῃ ἄοπα ἴῃ βοάοχ, 10 ψου]α, αν σοι ηθα 81] 
(μ18. ἀαγ.7 ΤῈ οἰγτουμηδίδῃοθ οἵ ρ]α66 ἱπογθαββα {μ6 ρ]Ἱὺ οὗ 815 
ἈΘΑΓΟΥΒ, 

Τη Μαίί. νἱ. 28---80., νὰ τὸ (ο]α {παῦ {Π6 111165 οὗἨ [86 614, ψ ΒΙοἢ 
ΘΡΡΌΘΑΙ 80 Ὀοϑα Ὁ] ἰοτ- αν, ἀτὸ οαὐ ἀονγῃ ἃπα οαβύ Ἰηΐο {86 ονβῃ ἰο- 
ΤΩΟΥΟ. Α σαβύομῃ ργδοίιβοα 1π Ῥαϊθϑίιημθ 18 γϑέουγοα ἴο, οὗ ᾿θαϊϊπρ' 
1[ὴ6 ονθὴβ ΜΠῊ {86 Ἰυχυγιδηῦ ρυᾶβ8 δηα ἤονγουβ οἵ {π6 Η614. «ἢ η 
{π6 Βαρ(ἰϑὺ [1ν68 ἰὴ {π6 ἀοβουύῦ οἡ ἰοοιϑές δα 114 ἤοπου. ΤῊ6 ΡοΟΥ 
Πᾶν [δα ἀροη Ἰοοιιδίβ [ῸΣ τη ῃῦ οΘμἑασ65 ἴῃ Βαϊθδίμθ δπα Αὐδθϊᾶ. 
ΓΒ α8ο {π6 παΐατα οἵ {π6 Αταῦδιδη ἀθβοσύ ὑπγοαρἢ 1 οἢ {Π6 [5Υ86]- 
1ΐαβ Ἰουγηου α 168 ἴο ἃ οογγθοῦ ἀπάθυβίδηαϊηρ οὗ γαυῦϊοῦβ ράββαρ68 1 
1868 Ῥαηίαίθυοβ. 

ΤΒοτΘ οὐὰ δα [1{{{Ὸ ἀουδύ {μαῦ σϑορυδρῃλολὶ πα παύαγαὶ οἰγοῦτη- 
βίδῃοοϑ δχογίθα δὴ ᾿πήπθοποθ προ (Π6 τηη45. οὗ {Π6 βδουϑα ὑυυ!ύθυβ, 
ΔΠα ΘΟΠΒΘΟΑΌΘΆΠΥ οἢ. {86 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΗΒ 86] Βύγ]8 ἴῃ νγ 810. {Π 61’ Ἰάθδ8 
γογο Βοάϊοα ἔουίῃ ; δῃᾶ 1 {Π18 6 80, ἃ Κπον]θᾶσο οὗ βιοῃ οἰγοῦμη- 
Βίδῃοοβ 18 ὩθΟοββαΥυ {0 {Π6 ᾿πἰοΥΡΓΘΌΘΓ ὙΠῸ σγοῦα ΠΥ πἀπαογβίθηά 
νμαῦ [Π6Υ τοί, Ηδποθ {π6 ρϑορταρΥ οἵ Ῥαϊοβϑύπθ 1ἢ ραν] α]αν 
Βῃου ἃ 6 Καονπ, 85 {86 186 ἃΓ6 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΔΙΠΠἸΒΙΟΩΒ (0 16, ΤΏὰΒ ὈΥ ἃ 
Κπον]θάρσα οὗ {88 βιὐυαδίοη οὗ ΤΆΡΟΥ δπα Ηθυθοῃ Υϑβρθοῦυ 6] γ, 79 
οδῃ ΤΘΆ]Π156 186 ὈΓΟΡΟΙ πᾶ {π|] βθῆβθ οὐ Ῥβδΐτῃ ἰχχχῖχ. 12, : ““ ΤῊὴ6 
που ἢ ἀπά {86 βουΐῃ, (μοὰ Βαβὺ ογθαίθα ἰμθῖὰ ; ΤΆΡΟΥ δηα ΠΘυτη ἢ 
5811 τοὐοϊοθ 1ῃ {ΠΥ πϑιμθ. ὙΤΏηθβα ὕνχο τηοπηΐδῖηθ ἃΓ6. ΟΠ. {86 ὕγχο 
βί4οβ. οὐ {86 Φοτάδῃ, θαβδ ἃπα νγϑϑῦ; δπα {θυ σϑργϑβθηῦ ἴῃ {15 Ρ]868 
[π6 δαβϑὺ δηᾷ νγοϑί. «ἀοοογάϊηρὶν 811 [Π6 αυδγίουϑβ οὐ [86 ἤθάνθῃβ ἃγ6 
ΒΡρΘοΙΠ66 --- ποτ, δουΐῃ, ϑαϑβί, ὕγεϑύ, χα ἐΐθ τοογία Β1.4}} γϑίοιοθ ἴἢ 

{16 πδῖη6 οὗ “ Θῃονδῇ. 
ΤῊ φϑποῦαὶ αβρθοὺ οὗ ἃ οουῃίτυ, 18. οἰτηδίθ, γϑρϑίδίϊοι, παίαταὶ 

ῥτοἀυοίίομθ, ΜΠ4 δηϊτααΐβ ἃπα ἀοχηθϑίϊο οπμ68, Δρυο] ΓΘ, Βᾶρ08, 
Θῃοια ἴῃ Π|Κ τϑημοῦ 6 δβίμα!θα, 85 {Π6 Υ ἱπῆπθποθα {π6 ψυουθ᾽ 
1πουρίβ δθᾶ ἀϊοῦοη. ΤΘ ΒΟΘΏΘΙΎ 8πα ουὐνγαια ΡΠ ΘΠΟΠΊΘΏΔ, ΔΤΩΟΩρ; 
ΜΒΙΟΝ {πον ἸΙνοᾶ ἀπά δοίρα πηργθβεθα 0Π6 ᾿τηαριπδίοι δηα Πθασί. 
ῬΟΘΙΥΥ͂ ραγ οι] ν, 18. ΘΒγΙ 6 α τ] Γ ἱπλασθ8 ἀτάνγη ἔγοτα {Π686 οχ- 
ἰοτμδὶ Ῥμθποιιθηδ, ἃ8 {πΠ6 θΟῸΚ οὗ Ῥβαίτηβ δρυπαδηθ ἰοβῆθθ. [ἢ 
11|κ6 ταϑηποῦ ἰμ6 (οΒρ618 οἷν ουιάθηοθ οὗ δὴ δηδίοσουβ 1πῆμπθηοο. 
ΤῊυ5 (86 Κιηράοτη οὗὨ μϑᾶνθῃ 15 δοιηραγθα ἴο ἃ σγϑὶῃ οἵ τηπϑίανα 
βθοᾶ. ΤΠ ργορποβίϊοβ οὗ {86 ψγϑαίμον γθ δ] παρᾶ ο 1ῃ Μαΐίύ, χυ]. 
2, 8, ΤΒδ ουβίοιι οὗ ββμουταθη ἰο οουηΐ {μ6 ἤβῃ {ποὺ πᾶν οδπρῦ 
δὔζου [π6 πϑίβ ἅγα ὑγουρηῦ [0 ΒΠογθ, 15 τϑίδυγϑα ἴο ἴῃ 98 ΧΧΙ. 11. ᾿ 

ΝΟΠΟΣ 5ῃου]ᾶ {μ6 ροζίἑἑεαί ροβιοῃ. ΡῈ πορ]θοίθα 'π σοῃμηθοίοι 
τὰ ρίαρο; ἴον [μ6 ρο 1104] οἰγοιτιβίδποοβ οὐ Ῥα]οβίπθ δὖ {86 Ἐἰπ16 
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σι θη {μα ῬοοκΒ οὗ βδουϊρίαγο σοσο οοταηροβοα γῇ γϑββοϊθα ἴῃ ραχὺ ἴῃ 
ἔμοϑθα ϑουϊρίασοβι ΤῊΙΒ ἱπῆπθποθ 185. Ῥθοι Υ]γ ΟὈΒΘΥγ 8016 ἴῃ {86 
Νον Τοβίδιηθηί. «668. αὖ {μδὖ τη6 γγὰ8 ἀπάοῦ {π6 Βοιαδηβ. ΤῊΘ 
Βοχηδῃ ἰατῦβ ἀπ «6188 τσ β 5011} Θχθυοῖβθα τ ΔΎ 6 ΟἸΘΑΥΥ ἰγδοθά. 
ΤΕ ἀγπαβίυ οὐ [μᾺ8 Ἡ γοαβ ργββϑῃΐβ 1186]} 1 βίυ ΚΊηρ᾽ ΘΟ]Οσ18---ΟΥ6], 
ἀἰββοιαίθ, διαιουβυ Ομ {86 ομθ δᾶηὰ το οἂπ ρϑύοοῖγα ᾿βοιηδῃ 
τοϊογαΐζοι ; οα {86 οἴου, ΖΘ υσῖβ [Ἀπδίϊοίδιη. ΤῈΘ σϑϑαϊηθθβ οὐ [{Π6 

9 ον ἸΒῃ ῬΘΟΡΙ6 ἴο τοῦ 6] ἀραϊηδύ {Π6}} ΘΟΠΟΊΘΤΟΥΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ ἃ5 ὑο86 
ΘΟΠΟΑΏΘΙΌΓΒ ὍΘΙ ΤΟΡΓΘΒθη θα ὈΥ ΒΘΙ ΘΌΨΘΥΠΟΥΒ 85 {πΠ6 ΗἩ ΘΓΟα5, τη 
6 γραδην ὑτδοθᾶ, ΒῪ τωθδηβ οἵ {π688 Ῥο 108] Οἰγουταβίϑποθϑ, 76 
οΔ ἢ Οχρ δία [μ6 οοπίομιρύποιβ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ ριεδίϊοαη 8, ΥΆΛΟΪΝ Ὑγὰ8. ἀδθα 
ΒΥΠΟΠΥΙΔΟΊΒΙΥ ΜΙ} υἱΐε ρόγϑοηθ, ὙΏΟΒΘ «ΓΘ υ]Β ἰαχ-ρ  Π υ 8. ὙΠῸ 
οοἸ]]βοιοα {ἰθαία ἔου {86 Βοιθδῃ ΘΟΠΑΏΘΙΟΥΒ ΠτΌσ {Π 611 ΘΟΌΠ ΤΥ ΤΊΘη 
6.6 ΟὐἸουΒ ἴῃ {86 Θγ68 οἵ {π|610 οι τη θη, ΘΘρΘΟΙΆ ΠΥ 88 ὑΒΘΥ Ὑ6ΓΘ 
οἴνβη ρ! νΥ οὗ δσίοσίοπ Υ 8 δῇ δἰδὸ δχαρίδϊπ {8Π6 ἔγθαθπί ἱπήππο- 
ἰοπβ οὗ {μ6 βαυίουσ ἴο 15 ἀἸΒο 1] 65. δηα οἴμϑυβ 0 ψιποββθα ἢ18 
ἀοΐηρβ, ὑπαῦὺ {Π6 0 Βμου]ᾶ Ὀ6 β:]16ηὺ τοβρϑούϊηρ' Π15 ταῖσδ ]θ8. ἃ ηα Ῥθύβοῃ. 
Ηδς ἀϊᾶ ποὺ νῖβῃ ὅο Ὀ6 τϑοορπἱβθα Ὀγθηηδί ΓΘΙΥ 85 {Π6 Μοββίδῃ, οὐ {88 
ἴαταθ οὗ [15 ταϊρμν ἀθθαβ ἰο Ὀ6 ὈΙαζοα δργοδά, Ἰϑδῦ [π6 βριτιῦ οὗ {88 
6 νγ8, ᾿παραὐϑηῦ οὗὨ ἃ Τογοὶρῃ γοίκθ, βου Ῥγθὰκ ἔοσίμ, ἀπά, ταβκίηρ 
υὕτὴ ἃ Κίησ, αὐλοιωρῦ ἴο ὁΘοπαῦον {86 ῬΟτηΔῊ8Β ΟΥ̓ ΤΌΤΟΘ οἱ ΔΙΤΩΒ. 

πίδιις αταϊἰῖδ, τοϊξ τολαΐ μοῖρ 9 
ΤμᾶοΥ [8185 μοδαᾷ ἀγὸ ᾿ποϊυ θα {Π6 ναγίοιιβ οἰγουπιβίδποθβ {παῦ σοπ- 

Βριχϑᾷ ἰο Ὀτΐπρ δροὰῦ δὴ δνθηῦ, [88 τχθϑῃβ ΟΥ̓ ΜΓ ΠΙΟΝ αρΘαἸπλθης8 
Ὕ6͵6 ταιηογϑαᾶ δηα οὐδβίβοϊθβ βυατιηοπηίθα, ΤΠ6 γθᾶρΟΠΒ οὗ {π6 δροϑ8- 
1168᾽ ψατίδτα θοῦ βρίγίξμαϊ θαρομβ. ΤΉΘΥ Βα Ῥτοπιῖβθθ οἵ αἰνίῃθ 
αἰᾶ, ὈΥ ΜΒΙο ΒΟΥ 6ΥΘ Θποουταρθα ἴῃ {μ61 σου οὗ ἔμ δπα 
ἀἰδιητογθβίθα Ἰαρουσβ. ΤῈ ΗΟΪΡν ϑριτὶῦ γὰβ ροίνθῃ τ0 {Π6πὶ, ἰο 168 
[ἤδιὰ ἱπίο 811 σα. [1 τὰθὰ {ποῖν τοϑοῦσγοθθ ΤΟΥ͂Θ βυθοῦ, γ6 Βῃουα 
Ἰηἰου τοῦ {πεῖν τυ πρθ Δοοου πρὶν. Ηθποθ 1 15 ὙΟΙΥ Ἰποογγθού, 
88 Ὑ7611 88. ἱπιρίοιβ, ο δχρ᾽αίῃ {Π|0 ταϊσαου]οιβ ουγθ8 πυοπρμύ ΟΥ̓ {6 
φροβίϊοβ οὰ παίαταὶ ρυϊποῖρίοβ ΕῸΣ οχδαρίθ, ΤΊ ϑθ βᾶν 8 οὗ 186 ἸΆτηθ 
τηδῃ πο] θα Ὀγ οίοσγ, “" ΤῊΪΒ τηδῃ Ὑγἃ8 ἰᾶτη 6 ΟἸΪΥ δοοογαϊηρ' [0 ΧΘρουγΐ. 
Ἧδ6 πϑνοὺ νας οὖ 411}; 8δὸ {πΠ6 Ῥβορὶθ θοϊιθνθα μ6 οου]Ἱᾶ ποί γγ8}Κ. 
Ῥρϑίοσ δπᾶ 9ομη, μονθνοσ, Ὀθίπρ' τηοτο βαρϑοίοιιβ, {μγϑαύθπθα τη. 
“1π {86 πϑὰθ οὗ {π6 Μαεββίδῃ,᾽ βαϊᾷ {π6ὺ, “βίαμπα αρὶ Το σψοτὰ 
Μδοοίαθ Βαὰ ἃ ταᾶρῖοα] ρον. Ηδ βίοοα ἃρΡ. ΝΟΥ͂ {π6 0 βαν ὑπαὺ 
6. οοὐἹᾶᾷ ταῖκ. Τὸ φῥγανοπῦ 86 οοχωραββίοῃ. οἵ τηθῃ ἔχοι Ὀθὶηρ 
ταγπιθᾶ ἰπΐο ταρδ (αὖ 15 ἀθοθὶ Ὁ), ἢ6 οἤοβθ {π6 πιοϑύ βδρϑοῖοιβ ῬΑΥΙΥ, 
Πα οοππροίοραᾷ Βτη861 τα {86 ἀροβί!68.᾽ 

Ομν. τοῖν 9 
ΤῊΐ5 οοἰποῖάθβ Ὑ ΔΒ δοορο, τ ΐο μ88 θθθῃ δ γοθν ἀθβουιθθα, 
ιοηιοάο, ἤοιυ 3 β ᾿ 
Τη μἰβίοτίο λοΐβ, [μ6 τηοᾶβ ἴῃ ΒΊΟΝ ἃ {μῖηρ 15 οβοϊθα, οὐ [86 ὙΔΥ͂ 

ἴῃ ΜΈΙΟΏ 10 5811 οροταΐθβ, βΒῃουἹᾷ Ὅ6 ορβοσνεά. Τα τπαοᾶθ ἀορθηαβ 
ΟἹ ἃ ψΑΙΙ ΘΕΟΥ͂ ΟΥ̓ οἰγουμαβίαποθθ ΑΒ π6 ΠοΙΥ δἄαρίβ 18 τηϑίμοαβ οὗ 
νου κίηρ' το [Π6 Δρρυθβϑηβίοι οἵ πἰβ ογβαΐασθθ ἃῃα {π6 Θροοῖ ᾿π ΜΘ 
186. ἔνθ, ἃ Κπονϊθᾶρα οἵ {πεῖν ργθναϊθηῦ βοητταθπίβ ἃπα πηρᾶθβ οἵ 
ΒΡΘΘΟΙ 18 ὨΘΟΘΒΒαΤγ. ΤΠ6 ΤΠΔΠΠΘΙ ἴῃ ὙΈΙΟΙ ἃ {μϊπρ' 18 Ὀσουρὺ δρουΐ 
15. οὗἨὨἁ 1658 ΘΟμΒΘαΌΘποΘ ἔμδῃ {π6 {μίπρ' 1561. 1716 τοδμῖξ 15 (86 μὰ 



886 Βεδίἑοαὶϊ Ζηἱογργοξαξίοη. Ὁ 

αἰτηθᾶ αἱ, Ὑβούθαθ {86 τβθᾶηβ οὗ 18 αἰίαϊητηθηΐ, Ὀ6Ιπρ' γψαυϊδὈ]6, 8.6 
ψοΥγ οὗἨ ποίΐθα ΟὨΪΥ 80 ἴὮΓ 88 {π60 ψγοῦθ δάἀαρίθα ἴο βθοῦγθ {π6 
το], ΤΠΘΥ Ὑγ γα {μ6 Ὀοϑῦ σοι οου]α Ὀ6 οιαρὶοΥϑα ἴῃ {π6 οἰγουπι- 
βίδποθϑ; θαΐῦ Ροΐπηρ; τα]αὐνθ {μ6Ὺ οαππούῦ 06 γϑραγάθα ἃ8. 8 βββθῃί8) 
ΟἹΓὁἩἨ Ῥογιδηθηῦ ρατὺ οὗ ἀϊνῖπο ὑγαῦῃ. Ὑδὲ τὸ ᾿ὰ8 Ὀθθῃ ψϑΥν ΘΟμΆτηΟα 
ἴο Ιοοῖκ ἀροπ ὑμοῖλ ἃ8 Βι0Ὰ ----ο αὐΐδοῖ ἴο {πθ τὴ θυ θῃ 85 τηθοῇ γα ]τ6 
48 ὈΘΙοπρΒ ἴο {88 (μίηρβ ἐμϑηλβοῖνοθ ὕο ΜΒΙΟὮ ὉΠΟΥ͂ νγοῦθ Βα βου ν] θη, 
ΤῊ6 τηοᾶθβ 'π ἡ ΒΙΟΒ ονθηΐβ 6 γ6 ὑτοιρῃῦ ἀρουῦ ἀπᾶογ {μα ΟἹα Το8- 
ἰαταθηῦ, ΟΥἹ ὑγα 8 ϑπυποϊαίθα, αν Ὀθθη σΙΡΊΙγ ἀββοοϊαίθα νυ {86 
(λοῖβ {μϑυαβοῖνοβ, 80 ὑμπαῦ ἰο ἄθην {μ6 [ἰβύοτιοαὶ ομαγαοίου οἵὗὁἨ {86 ὁπ 
15 ἀδομχθά ἰδπίαιαοπηῦ ο ἃ ἄθηϊδὶ οὗἩ {86 οὔμοσῦ. ΓΓΠ1Β 18 ἀπρ]]ο8ο- 
Ρμῖοαὶ. [ὑ 15 ἠο οοπίουπα ἀροοδϑογ ὙΤΊῸᾺ 658θηξλαϊ ῬοΙηβ, [0 ΤΩΣ {Π6 
ΘΒΔΠρΡΌΔ016 δπα ἐθιηροΙΆ ΤΥ τι {π6 Θνοι-ἀυγίηρ, Βαύ πψΒ116 νγθ [808 
ῥτοίοϑὺ ἀραϊηβῦ 8η. Ἰηξοσργϑίοη ὑπᾶῦ 18. ὉΠ αΙΒΟυΙπ  πδ ηρ᾽ Δη4 οὐτο- 
ὨΘΟΌ5, 0 τηυβῦ ποῦ Ὀ6 Βυρροβθᾶ ὑπαῦ χα τπύθπα {μύθου ἴο [θββθὴ {Π6 
Θαϊ ΒΟΥ ΕΥ̓ οὗὨ [π6 ταϊτϑοῦϊοιϑ, ἔα 1688 ὅο ἄδην ὑμ6 οχιβύθηοα οὗ βυρου- 
πϑίυγα! ταθᾶπ8, ΥΥΒΘη ἰὖ 18 ΟἸΘΑΙΥ͂ ἀβοουίαι θα {παὺ ἃ ΤαῖΓ8 016 ΟΥ̓ 
τΐγ 168 αγα Ὀ6οη οπιρὶογοά, {πΠ6 βαουθα ΧΟ ποῦ πϑυῖπρ ὈΘΘῊ 
Δ]]Ον τ α το [811 πο [86 ουγτθηῦ ΟΥΤΟΓ οὐ Ὀο]]θνιηρ δηα ΠΥ ηρ' ἃ8 
ΒΌΘΝ δῦ Ὑγ88 ΤΩ ΘΥΘΙΥ παύαταὶ, 76 μου α [Π6π δάμογα ΠΥΤΑΔΥ ὕο {868 
πὐἰγδουϊοαβ. Οοα ἴῃ {μαῦ οα86 θῃιρὶογθᾶ ππιιθι8] τυθῶῃ8 Ὁ {86 
ΔΟΟΟμΙΡ ἰβῃτηθηὺ οἵ μῖ8 ράσροβθ Βαῦ 1Ὁ 15 αὐἰΐθ ῬΟΒ81016 ὑπαῦ {868 
ὙΓΙΟΙΒ θοΐηρ 96 0)78 δηα ποὺ ΠΟΠῪ δχθπρὺ ἔτοτα [ἢ ὀαγγϑηαῦ ΠΟΙΠΟΠΒ 

οὗ {μδὶγ ἄδΥ, ΙΔ 7 Βανα Ὀ6θῃ ᾿ΘΕς το ἀθβουθθ τηοάβθβ δη6 πλθϑῃ8 ὙΘΥῪ 
ΤΩ Οἢ 85 {π6ὺ ψογ {μθη νἱονθα, πουρ ΠΟΥ ὙγΘΓΘ ΒΌΓΟΙΥ ρσυ]αθα ἴῃ 

411 {παὖ τγὰβ πηροτγίαπὺ δπα δββοηία]. ὙΥΆ16 πον αἸά πού τοδί ἃ8 
ταὐγδοῦ]ουβ τ μαῦ τγαβ ποῦ 80, ΠΥ ΠΙΔΥ͂ μᾶνο ἀθβουιθοα ἴῃ 8 ογθηίαὶ 

τηοίοά -- ἴῃ ἃ ἔοσια ομαγαοίθυιβίϊο οἵ {86 Εὐαβέθγῃ τηϊηά --- ουθηΐβ ὑπδῦύ 
ἸΟΟΚ ρ]δοθ, οὐ ὑγαῃ8 10} [μ6 16 Υ τηθαπῦ ἴο Ἰποι]οδία. 

ΤῊΘ ΤΠ Υ ἴα ΜΏΙΟΝ ΘΘΠΠΘΟΠΘΥΙΡ᾽ Β ΔΙΊΤΩΥ Ὑγ88 ἀθβίγουθα τᾶν ὈΘ 
ἰακαα ἰο 1Ππϑίταϊο [8686 ορβουνδίζομβ. Τὰ ἀοβίγασίοι οὗ 1Ὁ νγ88 

οἰἴβοια ὈΥ ἃ ρϑβι ϑπί14] τσὶπα πμοβο οἴθοίβ τη [86 Τὐαθῦ αν θθθῃ 
ἀοβουι θεᾷ ὈΥ τηϑην ἰγάνθ]8τ8. [0 18 πὸ οδ]θοϊζοη ο {818 υἱϑν ὑμπαΐ 
ἔδι6 οὐπιοοῆι 18 ΠΟῪ δϑοοχίαιπθα πού ἴο Ῥ6 ἀθδα]ῃ ΟΥΓὁ Ῥϑβ θη], δηὰ 
ἐπαῦ [π6 τοροσίβ οὗ νδυϊουβ ὑταυθ!]ου8 Βα ἢ 88 ἴον Ῥοσγίδι ἃπὰ Βυυοθ 
τεβρθοίϊπρ {τᾶν ]]6 18 Ὀοΐηρ ᾿πβίθ] ἀοβίχογοα ὈΥ 115 βυβοοδίιηρ' 
Βγοδίῃ, 8.6 ρυοββ δχσρεγδίίομβ. ΕὉΥ (ἀοα 18 βαϊα ἰο πᾶγϑ ϑιηρ ογϑὰ 
[π6 τῦῖπα 5 ἴβ ἀσϑηῦ; δπᾶ {πογοίοτο 1Ὁὺ ψγχ8 μαῦρά «1 βαοῃ αὐ8}1- 
68 88 “6 γ6 βυ ποϊοηῦ το Δοοοιαρ 588} {λ6 Πινῖπο ρασροβθ. 8 τησϑῦύ 

ΔΙ αγΒ αἰβι ρθη Ὀδύνγθθῃ 118 ΟΡ ΑΥΎ οἤἴθοίβ δα [μο86 ἀθβουιθοᾶ 
845 8ροοΐαῖ, ΑΟοοταΙμρῚν 1Ὁ 15 Βα] ἴπ 188, ΧΧχυῇ, 7. “1 Ψ1] βομᾶ ἃ 
ὈΙαβῦ ἀροι μῖπι.) Βαΐ ἴῃ 2 Κίπρβ χῖχ. 8. {818 δνθηΐ 18 τοἰδίβα 1η {86 
Ἡδῦτον Οὐθηΐαὶ τϑηποῦ: “ Τη6 8Δηροὶ οὗ {π6 Ἰιοτὰ ψοπὺ ουὐ ἀπά 

βιποίθ ἴῃ [86 οαπὰρ οὗ μ6 Αββυσίδῃβ δὴ Βυπαγρα ΤΟῸΥ Βοοῦα δπα ἢνβ 
Ὁπουιβαμα,ἢ 
6 τα ἱποϊϊηϑᾶ [ο βᾳρροβϑ {μὲ {π6 ἰταπβδοίίουι τϑοοσγθα 1 θη. 

ΧΧΧΙ, 24-- 30. Βμοι]α ὃ6 οσχρ απο οὐ {π6 βαϊὴθ ὈυΠοΙρΡ]6, πού 
᾿ῦοτα!ν δηα ΠΙβ[ου ΟΠ. 

ΤΊ 15 82ὴ δριβα οὗ {μὲ πηϑίμοα Βδθσθ γϑοοιιτηθηᾶοα ο {πΠ6 1πίογργαίογ, 
τ θη ἘΠΟΏΒοσΗ πᾶ Βδθοσ αἰὐοπιρὺ ὑο δοοοπηΐ ἔογ {πΠ6 Ἔχ γδοσγαϊπδῦν 



Οη Ἡ]εἰογίοαΐϊ ΟἸγεοιηιδίαη ες. 337. 

ὁσουγοηδοα ἐπαξ ἑοοῖς Ὀ]Δ66 δὖ {Π6 Ῥγοιηυϊσαίίοι οὗ [π6 Ιᾶνγ ὈΥ παίυγαῖ 
τηθ8η8, Δ υταΐπρ' {παῦ ΜΒ θη ἃ νἱοθηῦ ἐπα πἀθυβύοτμα, βαοῖι ἃ8. 8.6 ἔγθ- 
αασηῦ ἴῃ {π6 ποϊσμθουτμοοά οἵὨ 5΄᾽΄ π8ϊ, βαρρθηθά, Μοββθβ βοὶζβα ἀροὸπ 
(86 ῬΒβποιάθηομ [ο σὶνθ βαποίϊοι [ο ᾿18 ἰαθσβι ΤῊΘ ΘΗΌΤΘ μδιταίνθ 
15 Ορροββᾷ το ἐπῖ8 βαρροβιίίοη. 511] 1688 18. βυϑῃ Ἰηἰογργθίδθοη οὗ. 
τοϊγβου]οιβ ΟΟΟΌΓΥΘΠΟΟΒ Οη. ὨδίυγΆ) στοῦηβ ΔΡΡΠΙΟΔθ16 ἴῃὰ [86 Νον 

Πδρίατηθαί. Τῆδ ὁοηγογβίοη οὐ δα], [Ὁ Θχϑιηρ]6, τησβύ ποὺ 6 τϑ- 

βοϊνοᾶ υ5. Τμαὺ [86 Τὁσουσγθηοο νγὰ85 ριοίαγοα ἴῃ 15. ἸΤΩΔΡΊΠΔΙΟΙ, 
ΟἹ τϑργββϑηίθα ἴῃ ἃ ἄτα, ὁσπποῦ θ6 δαορίβα, Ηδθγα {π6 ρεψολοίο- 
φίοαϊ ᾿αξοτρτγοίδθίομ [8118 ἴο δοοοιηὺ ἔοτ' {Π6 ῬμΘΠΟΙΊ6ΠΆ. ΝΟΥ οδῃ 

1π6 πιψέϊτε ταλοτρτοίαϊοπ. Ὀ6 Δρρ]164 ἰο {Π6 δυθηΐβ δα Ῥουβοπαρ68 οὗ 
{δ6 Νίδινν Τοϑίδιπθπί. [Ὁ ψὰβ ποῦ {π6 οὐ οἵ {π6 τηγίμῖο. ἘΜ] σῃίοη- 

τηϑηΐ μπᾶ τοιηονοᾶ {6 ᾿ἱπῆπθηοθβ ΠΟ. ταὶρσῦ πᾶν ἰθπαθα (ο 1ΐ,. 
Ὑ μαίθυϑι θ᾽ αβι Π1ὺν [86 ταγίβιο τᾶ  ἤᾶγα ἴῃ {π6 ΟἹὰ ᾿Γαβίαπιθηῦ, 
10 ἢδ5 σογίθ!]Υ ποη6 ἴῃ {π6 ΝΟΥ. 

πμαπάο, τυΐθη 3 44 ιυλαξ ἐΐηι6, απ οἩ. τολιαξ οσοαδίοῃ Κ᾽ 
ΤῊ6 ἰἴΐτωηθ θη ἃ ὈΟΟΚ νγὰϑ υϊ θη Πᾶ5 σουλθ ᾧο ΘΧΘΡΓΟΙΒ6. ἃ τηοϑῦ 

Ἰτηροτίαηῦ ᾿Ἰπἤμπθποθ οὴ 18 Θχθρθβῖβι ΤῊΪΒ 18 ΘΒρΘοΙ ΠΥ [6 οᾶ86 ΜΙᾺ 
86 ΟἹ Τοβίαταθπῦ ϑουρύασοθ, ΤῸ 18. Ῥοββι 016 ὈΥ Ὀυϊηρίηρ' ἄνα {Π6 
4αία οὗ [Βεῖγ οοιηροβίοη ἰο ἃ ἰαΐθσ ρουϊοᾶ ἔπαπ {Ππ6 ὑτὰθ ομ6, ἴο ἅο 
ΑΎΤΑΥ ὙΠῸ ῥτορϑίϊο ἐοτοδιριῦ, ὙΤλῖβ μᾶ8 Ὀθθη ἄοπμθ ; δῃᾶ {μογοίουο 
ΤΑ Οἢ ρδύνϑύβίοι 88 Ὀθθη ἰηὐΓοαποθα ᾿μΐο {Π|6 ΘΧθρ8βὶ8 οὗ {πὸ ἰοχύ, 
τορυρηδηῦ (0 ἐπ παΐατο οἵ ἱπβρίγίίοῃ δηᾶ ἀογοραίοιυ ἴο (οά, 

Τὸ 18. ἀΠΒΔΡΡΙΗΥ [86 οα86 {μὰῦ ΒΟΥ υᾺ] ραγίβ οἵ μ6 Ο]ά Τρβίδσαθηῦ. 
οδῃποῦ ΘΆΒΠΥ͂ θ6 ἀββιρηθα ἰο {μ6 } ῬΓΌΡΟΙ ρουϊοᾶ. Τὰ {π6 ὈΟΟΪΆ5 
οἵ 50, ΟΒτοπίοϊββ, Εἰιβέμογ, [86 ῬΡβδίτηβ ἴῃ ραγύ, ἂγ απ σα] ῦ το ἀρρτο- 
ῥυΐϊαίθ ἴῃ ροϊηύ οὗ πὸ. Υμαῦ ᾿πογθαβθθ [Π6 ῬΘΓΡΙΘΧΙΥ 1Π ΒΟΙῚΘ 
οα568, 15 {π6 ναγιοϑὺν οὗ ρίθοθβ διαρὶου θα πὶ {π6 σοιηροβιίίοη οἵ ἃ ῬΟΟΚ, 
δῃᾶ {π6 βίαρϑϑ {πγοῦρἢ τυ μῖοῖ 10 ραββϑα Ὀθίοτο 10 νγὰβ ΗΠΆΠΥ βού ἔοσίῃ 
ἃ8 6 ΠΟΥ͂ ᾶγα 1. 6βι465, {86 σεπογαΐ ἀαίθ τὰν 6 δρραγθηΐ, 
Τπουρὰ {88 ργοοΐδθ ο6 ὯΘ6 ΟὈΒοῦΓΘ. 

᾿ ΤῊ6 (ἀοβροῖβ δῖ φρίδοθα ἴῃ αἰβογοπῦ γϑαῦβ ὈΥ αἰβδγθηῦ οοτη- 
τἠθηίείοτθ. Βαΐῦ δὖ {π6 στγοαίοδῦ ἱπύθγναὶ ὙΠΟ οδῃ ῬΟΒΒΙΡΙΥ οσχ ϑῦ 
βούνϑοῃ 811 {86 {ἴπλ68 ἀββϑὶῃθα (ο ὑπ 611 Θοπιροβιίίοῃ, {86 οΥἹρη οὗὨ 0Π8. 
οου]Ἱᾶ ποὺ αν Ὀ6θη ἴδῃ ἀϊβίαηύ ἴγοτα {παὺ οὗ δηούμου. 

ΤῊΘ ὥτηθ τὺ Ὀ6 ΚΠΟΨΏ, 
ΕἸγβύ, ἔγοτα βσρ 88 τηθη οη, 88 Ηοβϑδ 1. 1.. βαϊδῇ νἹ. 1. 

᾿ς ΒΘΟΟΠΑῖΥ, ἔγοτα οχργοββίομβ οοῃίαϊηϊηρ ἴῃ {Πστηβοῖν 8 ποίϊοο8. οὗ 
{π6 τη οὗ νυϊηρ. ΤΠ 1 15 ἀρραγομῦ ἴτοτα Ῥοσα. χν. 19., ὑπαύ {Π6΄ 
ἘΣ ρ βΈ16 ἰο (π6 Ῥβοτηδηβ νγὰβ υϊυύθη δίθον [π6 ΘΟΘΟτΥΘ ΠΟ 65 ἢ Αοἰβ χχ. 8.. 
ἡπα [86 ἄχθὺ Ἰοὐΐοσ ἰο [π6 (ον απ ΟἸαγοι. (ὐομραᾶγο 1 ΟΥ̓. Χυ]. 4. 
9., χ. 2. Α ΡτΌροὺ 86 Οὗ {86 ὑϊπλ6 ΜΈ Θη ἃ ὈΟΟΪΚς νγὰ8 τυιθύθπ μὰ ὈΘ6Π. 
ΕἸ Ρ]οΥΘα ἰο οομδαίε ατούϊαβ αὐξοπαρύϊηρ ἰο βμον ὑμπαὺ (ὑδἰτσυ]α νγὰβ 
{μ6 πιαπ ὁ, εἴπ πὰ ϑίθοηῃ Μαριβ ἐΐθ ισἱοποά ὁπ6; ΈΏΘΥΘΑΒ [86 
Βθοοπα ἘΠρΙβυ16 ἰο ὑπ6 ΤἬὨΘββα] ομΐδηβ γγὰ8 υυιθη αὔογ ἴπ6 ἄταθ {Π8. 
γραυϊτοᾶ, Τὸ τχὰβ σοπηροβοά δ Α. Ὁ. 88., (86 ἀαΐθ δββίριιδαά. ὈΥῪ 
Ατοίΐαβ, ἃ5 ὁαπ 6 τηϑᾶθ ουϊδθμύ ἔγομι ᾿πύθεμϑὶ ΘΟΠΒΙἀΘΓΔΌΟΏΒ.. 
Α [86 υβ6 οὗ {Πἷ5 ρυϊποῖρ!θ μαὰ8 θθθὴ τωδᾶθ ψΠθη {Π| βοϊθηπ δᾶ- 

7υταίίοπ ἴπ 1 ΤΊ658. ν. 27. 15 δχρ αϊηθᾶ ὈΥ 10. ΟυῈΘ 88 Υ, [ῃαὺ ““ ἔτότη 
186 Ῥερὶπηϊηρ οὗ {μ6 Ογιβίίδη ἀϊβροπβαίίοη, {πΠ6 Θογιρίασοβ οὐ {86 

ΥΟΙ, 11. Ζ 



888 ΜΒιδίοαϊ Ἱπέογργοίαἐ0Ή, 

ΟΙΑ Ταβίαιαθμς ποῖα τϑϑᾶ ἴῃ ΘΥΘΥΎ ἈΒΒΟΙΔΒΙΥ ἴον αἴγηθ του Βρ. 
Θαϊηῦ Ῥαυ], Κποσίηρ [86 μοι πιἂθ οὔΠ6 ἀροβύο!!ο Θοσωγλίββιουν, ΠΟΥ͂ 
ἀριηδηᾶβ {παὺ [86 βᾶπλθ τοβροοῦ βῃουἹᾶ 6 ραϊά ὧο δ18 συληρβ ΒΟ Ὰ 
Βα Ὀδθη ρίνοῃ (ο ἐμοβα οὔ (86 δποίοπῦ ργορμθίβ: {π18 {μϑυθίοσθ ἰδ ἃ 
Ῥύόροῦ ἀϊτθοίΐοη ἰο 86 ᾿πβογίθα ἴπ {π6,}γϑέ ΕΙρΙ5018 υσιυίθῃ ὈΥ Βῖτη: 
Δα {μ6 ταδηποὺ ἴπ ΜΈΙΘΆ ἰὉ 15 ρίνθη βυρροβίβ 8ῃ ἀυρατηθηῦ {μαὺ {π6 

ἢγϑῦ ἘΡΙβΕ16 ἰο {86 ὙΘββαὶομΐϑη8 τνγὰ8 ἐμ6 δα] θδὺ οὗὨ [ἴ8 ΕἸΡΙ5{168.᾽ 
Βαῦ {π6 Δἀ]υταίάοῃ ἄοο5. ποῦ ἀβρθῃᾷ οπ ψμδὺ 18 μθῦθ βίαίβα, 10 Πδ8 

ποίμίπρ' ἰο ἀο πιὰ {16 ἔπη οὗ {μ6 ἘΡΙΒ[16᾽ 8 ὀοπηροβιίίοη. ΤῊ 

ΔΡΟΞΊ16 νγχᾶβ Ὑθ Ὺ δηχίουβ ἐμαῦ {π6 ᾿πβύσιοίίοπβ πα Δἀπηοη 018 Θοπ- 

ταὰποά ἴῃ [86 ἘΡΙ8116 βμουά Ὅδ δοίβα ἀροῃ ὈΥ πο ΤΉ θαβαιομπίδηβ ἀπά 

ἰοῃᾷ ἰο μοῖν σϑαὰὶ θοποῦύ. Εθμοβ 1.868 Ὠ5 βοίθυηπ δα] τοι, 
Τί οαπποῦ 1611 θ6 ἀουδίοα ἐπαὺ {μ6 οἰτουτηβίαπορβ οὗ {π6 Θροοὰ ἴῃ 

ἙΠΙΘΗ ἃ πτϊηρ' οτἱρὶ παίοα ἀοίθιταϊηθα βοπιθίμιπρ' οὗ 1.8 ομαγδούθυ πᾶ 

ἔοσω. ΑἹ] {86 δνοπίβ δηᾶ το ρίουβ ἰμῆπθποθβ οπαγδοίουιβθο οἱ 10 16 

Ἐποῖν ργθϑθ ὁπ {π6 ταϊπθ. οὐ 1886 Ὑυϊίοσβ, ἘΘΠρΊΟΙΒ ΟἸΓΟυτηβία ΠΟ08 

ἴῃ ραγύϊουϊαῦ το τοῆθοίθα ἴῃ {π6 βδογθα ὈΌΌ 8. 1 οοὐγΊΠ68 Δη 4 5θο δ 

μδᾶνθ τηου]δοᾶ {π6 Ιδησαᾶρα οἵ βουιρύασο, Ἤρδποα γμδῦ γ)88 Οἶθαγ [0 

ὀομίθιαρογαυῖθβ οὗ ἐμ6 δαμοῦβ 18 ορβοασα ἴο 8. ϑϑοῖβ βᾶνθ ραββϑὰ 

ἀγα ὙὙΠῊᾺ ἐμοῖγ Ἐμθουΐθβ.; ἰΔο]αίτΥ ἀπ 18. τῇθθβ ἅτ Τογροίίθῃ :᾿᾽ 

16 1η6 βοτίρῦαθθ παν ταϑον 8]ΠΒΊ018 ἴο {8686 ΤΟΙ ΘΊΟΥΒ ΘΘΥΘΙΩΟΏΙΘΒ 

Δα αδοτταϊίοηβ. Ηδποθ πὶ οτάου ἴο ἀπάοτιβίαπα {μ6 ρϑπῖαβ οὗ {86 

Μοβαΐο Ἰδρ᾿ϑαύίοη, Ερσγρῦ 5μουα 06 ἱκπονγα 88 1 {μθῃ ψγ88, ὙΠ} 105 

Ἰατγβ ἀπ ἀϑαρθθ. ΤῸ Θομργθμθπά {μ6 Μοβαῖο θΟΟΐκΒ ἃ8 076}} ἃ5 {Π|0868 

πτϊτίοη δὐου  οβησαΒ οοπαποϑῦ οὗ ὕδπδδῃ, {π6 ἱπηρατα 1Δο] αὐτο οὔ ἐμ. 

(ἰδπδαηῖίοβ δηᾶ οἴμοῦ ποῖρῃθουτίηρ, ῬΡΘΟρΙ68 βμοι]ᾶ Ὀ68 Κπονῖῃ ὈΥ {μ6 

Ἰηὐογρυθίοσ. 80 ἴοο ἴῃ {π6ὸ Νοὸνν Τϑβίατηθηῦ σγχο ἤπα πυμηθτοῦβ ἰγᾶοθ8 

οἵ ῬΠατβαῖσιη, ϑαδάποοίβηι, ἀπ ονθπ Εὐἰββθῃΐβιη, [ἢ 1116 τοϑηηθῦ [86 

οἱοιαδηίβ οὗ Οποβιϊοϊβμαι τὸ ἀἸβ ΠΟ ΌΪΥ ὑγϑο 8016 ἴῃ Βοτλθ οὔ {μ8 ΕἸ ΡΙ81168, 

ἀηα ἰπ {π86 τυϊηρθ οὗ Φομη. ΘΙ ἅτ {Π6 τ] ρίουβ ᾿λἤπθποθ8 

ΜΠΙΟΝ πανα αθδοίθα {π6 ὁμαγδοίοσ ἀπᾶ ταϑίμοᾶ οἵ {μ6 Ὀ1Ό]Π1οαὶ ὈΟΟΙΒ. 

ΤῊ ὙΘΙΥ͂ ῥγοὐαίοοβ ἀπᾶ ρορυαν βοπεπηθπίβ οἵ 116 ὑπο αγο τηοῦι- 

βο4 {μ6 Ἰδηρτιαρο οὗ ϑουιρίασθ, ἱμουρ (86 Ὑυϊῦθυβ τηὰν ποὺ μᾶΥΘ 

Ββαγοα {Π6Π}. 
ΤῊ ρϑποιαῖ οἰτουπηβίαποθβ οὐ {Π6 θροσβ μανθ οἴϊϑηῃ 166 Ἰπα! ΘΟ 

ἴο {88 οτὶρίπ οὗ ἃ Ὀοοῖ. ΤΆΘΥ μᾶνθ θθθῃ {86 ὑπάΐγεοέ οοσαβίοῃ οὗ 1. 

Βυΐ Ὁ 18 πΘοΘΒθαΙῪ ἴον {π ἱπίουργθίοσ ἰὸ Β66κ ουὖ ἐἦθ ἐπιπιράϊαίθ ἃπὰ 

αϊνοοξ οοοδβῖοθ. [πᾶοοᾶ, νη μουῦ 4 Κπον]θᾶρα οὗ 1Ὁ, τηᾶπν ὈΟΟΪΚΒ 

οαηποῦ Ὀ6 Θομρτμθμᾶθα, Τὺ {π6 οοολβίοι οὔ ῬϑᾺΒ τ Ωρ ἴῸ 

1η6 Οαἰαίϊίζδιι νγὰβ ἐμοῖς Βανίηρ θθθ πα βοάποορα Ὀγ «Γπαἀαϊδίπρ ἐθδοο 5 

ὙΠῸ μαᾶ (υἱδά ἰο υπάοτταῖπο ὑπ6 Δροβίϊοβ δυο ΟΥ̓ δθητταῖπρ' {Βαύ 

6 Ῥο ονοᾶ οἰτουπηοίϑίου. ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ, 8πα {μαὺ ΟΠ τιβθπβ βῃουα οὐὉ- 

βαύψβ {μ6 ἰὰνγ οὗ Μοβοθ. Ηδ σστοίθ {μογοίοσο ο νἱπαϊοαῦθ 818 ἃροβ- 

ἰο11ο ἀϊρηῖύγ, ἀπά ἰο βῃονν {πᾶ {μ6 σΘγθιπ 18) 18 Ὸ, υγᾶ8. πού ΟΡ ΠΡ ΑΙΟΥΥ͂ 

οα ΟἸμτϊβδηβ. Ηδποο {86 ἀοία!] τοβρθοίίηρ' Εἰτηβ6 }} δὖ ὑμ6 Ὀερτπηιηρ, 

ργονίηρ ὑπαῦ [18 οαΠπρ ἕο θ6 δὴ Δροβί]θ νγγὰβ αἰ γ ]γ ἔτοτα αοα: 

ἀπ ἐμαὶ Ῥοίου, 8ὸ αν ἔγοτα Ὀδῖπρ' ΒΡΟΥΙΟΥ 0 Πϊπ, 788 ΘῈ Οἢ ΟΠ6 

οοοαβίοι ἐμ6 βυδ]θοὺ οὗὨ ᾿ἰβ ὀβιβασθ. [ἢ 1|κ6 τθῆῃοῦ [Ππ6 Οσοδβίομ ΟἹ 

1 ῶρο ἢὨς Υγοίία. 
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ἙὑΒΙΟἢ ἐμ βοοοπᾷ ΕἸΡΙ816 ὑο {π6 Οὐοὐιδιδηβ νγαβ συ θη Ὑ011] Θχρ]δὶπ 
{86 ρῬβουαυιῖο5 οἵ Ὁ, ὙΒΟΥ Βα δοίθα ἴῃ οὈθάϊθηοθ ἴο 88 ᾿π]θπο- 
ἰομβ ἀο νουσθᾶ ἱπ {π6 φχθοθαϊπρ Εριβ]6. Βαύ 16 μαᾶ ᾿ϑαγπϑα ἐμαὶ 
Βοιὴθ ϑιποηρ {μοπὶ μ86 ἱπαιΠ]ροᾶ 1ῃ ὉΠΥΤΟΥΓΕΥ͂ δοουβαίιοηβ ἀραϊηβῦ 

Ηΐτα, ΒΥ ψβοπὶ μἷβ δου Υ νγὰ8 ΟὙΘΑΟΥ πθαΚθηθ αὖ (οί. 
Ἡδπμοο Βα δαᾶ Ὀοίῃ ἴο ῥτγαΐβα δῃᾷ ο Ὀ]δτη ---- [ὁ Ῥγαῖβα {πθπλ ΤῸΣ 
ἐμοῖν τον δοπιρ! ποθ ὙΠῸ ἷβ Θοταταθπα ἰο Θχοῖπαθ ὑπ 6 ἱποοδίαουβ 
Ῥοίβοῃ, ἃΠ4 ἰο σθηβατα {μι 6 1} αἰ ΥΙΒΊΟΠ8 88. γ76}} δ8 ὑο ἀθέβια ΒΙπι861} 

ἀραϊηβὺ ὉΠΤΟΥΤΕΥ ομαῦρθθ. 1 18 ἀρραγθηῦ {πᾶῦ {πο γ6 γγὰ8 8 οομῆϊοῦ 

οὗ βοηθταθηίβ ἴῃ Β18 τοϊπα, δια Ὑ ΙΟΒ Β6 τοῖταιπϑα ἔγοτα ϑατη]ηβίου.- 
ἴηρ' {86 βθυθύθ τϑραϊοβ Β6 νγ1ὰ8 ὑγαστδηΐθα ΕΥ̓ [86 οἰγουιτηβίδηοθβ 1Π 
ἀθα!ηρ ἔογεμ, Ἰοϑὺ {μ6 πυϊπᾶβ οἵ 818 σθϑᾶθυβ βῃουἹά 86 Ῥγονοῖκθά ἴο 
ΔΗΡΘΙ ἀρϑληδὺ εἶπ, Ηδ ἐθηλροῦβ τη [10 ἩΙ ΒΟΥ ΘΓ 1π 60η- 
βΒΕαΌΘπ66 οὗὨ 188 ροϑοῦ αν βίαϊα οἵ αἴαίῖτβ ἴῃ (86 ΟοΥϊ μίαῃ ΟἸατΟᾺ ---- 
{86 ἀϊἴογοηΐ ραγῦθ5 σγῃὸ βίοοά αἰ θυομ αν αἰδβοίθα ὑουγαχ 8 1156] 
δια {16 οαυβ8 δ6 τοργθβθηίθα, 

ΤΠ6 ψοτᾶβ οὗ οὖσ Ἰωοχᾶ πὰ Φομη 1. 20, 21. τϑοοῖνθ ἃ ῬθΟΌΙΔΥ 

ΘΏΡΒαβὶβ ἔτοτα ὑμ6 οοοαβίοη οα ὙΒΙΟΝ ΠΘΥ τοῦθ αὐξογθά. [0 νγῶβ 

ὍἬ6η Νίοοάοταυβ μαα οοπιθ ἰο δίτη ὈΥ πἰσαῦ ἰο ἱπαυΐτο οὗ μῖ8 ἀοο- 
ἀτῖπο ἰμαὺ τπ6 ϑανίουν βαϊα, ““ ΕῸΥ δυθυῪ οπα {μαὺ ἀοοίμ 6υ1] Πμαύοίμ. 

186 Πρτῦ, ποῖίμοῦ οοσαθίῃ 6 ἰο {π6 πραῦ, 1οβύ 815 ἀθθαβ βῃοι]α Ρ6 τϑ- 
Ῥτογβᾶ, Βαῦύ μα {μαὺ ἀοϑίβ ἰγαθμ Θοταθία ἰο {π6 ΠΡΗ, ὑμαὺ Βἰ8 ἀθ665 
ΤΩΔΥ 6 τη846 τηϑηϊδϑὺ ἐπαὺ ἐμ6 Ὁ ἅτ στουρῃύ ἴῃ (ἀοα.᾽ 

Τμ6 ᾿ἰπίουργοίου βμοι]α Ὀονγατθ οὗ τοὶ γίπρ οα {16 (1168. οὗὨ {Π6 
Ῥβδ]πι8 δΒ οἱ νίῃρ' [μ86 οοοαβίοῃβ οἢ ὙΓΒΙΘΙ [ΠΟΥ ὙΓΘγ6. ΘομαροΒθα, ϑοτηθ 
ΤΥ 6 οογτθοῦ; δαὖ ΟἾΒΘΙΒ ἅτ ποῦ 80. [πίϑυπαὶ οἰτουμηβίθῃ 68 Τητιϑῦ 

6 ἰγτυβίοα ἴο τόσα ἐμδπὰ μου. Τὰ {π6 {{||6 οἵ {μ6 ξουγ-ϑθοομα 
Ῥβαϊτω, ἴῃ οι {86 βοὴβ οἵ Κουδῇ 88 τοϑηοηθα ΔΡΡΑΓΘΌΥ πᾶ 

ταοϑῦ ῬΓΟΘΘΟΙΥ 88 {Π6 δυῦμοῦβ, ΘΧΡΓΈ5868 ποίμίπρ' ἀοβηϊ6. 4.5 {π086 

ΒΟΠΒ ἃ16 βοραγαϊθα ἔγοτα ἐμ ομΐθῦ ταυβιοῖαι δμα ΟσΟΌΡΥ ἴμθ Ῥἷδοθ 

ΜΠΟΥΘ γα ἀβιλ}}γ βπᾶᾷ [86 δυΐβουβ πᾶῆηθ, [π6 {1016 Δρρθᾶτβ ἴο βρὶνθ 

τπθπὶ 85 {μ6 δαΐμουσβ. Βυΐύ 10 16. ῬΟΒΒΙΡ16 ἐμαὺ [6 Ὺ ὙΟΓΘ ΙΔΘΣΘΙΥ {86 

Ρογοσαθιβ. [π(|8 Ἰαθθου οΆ86, γχα ἅΓ6 ΘΟΙΑΡΘΙ]64 9 ἐπα οαῦ {{|6 

οοσαβίοι ἔτοια (86 Ῥβαΐτα 156 Απᾶ μϑιθ τηϑην {μίπὶς {παΐ 1λαν!α 

παϑ [86 τυϊΐου, αὖ {μ6 ὔπηθ θη 6 8 δχοϊπμ θα ἴγοτα {π6 βδησ- 

ἔαρ ΟΥ̓ ΑΡΒαίουηἘ τϑρϑ]οπθ. ὅ866. 2 ὅδ). χν. 256. Τ1Β νἱθνν 18 
δοριουβῖν ᾿Π]υβίταίοα Ὀγ Βδηάο!ρη. Βαυῦ τῦ 18 ἘχοθθαϊπρῚΥ ἀποογίδιη. 

συδρσίπρ: ἔτοια 1πίθτμαί οἰγοσπαβίδποοϑ, δπά σοπβι ἀθσίηρ ὑμαῦ {Π6 ὙΎΊΟΣ 

ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ {π6 ξδο]ηρ8 οὐ μῖβ δοπίθιμρογδυῖθβ δα 6 ον -Οουπ γΎτηθ 1, 

6 ὅτ ᾿ποϊ᾿ποᾶ (οὸ Ῥίαοα {86 οοτηροβί(ἴοπ ἴῃ (μ6 ΒΑΟΥ ΠΟΙ Ιβιι 6 χι 6, ἃ 

ἔτη οἱὗὨ ορργϑββίοῃ πᾷ ἀββροπάθπου [ὸ {π8 [6.Χ8. Εἰνγα]α αὐίγιθαῦθδ 
τὸ ἴο Κιηρ' Φοομομίδῃ. 

1 366 ΒΔΏΔΟΙΡΒἢΒ ἰον οἵ ΟἸτἰβυϊη γ, 1784, νοὶ]. 1. ΑΡΡοπαϊΣ. 

3. (ΟΏΡΑΙΘ 18 Ὁ16 ῬΒαΙμλοι, βοοοηᾶ θα δίοη, Ρ. 188. 
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ΟΗΑΡ, ΧΙ. 

ἘΧΤΕΉΝΑΙ, ΟἸΒΟΟΜΒΤΑΝΟΕΒ. 

Τν {86 ργθοθάϊμρ' ομαρίθσ, Β1Ὸ ἢ νγχ6 μῶν δμ 164. ΤΠ δέογίοαϊ ΟἸἿγοιηι- 
᾿ βέαηορϑ8, τῦ 111 Ὀ6 Ορβουνϑᾶ {πᾶῦ [86 μροϊπΐβ δια υϑοθα οαμποῦ 6 ρῥγο- 

ῬοΥΐγ οα]]16α ἱπέογπαϊ ἈΘΙρΡ5, 8ἃ8 ᾿γῖὴρ ὙΠ {π6 δουρίασο τύβο 
ΝΟ ΙΙΒΟΣ οαπ ΤΠ6Υ 6 ἀδποιαϊπαίοθα δαίογπαΐ, ἃ8 Ἰγίπρ' ουὖ οἵἩἨ δουιρίαχθ. 
ΤΉΘΥ ἅτ ραυν ἑπίογπαϊ ἀπ ῬΑΥΟΪΥ ὁαίογπαί. 'ΉΘΥ ἅτ σαϊμογοά 
ἔγοτια ἰ[561 δ8 γ768}1 5 ἔγτοτα οἴμοι βουγοθθ. [ἢ 411 οδβθδ, {Π6 1 ουρυθίου 
Βῃουᾶ σοπᾶποὺ 18 Οχ ρα μδίϊο 8 85 τα ἢ ΔῈ ῬΟΒΒΙΌ16 ὈῪ {86 εἰὰ οὗ {πΠ6 
ΒΙΌ16 1561 Βαυῦ {815 15. ΠΏΡΟΒΒΙΡΙΘ 1 Π6 ἄθβῖγα ὅο 6 ἃ βοῦῖδβ νγ76]]} 
Ἰηβίγυοίοα. Ηδ τοηυβϑὺ ἀταν 818 Κηοσίθαᾶρθ οὗ Ῥϑυβοῃβ, 8668, δὰ 
ΦἈΐπρβ ποῦ τοουοὶν ἔγοτα (86 βαουθα ὈοοΙκΒ, Ραῦ αἷβὸ τότῃ οἴμον τϑοοσάβ, 
Απαᾶ {η18 δχίθυμαὶ δββιβίδποθ ροθ8 δίοπρ' γι {π6 Ἰηΐθσμαὶ. Βοία 
ππ ραν οοπίχσθαίθ ο Ὀτΐπρ οαὐ {π6 {π]} τηθαμηρσ, ΤΉΘΥ σδηποῦ 
δια οὐσμῦ ποὺ ἰο Ὀ6 βαραγαίθα, Τὺ 18 ἴῃ ΘΟμΒθαῦθηοα οὗ [815 [Δού--- 
ἴμ6 ρογρϑίμαὶ ἱπιουιαϊχύασο οἵ θοῦμ ἴῃ ΘΧΘρ6Β18---ἰῃδὺ σγχ πάνθ πού 
Ὀ6θη 8016 ἰο πᾶ ἃ ρύόρϑι ρίδοβ οἵ ἱῃβουίίομ ἔοσ {π6 αἰβυϊποῦ ἀθβουῖρ- 
ὕϊοπ οὗὨἩ ρϑῆθγαὶ Βἰβύουυ, ρβϑορταρῃγ, οΒγΟπΟΙορΎ, ὅζο., ὅζο. ἴῃ {π6 ἔογο- 
σοΐπρ' ομαρίοσ, ΤῊ ἔδοίβ οἵ ιἰβίουυ, οἶνι!, βδογθᾶ, δπὰ παίῃτσαὶ, οἵ 
ΘΘΟΡΎΘΔΡΠΥ ἴῃ 1158. ὑνγοίο]α αἰ γι βίομ, οὐ σΠΤΟΠΟΙΟρΎ, ἃ8 Ὑ76}} ἃΒ [η6 τηδη- 
ΠΘΥ85 8η4 ουδίοχῃϑ οὗ δαβύθστηι πϑύϊοηβ, Ὀ6]οπρ᾽ [0 41] [Π6 μ6 88 σγβιο ἢν 
7αδϑὺ Ὀθθῃ οοπβίἀοτθᾶ, ΑἸ] {μᾶὺ ὍΠΟΥ ἴῃ 086 ργθβθηὺ ομαρίον ρουίαϊῃ 
ἰο [86 σοπίοπίβ οὗ {μ6 ργθοθάϊηρ οηθ. 1ου 1688 ΠΟΥ 8.6 τηογΘ ΡΙῸ- 
τηϊηθηῦ δηᾷ οἸοδοίουΒ ἴῃ ΒοΙὴθ ἢθ8 48 {πΠ8ῃ Οἴμοι ; πα ὑμογθίοσθ {Π6 Ὺ 
ταϊρῦ Πανθ ὈθΘη ρα ρϑιμᾶρβ ὑπᾶθὺ βυος ἃ8 δίθ τηοϑὺ αβθοίθα ὈΥ 
ἴθ. ἘῸΣ δχϑηρῖο, [Π6Ὺ ταϊρῦ πᾶν θθθη ρἱδορα {8 φιΐδ, {86 
Πυδὺ ΒΙβύου θα] ρα ο]Σ Θοπβιάθγθα, Βαῦ ἴῃ ὑμαῦ οα86, [Β6Ὺ σουἹὰ 
μᾶγο μδᾶ ἴοο ταποῖ {π6 Δρρϑααποθ οὐ Ὀϑ]οπρίηρ [ο 10, δα {π6 ΟΥΠΘΓ 
Ηϊδύοχλοαὶ ρδυοῦϊατβ σου πᾶν βυβογθά, ΤΠ Ἰαύίο τηῖρηῦ πᾶν 
βϑοιηρᾷ αἰϑθοοϊαίοα ἔγοτῃ {μ6 ᾿πῆἤσπομῃσα οἵ βοῇ ἴδοῦβ, Οὐ αὖὺ ἰθαβύ αἶδ50-- 
οἱαίοά μπαμῖν ἔτοτα ἔμθα. Ηδα ποὺ Ὀθθη ρ]δορά υχιῦ ἢ ὁΠ6 ο[888, [86 
τϑυλϑι ηἶηρ' οἰα58685 τηϊρἢῦ μάνα Πιδα ἃ ὙΘΥΥ αἰδίαπῦ ἀβρθοῦ ἰουγαγαβ {ΠΘι. 
Οἱ {μϊ8 δοοουπί, 6 δανα ὑπουρὺύ τὖ Ὀούζου οὐ {86 ψΠ80]6 ἴο Ῥγθβοπῦ ἃ 
βοραγαΐίθ δπαταθχαίΐο. οὗὨ [μ6 οἰτουταβίδηοθβ ἴῃ αι Θβίι0η, ΔΙ ΠΟΌΡἪ 1π 
ἐμβοιηβοῖνϑβ ἐμ Υ ᾿πίθυθαν δα δοοοΙρϑηΥ 8] 086 ᾿ιϑίοτιοαϊὶ οἰγουχα- 
βίθβῃοθβ δἰγθααν δηυμιογαϊθα, ίαηαϊιπσ, ουὖ ὈΥ {μθιηβοῖνθβ, {861} 
ναϊαθ Μ11} 6 Ὀδύϊου Δρργυθμοπᾶθα. Βαυῦ ἐπ τϑϑᾶθχ τηυδῦ οΥ̓Θὺ ΘῈ ἴπ 
τηϊπα ἐμπαὺ {ποὺ τὸ ιτδηρθᾶ {Π}8 ἴου Θοπυθηΐθηοθ, ποὺ θθοδυβθ ΠΟῪ 
αἄτηϊν οἵ ἃ βϑραγαΐθ δρριιοαϊϊου. Ομ μ6 ΘομίγαγΥ,, ὑΏ6Υ τησϑῦ ΘΥῸΥ 
δηίον ἱπίο πὰ ᾿ἱπῆμπθμῃοα 411 Ἰηνοϑίρδίομβ χοβρθοίϊηρ (6 φιιΐδ, [16 
γιά, [μ6 δὲ, [μ68 φιΐδιις απιοῖϊῖδ. [Ὰ 6 ομ7, [86 φμοπιοάο, [8 φιαπάο. 
ΓΉΘΥ 816 δῇ δββϑῃίδὶ ἱπρτοαϊθηῦ π᾿ ΒΌΟὮ, (ἸΒΟΌΒΒΙΟΒΒ: δηα {Π6 ἰοῦ 
οδηποῦ Ἰοδα ἴο ΔΏΥ ΒΌΤΘ γϑϑυϊὺ ψιτπουὺ {Ποτὰ. 

Ηϊδίογψ, ηοΐαπο απά προϊοείαϑέϊοαί. 
(α.) Ῥτοΐδπα Ηἰβίονυ.---- ΤῊ18 γι] 48 ναῦϊουβ δββίδίαῃοθ, ΤᾺῸΒ ΟἾΒΘΓ 

Ἡἰβίοσιδμβ τοδν τοὶαΐα [μ6 βαιὴθ [δοίβ ὙΒΙΟΒ ἃτα παυταιθα ἴῃ {μ6 Β10]6, 
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Δα 80 οοπῆτστα [86 Ἰαὐξοσ ; ΟΥ {Π6Υ τϑοοτά οἰτουχηβύδηοββ οτηϊ θα ΟΥ 
ΤΩΘΓΘΙΥ Εἰπίορα αὖ ὈΥ {86 βαογθᾶ ὙυΠΘΥΒ: Οἵ, ἀραῖπ, {ΠΟῪ τοὶαΐθ θυθπίβ 
οοππροοίοα Ἡ 1 Βασοὶ 85 ἅτ τϑοογαβθα ἴπ {μ6 Β10]6, [πουρἢ ποῦ Βροκθῃ 
οὗ οτο. ἰβρϑοίϑ]ν 18 Πραῤ ὑμτόνσα ὁπ {86 ουθηΐβ ταθη]οηθα τὰ [88 
Θουρίατοθ, ΒΘ η ΠΟΥ ἃ ῥγθαιοίθα 88 ξαΐασθ, ἃηα ΠΙΒίΟΥΥ οδπ 8[ιονν 
ἴμ6 δ ]ταθηΐ οὗ ργορβθοῖθϑ θυθῃ ἴὰ τοϊηαίθ οἰτουτηβίδῃοθθ, [π ἃ}} 
ἔμοβο Ἰηβίδμποθϑ, 88 7761} 88. οὐμβοὺ ΔηΙορΟυΒ ΟΠ68 ὙΙΟΝ Ὑ7111 Τ Δαν 
βυρσροδβῦ {ποπηιβοῖγθβ ἴο {Π6 ταϊπᾶ, ΟΥΒΘΥ ἈΙβίουδη5 814 ρΎΘΘΕΥ ἴῃ [86 
οἰποϊἀαίϊοη οὗ δουιρύατα ΠΙΒίοΓΥ. 

ΤῊῸ5Β Νδῆυτα ἐογϑίθ]β {μπῦ ΝΊΠονΘη μου] 6 ἰδ κοη. ἀπά ἀοβίγογεα, 
ἀπ ναγΐουβ ἴδοίβ οοπηθοίθα τὴ 105 ἀοδίσαοοη τᾶν 6 Π]πβίγαίθα 
ἔτοια Ὀϊοάοσιβ ϑοαΐιβ. Υ 6 ΔΒΒΌΤΩΘ 88 ἸΠΟΟΠ ΓΟν ΓΕ ]6 {παὺ {π6 ἀ6- 
βίσυσίομ οὗὨ {π6 ΟΥ̓ ὈΥ ΟΥ̓ΔΧΑΓΘΒ 15 γϑίδυσθα ἰο, σον ὕοοϊς Ρ]866 
δθουύ 606, Β.0., Δοοογάϊηο ἰο ΟἸϊηέοπ, ποὺ {π6 Ῥγθνιοῦβ οαρίαχα οὗἉ 10 
Ὁ Αὐϑδορβ, τοίοστβα ἰο ὈῪ ᾿ιοάοταβ Βιοῦ]α8, 11. 26., ὅθ. ὙΠῸ ῥγο- 
Ῥμοῦ βαυβ {πᾶὺ (86 1 Βαρι αηΐβ βμου]α ΡῈ ἀσαηκ (1. 10.), ἃπα {15 18 
οομῆντηθᾶ ᾿γ Πἰοάοταβ. [πὰ ομϑρ. 11. 6. 6 ῥγϑαϊοίβ ὑμαῦ {86 ρσαΐθϑ οἵ 
{πα γἶνεσ βῃουϊᾷ Ὀ6 ορϑῃθᾶ, δπα {π6 ραΐδοθ αἰββοϊνθα. ἊαΑσοογαϊηρὶν 
[86 Εἰδίουΐδῃ το] αίθβ, {πδὺ {86 τῖνοῦ Ὀσοῖτα ἄονγα ὑπ ηὐν ἔα ]ΟΠρΡΒ οὗ [Π6 
7811, ἀπά ονοσῆονοα ρατὺ οὗ [86 ον, πα {μ6 Κιίπρ' Ὀατηῦ ὨμηΒ6} Ὁ 
ὙΠῸ Ηἰβ ραῖδοθ. ““ Τὴδ βρο]] οὗἩ βῖϊνου δπᾶ {16 5001} οὗ ροὶα "ἢ (11. 9.) 
ΔΥ6 [86 “τηθην ἰα]οηίβ᾽ οὗ Ὠιοάοτιβ. [{8 ἀθβίγαοθομ Ὑγ88 4180 (0 Ὀ6 
ἰοίαϊ, 88 ὑγχ8 566 ἔγοιῃ 1. 8, 9.; 1. 11. 18., 111. 17,18, 19.; δηα {86Γ86- 
ἔοσ {π6 οἹἀοβὺ Ηἰβίουϊδηβ, ϑίσαρο, Ηοχοδοίαβ, Αὐτίδη, δηα οἴπουβ, αἰ 
ποὺ Κπον δ χδοῦυ {86 ρ]δοθ ψΠΘγΟ 1ὖὉ μα Ὀ66η. 
ΤῊ δοοουπὺ οὗ Ἡο το ἀδαί σίνεμ ὈΥ [ὉΚ6, ἴὰ Αοἰβ χῖ]. 20---24.., 

15 ΘΟμ τι 64 ἀηα οογτοβογαίθα ὈΥ “οβθρῆσθ. Τμθ ρ͵δοθ, (ὑθβατθα, 18 
ἴῃ βάτὴθ ; {86 Ἀββθι θυ, {π6 ογαίζομ, {π6 ρουρθοῦβ τοῦθ, {Π6 Ἰπηρὶου8 

δ χοϊαπηδίϊομβ οὐ {πΠ6 ρϑορίβ, {μ6 βυδάθῃ ἀθαίῃ, δ 1ἴπ θοίῃ. Ὁ} δθέ 
ἄαψ οἵ Τιλκα, χα Ἰθδγῃ ἔτοπι “ οβθρμαβ, ὕο μανα Ὀθθπ [86 Βθοοπα ἀδγ οὗ 
{μ6 Ρα]1ο σάτηθθ. ΤῊ γοψαΐ αρρατγοῖ γγαβ ὃι ΤΟ 6 ΤἹΟΏ]Υ οονογθὰ 10 
βου, τοβθοϊπρ' [Π6 τὰγβ οἵ {π6 βὰπ ἔ]]Π1ηρ' ΠΡΟῚ 10. 

Τη Αοίβ ἴχ. 31. {π6 ΟὨΌΤΟΙ65. ἀγα βϑια τὸ αν δα χτϑϑῦ ἴγοτῃ {ἢ8 

Ῥογβθοιθοη {π6 0 μα Βυβγθα βίποο Βίθρηθηβ ἀθαίμ. ΤῊΘ οασβθ οἵ 
ἐμαΐ τϑϑὺ 15. Τουμαᾶ ἴῃ Φόβορμαβ. - Οδἰραϊα αὖ {Π15 τὰ6 ογάδγθα Ἠ18 

τηᾶρα ἴο Ἠ6 βοῦ ἊΡ ἴπ {Π6 ἰθίαρ]6, ΒΟ} Θχοϊῥοα στϑαῦ ὁρροβιίίοῃ ΠΌΤΩ 

186 9168. Ηδθποο {86 Οτβυδηβ ποτα ἰϑ εν ἀπτλοϊθβίθα ὈΥ {86 «6008, 
βίποθ {86 Ἰαύίου ὙΟ͵Θ ΘηρΥΟΒΒοα ὈΥ ΔΠΟΙΒΘΣ τηδίΐου, 50 1μδγάμου, 1)8 
ὙΥ οἰΐθ. δηά οἴμουβ. 
ΤῊ ῬγοΡΒθοΥ οὗ ἐμ βανίουν γοβροοίπρ' {Π6 ἀοβίσποίίοῃ οὗ “ ὁγυδβᾶ- 

Ἰοα, τϑοογάβα ἴῃ Μαίυ. χχῖν., 15 βιυΚΙΏΡΊΥ ἀπᾶ ταϊπυΐθΥ Ἔχ] αἰ πθα ὈΥ 
ἔπ Εἰβύουυ ἡ ΒΙοἢ όοβθρμαβ ρῖνοβ οὗ [Π6 βῖθρϑ δπᾷ οαρύαγα οἵ ἐ᾽ Θγαβά]θτη. 

Αρϑΐπ, {π6 Ἔχἰβίθμοθ οὗ αἱΐαγβ αὖ Αὐμθηβ ἀβαϊοαίθα ο απ μπάποιοι 
Οοά, Δοῖβ κυὶϊ!. 28., 1Β νγ8}1 αὐοβίβα Ὀγ Ῥμιηοβίγαϊαβ δπα Ῥϑυβθῃῖδ8. 
ΤῊ ἴοσμοσ πεῖίθθ, ἴῃ [15 116 οἵ Αρο]]οπίαβ3, “10 15 ὙΊΒΟΥ (οὸ 
ΒΡΘΔΚ Ὑ7611 οἵ 81] {πὸ ροᾶβ, δἀπᾶ ββρϑοῖδ!]ν αὖ Αὐπθηβ, γΠΘγα αἶδὸ ἃγΘ 
οἰ ϑοίθα δία οὐ ἀπκπονη ροᾶβ." Ῥδαβδηϊαβ ἴπ ἢ18 ἀδβουρίοπ οἵ 
Αὐἰιοαὅ, βαγ8, (μα “ αἰίατβ οὗ {86 υπϊζπονσπι ρῸ618 ἢ οσιβίθα αἱ Ῥ]ιὰ- 

Σς ἀρυθοι δια (8 ΠρΙΏ81η8, ὈΥ Τδγαγᾶ, γο]. " Ῥ. 127, οἐ δεηᾳ:. ΝΕ ὝΟΥΚ, 1852, 
ΥἹ, ὥ, 51; 
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Ἰθτοῃ, ὁπ6 οὗ ἐμ μαυρουσβ οὗ Αὐἰβοηβ, ΤΏθ86 Ὑυο 8, Βρθακιηρ οὗ 
1π6 δἰΐατβ οο]βδοῦ νυ, υ88 {μ6 ρίαταὶ, “ἐο μπλποιοη φοίδ," ὙΨΆΘΥΘΆΒ 
[86 Δροβί]8 τϑίδβιβ ἴο ἃ β'πρ]θ αἱίαν, τα 118 Ἰπβουρίιοπ. 

(6.) ἘοοΙ οβἰαβίιοαὶ μἰβύοσυ.---- 18 18 οἱ 1688 δ τὸν ὑμᾶπ ργοΐαπα ἢῖ8- 
ΤΟΙΎ, Ὀθοαιβα οὗ {86 ὙϑῪ βμογύ ρϑγϊοᾶ δπιργασθα ἴῃ {86 Νον ᾿᾿ϑβία- 
τηθηΐ Ηἰδύοσυ, δπᾶ ψασίουβ οἵμϑὺ οἰγουτηβίδμοθθ οονίουβ ἴο 81}. Οοο8- 
ΒΙΟΠΆΠΥ ΒΟΎΘΥΟΙ ἰῦ ταδῦ οοπῆτστα δπᾶ 1Π]υβίταίϊθ σγμαῦ 18 Τουπά 1ῃ 
Βουιρίατγο. 

Τῆυβ {π6 δοοουπίβ σίνθῃ ὈῪ Του] απ, ΕἸαΒθθῖτ8, μα οὔβουβ γϑ- 
βροοῦηρ Ῥείθυ Β ἀθαίῃ ὅν ογμοϊεῖορ, 1]υδύγαϊθ Δ ἢ χχὶ. 18, 19., 

ἐς ὙΏ6η. ἰβοὰ βμαϊ μὲ οἱᾷ, ἐλοιι ςμαϊξ εἰγοίοἶ, ἐογέδ ἐν μαπάς, δια 
ΔΗΟΙΠΟΙ 5881] οἰτὰ [π66," ὅτο., τοίθυσιηρ ἰο ἴπ6 ἀθαίῃ οὗἨ [86 ὁγοββ, ἀπὰ 
(6 ρἰτάϊηρ ἀρδουῦ {μ6 Ἰοΐπβ ὙΠ ὦ οἱοίθ, Τὴ6 ἀϊνίϑίοπβ ἴῃ {π6 (ὐογῖπ- 
τηΐαπ οἤυτ οι, πίοι ἐπα ἀροβίϊα ἴῃ μού [18 Ἰούθουβ ἰαπηθηΐβ ἀπά ὁ6η- 
ΒΌΓΘΒ, ΔΡΡΘΔΣ τὸ μᾶγο δχιβίθα [Ὁ1 ἃ Θομϑι θυ} 016 {τηθ, ΤΉΘΥ Ὑγ6Γ ποῦ 
Θη τοῖν μθαϊϑᾶ Ὀγ {μ6 ἱπῆπθποο οὗ Ῥδὰ]. ΟἸδθπλθηῦβ Εριβθ το {86 
(ον πιΐδηβ, 861 οχίδηῦ, βῃονβ ἃ βίδίβ οὗ δήδίγβ ἴθ [86 βᾶῖὴθ ομαγοίι 

ΘΒΒΘΕ ΠΥ βίτηιαν. ΤΠὰΒ [16 Ἰαύου ἘΡΙΒ116 οοπῆττηβ {86 δοοουηῦ ρίνθῃ 
ἴῃ {π6 ΘΑ ]ΘΙ ΟΠ68. 

Τὰ [π6 βδτὴθ Τα 6 7, 76 θα ἔγοτα ομυγοι ἰβίουυ, ὑπαὶ Ὀοΐμ 
ΔΡρδιἸδίΐομβ, ργθθϑγέογβ οὐ οἷθγ8 ἀπ δίβορε (πρεσβύτεροι, ἃπὰ ἐπίσ- 

κοποι), ὍΘΙ αὖ ᾿γβῦ ΒΥ ποηγιηοιβ, ΤῊΪΒ ρρθδᾶῦβ ΕΌτα «Θγοιθ, ἴῃ {86 
τουτί οομίατυ, δα ἩΠΠΑΥΥ οὗ Βοτηθ. [ύ 15 αἰδοὸ ο βοῖὴθ δχίθηὐ β8η0- 
ποπϑᾶ Ὀγ {86 Αροβίο!ο (ὐοπβε δα οπβ, ὈΥ ΟἸγγβοβίοια, δπα ᾿Γμθοαογού, 

ΘΟἢ. ἐΘΒΠΤΩΟΠΥ 888 {π6 ρτθαίθι. νοὶ αὐ, ̓ παβυλιο ἃ8 οαβύοιῃ παα βού 
ἴῃ ΒΙΓΟΠΡΊΥ ἴῃ 8π Ορροβῖία ἀϊγθοίίοπ, Ὀϊαάϊηρ [7 ὕἤο δημι1]αῦο 8}} 
ἰτᾶοθΒ οἵἉ {πρὶν οὐἱρίπδὶ δαμα]ῦγν. 

ΟἈτγοποΐοφγ,.----ΠἸ18 15 Θαρ]ογθα 1π ἀϑοοσίαϊ ἰηρ' 1[π6 οὐάον δηα ἀαἴθβ 
οἵ δνυθηίβ ἴῃ ἰδίου. Α Κπονθᾶρα οὗ 1ῦ 185. ἩΘΟΘΒΒΑΎῪ [ῸΣ ἀπάοΥ- 
βίδπαϊησ βοπὶθ Ῥατίβ οἵ βουιρύατθ, Ὑ 8116. 10 15 ὉΒ6[ἃ] ἴῃ οἰ ποϊἀαίιτρ 
οἰἴμοῖβ. Ῥουῆαρα {16 ταοβῦ πηρογίδηὐ ἀσῦν Ὁ Βοῦνθβθ 15. 6. δβοϑυ- 
ἰαἰπιιθηῦ οὗἹ {π6 δοοοιρ  βμτηθπύ οὗ ρυόρμθοῖθθ. Τύ 6115 θούῃ ψ ΠΘη 
δ δνρηῦ νγὰ8 Τογοίοϊ ἃ ἀπα θη 1 ἴοοΚ ὈἾδ06, 

ΕνΟΥῪ παίλομ ᾿88 βοῖὴθ Ὑϑιλδιτ. 818 ἀαύθ ΠΠΌΤη ὙΠ1ΟΒ 81] οοτηραία- 
οπΒ βοῦ οὐὐ. Τῆυβ (μ6 Βοιαδηβ τοῖοι ἔτοιη ὑπ6 Ὀυ]αϊπρ' οἵ Βομη6, 
Αιῦ.ο. Τμο Οὐϑοῖκβ μαᾶγνα ἐμοῖν ΟἸγιριδᾶβ, ἰμ6 γβὺ οὗ σοι 18 776 
γραῦβ Β.0.,» ὦ 6.9 {86 ϑ8τα οὗἩ Ὀ Ζζίαῃ. ὙΤθ86 Ροϊηΐβ ΓΘ ἰθΥτη θα ἐροοῇΐ8. 
Η 4168 [85 ρίνϑῃ ἃ 11δὺ οἵ {μϑιὰ. 

αχϊουϑ γϑιηδυῖζα 0] 6 ουθηΐβ 8Γ6 γϑοογαθα τη δουρίαγθ, ὨΙΟῊ ἢχ [Π6 
ῬΥΌΡΟΥ ἀϊν βίοι οἵ ββογθά ομγοόποίοσυ. ὙΤμυΒ {Π6 «6078 τϑοῖοι ἔοτα 
[μ6 ογοαξίοῃ, {μ6 Ποοά, {π6 ὁχοάμβ, (μ6 Ρυϊ]αϊηρ; οὗἉ [86 ἴδια ]6. 

ΤῊΘ ἤχβῇ ϑροοῖῦ!. Ῥαρίπϑ σι {μ6 ογθαίίομ δηα θυ παῦθϑ τυ {116 
ἀεϊυρο. ὙΠῸ ἀυγαίίοπ οὗὁ 1ὑ ὁδπ Ὀ6 ραίμοιθά ΟΠΙΥ ἔοτα ϑουϊρίασθ 
1561 Βυῦ Βοῖθ γα βᾶγυθ πὸ οἴμοι τρϑυῖτα οὗ {πιὸ πῃ {π6 ἂρα οἱ 
ΘΔ ρα Δ ἢ αὖ {86 διγί οἵὗὨἨ ὑμ6 8οῃ ταϑηθδοποᾶ : δῃα {86 Ηρργον, 
βαιηδγίαη, δα ϑαρίπαριηὐ ΟἸΠΕΥ ἔγοτα ὁμ6 Ὁ ποίμοΥ 1ἢ Βοπη6 οὗ {π6 

» 360 ὙΥΠΙΟΙ 8 ΒΘαΙ σίου, νο]. 1. Ῥ. 111. δὲ βοᾳᾳ., ἰμἰγᾷ δἀϊίοη; δὰ Ἠδοκοίξ ὁπ {86 
Αοἰβ, ῬΡ. 244, 245. 

5. ΟἸΤΟΠΒΟΪΟΔΎΥ, γο], ἱ. Ὁ. 211. δέ βεηῃ. 
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Ῥαγϊουϊασθ. ὙΠ6 ἢγβὺ 8 1666 γϑᾶγβ; {π6 βοροομᾶ 1807 ; {πὸ {πἰνά 
2262. «[οβϑρῆυβ ἀραῖῃ, π88 2266. 
ΤῊ βαοοπά ροιῖοά, γϑϑοβίμηρ ἔτοτα {π6 ἀθίαρα ἰο {π6 μιυίμ οὗ ΑΡγαὰ- 

δῖα, οδ 6 ἀοίουταϊηθα ΟὨ]Ὺ ὈΥ {86 δουρύσσοβ. [π 1Ὁ 880 ἐμ Η6- 
Ἀτον, ϑϑιιαγιίαη, δπᾶ ΠΧ Χ, αἰἴου τ] ο]ν ; {86 Βγοὺ ταβκιπρ τῦ 292 : 
{86 βοοομά 942 ; {μ6 {πιτὰ 1072. «[οβϑρῇυβ μὰ5 998. 
ΤΏ (μἰτά, τοδοβίηρ ἔγοστα {86 σα] ηρ οὗ ΑΡγδμᾶτη ἰο [λ6 ἀ 6 νθύᾶπ 8 

ἔγοια Εἰργρύ, 18 ΟἸΙοασῖν ἀοίοιταιπθα ἔτοσα ϑουιρίαγ ; ἃπα 411 ἀρτθθ ἴῃ 
ἀϊ, νἱΖ. 480 γθ815. 

ΤῊ ἔουτ ροιϊοᾶ οχίθηαβ ἔγοτη {π6 δχοῦαβ ἴο {π6 Ὀαϊ]άϊηρ οὗὨ {6 
ἐθιρ]6 ὈΥ ϑοϊοιηοη, δη4 τηπϑὺ α͵βο Ὀ6 ἀοθίθυτηϊπθα Ὁ ϑουιρίασ Βαϊ 
ΘΟΠΒΙἄογα 016 ἀΠου 0165 ἀτὸ σοπποϑοίθα τ 10. Τὴ 1 ἹΚΊηρΒ νυἱ. 1. 1 15 
ὈΧΡΥΘΒΒΙΥ πβἰαίθα το Ὀ6 480 γϑᾶσβ. Βαῦ {{185 οἰαῖπ ἰθβυτημοπυ μὰ5 Ὁ ἢ 
ΤἸηγα! δαϊθα ὁπ νατουβ σχουμπᾶθβι Ὑπὸ ΤΠ ΧΧ, μάν 440, [πὰ {86 
ῬΆΓ4116] ραββᾶρθ, 2 Οβσοι. 111. 2., {ποτ 15 πὰ ἀαἴθ. «[οβθρθπβ, ΤΠθο- 
ῬἈῖ]α5, ΟἸθιαθηβ, Αὐτιοᾶνβ, μα οὔμϑυβ βθοῖὰ ἕο βάν ὅθι Ἰσπογδηύ οἵ 

{86 οομαρυϊαθίοι 480, ον {μ6γ μανὸ ἀπδγοηῦ πασθογ8. ΒΘ ΡΙαΒ, Ἰῃ 
ἐμ6 ἔασι σοηίατυ, πγβῦ ταϑη οηΒ 10, ἃπα ἢ6 ἄἀοο65 ποὺ δαορύ 10... ΤῊΘ 
οοτηρυϊείίοι οἵ δί. Ῥαὺὶ (Αοίβ χῖῖ. 20.) ἀρρϑαγ8 ἰο ὃ6 ἀραϊπβὺ 1ὖ; [ῸΣ 
ὉΥ αβϑιρῃῖηρ 460 γϑαϊβ 88 {86 {ϊπλ6 ἔσομαι {π6 αἰνιβίομ οἵ {Π6 Δ 415 {11} 
ϑαιαι6] {μ6 Ῥτορβοί, μ6 τηδῖςοβ 679, νἱΖ., 54] 40 - Τλαν!α 40 -Ἐ 5ο]ο- 
ΤΏ0 5) ὃ. [|π ΘοΟμβοαῦθηοθ οἵ {π686 δπα οὐ Θομβι ἀθυδίζουβ, τηοϑὺ 
ΟὨΤΟΠΟΪΟρ ΓΒ πᾶγθ δββαηθα ἃ ἸΟΠΡῸΓ οοηραϊαϊίοι ὑπᾶπ {π6 480 ἴῃ 
1 Κιίηρβ. Τβυβ Ῥοίανϊυβ μὰβ ὅ19, 1)6 Τουγποιιῖπο ὅ00, (τοβυν6}} 
δ49, ὅδϑοκβοη ὅ79, ϑουγδσιὰβ 680, ῬοΖοι 962, 1)65 νιρποίθβ 648, 
ΟἸϊπΐοπ πᾶ Οὐμπῖηρἤδιμα 612, δουπδυι 880. Τὺ 18 Δρραγθηΐ, μου - 
ΟΥΌσ, ὑπαὺ ταϑην οὐ ἐπ6 ὀοπβιἀθγύίομβ βίαίθα 885 απίδνουγαθίθ τὸ 
886 γουϊοά 480 ἃγὸ πυρδΐουυ. πὸ ΠΤΧΧ, πᾶν 440 ὈΥ͂ ἃ τηϑγὰ 
τηϊβία κα οὐ ἱπίθγομδηρσα δούνθοῃ {π6 ἰούίοιβ ϑΞ-ξ80, μὰ 3--40, δ8 
ὙΜΙΠΟΣ ἂμα ΤΒοηΐυβ πᾶν οὐβοῦνθα. Τὴ οπηιΐδοίοη οὗ ἃ ἀαΐθ ἴῃ 
ΟἸΌΠ16165 Ῥύόνθβ ποίμίηρ. ΝΟΣ Οδπ ΔΩΥ Μορηῦ 6 αἰἰδομθα ἰὸ 
ὉΠ ΒΘΡΒ; Β1η66 Β6 πᾶ8 γψᾶῦῖοιβ δοοοιηίβ οὗ {86 ρουιοα ὅ92, 612, 682, 
ΗΒ ἀοίδ] οὐ [16 ρῬαυίουϊαυβ οἴγοβ 609 γΘΆΓΒ, ἴθ 10. ἢ6 τηΔΚ685 ἃ 
τοϊβίαϊκθ Ὀγ οτοϊ πρ [86 20 γϑᾶῦβ οἵ {86 αὐ αὖ 1Κ 1υ]  }- ἡθαυτη, δπα 
Ραυῤάπρ' πὸ ταῦθ ἔθη 12 Ῥούσθοῃ ΕΝ} θα ϑάσαθὶ. Ηδ βῃου]ὰ μ6 
οοττοοίθα ὃγ βἰσκίηρ οὐ (86 γϑὰῦ οὗ Ξμδιαραν, ἀπα δααϊηρ (μ6 20 
γοᾶγβ οὗ {π6 δὐϊκ, ΒΊΟΝ τηᾶῖκοβ 628 γϑαγβὶ Ηδ]6532 15 ντοηρ ἸΏ 
ΔΒδΙρπΐηρ 621 γθᾶγΒ ἴο ἐ[ὈΒορμα8, 85 ΟἸτΐομ μα8 βῆοση. ὙΠαὺύ Εἰαδ6- 
μὲυβ ἢγχβὺ τηθηὐοπβ {π6 480 ὙΘΑΥΒ 18 ΠῸ δυραχηθηῦ ἀραϊηδύ 10, [Ὁ 18 
πού τ {πᾶὖ Β6 ΒΤηΒ611 ἄοοθβ πού δαορῦ 1; [ὉΓ Ὁπουρὶι μ6 μᾶ8 600 
γοαΓ5 88 {Π6 Ἰπίογναὶ ἴῃ ὁΠ6 ΡΪαο6, ἀπ ὑπουρῆ [18 ἀοίδ1} οχ ἃἀποίμοι 
οοοδβίοῃ ρἶνεβ 618 5, {μ6γθ 18 πὸ ἀοαβὺ ὑμπαὺ Β18 οὐσι αἴθ 15 {μδ΄ 6ΧὨ1- 
Ὀἱτοα ἴῃ Ὠϊ8 {80165, ΒΟῊΝ 185 480, ΝῸΣ σδῃ 8ΠΥ͂ ΘΟΠΟΙαβῖοπ ππίδνουτ- 
8016 ἰο 480 6 ἀοδυορα ἔγοτα {μ6 490 οἵ Αααϊα, ϑυτωσάδομυβ, δηά 
ΤΠοοδοίϊοι ; ἔγοπι 86 5|]6θηοα οὗ Οσίρϑθῃ, γβο δἀάμποαβ {π6 ρᾶββᾶρθ 
τ ποῦ ΔηΥ οοτηρυίαίϊίοι ; ΟΥ ἴγοια {μ6 ὅ92 οὗ {886 ΟἸήπθβα «6 ν78, 
ὙΥΒΙΟΪ 15 (Ά]κοα ἔτοτα “οβορῆυ8. ΤῈῊ6 ΟὨΪΥ γ68] Οἰσουταβίϑποθ ἀρδληβὺ 

1 866 ΟἸΙπέοηἶδβ Εδβιὶ Η]] 6 πἰοὶ, γο]. . Ρ. 911. 
2 ΟΠ ΓΟΠΟΙΪΟΡΎ, γο]. 1. Ρ. 399., βθθοπᾷ φα! οη. 
83 Οἴγοη. ἱ. Ρ. 78. 4 Ῥίῷρ. Χ. 14. ΡΡ. 502, 508.. 
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{π6 Ηφῦτον ἴῃ 1 Κίηρβ υἱ, 1., 18 {16 σοτιραίαίίοη οὗἨ δύ, Ῥαὰ] ἴῃ {88 
ΒοΟΙΚ οὗ Δοίβ, Βαυΐ ἄοεβ Δοίβ χἱῇ. 20. ρῖνο {π6 οοτηρυΐαίίοπ οὗὨ {π6 
ΔΡΟΒΕΪα ἔσομαι (86 ἀϊνίβίοπ οὗ {π6 ἰδπ48 11] ϑαιηϑὶ 88 460. Ὑθ818 ἢ 
Οὐογίαϊηγ, αοοογαϊηφ ἐο ἐδι6 σοπιπιοη ἐεσί, Βαὺ ΟΤΘΒΌΔΟΙΒ Π88, ἴῃ 18 
1ΠΠ6Ι τηλτρίη, ὧς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. Ἰζαὶ μετὰ ταῦτα 
ἔδωκε: ἀπά μΔοθταππ μ885 μ686 ψουβ ἴθ {πὸ ἰθχύ, Υ̓́μθη ᾿γ 
Ἰοοῖ αὖ [π6 δυύπουιν ἴον {818 τϑδάίηρ, γα πα {πδὖ 10 σοπβιβίβ οἵ {π6 
{Ὦγθ6 οἰἀοϑὺ δηᾶ βεϑὺ Μ855., ἴπ δἀαϊθοη ὑο οὔμϑι θυ! ἀθη06---Δα ΟΣ Υ 
βΒαποίθηῦ ἰο γϑοοιημπθπα [Ὁ 88 [π6 οὐ σῖπα] ὁπ6. ΘΟΟΓαΙΠΡΊΥ, 88 {π6 
Ῥδββαρδ {μ6η βίαπᾶβ, [μ6 δροβίϊθ ἄοϑβ ποὺ 84Υ ὑμαῦ ἔγομα {86 αἀἰνιβίοι οἵ 
(ὐαπαδῃ {11 ϑαμλιο] νγὰβ 460 γϑαῖβ. ΤῸ ταὐϑοῦ ἐμ γεϑάϊηρ οἵ 4, Β, Ὁ; 
ὙΠ ἐμ6 τϑιηατκ {μπαὺ 10 ἀΓΟΒ6 ἔγοτα δὴ δὐξθιηρῦ ο τϑίηονθ ὑμ6 οἤγο- 
ποϊορίοα! ἀΠΠΟΌΪΟν, Βθθιηβ 00 8 ΘΟΠΥΧΆΙΥ ὕο 81} Βουπά οὐ Ποἶβπα. [Τὺ 18 
ἃ. τη 6 6 θαρρίηρ' οὗ {π6 αποδίϊομ. ᾿ 

Τὴ γϑοκοῃίηρ' Ἂρ [μ6 ρογοαβ παιηβᾶ ἴῃ {πΠ6 ἰδίου οἵ {88 «Γπᾶρ68, 
ἔθθγθ 18 στϑαὺ πποουίαϊηΐγ. ὙΤΈΘΓΘ 15 ἃ ομδβηα δέον {μ6 ἀθϑίμ οὗὁἨ Μοββεβ. 
Ὕγ 6 τὸ ποὺ ἰοϊά νιμαῦ νγὰβ [πλ6 ἀυταίίοι οὗ [86 σονοσητηθπῦ οὗ «οβῆπδ, 
δια {π6 6]ἄθυβ, [1 τασϑδὺ 6 ΒΌρΡρ)]164 ΒΥ οοπμ]δοίαγαθ. ΤΠΘΓΙΘ 18 880 ἃ 
οἤαβιι θοίνγθοη {π6 ἀοαίῃ οὗ ϑαμίβοι δηα {86 οἰθοίϊοπ οἵ ὅΐδι!, μι ἢ 

ταυϑὺ 6 ΒΡ] 16 ἴῃ [16 βᾶτηβ χα. Τ}6 ἀυταίίοι οἵ ΘΒδταρ αι Τα]6 18 

ποῦ ρίνθῃη. Ν ῖῦμον ἰ8 {86 Ἰηίοννδι Ὀθένγθοα ΟἹ θοπΒ ἀθαΐῃ πὰ Δ1- 
τ 6 ΘΟ Β δοοδϑββίοη. [ἢ [86 βᾶπλθ τηϑηηθγ [Π6 ροτοα οὔ [βγα6}᾽ 85 σθῆθυσαὶ 
ΟΥ̓ ἸΔο αἰ Υ ῥσδνυίουβ ὑο ἐμπὶν ὀρργοββίοι ὈΥ {86 «Ατατηοηϊίαβ 18. ἀμπηθη- 

ἀοποᾶ, Τ0 ἴβ Ῥγόθδῦ 16, αἶβο, {μαὺ 16 πυταογΒ 8.6 ρίνϑῃ βωπιηιαγὶῳ ἀπά 

γομπαϊῳ ἴὰ βοῖια ἱπβίθησθϑ, ἔοσ γγ6 ἢπα 40 {ῃγθ6 ὕτη68 (111. 11.. ν. 51. 
γ11. 28.). βόιια ἡπᾶσοθβ αἶδοὸ ὙΠῸ 816 ΘΟΙΛΙΤΊΟΗΙΪΥ ΘΟμΒΙ ἀογθα Βυαο βίο 
Ὑ6͵6 ῬΥΟΌΔΌΙΪΥ οοπέοηιρογαπθοι8. ΤὮΘΒ8 δῃά οὐμον οοῃβι ἀογδίμοηβ ὙὙΒ1ΟᾺ 

ταῖρι Ὀ6 δἀάυοοά, βΒῃονγ {88 οχίγθμαθ ἀποουίϑι τυ αὐίδομίπρ (0 ΔᾺΥ 

ΘΕΤΟΠΟΙΟΡῪ οὗ {π6 ραιϊοᾶ οι γαοθᾶ ἴπ {π6 ΒΟΟΚ οἵ δυᾶρθβθ. ἀπὰ νγ8 
816 ἔγ66 ἰο οΘοηξδβ8, πού ϑίδπαίπρ' 811 {π6 οα]ου]αίίοπβ οἵ Η 4168, Ὁ] η-- 
ἴοπ,, “80 ἴκβοη, δῃηα ΟΠ 6Υ8, γ780 τηᾶ]ςθ [μ6 ρουϊοᾶ τασοῖ ἸΙοπρογῦ ἰμδη 480, 

ἐμαῦ {π6 αἰτίου ἐϊπηθ 15. ἃ8 ρυόθθῦ ]6 δηᾶ ν16}} βαρρογίθα 88 Δηγ οἵ ὉΠ6]18. 
Τὸ 15 δδορίοα Ὀγ Τ7ββμδν, Τμθηΐαβ, ἀμ 61]. ΤῊΘ Ἰαβὺ ὕνγο ψυθ 8 ΠαΥΘ 
το μάογϑα 1Ὁ γΘΓῪ ῥτόρΆ}16. Του 1688 [π6 Δα ΒοΥ Υ οἵ ἐοβθρμιβ μδβ 

οομίν! ας ἸΔΥρ νυ ἰο ΤΟΥ͂Σ βυβρίοῖοπ οα {π6 βού ἀδίθ: θαὺ Π1Β 8ὰ- 
ΒΟΥ ἰ5 σου 1116 ἀραῖπδῦ [86 Μαβογθῦῖο ἰθχί, Τῦ 15 δατηϊ θα ὈΥ 
Ἡ 6165 δπᾶ ΟἸπίοη, ἐμαῦ ΤΠ οβοραβ μα8 ταϑᾶθ τηϊβίακοθ, ΤῸ βΒΑῪ Ὑ 1 
[86 ἴοσταου, {μαὺ ““ [ῃ6 ρευϊοα οὗ 480 γ6818 15 ἃ ἔογρβιυ, ξοϊδίθα ἴηΐο {18 
ἰοχί ΟΕ1 Κίηρβ, 18 τάβῃ δηᾷ δυρίίγασγ. Ὑοῦ ΟἸϊπίομ ἀββθηίβ ἴο {86 
αϑϑουθγαίίΐοῃ. Ἷγ6 δᾶάμπαγο ἰο {μ6 ἰοχὺ οὔ Ἱ Κίηρβ, βίπιοα 10 15 ποΐ ὁ0ῃ- 

ἐταδιούοα Ὀγ [μ6ὸ Αροβίίθ Ῥδὰϊ ἴπ {μ6 Αοίβ, δἂ8 ὰ8 Ὀ661Π ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΥ͂ 
Δϑββιηθά : δη4 βἴποθ 1Ὁ 18 ἸΏ ρΟββ1 016 ο ῥγόνθ ἴγομα [Π 6 ὨΙΒΙΟΥΥ ἴῃ [86 

ΒοοΙς οὗ συᾶροβ {πᾶῦ ἃ Ἰοηροι πιο οἰαρββά ἔγοτα {π6 ϑχοάιβ ἴο {86 
Τουπάαϊίοπ οἵ {π6 ἐθίωρῖίθ. Νὸ οοιηραυίϊαίζομι ὙΠΟ. νγ8 Βᾶνο Ἰοοκοα 
Ἰηΐο 15 οὶ ἐδι6 το]ιοῖο ταοτα Κρ ὶν μη μ6 ἩΘΌτον οπο.ἷ 
Το Δ ρεγϊοά, τϑϑομίηρ ἔγοτα {π6 ἰουπάσθοι οὗἨ 116 θίαρὶβ ὈΥ͂ 

ΘΟΪοταοπ ἰο {π6 τοΐατῃ οὗ ἐπ 76.718 ἔγτοπι [86 ΒΥ ]ομΐδπ ΟΕ, 15 
ραϊμογθᾶ ἄτοπα ϑουϊρίατα δηᾷ {86 1 Χ Χ., μον ἀρτθθ ἴῃ τρβκίηρ' 10 

1 ὅ66 ΤΒοπίπβ ου 1 Κἰπρ8 γἱ. 1. ; απᾶ Καὶ ἴῃ Ὠδτρίβομο Βοϊίγάρθ Ζὰ ἄορ ΤΉΘΟΙΟΡ Βομθῃ 
ΒΟ ΞΟ Βδίϊοη. 
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416 γεατβ, Βαὲ Φοβθρῃαβ, ἃ5Β ρίνθῃ ΒΥ Ηδίββ, τραϊοβ 16 498, “ΠΙΟΝ 
18. 1685 ργόθδ} ]6, 
ΤῊ βιχίῃ ρογϊοα γθϑομθθ ἔγογτα {π6 τϑϑίογαίίοπ οὗ {π6 «[οὺὺβ ἰο {86 

δισί οὗ σοθυ5, δηᾶ 15 οοἸ]δοίβα δἰτηοδὺ βηθ γον ἔγοτα ῥχγοίβῃηθ δὰ- 
ἴποῦθ. ἴῦββῃου τράκεβ Ὁ ὅ86 γεαῖβ. ΤῊΙΒ ἀοο8 πού απδυ ἔγοση {Π6 
ϑορυυδρτηί, 

Τι ψΠμὴ ΒῈ βϑϑὴ ἔγοια (88 ρυθοθαϊῃρ' βίαἰθαθηίβ ὑμπαῦ ἔπογθ 15. 8 
τλοσο δχίθπθα ομτοπο ορῪ ἐουπάρα οπ 86 ϑαρίπεριηὐ πα οομβττηθα 
ΡΥ “9 οβθρῆυβ, πᾷ ἃ ββουίσ. οπθ ἀουῖγθα ἴγοτη {86 Μαβογοίϊο ἰοχύ, 
ΤῊ Ἰαϊίαυ 18 ἐπαῦ δἀδορίοα Ὀγ [86 ἘΠρ]Β. ἐσϑηβ]αίουβ πα Ρ]δοθα 
ἴῃ [86 τηδυρίῃ οἵ οὔὐ ΒΙ0168, ψΠο56 τηοϑὺ ἀἰβηρυ θα δανοσείαβ 
816 ἴϊβεμον, ΟἸϊαΐοπ, ἀα σου !]. Ὁμ6 ἸΟΠΡΟΥΙ ΟὨΤΟΠΟΪΟΡῪ ΔΒ 
Ῥδθϑη βυρροτγίοα ὙΠ στοῦ ᾿ραγπίπρ ΕΥ̓ Ηάγ68, «8οίχβοι, ὅπ Η4]68, 
ἴο “Βοβ6 ἀγρυχιθηίβ ποίμίηρ μα8. Ὅθοη δἀαθα ὈΥ (86 βυρθγῆοίαὶ αϊ5- 
βουίαϊΐου οὗ Ἐ 0556], ργθῆχϑα ἰο μῖ5 “" Οομππϑούϊοῃ οὗ ϑδογθά δῃὰ Ῥτο- 
ἔαπιβ Ἡ!᾿βίουυ ἔγομα [86 ἄθαίλι οὗ οβίαδ ὅο 186 ἀθο]πα οὗἉ {π6 ΚΙπράοτηβ 
οὗ [5186] δηᾷ “448. ΤΟ οἰο ἀϊδγθποθ θθύνθθῃ {Π|6 ὑνχο βοθθιλββ 
5. Τουπᾷ ἴπ [86 Πγϑὺ ροσγϊοᾶ, ἔγοτα {86 ογθαῦίοι ἰο [88 ἀβίπρθ, δπά 
ἔγτοτῃ [μϑηοα ἰο ΑΡσαμθη, ὙΥΆ16 {μπ6 Ἡ ΘΌΓΘΥ τηϑῖκοβ 1666 ἔγοπι {Π6 
ογθαϊΐοι το {16 Ποοᾶ, {π6 ϑορίπαριηῦ μΠα5 2262.0 Απᾶ ψ 8116 [Π8 
ΦὌΥΩΘΥ μ85 292 ἔτοσα {π6 Βοοᾶ ἰο ΑὈγΑμδτὴ Β δισίῃ, [Π6 Ἰαυύου πὰ5 1072. 

[ὰ οοπμβθαθπθποα οὗ {πθ86 γαγϊδίϊομβ ἃπᾷ ἃ ΒιηΆ} 16 ὁη6 ἴῃ {π6 ἴῃ - 
τοΥνα] ἴγοτα [88 δχοᾶυβ ἴο {μ6 ουαπάείζομῃ οὗὨ ϑοϊοτμοπβ ὑθιαρ] 6. [86 
ἐϊπαθ {μαῦ οἰαρβοᾶ ἴγτομυ {88 ογϑαίϊοῃ ἰο ὑπ Ὀισίῃ οἵ ΟἸγῖβῦ 15 δθουύ 
4000 γϑαγβ ἴῃ [πμ6 ὁπ6 βοβθπιθ, δπᾶ ποῦ ἔδυ ἔγοτα 6000 1π {π6 οἴμιθγ. 

Τὴ ἴδνουσ οἵ [π6 βμογίοσ. οὐ ἩΘΌΥΘΥ οομηραϊαιοη, 86 ΤὉΠονΐηρ 
οομπβίἀθγοίίοηβ ἤν θ6θη ἀχρϑα. 

1. Νὸ ἀοείσποᾶ οοτταρίζοι οἵ [86 ἩθΌτον ἰοχὺ οδπ 6 ΤΘΔΒΟΠΔΡΙΥ͂ 
ὁμαυσϑα ἀροπ ἐμ 56) ἴὰ οἴμον ρίδοθθ Υ πᾶν σθᾶβομ ἰὸ Ὀθιουο 
ἴμαῦ 1μ6 Ῥαϊοϑιηϊδη {}6νγ5 οαγοία Πν πγαϊοῃοα οὐον πα ρῥγθβοσνϑα 108 
σαοπυΐποιθεθ. ΤΏΘΥ ρυδγάοα 10 τ Π 76 Ιου οᾶτο, Ἡθηοθ ἔπατα 18 
ἃ Βίχοπρ; ῬΓΘδιπαρίίομ ἴπ ἔανουν οἱ 185 ΔΟΘΌΓΔΟΥ ἴῃ {88 ῥᾶββαρ88 ΒΟ ἢ 
τϑοογα [86 γθ815 οἵ [π6 διηιθα!]ανίδη μα ροβία!]ανίδῃ ρα ΓΟ 8. 

2, ΤΏΘ ὑγαμβιηϊββίοι οἵ ἀϊνίπ {τὰ} νγὰ8 ϑδβῖου ἃΠπ τοῦθ ΒΡΘΘΑῪ 

οα {μῖ8 οοτηρυΐαϊίοι {μὲ ἴῦ οοὐἹᾶ μάν Ὅθθι ὁπ {86 ΙΟΠΡΘΙ ΟΠΘ. 

Τιδταθοῦ ττᾶβ ὅ6 γϑᾶγβ σοπίθιαρογασυ τι Αἄδτα, ἀπᾶ 100 τ] οι. 
ΘΠθιη τγ88 ΟΠ ΘΙΔΡΟΓΆΓΣΥ [ῸΓ Βα τα] Ὑοαγ8 ὙΠ ΑΌγαμδτη ἀπὰ [8880. 
Τὴ {μι18 τη ΠΟΥ ΟΠΪΥ͂ ἔν χο ῬΘΥΒΟΠΒ 8.6 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ (0 Θοπηθοῦ 1888 ὙΠ 

Αἄαπι, νἷΖ. ὅθι δπᾶ 1ἅπαθομ. Δοοοτγαϊηρ ἰο {Π6 ἸΟΠρΡΘΙ ΘὨΤΟΠΟΙΟΡῪ, 
[ὴ6 ἐχαμιϑιηϊββίου οὐ ὑγα τῇ νγαβ ΘΙ ΠΟΙ 850 ΥἈΡΙ ΠΟΥ 80 ΒΘΟΌΓΘ. 

8, Τὸ μα8 ὈῬδθθὰ ββονῃ, ἐμοῦ {π6 ἄαία οὗ {μ6 ογϑαΐίοι, 4004 8. Ο.; 

οοἰποὶᾶθβ ὙΟΥΥ͂ ΠΘΑΥΪΥ ὙΠ ἃ ΤΟΙ ΔΚ 018. βίγοπογηῖοαὶ θροῦν  ΒΘΩ 

(μ8 τιδΐοσ αχῖβ οὗ ἐπε θαυ μΒ οὐδ οοἰποίθα τι {π6 11π6 οὗὨ {86 

ΘαυΪΠΟΧΘΒ. 
Ὕγογα ὑμογθ. ποίπεἷπο ἴῃ [86 Βμοσίθι. ΘΒ ΤΟΠΟΙΟΡῪ [ΠΥ Υ]ΒΊΟΑΠΥ ἴὸ 

ὙΘΟΟΙΩΙΩΘΠα 10 [0 ΟἿἹ δἀορίΐζοπ ψχἷὸ ββου!α παίμτα ἱγ δθαθ ὈΥ {πὸ 
ἩΡτον ἰοχύ {1 10 μαᾶ Ῥϑθῃ ργονϑᾶ οουτυρύ. ΑΒ γγχἕῪαὰ Δάβιογθ ἰοὸ τ΄ ἴπ 
«811 οἴ Ὺ οαβ68 τιπῦ!] οομϑιἀοταύίομβ Βα οιθηΐ [0 ΒΠΟΥ 108 ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΗ ΒΒ 
6 δδάιυοοά, 50 10 185 οὐγ ἀυτγ ἰο δάμογθ ἴο 1ῦ ἴῃ 115 ΘὨσΌ πο οσυ. ΤῈ6 
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ΤΟ] οντίπρ ἀτα [Π|6 Ῥυϊποῖραὶ ὙϑαβοηΒ ἴῸΥ δαἀοράπο {86 ἸΟΠΡῸΓ ὁοια- 
Ῥυϊοίάου. 

1. ΤΙ 76. μαᾶ ἃ πιοῦῖνο ἴου αἰδοσίηρ {πΠ6 ἀαἴδθϑ οὗ ὑποῖν ἀδποϊθηΐ 
ΟὨτομπῖοϊοθ. Αἰἴον {π6 ταρὶα Ῥγόρτοββ οὗ ΟἸγιβυιδηϊον ἀνα κοηθᾶ {πεῖν 
ΘΏΤΩΜΥ ἰο {π6 Δαμογοηῖβ οὗὁἨ (Π6 ποῪ το]! ρίοη, 1ὖ 18. Ῥυόῦ8 16 {πὲ 
ΓΔ ῬΘΥΒΟΩΒ. διηοπρ ἴμ6 πὶ, ἀΟᾺ .1685 {μ6 Ἰθαγηθα, αἀθν βοα ἃ τηθ- 
{μοά οὗἨ πϑακοπίηρ [η6 ἀιραπιοηίβ οὗ {ποῖ ΟΝ γιϑδη ορροπθηΐβ ἈΥ͂ 
Βῃογίθηϊπρ {πὸ ρογιοα Ὀϑύνθθη π6 ογοδύϊοη ἃπα 86 Ὀἰγίμ οὗ {86 
ΜΘϑβλῃ. αῦύ [86 τρϑκοὺβ οἵ {π6 ασϑοκ ψουβίοι οουἹᾶ ποὺ πᾶν μδᾷ 
{815 τηοῖῖνθ ἴοῦ Ἰθηρμοηϊπρ' (86 ροτϊοα, πο ᾿η4θθα ΔΥ τηοίϊγθ 
δαἀδαυδία ἰο ᾿πᾶάπορ {Πθτὰ ἴο 0 8ο δὖὺ γβῦ: δπα δήθ. {Π6 Ὑθυβιο νγὰ8 
ἴῃ οἰσουϊαίίου, 1 οοὐά ποὺ πᾶν θθϑῃ δ]ζουθα, βίποα 1 τγὰβ ἴῃ {86 
Βαπαβ οἵ (Ἰυιϑίιαπβ ΔΒ. Ὑ761} 88 θνβ; ἃ ἴδοὺῦ ἸπδρΡ] 1 80 16 ἰο [86 
Ἡρῦτον ἰοχύ, οὶ τγαβ αἰπηοϑὺ οομῆποα ἰοὸ {86 “68 {βοιβοῖνθβ. 
ΤΉτΒ ἃ5 {Π6 ΓΘ 15 Δἢ ΔΡρθΆγΆΠΟΘ οἵἨ ἀδδβῖσῃη ἢ {π6 τηοᾶδβ οὗ βῃμογίδεπῖηρ: 
ΟΥ ἰοῃρμϑηῖηρ,, ὖ 15 ἀτριιθα {ῃπδὺ [π6 δἰ ογαίοι ργοοθοαθα τότ {Π6 
εἶ ονγϑ, ταῦμου ὑμδη {π6 «ον 15} ὑταπβίαύουβ αὖ Δ]οχαπᾶντα. Τῇθ 68 
οἵ {86 βϑθοομῃα οϑῃξαυυ ἃ16 σΘΆΘΥΔΙΪΥ ΒΌΡΡοΒοα ὈΥ ΒΟ ἢ 85 δύρτιθ ΤῸΥ 
{6 οσίθπαρα οὨσΌ πο] ορῪ, ἴο παν δἰ ουθα {πΠ6 τοριβίουβ οἵ {861 ποάοῃ 
10. {Π6 ΤΏ 61 [Π6Υ ΠΟῪ δβίδπα τη {μ6 Μίαβογθίζο ΘΟρἹ68. 

ὝνΥ  οοπήβββ ΟἿἿ 1π801Ππὺγ ἴο ρογοθῖνο {Π6 Ῥου ΘΠ ῸΘ. ΟΥ̓ΘΟΡΌΠΟΥ οὗ 
ΒΟὮ τϑαβοηΐηρ, ΥὟ μαῦ θθποῆὺ σου] πᾶν δοουθα ἰο {π6 «Γ 6νγβ ἔτόουα 
Βῃοχίθηϊηρ {πΠ6 ροηθθίορίοβ ἢ Ὑγουα {μ6 οοπίγδοίϊοα μᾶγα Βδα {Π6 
οἴἴβού, δβ. ἢ 5 Ὀ66ῃ βαϊα, οἵ τρδκίηρ 1Ὁ ἀρρϑαν {παὺ {π6 {τὴθ {πον ὁχρο- 

. ΒΙΤΟΙΒ δα Ηχρά ἴοΥ (ἢὯ6 ἀρρθαζδῆθθ οἵ Μέρββιδῃ νγὰβ ποὺ χοῦ ρϑξβϑα ὃ 
Οδνίδιηϊν πο, Τρ «ον οὗἨ {Π6 Βοοοπά ΘΗ ΤΥ 616 ποῦ 80 ὑγθᾶῖκ- 
ταϊπαρα 45 9 πᾶν δηίουίαιπθα δὴν βύομ 1ᾶθα. [ὑ 16 Ἰτηροββι 0 ]6 τὸ 
ΔΒΒΙΡῚ ΔΏΥ δαἀδασδίθ τηοίΐγο, ΤῊϊ5 15. δαται {6 ΟΥ̓ «Δοίζβομ Ὠ1πη86 1, 
{86 δρ]οβϑὺ δάνοοδίθ οἵ π6 Ἰοπρ' ομγομοίορυ.0 Ῥαὺ γγ7ἷΎαΟ οδπ ΔΒΒΙΡῚῊ ἃ 
ΨΟΙΥῪ ΟΡ υἱοῦ μποῦν Ὁ (86 ΟὙΘΘΚ ὑγαηβαίουβ Θα]δοίπρ' [Π6 οἤτοπο- 
Ἰορσυ. “Τμὸ ΟΠδϊ θα δῃα Ἐρσυρίϊδηβ (ἡ οβ8 ἰβύουιθϑ σοῦ δροαυῦ 
{μα ἄτα ρα βη6α ΟΥ̓ Βογοβαβ δπα Μαπηοίμο) ἰδ]α οἰαίτα ἰο ἃ τϑιλοίθ 
δη ααϊΐγ. Ηδποθ {π6 ἐγϑηβίαίοιβ οὗ {μ6 Ῥρηίϊαίθαοι πο ὐστϑοὶς 
τηῖϊσῃύ Ρ6 164 ἰο δυρταοηῦύ [μ6 διποιπῦ οὗ {π6 ρσοπογαίίομβ Ὁν {86 οοπίο- 
ὩΔΥῪ Δα Ποηβ δηᾶ ὈΥ͂ {86 ᾿πίογροϊδιοη οἵ {π6 βοοοπα Οἰαἴπαπ, τὰν ον θ᾽ 
ἴο ΟΑΥΥΥ͂ ὈΘοΙς {8μ6 Θροοῦβ οὗ [86 ογσοδϊώζοῃ δῃᾶ οἵ {πμ6 Ποοᾶ ἰο ἃ ρουϊοά 
ΤΉΟΓΘ ΘΟΠἐΟΥΠ.416 τι {π6 ΠἰρΉ Ῥγοίθηβιοπβ οὐ {Ὁπ6 Εἰργρίίδπβ δπὰ 
ΟΒιαἸάρθαπβ.ὔ: 

2, ΤὮΘ Ἰοηρτῃ οὗ [ἴτηθ δβϑισπϑα Ὀγ {μ6 Θορύπαριπί, {Π6 ϑατηαυϊίθη, 
ΘΔ οΘΘρμα8 το (μ6 ροβία!]αγίαπ ρουοά, ἢ. 6. ἔτοπι 86 ἀθ]αρθ ἴο 
{86 διυ οὐἨἩ ΑΡτγαβδῖη, 15 τϑοκομϑᾶ της τλοσθ Ὀσορ8Ὀ16, δοοαιιδ6 ἐΐ6 
δου} σοηθγαἰΐοη5 αγ76 γορισηπαηξ ἐο ἐΐ)6 ΘΟΉΥ86 0 παΐμγθ. 11 ᾿υτηδῃ 
1186 θ6 ἀϊνι4θα ἱπίο ἔπγθα ρουϊοᾶβ, {μ8ὲ ρϑπογαῖνο ρουοῖβ οοπ παρᾶ 
ἴῃ. {8]1 νἱροῦν ἀατίηρ' (μ6 βθοοῃᾶ ρευϊοᾶ. Ηρπο [μ6 ἀρθ οὗ ΡᾳΡΟΙΥ 
᾿διοοηρ {π6 δη ον ίδηβ θθρδῃ αὖ 160 οὐ 170 γϑαῖβ οἵ ἂρ; δπὰ ὮΥῪ 
16 βᾶάσαβ συΐθ, ΤΟΙ ΒΒ οἰ ἀθϑὺ βοὴ Ηδιδη Ὑγὰ8 ὈΟΙῚ ὩΘΔΓ {86 οοτα- 
τηϑησοιηθηῦ οὐ 18 βεοοῃα ροσχϊοα, 70 γϑδ18. ΜΝ : 
ΤῊ ἀὐρυχποπί ἀσαϊπϑῦ {π6 ΗΘΟΓΘῚῪ ΟΒΤΟποΙορΎ, ὙΜΙΟΩ τη] αΐε8 

1 ΟἸπίοη, το]. 1. Ρ. 2397. 
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ΘαΌΆ ΠΥ ἀρδϊπδὺ {π6 δηὐθά!]πινίαπ απα ροβία!]ινίδη ρηθα]ορῖθθ ἴῃ 1, 
18 οὗ πὸ ψεῖριῦ. Τὸ δββαπαθβ πϊτῃοαύ Ῥγοοῦ {πᾶ {π86 ἀρ οἵ ριρογίν 
ἀϊα πού σοτηθποθ {1} ἃ {μἰγτά ρατύ οὗ 1τξ86 Βαα θθθῃ ραββϑᾶ:; ψΠΘΥΘαΒ 
1η6 ΘΟΠΕΓΑΡΥῪ ΤΩΔῪ 6 σαϊπογοά ἔτοσα {π6 δουϊρύαγθ δοοουιηΐβ {Πριη- 
ΒοΙγθβυε ΤὨυβ ἴῃ {86 ρεουοα ἴτοπὶ “8000 ἰο Μοβοβθ, μθ δνθγαρθ 
θηρία οὗ 118 νγὰβ ἔγοτα 120 ἰο 160 ; δπᾶ γοὺ ψιῖη {86 Ῥϑγὶοά, [86 
ἃ06 Οὗ ρυΒ ΓΟ νγὰβ {μ6 βᾶπηθ ἃ8 δὖ ργββθηύ, «Γπᾶδῃ σου] ποὺ Ὀ6 
ἸλοΥ6 ἐμᾶπ 48 γϑαῦβ οἵ ἂρ αὖ {π6 ἀθβοθηῦ ἰηΐο Εργρὺ; δπα γοὺ Βθ 
Πα ΟΣ Βιοοθββίοηθ ἴῃ 15 π6 Ὀοίογα ὑπαῦ θροοῦ. 5 βοὸὰ ῬΊΔΓΘΖ 
ὑὰ8 ὈοΙΏ δου ὑπὸ ταϑυγῖᾶρα δπα ἀθαίμ οἵ {86 ο]ἀδϑὺ βοι ; ἀπά χοῦ. 
ῬματοΖ μα οἰ] άγθη Ὀοίοτα {μ6 ἀοθβοθηῦ ᾿ηΐο ρυρί. Τθ γϑᾶῦβ οὗ 
[π686 ροπογαίϊοῃβ οου]Ἱά ποὺ πᾶν ὈΘΘη τλοτα ὕμδῃ [686 : «πάλ 1 -Ἐ 
Εὰ 16-2 (6- δον μοοᾶ οἵ Ταραδτ) - ῬμαΓοΖ 1θτεά8, ὙΠ6 Ββδιὴη8 
ΤΠ ΌΥΘΏΘΘ ΤΩΘῪ δ6 ἄτγανγῃ τοτα {π6 ο686 οὗἩ Βοη͵απηη. Ἡΐθηοθ {86 ἂρ 
οὗ ρυθουῦῦ τγὰβ {π6 βαὴβ ἴπ [Π6 ρδίνδγ δ} Ὁ]Πη68 ἃ8. δὖ Ῥγθβθηΐ, 
ΔΙ Πουρ {π6 ἀπγαίίομ οἵ 118 νγὰβ Ἰοῃροτ. 

8. Τὸ 18 αἷβο αὐστιιϑα ἀρδίπβὺ {π6 Βῃογύθι βοίΐνθπιθ ὑπαὺ ΘΒ θη βυισυινθα 
411 μῖ8 οἰσμύ ἀδβοοπάδηΐβ οχοορύ Ηθου, δῃᾶ Ἰνϑα {11 [π6 1481}. γϑὰγ 
οὗ ΑΡτάβδια ἀπᾶ (86 7ϑτᾷ γϑὰν αἴον [86 0811. Νοδῇ Πτηβ6 1} βαγνῖνοα 
μ15 Δ ἀοβοθηδαπῦ Ῥοδρ, Βὶθβ εἰσθι ἀοβοοπάδπῦ ΝΆΒοΥ, δηᾶ ᾿ἰἰνοὰ 
(ὁ {π6 1δϑιἃ γϑὰῦ οὗ Τϑύαῃ. βδίδῃ βυγνϊνοα Ῥθὶθρ, θὰ, δοσὰρ, 
Ν βου, Τόσα. Ηθροῦ βυγνινθα ΑΡτάμδηα Εἰτηβο!ῇ, ΤΠ Πγϑὺ ἔοαν Ρὰ- 
ἐὐἰατο 5 αἴθοσ (ῃ6 ἢοοά, ὅπ, Αὐρβαχϑά, 414}, Ἡ δῦϑθυ, τγϑσβ ἃ}} 
Ἰἰνίπρ' αὖ ἐπ6 ὕπηθ οὗὁἨ [86 ο8}} τσ ΒΟ γα ϑἀαγοαβθα ο [86 ἰθῃίῃ 
ἀοβοοπάδπύ οὐ ὅθ. ὙΤμδ τοιηδεῖς οὐ δουιρίατθ, ὑπμὰὺ Ηταμ αἰεά 
Βοίογθ μῖ5 που, πουϊὰ ποῦ βανα θ6θπ ἐπουρὐ πΘοΘββαγυ 11 [Π6 βᾶγαθ. 
τϊπρ' Βαά Βαρρϑῃηθϑᾷ ἴο 41} {86 ρυθοθαϊῃρ' ρα χι γ 8. 

1π ΔΗΒΊΟΙ ἰο {818 1Ὁ ΤῸ 6 οὐβογυϑᾶ, ὑπαῦ (86 βγβῦ ραίυΓ Οἢ 5 
βυγνινοα {μοῦ ἀθβοθπᾶδηίβ ρθοδσβα {πΠ6 ἀαγαίίοῃ οὗἨ δύτηϑη [18 Ὑγὰβ 
Βαἀάθη]ν βμουίθηρα Ὀγ [μ6 ψ1} οὗ αοά. ΤὍΤᾷμο [δοῦ ὑμαῦ Ηδγδῃ αἰθὰ 
Ῥοΐογα 15 Δ Π 6 Ὺ 15 ποὺ τιϑη]οπθα 88 ἃ ΤΟΙ ΚΑ Ὁ] 6 ΟοΟυσΓΘΠΟ6, ραΐ 88 
ὨΘΟΟΒΒΑΓΎ (0 6 πούσῃ ἰο δχρ δῖα {π6 [ὉΠ ον ηρ' Παυτϑίγο. 

4, Αραΐπ, (π6 βμογίευ. οοιωραϊαϊίοπ 18 ΩρΡΓΌΡ4016, Ὀθοδαβθ {86 
ΘΟΕ οὐ ΑΡγαβᾶτα ν)χὰβ ουθιβργθδᾶ σψ} ἸΔο]αύγν Ῥαίοσ {Π86 ο4]]. 
Βαΐ {μ6 πουβμῖρ οἵ ςϑ]θβϑίιαὶ Ὀοαΐθ5 δῃᾶ οἵ ἀδθιῆθα ἀβδά τηϑπ σου 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ, πᾶν Ὀασαῃ ἴῃ ΟΠαϊάθα τ 816 Νοαῖ, δπα σμθτα, μὰ Ατ- 
Ῥβαχϑά, δῃᾷ αἰδῇ, απ ἩΘΌΟΥ τ γα 511] ΠἸντηρ, 

ΤῊ18 1Δο]αΙΥΥ 18. ποῦ βυχρτιδίησ θα [86 τυ] 68. οἵ ταδηκιπά 
ἃηα {πεῖν ἀϊβρογβίο ἃγα οοπβί το, Τὴ βγϑο ο8, ουθη ἴῃ {Π6 
ἄτηθ οὗ Μοβϑβ, [61] τηΐο 1Δοϊδίγσυ. 

τς δ, ΤΏ βΒβοσίοε {τη ἰβ ἱπβιποῖθηὺ ἔοσ [86 στοαῦ τα] Πρ Ποαίοη πᾶ 
ψ146 ἀϊδροιβίοι οὐ Νοδ ΒΒ ροβίδυ! 7 οὐδ ᾿τωτάθηβο ἰγϑοίβ Οὐ ΘΟΌΠΌΙ : 
ἔου [86 δϑία  Ἰβμτηθπς οὐἩ βυοῖ οτρϑηϊθοα ταοπαγοῃθ8 ἃ8 Βαυγίοῃ, 
ΝΙΠουθι, ἀπ Εσγρῦ; δπᾶ ἔου {π6 ἀυκοάοτηβ οὗ Οδμπδδπ, ἔουπαάθα ὈΥ 
Ἡ τ ἀοβοοπδηΐβ οὰ [μ6 Θχρυϊβίομ οὐἁ ϑαυ]θῖ ᾿ππαρηδηΐβ. 
ΤῊ ᾿ἱπούθαβα οὗ ρορυϊδίϊοι 15 ἀδρεπᾶδπηί ἰο βοιὴθ δχίθπὺ οῃ [88 ἂρ 

οὗ ρυδοτίγ. ἀπά 1 {μ6 Ἰαύθυ γγὰβ [ὴ6 Βδὴθ ἃ8 ΠΟ, 8ἃ8 6 ἢδγβθ 

βῃονι, ἔπδη [86 πυμηθοΥβ οὗ ἃ ῬΘΟΡΙΘ τοδύ Ὀ6 ἀουθ]θα ἴπ ποτὰ ἔθη ἴο 

1 ὅ60 ΟἸηίοῃ, γο], 1. Ρ. 394. 
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βῆιοοη γϑᾶσθ, [ἡ 8376 γϑαῦβ ἥοτα ἐμ6 ἢοοά, [π6 ρορυ]δίίομ, βαρροβῖῃπρ 
βέζοθιι γϑατβ ἰο Ὀ6 {π6 ρετϊοα οὗ ἀουθ]ηρ, σου] τϑᾶορ ὕσο παπαάτοα 

ΤΩἸΠΊΟΠΒ, 
ἐς ΤΠΉς οἰτουτηβίδῃοοβ οὐ {88 ἀἰβρογβίοῃ οἵ τηδηϊαπα," 48 ΟἸπΐοῃ 

ΤΟΒΕΥ ἀτριοβ, “ἅτ ἴπ ἔδνουῦ οὐ {Π86 βΒβοσίϑι οοιαρυίαίίοι οἵ ἐῃ6 

ἩΦΌΥΘ ΟΡ. Ὑμαῦ ἀϊβρθυβίομ γγὰ8 οἰϊβοίθα ὉΥ [86 Ἰτωπηθαϊαξο 1η[οΥ- 

Ῥοδίἴοπ οὗ ργονίάθῃοθ ἴπ ὁρροβιοπ [0 {86 1πο δ ιοηβ οὗ τηδηκιηα, 

ὙΠῸ ἀοβιγεὰ ἰο ἄνγ6}} ἐοροίμϑυ, ἃπᾷ ὑγογ ἀυθῦβθ 00 {π6 αἸΒρθυβίοῃη, 

ΤΉ ομ]δοῦ νγὰβ ἴο γϑιιδῖτι ΘΟ] θοίβα ἴῃ ὁπ6 οἷΐγ. ΤΠΘΥ Ρ}]0 {86 

ΤΟΥΟΙ θεὲ ἐδον δἠοιίά ὅς 5οαΐξέοεγεα αὐτοαά τπροπ ἐδ6 ξασθ 9} ἐλ τολοίέ 

οαγίί. Τὶ ἰβ ταϑηϊδβί, (μ6ῃ, ὑμαὺ {86 ἀἸΒρουβίοι γγαβ8 σοτηγλδη 66 νΥ Ἀ1}6 

1Π6. “τ γα γοῦ ἔδυ ἴῃ παταροσ. [0 τγὰβ αἰγθοίθα Ῥγοβρθοίίνϑυ ὙΠ ἃ 
νἱον ἰο ργθνθπῦ {88 6υ118 ὑμαῦ του] ἀγῖβα ἔτοτα. ογονγάθα παταθ 18 ἴῃ ἃ 
11πηϊ[64 δρᾶθθ. Βυὺ αὖ {Π6 [ἤπη6 δβϑβιρῃθα [ο {π|8 θυθῃῦ ὈΥ ὕπ6 ἸΟΏΡῸΓ 

ἄαίϊοβ, ταόσθ βᾶπ 600 γϑαῦβ δἴϑον {86 Ποοά, 10 15 ονιἀθπὺ ὑβαῦ {818 νγἃ8 

πὸ Ἰοηροι {π6 οοπαϊοη οὗὨ τηδηϊπα;; βίπσθ {μ6ῖγ παμηροτ σου]ά 
ποόγθᾶβα ἴπ {86 σοιμοι ΡΥΟρΡΎΘΒ5 οὗὨ {πηρθ ὕο ΤΊΔ ΠΥ ΤΩ]Π]Π10Π5, {86} 

ἀἰβρουβίοπ σου ὑμθα μαᾶνθ ὈΘθΠ ὯῸ ἸΟΏΡΘΥ ἃ τηϑύδον οἵ οποῖοθ, Ὀαὺ οἵ 

πιϑοθβϑιυ. [ οου]ᾶ ποὺ μᾶγθ ργοοθαᾶθα ἔτοτῃ 8 ἀϊνιηθ δοτωταδπα ῥτο- 
ν᾽ ἀἸηρ' ἀραϊηδὺ ἃ ἔαύατα 6υ]], θαῦ που] παν θθοπ ἔοσοθα Ὅροι {μθπὰ 
ὈΥ {{π6 δούμϑ! ργββθῆοθ οἵ {παῦ θυ]. Τὴ8 αἸΒρΡΘΥΒΊΟη, {μ6ῃ, ἴῃ {86 

ἄαγα οὗ Ῥεϊορ, ἰοοῖς οἴϊδβού αὖ δῃ βαυ]οὺ ρογιοα, νυ }116 {Π|0 ταϑπι 618 οἵ 
τηϑη Κη γογ6 γοῦ ἃ ἴδ ὑμουβαπᾶθ; πα Ῥϑθρ' γγὰβ θοῦῃ ΠΘΓ6 {Π6 

ἩΘΌτον ἰαχὺ ρίδοοβ μΐτα, 101 γϑαῦβ δου (86 ἤοοα. [0 15 ποὺ {|16]|Ὁ 
{πὲ [86 πυσροῖβ οὗ τ᾿πϑηκιπά, θη ΠΟΥ τϑοϑῖνθα {π6 δοιαηδμα [ο 

βοραζαΐθ, δῃᾷ Ῥχβθραγθᾶ ο ἱπηδθϊῦ ὁπ αἰὐγ, σου δχοθθα 60,000 

ΡΘΙΒΟΙΒ; 8δπᾷ [818 παμηθον {μ6ΥῪ που]α οογίδι]ν μᾶνθ Υθϑομϑα ὙΠ Β]η 
160 γραῦβ οὔ {86 ἤοοα.᾽} 

Τὴ6 οααΐν βίαίθ οὗ Οδπδᾶπ δβϑυτηθα ἴπ {86 ἀὐραμπιθηύ 15. 8016] 
Ὠγρούμοίιοαι. 

6. ΤῊ ἀνούαρσα Ἰεπρίμ οὗ ρϑηθγδ ὁ η8 ἴῃ [886 ἢγβὺ ἴθ ῬδίυΙΔΓΟἢΒ ΔΙ͂ΟΣ 
{πὸ βοοά 15 5μογίοσ [μδη ἴπ βυοοβθαάϊηρ ρου οΒ θη μα ἀατγαίίοῃ οὗ 
116 ψαϑ βῃογίθηθα, ψῇθυθαβ 10 Βμου]ἃ παύασα Πν θ6 Ἰοηροσ, ΤῊ {Π6 
Ῥτορογίίοῃ 18 ποῦ γ76}} Δα] βίδα ἴῃ {Π6 Βμογίθι' ΘΠ ΤΟΠΟ]ΟΡΎ. 

ΤΠΉΘτα 15 Π||16 δ γοαρῦι 1 0818 ἀτραποῦ, ΤῊ ῬΣΟΡΟΓΙΟΙΒ ἴῃ {π68 

ἀυταύϊοι οὗἨ φιοηθυδίοη8 ΑΛ νᾶ 0]6, ᾿Ἰπαβ ἢ ἃ8 ὑΠ6Ὺ ἀαραμα οη 
ΤΑΔΏΥ͂ οἰτουμηδίδποοβ, ΤΉΘΥ δὴ ΒΟΙΪΥ 6 ταθαβυγθα ὈΥ ἃ ἀθβπιίο 
βίϑηἀλγά, 

ΤωοοἸκῖηρ' ἂὖ 411 [86 ἀγρυταθηῖβ σμο μανα Ὀθθη δάνδησθα ἀρδίηδῦ 
ἴμ6 Ηδθῦγον ΟΠΥΟΠΟ]ΟρΎ, νγχα 816 Ὀθουπᾶ ἰο ὁοηξθαββ ὑπᾶῦ 10 ῬΟββ6 8885 
(ᾺΥ τόσα ἰηὐγϊηδῖο ργοΘὈΙΠΥ ἰμδη ἀπ οὗ ὑπ6 οχύθπαθα βομθιθδ 
ΜΟΙ Πᾶν ΒΘΘῃ Ῥχοροβθϑα ἴῃ ρΐδοθ οὗ 10. 

ΤἬΉΘΥΘ ἃγ6 νϑ ]ουΒ ῬΡΘΟΌ ΙΔ 0165 ἴῃ {π6 τϑοϊκοπῖπρ ἔοππα 1η ϑουιρύατθ 
ὙΠΟ ΤΩΔῪ ΔΡΡΘαΣ δὖ ἢγϑβὺ βίρμὺ ἰο οοοδβίοη αΠΠοα] έν. 

ΤΏυ8, ἃ ρᾶτύ οὗ ἃ γϑδτ, δὴ ΠΕ Γ6 γΘ 8, Πα 8 ρα οὗἨ δΔῃοίμου, ἔ. 6. 
Ῥαγίβ οἵ ἔγχο γϑᾶῖβ δηᾶ ἃ ὍὙ016 γϑδῦ, 8.6 τθοκοῃηθα 88 ἴπ:θ8 Ὑ6Ά18. 
ΒΘ οατταπί ὙΘΆ 8 τϑοϊζοπθᾶ 88 ἃ θοιαρίθίβ γϑαῦ ἴπ {86 6486 οὗ 
ΒΟΥ ΤᾺ [κἰπσβ, 88 6 μοβμαρμδῦ (1 Κίπρβ χχὶ!. 41.), γ}0 18 βαϊὰ το πᾶνθ 

1 ταδὶ ΗΟΙἸοαϊοὶ, γοἱ]. 1, ΡὈ. 395, 290. 
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τοϊρτιοά 2ὅ γοαῖβ, θη 6 τοὶ θα ΟΠ]Ὺ 24 οοΙαροίθ. (ὑοπηρᾶγα 8780 
1 Κίηρβ χυ. 9. στ 2ὅ., Χν. 26. νὰ 838., χνὶ. 8, ὙΠ χν. 38.: 2 
ἹΚίηρΒ κχῖν. 1. σι χὶν. 17.. ἄο. [Ι͂ἢ {Ππ6 ΒᾶΠι6 ΤηΘΏΠΘΡ ὕν7ὸ Ῥαγίβ οὔ 
ἔνχο ἄδγβ δῃᾷ ομϑ θῃθτα ΑΥ̓͂ ἃ16 οοπηίθα 88 ἰῆγθθ ἀἄδυβδ: Ὁ οὐ 
ανίουν 15 βαϊα ἰο αν 66 ῃ {8166 ἄδγβ πᾷ {βτθθ πιρ 8 ἴῃ ὑπ6 ποτ 
οὐ {86 ραχίῃ. ; 

ἘΥΔΟΙΟΙΒ ΟΥ 5τλα 6. Πα ΌΘῚΒ το οἵα θα, π6 ῬΥΙΠΟΙΡΑ] πυταῦοῖβ 
ΟΗΪΥ Βοΐϊηῃρ' σίνθῃ:; οἵ τομπα ὨΌΤΑΌΘΥΒ ἃΓ6 ρίνθη ΜΏΘΗ Οὐ 8 ταῖρις 
6 τθότὸ δοοαταίθ. 

. οιηοθτηρβ ἀἴοσθηύ ταί μοῦβ οἵ τθοκομῖηρ' ἅτ ΔρὈ]16α ἴο {86 βδιηθ᾽ 
ἐταπβαοίΐϊου [π {815 ΤΆ ΠΠΘ᾽ βοὴ 6 ΤΘΟΟΠΟΙΪ6 (ἀθῃ. συ. 18. πῖτ Οα!, 
11. 17. 400 γοϑῖβ 86 τηϑηίομϑα τη {μ6 ἔοττηθν ράββασθ, ἀδίϊηρ' ἔτοπα 
{8 δι οὗ Ιβδᾶὸ πᾶ τϑδοβῖηρ ἴο {π6 ἀρ νούᾶποθ ἤοα Βργρῦ: 
ὙΠ ΘΥΘαΒ 480 816 Βρθοιββα ἴῃ {πΠ6 ἰαύθοτ, ρθοδῦβα {π6 ἀαίθ 18. ἴτοτα {Π6 
6811 οὗ ΑΌγαβδῖα, δπᾶ {86 ρϑυϊοα τόμ ἄοντα ἰο {Π6 ρσίνίηρ οὗ {80 
αν δὖ 5'1π8]. 

Μδην ἀπ ου 68, μοσσουοῦ, ποὐνι μβίαπαϊηρ 411 {μ6 δἰξθιαρίβ {μαΐ 
Βμᾶγθ Ὀ66ῃ ἱηδ ταϊοα ἰο ρἷδοθ [86 ομγοποίορυ οἵ {86 ϑουρίσγαβ οα ἃ 
Βατα ἰοοίϊηρ,, ἀπ ἰο οἰαοίδαϊα {π6 οὔδουτο ρᾶγίβ οὗ 10, 58.Π] τϑυηδίῃ, 
ΤΉΘΥ ΜΠ αἰνγαγβ ἅο 80, 'ἴπ οὐχ οριηΐοθ, ΤῊ Κίηρβ οὗ “πᾶ 88 δηᾶ 
ἔβοβο οἵ 1βυϑοῖ, [Ὁ 15 νοῦν ἀὐπου!ῦ ἰο δαϊαδβῦ ομγοποϊορίοαγ. ΤΠΟΥΘ 
Ε1 6 ἀαΐοβ 'π {π6 1} χαῖρ Β ΒΊΟΝ ΔΘ ΘΙΤΟΠΘΟΙΒ, δ8 Π6Ὺ ΠΟΥ͂ Βίαπα 1Ὲ 
{86 Ηδῦτον ἰοχύ. Απᾷά βοπιθ οὗ {86 ταρίμοαβ δαορίβα ἰο ἰϑββθπ ἐδ 
ἀμπου 165 ἀγα ορ᾽οοίίϊοπαθ]8. Τὰ [Π6 ἀββοοίδίζοη οὔ βοη Ὑγ ἔα μ6Σ 
15 οἴζθῃ δδϑυμαθά, δηα ἔμθα {86 ἀπι6 οὗ {π6 τοῖρῃ οὗ βοῇ 18 βοτιθύτηθβ 
τηϑα ἰο ἱποϊαᾶο {86 {ππ|ὸ οὗ {μ6 οἴου, δῃα βοιαθύπηθβ 0 δχοόϊπαδ 10, 
85. ἴῃ {86 οᾶβο οὗ «οΐπαια, ὙΠῸ 18 β81 ἴο ἤᾶνθ τεῖρῃϑα 16 γϑαῦβ, 
2 Κίηρβ χνυ. 33,, ΜΆ] ἸταταθαϊαίθὶΥ Ὀθίουθ, 18 20. Ὑθδγ 18 τηθη- 
ἐλοποᾶ (νογβα 30.). ΤῊ Ἔχρϑάϊοπῦ μ85 Ὀθθη οαγτιθα ο ἃ στοῦ ᾿Ἰθηρίῃ 
Ὅν δουῆδνίῃ, το ἀβθατηθϑ ΠΟ ἔθ υσου ὑμᾶπ βουθῃ ΒῸΟἢ ἸοΙη-Τοῖρτβ 1ἢ 
δα Κίηραομι οὗ πα, ἀπᾶ εἰραῦ ἴῃ {παῦ οἵὁἨἁ Τϊ5γ861. Βυῦ {8618 18 πο. 
Ῥτοοῦ {πεῦ δῃν ομ6 οὗ [μ6 οἰ] άτϑη οὐὨ [Π6 το μα ἢΒ οἵ 18Γ86] ἀπά «πάλῃ 
ὙΓΔ5 ΟΥΟΥ ἀϑβοοίαίοα ψἰ ῖ5 ἐαίμου, οὐ ἢ 6 πο τρ, ὑμαὺ {π6 ποΐϊοα οἵ 
1,18 τοῖρῃ τ͵ν ἀαίθα ἔγοτα {πδὺ ἀββοοϊδίζομ, δα ποῦ ἔγοτα {Π6 ϑούμα! 
ἄβαί οἵ μῖ8 ργθάθοθθεβου. Οὐγθβυθ!]} 15. τὶρὐ ἴῃ Ἰασίηρ' 10 ἀο ΤΏ ἃ8 ἃ 
γΤῈ]6, ὑπαῦ πὸ Κιηρβ τὰ] Ὀθαγ8 ἄαίθ οχοθρὺ ἔτοτη {π6 ἄθιαῖβα οἵ ἢ15 ρτθ- 
ἄσδορθθοσ. Τοὸ τὰσοῖ δπχίθυ παᾶθ 66 ΘΥΪ ποθ ὈΥ͂ ΤΩΔ ΠΥ ΟἹ {815 
Βι]οοῦ. ΜΙβίαδκοβ ἀ16 ἔουπά ἴῃ {π6 τοχύ οὗ {π6 Β1016, ἃ5 15 ραΐθῃὐ ἴὸ 
411. Αἴἶδον δοοοιπίϊηρ' ον ὑποῖν οχἰβύθμοθ, ρα ΟῪ ἔγοτη {π6 ουτοῦβ οὗ 
ἐγϑηβουϊθ6 08, ὙὙΠῸ ἴῃ ΘΟΡΥΪΠρ' ΠργΘΒ ΥὙ ΠΥ τηϊβίοοϊς ὁΠ86 ἔῸΥ δηοί 6 Σ, 
{μ6 αποβίϊοῃ 50} γϑπιδῖτιβ, ἀἸὰ {86 ἱπβριταύίου οἵ {π6 συϊύουβ βθοῦτθ 
{πον ΠῚ ΡΠΙΟΥ οα τηδύίοτβ οὗ {115 Κιηα, 1Τ)ο  ὈΥ]655 76 ΤῊΔΥ Βαβρθοῦ. 
ΟἿἿΪ ΟΥ̓́Τ. ἸρΡΏΟΥΆΠΟΘ ἴῃ ΤΩΘΗΥ͂ Ο4568: δα γοῦ ΜὙ}ὸ δγ6 βιγα {παῦ ἱπίγιου- 
οἷο8. δῃἃ οοπίγϑϊοίάομβ οαπποὲ Ὀ6 τοιιουϑᾶ νπουύ αὐ θαύηρ ἃ 
ἸΔΥρου Βμαγ οὗὁἨ Ὀίδπιθ ἴο οορυ βίβ {μ8π 780 ὈοΙοπρΒ (ὁ {μθηι. [16 15 
ἩΠΏΘΟΘΒΘΒΑΙῪ [0 6 ονδυ-βοοἰζουιβ τοβρθοίάπρ [πμ6 ΟΠΤΟ ΠΟΙ ορίοαὶ 80-- 
ουτδου οὗ {86 ττϊζοσβ. ΟἸΤΌΠΟΙΟρῪ 18 πὸ ρατύ οἵ τεϊφίοιις ἐγτέξ,. 

Τὴ 1πγοβίρανηρ' ΘὨτοποίορν, [μ6 Ὀοβὺ ταθίμοα 15 [0 σοὺ ἐπθ Ῥυθοῖβθ 

1 Κοο Ηἷβ Π)᾿δβογίδυίομβ οἡ (86 (ἀο50615, γο]. 111. 0». 489, δοροπά οἀϊ(ίοη, 



850 Βιδ]οαϊ ]ηϊογργοξα 0. 

ἄκϊο οὗἩἨ βοιηθ τοιμασκαῦϊο ἰδού, ἀπ ἔγοτα 10 ἕο τϑόκοι ὉΡαΓαΒ ΟΥ ἴοτ- 
ὙΓΔΙΒ 88 το ἃ ὁοῃίγα γ76}} Θβίβ] 8ῃ64, Τπὰ8β πα ἀθδίσασοη οὗ 
[6 ἰθρ]6 18 ἀδίθστηϊποα Ὀοῦμῃ ὉΥ βαογθᾶ δῃᾶὰ ῥγοίδπθ ὑθβί πη ΠΥ ἴο 
υ]γ δ87, Β.ο. ὙΒθποθ τγ͵γὸ ἀβοθπά ἰοὸ {πὸ διτίῃ οΓ Αὐτάδβδπι, ἃπᾶ᾿ 
ἴλθποθ ἀρνγαγ 8 8.1} το 186 {ἰπ|6 ἀηθοθάθηύ ἴο {π6 ρδίμ ΓΟ Β ὈΙΤΈΝ, 
Ἔτοπλ (86 ἀοδίσιοοι οὐἨ ἐμ6 θιαρ]θ, γα ἀθβοθηᾶ, οῃ {μ6 οἴμοι μᾶηά, 
(0 [86 τοίυσῃ ἔγοια {86 οαρίϊνιγ, πα θηθ6 οασγαγα το ὑπ6 διτμ οὗ 
Ογιϑέ. [Ι͂ἢ ἐδ6 Νον Τοβίαιηθηῦ γγ7ἷἢῸὰ ΡΥΟΟΘΘα ἴῃ {Ππ6 Β8Π16 ΤΩΔΉΠΘΥ. 
ΤῊ ἀραίῃ οὗ Ἡογοᾶ Αρτῖρρα 15 [886 θαβὺ αἀϑοουίαϊ θα ἀδίθ ἴῃ ἐπ6 Αοὐβ 
οὗ {86 Αροβέί65, νἱΖι, 44 Α.Ὁ. ΤῊ ἀαίθ ἀθίθγμλπθθ ἰμαὺ οὗ οἴου 
δυθηίβ, μοί Ὀοΐογο δπᾶ δἴλοσ. [Ι͂π {|| τηϑητθῦ, {π6 τ 08}} οἵ Εἰ 11χ 
48 Ῥτοοιταίοτ, δηά {86 αὐτῖναὶ οὔ Εἰδδύιβ ἴῃ [18 βίθϑα, 15 ϑῃοίμον Ἰηγ- 
Ρογίδπί ουθηΐ 1π [μ6 ἰβίουυ οὗ [Π6 Αοίβ, σοῦ οδῃ πϑαι]ν δ6 ἀοίοτ- 
τηϊηθα ἰο Α.Ὁ. 60 ; ἔτοτα Μ ΏΙΟΝ ᾿γ6 Ῥγοοθοά Ὀδοίναταβ δηᾶ ΤΟΥ γαβ. 
Τὴ ου απαίθιυ {86 ἀδία οὗ Ῥδυ] Β Θοπνθυβίοη οὐδ ΒαγαΪν Ὀ6 ἀϊβοονογθα 
Βαϊ ἀβίδοίου!υ ; 116 {86 ῥγϑοῖβθ δροοῖ οὗ οὔυσῦ Ἰμογαδβ ὈιγΒ 18. αἷβὸ 
118016 ἐο ἀουβδέ, ᾿πουρὴ 10 15 {π6 ρσγοαῦ οαπίγο-ροϊηύ οἵ 8}1 Βιβίοσυ. 
ὙΈΕΙΥ ῬΓΟΡΟΙ͂Υ, ἀϑ ΓΟ ΠΟΙΩ͂ μ88 Ὀ66η δββοοϊα θα τι ΟΠσομοίορσυ. [ἡ- 
ἀδθοά {18 18 ΠθοθββασΎ [0 ΘΟΟΌΓΤΘΟΥ. [0 ἰδβίβ δπα δουγθοίβ ΘΟ ΠΟΙ ΠἸΒΙΟῺΒ 
οδίαϊποα ᾿πᾶάθροηβ ΠΥ, ΟΥὁἨ 1ῦ ἀββιβίβ ἰὴ Ὀυϊπρίηρ οὐ οογίδϊῃ ΘΟ] α- 
βίομβ. ΑἹ] ἐμ ταοϑὺ τϑοθπὺ δπα θϑί τυῖοσβ πᾶνα ΔΡΡΙΘα ΔΒΓΓΟΠΟΙΙΥ͂ 
[0 ΟὨΙΟΠΟΪΟΡΎ, Ηαἰοβ, 1ἀ6]ου, αὐσοβυγθὶ!. Τὺ ψγὰβ 1688 βυσοοββ ]]} Υ 
ΔΡΡΙ6α ῬγῚ Νενίοῃ, Κδππθάυ, δῃᾶ ῬΊΔΥ ΔΙῚ, 

αἰοσταρῆν 15 ἀϊνΙ θα ᾿ῃτο λέδέογίοα! ἀπ ρἤγϑβίοαϊ, ἀπ σοπ σα 68 
ταποῖ ἰο ἃ δούΐου δοαπαϊηΐδποο χα {μ6 Β10]6. 
ΤῊ ρυϊποῖραὶ ΘΟ ΤΥ 15 Οδμδδῃ, 88 θοΐηρ' {86 {ποαίτο οἵ δἰπχοβύ 81} 

ἐπαῦ 15 τϑοοσᾶϑα ἴῃ {π6 ϑουιρύασοθ Τ15 {μουθίοσθ 18 οἵ ρσυϑαῦ Ἰτροσύ- 
8066 (ο {π6 ἱπίεγργοίθσ. {8 βοιπηάατῖθβ αὖ ἀιογθηῦ {1π268, 18. 5688, 

τίνϑυβ, τηοαῃζαίηβ, ρ]αῖτβ, οἹ0168, βου] 81] θΡ6 αἰβ μοῦ ν πα οἰθαυ]ν 
ταϑιϊκοᾶ, [Ἃπ βίπαγιπρ 108 σΘΟΡΤΆΡΩΥ γ)1α τημϑὺ ΘαΥΘἔΆ]Υ αὐΐαπα ἴο 
ρουϊοᾶβ. Αὖ {μ8 παρ οὔ [86 ρϑίγγομβ 0818 ΘΟ ΤΥ τγὰ8 Οοοαριθα ὈΥ 
(μ6 (ἰδπδαμῖίοθ. ΤὮΏ686, ΒΟ υ Υ, γ 6 πού (86 ρῥυϊμλύϊγο Δ ὈΙϊΘ (8. 

ἘΠόν αι ἐγ1068 οὗὨ Βα οἢ ΟὐΔμδδηῖθβ τα Βρθοῆρα τη (ἀδη. χ. 1ὅ---19., οὗ 
ὙΠοχὰ {86 Αταοτῖίοβ ο 6 {π6 τηοϑῦ ρον σαὶ, δηα ὑπογοΐουθ ὑΠῸῪ ἃ16 
Ραὺ ἔον 116 Οὐδπδδηϊθοβ σοπ ΘΠ Υ, ἴῃ θη. χυ. 16. [Ι͂ῃ χοᾶ. 111, 8., 
χχῆϊ, 28., Ποαΐ, νἱϊ. 1. 6 ὑ τ ἔχιθ6 15 τλθη]οπθα. Υ 6 δῖα πού ἴο 
ΒΌΡΡοΒβ {πα {πε δῦ 1π α6η. Χ. 1---19. 15 σογα  ] βύθ, βίποβ {γ10 68 ΕἾ56- 
ΜΉΘΥΘ τηθη!οπθα 85 Ὀϑοηρίηρ' ἰο Ῥαϊθβδίπθ ἀγὸ ποὺ ρίγθῃ (ΘΟ ρΔΥΘ 
αδπ. χνυ. 19., ζχο.), πϑίίμου. βῃου]ᾶ 16 Ὅ6. βαρροβθα ἐμαὺ ἴπ ἀβῃ. χν. 
19---21., Εἰχοᾷ. 111. 8----17., Οαπααπῖξοβ αἴοτο ἅτ σῖνθῃη. ὅϑδνϑσαὶ οὗ 

{π6 δαυον ᾿πμαριαμίβ ἀτο ποτ δαυτηθγαίθα δἱοπρ ψιΠ (ὐδμϑϑη 18} 
εἰρο5. αΑμᾷ [Ὁ 18 ἃ τηοϑῦ ΘΥΓΟΠΘΟῸΒ ψ]ΘῸῪ 0 (8 Κα οἵ {86 τηδίζον, ἰδαΐ 

{π6 οἴϑνθῃ τηθηθοπμθᾶ ἴῃ (θη. χ. 1ὅ---19. Βαα αἴἴογνασα ἀσπα]δα 
ἄονα ἰο {86 βουϑῇ βρϑοϊῆθα τη θη. χυ. 19---21.} 
ΤῊ ΘΟ ΠΙΧΥ ρῥγοβοηίθα ἃ αἰ ογθηΐ ἀβρθού Ὀθέογθ 10 νγγὰβ ϑῃηίθγθα ὈΥ͂ 

[86 15γδ 6 1168, δηᾷ βυ θβοαποηίγ. ΤῊ ΘΑΓΙΥ Βιβίοσυ οὗ 10 15 ΟὈΒΟΌΓΘ, 
δηα μα Ἰοολ {168 οὗ [886 (δμδδη 85 ἰγ1065 ὈΥ τ ιοῖ 1Ὁ 88 ροββϑββϑά 
φεῖου ἰο {π6ὸ ἴτω οἵ Φοβθυα οαπποὺ Ὁ ἀθίθσταϊπθα, αὺῦ σι θθῃ {86 

1 Ὅρ6 ΤΟΝ Β ΟἸΙΩΙΔΘΠΐΩΣ ΟἹ ΟΘπ6518 Χχυ. δηᾶ χ., δπᾶ ΠΟΥ Ποαἰ τσ οσθαο, 8, ν. 

ΟΠ ΔΔΠΙΟΓ, 



Ἐγέογπαϊ ΟἸἰτοιωηδίαηοος, 8351 

ΤριΆ 1168 μα σαϊηοά ἃ βου ]ϑπηθπὺ ἴῃ 10, 18 σϑορταρῃῖοαὶ ἔδαίατθθ μ6- 
ΟΆΤΩ6 τηοτ6 ἀἰβήποί, «οβμθδ αἸνιαθα τὖ ᾿πίο ὕσϑῖνθ ρογίϊομβ, ρἰνίηρ; 
016 ἴο Θ8οῖ {{1096, ΕἸΡΗγαΐπι δπα ΝΜίϑμββθῃ Ὀϑῖμρ' ᾿πο]υθἀθα διηοπρ ἐπ6 
τοδί, 

πη {16 τεῖρῃ οἵἨ βοϊοσλοῃ {π6 Κιηράοτχῃ γγἃβ πηοβῦ θχίθηβῖγο, ἔθ [Π6ῃ 
8 ΤὉ]Π]1οα {π6 Ῥγοιηῖβο τηδᾶθ ἴο ΑΡγάμαιη, θη. χνυ. 18. Τμαὺ 
ΤΩΟΒΔΙῸΝ ΔΡροϊηθα ὕσοῖνο ΟΠ ΟΘΥΒ, 0 δα ὕνγοϊγθ αἰβύυιοίβ ΠΟΥ 
[βοὰ. 866 1 Κιηρβ ἴν. 7.; ὅζο. 

ΤΙμᾶον Βοβοόροόῦια {86 {τ 65 βορατγαίθα, ἔθη μανῖπρ το θα ἴτοτα 
π68 Κῖπρ', δῃᾶ ΤὈστηθα ἃ Κίηραομῃ διηθα 1βγαθὶ. Τὴ τοτηδϊπῖηρ ὕνὸ 
{1068. ὁ ὅλῃ δμα Βοη)αιαῖη, τι βοὰθ ἰονγηβ οὗ Π)8π 8πα ϑ᾽τηθοη, 
ουτηρα {86 Κίηράοια οἵ πᾶἀ. [ὺ 18 ἃ τϊβίαϊκθ, βου υοσ, ἴο ΒΌΡροβθ 
{μαὺ ]βγαοῖ ἀπ μαάαῖ ΘΥΘ ΠΟΥ͂Ν ἴογ {π6 ἤτβὺ ἐπὴθ οοπίταβίθα 1 
οὔ δῃοίμου. ΤῊ πϑηη68 6, ΘΙΡΙοΥΘα αἴτον ὅδ} 8 ἀδαῖμ, θη ἐμ 
ἰσῦ6 οὗ  ᾶδῃ αἰοπ δαμογθα ἰο 1θανια οσουγηθα Κίπρ οὐ [5.86], 
δ {86 οἶμοῦ {068 ἀπᾶον ᾿Βῃθοβμοίμ οα]]6α {ποίρβοῖνοθ [5Γ86]. 
1θῖ868] νὑγὰβ βυρυογίθα δου 16 μβδὰ οομηπυθαὰ 2δὅ4 γρϑαῖβ. αὐ {88 
ἀον πη] οὗ συθαῖι, νι μῖοι οοπ ϊηποα 3587 οὐ 888 Ὑϑδῦβ, δποίμου ΡΠ8856 
οὗ [π6 σοι Ὑ ἀρροασθ. Αἰἴἶοῦ {πο τοὔύστη οὗ {86 «6υὺβ ἴτόΌτ σα ρα ντγ, 
ἀπ {886 τϑρυ!]άϊηρ οὗἨ {μ6 ἰδιαρ]θ, {π6 ἀβρϑοῦ 15. ἀρδῖῃ ομδηρθα, ἈΠ] 
δὶ ἸΘρτ 1ὐ [611 ταἴο {π6 μαπαβ οὗ {πμ6 Βιογηδηβ, ππᾶθυ ἡ ΒΟΒ6 ἀοτηϊπῖοη 
τὸ νὰ ἴὰὶ {86 τὰ οὗἨ οὔυν βανίουῦ, δῃα ὈΥ ΒΟ 1ὖ 8 δηποχϑα ἰο 
186 ῥσγονίποα οἵ ὥὄγεια. [Ὁ γψὰβ {πθη αἰνιἀθα τηΐο ἢγθ ῬγΟυΠΟ68, 
(411|66, ϑαιαδεῖδ, πᾶ68, Ῥογῶδ, δπα Τἀ ππη68, 

ΤῸ 8ὴ βδοουχαίθ Κηον]θᾶσο οὗ Ῥαϊθβίϊμο, βῃομια θ6 δααθᾷ δὴ 
δοαπαιηίδημοθ σι {π6 ποῖρηβουμηρ ΘΟΙΠ 168, 8ἃ8. Μ06]1 85. {Π086 
ἀϊδίδῃηθ οπθϑ ψιἢ 108 {86 ΡΘορΡ]6 οἵ (σἂ οδϊηθ ἴθ οοπίθοί, Βδργ- 
Ἰοηῖα, Αβϑυσῖδ Ασαῦρῖα, ΡΠ θηϊοῖα, ΕΠργρύ, Μοαϊα, Ῥοβῖα, Αβα Μίπου, 
ατοοοθρ, Τία]γ, δραΐῃ, ὑμ6 1βδηαβ οἵ {86 Μοαιζουγδηθδῃ, ὅτο. ργοβηῦ 
ὃ 146 Πο]4 οἵ τϑβϑασγοῖ ἰο (16 ὈΙΌ]1οΑ] βυαἀθηΐ, 

Τὸ ββοῦ {86 1868 οἵ ΒΙβίοτ!ο8] σθορυαρθῃν, ΠΟῪ 1Ὁ ΟΙΘΑΥ8 ἋΡ Δρραγθηῦ 
οοΟμ ΔἸ Οἴοη8, ΒΟ 68 ἀΠΠΠΟα] 1168, Ἔχ 1108 {π6 ταθϑηϊηρ, ργορυϊοίυ, δηᾶ 
ἔογοθ οὐ δχρυθββίοηβ ἃ Πα ῬαββαρῸΒ ἴὰ {π6 ΒΊΡ]6, {π6 [Ὁ] Οσιπρ' Θχϑι- 
ῬΙ68 ΤΔῪ ὃ6 ρἴνθῃ. 

7}ι6 γένυν 96 Ἐσυρέ, {μ6 βουαΐμοσῃ Ὀουπᾶαυυ οἵ Ῥαϊοβῦπο ἴῃ 1ἰ8 Ὀθδὲ 
Δα τοδί ρου  ] ἰτηθβ (ΝΌμι. χχχῖν. ὅ., 2 Κιηρβ χχίν. 7., [88. 
ΧΧΥΙ,, 12., «081, χν. 4.} 15. ηοὺ {86 Ν6, Ρυὺ γεν }]- Αὐιβοῦ τ ΒΙΘΒ 
ΤῸΠΒ ἰπΐο {η6 Μοαιϊξογγύδηθδῃ, ἢ Ατᾶρθια. [Ϊ}ῃ 1 (ὑγοῃ. ΧΙ]. ὅ. 10 15 
οΔ]16α ϑδλίλον 9 Εσυρέ ; ἀνα ἴῃ “088. ΧΙ]. 8., Κ ΒΙΠΟΥ ΒΊΟΝ 15 ὈΘ ΌΓΘ 
Ἐρσυρί. Βυΐ 1ῃ 88. χχῆϊ. 8., «61. 11, 18., ΒΙΠΟΥ τἸθδη8 ἐδ6 ΔΛΉΪο. 
Ὕν 6 ἃΓ6 αἸβροβϑα [ο ὑμῖηξκ, ἐμαὺ [86 δβχργϑββίοῃ ἴῃ (θη. χν. 18., γῖϑοῦ 
9 Ἐγσψυρέ, τοΐουβ ἴο {μ6 βατλθ, ὑπουρἢ {π6 ογτὰ τϑηάογθα γέϑϑν' Ὧ6 ΤΠ6ΥΘ 
ἼΠ3, ποὺ 22, 885. αϑὰὰ. Τμδ ἰϑυταὰ ἽΠ) 15. Θ᾽βθυ μου ΔΡΡ]16α ἴο 58118}} 
ΥἹΎΘΥΒΟΥ Βίγθδηβθ. Η4165 ΨΓΟΠΡΊΥ δρτιθβ {παὺ ἐλ γῖυθν' 97 Ἐσυρὲ 
Δα ΒΊΟΠΟΥ ἀγα αἰνγαγβ δαυϊναὶθηῦ, ταϑδηϊηρ {μ6 ΝΙ]6.} 

Ομδῖ 1θ οἴνοῃ ταθιίϊοηθα ἴῃ ϑουρίασθ ὅϑόιλθ αἰναυβ τοίου ἢ ἰο 
Ἐμμϊορία, ἃΒ. ΘΟ [8655 ἀηα ἰθβθηϊαβ ; οὔθ σβ, 88 ΥΥ 61182, [811 Ἰηΐο {δ6 

1 ΟἸΧΟΠΟΙΟΡΎ, γο]. 1. ΡΡ. 418, 414. 
2 ΤΏ Οθορταρῃγ οἵ ἴμ6 ΟΙα Ταοβίαμοῃί, νοὶ. ἱ, Ρ. 192. Ἰοπάοῃ, 1711. 



962 ΔΒ δίϊοαϊ Τηξογργοίαϊέοπι, 

ΘΡΡοβῖίθ δχίγϑιηβρ ΕΥ̓͂ αἰηισταῖηρ ὑμπαὺ 16 αἰνγαυβ ταθϑηβ Αὐδρῖα Ῥοΐγαα, 
ΟΥ̓ ἃ ρατί οὗ 10. Τῇ πδῖηθ νγ88 ΟΥἹΡΊΠΔΠΥ οὗ οχίθπαθα δηα ᾿πά4 θη 
ταθδηΐηρ;, θοῖπρ' ΔΡΡΙΠοα Ὀγ {μ6 ἀβοοπάδιίβ οὗ Βἤλθιη ἴο 411} {86 βου μου π5 
Ἰηονῃ ἴο {μοῃι, νἱΖ., {86 1πῃδθιίαπίβ οὗ βουῦῃοη ΟΥ̓ΒΟ .- Θβίρ τη. 
Ατδρα (οθη) πα ἘΝΒιορῖα, ΑἸουσαγαβ {818 Θομλμλοι Δρ06118- 
ἰἴομ ψγχα8 το γιοίθα ἰο Ἐπ Βιορια. Τ018 ΘΆΒΥῪ ἴο 866 {παὖ ΠΊΔΠΥ ῬάΒΒαρ᾿ 68 
τὰ [86 ΟΙά Ταοβίδιμθπξ ἴῃ ΒΟ {86 Ἱπμαριίαηίβ οἵ (ὐὐδῃ ἃγο τηθη- 
ἰλοπϑά, οδπ ΟΠΪΥ τοίου ἰο δὴ Αἰτίοδμ ρ60ρ16---ἰο [ῃ6 ἘΜΠΕΙορΙαπ8. Απα 
ΔἸ ΒουρΡἢ γα αἰΐονν ἴο (ἀοβθηΐαβ ὑμαῦ 411 οὔμθ Ῥαββαρθδ τη][οίαίο πο- 
{πϊηρ' ἀραἰ δῦ τοβίσιούπρ Ομδἢ ἰο ἘΠ Βιορία ; γοῦ (θη. χ. 7.» ὙΓΒΘΙΘ ΒΟΙῚΘ 
Ατγδρίδῃ ἰγ1068 ἅτ ταθηςοπϑα δυλοπρ {μο86 ἀθβοοπαρα ἴτοτα (ὐυβῇ, 15 
ἀδοϊάοα]γ αἄνοτβθ 0 αἷβο 15 (ἀβϑῃ. 11. 18., ὉΏ1688 1 6 αὐϊυΐοα ἴο 
ταγ Τϊοα] σοοργάρηγ. Ηδ65. 111. 7., δα Νύτη. ΧΙ]. 1., 4ο πού ργθεθηῦ 
{86 ορ]θοίίομβ ἰο ΕΠ ΒΙορὶα 1 ΥΥ 6118 ΒΌΡΡροΒΘβ. 

. Τὴ 188. χχὶ. 1. Βθυ]οηϊα 15 οα]θα ἐδ6 ἀοδογέ οΥΓ ἐΐθ 8θ6α. Τὺ ᾿γὰϑ ἃ 
στοῦ ἢαὺ ρ]αἴη πγαίοσθα ὈΥ ἐδό 8εα, 1. 6., [λ6 ἘπαρΡῃγαΐθβ, 88 {π6 ΝΙ1]6 15 
Αἶδο ἰδ θα ἃ δ6α. ἴῃ 88. χῖὶχ. ὅ. Βοίογθ τηουπηᾶβ δηα αἰ ὙΣΘΓΘ 
τηϑ 46 ὈΥ ϑετα: ΓΆΤη18, (ῃ6 ΘΟΙΠΊΓΥ Μγὰ8 οἴὔθη Ἰππαπάαίθα Ὀγ {Π6 τῖνϑυ, 
δια γοβοι ]οα ἃ 5βοὰ. ΑὈγάθῃμβ αποίο8 ἃ ὑγααιίίοῃ : “ 10 15 βΒ814 {μαῦ 
{86 “1018 τϑρίοῃ δὖ γβύ νγαβ νγαίθι,, ο8]16α α 56α.ἢ 

Τη ᾿ϑδ]. χἑὶτ. 6. θη ίοη 15 866 οὗ ἐδ εν ηιοης, ποὺ ΠΡΟ {65 
8.5 ΟἿ ὙΘΥΒΙΟΙ 85 10... ΤὨῊΘ Ρ]0ΓᾺ] 18 υϑ6α θοοδαδο Ἡ ΘΥΙΏΟΘΗ 185 ῬΓΟΡΘΙΥ 
ὦ ομαΐη 97 πιοιμιπξαϊη8, τιοῦ ἃ Β] 016 0168. 

Ῥρα]. οχχχῖ!. 6. “1,0, ψα μϑαγα οἵ 10 αὖ ΕἸρῃσαίδῃ : σα ἰουπά 1 ἴπ᾿ 
ἐδ δε] αβ οὐ ἐπε νοοά. Τῇὴρ ἰαβῦ οἰδιιβα τθδη8 ἴῃ {π6 6145 οὗἩ “αλατ, 
{86 βάγια 8ἃ5 ΚΠ]. {}-7ϑατῖα. ΤῊΘ ἀκ νψὰϑ ἰουπα ἴῃ [86 ποΙρθθουΥ- 
Ἠοοά οὗὨ ἐΐε οἱΐψ οὶ ἐ]ι6 τροοάδ, Πογεδέ- οι. ΤῊ ΔΥΪΚ νγ88 ἔῸ1 ἃ Θ0Π81- 
ἄδυθ}]6 {πη ἴῃ ΘΒΠΟΉ. 

Πουΐ. 1. 1. “ἼΒ6βα Ὀ6 {π6 σουβ ὙΠΟ Μόοβοβ. βραῖζθ απίο 8]] 
15γ861] οἱ {815 5146  ογάδῃ ἴῃ {Π6 1] ΘΥΏΘ55, ἴῃ {Π6 ΡὈ]6ῖη ονοσ ἀραϊηϑύ: 
186 Βοᾶ 868, θούνεθῃ Ῥδγαῃ, 8πΠα ΤΟΡΠΘΙ, «πα Τμαῦδη, δηα ἩδΖογοίῃ, 
Δα ΠΊ1Ζαμα.ἢ 

. ΤῸ ἰ8 αἰ σα] ἰο Ἔχρίαῖῃ {Π18 ραββαρθ, Τῆῃδ ᾿βυϑο 1068 ὙΧΟΥΘ ΠΟΥ 1Π 
[6 Ὁ] απ οἵ Μοδῦ ορροβιΐο « ουῖομο, δπὰ γϑῦ [ΠΥ ἃγ6 Βαϊ ἴο θ6. “ 1ὴ 
186. ρΡ]αῖπ οὐοῦ ἀραϊηδὺ [86 δὰ 368.) Ῥουμαρδ ἃ βοϊαίίου. οἵ {88 
αἰ Ποα ΟΥ τοδὺ Ὀ6 σαί μογϑα ἔγομι ἃ Κπον]βθᾶσα οἵ ““{Π6 Ρ]α1η᾽ἢ οὐ ταί μοῦ 
ἐλς ᾿Αγαϑαᾷ. ΤῊΪΒ ᾿πηπηθηβα σϑ] ]οὺ οχίθπαβ ἔγοιῃ Βϑηϊαβ αὖ {πμ6 [οού. 
οὗ 760 61-65}}- 56 Κῇ ἰοὸ [86 ρα δὅθα. μὲ θοδα ὅδ8, βιϊααίοα δρουῦ 
186 π44]6 οὗἁ 10, ἀϊν] 465 Ὁ τηΐο ὕνγο ραγίβι ὙΠ6 1βγδϑ οβ 616 ΠΟΥ 
ἴῃ {πα ρατὺ οὗ [86 ᾿Αταρδ ορροβιίο {π6 θα ὅ5θδ, οὐ ὑοναγαβ {Πμ6 ορρο- 
βία δῃά οἱ 1.2 

154. χῖν. 2. ““ σαΐθβ οἵ Ὀγαββ.) Βοίβ Ἡογοάοίαβ δῃὰ ΑὈγαθητβ 
ΒΥ ὑπαὺ Βαδυοα μαα 100 βυομ σαίθβ' ΤῊὴ6 ““ῬὈγοδά ν74}]8᾽ οἵ {Π6᾽ 
οἰἵγ (6γ. 11. ὅδ.) Ἔσχϑοῦυ ἀρτθθ ψι ἢ τ μαῦ ΗἨογοάούμβ δηα Πιοάοτυϑ 
ΘΙΟΘΌΪ 5 58Υ, ν]Ζ., ὑπαῦ ΠΥ σγοτο 87 ἔδοὺ Ὀγοβά ἀπὰ οου]ὰ οοπίαϊῃ Β1Χ 
οδαγιοίβ αὐγϑαβύ. 
Το ῬΙδοο5 πϑιηθα Βοίμβαια 1.6 γϑίοσγϑα ἴο τὰ {πΠ6 (ἀοβρϑὶβ. Ἡθηοθ 

ΒΟΙῚ6 ΟοΙηηηδηίΐδίοιβ, ΒΌ0 ἢ} ὃἃ5 Μδοκηϊρύ, πᾶν θθθη ρουρ]οχϑα ἴῃ 

1 66 (ἀοβοηῖα5᾽ 8 ΤὨΘΒΔΌΓΠΒ, δα ὙΥΠΘΥ 5 ΠΟΘΙ ΟΣ ΟΥΡΌΘΙ, Β. Ὑν 
2 566 ΒΟΡ᾿Πδοὴ Β α]οβίϊηο, γ0]. 11, Ῥ. 600, 



Ἐχίογπαϊ ΟἸγομηϊδίαηοοξ. 8ὃὅ8 

τορατα το {π6 ροβίἴοῃ, μϑοᾶιβθ ὑπ Υ σγογθ Ἰρποσδηὺ οὗὨ [ῃ6 οχίβίθηθθ 
οὗ δὴν οὐμοὺ ἰβαπ οηθ6. ΟἿ γγ788 1 (411166, ον {86 5ῃοτὸ οὔ {μ6 1,86 
οὗ Οἰδημθβαγοίθ, ποὺ ἃν ἴσοι ΤΊ τῖαβ, Μδυκ νἱἹ. 4δ., ν111. 22. : 0 8η 
χὶϊ. 21. Τῇ οὐμοσ, αἷβο ἰδθιτηθα «}{|188, χὰ ποι -ϑαϑὺ οἵ {μ86 βδτηβ 
16 Κα, δθᾷ 15 τοξουτοα ἰο ἴθ Μαΐίί. χί. 21. Τὸ ψὰβ ἴθ ἰοχοῦ (ἀδυ]οη! 8. 
ΤΊ 15 ἀἰθου] ἰο ΔΘ ΜΟΎ μ6 51065 οὗὨ ἔπθ886 ὕττο ρίδοθϑ, δηα ββίρη ἰῸ 
0Π6 ΟΥ̓ ΟΥοὺ οογίαϊῃ δυθηΐβ τα θη Ποπϑα ἴῃ {πΠ6 (Ο5Ρ618 ἡ ΒΙΟῺ ἴοοκ Η]866 
ἴῃ {π61: νἱοϊπιίγ. Υ7 6 ἀο ποῦ Ὀ6Ιιουα {μεὺ ΒοΡίηβομ, ὙΥ̓1ποῚ, Αὐπο]αὶ, 
ΟΥ̓ ἴπ6 σοτητηθηὐαίουβ 6 ΥΥ οὐδ δῃὰ Μογυοσ, πᾶν οἰθαγθά Ἃρ (88 ἴη- 
ἐγ οδοῖθθ οοπηθοίθα τὰ ἰμο. Μοτα βο βίβοίουυ 15. {86 δοοουηύ 
σίνοῃ ὈΥ͂ ἃ ὙΠΟΣ ἴῃ {π6 Φοῦτμδὶ οἵ διδογοά Τιλϊογαύαγθ, ψ Ποτὰ τγ6 
αν [Ὁ] ονοά. 3 

Τηῃ Τα χχῖν. ὅθ. 1 15 βίαίθα ἐμπαὺ {π6 αϑοθηβίοῃ οὗ οὔὐῦ Ἰωοσά ἰοοῖκ 
ὈΪδοα δὖ οὐ πᾶ Βοίμαηγ. Βυὺ ἴῃ ᾿οίβ 1. 12, τὖ 18 πυϊίθη ἐπα 
αἰΐον [μ6 δϑοθηβίοη “ (86 α15010165 τοϊατηθα πηΐο ἐγ βαίθια ἔστοιὰ {ἢ 6 
τηοππὺ οα]164 ΟἸΙνοῦ. Ηδφγο ὕμοτθ 15 πὸ οοπίγδαϊοϊίοη. Βοίμδην 
τγῶϑ Θομποϑοίθα πὰ ΟΥΎ ἃ Ῥαχύ οἵ {μ6 Μουπύ οὗ ΟἸῖνοθ, Μδῖκ χὶ. 1.: 
ΤΚο χῖχ. 29. (ὐοωραῦθ αἷδο Μαῦ. χχὶ. 17. ; Μδῖκ χὶ. 11., χῖχ. 
420.; Τιυκα χχὶ. 87. 1χΚὸ υ805 Βοίμδην δῃὰ {π6 Μουπύ οὗ ΟἸτν 65 
85 ὩὨΘΑΙΪΥ͂ ΒΥΠΟΒΥΙΩΟΆΒ, Ὀθοδαβα (Π6 [τη υ 1165 οα. {Π6 δαβύθυῃ ΒΙορα 
οὗ {86 ᾿πουῃΐ. 

Τὴ Αοἰϑβ χυὶ 6, 7, 8., γὸ ἃγ6 τηΐουθα {μαὺ Ῥδὰ] δηα 51145, 6 Π: 
1ὴ (αἰαίδε, νυ θα ἴο Ῥγθδοῦ {86 ρΟΒΡΘΙ 1 ῬΙΟΘΟΏΒΆΪΑΙ ΑΑβῖ8, αὖ ὙΧΘΓΘ 
ἰουθιαάθη. Ὑθη {μον δα οοτὰθ ἄονψῃ ἴο ἐμ6 ἔτομίϊου οἵ Μύυβιδ, [8Π6 
Πγϑὺ Ῥυόνίμοθ {ποὺ τΤοϑομθά, Π6 Ὺ σγοτα ργδυθηίθα [τοτὰ ῬΓΘΔΟΒΙηρ; 
{6γ6. Ὑῆου {μὴ αὐξοιαρίοα ἰο ρῸ ᾿πΐο ΒΙΓγ πα, δα]δοθηῦ ἰο Μυβιδ, 
Βαὺ το ΠἸκοθα τοϑίχαϊ θα, ἊἈἀσοουαιηρὶν {πο Ὺ ραββοα ΟΥ̓ 10, δά 
ΡΙοοβοαβα ἰο Ττοδβ, {π6 οἷἵγ οἵ {πὰ πᾶὰθ. Ηθηοθ {π6 Τ͵ΟδΒ αἸἰβίσιοῦ 
γγὰβ αἰδίαποῦ ἔγοιι Μίγβια. ἀἀὖ ομὸ τη 10 πιδύ ἤδνα Ὀοϊοηρθά ἰο 
Μγεῖα : Ὀαΐὺ πον 1ὖ ἔουτηθα ἃ βοραίαΐθ ἰθυυιοῦγ., μαυῖηρ' {86 Τρ δ οὗ 
Ἐογηδη ἔγθθάοχη. 

ὙΥΒΟΟνΟΥ τΙβ65 ἴο 566 {π6 σγοαῦ αὐ οὗὨ σΘΟΡΥΔΡΗΥ τησδύ ογ6- 
[ΠΥ ἰσᾶοθ {π6 γαηάοσιηρβ οὗἨ (86 βγδοτίοβ ἴῃ {86 ὙΠ] θυ Π688 ἴῸγ 40 
γο 8185. 8ηἃ {Π6 ΒΘΥΘΙΔΙ ΟΌΤΏΘΥΒ οὗ 86 Αροβίίϊθα Ῥαχὰ]. Τμθθο ψ1} 
ΘβρθοῖΔ Π]ν ἴθϑοῖὶ {86 Ἰτηροτίαποσ οἵ Ὀοϊηρ' δοασπαϊηΐθα τυ ἢ 10. 

Μιβίαϊςκοβ ἴῃ δσρ αϊπίηρ' ουιρίαστα ὈΥ {μ6 δια οἵ ρϑορυδρῇῃυ 816 
σομηοη. Υ 6 518}] σῖγβ δὴ ΘΧϑιηρ]6 ΟΥ̓ {Υ7Ο. 

Τὰ {86 {τὰ νοῖβο οὗ ΟΡδαϊδῇ 15 ἃ ἀθβουιρίίϊοι οἵ Εϊάοτῃ 85 αἰισοϊϊης 
ἔῃ, ἐΐο οἷο 8 9 ἐδε γοοΐ, τοἤοδο λαδέξαξίοτι ἐ86 ἀϊσἧ ; α8 οπαίϊἐοα ἤλο ἐδ 
θασίο, δια δοέξίη ἦ67 πιοϑδέ αγποησ ἰΐδ δέαγβϑ. ΤᾺΘ8Β6 ψοσβ πᾶν ὈθΘΘη 
ἸΠΟΟΥΤΘΟΏΥ ΒΌΡΡοΒοα ἰὸ ΔΡΡΙΥ ἰο Ῥοίχσα, {86 οἂριία! οἷἿγ οἵ Τϊάομη, 
ὙΥΠΟΒΘ ΥΘΙΉΔΤΚΔΌ]6 β᾽06 Δπα ΓΒ πᾶν Ὀ66η ἀθβου θα ΟΥ̓ ψἈΟῸΒ {γὰ- 
γ 6110 γ8, ΒΊπ06 {μ6 0 ψ γα ἢγϑὺ υἱβιίθα 1η τηοάθσῃ {ἰπλθ8 θγ Βαγοι ματα. 
Βαυῦ {π6 ἀἀϑβουιρίϊοῃ σϑίθυβ ἕο {86 Θο Ὁ ρΘΏΘΓΆΠ]Υ, ὙὙΒ1ῸΒ 88 ΒΙΡᾺ 
Δα τοῖν, τη ουβθοίθα τ ἢ οἰ 68 δα γα ]16 γ8.. 

Τὴ Ῥβ8]. Ιχχχῖχ. 13., ψβοσο ΤΆΡΟΥ δπᾷ ἩθΟη 8.6 τηθηϊοηποα 
ἰοροίβου, ΒθΙαπαᾶ δπᾶ οὔθ 8 αββαταθ δποῖμον Ἡσαοη ὑπδη ὑπαῦ ΒΊΟΝ 
Τουιὴβ ἃ ρατύ οὗὨ 1.ΘθΆ 0 ----ῶ 1016 Ἡοττηοι ἴῃ ὑμ6 προσ ουτποοά οὗ 

1 Τῇ Ἡογσορ᾽᾿β Επογοϊορερᾶ. Ατί. Βειμβαϊᾶδ. 
2. Νο, ἔοσ. Οὐοἴοῦοῦ 1854, ΡἈ. 162. δέ δ6ῳῷ. 

ΥΟ1.. 11. ΑΑ 



8384 ΒΒ διϊοαῖ Πιξογρτοίαξίοή. 

ΤΆῦογυ, Τυδάιοη ἄοοβ ροϊεύ ο [606] 64- τιν, τουτί υὮν, 88 (π6 
1.116 Ἡδύτηοη ; Ραύ {πὸ ἰγαδηύοη 4665 ποὺ βθοῖὰ ἰὁῸ πᾶν Ὀθθη ἃ5 οἱ 
85 ἘμιβοΌϊαΒ; ἀπά πὸ τποπηΐδῖῃ οχοορῦ οὔθ, 606] Θβῃ-ΒΈΘΙΚΗ, 15 
Ἕν ο81164 Δ Πογηιοη ἴῃ ϑουιρύυσο. ΤΏ οοπίοχύ οὗ {86 ρΙδοθ οϑβ ποί 
ΤΟαΌΪΘ ἃ ποὶσ ουτίηρ, Ὀαὺ ἃ σομεριομόις ἀπιὰ ποΐαδία ταοππίδίη. [ἢ 
Αοἰβ χυΐ. 18. ἃ Υἶνοῖ 1Β τη] ΟΠ ΘΑ ομέδίθ ἐἦο σαέε οὗ ῬὮΆΠΙρΡΡΙ. ΤὨϊΒ 
γνγα8 (86 βίγϑαια αἀρσριίαβ οὐ αδηρίίαβ, ποὺ (86 δίγγιποθ. Ὑδὺ {μ6 
Ἰαϊίον 15 βρθοιδβᾶ 88 {86 Υνοῦ ταϑαπῦ, ὈΥ ΜόγοΣ ἀπὰ [)6 Ὑγοὐΐα6.2 

ῬΑγείοαϊ Οφοσταρἦνψ.---- ΓΒ Ἰπο] 668 οἰτηαΐθ, τυ ΒΘ ΙΓ, ΒΒΔΒΟΉΒ, ὅζο.; 
ἀπ α σοπίγ θαΐοβ 85 ν7 611 ἃΒ ΒΙΒΌΟΣΊΟΔΙ σθορταρῃν ἴο ἰπ6 οἰποιαδίίοη οὗ 
Θουρίασο. Βαῦ 88 .1Ὁ πὰ8 Ὀδθη δἰτοαᾶν ἰγοαίθα. οὗ ἴη {86 {μ1τὰ γοϊτη6 
οὗ {Π18 ΤΟΥ, 16 ΤΥ ΠΘΥΘ ομηῖῦ 10, ΘΒΡΘΟΙΆΠ]ΠΥ͂ ἃ85 ΘΧΘΙΏΡ]68 οἵ 118 Δ0Ρ|1- 
οδίΐοη το {886 Ἔχρίημδύϊοῃ οὗἨ {μ6 Β1016 δ΄6 ρσίνϑῃ. 

Μαπηογς ἀπά διιδέοηι8. ---- ΓΆΘΒ6. Ἰποῖπθ ἃ στοαῦ ρουίοι οὗἩ υγμαῦ 18 
ἰουτηθα ΒΙΡ]1οΑ] δηὐαυϊιθβ, Βυο ἢ 85 ΒΔ ΙΓ ΊΟΠΒ, αἀγ 88, Γοοα δηᾷ τηθ8]5, 
ἰαχϑϊοη, τηο65 οἵἨ ΤΘΟΚΟΙΙΠρ', ΤΛΑΥΤΙΔρ ΘΟΥΘΙΠΟΠΙΘΒ, ὅζο., ΒΟ. Πᾶνα 
Ῥθθῃ αἰγοδαν αἰἸβουββθα, 

ΤΙῃ [1 τϑηηοῦ, παΐξμγαΐ ᾿ιίδέογυ, ἱποϊπαιηρ ΖοΟΟΪορυ, οίδῃην, 
ΤΩΙ ΠΘΥΔΙΟΡΎ, σϑοϊορυ, ΜΆΘΩ ὈΘΙοπρ' ἴο {π6 {τὰ νοϊπτηθ οὗ ἐμ6 πσουΐτ, 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΘΙ ]οΥ θα ἴῃ Θσρ δ ηῖηρ' ΒΟΥ ΘΓ] ῬαΒΒΔΡ ΘΒ. 

Α ἀποιοίοάφο 9} ἐδι6 γοϊσίοιιδ ορίπίοηδ ουστθηῦ διηοπρ' {Π6 ῬΘΟΌΪ6 ταθη- 
ἰἰοηθα 1ῃ 86 βδοῦθα σψοϊατηθ, Ὑ011}} α5ὺ δβϑιϑῦ [η6 ἰηογργοίοσ, ΤΠ6 
Του θα οαὴθ ἴῃ οοπίδοῦ σι νϑιοῦϑ πϑίϊομβ αὖ αΠθυθαῦ ἰἰγαθβ, 
ΒΟ ἃ8. ὅμ6 Ἐργρύϊδηθ, (86 (ὐδμδαπιίβη 1068, {86 ΒΑΡΥ]ομ 88, 
Αββυχίδηβ, Ῥουβιδηβ, 8πα οἴμοιβ.0 Α Κυομσίθαρο οὐ {μ6 το]! ρίοπ οὗ 
{Π686 τᾶν ὑμουθίοσγθ δϑϑίϑὺ ἴῃ 1] πϑίγαϊπρ' Βοτηθ Ρ]8 668 οἵ ουιρίαγο. 

10 Βαβ βθϑθῃ ἀβυλην {ποπρλῦ ἐμαὺ την οὗἁἨ [Π6 Θογθι μα] ἰανγβ οὗ 
[86 ἩοΌγονβ, πα οὐμοῦ ἰαττα 6ϑ 1465, μᾶγα ἃ τοίογοποα ἰο {πῸ το ]]- 
ΟἿΟΌΒ οριῃΐοηβ, δπαά τἰΐοβ οἵ ουβῃΡ ἰουπαθα ὁπ {μ686, ὑμὰὐ ργονα]6α 
ΔιΉΟΠρ' [Π6 ΠοΙΡΟυχΙπρ' Δο]αίχοιιβ δ ]ΟΠΒ ; πα ἐμπαῦ (ΠΟΥ ΤΟΥ οίνθῃ 
ἴῃ. ορροβιίίοι [ο ἔποὰ. Υ ὁ 81:6 ποὺ ἀϊβροβοα ὑγμο] ν ἴο ἀθην βαοῖ τθ- 
ἴθγθποθ, ΤΠῸΒ ἴῃ ΕἸΧοάτιΒ Χ ΧΙ]. 19, ΜΟΒοΒ Ῥγόμιθι5 {Π6 βϑοίμιηρ' οἵα 
Κια 1 115 τού μου Β τὰ}. ΤῊ τοᾶβοῃ οὗ βοἢ ργοΙ ] ΟΠ τγαβ, ὈΘόδιιβ6 
{πογ6 ψὰϑ ἃ (ἀδμ]6 βυρουβι το οοηηθοίθα τι ἐηϊ5 οσαδίοῃ. Τμ6 
Ζ8011, ἴὰ (Ποῖ: βαουϑα συἱΐθβ δἰτου παγγοβϑί, σόσὸ ποηὺ ἰδ (0 ὈΟ1] ἃ Κι 
ἴῃ 15 τηοίΠο ΥΒ τὰκ, πα ἰχθη ἰο Βρυῖηκ]6 6148, {Γ6685, ἀπ ρΑΘῊΒ 
γΙ {86 Π111κ, ἀοοοιαρϑηϊθα ΟΥ̓ ΤΔΡῚΟ ΘΟΥΘΙΏΟΠΙΘΒ. ΤῊῸΒ {86 ἸαΥΤΡΊΨΟΥ 
ΤΘΌυΪτο5. ἃ Βα ρουβλου8 πϑᾶρα ὑΠ6η οχιβπο, Ηδ αἰβοουπύθηδηοαβ 
[88 οριπἴοπ ὑμαῦ {Π6 ρατίβ βρυιηκὶ θα 1} {Π6 τ ῖ}]ς 80 ργθραγθα σψου]Ἱὰ 
6 τόσο ἔρυμα] {π6 ΤΌΠΟ Ιηρ γϑᾶγ, ἃ5 σγχὰ8 Ὀ6]1ονθα, [ἢ ΠπΠ|Κ6 ΔΉΠΟΥ 
Π6η 1ὖ 18 βε1α, “Του βμα]ῦὺ πού ὑσὶπρ {Π6 Βῖτο οἵ ἃ ουθ οὐ" {πὸ 
Ῥτῖοα οἵ ὦ ἀορ ᾿πίο {86 πουβο οὗ ὑπ6 Τωογὰ Τὰγ (ἀοα ῸΓ δὴν νοῦν 
(δι. χχῖῖ. 18.), {818 Ἰαπρτιαρο 15 αἸτθοίθα ἀραιηδὺ τ μαὺ νὰ ἄοπθ ἴῃ 
188 σοΥΒΡ οἵ βοπ]θ ρὈα8, 8πα νγαϑ τϑοκοηθα δοσορία]θ ἰοὸ {μοιὰ 
ϑιηοηρ' μοαΐμθη παίϊοηβ. 8 Κὺπον ὑμαὺ {86 ῬΒΘΠΙΟΙΔηΒ αἸα τγμαύ 15. 
Βοσθ ρΥυΌιδιϊοά. 

᾿ς ΑἸ] υΒΙοπ5. 0 {86 ΟΡΙΠΙΟΠ8 δηα σ ῦβΠρ οἵ ΙΔο]αίγου 8 πδύϊο 15 ΤηΔΥ͂ 

᾿ 3 66 ΒΟΡΙη50η Ἐ ΡΑΆ]65[1Π6, ΥΟ], 111. ΡΌ. 171, 172. 
3 δ'βθ (ομυθοαγα δπα Ἡονβοη οἡ ῬΑ} 5 ἘΡίβι168, γο], 1, Ρ. 3816. Οη {15 ὙΒΟΪΘ βοοίϊοι 

τοἰαιπρ ἕο ΟΘορΊΆΡΕΥ, σοτηρᾶγο σὅ'δογοα Ἡρστηοπϑαί05, Ρ. 666. 6 5ϑεηῃ. 



Ἑ:τίογηαϊ ΟἸγουπιδίαηοθοε. ὅδ 

ΜῈ ἀἰβοονοσθᾶ ἴπ «}6Γ. χὶῖν. 17, 18.. ΒΟΘ τγουβμῖρριηρ ἐΐθ χιοθῃ ΟΓ 
λβοαυόη Υοίουβ ἴο {86 σουβῃῖρ οὗ {86 ρἰαποῖ  ϑῃιβ, ὁ. 6. Αβίαγίθ οὐ 
Αββίασοίῃς. Τμ6 Ηρρτον σοόοιλθῃ ἀουϊνθα {818 ουβῃρ ἔτοσα {ῃ8 
Ῥμοπίοΐδηβ, δθᾶ Ὁ ψγαϑ οοπποϑοίθα 10} (86 1468 οὗἉ ἔγαϊβαϊποββ, ΤΠ 
4αθθῃ οὗ μϑᾶνθῃ νγ88 υθυθυθη θα 88 [86 Τηθδῃ8 οὗ ρσοουσίπρ' ἰθουπά!ίν. 

Ῥμα]. χνυΐ. 4., ““ ἀυη]-ουϊηρβ οὗ Ὀ]οοά. [1ραϊουβ οἵ δυτηϑῃ 

Ὀ]οοά τοτα οἴετγοᾶ ἰο {πον ἀοι0165 ὈΥ ταϑὴν οὗ {μ6 ἸΔοϊαίτοιβ παίϊο 8. 
Ἡ6γ [86 Ῥβαϊπηϊβῦ Ἔχ 5568 818 ΠΟΥΤΟΥ ΟΥἩ ἀθίββίδοη οὗ βιο ἢ ΟΗΘΥΙΏΡΒ, 

ϑογαθ ᾶγο βυρροβοᾶ μαὺ ἃ Ῥουβίδῃ ἰθπϑῦ 18 8] 0464 0 1η 188. 
χΙν. 7. “1 ἔοστα Πρ ὐ πα ἀδυΊς688 ---- Ῥεδ06 ἀπᾷ θυ}. Τῇ Ἰοδαϊηρ 
Ῥεϊποῖρ! οὗ Ῥογβίαῃη ῬἈΠΟΒΟΡΩΥ τγὰ8 ἀπαζίδηι, οὐ 1π6 ἀοοίχίπθ οἵἉ ὕπνο 
Ἰπάοροπᾶοηύ οοθίθσμαὶ οασβο8, Ζίσηέ δα Ζ)αγῆποββ, Οταιζά ἀπὰ 
ΑΒ γσηδπ, «6 μονδῆ οἰαΐτιβ δα μου Υ οὐοῦ ἔμοῖλ Ὀοί τη. Η18 ργόρῃθίιο 
Δἀάτοββ ἰο Ογταβ. Βαῦ ποὐνιβίδπαϊηρ' {Π|6 πϑημθ8 1η ἔϑγουμ" οἵ {818 
τϑίθσθηοθ ψχ ἅτ ἀουθυὉ] οὗ Ὁ. Τῦ 18 θυ ἴο ππάογβίδπα {86 1Δῃ- 
συδρο δραχὺ ἔτομα 1. Τὺ 15 σθῃθγαὶ, δῃα ορυοιβ οἱ 1581} 
ΤῊ Ῥγθβοπῦ βουσοο οὗ Π]βίγδϊίο μ85 Ῥ6θι δρυβθᾶ. ΑἸ] υβίοηβ πᾶν 

Ῥθοπ ἀἰβοουθιθα ο ορίῃϊομβ πα ΒΡ υβ 10Π8 τοι ἀο ποὺ οσὶβῦ, 
ΤῊῸΒ ρθῃοου οὐτρᾶ 1η Ππάϊηρ' 80 τηϑπΥ τοΐθγθμοθβ [0 ἨὨθαίμθῃ στἹΐθβ. 
ΤΏ ταϑ]ουἹΥ οὗ μ18 ἀθαποιϊομβ ἅτ ΨΏΟΙ]Υ απίουπαθα, ἘῸΣ ΘΧΘΙΏΡΙθ6, 
[86 γ6 18. ὯῸ Τϑᾶβοι 0 ΒΌΡΡΟΒΘ πδὺ ἴῃ Ἰχο. ΧΙϊ. ΤΩΔΠΛΥ͂ ΟἸΓΟΌΤΩΒίθΠΟΘΒ 
οὗ {π6 Ῥᾶββουθσ ἼΟῚ6 Δρροϊηίθα ἴῃ ὁρροβιίίομ ἰοὸ Εἰ ρυρίδῃ βαρογβίι- 
ἰἰομβ; {μαῦ {86 “ οαὐὔϊηρ' πὸ ραχὺ τὰν, ““ ποῦ οδὐτιθα ΤΟΥ ἢ, ὍΘΥΘ 
ἀϊτθοίοα ἀραἰπϑῦ πμαῦ τγᾶ8 ἀβα] ἴπῃ βοϊθτηῃ ἔθβίλναιβ : ὑπαῦ 186 “πὸ 
ῬθοπΘ ὈΓΟΚΟπ" 81.468 ἰο Ὀοϊηρ' Ῥυ]]16α ἀβαπᾶθν τὰ Θαἰμτιβίδβτιη ; μδύ 
[μ6 ““ πού βΒοδάθδῃ ᾽ Τϑῖθυβ ἴο πηδρίοδ! ραΓΡΟΒΘΒ: {παὖ [86 ““τοαβίβα στ 
ἤτο 1β ορροββϑᾶ ἰο τοδβίθα ὈΥ {π8 μϑαῦ οὗ [πμ8 βὰπ: {μαὺ “Το Ρ6 ϑαΐθῃ 
τὶ 15. Ρυχίοπδῃοθ ἢ 15 ἀραϊπδὺ σϑβουυϊηρ {86 Ιηὐοβύϊμθβ ἔοσ αἰ νῖπδ- 
ἰΐοῃ ; δηᾷ {μαὺ ““πο ρατὺ ἴο τϑιηϑῖμ, Ραὺ (6 ταρτηθπίβ ἰο θ6 Ῥαγηῦ, 
18 ἴῃ ορροβιίοπ ἰο Ῥδϊπρ' αρύ ἴῸΓ ομϑητηβ 8πα βιρουβίϊιουιβ ῬΌΓΡΟΒΟΒ. 

Τῃ ἴα τϑηηϑῦ, ἴῃ (μ6 ομοῖοα οὗ {μ6 μοιου ἀθβουιθοα ἴῃ Ναμ,. 
χῖχ, 2. ὅχο,, ἴῦ 15. ΠΏΘΟΘΒΒΑΙΤῪ [0 βδᾶγθ τϑοοῦγβθ ἰο Εἰσγρίλδῃ Τἰῦ685. ΟΥ 
ορ᾿πίοηβϑ, 88 ὑβοιρὴ {μαὺ ἀμίμηα] τοίοσγθα ἰὸ {Π6 ΠΟΙΟῚ ὙΤουΒΙρρϑα ἃ8 
Ββϑοτϑα ἰο 1818, ἀπ γγχὰ5 οἵ ἃ γϑᾶ οοϊουσ 88 τηοϑὺ δἀογθά. 

ΟΥ̓ [86 βαῖθθ Κἰβᾷ δύ [μουτ. χῖχ. 29.; δαί. χχὶ]. ὅ.; Του, 11. 11.; 

186. χν. 19.: Νοῦν 15 Ηδηρβίθηθρουρ ἔθ ἤοτη δχοθθβ ἴῃ {Π6 Βδ 16 
ἀϊτοοΐοι 85 ϑρθποου, {ποιρὴ δ 18 ΌΥ ΠΟ τηθϑῃ8 80 οχίχαναρδηΐ. 
Μοτα 7υἀϊοίουβ απᾷ Βαἰϑέβοίουυ 18 {μ86 δἀταῖταθ]ο που οὗ 56] άθῃ, 726 
18 ϑυτίδ. 

Αποϊομὲ ἰραγηΐη απαᾶ ρζλίϊοεορδνψ. --- ΑἹ ἃ ὙΘΙῪ ΘΑΥΙΥ Ῥϑυϊοα {Π68 
Ἐρυρίίδηβ ὑγοτα θιηϊηθηῦ [Ὁ σβάουα δηᾶ Ἰθαγπῖπρ, ΟΥΒΘΥ θαβίθσῃ 
πδύοηβ ὙΘΙΘ 4180 ΤΟ ΚΆ 016 ἴῸγ {μ6 δβοίθποθ {μοΥ ροββθβββα, 88 
[μ6 ΟΒαϊάβδηβ, ϑ'υῖϊδηβ, δπᾷ Ῥογβίδῃβ, [ηἀθϑᾶ ομθ ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΏΥ ἴῃ 
ΘΒΒΘΠ06 ἈΡΡΘΔΥΒ ἴο μαν ργϑνυα]δα {βτουρπουῦ ταοβὺ οὗ {π6 δαβϑίθση 
ποίϊοηβ οὗ δηϊϊαυῖϊ, τοοαιῆοα ἴῃ ψαϊουβ 78 ϑιμοηρ ἀπ δυθης 
ῬΘΟΡΙο8. ποτα 18 116 ἀουδὺ ἐμπαῦ [88 Βρθου]δίζομβ οὗἨ {Ππ|8 ΡἘ11ο- 
ΒΟΡΠΥ ρᾶγο οτἱρίη ἰοὸ βοῖθθ οὗἨ [8 το ρίουβ οριπίομβ ἃπα υἱΐθβ θ6- 
Ἰοηρίηρ ἰο {π6 ποίζομβ αὐϊβομβεα ἰο 10; ἀπᾶ (ῃμαῦὺ {π686 ἃρδ1η Ὑ7ῸΓΘ 
οοριθα ΒΡ. {86 Ἰβυβοιθβ, πὸ ἴῃ {μοῖρ τοῤθγοοῦτθθ τι ΟἴΠΟΥΒ 

1 3ὅ'βε Βοβθηχη! ]οτ5 οθο ] 8 οὐ [1656 [ΟχΧ8. 
ΑΔ ΄ 
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ὙΟΙΘ 80 ῬΙΌΠΘ ἰο (ΟΠ]ονν πιμαῦ τγὰ8 οοσταρύ. οι οὐἱναίοα ἐἶονβ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἃ5. σου οὗ ἃ βρϑουϊδάνο ἰοιηρογατλθηύ δἀορίρα {π6 Ῥυῖη- 
οἵρῖ6β οἱ {μῖ8 ῬμΠΟσορΩΥ, δοσοπιτηοδαίμηρ (μϑτὰ ἰο {8611 οὐ ΤῸ}1- 

σίουβ ἀοούτί ποθ, [πὶ {π|8 τωδηποῦ ἰθηθίβ οὐ ἃ θοῦ αν Κἰπα Ὑγ6 6 

ξουτηβᾶ, ψΒΟΥΘΟΥ {π6 βαρ οἷν οὗἨ τϑυθαϊθὰ ὑγαῦμθ τγὰ8 ρογνοτίθα. 
Αδβίγιιβα ροϊπίβ θα αἰβοιββο, 166 88 76 ΓΘ ἀιββοταϊπαίθα, δηᾷ αοο- 

{τἴπ88 ἰαυρμξ, τΒῖοἢ σσοῦθ σοηιοΐ ἔγοπὶ {86 Θομάταοι ΔΡΡΓΘμΘηβίοη 

Διά ἀειοραίονυ ἰοὸ {π6 παίατα οὗ τϑνβϑίδίϊοπ. ΤῸ βοβ ἔμογ δΥΘ 
φΑυϊοὰΒ τϑίθγθμοαβ ἴῃ βουρίατο; δπᾷ ἴῃ [86 ορϊπΐοῃ οὗὨ Βοηθ, 8 6Χ- 
ΔΧΩΡ]6 οοουτβ ἴῃ [88. Ιχυΐ. 17., “(μαὖ Βα ΠΟΙ {πμοηλβαῖνοβ δολίπα ὁπ6 
πὶ ἐδο πιϊάεί." ὌΠ βαργοπιο ροᾶ, {μ6 βαῖηθ 88 «ριον δπα {88 δ0π, 
γγ88 68]16 ὁη6, Δ: ΠΕΥΘΥ ΔΡρθαιθᾶ βαῦ Βυττουηαρα τ] ΤΊΔΠΥ͂ ΘΟ Β 
ΟΥὁ ἸὨ ουΐου βρὶσβ, τὸ σουἹά θ6 Ὑγουβθιρροα δἱοηρ τι δῖα. Βυῦ 
6 τὰποἢ ἀουδὲ ἐπα σοττθούποββ οὐ {818 ἱπίαγργθίαϊομ δδίπαρίθν δηᾶ 
ἸΏογα παίμταὶ 15 ἐμαὶ οὗ ἀοβοπῖαβ, θὲ ὙΥ οἰΐθ, δηα ποθ 6. 

ΜδηΥ ΟἸεϊβαπβ τμὸ σοῦ ππρθαθά πὴ [86 οὐἹδπίαὶ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΕΥ 
Ῥγουρβ {μ6 ἰδποίβ οὗ {πα ρΡἈΠΟΒΟΡΒΥ ᾿πίο οοπποϑοίϊοῃ τι {Π6 ἀοο- 
{τῖποβ οὗ ΟἸτβίλαμιυν, ἀπᾷ 80 οοιταρίθα π6 Ἰαύζευ. ϑθοι σσθγθ {πὸ 

Αποβίϊοβ, στο Βονϑυοσ ἀα ποὺ ἀρρβϑᾶῦ 80 Θαυ]Ὺ 88 {π6 πὴ οὗἉ [Π6 

ΔΡοβίϊθα. Βαΐ [86 ρϑύπιβ οὐ μϑῖγ ῥυϊποῖρ] 68. σσοῦθ [ΠΏ 6Π ἴῃ ΘΧΙβύθῃοθ. 
ΤῊ βϑϑᾶβ οἵ (ποβυϊοϊβια μδᾷ θθθὰ βοῦχῃ 1ῃ {π6 Δροβίο!ο ᾶρθ. ΤῊν8 
Βοπλ6 Βαρροξβοᾶ ἐμεῦ “7}6β8ι5 μαᾶ ποὺ δβϑυτζηθᾶ ἃ γθ8] βοᾶν, μα ΟΠΙΥ {Ππ6 
Βηδάον ΟΥ̓ τοργθβαπίβεϊοη οὗ οπθ. ΤΆΘΒΘ ῬϑυβΌηΒ Ὑ6Γ6 Δ ΡΟ γ Γ 5 

οΔ]]16 Τθοοοία. Αραῖπβῦ {ποῖα “οδῃ δου ἀθη γ στο βαο ῥῬᾶββαρθϑ 

α8, 1. 1, 2.; ἢ. 22, 98.; ἵν. 2, 8. 14, 1δ.; ν. 6,7, 8. ΟΥ̓ ΙΒ ἢγϑύ θρ: 5616. 

Ῥδυΐ τοίδυβ ἐο {μ6 Ρ]αίοπιο- Α]οχαπάσίδη ῬΒΠ]ΟΒορν οὐ ΡῬὮΠῸ 
τοβροοίηρ [μ6 ἢγβὺ δηᾶ ββοοπᾶ Αἄδπηι, ἴῃ 1 (ὑοἹ, Χυ. 

πη [6 Αοἰίβ οὗ 186 Αροβίῖθβ γ ἃ ἱπίοστηϑα {μαῦὺ Ῥαδὰϊὶ δῃ- 
οοππίεγθα {μ6 ΕΡσατθαηβ δηα 5΄[ο108 αὖ Αἴμθηθ. Ηθ οδτηβ ἴῃ ὁ0ῃ- 
ἰδοὺ στ τθοκ ΡΒΙΠ]ΟΒΟΡΩΥ ἴῃ {886 οοπίσα οἵ ἀτθοῖδῃ τοβποιηθηΐ. 
ΤῊΘ ἘΡίοατοδῃβ δαἀταϊἰοα {86 οχίβίθμοο οὗ ροᾶβ, Ὀαύὺ Ἰοοϊσθα ἀΡοι 

ἰἤθια 88 ἰῃδοϊθηῦ θοίπρθ γιὸ ἀ1ἃ ποὺ ἐγοῦθ]6 Ὁμθιηβθῖναβ τχιῖ [Π6 
ΔΡΔΔΥΒ ΟΥἩ δοίϊομβ οὗ τῶϑὺῦ. ΤΉΘΥ μα πὸ Ὀο]1ο ἴῃ ἃ ῥγουϊάθηοθ, 1Π 

Βυταθη ΤΟΒΡΟΙΒΙ ΙΝ, οὐ ἴῃ ἃ ἑαΐατο τοι σρυίίοθ, ὙΤᾺΘ Ῥ οῖοβ, ὁπ [86 

οἶμον μαπᾶ, οδχίο θα νἱσίαθ, δηᾶ ᾿ἰπβιϑίθα οὰ ὑυϊηρίηρ 0868 ῬΒΒΙΟΠΒ 

ὉΠΑ͂ΘΙ ΤΘαβοπ ΒΒ οοπίγοϊ, ἐμαῦ ταθη τηῖρῦ Ῥθοοτηθ ἱπάαρθπαθηῦ οὗ {Π6 

ΟΥ̓Δ ΠΔΙῪ δβοιτοθβ οὐ βῃϊουπχθηῖ,. Ι͂ἢ {86 ΒρΘθΟΒ ἀδ]νογθα ὈΥ {86 

ΔΡΟΒΙ]8. οὰ Ματγβ᾽ 81], Ῥοία βοοίβ δύ χϑίθσγοα ἴο ἀπᾶ οοπξμϊθα ὈΥ 

᾿πηρ]οαἴοπ. Νοῦ ἐμὲ μ6 “" Δ θυπδίθιυ τορυ 88. ΦΠΘΙΤ ΘΙΎΟΥΙΒ᾽ἢ ΟΥ̓ 

ἐς γβυϑαΐβ [ο {ποιὰ (86 ρστγϑαΐ ἀοοίγίπα οὗ [π6 δἰομϑτιαθηῦ:" δυΐύ {μαῦ ἴῃ 

ἃ τηοβὺ 5} ἀϊβροβθᾶ δπᾷ 8016 δροϊοροίιο ἀϊβοοῦσβθ, 88 δάνδῃοθβ 

βϑηϊταθηίβ ἐεπαϊηφ ἴο Ογου ΠγοΥ 086 νίθυβ οὗ θοαὶ ἰοσοίμοτ,. 
Ηδιθμομα ἀπά Βυχίομ μᾶνθ ρυθδίΥ ουτθα ἴῃ ΒΠαΠηρ 80 ΤΩΔΉΥ͂ 

ΑἸ] πβίοπβ ἴὰ {(μ6 Νὸνν Τοβίαμηθπῦ τὸ [16 ποβίοθβ ----ὦ βθοῦ ὙΒΙΟᾺ αἸὰ 
ποὺ οχἰβδῦ 88 ΒΌΘΝ, 80 ΘΑΥΪΥ ἃ5 [06 ΔΡΟΒί168, 

Οοίης, ἐπβογίρέϊοτις, πιοααῖς, δια Βα ΠἸΚ6 δηποῖθαῦ Το πλδῖη8, ΤΩΔῪ 850 
ὍΘ ΘΙρ]ογοϑά 85 μουτιθηθαίίοα! Δ Χ1]ΠΑΥΊ6Β. 

Ὑ)6 ]]ονίηρ' Θχδτηρ]65 11} 1Ππδίταΐο {π6 Κιπᾶ οἵ αἰᾷ ἵμογ αἴογὰ 
1 ᾿Ἰπ ουργοίδἐοη. 

Αοίβ χῖχ, 86, Οὐμτηοπίαίογβ μᾶγθ θθθη βοιηθυμαῦ δὖ ἃ 1058 ὁοη- 
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οογηΐηρσ [86 οβίοο δπᾶ ἔπποίίοηβ οὗ {μ6 γραμματεὺς, ἐοιυπ-οἴογὶ, οἵ 
ἘΡμοβιθ. [1 1β. οἶθαν (μαῦ μ8 νγᾶβ ἃ ταδριβίγαίθ οὗ στϑαύ δαίμοσιν, 
οὐοοαργίπρ ἃ ΡΌὈ]1ο ροβιομ. ΗΠ8 οὐἹρῖμδὶ ἔπποίμοη νγὰ8 ἴο Τϑριβύον 
{86 ΡαὈ]1ο δοίβ ἃπᾷ ἰανγ8, οὐ ἴο Κϑορ {π6 τϑοογσὰ οὔθ. Ηδ ργβϑιαϑᾶ 
ΟΥ̓́ΕΣ {86 ἀὐομίνοθ. [μοὐΐουβ βϑηῦ ἴο {π6 ρθορὶβ οἵ Εριβθϑαβ σγοῦθ δά- 
ἀταββθα οβῆοία!γ το Βῖπι; δηᾶ 10 νγᾶβ ῃ σψὰο τϑδᾶ ψβδῦ τοαΐθα ἴο Ππ6 
αῇαὶτβ οὗ {π6 οἷδγ σθθουα]υ, θεΐοσα [π6 βοπαύθ δῃηα δββθιαγ. ΠΘηΟΒ 
ὨΪ5 πϑιηθ οἴθῃ Ἀρρθᾶσβ οὰ {86 οοἱηβ οἵ Ερῃβοβϑυϑ. Ηδ τηδὺ Ὀδ ο41164 
ἐΐι6 γοσογαον οὗ [Ἀ6 οἰὉΥ, ταῖμου ὑ8μ8ῃ ἐδ ἐοιση-οἴογᾷ,. ὙΠαῦ {86 οἶοθ 
νγὰ8 τηοδύ πομοῦγαθ]6 85 θ66 πη Ἰπΐουτϑα ἔότῃ ἃ οοῖπ οὗ Ν͵γγβα ἴῃ (ὑασῖα, 
οὐ ΒΙΟᾺ ΤΊΡουῖαβ Οὔϑαῦ 18 οα]]64 γραμματεὺς οἵἉ {μαὺ οἰὐγ.' ονογαὶ 
οοἴῃϑ ἃτ6 δχίδης ἴθ ψ ΒΙΟΙ {Π6 βᾶταθ τϑ 18 ἀθβου θα δ5 θοίῃ ἀρχιερεὺς 
διηα γραμματεὺς, Ηϊσἠ-ρτίοδέ, δογῖδε. ῊΪΒ 068 ποὺ ργόυβ, 88 88 Ὀθ6ῃ 
ὑμπουρμῦ ὈΥ͂ βοιμθ, ὑπαὺ μ6 ὑχὰ5 ἃ δασγοά πού ἃ οἷυὶΐ οΟἴἾΟΘΥ. [{ τη ΓΟ ΪΥ͂ 
ΒΒονβ ὑμπαῦ μα βοτηδίχηθβ μ6]4 ἃ Κιπᾶ οὗ βαοοσαοίδὶ ροβιίϊοῃ, ρυΟΔὈ]Υ͂ 
ἔγοτα βαεϊπρ οἰθοίθα Αβιασοῦ, ΥΥϑ ἱσπου ὑμαῦ ἴπ6 Αβίδγοι ργοβιαβα᾽ 
ΟΥ̓ {886 σϑτηθδ ΒΜ ΌΔΠΥ οΟἸΘ γα θα αὖ ΕἸ ΡμΘΒὰΒ πὶ ΠοποὺΥ οὗ 1)1418, 
ΔΗ ὀομβοαῦθαν οσουριθαᾶ ἃ βού οὗ βαοογάοίαὶ ροβιϊοθ, αἀἀπα {πδὺ 
{Π6 Βα ῬοΥβοη. ἯΔ5 ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΠν θοία γραμματεὺς τι Απἰάαγοῖι, [0]- 
Ιονγβ ἴσου δὴ ΕἸρβθβίδῃ ᾿ῃβουιρίοι 1ὰ ΒΟΟΚΗ.2 

Αοἰβ χ.ὄ 1. Ηρα Οουμοῖῖαβ {86 σδαασίομ 15 β81ἃ 0 ᾶνο θ6- 
Ἰοηρβᾶ ἰο {μ6 “ΖΠαϊίαῃῃ οομοτί, σπείρης ᾿Ιταλικῆς. ΠΟΥ ΟΥ ὙἘΕΥ 88}. 
Παϊϊαη Θομογῦ βῃοι]α θ6 αὖ (βαγϑα, 10 τυ ποὺ Ὀ6 Θαϑύ ὅο ῬϑιΌθῖν :. 
Ῥϑοδυβα οομουίβ ἡγ6 6 ἀβα8}}Υ Ἰου]θα Ττοτὰ {π6 ΘοΟσ ΣῪ 1056] τη τ Β1Ο ἢ 
ΤΟΥ “χοτο βία οηθα, Βυὺ ἴμ6 μοτα Ἰθααβ 8 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμαὺ {16 
οομοτύ οομβιβίβα οὗ παΐξέυε Παἴϊαηδ. Ατὸ Ἰπβουιρίϊοι πὰ ταΐοσ ὅ οου- 
βστοβ [Π6 δοουταον οὗ {π6 ββογϑα διβίοτυίδη, ἔγοτα ὙυΒ1 6 ἢ τγ6 ἰθάση {Παὺ 
ψοϊαηΐθου Ζέαϊίατη σΟΠμουίβ βουνθα ἱπ γε. ΤῊΘ 50] 1618, {18} ΟΥ 
Βοταδη, 6] 156 οὗ {μον οσῃ δοοοσ. Απά 88 (ὑϑϑᾶσθα νγὰβ [86 Τ6851- 
ἄδποθ οὗ {πῃ6 Ῥοιαδη ῥγοουγαίου, 1Ὁ γγ͵χὰ8 ᾿τηρογίαπῦ πα 6 5ῃου]ὰ 
Βεγνα {τ βύνου ΠΥ ἰχοορ8 ΡὈΥΘΟΙΒΟΙΥ δὖ {παῦ Ρ]6066. 

Οοἱπθ δηῃᾶα ἰμβουιρύοηβ αῦα μον ἀβοία! ἴῃ δἰγοηριμοηϊηρ' {86 
οὐΘα τὴ οὗ {μ6 βαογοα τειΐοσβ. ΠΟΥ Ὀθ]οηρ' ἴο {μ6 ἀοραγίπλθηύ οὗ 
εὐϊάοηοο τα  ἴμδὴ ἰο {μᾶΐ οὗ ἐπέογργοέαίίοη. Οὐ, ΠΟΥ {ὈτΗ]ΒᾺ 
ΠΠαβίγαϊίομβ οἵ ταθδηΐτπρβ Δἰτοδαυ δβοοτίαϊπθα ΤΟΥ Βμοι]!α πού θ6. 
μηπθοσοϑαγήῳ ἈΡΡΙ16α,, ἃ8. πο Ὺ μᾶνϑ θθθῃ, ο βου ὑμπαῦ [86 νοῦ χρημα- 
τίζω τὰ Αοἱβ χὶ. 26. τβϑϑῃβ ἕο οαἷ ὃψ ἀϊυῖπο αρροϊπέπιεπί. ΕἾὟΥ 1ῃ {86 
Πχϑύ ρΐδοα {μ6 τηθδηῖηρ οὗὁἨἉ {Π6 νου 15 ΒΟΥ οὐνιοὰβ ΠΌΤ, 105 
πϑᾶρ ἴῃ {π6 Νοὺ Τοβίδιαθηῦ ἀπ δορίυαρτηῦ:; 50 ἐπαῦ 10 18. αυϊθ 
Βιρου ποῦ ἴο ΔΡΡΘΔΙ ἐθ 18 ΟΟΟΉΤΓΘΠΟΘ. Οἡ 8η 8ηοιθηῦ γοΐϊνο {816 
ουπα «αὖ Βοχηθ, ΤΟΙΤ ΘΕΙ͂Υ βθὸπ ἴῃ ἐπ ἰθιρ]θ οἵ ΕὐΒου]δρΙΒ. οη 8η 
15] πα ἴπὶ {π0 ΤΊΡΟΥ, μοτα 1τὖ ἀθηοίθβ [π6 ογασμίαγ γεβρολδο οἵ ἃ σοά: 
811 Βοοομα νυ, 1Ὁ ΤηΘΔ 5 ΒΙΤΏΡΙΥ ἕο παι ἴῃ {π6 Ῥδββαρθ τη Αοίβ, ἃ5 10 
065 1ῃ Βοιηδῃ8 γἹ]. ὃ., 480 τὰ “Φοβϑρῆυβ, ῬΏΙ1]ο, ἀπα αΐοσ Ὑσιίοχβ. 
ΤΉΘΥΘ 15 ΠΟ ουϊάθπο ἐμαῦ {π6 πᾶ Οὐ γίϑέϊαης τχὰβ ᾿υδὺ σίνϑῃ ἰο {88 
ἀἸ5ο 0165 αὖ Απίοοι ὈῪ αἱυΐπο αρροϊπέρμιοπξ οΥ ὃψ αἡ ογαοῖίο γοηι Οοά. 
Το ποαΐμϑη, οἰμοῦ τοῖα οὐ Βοιηβδηβ, οὐ Ὀοίμ, οδ]]οα {θὰ (λγὶ- 
ἐϊαπι8 ἴον ἴμ6 ἢγϑὺ {ἰτηθ. 

. 566 ΑΚοΙηβπηἘ Ναποϊδηηαίίς ΠΙπδέγαίίοηβ οὔ {π6 ΝΤουν Τοδβέδημθηξ, Ῥ. 58. 
2 Νο. 2990. 3. Οορϊοα ἴπ ΑΚογτηδηη ΒΒ ΝΟ βιηϑίῖο Π]ῈΕ ΓΔ. Οη5, Ρ. 84. 

λ.αϑ 
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ΒΙβῆορ Μιύηίονῦ δρρ]οα {π18 βουτοα οὗ "]υείγαϊοι ἰὸ {86 Νον. 
Τοδίδταθηΐ : δα βίπμοθ ᾿ῖδ ὕχαθ 10 ἢ88 ὈΘ6ΘῈ δι θίου α ἢ ταοτο οἷἶθοι 
ὈΥ ΔΙκοσδπη. ΟὈμΥ θα Δηα Ἡονβοη ἤᾶγα 8180 τιβθα 10. 

ΙΝαΐωναἱ λίδέοτη ἈΔΒ Ῥγοάπορα γαγίουβ ομδηροθ ἴῃ οαγτοηῦ ᾿ηὐστρΓθ- 
ἰαϊίομθ οὗ {86 Β10]6, ἀπμα 15 αἀοϑιϊπρα ἴῃ 411 ρυόραθη νγ ἰο αἴδοί 
ΘΧΘΡΘΒ15 1 ἃ 501] ΤΑΟΥΘ ΒΑ ὐΑΥῪ ὙΔῪ ΠΟΘ. ΤῆὰΒ 1Ὁ Βᾶ8 ἰΔαρύ 
18 10 566 ἰμεὺ 41] δ: η1}18}8 ἴῃ ΘΥΘΙῪ ραχύ οἵ (86 σ]οῦα οουἹὰ ποὺ μᾶνθ 
Ῥδθη βυῦ Ρ ἴῃ {π6 αὐ. Τη6 παστοῦ οὗ ἀιδύϊποῦ βρθοῖθβ ὕο 1 ἢ 
ΤΑΘΙΏΤΆΔ118, ΤΟ ΡΌ]65, Ἰπβϑοοῖβ, ἃπα δηϊ πα] 168 ὁπ Ὀ6 τοαπορα ὃν {μ6 
στοαίθϑῦ ροββιὉ16 σοῃίγϑοίιο, ΓΘ ΠΘΥΒ 10 αὐΘΥΥ τ ρΟβ5 1016, ΤῊ δυ]ς 
γΧγὰ5 ποῦ σΔΡδΟΙοΒ ΘηοαρὮ ο Θομίαϊμ ΡΑΙΓΒ Δηα βϑρίμρ]68β οὗ 411 {88 
ΔΏΪΠΛ815 ΠΟῪ οσχβίϊπρ' ὁπ {86 ἴλ66 οὗ {16 οαγίῃ. Β6βιά685, Δ 1Π1815 ἤᾶυθΘ 
(Ποῦ ΔΡρυορυιαίθα Ὑθρίοηβ [0 ψΠΟ {ΠΟΥ ἃ΄6 δααρίρθα ὈΥ̓͂ παΐυχο, 
Δα οδπποῦ ἰἴγα ἴῃ οἰδοσβ. ὕΝθα, {δμοιθίουτθ, τὖ 185 οοῃβιαουοα {δαὶ 
δου ἃ (μουβαηᾶ Βρβοῖθβ οὗ δχιβίμηρ' ΤηΔΙ ΤΆ 8118, ἃγ6 ΚΠΟΎΗ, τλοτ6 {881 
ἔνα ἐπουβαπά οἵ δ᾽γ8, τόσο ὑμδη ὕνγο ἱμοπβαηα οἵ τ ρ}165; οὗἉ ᾿Ἰηβϑοίβ 
ΔῊ ἸΏΤΏΘΏΒΘ ΠΌΤΗὮΌΘΥ, ΤΟΥ ΟΟΥΔΙΪΥ ἤδη ομ6 Ὠυπαγρα ἱμουβδηᾷᾶ ; οὗ 
ΔΕΪτη Δ] Ο1165 Θομη 688 τη ]]Π10Π8:; δηα ὑμδὺ 811 πᾶν ὀοπροπῖαὶ οἰϊτιαΐθβ; 
{Π6 ΠπΩροΟΒϑι δ Πν οὐἁἨ ἐπ6 αὐ μοϊάϊηρ {π6πλ 18 ορνίουαβι Ηδϑπορ {μ6 
Ἰδλησύαρσα οὗ {86 παγγδίϊνθ τησδῦ 6 γοβίτιοίθα Τὴ ὩΘΥΪΥ ογθαίθα 
δΐτη8}5 οὐἹἩἍ ἐμαΐ γεσίοη ὙΓΪΟΝ γγχὰ85 {π6 οὐδαᾶ!θ οἵ {ῃ68 ἤπσηδη Υ806 ὙΟΥΘ 
ΔΙοπα Ὀτουρῦ ᾿πίο {86 αὐκ δπᾶα ργββοσυθᾶ, ὙΥ {πΠ18 15 οοππθοίρα 
ἐδ ραγέϊαϊ ομαγδοίου οἵ {86 ἀοΙπρ ---- ποῦ 15 Ὁ ουβα ὑγ. ἢ 

7π {||κ6 τηϑπηθῦ φοοίοσψ Ἠδ8 αἰϊδοίθα {Πη6 Θχθρ 815 οἵ Βουϊρίασθ 1 
μα5 ἰδυρσμὺ τι (ο ἀϊβοοηποοῦ [μ6 βθοοῃά υϑγβθ οἵ {πμ6 ἢγβύὺ ομπαρίοσ οἱ 
Οομθβϑῖβ ἔσομι {μ6 Εσβῦ, ἴὰ τ δίοη ὕο ᾿τηπηθαϊαΐθ βοαπθηοθ οὗ τηθ. [0 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἃ Βοραγδίίηρ' 1Ἰηΐοσυα!, ΠΟ Ἰοηρ ποπθ οδῃ {61}: θα Ιοπρ; 
ΘΒΟῸΡὮ [ῸΓ 411 ρροϊορίοαὶ τραυϊγθιηοπῖβ ΤῺ σ8016 δοοουπῃύ οὗὨ {Π68 
ἽΜοβαῖο ΘΟΒΙΩΟΡΌΠΥ μ8 τϑοθιγϑα σαΐθϑθ]ο Π] δίχα θη ἔσοτα (815 πηροτ- 
ἰαηῦ Βοϊθηῃοα. 2 

Τὴ 116 τηϑπηοῦ ηιθοῖηθ Ἦδ5 οοπ στ θυ οα ἰο [86 οἰποιαδίοη οὗὨ 186 
1016. Τὰ 1Ὁ 88 δχρ]δϊποα {πὸ ἀΙβθαβοβ οὗ 00 δῃὰ Νρρυομδα- 
ΠΘΖΖΆΥ : Π88 τηϑᾶθ (6 ἀοβουι ρίϊομβ οὗ ἸθΌΓΟΒΥ τποτθ ᾿πί6]]1010]6 ἀπά 
οὈνίουβ; δῃ ἰσονη Πρ ἀρομ {π6 οαβ6 οὗ (6 ἀϊβραβθα ῬθΥΒΟἢΒ 
ΒΡΟΙΚθα οὗ ἴῃ {π6 ΘΌΒΡΘΙΒ 88 ἀθιμοῃ!δοα!] ν ροββθαβοᾶ,. 

Ὗγο τσ ῦ {808 ἰχάνοσβθ [886 ψ146 δοιὰ οἵ παΐυγο, Βοῖθηοθ, δηα αχύ, 

ἴον [88 ρύτροβο οὗ βμονίμρ ἰπϑὺ ΘΥΘΥΥ Ῥατὺ οὗ 10 1] πδύγαίοθ δῃπα θοη- 
βγτὰθ [δ Ὀ10]1041 χϑοογᾶβι ΤΏ6 ἰδηρυδρα οὗ {μ6 Ββδογρᾶ υυυιουβ 18 
ἀϊνονβιῆθᾶ. 1 18 θογτονγοᾶ ἔγομα ουθυυ ὑμίπρ' δτουηα ἔμθω. 10 18 
{μπουϑίοτο {π6 ἰηϊουργοίοτβ ἀυΐν ἰο Κπον {π6 οβ]θοίβ οὗ {86 ϑαβύθγῃ 

ΜοΥ, βὸ ἱπίογοβθηρ ὑο {μ6 βίυαἀθοπὺ οἵ δουϊρύατα;; ἃ8. Ὑ76}} δ {86 
ΨΑΓΪΟῸΒ ΤΑΘΠΠΟΥΒ, 880,68, ΘΠ ΟἸβύομηβ ῬΘΟΆΪ1ΔΙ [Ὸ 186 Ῥϑορῖθ οὐ ρθο- 

ΡΙ68 ἀθβουϊθοᾶ. ὙΥ͂ 8 5881} {πθη 866 188 δἀδρίαϊίοι οἵ {μ6 ἰδηρτιαρθ 
δα ρου δα ἰο βού ἔσσα {86 το]ρίουβ ἀοοίσϊ 68 ἃμα τηοτϑ! {σα ἢ8 τ ΒΟ Ὰ 
πο ΒΙΌ]6 ᾿ποδϊοδίθβ ; ἐπ6 Ῥσορυιοῦῦ οὗ ἔἤρατοβ ὑπαῦ τοὺ βθϑῖὰ θχδρ- 

σογαϊοα οὐ ἀποοιίμ ; (886 ὑγαῖῃ ἀπ παύαγα Π688 οὗ {Π6 Ὑϑργθβθηίδ 08 
σίνϑη. ΠἔΊΔ6 βϑουϑα μἰβιοσυίδηβ, ργοροίβ, πα ροϑίβ μαγθ ἔθίομβα {8 6}ν 

ἀοβουϊρθίομβ ἔτοτω (86 πῖάθ ἀοτηδῖη οἵ παίμγθ, 10 18 {86 αϊοίαία οὗ 

1 366 Κ΄" 8 βουραιγο δηα ΘΟΙΟΡΎ, Ρ. 158. εἐ 5εᾳ4. (μιτὰ οαϊίοη. 
2. 366 ΤΥ 'οεχοα ΗουθηθΌ(165, Ὁ. 670. εἔ 5εφᾳ. 



ἡ “ειυϊεῖ, Ῥργιδησε α5 Αϊά5 ἐπι ]ηϊογρτοέαζίοη. 909 

τ άβοι ἰο βίπαν [86 βόθῃ68 8π4 ΟὈ]θοίβ ὅο Π1οἷ ὑΠ6Ὺ τοίου. ΤῸ οδέβὶῃ 
8. ΘΟ ΡΥ μομβῖνο δοαυδίηίδποθ τ {πΠ6 ΒΙΌ]6, 10 15 πϑϑα αι] ἴο 04}} ἴῃ 
{86 αἷὰα οἵὗὨἉ 411 βοΐθποθ, παύισαὶ δηα τιουϑὶ, τ 
ὝΥ 6 πανϑ γεβογυϑᾶ {16 ορίῃηΐομβ οὗ “Ὁ 8} ὙΙοΥΒ ΤῸ ἃ βθραγαίθ 

ΘΒαρίου ; ἐπουρὮ {Π6γ0 ταϊρῃῦ πᾶν βθθῃ Ἰηἰχοάποθα πάθον Βουύθγαὶ οὗ 
1λ6 οαᾶβ γυβύὺ ἀοβουιθοα, 

ΟΗΑΡ. ΧΥ. 

ΟΝ ὕΕΎΤΙΒΗ ὙΓΕΙΤΙΝΟΒ ΑΒ ΑἸΙΌΒ ΙΝ ΤῊΒ ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΕΕ. 

ὙΥΕ Πᾶνα αἰγοδᾶυν 4] πα ἰο {π6 «6νγῖ8]1 ὙσΊληρΒ. ΔΒ. ΒΟΌΤΟΘΒ. οἵ 1118- 
ἰταϊϊπρ' 686 τϑι5 Ἰοφμοηαὶ οἵ {86 ϑδουιρύατοθ ὙΠΘΥ βοῦνθ ἰοὺ δχρίδϊῃ 
ἴπ6 σταγαπηδίϊοα! ἔογοο δῃα ταθαπὶηρ οὗ νψογᾶβ, δπηα βὸ οοπέσιθιαα ἴὸ 
γγ8αῦ μᾶ5 Ὀθϑῃ ἰουπιθα σγαηιριαΐίεαϊ ταϊοτργοίαϊίοη. Βαΐ {ΠΘΥ τρΔῪ 6 
Ἰορτθτοδίθ! Υ θα] ογϑα τὰ ᾿ηἰογργοίδίλοιι σΘΏΘ  Υ ; τὰ Τῃτοσίηρ ΠρΒὺ 
οἡ {86 ἔβοίβ οὐ δου! ρύασθ, ΟἹ. ΟΡ ΠΙΟΠΒ, Ἰη8 Π 678, ΔΠ4 ουδβίοιαβ Δ] θα 
ἴο δ οτθ. 

Ατηρ; [8686 Φ ΟΥΤΊΒΗ ΙΩΒ 76 ΤΊΔῪ τοίου πσϑὺ ὑο {πΠ6 ΑΡοουυρβαὶ 
ῬΟΟΙΒ 88 ἐδ οἱάθδϑί, Τῆθβθθ ΤΟΥ ΚΒ ἴουτα ἃ γαϊυδῦϊ]α δα πηρογίδηί 
Ππκ οὗ οοηπροίΐοῃ θούνγθθῃ {86 ΟἹ] ἀπ Νοὸν Τοβίατηθμίβ. Ηνῖμηρ; 
θθθη ψειίθα ὈΥ 96 077185, ὑπουρῆ ποῦ ἴῃ ρθηοχα] Ῥδ]οϑίϊαη ΟΠ6Ά8, {Π6Ὺ 
Βῆονν {π6]} χηϑῆηοῦ οὐἩ ἐβιηκῖηρ', ΒΘ ἰταθηΐβ, δηα ΒΑΡῸΒ ἴῃ ἃ ὙΔΙΙΘΙΥ͂ 
οἵ αϑρθοΐβι. ὙΤΈΘΥ τϑῆβθοῦ {86 ἴοπο δπα βριστιῦ οἵ ΑἸοχαπάτσιδμ «πιἀδίβια 
αἴθου [86 σοταρ!οοι οἵ {86 ΟΙά Τοβίδταθηῦ ὁδῆοπ δηα Ὀθίοσο {116 
οομΐηρ οὐ Μρδββίαῃ, ΥΥ6 1οῖπ νι ἔμοβθ βοῃοΐαῦβ τὸ ταρτοὺ {16 
ἀἴδυβο ἰηΐο ΒΟ {μ686 τυ πηρβ μανθ [8110 πὰ ΙΔΠΥ͂ ΟἸΔΓΘΙΒ:; 
ΘΒΡΘΟΙΆΠῪ ἀπαοπρ' [μοβ6 ομυτοῖθβ ΒΙΘᾺ ἀτανν 8 1146 δηα βύσιοῦ [πο οἵ 
᾿βοραγδίλοῃ δούνθοα {μοῖὰ δηᾶ {μ6 ΟΙα Τδβίαμηθας ὈοοκΒ του ἃ θοη- 
νἱοίΐοη ἐμαὺ π6 οπα σο]]οοίζομ 15 ἐπβρίγοα, [π6 οἴου ποΐέ δο. ΕῸΓ 
ΘυΘἢ ΘῈ {Π18 ροβιίίοπ οἵὁἨ Ἰλίου ΟΥ̓ 15 οοπορθα, πῸ ΤΘΆΒΟ. ΠΘΟΘδ8- 
ΒΑΥΠΥ ἀΥ18568 οαὐ οὗ 10 ΤΥ {86 ΑΡοογυρμαὶ ῬΟΟΪκΒ ΒΒοι]ᾶ 6 πορ]θοίοα 
δηα ἀοβρίβοᾶ, ΤΏΘΥ οοπίαϊῃ «6 Ύ 18} Βιβέουυ, δθὐβῖοαὶ ῬἈΠ]ΠΟΒΟΡΗΥ, 
ἀορταδίιο ρῥγθοορίβ, ἀιάδοῖϊο ἀμ Ῥυϑοίλοδὶ ᾿θββοηβ, ἀθβουσίηρ οἵ αὐΐθη- 
γε δπᾷ ἔγοαπθηῦ ροσυβαὶ. ΤΉΘΥ πᾶν ουθῃ αἴοοίοα ἐπ ἰοπθ δὰ 
ἔογτῃ οὗ νδυΐοιιβ ρΡ]8οθ8 ἴῃ {86 Νουν Ταβίαμηθηθ; ἔοΓ 186 18 μάθῃ! ]6 

᾿ἰμαῦ βϑνοσαὶ οἵ [86 βδογθᾶ πύου ογθ δοαυδϊπῆρα ἢ πθῖὴ ἀπά 
σι 10 {π6 Ἰπήποποθ {Π6Υ δα προ ἐμ ῖῦ ὑθδομίηρθ, ἊΚΑ,ΑΒ ἀοοσαχηρηΐα 
Ῥοαχϊηρ' οἱ {86 Ηἰδίογυ, ΡΒ Π]ΠΟΒΟΡΒΥ, ἀπά ἀορτηδίισβ οὐ [86 ΑἸθχδπάσγιδῃ 
678, ΠΟΥ ἈΡΡΘΔΥ ἴο 5 ὙΘΥΥ γϑίθδ]6, ΤῈ «5 ἢ τοϊμα 8ἃ8 1η- 
Πποπορα Ὀγ ΑἸοχαπάγίδῃ δηα οὐμοὺ σαα868 15 βΒθθῃ πὶ ἔδθω, Αοοονά- 
ἱπρὶν {μ686 ῬοΟΚθ. πᾶν βΌΡΡΙΪοα τηϑην 1ΠΠπδίγαϊοηβ οὗ δ Νεον 
οβίασηθηὐ ἴο οοζηϊηθηίαοιβ {|κ ἹΚαΪποοῖ, δα ἴο Ἰοχιοορυδρἢ 5 
1 Βγθίβομβποίαοσ, ΟΥ̓ 6 Ταγριιπηβ ΟΥ “6 15} ρδταραταβοβ γα μᾶγθς 
ΔΙσθαν ΒρΟΚοη ἀπᾶου {μ8 μ68 οἵἨ νοϑυβίοῃβ. ΥΥ 8 γτεραγα {Ποῖ δἃ8 1685 
γϑ]Ό8 016 ἐπ8η [86 ΑΡοσυυρμαὶ Ῥοοῖΐκβ, ἴῃ {16 Ῥγονίποθ οὗ ἱπίοσρτγοία- 
ἴοη. Ὑοὐ {Π6 0 γὸ ποὺ πιψιοαῦ ὑπο 7 1158, ΒΡΘΟΙΆ ΠΥ ἴπ οἰ ποϊδαίηρ' [86 
Ἡδρτοῖν εἰϑιι ἰοφιιοηάϊ, 

ΙΝ 



860 ΜΒ ιδίϊεαϊ ΖηιἰογΡγΥϑίαξίοη. 

ΑΒ ἴο {δ6 Ταϊαυᾷ, οοπίβίηρ; οὗ ὕπο ραγίβ υ1Ζ. (86 Μιβηπα οὐ ἰοχί 
ΔΗ (ὁ μηδγἃ ΟΥ̓ ΘΟΙΩΙΠΘΗΓΑΤΥ, 1185 Θοπΐοηίθ ἅγ6 ταῦ {Π}8τἸου8, δπα προ 
ποῦ 6 ἀοβουϊθοᾶ μοσθ.0 186 Βαδυ]οπίδη Ταϊπιυά, ἐ, 6. {16 ΜΊβηπα 
σὰ 186 Θοματα οὗ ΒΑΡΥ]οΠ, 15 ταοϑὺ θϑίθοαθα. Τῆδ «᾿6γαβαίθτα 
ΤΑΪπιαά, οοπβίβεϊπρ' οὗ {π6 βᾶταβ ἰαχύ, μυῦ σῊ ἀποίμον (ἀθίλαγα, 18 1η 

ταῦ οῦ 1658 τορυΐθ. ΤῊΪΒ ργτοδῦ ψοΥΪς 18 ΒΘ] ΤῸΥ {86 ΜΠαδίσαοι οὐ 
ΤΑΒΏΠΘΥΒ ἃ Πα Ομδβίοτηβ τηθηὐοπθα οὐ γαίθσυθα ἕο ἴπ {6 ϑουιρύαγαβ. 
Ῥφββαροδ ἔγοτα (λ6 ΟἹά Τϑβίατηθῃηΐ ἃγθ 150 οἰϊθα ἀπά οοιητηθηΐθά ὁπ 
1ὴ 1 αἴἴου [86 τϑηποῦ οὗ {86 96 ν)1δι ΠῚ σου] ΡῈ 1416 ἐο ἀθηΥ πᾶ 

(6 Ταϊπιθα οοπίδϊηβ Τ ΔΎ ἐμΐηρθ 810. οοπίσδυιίθ ἰο ἃ Ὀθύίου 

δοαυαϊπίαποθ τῖτμ (π6 ΟἹ ἀπ Ν ιυν Ταβίδμηθπίβ, ὙῈ6 ἐπα! 08. οἵ 

[86 768 ψΒΙοἢ 1Ὁ δα θοᾶϊοθβ, βοθαα οὗὨ ἔβθῖὰ σϑδοῖπρ ἪΡ το ἃ ροτοα 
Ῥυῖου ἰο {π6 δἀνθηῦ οὗἉ {π6 ϑανίουγ, ἂγ ἐουπάθα 'π ρμαγύ οπ [Π6 θᾶπο- 
ηἶοα!] ὈοΟΚθ. ΤΉΘΥ οσχμὶιβ {86 ὑγουκίπρβ οὗ ταῦ «6 718}. πλ]πα 8 
Ἴρου [π6 τουθαϊοᾷ βουϊρίασοβ, βμονίπρ ΠΟῪ {μ6 Ἰϑύϊθυ νγὰ8 ἱπίοθυ- 
Ρτοίθα, ὀνδᾶθά, ονθυτιἀἄθῃ, δύ ἐγ Υ ΠΥ πα, ἰμαὖ ἃ οογίαϊῃ τα δ η]Πρ' 

χαῖρ Ὀ6 Ὀτουρμς ἔοσῖθ. Ῥιοςν ἀπά βυρογβύώμοι. ἀγο Ὀοίμ ἀρρδσθηΐ. 
ΤῊ6 Μίβμπα 15 οὗ τσοῖ ρτοαίον αὐ ΠΥ ἐμδπ ἐμ αϑπιαγα. [Ὁ 18 ΟἹ 6 

θὰ 1655 ἰἰιασ. Ηΐθηοο 1ῦ μδ8 66 ΤΟ τ Οτ6 ΔΡρ] 16 ἴἢο ϑουιρίαγο 
11π5ἰταῦίοη ἐμδη {86 οὔΠ6Υ. 
Α ἔδυ βχϑιιρίθβ ΤΩ Ὺ δ6 ΡΊΡΨΘΗ. 
ἐς ὙΠΟΒΟΘνΟΥ 58.811} Ῥσθαῖὶζ οπα οὐ {π686 Ἰθαβὺ δοισηϑηδιηθηΐθ, 8η6 

5811 ἰβδοῖ τωθῃ 80, Βα 588]} 6 οδ]] θα {μ6 Ἰϑαβὺ ἴθ ἐμ6 Κιηράομι οὗ 

μϑανθηῃ." (Μαίί. ν. 19.) 
Ουΐ ϑανίουν ἀϊα πού τοίϑυ ἐο {π6 δοπιηϑηιηθηίβ οὗ ἐΐα οογοπιοπῖαΐ 

γυΐ ἐΐ6 πιογαῖ Ια. Ηον (θη οουἹᾶ π6 0411} {μ6 Ἰαὐίζευ. ἰδαβέ οοπὶ- 

πιδπταοπίβ ἢ Ηδ βροόοκα δοοογάϊηρ' 0 {π6 βθῆβ86 οἵ [818 Ἠθάγουβ, ποῦ 

δοοροχάϊηρ; το Ηἰβ οσσῆ ταϊπᾷ, ἘΠ Ἀδάτουβ μα θθθῃ ἰδαραῦ [0 ΒρΘΔΙ 

80 οὗ {6 πιορὰὶ ργθοορίβ οὗ ἴμ8 ἰδτ. ἀπα ἴπ ὅπ σγογὰβ {Π6γῸ 18. 8 

Ἰαϊοηύ 8]1υϑῖοῃ το βοταθίβιηρ' ἐμαῦ μα ὍΘ θη βαϊά ὈθίΌ 6, 
ἐς ΤΉργδέοσο 16 ἐδοὰ Ῥτΐπρ' ἐγ οὐ ἴο {π6 αἰΐαυ, δηα {Π θη στϑιηθπι- 

Ῥογϑϑὺ ἐμαῦ [ΒῪ Ὀτοίμου μαίῃ ουρπῦ ἀραῖπϑῦ [866 ; Ιθᾶνθ ἴμθγα (ὮΥ οἱ 

Ῥαδίοσγβ ἐμ αἱΐδι πᾷ ρὸ ἴῃ γ8Υ ; ἢγβὺ Ὅ6 στϑοοποι]θα ἴοὸ ΤΥ ὈγοΐμοΊ, 

Δα ἐμθη οομηα δη οἶον ἰῃγ ρἸΕ,) (Μαίΐ, ν. 28, 24.) 
Ηδγθ βοὴ ἰδ ΟΥ̓ὀιδβίοιῃ 18 Ταΐουσθᾶ ἴο ΨΈΙΘῊ 185 ποὺ οσρ δἰ πϑά 1 

(86 ΒΙ016. Ὑγμαὺ {μ8 ρἸ 15, ἀμᾶ παῦ {π6 Αἰδα, συγ οαπηοῦ ΘΑΥτ ἔγοτα 

{πὸ οοπίοχ. Βαΐ ἴπ {π6 Ταϊπιθᾶ ἐμοῦ 8ῖ6 οογίδίη ἀοοίχιμοβ δηὰ 

ΟὈβουναποοβ οὗ {πὸ 726 π.)85 σοῦ Ὀεΐπρ γγ76}1 Κπονγπ ο μθπὶ {86 

Ξανίουν Ἰο το Ὀ6 υπϑογβίοοά. Τη6 ΗΘ ΡΥΟΥ, ἰδ υοΥΒ ΒΡΘΔΚ ταῦποῖ οὗ 

[86 οϑθοβ ἡ ΠΪΘΝ ΤΩΔῪ 80 }ΕΥ ἃ ταδπ ἰπ ρα επρ' οὔ [86 οὔδτῖπρ' Π6 νγᾶβ 

δου ἴο ῥγϑβοηῦ ὖ ἴ86 αἰΐατ. ὙΒ6β6 ἅτ Ῥυϊ ΟΙΡΑΠῪ βότλο Ὀ] τα θ ἴῃ 

186 5δουϊῆορθ, ΟΣ Β0οΠ16 ἈΠΟ θθηπ 658 ἴῃ ἐμὸ νοΐαιγ. Βαῦ {π6 Αὄρθαιίζκθι 

[6115 Ἀΐ8Β ἩΘΆΓΟΥΒ οὗ δηοίβου οδῦβο ἀπποίϊοθα ὈΥ [86 Ια 6 γ8, ν1Ζ. ὑπαῦ 

1 ἃ Ῥϑύβοῃ ὑθ0 0] 6οἐβ ποὺ τ]  Β]Υ ΘΗΥ͂ ὉΠΟΙΘΘΏΠΘΒΒ ΟἹ’ οαὐνχατα ἀϊδαπδ- 

Ἰ:βοαίίοι ἴα Εἰπαβ6}, θαὺ {παὺ μῖ8 Ὀτούμον μϑίϊ ουρὺ ἀραϊηβύ Ὠϊτα, μ6 

15 ἐο ἀθ]αΥ Ηἷβ βδουϊῆοθ {11} σθοοῃο ]δίίοη Ὀ6 τηϑθ.} 
- Ῥρμάον {ποτϑίοσο απίο ἴθβαῦ {π6 ἐπίπρβ π ΒΊΟΝ ἀγο Οβαυ; διά 

απίο αοἄ {π6 ἐπίπρβ πρῖοι τ αοα." (Μαΐι. χχῇ. 21.) 

1 ῷ66 Τήρδιίοοι 5 Ηδῦγοιν δηᾶ Ταϊπιπα 108] Ἑχοχοϊδεϊοπβ προ 5:. Μαίπμον, το]. Σί, 

Ρ. 110. δὲ 664. οἵ Εἴ ςο]οοίοἃ τγοσκ 8 ὈΥ͂ ἘΠ ΤΏδη, 



Οὴη ὑειοϊς Ἐγιξίησε αϑ «Αϊας ἐπ ΠΖιξογρτοίαξίοπ. . 3561 

«ΤῊ οατημπθθβ μα αἸΡΉΪΥ οἱὗἁἨ ΟἿ αν! ου ΓΒ ΘΉΒΎΤΟΥ Πὰ5 Ό6Θη οἴἴθα 
ΤΟΙ ΔΥΪςοα, Ὀαὺ 115 {80}1 ἀπα οχδοὺ βιρῃϊποῦποα οαπηοῦ δ6 οΟἸ]Θο ρα ἴτογα 
[886 ποτᾶβ οὗ δῖ, Μαίμον. [1π 818 ΤΥ ΡΙΥ οὐν Τωογχὰ δνδαθα {86 ἃ1- 
Ἰουηπλα ὁπ ἡ ΒΙΟΒ {πὸ ῬΠΑΙβθοα μδα μοροϑᾶ ἴο Ηχ πα : θα δοοογάϊηρ 
[ὁ ΟὟγ ποίζοπϑ ὁ οοπίαϊπθα ΠῸ ΔΏΒΥΘΙ, οἰἴπον αἰτοοῦ οὐ ᾿παϊτϑοῦ, ἰοὸ 
{86 αασδίϊομ φῬτοροββᾶ; ἴον {86 δοπητηοπ ΟὈΤΥΘΠΟΥ͂ οὗ ἃ οοἵη ὙΠ] 
(ἰδοῦ Β μοδᾶ δηᾶ πᾶστηθ Ἰρομ 1Ὁ γγχὰ8 ΠῸ ργόοῦ, 88 1 βῃου]α {δ1ηΚ, οὗ 
᾿ΐβ Ια ἔα] οἱαίπι ἐο ἐἰτϊραΐθ. Βαΐ, 845 δα ἀγοββοα ἰο {μ6 ῬΏΔΥ15668, ΟἹΓἵΓ 
ΤιογαΒ πογάβ μαᾶᾷ 8. βρη βοδίίου ὑγβ10} [ΠῸῪ ἀο ποῦ Ἰπητηθα!δίο] Υ 
ΘΟΠΥΘΥ ἰο Οὐἱ' ταϊπ 48, 1 ἡρι ξοοῦ [6115 τ8 Ὁπᾶῦ 1Ὁ γγὰβ ὁπ διμοηρ' [86 
ἀοιοτιαϊπαίίομβ ἴῃ 861} ΒοΒοο5, {μᾶὺ “ ΠΟΥ βοθυοῦ {Π6 ΤΠΟΠΟΥ͂ οἵ 8ηΥ͂ 
Κιπᾶ 15 ουγγοπύ, ἐμοῖο {86 ᾿πμαριαπίβ δοκπον]οᾶσο {μαὺ Κῖπρ [ῸΓ 
ἐμοῦ Τιοχ. Ηρθποθ 15 {πᾶ ρᾶϑβαρθ οἵ {πη6 «6γ8. Θαμηθαν. Χ΄ς: 
«ἀδιφαϊϊ εαἰά ἐο 1) αυϊά, Ῥλαξ ουϊΐ ἔαυε 1 ἀοπ6. Ο7 τὶν 8018, οΥ' πὶ σαἰίἰε 3 
Ηἑἔ ἀαπεισεγο, οι ᾿μοδαπά υἱϊῆο5 τὴν ἀϊπφάοηι. 4176 γοῖ ἐΐδη ἃ ἀϊησ 9 
ἐο εὐιίεῖ ἦδ γτορίἰοά, Πἰά ποὲ ϑαπιμοῖ αποῖπξ πι6 ΚὉΥ α ἔϊησ 3 δὴδ 
γορίίοα, ΖἼ6 πιοπον Ὁ ον Πογὰ ϑαιιζ 8 σιγγοπέ; μα 185, 15 ποῦ 588] 
ἴο Ὀ6 δοοουμίοα Κιπρ, Μ{Π1186 Π1Β ΤΩΟΠΘΥ͂ 15 5.1} γτϑοοῖνϑας ΘΟΤΩΙΠΟΙΪΥ͂ 
Ὀγ τ 4112 Τὺ πουἹά βθϑπὶ, ὑπογθΐοτθ, {μαὺ ον ϑδνῖοῦῦ, ἴῃ Ὠ1Β ΤΘΡΙΥ 
τὸ ἴμ6 ῬΡμαγΐβϑοβϑ, ποῦ ΟὨΪΥ ἐυγηθα δ8146 {86 βηδαγο τ ΒΙΟἢ νγὰ8 61 ΤῸΓ 
μα, θαῦ το 1Ὁ ἀαπρογουβ ΤῸ ὑμπθῖὰ ἰο αὐίοπιρῦ 8 ΠΥ Το]οϊ θυ, ἰοϑῦ 
{πον Βμου]ᾶ 18}] Ἰηΐο {μ8 ἀπ ου νυ {Π6Υ Βαα ργθραγθα ον Βῖπη."" 

Νοχῦὺ το {86 Ταϊπιυᾶ τᾶν ΡῈ ταθαλοπϑαᾶ [86 πυϊΐουβ οἵ Παῤδοίϊ, ΟΥ 
οοτηπηθηἑατθβ οα ἐπ6 ἔνα ῬοΟΟΚΒ οὗ Μοβοβ, ἴο σι ἀγα Βα ]οϊπθα [86 
Μογίοίμ. ὙΠῸ ΜπΠάγαρ ίο πυϊάτιρβ, οοπίδιτῖπρ' ΔΠ]ΠΘρόοτῖοδὶ ᾿ηΐορτο- 
ταῖλοιβ οὗ βουϑσαὶ ὈθοΟΚΒ ἰπ {μ6 ΟἸΙα ᾿Γοβίδμλθηύ, ἀγα οἵ 1655 ναίπο [πδῃ 
{μ6 Παϑδϑοί!. Βοβι46β {μ6856, χα βᾶγϑ {86 ἐ ουσιβ ὈΟΟΪΚΒ ο8116α δίρλγα, 
ϑδὲρλγὶ, ἀπᾶὰ Μεοοβϊέα, ΘΧ Δ Ιτἴπρ' δοταθίῖπρ οὗ {π6 παίμσθ οἵἨ δ᾽ θοιὰ - 
τηθπίαΥ οἡ. 1μουτσι8, ΝΠ 618, δηα Πα ΘΙΌΠΟΙΩΥ, 84 ΒΟΙλ6 ΟΠΑΡύΘΥΒ 
οὗ Εἰχοάυβ, τοβρθούνοὶυ. 
ΤῊ ῬΟΟΚ οἁ]οα ϑοΐαν τηδὺ Ὀ6 4180 τηθηοηρα ἤοΓ6, ὙΒ1ΟΪ 18. 8 

οΔ Δ ]ΠἸσύϊο οοπητηθπίατυ οα {π6 Ῥομίδίθαοῃ, θαῦ ὀοπίδιπιηρ᾽ ἀΙΒΟΙΒΒΙΟΠΒ 
τοϑροοίϊηρ ὑμπ6 ΠΤ ῖγ, 8 θββθποθ, αὐ θαΐθδ, ἅμα Πδτη68: ΤΟϑρθοίηρ' 
[86 Μραββίδῃ; ροοᾷ δπᾷ δᾶ δῃρθ]8; ἔμ παίασ οἵ τωδῃ, [18 οὐἹρίη, 
Ηἷβ οοπάϊ οι ; πιὰ ργϑοίϊοαὶ πα υὐῦαδ] τηϑύουβ, ϑόοταθ «6008 88- 

αὐἷδα {86 ῬοΟΚ ἰο ΒΕ. σπηθοη Βοη “]0ομδὶ, το 1γϑα δὖ {π6 Θοτηηθηοθ- 

ταθηῦ οὐ [π6 βοοομᾷ οϑιίυτυ σι 116 οἴμουβ αὐ θαΐο 105 ΘΟΠΡΟΒΙΟῺ 
[ο ἤἰς αἱδοὶρῖσ5. Α1] οἵἉ 10 Βοϑιηβ ἰο μ6 οἷ Ιαΐϑυ οτἱρίη ὑμδη ᾿ὰ. ΑἸ τηθοη Β 
ἴθ. Ὀηεχοηὶ τυϊίοσβ αἱ ἀἰϊδογοπῦ ἀἴτηθθ μὰν οοπίχι θα θα ἴο 10, 

Τὰ 15 ἃ ρίθοθ οὗ ραϊομνγουϊκ, τοϑηῦ ρουίίοπβ θοὶπρ' ἰαΐον ὑμᾶπ {86 
ΤΑΪπιαα δηᾶ [μ6 Μαβογοίῖο δρθβ. Ηδθποα ὑπ6 σα οἵ 88 ψΟΥΚ 18 
Ἰποοη 5: ἄουϑ 16. [ἢ ᾿πίογργοίδοι 1 15 οὗ {16 π86. [ἢ νϑτουβ ΘΆ568 
10 τοὰῦ 6 δᾶἀνδῃίαροουβὶν ϑιηρίουγθᾶ ἰο βῃον ταῦ γγχὰ8 {ποπρς ὈΥ 
[86 “9168 οὗ ἔουπλοσ ἄπαθβ τοβρϑοίΐηρ ραββαρεθ ἴὰ {16 Ῥοπίδίουοιι 
τοϊαύϊηρ ἰο {86 Μοββίδῃ πᾶ Π18 Ῥϑύβοῃ ; θαῦ 8686 8.6 ἸΠΟΓΘΪΥ 1η- 
οἰδοπία! {μΐπρβ, ἀβ ὑπ ρβοποταὶ βαβ]θοῦ 18 πϑῖμοῦ {π6 οοτηΐηρ οἵ 
ἴη86 Μρββίδμ, ποῦ 116 ϑυθηΐβ [Ὀγείο]α σοποθυπίησ Π15 ΤΘΙΡῚΝ, ΠΟΙ ΔΏΥ 

1 Τιγ811᾽8 Ῥτορατζαίίου οἵ Ῥτορῇθου, ῬΡ. 80, 81. Ξοοοῃᾷ Θἀϊ(ίοπ. 
2 366 οΟΙΠι ΒΙΡΠοΙἤοοα Ηοῦγοθα, γὙο]. 1]. 



302 ᾿ Βιδίἑοαϊ ΖιξογργοξαξίοΉ. 

51 1ρ]6 ἰορῖο, Βοΐηρ' ἃ ΘΔ Δ] 5010 ΘΟΙητη ΘΗ ΘΤῪ οα {π6 Ῥοηίαίθποι, 1 
ἰγοαΐβ οὗ τπΥ ῬδΥ ΟΌ]Δ75 48 {Π6Ὺ ΟΟΟυΓ. 

ΤῊΘ ομοῦ Πρ] 5} οοτητηθπίθίουβ ΤῸ πᾶν δρρὶ16α {πῸ6 Ταϊπυυά 
Δα οἶμον “6188 τι θπρβ ἰο {86 οἰποϊααίίοη οἵ [86 ΟἹα Ταβίαιηθην 
816 Αἰηδνογίῃ ἴῃ [15 ποίθβ οὐ ἐπ Ῥρηίαίθῃοι, (611 δα Α. ΟἸαγκο 
οἢ 81] 116 Ῥοοκβ. [Ι͂|π {6 Νὸν Τοβίασηθπί, {π6 ἰαδῦ ἔχο ἤδνα 8180 
ΔΡΡΙ6α τοι οχίθμπβινογυ. ὙΥ οἰβύθιπ 8 ΒΡ 166 ταϑὴγ 1Π]ΠπδύγαϊομΒ 
ἔγοτα {μ6 βάτὴθ βουγοθβ. Βαῦ {μον Βαγθ Ὀθ6ΘῚ ΤΠΟΥΘ πϑρα Ὀγ 1]ρμύ- 
ἐοοὐ, ϑομοοίίροη, δα Μϑαβομθα, ὍΤμῈ σοῦκβ οἵ {π6 ὑτχο (δρρθ!183, 
στ [86 Μγτγοϊποοίμπι Ευαπφοϊίοηι οὗ (ὐδσλθσομ, ἀχθ οὗὨ 1688 δχύθηῦ, 
Ῥυαΐ τὺυϊίθῃ σι (886 βάῖὰθ οδήθο. Απᾶ Κορρθ ἴῃ μ5 οαἀϊίοη οὗ 
[6 Νοὸν Τοβίδιηθηῦ μ88 τηϑθ ἃ σοορα βαοϊθοίϊοῃ ἔτοτα 411 ργθοθαϊῃρ' 
ὙΠ ΘΙΒ. 

ΤΏΘτΘ οδῃ δ6 11{{16 ἀουθὲ {μαὺ {π686 «οὐδ υγυϊτϊηρβ πᾶγθ θθθη ἴοο 
Θχ θη βΊ υΘΙν ΔΡΡ]16α ἰο {μ6 ἱπίοσργοίαθομ οἵὗἨ [86 δουιρίαγθβ ρθη θσα ]γ. 
ἼΠ15 Βο]48 ροοῦ ββρθοῖα!ν ἴῃ {μ6 σα86 οἵ (11 δπά 1 λρμίξοού, ψμῸ 
ὙΠῸ ᾿πηϊηθηβα οι }105. Βοαροᾶ ἀρ Ραββαρθβ ἴγοσα {Ππ|6ῖνγ ἔνουσιίθ 
δαΐμουβθ. Ὑοὺ τα οδπποῦ ἀγνοϊα {μιηκιπρ' ἐμαῦ ταποὰ ΟΥ̓ ὑποιν {πη δπαᾶ 
Ἰδθουν νγὰβ νγαβίθα οὐ {8686 ΒΟ Ι ποδὶ Ἰποαρταίίοηβ. ὙΘΙῪ οἴθη 
1Ππϑἰταύομβ ἀογῖνοα ἔγοτα «615 ΒΟΌΤΟΘΒ Δα ΔΡΡ]16α Ὀγ {μ686 ὕνο 
ΒΟΒΟΪΑΓΒ ΔΓΘ 11861655 τη 6. [Ὁ 15 αὐἰὖθ ἩΠΠΘΟΘΒΒΑΤΎῪ ο γαϑοχῦ ἴὸ 
{πο θη {Ππ6 βθη886 ὁ8η 6 δβοουίαϊ πθα ὈΥ οὔμου τβθᾶπβ. ὙἾΠΘΥΘ 
[86 οοπίαχὺ ΟΥ̓ ρ818116]8 ἃτ6 βυ Ποἱθπύ 8165 ἴῃ 6] 1σ!πρ' [Π6 ΒοπΒ6, 1ᾧ 15 
ΒΌΡοΥ που ἰο ΔΡΡΙΥ ἴο «6 18} τυϊουβ. ΑἸΉΤΊΟη [88 1614 10 ἀνα 
85 ὦ ΤαΪο, ὑπμαῦ ἴῃ (6 ΝΟῊῪ Τοβίδιηθηῦ ὙΠΘΙΘΥΘΙ το]ριουβ ΥἹΘΒ 
16 ἰγοαίθα οὗ, 48 γ76}} 85 ἔοστπβ οἵ ὑβδοβὶηρ ἃπα ῬΥΆΥΟΣ, 11Ππδύγίιο8 
τᾶν 6 ἴουπα τὰ {π86 «[ονγῖβῃ πυϊοτβ.5 Βαὺ ἃ τὰ] οἵὐἨ ὠ{818 παίῃγθ 
15. οἵ 6 86. Τὺ 15 ποὺ βῃ πο ]ν οχϑοὺ Οὐ ῬγθοῖβθΌ Απά γγ8 
ΟὙΔΥΘΙΥ Βιβρθοῖ, {μαὖῷ [ἢ 6 ῬγΟΡΟΌΠΘΥ ᾿ἰπι γα ΘΙΔΡΙΟΥ 1ὖ ΥΘΥῪ 
Τα ὐ αὐ] ον ἰο {86 ὑσὰθ Βθηβθ ὙΠΘπ μ6 δβίγτηβ, “ {μαὖὺ δ. Ῥδα] ἴῃ {16 
Ἐ1β]8 ἴο {μ6 Βοπιδηβ οἴθη τυϊῦθθ 85 τηῖρῃῦ 6 δχρθοίθα ἴτοπὶ ἃ 
βοβοΐαν οὗ Οὐδιη81161. Τὺ 18 Ῥοΐζοσ ἰο τοΐτϑιη ἔγοτα « υγιβὰ ΦαίΠΟΥΒ 
δχοθρὺ ΘῈ ΠΟΥ ἅΓ6 Δ Βο] αἴθ] Υ ποραρᾶ : πα οᾶ568 οἵ πϑοθββιίυ τασϑὺ 
Ὅο ἠυἀροᾷ βοραγαίθ!υ, ἃ {ΠπΠ6 Ὁ οοσασ, Ῥογμᾶρβ {88 Τ]Πονίπρ' δαἀταοηὶ- 
Τ0Π5 τὺ Ὀ6 ἀβ6 1] οἡ {π6 ροϊπῦ ὈΘΙΌΓΟ 18. 

(α.) ὝΠδτβ {μϑῦϑ 15 πὸ τυ θη παγγαύϊνα ἴῃ {86 ΟἹ Τοβίδτηθηΐ τὸ- 
Βρϑοίϊῃρ διβύουϊοαὶ τηδύζουβ, μαὺ τηργοὶν ἃ ἰγϑαάϊθου Ππαπαθα ἄονῃ 
ΟΥ̓Ϊ]Υ, ποτ 88 ὙΥΙΘΥΒ ΤΩΔΥ Ὧδ6 ΡΓΟΒίΔΌΪΥ οομβαϊίοα. ΤῊ 

Ῥᾳαϊ, βρεακίηρ οὔ [16 τηδριοϊδηβ οἵ ῬΒΆΧΔΟΙ, ρῖνοβ [Π6 Πδπ68 Δ ΠΠ68 
δηᾷ “9 ατῦτοβ, 1Οἢ τὸ ποὺ ἴὰ (6 Μοβαῖσ θαῦ ἴπ [ον ιβ θοοα. 0 
ἰοο [μ|[κα βίαϊοβ, {μαὺ [πο γο γῶϑ πὸ σαΐῃ 1ῃ {86 {πα οὗ Ε}185 ἔῸΥ {Πγ66 
γ ΔΓ 86 ΒΙΧ τηοπίῃβ. ΤῊ]8 πη Ὁ 4068 ποῦ Δρρβᾶαχ 1ῃ {π6 Βοοϊκβ οὗ 
Κιηρβ. Απᾶ ἴῃ {π6 βρθϑοῖ οἵ δίθρμοπ ὑμοῦα ἃγ Βθυ γα] ραυ ]ου] Δ 5 
ἀοτῖγοα ἴσοι ὑγδα]0η. 

(ὁ.) Ὑ)6. τυυβὺ τοῖον ἰο ἔμιθβθ βουχσββ ὙΠΘΥΘ πὸ ΟΠμ6Γ Ἰβύου! αὶ 
ΒΟΌΓΟΘΒ ΟΥ̓ εἱΐοβ τηϑη!]οπθα 1ῃ Θοιρίαγα οχὶϑί, αχίουβ υἰΐοβ αἰτου- 

1 ὅθε ὙΥΟΙΔῚ ΒΙΡΠοὕμοοα Ηδδρτεα, νο]. 1. Ὁ. 1184. δὲ δέᾳᾳ. 
2 ΟΡ βουυδῆοπαοβ ἴῃ Ν, Τ᾿, ὉῪ 9 81165 Οδρρε]]8, οἀϊ ρα αἴΐον 815 ἄθδι ἢ ὉΥ 1ονγὶβ ΟδΡΡ6}]}, 

1ο πο Π6 Βυ ]οϊηθα Πὶβ οσχῃ ριοϊϊοσίμηι ΙΝοίαγιπι πὶ Ν). Τ', 1657. 
8. ὅθε Νοίοβ ἰο Ετπμοβεῖ, γ0], ἰἴ. Ρ. 180., Τοῖτοῦ 5 (τ β]δίίοη, 



Οὐ σειοΐδ!, Ῥγιξίπφϑ α8 Αϊάβ ἴηι ριον ργείξαζξοΉ. 868 

ψταγ 48 Ῥγδούϊβοα τὸ ποὺ Ῥυθβουθα 1ῃ {Π8 αν οὗ Μοβθθ. ΤΈοΥ ἅτ οὗ 
Ιαΐου οὐἱσῖη. ΤΉΘ86 οδῃ Ὀ6 ΘΑ ΤΙ Θα ΟΠΪΥ͂ ΕΌτα «ΓΘ υσ]βιι ΡοΟΚ8. ΟΥ̓ {18 
πδίυτο Ὑ6ΓῸ βουοσαὶ ραυουϊαγβ τοϊαἴληρ ἴο {86 βΒαμμοατίτα, (ἢ 6 Βυγπ8- 
σοραθ, δπα {μ6 οοπαποῦ οὗ ρτϊναίο 116. 

(6.) Ὑ Βοτθυοῦ τὉ ὁδπ Β6 οἰθαυν βμόνγῃ {παὺ {π6 ταᾶππον οὗἁ ἰθδοβίηρ; 
ἀπα ἀτρτιπιθπίδίϊοι α86α ΡΥ Π6 Ναὸν Τοβίαμπηθηῦ ἩΥΙΡΟΓΒ 18 ΔΠΔΙΟΡῸΙΒ 
10 {8μεϊ οὗ Φονπιβῃ δὐυΐδουβ, {86 Ἰαὐξου τᾶν 6 πϑοᾶ ἴον 1Π]υϑίταίίοη. Απὰ 
ΘΧΘΙΆΡ]6 οὐου18 ἴῃ Μαίδ. χχῖ!. 51., ψιθτο (μ6 ἀοοίσίπο οἵ 186 τϑβύστθος- 
οι ἴΒ ρτονϑᾷ ἔτοιῃ ἃ Ῥαββαρθ ἴῃ {μ6 Μοβαῖο ἴδνν. 

Τὴ 1|κ6ὸ τοηηον, {86 ἔοστα οὗ τϑην οἰζαίοηβ σου {μ6 ΟἹα Τορία- 
τοαϑηΐ ἴπ ἐπ6 ΝΕ τοβοιθ]685 {πα πδοα Ὀγ «6 18} Ἡ  ΘΥΒ, 88. ΘΌΤΘη- 
Βυδβῖαβ απ Ποθρίκα μᾶνθ ρα ἀδ ΟΠ Υ βμόνγῃ. 

ατοαῦ οαγα τουδὺ θ6 ἰάθη ἴθ ΔΡΡΙ πρ 96 18} τυιίοτβ ἰο {πΠ6 6χ- 
ὈΪαπαίζομβ οὗ οονίαϊη βυ ήθοίβ, Γἔ ΠΟΥ Ὀ6]οηρ' ἴο ἃ τλοτα τϑοθηῦ ρϑῦοά 
ΠΟΥ τησϑύ ποῦ Β6 δἀορίοα 88 ΘΧροβι[ουβ οἵ ραββδρθβ ἴῃ {86 ΟἹ Τοβία- 
χηθηΐ, [Ὁ (ΠΟΥ 816 ἔγθαπθηῦΥ ἔβποιξα!, Δ]ΠΘΡΌΥΘ4], οΔ αἰ Ἰδύϊο, δπα 
ταὐππίογ οὐγιμοϊορίοαὶ. ΝΡ οἂῃ {ποὺ Ἀ6 ἰγαβίθα τ 6 ὉΠ6 0 δχρουπά 
{μ6 ἀοοίτϊπθ5 οἵ τϑυθα]ϑᾶ γϑ]!σίοθΊ, ὍΏθγο ΤΠ6Υ ἃ’ οηὖ ἴο τὴῖχ ὉΡ 
{μοῖν οσσα ορίπίοηβ τυ ἢ {86 Βἰαϊοταθηίβ οἵ βουϊρίαγθ, 5ο ὑμαὺ γϑὈΡ]η108] 
ταῦμου ἰμαπ Ὀ1Ό11041 ὑθδοίηρβ ἅγ6 ϑνοϊνϑα. 
Ἧον ἴαν ἔμο ταδί οὗ 186 Νον Τοβίατηθηὶ 18 ἰο Ὀ6 ργοποιπῃοθᾶ 

ἀιβποϊνοιυ Φ ον θα, ᾿παϑυλιοῃ ἃ8. [Π6 ἩΤΙΟΥΒ ΘΙ «678, ΟΥ̓ ΤΥ ΠΟΙ ΠΡ 
10 ἴθ ο Ὀ6 τερδγάθα 1ῃ ΔΩΥ͂ Β6Π86 8ἃ5 ΒΌΘΝ, 15 ἃ αἸἸΘΒί0η. ΘΧΟΘΘΟΙΠΡΙΥ 
ἀπο] ἕο ἀηβθνγοῦ. [ὑ 15 οογίαϊπ ἐμαὺ ἐδ ἤογηι οὗ {886 Νὸνν ᾿δϑίαπηθηῦ 
ἐθϑομῖπρΒ ταυβύ Ὀ6 Γοβοϊ θα, ἴῃ Δ ΠΥ͂ Ο8868, ᾿πῖ0 [Π6 «ΓΘ 18}. οὐἹρίη δηᾶ 
τηθηΐαὶ μαρι πάθ5 οἵ {86 συϊΐοσ. ,“οάοβ οἵ γϑαβομῖηρ' πα ργοοῦ ἃ.6 
ὀΐοη 7 8}. Απᾶ γχὸ ἃῖ6 αἰβροβθα ἰο {μῖπὶς ὑμαῦ ἐΐα ηιαΐξέευ νγᾺΒ 
βοϊωθίϊηββ οὐίηρ το (86 βαπιθ ἔβοί, ϑπα δααρίθα ἴο {π6 «6 188 τηϊηᾶ. 
Βαυΐ ἴὉ 15 ᾿πῃροββῖθ]6 ο 16} ον δ. {Π18. δοοοιησηοαάδίοι οχίθηαβ. 
(ὐογίαληϊν ποὺ 80 [Ὁ 88 βθιωϊοσ ἃπα [18 [ὉΠΟΥΤΘΥΒ. Βαρροβθα. [}π 
{ποῖ μαηᾶβθ, {μὲ Νὸν Τοβίαιηθηῦ Ψὰ5 τηϑθ θββθη αν 8. «} 615} 
Ὀ001---ὦ 9 ουγῖβὰ ἀρρομαϊχ ἰοὸ (86 ΟἸα ᾿Τβίαπιοπύ, ταῦμον {Π8ῃ ἃ 418- 
ποῖ, οἸθαγου, μῖρμου, τοῦθ βριεϊῦαα! τανυοϊδίίοῃ, οὐἨ πηΐνϑυβαὶ ᾿Ἰταροχί 
δᾶ α]Πγ. ὙΠαὺ νγὰ8 ἃ ἀδηρογουβ ΘΧΟΘ55 ἰπῖο ΜΒ1ΟΒ ΘΠΆΪΟΓ ΤΆ. 
γε τουβύ ποῦ τρουρο {π6 οματγθοίου οὗ {πὸ Νὸνυν Τϑβίατηθηῦ ἰθϑομῖηρΒ 
ἴῃ ἃ ταθᾶργα {πῖπρ' πὸ {{|8, 6186 {ποῖ ρϑηϊαβ 1011 Ὀ6 ταἰβαρρυθμθπαρα 
Θ:η4 αἀοδίγογορά. 
ὟΥ 6 Βᾶνϑ γϑβουνϑά {86 που οἵ ὕπνο Ἰθαγηθα “6078 ΤῸ ἃ βϑραζδίθ 

Ρδεδρυαρῖ, Ὀδοδιβα {μοῦ αἰβαν. ταδί! ]ν ἴγοτπι [86 ἰαἰτηπαϊοαὶ ἀπ 
τ Ια] πυθηρθ, ῬΏΪΟ πᾶ «)οβορμΒ ἃ1Γ6 ταῦθ να] α8]6 {881} 
οἴμοι δυΐμουβ οὗ {πεῖν πδίΐϊοη. Ὑμοῖν σου ἑμγον ταοτγο Πρ οὁη. {86 
ΤΩΔΠΘΙΒ, ΟΙΒίΟΙΩΒ, 8Π4 Ορ᾿ ΠΙοηΒ οἵ {Π|6 17 ΟΠ ΥΥΤΆΘΗ. 

Υ76 ποοᾶ ποῦ εἰαΐα μούα βυοι ραι ἰου]α 5 85 ἀγα που τ Βρθοῦϊηρ; 
{μ6 116 οὗ ῬΆ11ο, ϑβρθοίδ!]γ 88 ἘΠΕῈΥ ἃτθ ἔδυ δῃᾷᾶ πποουίδιῃ. 6 
Κπονγ ἐπαῦ πα νγᾶβ δ ΑἸ]Ἰδχϑπτδῃ 67, γγ76}1 δοαυαϊπἰοα πιῦα {μ6 ΟΙὰ 
Τοβίαπιθπί 'π {πὸ βαρίααρίαῦ νουβίοῃ, ἐμουρ θα ΓΘΙΥ Ἰσπογϑηῦ οὗ 1ὖ 
ἴπ ἐπ οὐἱρίπαὶ Ηθθτονν, δΒ ΕὝΡΟΙ μα5 ββονη.; Υ6 Κπον {πᾶ Πό 
ὙὙ88 οὗἨἁ ἃ. ΡΗΠΟΒΟΡΒῖοαΙ οὐδὲ οὐ ταϊπα, δπά δἱοαποπῦ πῖ88), θαΐ αὖ {86 

Ἅ ὅ66 Μοτὶ Αογοββ68, νοΐ. 1. Ὁ. 174. δὲ β66ᾳ. 
2 Ψογχβίπαάΐοη σὰ ἄρῃ βορίθπαρπίδ. 



364 ΜΒιδίϊοαϊ 1Τηξεγργείαξίοτι, 

ΒΆΤΩΘ {ΠΠ|6 Ἰηγβ|1048], ἱπροηΐοιδ, [ϑμο1]; ΔΠΘρΌΤΊΟΔ] 1π Ἦ18 Θομητηθηΐβ 
δα Ἰπῆποποθθ. [Παρυρά τ {πΠ6 ῬΙ]Ιαίοηΐβηα ὑμ6η οατστοηῦ διλοηρ; {Π6 
οὐ ὐγαϊοα τθη οὗ ΑἸ]Ἰοχαπᾶγία, μ οπἀθανουγοα [0 ροποίγαίθ Ῥθηθαίῃ 
{μπο 1οἰΐογ ἰο ἐμ6 βρί τς οἵ {με ΟἹα Τδβίαπηθηῖ, (ὑπ [818 δοοουηΐ, ἢ6 18 
πβο] ἴπ ΠΠαδίγαθπρ ναυΐουβ ρᾶτίβ οὗ [6 Ῥδυ]ηα 1 ρΙ5[168: ἴοσ 10 18 
ἀΡραγθηῦ μαῦ (μ6 ΑΡοβί!ο οὗὨ [6 Οδμί1168 βοπιθίμηθβ γθΆβοη8 ἴπ ἃ 
ΤΑΔΉΠΟΥ Βἰταῖαν το ῬΆ1ΠΟἾΒ ΔΙΠΠΟρΌΥΙο8] τηϑίβοα, [1ἢ 086 οαβε οὗἁ [868 
ἘρΊβΕῖ6 ἰο ἐμ Ηδρτονβ, Β6 μᾶβ θθθῃ οἵὔθῃη ϑιαρ ουθά ἰονγαγαβ {86 6ἰα- 
οἰααθίοι οὗ 1. Ὑπαῦ ΕρΙ516 ργδβθηΐβ τροσ ΘΗΘΙΟΟῪ [0 [18 ὙΠ ΠρΡΒ 
[8ᾶπ ΔΠΥ οἴμοὺ ρατέ οὗ 6 Νὸν Τοβίαπιθπί, ΥὙΥ δῦ 88 αἰϊγδοίθα 
ταοϑὺ πούϊοα ἴῃ ῬΉ1ΠΟ 18 μἰβ ἀοοίγϊηθ οὐ ἐπ Ἰῴοροβ, τυ μοι Ῥ6 815 ταῦθ ἢ 
ΤΘΒΘΙΩΒΙάποα ἰο {μα οὗὨἨ {μ6 Αροβί!β ]οη. 80 οἷοβα ἱπάθθα 18. {Π6 
ΠΠΚαπθβ8, {πδῦ πιϑηΥ Θγαϊπθπῦ οομπηθηΐδίουβ ἀββάτηθ {Π6 ἱπῆποποθ οὗ 
ῬΆΙΟΒ Ἰωοροβ-ἀοοίτϊπ οα ἐμαῦ οὗ ομη. Οὐμοῖβ, μονγανϑῖ, ἀθην {ἢ6 
Δϑϑαταρίϊου. 186 ρϑββαρθβ οὔ ῬΆ1]Ο τοϊδπρ ἰο {π6 ΤωορῸΒ γγ6γ6 ἴη- 

ἀυπίυ σι} οοἸ]θοίθα Ἰοηρ' ἀρὸ Ὁ Βυγϑηί ὅϑδῖποο 818. ἀδΥ, τηοβὺ οὗ 
[688 Ῥαββαρθθ βᾶνθ θθθῃ τϑργοάποθα ὈὉγῪ Ῥγθ ϑπμ.5 Π8 ἀοο- 
ἐγτίπθα αν αἷβο Ὀθθθῃ οἰποϊδαϊοα ὈγΥ (ἀτοββδιααπη, ὃ Βυΐ {ῃ686 δ- 
ἰθιηρίβ ἅτ ΒΌΡογ οἷα] πᾶ ππϑαιβίβοίοτυ, ᾿θδαϊπρ; ἠο πὸ ἀοβηλία. ΟΥ̓ 
οοτίδίπ τοϑυϊύ, Βδοοῦγβα τατιδῦ μ6 δά το {π6 τλοτο οχύθπαθα ἐγθδῦβοβ 
οὗ Οἐτὄτου Ἢ δηᾷ Πδομηθῦ: ἰοὸ ἐμ6 ἰπἰτοάδαοσίομπδ [ο {86 ΘοΟμμτη ἢ Αγ 168 

οὗ [9ἴοκο δϑᾶ ὙΒοΐποκ οὰ Φοβη; ἰο ΠοΥΠο ΒΒ Δαταῖγ8 016 τϑιμαυκβῆ: 

δη ἰο {μοβ6 οὐ θὲ ὙΥ εἰΐθ δ {π6 δοιηπηθῃοοιαθηὺ οὐ “ο μη (Λο8ρθὶ. 

76 Β6]ανο {μαῦ [88 τυϊπρδ οὗ ῬΆ1]Ο ΓΘ τλοσα υβϑέα] 1η δ᾽ ποι ἀδίϊηρ; 
ἐΐ6 ορίπίοης οὔ 186 6.8 {παπ μ6ὶγ οαβύομαβι Α8 Β8 [δ8 ΤυϑηΥ 

αυοίαἰίοηβ ἔτοπι (μ6 ΟἹα Ταβίαμηιθπῦ γ͵7χα 868 ΠΟῪ Π6 τἀπαογβίοοα 
ΤΙΒΠΥ͂ Ρα558068 ἴπ ὁ. Ενϑῃ ἰπ δχρίαπδίίοη οὗ {μ6 Νδυγ Τοβίαμπιθπύ μΘ 
τΑΔ 6 ΒΘ ΠΥ ἀρΡ]1648. ὙΠὰΒ 10 Βᾶ8 Ὀθ6π Βαρροβθᾶ, ποῦ ψιπουΐ 
γϑάβοῃ, ἐμαὺ {88 τϑιρδκβ οὗ Ῥϑῃ] ἀροὰ μ6 δαυίμυ ταδὰ ἀπ {86 
μα ν ταϑῃ ἴῃ 1 Οὐτ, χν. 44---47. σοῦ πυιῦζθη 1 τϑϊϑίοπ ἴῸ 
ῬΗΙο5 ἀοοίτϊπο, ἀπά ἴῃ τοξαϊαϊίοπ οὗ . ὙὍὙμθ ρϑββαρθ ἴῃ {868 ἤγβίι 
Ἔρῖ58 ἰο 1886 Ομ μίδηβ 18 ὙΘΥΥ Β1Π1118 0 ὁπ6 ἴπ ῬΏΙΠΟἾΒ 226 

Αἴϊεσον. 1,6. 1. 12, 18., ΆΘΓ6 {μ6 «6 ]18}- Ρ]δίομϊο τιθοῦ ΘΟΙαμ ΘΗ 8 
ου ὅδεη. ἰ. 7. Αοοοτάϊπρ' ἠο {π6 Ἰαὐίου, [πΠ6 θαυ ΆΪΥ ταδη 18. {Π6 
ΔΥΟΙΘΙΥΡΑΙ ταϑῃ, ἱποουρογθϑί, ἱπατηοσία!, {π6 1468] ἀθηῖΖθῃ οἵ {π6 1464] 
ψουϊα; (16 ΘαΥΩΥ ταδη ΟΥ̓ Αἄδπι ᾿οίπρ ΟἹΙΥ {88 ρῥγοίοίυρθ ἂῃᾶ 

Ἰσθοθ] τοργθβοηίαίοη οὗ μὰ. ΤῊΘ ΠΘΑΥΘΗΪΥ͂ τᾶ ἃουμάοα 1 
ἴῆ6. ἀϊνίπθ βριτῖῦ; θαῦ [86 ΘαΣΠΥ ταᾶπ, ογθαΐθα ὙἹ ἢ ἃ τιοσίαὶ Ὀοάγν, 

μα ΟὨΪΥ ἃ ξαϊπῦ Ὀγθϑίι οὗἩ {μ8 ᾿πητλουίβ βίηρ' πα νινιγτηρ᾽ Βρι τι, 

τ ΒΙΟΒ Ροΐηρ' αἀἀθα οοπμδίαα οα Ηῖπι ἃ Πνἱπρ' Βοα]. 
ΟἾΝΟΝ ἐδ φαγίδῳ πιαπ οὐ Αἄδτα οἵ ἐπ δροβία 15 1:ϑηθοαὶ σι {86 

ΘΓ ΒΥ τη ἴα ῬΆΙΟΒ Ῥβγαβθοίοσυ. [π᾿ ἀθβουιθιηρ 18. Ὀοάγ, ΡοΙᾺ 
ἀρτθθ, [ύ γγχὰβ ογθαίθᾷ, Βαυΐύ ῬΆ]]οΒ ᾿ἀδαυεπίψ πιαῃ ἀπἴουβ ἴσοσα δι]. 

1 ἐς ΤῊ βρης πηθηῖβ οὗ ῬΆ1ο- σπάθα οοποογπίηρ {πΠ6 Λογος οὐ οτγᾶ οὗ αοἄ, ἰοροῦμοῦ 

τι Ἰατρα οχίγαοίβ ἔτοτα ἴ8 Ὑτληρ5, οομαραγοᾶ τ [86 δουρί γΓο5. ΟἹ ΤΊΘΗΥ͂ ΟἾΒΟΙ ΡδΓ- 

εἰσυϊαν δηᾶ δββοπίΐαὶ ἀοοίτίηθ8 οὔ τὰ6 Ο τ βιίδη το] ρίοη.ἢ 1776. 
2 βοχίρίατα ΤοβΕ ΠΔΟΠΥ͂ (0 [πΠ6 Μεββίδβ; γὙ0]. 1. ρι 864. 6έ 8644., Τοῦτ ἢ οἀ! 10η. 
3. (υφδίομρβ ΡὨ1]ΟΠΘδ, 1829. 
4 ῬΏΪο υπᾶ ἀϊο 184 180 }}-αἸοχϑηατίη. ὙΤΠΘΟΒΟρΡΒῖο, 188. 
5. (ΟΠ ΠΟ 6 Παγβίθ!]ππρ; ἄδγ 714 |86}8-4]οχαπ τ Ἰβοῆθη ΘΠ Ί ΟΠ 5. ΒΒΠΟ ΟΡΠΐο, 1854. 
“ ἘΠΕΝΙΟΚΟΙΠηρΈσοθο δίς 6 Υ ΤΙ Ήτθ γὸπ ἀογ ῬΈγδοι ΟἨ τ βί:, Ὑ0]. 1, 1839, 



ΟἸ «οιυϊοῖι ᾿ργίξἑησε αὐ ΑἸάς ἐπι Πιονργοία!οη. 86ὅ 

ΤῊΘ ἔουπμοῦ 18 ἃ τιοτο ΒΡ] ἰοπὶο 1ᾶθα, οχιβίιπο ἴῃ {μ6 Ὑ͵ογα οὐ Βθαβοι 
οὔ αοᾷἄ, πμανίπρ' πὸ ἱπαϊνι 8] οχιβίθποθ, ὙΠ6 ἰδίαν 18 [88 ἔγαθ ρϑὺ- 
ΒΟΠΔΙ ΙΟρΡΌΒ, (86 Ῥαύδοσῃ αἰοσ ΒΟ. 811 ΠΘΔΎΘΏΪΥ τθη βου] Ρ6 
του] ρα, Ὑ͵ΆΒΘη {86 Δροβίίο αἀἸσθοῦΥ αϑῆστηβ ὑπαὺ “ (Παὺ τνγὰ8 πιοὲ 2γ8ὲ 
ὙΠΟ τγὰβ βριτῖθαδὶ, ὰῦ μαῦὺ σΒ1Ο. νγὰβ παῦμχαὶ : αὐογισαγάς5 ἰῃμαΐ 
ΠΙΟΝ τγὰβ βρὶτἰΐι8]," ΒΘ Βθθπιθ αἸΓΘΟΙΥ ἴο ΟΡΡοβα {πμ6 ἀοοίσϊπθ οἵ 
ῬΠ11ο, το ΒΌρροβαβ ἰμαῦὺ {π6 ΠΘΑΥΘΗΙΪΥ͂ τηδῃ, {Π6 φΘΠΘΙΊΟ ραύοση οὗ 
[86 Θαυν τᾶοθ, νγὰϑ Τοσταθα λγϑ οἵ 4}. 

ΤῊΘ οοἰποίδοθμοθ βούνψθομ (86 ἰαπραδρο οἵὗὁἨ βοΐῃ ὙΓΙΘΙΒ 15 ὙΨΟΥ͂ 
βυκιηρ, ΤΆΘΥ ἄρτοθ ἴο00 ἴπ βθη πηθηῦ ἊΡ [ο ἃ οογίδίῃ ροϊπύ. Βαΐ 
ἴῃ τϑραγα ἰὸ ἐΐδ ογάθν ἴῃ  Ὠ]οΟ {Π6 ὕ τηθη Ὑγ6γ6 Ῥχοαποαά, 85 Ὑ76]] 
85 ἐδ παΐμτγο οὗἩ {6 θαυ ΪΥ τη, {86 Δροβίϊθ αἸ ΓΘ ΟΌ] Υ σοίαίθ ΡὮ1]οΟ. 
Τη σομβθαπθποβ οὗ {815 οοϊμοιάθηοθ, δπα δὖ {Π6 βδῖὴθ {ϊπηθ ΘΧΡυ 85 στ6- 
Γαϊαϊίοι οὗ {μ6 οπθ τυῖου ὈΥ {86 οὔμου, 1ὖ 15 ῬσΌ 6016 Ὁπδὺ {86 Δροβέ]θ 
μεα ἴῃ νἱθνῦγ [86 ραβϑᾶρα οἵ ῬΈ1ο. ΤΠ18Β 15 τόσο ΠΚΟΙν ὑμδη {μαὺ 
οί ἄτον ὑμῖν ρῬμγαβθοίορυ ἔγομλ ἃ δοσήταομ ΒΟΌΓΟΘ. 

ὙΝ εἰβίθίη Ἰοπρ' ἀρὸ {πουρ εὐ {μαὺ Ῥααὶ βὰν {π6 τυϊπρθ οὗ ῬΏΠο, ἃ 
ΒΌΡΡοβιθζο. ᾿μγοϊνιηρ ποίμίηρ' αχίγαναραηί, ΥΥ̓ ποίου (86 δαίθοῦ οἵ 
ἴμ6 Εφιβῖ]6 ἰο μὸ ἩθΌτγοννβ βὰν [πθπὶ 15 ἃ απθϑίζου οοηπθοίθα τ] ἢ 
[86 δυουβῃρ οὗ ἐμαὶ Εριβύ]ο, Α δοτηρομπάϊουβ υἹ ΘῈ οὗἨ {86 ῬδββαρῈΒ 
ἴῃ ῬΆΠΟ ΔΡΡ]1ς8016 ο {86 Π]υδίγαθίοι οἵ {πὸ Νὸην Τδίαχηθηῦ 18 σίνθη 
1 Π.86815 ΟΜ υϊβίοιηαίῃν.52 ΤῊ 18 θούζοσ ὑπδη {6 οοἸ]]οούϊοη. οἵ ἰϑυτα8 
Θηἃ ἀοοίτηθβ ἴῃ ΟἸΔΥΚοΒ ΘΟΙησηθηΐαῪ οα {86 Νονν Τορβίαμηθηΐ, αὖ 
{86 Θμᾷ οὔ {π6 Βγυβὺ οβαρίδσ τῷ «ἢ π8 (ἀοΒρϑοὶ. 

ΤῊΘ τυ ηρΒ οὗ «}οβαρῆυβ ἅτ Ῥούου. Κπόνα {μ8ῃ {Π086 οὗἨ ΕὮΠΟ, 
Ὧ15 6 δ οοῃίθιηρούασυ. ΤΠΘΥ ἃἰ8δοὸ οομύγιδυιθ τόσο ἰοὸ {86 6] ποΙαδ- 
ἰοη οὗ δουρίασο. Ηρ τηϑη !οηβ τϑην Οὐβίοτηβ ἃ Πα γΥἱύθβ θ6]οηρΊηρ; 
ἰο {88 68. Ηὖ ἀδβουῖροθ ὑπ6 βϑοίβ ὑμαῦ ρυθνδι]θα διηοηρ' Ἀ18 ΘΟΌΠ- 
{γτῦθη. ΥΥ6 ΘΓ το ΤΌτα τὰ τοβρϑοίϊηρ' {18 οἷν} δηα το] ριουβ 
οοπαιίοη οὗ {86 96 γ)7 αὖ {μ6 πη οἵ (Ἰ τῖθ. Ηρ ἀθβοῦῖροβ, τ ἢ 
1μ6 ρΎΔΡὮΙΟ ταὶ θηθ88 οὐ δῃ ΘΥΘ 6885, Π6 ἐΓ ΘὙΙΒῊ ὙγᾺΥ 8πα βίαρθ οὗ 
Ἔα αβαίθσα, ὑμπ|8 Τὰγπἰβῃῖηρ' ᾿η θυ πρ' ταϑύζου ἴο βου {86 ξα] ΒἸτηθηὺ 
ΟΥ̓ ουν ϑδανίουυ Β ῥγϑαιϊοίίοῃ σοβρϑούπρ {π6 ἀοβίγαοίϊομ οὗ {Π6 τηρίσο- 
Ὁ0115 οὗ τἂρᾶ. [Ὁ 15 Ἐπογθίοσθ ᾿ΠΡΟΒΒΙΡΙ6 ῸΣ {π6 ᾿πύογρυοίου ἴὸ 
μορΊροῦ {86 ψυϊηρβ οἵ «οβορθυβ σψιπουῦ αἀοἰστηθηί, Υγα Βᾶνθ 
ΔΙτοαν βθοη {μαὺ μ18 αἸοίϊομ ἀοθβ ποὺ ἐμ γον τηπο Πρ οι {μαὲ οὗ 
{86 ατοοκ Τοβίαιαθηί, ὈῬθοδιθο Ὁ 15 ἰὈΥγτηθα οἡ οἰδββίοαὶ τροαθίβ. 
Βυὺ σι τοβρϑοῦ ἰὸ στἱύθβ δηα οαβίοσαβ, ἃ8 Ὑ7611 85 {π6 Ὠβίοσυ οἵ 815 
ΟὟ {Ππ168. Β6. ῬΟΒΒΘΒ568 δ Υ Υ Δπα ναϊαθ. ὙΥΒΘΤα [185 ουϑάϊῦ 15 
ομϊοῆῖν σα] γ8}016 18 1ῃ Ὧ15 Τοργβοηία οηβ οἵ δποιϊθαῦ ἐν] Πἰβύογυ. 
ΤῈ6 Ραγροβα τι 10 6 πτούθ 815 Απμαυλ165 164, τη {{]15 ᾿Ἰηδίαποθ, 
ἴο ἃ οπμοϑ- θα ριοίασο οὗ 818 ἃποθβίουθ --- ἃ ριούσσα ὈΥ ΠΟ ΤηΘΒΏ8 
Δοουγαύθ ΟΥ̓ δοιηρίοίθ. Τὺ νγγχὰβ ᾿πίθπαρα ἴοσ {λ6 Βϑοιηδηβ, δπᾶ ἐπογθ- 
ἴογθ ἢ6 τηδᾶθ 10 85 ἔνοῦγα]6 85 ἢ οου]α. 

Τὺ 85 θθθῃ υθΏν. τουλδυκοᾶ ὃν ΕγηΘΘα 8, {παῦ {16 Δυϊπογιν οἵ {π6 
ΒΑΡΌΙπ5 ΒῃουἹά ποῦ 6 ρῥγϑίοσιτθα Ὑβθη Ὁ οοπίγδαιϊοίβ ἐπαὺ οὗ ῬΊ1]Ὸ 
Δα ΦόΌβοριυθ. ΤΠη6 Ἰαύίου δα ΠοΥ 165 ἀγα Θαυ]ΠΟΥ δηα τηοτα Ἰθαγηθα 

1 566 Μτ, Βαρίηρίοη ἴῃ (16 ϑοῦγηδὶ οὗὨ ΟἸδββίοδὶ δηᾶ β'δούθᾶ ῬΒΠΟΙΟΡΥ, ΝΟ. 1. Ρ. 47. 
εἰ 5606. μι 

2 ΟἸγδβίοσηδίηϊα Ῥμ)Π]ομίαπα, 1800. 3. 0]. 1. Ρ. 182, ἘΠρ 158 γα β᾽ ιίοῃ, 



566 Βιδίίοαί ΠιξελργεξαξίοηΉ. 

ἔμδπ {π6 μου. ὙΥΒοὰ ἐμ ἰθρῖδ, οὐ ἐπ τ] ρίοιβ στιΐθθ οοπηθοίδα 
ὙΠ 1ῦ, ἀγα ἀπο ϑχαχαϊηϑίιοη---- θη {Π6 ῬΑΒΒΟΥΕΥ ΟΥ̓ ΤΠ6 ΠΟΙΥ ΡὈ͵8 668 
ἅτ6 υπᾶον τουΐον---ῶ Εῖρμον ἄσρτϑα οὗ ογϑατὺ βῃου!α δ6 σίνϑῃ ἰο ἴμοβθ 
ὙΠῸ 8607 δῃᾷ ἴοὸκ ἃ βῇδσ ἴῃ ἰδοβα {πῖπρ8, ἔπδῃ ἰο {8058 ψπ0 ᾿γοᾶ 

ἴον [μ6 ἰδαρ]8 να ἀοβίσογϑα, δηᾷ {88 τιΐθϑ δοηπϑοίθα σι 10 Ια!ὰ 
Δϑϊάθ. Αβ δὴ ᾿πβίαποα οὐ ἀἰβούθρϑθου Ὀούνθθη 066 ὕνγο δι! ΟΣ 168, 
14Κὸ {86 ῬάβοΒ8] Ἰαπη, νον, δϑοοοτατηρ 0 {86 Ταϊταυα!βίβ, νγὰ8 βδοσι- 

βορᾶ Ὁγ [886 ρυϊδβίβ ; σβοσθαβ ῬΉ1]Ὸ δββουίβ ὑπαὺ {ῃ6 βϑουῖῆοθ νγ7ὰ8 
Ρϑυουιαθα ΒΥ δϑοῖὰ ἐμίμον οὗ ἃ ἔδυ. ὙΤΠΘΓΘ 18 ὁη6 ἀγανθθοκ [0 {6 
οτοᾶϊ οὗ ῬΏΪΠΟ ουϑὴ ἴῃ σοϊδοη ἰο Ηορτο ουβίουηϑ δηα ΙΒ ΠΠΘΥΒ, ν]Ζ.» 

τπαῦ [ἷβ Δοου Δ ο  οαηποῦ Ὀ6 το 16 ἀροπ μθη μ6 ἀθβοσῖθθβ βυο ἢ ἃΒ 

66 ἀποίοηί. Βοραγάϊηρ; (μ6 ο][4 ΗδΡτοῦν τἱῦθβ μ6 ὀαπποῦ Ὀ6 {πιβίθα 

παρ] Ἰογ. Βαῦ οὗ ἐΐε ἰαίον' “ον ἰδὲν ἀϑαρθ8 δπα ορίπίοπβ Β8 τρϑὺ ὈΘ 
οοπϑίἀοχοᾶ ἃ ἐλ μα] παυταῖου. ῬυοθαθΙΥ ΠΘγΘ μ6 18 Ἰπδοουγαῖθ ἴῃ 

[π6 τηλίίοσ οἵ υἱΐθθ ἀπά οαυβίοιηβ, Βα 414 ποὺ πον {π6 τα. ΜϑηΥ 
τη ἰδία Καβ 8.6 ΟΥΪΠρ ὅο ἸΡΏΟΓΆΠΟΘ, πού 0 ταϊβγθρυθβθαίδοη. ὙΏΟΒΘ 

οἰ ϊὸ5 ὙΠῸ ΙΔῪ ταποῖ βέτ6 58 ΟἹ [18 βθῃθηθπίβ ἃγΓ6 ΒΑΡΪΥ ἄύγαγθ οὗ {Π6 

οχίθηῦ οὗ μἴβ Ἰσπογᾶηοθ, δηᾷ ἐπ 861 -βα βιοῖθηῦ 1ᾶ 688 μ6 δηϊονυίαϊποα τὸ- 

βροοϊηρ' ΒΪ8 οὐσῃ ἱπβρίταύϊοη. ἘΟΙθοίλο ῬΕΠ]ΟΒΟΡΒΥ͂ ταϑάθ μῖτι 1688 

Βο!Ποἱζουβ δρουῦ βαοὶ ἐπίηρδ 8 ἃ βίσοὐ Ῥμαγῖβθ που] ἀὙ76}} ἌΡοπ.. 

ΟἜΑΡ. ΧΥΙ. 

ΟΕ ΤΗΕΞ ΑΞΘΙΒΤΑΝΟΕ ΤῸ ΒΒ ῬῬΕΕΙΨΕ. ΕΕΟΜ ΤῊΞ ὙΓΕΙΤΙΝΟΒ ΟΕ ΤῊΕ ΘΟΕΒΕΕΕ. 

ἙΑΤΉΗΈΕΒ ΙΝ ΤΗῈ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕ. 

ΤΊ 1ἴβ ΠΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ο δχϑγηΐπθ οἢ {86 ργθβθῃῦ ΟΟΟΆΒΙΟΩ ὙΠῸ ΔΙῸ τηθϑηύ 

θγ {86 ἐδίμοιβ οὗ 1π6 Ομ υϊθίαιν Ομαγομ, ὙΥΒῸ ἅτ ἴο ΡῈ δοοουπίοα 

Βιο, πᾶ ὙΠῸ ἃγὸ ποῦ, οαηποῦ 06 δχϑοῦν βϑί θα Ὀθοῦσβο οὗ {Π6 

Ἰηἀοίογγαϊπαία παίυτα οὗ (86 ᾳυρβίϊοῃ 1561. 6 τηδὺ ἱποῖπάθ 4}} 

[π6 {πϑο]ορῖοα! τυυϊδουβ Ὀϑοηρίηρ ο 186 ἢγβῦ ΒῚΣ ΟΘΗΙΓΊΘΒ; ΟΥ̓ΤΘ 

ἸΘῪ ἰοτταϊπαΐθ {π6 11δῦ στ ὙΒΘΟΡΕγ]δοῦ ἴῃ Ὁμ6 δἰονθηιῃ οθηΐατΥ. 

ῬΟΥΒΑΡΒ5 Ὁ 15 τηοχο δρργορυίδίθ ἰο θομῆπθ {86 Δρρε!]δίάοπ ἰο ϑοι 88 

Πουτβμοα {11 186 οἷοβα οὗ {πὸ βιχίμ οϑαίασυ, δῦ ὙΒ1ΟᾺ {πλ6 ἸΘαΓ ΠΗ ρ; 
Δ το] ρίοη συϊθνοῦβυ ἀδροπογαίθα. 

{116 αμἰμογίέψ λοι Βμουᾷ υἱρν Ὀ6 αἰϊδομοα τὸ ἐπ σου τ οὗ 
πο (αἴμοῖβ οὗ 1π6 ΟΠ εϊθαπ ΟΠ ΤΟΙ μ88 Ὀθθη ὙΘΥῪ νϑυϊουϑν δβί- 
τηδίοα, ὙΥΉ16 (Β6Υ ποορᾶ ποὺ 6 ἀδργθοϊδίβα ἀῃάαν, ποιῦμο πορα 
[ΠΟΥ 6 ΘΧΟΘΒΒΙ υΘΙΥ οσχίο]θᾶ. Α 7αδὺ τηθάϊαπη βου Ὀ6 οὈβογναά. 
Ταϊκῖπρ' ἰμθτὶ 88 ἃ ΒΟΥ οὐ ᾿ῃίουρυθίθιβ, γ6 ὁδῃποῦ Ό͵δοθ θα ἴῃ 8 

ΗΙΡῊ ταηκ. ΤΉΘΥ μδα Ἰεαγηΐηρ, ΡὈἰοΐγ, δπᾶ Ζ6 81. ὍΤῆοΥ αἸα το (οὸ 

τϑοοχωτηθπᾷ {δα ἐγατῃ το {π6 δοοορίδμοο οὗ οἴμοσβ. Βαῦ {Π6 1 Ἰθαγ πη’ 

γγ88 Υ͂ ΠΟ Τη68Π8 δχύθηβῖνθ, δϑοοαγαῦθ, ΟΥ' Ῥγοοα πα. 10 Ὑ785 ΒΌΡΘΓΠΟΙΑΙ 
δηα 5ῃα]ον. ὙΠον ἃ ποῦ πυηἀοτβίαπα {πὸ δοσιρίαγθβ 1η {861 οΥἹ- 
σίμπαὶ Ἰαηρσυαροθ. ὙΠ ἃ ὙΘΥΥ͂ ἴθ ΘΧοΘΡ 05, (Π6 Ὁ ΜΓ Ἰρπογδηΐ 
οὗ Ηδργον. Ηδπορ (Π6Υ̓ σγ6γ6 ΘοΙηρο]]64 ἴο τοῖν οη ἰῃ6 τθοκ νοτῦ- 
ΒΙ0η οὗ [π6 ΟἸἹά Τοβίαχαθηῦ, συ μῖοῖ. θεΐηρ ὈΥ ΠΟ πηθϑῃβ ἃ φορά 016, 
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[1164 ἰο τορυθβοηῦ, 1Π ΤΩΔΌΥ ᾿ηβίωποθβ, {86 ἔσθ τηθϑηῖπρ' οὐἩἨ {6 
οτἱρίπα!. [Ιπϑοουγαΐθ ΔΒ. {π|8 ψϑυβίοι 18, {Π6 Ὺ δββί στα ἀπ Ἱποταϊπαίθ 
να]πο ἴο 1ὖ, 88 ἐπουρἢ 1Ὁ 6 6 δὴ θαυϊνα]οηΐ Βαϊ δεναίο ἕο {86 οΥἹρΊηΔὶ. 
Βοβίάθβ {πὸ ἀοίδοίά νθμθϑβ οὗ {πεῖν ᾿ϑαυπίηρ,, γα οδητιοῦ οοτησηθπα {πο ῖν 
ἡυδσταρηῦ δ ηα 511} δ5 ᾿πὐθυργθίθσθι οί αὐδ] 1168 ΔΥΘ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ 0 ἃ 
ΒΆΘΟΘΒΒΙᾺΙ ΘΧροβῖίου ; δηα Ὀούμ {Π 6} οοσίδιη!υ αἸὰ ποὺ ῬΟΒ5685 1ῃ 8ΗΥ͂ 
ΘΟμΒἀούα 0 16 ἄθογθθ. πὰ βΒμογέ, Π6Ὺ ἼΘΙ Ζραϊοιβ ργθθομοτβ ταύ 
[88π 8016 ὀοχρουπάορυβ οὗ [86 νγοσα, 

Ὑοὺ {86 αἴ ψϑίυαθ!]θ ἴπ βοῖηθ τοϑρθοίβι, ΤΟΥ βίαία ἰδοίβ οοπ- 
προορᾷ ψη ΟἸτιβαπ δπίιαυϊῦῦ, ὙὙΒΙΟΝ τὺ Ὀ6 γϑοϑιγϑα οἱ {Π6Ὶ 
ἰοβυ ποῦ πίοι σαϊηβασίηρ, ΤΉΘΥ ΒΠΟῪ τπαῦ νἱονβ οἵ ΟἸγΙβθδῃ 
ἀοοίτπθ 6.6 ΘΟΙΗΠΊΟΗΪΝΥ Θηἰουίαιπϑα πὶ ὑπο" ἄαγ. (ὑὐγτθηΐ ΟΡΙΠΙΟΙΒ 
ἴὰ 186 Οδἰμο]ῖο μασι ΤΠ6Ὺ τοροῦῦ Τα]. ΥΥ̓ 6 Ἰθαση τόσα {μθτὰ 
δῦ γΛχὰ8 ΘΟΠΩΟΠΪΥ 6] 1Θνθα διηοπρ {86 οὐὐποᾶοχ ΟἸ γϊβίϊδηβ οὗ δῃ- 
ἄψυϊγ. ΤΏΘΥ δχρίδξη οαβίοτηβ πα ρῬγδοίίοθβ ἔοπηα θα ἀροη ΟΣ ἄδνο- 
Ἰορβᾶ ουὐ οὗ {π6ὸ ΒΙΡ]6, ψ μι 10 οαηποῦ Ὀαὺ ὍΘ υδοίὰ}] ἰο Κπον. 
Τὴ δχρουμᾶϊπρ [6 Νουν Ταοβίδιηθπῦ, [Π6 ἀσθοκ ΓΘ 5 ΔΡΡΘαν [0 πηοβί 
οἀναπίαρο, θθοδῦβα {Π6ῪΥ Μ γα ἴδια αν π {π6 τὶς ἰδπραδρα. 
Α ἔδυ οὗ ἴπθπὶ τϑὺ ουύθῃ Ὀ6 ἰθιτηθα σοορα 1τηἰουργοίουβ οἵ ἰῇ Νοῖν 
Τερίαχηθηί, ὙΥΒΘχΘ ΠΟῪ δ. 1655 το 016 15 1ῃ {π6 γϑρίοη οἱ ρο] θιηῖοβ. 
ὙΥΜοα οἱ νίπρ' {π6 ΒΘ γα μίβ ΟἹ ορροποϑηίβ, {πΠ6 0 τηπδβὺ θ6 τοδα τ ἢ 
οϑα οι: ΤῸ Υ τῦ 15 Ῥαυομπᾷ ἃ ἀουθύ ὑμπδῦ [μου δα ὕοο σγϑστη δ Ἰγηθρὶηδ- 
ἄοῃ ἰο νγοῖρ οἰ ταν δπᾶ βίωΐθ ἱπηραγίϊα Ὁ {Π6 Ὑ]6 18 οὗ ϑανθυβαυῖθβ. 
Τὰ ]6 ροϊηΐβ ὑγϑῖ8 τηβρη δα ἈΥ̓͂ ἐποχὴ ; ῬΟΙΒΟΠΒ 0 ΑἸ γΘα ἔτοτῃ 
βοτὰ ᾿ογ6 ἴοο γϑϑ]ν τ υἹ]θα οὐ δχοοπηαμπιοαίθα, ΤΟΥ 616 ποῦ 
[1 σομ γονυθβι δ  1βῦϑ, ρ Π ΥΆ ΠΥ δρϑακιηρ, ὙΠΟΥ ψϑηθα ΟΔΙΤΏΠΘΒΒ, 
γυἀϊοϊουδηθββ, ΡΒ] οβοραν, Ἰορὶο, ἃ ῥτοίοαπα ἰονο οὗἨ {μ6 γα! : ἀ8811- 
[165 ΠΘΟΘΕΒΑΙῪ ἴο {8μ6 ἀπργο]υσιϊοορα ἀϊβραϊαπῦ. Ηδπορ ἴῃ βρθακίησ οὗ 
μογοίϊοβ, {μον οαπποῦ θ6 Βΐο]ν 0] οσθα. ΤΠ στοαῦ ἔαα]ὺ οἵἉ {μοὶν 1π- 
ἰογργθίδίϊοη 15 ἐΐ6 αἰϊορογίδίπφ ταϑί μοά {Π6Ὺ ὙΘ.Θ 50 ῬΓΌΠΘ ἰο ΤΌΠΟΥ. 
ΑἸνίπρ' ΒΟΟΡ6 ἴο δὴ δοίξνθ ἴ8Π0Υ, ΟΥ̓ ΟΔΥΤΙΘα ΥΩ ὈΥ͂ {Π6 Βρὶγ] οἵ 8 
Βρϑου]αίνο ῬὨ]Π]ΟβορΥ., ΤΠ6Ὺ τᾶ ἰπΐο Θχοθδθ 1ἴπ τορᾶγα [0 ῬΓΟΡΙΘΟΙΘΒ 
δα ΤΥ̓Ρ6Β, ῬΑΥΔΡ16Β δηα ΘΟ ρα ΊΒοηΒ. Ὑ οὖ ὙΠ 4}} {π6 Βδυϊοιβ ἄγαν - 
Ῥδ κα ψβίοι. {μοῦ που κα ργθαθπύ, {μ6γ6 15 τα ποι ἰο ᾿πἰογοβύ δα ἴπ- 
Βίχσαοῦ {μ6 τηθῃ οὗ δε. πηθ8 ἴῃ {8686 ὙΘΥῪ γι ηρθ, (τιβίδπ 
ΟΌΤΙΟΒΙΥ 15 παύθτα Πν οχοιϊοα ἴο Κπον [Π6 τϑϑηϊηρ ὙΓΠ1ΟΝ. {Π6 σθπογα- 
ἴοι Ἰταπη θα ίθΥ [Ὁ] ονσίηρ' {86 Δροβίϊθθ δπα θυβδηρβ 188 αὐΐδοπμοα 
ἴο {μποῖν ᾿Ἰπβρετρα υυθηρθ. Υγα ἄσδβῖίσο ἴο ἰϑᾶσῃ τ δῦ ΤΘ ὅἷΠῸ 00Π- 
γοΥβοα σὑχῖ ἢ βοπιθ οὗὨ [Π6 ΔΡΟΒΊ68 ΟΥ̓ ΤΠ 61 πητηραϊαΐθ [ὉΠ ον 618 ὑπουρδί 
οὗ {816 στοῦ ΟΝ γιβθδη νου 165 γουθα]θα ἔον [μ6 βαϊναύϊοῃ οἵ 188 ἢυχηθη 
Τιοθ. Υγμαὺ βθηῆβθ {86 φαυν ἐδίμουβ ραῦ ἀροι ραγίβ μα Ῥδββᾶροβ 
οὗ [16 βαογθᾶ ὈΟΟΚΒ, 15 ἃ αυδδίίοῃ ἡ ἱοῦ Θνατυ βυυαοηῦ οὗ δουϊρίιτα 
15. ΚΘ ἴο αϑἷσ σου (Π6Υ πες ἴῃ ἃ Ῥοβίομ ἴο πον {86 ἸΘΔαπρ' 
ἀοοίτποβ οὗ {86 Β1016 88 νγ7611 δβ τηοάβθσγῃ ᾿πίθυρυθίθσβ, 1 ποὺ ἴῃ ΒΟΙῚΘ 
γοϑροοίβ οί {μπὰπ {μθὺ. ΌΣΟΙ {ΠΟΥ ἩΤΙΠΠΡΒ 85. ἃ 8016 Μ}] 
αἴἴοχα βογλθ οἱθαγ ἰᾶάθα οὐ πψμδὺ {860 Ὁπουρμῦ ἀρουὺ ΟΠ ῖβῦβ Ῥούβομ, 
ΤΑ ΒΒΙ05, δ:πα Ὑγουΐς, ἰπ σϑϊαοι ἰο {816 αἸνῖηθ ρυγροβα δπα {π6 Ἰηὐογαβίβ 
οὗ τρδπκιηᾶ, ΑΑΟΟΟΙΙΠΡῚΥ τὖ 15 ΘΟ ΟὨΪΥ οὐβοσγθα {παύ ΟἸ τ Ιβῦδη8 
ΟΕ 811} βοοΐβ βᾶνθ ψιβῃθα ἰὸ σοῦ {μ6 1868 οἡ ἐποὶν 8146, Ὑ διρηῦ Πα8 
Ῥθθα δὐξδομρα ἰο {Ποῖ} ὑθβϑ πο ΠΥ ΟΝ τηϑην πηροτίαπύ Ῥοϊηΐβ ὈῪ δἰτηοβί 
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ΘΥΘΙῪ ἀοποπλϊπαίίου,. ἘΝῊ μᾶγθ νϑπίυγοα ἰο ἀθβρῖβθ δπᾶ περ]θοί {ποῖτν' 
ψογαϊού, ὁχοαρὺ ἔμβοβθ ψγᾷο μάνα τϑᾶβοπ (0 6 ]1θυα ὑμαῦ {Π6 γϑγαϊοῦ 18 
οἄνοσβα ἰο [βο. ΤῊ ἱπηροτίδποθ οὗ βύπαγιηρ {Π6 ΤΥ ΠΟΥΒ 185 ΘΒδποθα 
ἴῃ ΟἿΓ ΥὙἹΘῪ ὈΥ {86 ἰδού, (μα ἐδ σόγηι αἴοπθ οἵ οογίδϊῃ ῬυϊπλασΎ ὑγα 8 
18 οοῃίαϊποά ἴῃ {πμ6 ΒΙΌ]6, ἕο θ6 ἀονϑὶορθᾶ {πογθαίνον ὉΥ {π6 βρ' γύπα] 
1 δ] σθποα δηα ΘΟΠΒοϊουΒΠ688 οὗ {μ6 ἔτ ομυγοῦ, ΤῊ6 Ναὸν Τοβία- 
τηθηῦ οομίαϊπβ Οτἰβέίδη ἀοοίτϊπθ ἀπά ἀαίν ἐπ ὁ65όπεε, Ὀὰὺ ἰΠΘΥ 86 
πού ]]}Υ ἀονοϊορεᾶ ἔμθτθ. Βονοσβ, ροποίγαύθα Ὀγ {86 ϑριτι οὗ 
ΟἸυἰϑῦ, σσοῦθ το ἀηῇο]ἃ {ποτὰ ὈΥ ἄδρυθθϑ, ἰῷ Ῥσορογίϊοι ἴῸ {πον αὐΐδῖῃ- 
τηθηΐβ ἰπ {π6 ἀϊνίπα 116 ἀπᾷ Κπον]θᾶρθ. ὙΠ οβα ὙΠῸ πᾶνα βὑπαϊθα 
ΒΌΘΙ ἃ ὙΟΥΪκ 8 {μα οὗὁἨ ΠοΥΠΘΥ οα [86 ρϑύβοη ἴῃ Ὁ τὶβί, 111}} στϑϑ αν 
Ῥογοϑῖνα {88 {Ὁ}] ἔοσοθ οἵ {π18 ορβογνδίίοῃ. 

Τῃ δηοίμον Ὀοοκ' τὸ πᾶν ἸΔΡΡΘΙΥ δχδιαϊηθα 411 {π6 Θϑαϊηρ' 
ἐλ μουβ 8 ἰη ουργοίουβ οὗ (8 Β10]6, ρσίνιηρ' πυμηθσοῖιβ βρθοϊμηθηβ οὗ 
{μοἷν βχϑρθβὶβ ΤΏΘΓΘ {μ6 ταϑυῖβ οὗ ϑδομ πᾶν θη βοιββθα δπά 
βου 164, [Ὁ μᾶβ Ὅθθῃ ταθᾶθ ἰὸ ἃρρθᾶσ, ἰμαῦ Οτίρθη δηα «6ΥΌΤΩΘ, 
Ομ γγβοβίοια δηᾶ Τμθοάογοί, Τ θοαοτο οἵ Μορδυοδβίϊα πὰ Αὐραβίηο 
Ὅ6Υ6 86 Ὀαβϑὲ ᾿πίουργοίθιβ ; (0 σβοῖὰ ΠὨίοᾶογα οὗ Ταγβαβ Βῃου!α Ρ6 
δἀ 64, 6 γα ποὺ 815 τυιπηρΒ πηξογυπηδίο! Υ Ἰοβύ. 

Βαὺ {μοῦα 15 ἃ σγαϊαθ ἴῃ {886 του οὗἨ βυοὶ ξαύμουβ 85 ἀτθ πού ῥτὸ- 
βββαᾶ οδοιημηθηίαίουβ. [Γποϊάθηίαὶ πούϊοοϑ τοδῪ 1Πδύγαϊθ ΘΟΥΙΡΙΌΓΘ 
ΘαΌΔ ΠΥ ΜῊ πλοτ ἔοστααὶ οχροβιίοπβι ἘΒρθοῖδ]ν τπᾶὺ {Π6ΥῪ ΨΠΓΟΥ͂ 
Ἰρῃῦ ὁπ ἀοοιγποϑ πᾶ Δαϊ65, ΟΥ̓ ΘχἰΙθ τπρ' [86 ὙἹΘῪ ἰδίκθη οὗὁἨ {ποῖ 
αὖ δι ΘΔΙ͂Υ ροτὶοᾶ. Ταἰουργοίαϊοηβ οὐ ραββδρ88 0111} Δοσογα ΡΥ Ὀ6 α15- 
σον Υθά ἴῃ βθυοσαὶ οὗ {π6 δηίθ- ΝΊοΘη ἔδίμουβ, τ᾽ ΒΙΟἢ ἀγα ταοϑῦ ᾿τηροτί- 
απ ἴῃ ἃ ἀοούτπα] αϑροού. ὅποὰ ᾿πίογργοίδ οηβ μανθ Ὀθ6 θη οΟ]]θούρα 
ἔτοτα {μ6 τυεϊπρδ οὔ Βαυμδθαβ (8ο 641164), ΟἸοτηθαῦ οἵἨ Ῥομμθ, Ἰρπᾶ- 
[π5, Ιτϑηροιβ,  πβάπ Ματίνυ, δηαᾷ οἴμουβ, ὉγῪ Βυτίοπ; ψαθα {Π6 ν]ονν 
οὗ βούμμρ ἔουῦμ 1πΠ6 σοπογαὶ ϑυιάθποθ οὗ {μ86 θαυ] ἰδίμουβ οα {86 
ἀϊνιηἰγ οὗ Ομτῖϑύ, ὙΤῆθ βατηθ ἰϑαυπθα ΜΥΙῦΟ 88 ΠὉΠΟνγΘα ἃ 5[ τη} 
Θοῦτβα ἴῃ τορατα (ο {π6 ἀοοίτίπα οὗ (86 Τυϊπιῦν ἀπα {86 ἀϊνι μιν οὗ 
{6 Ηοὶγ αιοβ. Τα [Ὁ]ονίπρ' δχϑιρ]θβ οὗ 1ηἰουργθίδίοη ΓΘ 
σίνϑῃ ἔγοιὰ ἈΪτη. 

«ς Τϊοστιοῦιβ Βα δϑβἰκθᾶ “ πϑιϊπ ἴο βοῖγθ βουὴ ἀουδίβ δπᾶ α"θηου [168 
ὙΓΒΙΟἢ μα δηζογίαϊηοα οοποουπῖηρ ΟΠ β δῖ. [πὰ ΘΟΠΙρ] ποθ τ] 
Ηἷβ τοαποϑὺ, Φυβάμ στοῦ {818 ἰθύν ἢ δπᾶ βρϑακίπρ οὗ [86 βρϑοΐαὶ 
τουϑδίιοη οἵ 18 ψ11}1, σοῦ (οά μα τηδᾶθ ἰο Ογιβίδηβ, μ᾿ Β8 08». 
ἐς ΤΉ ΪΒ5 15 ΠῸ ΘαΥΒΪΥ ᾿πνθηίοη πο πα8 θθ6η μᾶπαϑα ἄονγῃ ο {Π 61}, 
ποῖΐθου 18 1Ὁ ἃ ταοσίϑὶ ποίΐοπ συ Β] οἷ ΠΟῪ ἃγ6 Ὀοπῦ ὁπ ΟὈΒΟΥΨΙΠρ 80 
ΟΔΥΘ ΠΥ, ποὺ μᾶγα ΤΠ6Υ ἃ βυβίϑθια οἵ Ἠυπηδη πιυ βίου 68 Θοτηπλ (64 [0 
ἴοι : δαῦ {μ6 οππηϊροίθηὺ ἀπ 411-ουθδῦνθ ἀπα 1ην151016 (ἀοὰ Ὠδίῃ 
Ἡ!πι56 1 ἔγοτα μθᾶυθῃ οβίδ ΠΒῃ6α {μ6 σα δπιοπρβύ ταθη, ἃπα {6 
ΠΟΙΥ ἀπᾶ ἱποοιαργθῃθηβὶθ]ο ογᾶ, πα τοοίβα 10 τὰ {861} μοαχίβ: πού, 
88 γοῦ πιρῦ ΒΌΡΡροΒ6, ὈΥ͂ ΒΟπαϊπρ' ἰο τη6Π ΔΗΥ͂ Οὗ [18 βογνδηΐβ, δι ὑπ 6 Ὁ 
8Π 8ΏΡΘΙ, ΟΥ ἃ ῬΓΪΏ6Θ, ΟΥ ΟΩ6 οὗ {μοβθ 0 Δαγαϊηβίοσ {μ6 δῇἴδὴνβ οὗ 
ΘΓ, ΟΥ ὁπ οὗ {μοβ ψὰοὸ μάν {π6 τηαπαροϑιαθηΐ οὐὗἨ Ὠθαν θη ]Υ ἰδῖηρ5 
δηἰγαβίθα ἰοὸ {μϑὰ, Ὀθαὺ {π6 ΕὙΔΙΔΟΙ δπα (ὑτθαΐου οἵ {86 {Ππΐνουβθ, 
ἈΪΤΩ561}, Ὁ σοτα Ηδ ογθαίθα ὑπ ἤθάνθηβ, ὈῚ μβοὰ Ηθ βαῦ Ρ {Ππ6 
Βθ8 1 1085 Οσ ρουηᾶβ,᾽ 

1 βδοσθὰ Ηοστωθηθαίῖοβ, 1848. 



17ι6ὸ ατγεοῖ αξ0γ5 α5 “15 ἴῃ 7] ἐθγργοέαξο 7. 3909 

γε αν βϑῖθ 80 δσρύοδβ ἀβθοϊασαοη ἐπαὺ “658 (γτιβὺ νγὰβ {86 
Τγαηιοῦ απαᾶ ΟΥδαίον 9.066. ἐπ τοογὯ9. (ἀοα ογοαϊθα μθὰ ὈΥ «6588 
Ομ τϊβί, ἃ5 15 βαϊᾷ τὰ 86 ΕΣ)ριβι]6 το πη6 ΠΘΌΓΘΥΒ 1, 2.; δῃὰ 18 τΠ6 

χοτάβ ααοίοα ἀθον6 ἃ16 πού βαβΠΟΙΘΠΠΥ βίσοπσ ἴο ὁχοῖσαβ {86 άθα οὗ 
(οα Βενΐπρ διαρουθα ΔΠΥ͂ Βυθογάϊπαΐθ ἀσοπί, γχὸ μα 1ῃᾳ {ῃ6 ὙΘΡῪ 
ποχῦ οβαρίον [88 βχργββϑίοη οἵ “ Οοά (6 Τιουα ἀπᾶ Οτθδίου οἵ {πὸ 
ΤΓηΐνουβο, 0 τηδ66 8}] ἐμῖπηρ8 πᾶ δυγδηρϑαᾶ {π6πὶ ἴῃ οτάθυ, {τι 

δοσογάϊηρ (0 « αϑ01η 8. ΟὟΕ νγοτᾶβ, (ἀοα ογραίοα μ6 στ ου5 Ὁ ΗΒ 

ὥρη; δηᾷα Ηἰβ ὅομ, ὈΥ μοι 6 ογθαίθα {πθιὴ, νγὰβ (ὐοα.""} 

ΤῊ ἘὰρΙβ616 ἰο ιορπούιβ νγὰ8β ποὺ ψυιύίθη ὈΥ͂ «πίη, 88. 15. ΠΟΘ 
ἀϑβυτησα : μυὐ 1 γγχὰ5 τεϊ θη δὖ ἃ ΘΔΥΪΥ ρουϊοα πον βίῃ ϊηρ. 

Αποίμου ὀσχϑρ]ο δἀδαοοα Ὀγ Βυτίομ 0 ΒοῪ ὑπαὺ ὑπ6 ἀοοίτ!ηδ οὗ 
[μ86 ΤΥ 88 θ6]]θνθα Ὀγ {π6 δηΐθ- ΝΊοθπθ ἐαύμουβ 15. ρνϑῃ ἔγομλ 
ΟἸδιαθηβ ΑἸθχαπᾶσιπαβ. Τῆδὺ ἀποιθηῦ τυιῦοσ ὈΥθακα οαὖ 1ηΐο {Π8 
(Ὁ]οσίπρ οχοϊαιαδθίοη: “Ὁ τηγδίθτιουβ πομάου ἱ ΤᾺ [{πΐνουβαὶ 
ἘΔΊΒΟΥ 15 ομδ; {86 {Ππίνογεαὶ ΥΥ̓ ογά 8150 15 ὁπ6; δηᾷᾶ {μ6 ΗΪγ ϑριῦ 
ἰθ ὁπ6, ἀπά {815 βᾶπιθ ϑριτῖῦ 15 ΘΥΟΙῪ ὙΠ 6Γ6.7 Β65146 {π6 ὑββ ΤΊ ΟΩΥ 

Ποχα ῬοΡπ6 ἰὸ ἴπ6 ἀοοίχιπ οἵ ἃ Τυϊαῖῦν," βᾶυ8 Βαχίομ, “ (Π6 τϑϑᾶθῦ 
ὙὙ11 οὔβοτνθ, ἰμαῦ Ια ΌΣΟΥ 5 Δβουι θα το {86 ἩοΙΥ δρινι.᾽ 5 

ΤΉΘΒΘ ΘΧδΙ 168 Ὑ7011] Βαῦνθ 85. ἃ Βρθοϊηθῃ οὐἨ [Π6 το, η 6 ἴῃ Ψ ΒΊΟΠ 

[π6 Ἰοατηοθᾶ τσῖύου ἰαγ8 {π6 ΘΑΥΙ͂Ύ ἰαῦμουβ ἀπᾶρυ οομπίγιθυύίοι τονγαγαβ 
ρῥτουΐηρ' βιοῖ ἱπιρογίαηύ ἀοοίγ 65 5 {Π056 ΔΙγθδαυ τηθηφίοπθα. ΓΠΟΙΡ 

ταοᾶθ οὗ ἱπίθυργοίπρ' οογίαίμ ραββαρθθ Βῃου 5 ΜγὨδὺ ὑΠ6 1 Ὀ6116 6 νγὰϑ 

τοϑρθοίϊηρ [86 ἰδ ποίϊομβ ἴῃ {86 (ἀοάμοιᾷ, Βαῦ σύβουὺ πΙβῃϊηρ 
[ο θββθη {86 νγεῖσμὺ οὗ Βυτίομβ τηϑθιμοά οἵ ρτγοοῦ, νσθ οδπποῦ Π6]Ρ 

(ὨΙηκίηρ ἐμαὺ 10 15 1180186 ἴο δχοθρίίοῃ, ἴῃ οθυΐαίῃ ἀβρθοίβ οἵ 1. 
Τάϊκο μῖ8 {Παβίγϊουιβ ργθάθοθββουβ ἴῃ {ῃὴ6 βαῖηβ ἀβραγίπιθηίΐ, ΥΥ δἴου- 

Ἰαπά ἀπᾶ Β011, Β6 μΒὰ85 σίνϑῃ ἃ ομϑ-ϑιἀρα σθνυ. ἘΠῚ8 15 δὴ ἀπδνοϊα- 

8816 τϑβαϊῦ οὗ {886 ροϊθυηΐο ρύσροβθ μ μαὰ Ὀϑίογθ τσ, ΤΠ6 δῃΐο- 
ΝΊίοοπθ ἐδί μου ἀμαπθβ πα] Ὀο]ονοά ἴῃ {86 αἰνί μιν οἵ ΟἸτιθὺ 
πα ἱπ {86 Τυϊπῖγ; αΐ {ΠΕ67 ἀο ποὺ 866πὶ ἰο μανθ ῃδα Ῥγβοῖβθ οἵ' 
ἀοῆηϊία πούϊοηβ οὐ {π6 βυδ]θοῦ, Π|κ6 βαος ἃ5. ρον ]θα διηοηρ {86 
οὐ μβοᾶοχ αι (6 Νίοθηθ οοιποῖ. [Ὁ 15 βαθ]θοίϊηρ' ἐῆ8586. θα 

βαίμουβ ἰο ἀπᾶπθ ῥγθϑϑασθ, μ6π {46 ἔοτταδὶ ἃπα σπαθί ρ 5104) α18- 

ποθζομβ σοι Ὀθοαπλθ οαγγοηῦ αἰθουναγάβ ἀγα οχίγαούθα ἔἤροτα {Π6}1 

τποϊομίαϊ ποΐζοοθ, Ομ πιοάργη, ἰάραβ οἵ (τ θ᾿ 5 ἀντ, δηα οἵ {88 

ΤΥΪΗΕΥ͂, ΒμαρΘα ἃ5 ἔμπϑὺ βανθ Ῥθθὴ ἴο ἃ ἰατρα βχίθηῦ ΟΥ̓ Αὐπδηδβίδῃ 

(ουταυΐαυῖθβ δηξασοηίβθο ἰο Αὐἱαπίβτα, βΒμου]Ἱὰ ποῦ Ὀ8 ἀββίρηθα ἴο {8.086 

αηΐο- ΝΊοοπα δαίβποσθ. Βα]], ὙΥ αἰδυϊαπᾶ, ἀπ Βευγίομ. 4 {18 [0 Βοπ8 

οχίθῃῦ ; δηᾷᾶ 80 ἔν {μ6ῖ: ἰγϑαῦϊβθθ ἃτθ πϑί 6 Υ ΘΟΠΆΡΥ ΘΗ ΘΠΒΙγΘ ΘΠΟΤΙΡΉ, 

ΠΟΥ δχβαυβῆνου Τ}6 ὑγὰθ τηϑίμβοά μὰ5 θθθῃ Ὁ] ονοα ὈΥ οΥΠΘΣ, 

ΜΏοβ6 σγοσῖς οοηϑεναξαθ δὲ θὰ ἴῃ {π6 ἰτοαϊμμηθηὺ οἵ {Π6 ἀοοίχιμθ το- 
βρθούϊηρ ΟΒΥΙβ ΒΒ ῬΡΌΎβ0 1. 

Απ δχαμρῖθ οὗ α ἀἰϊβογθοῦ Εἰπᾶᾷ ἴο [πὸ ρυθοθάϊηρ 8 ἴδϊκθ ΠΌΤ 

Ἐρ᾽ρμαμπῖπβ᾽ ἀπᾶ Τογίυ από, 180 ἰπέουπιβ ὰ8 {πᾶ0 Ὅμ6 Οογιπύμίαπβ 

1 66 ΤοΒΕπιοηἶθ5 οὗ μ6 δηΐο- ΝΊοΘ πο ἘδίμοΥβ ἐο [π6 Τἰνιηῖν οὗ ΟὨσὶβί, Ρ. 58. οἴ δέφῳᾳ, ἴα 

ΤΠοΟΙ]ορίοδὶ ὙΥ ΟΥ̓ ΕΒ, νο]. ἢ. | 
2 Τυϊά. Ρ. 54. ἰπ Τοβεϊπιομῖθβ οὗ [6 δπίο- Νίοθηθ ΕΔΡΒΟΥ8 ἰο (Π6 ὙΤΙΠΙΕΥ. 

3 ἨἩξΥ68. ΧΧΥΪΠΙ. 7. 
4 Τρ Τἰοβαχτγοοίίοπορ, 48, δΔηᾷ Αἄγνοῖβ, Ματοίοη. ν. 10. 
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510 ιν ιοαϊ ΠιἰογργοἐαξοΉ. 

Δα Μαγοϊομῖοβ μϑα ἃ Ῥγδοίϊοβ διλοηρ ἔπϑτὰ οὗ ἉΠοτῖπρ ΟἸ τ βίιδηβ ἕο 
6 ῬαρἐϊΖροά ἴῃ {π6 τόοτα οἵ βιοι 85 μδα ἀϊ1θα ἀπρϑρί1Ζθά, ἴῃ ογάογ ἰῃδὲ 
88 Ἰαίίζοι ταϊσὺ θθοοτηθ ραγα]κουβ οἵ [Π6 Τϑβασυθοοη ἃ Πα οἰθ ΓΔ] 116, 
Τί σου] ἀρρϑαν {παὺ {86 Ῥυϑοῖϊοθ τνὰβ ϑϑυοΥ {Π8η {{π6 (ὑΘΥ 1818 : 
βίποθ Ῥϑα] τοΐϑυβ (ο ἴὉ ἴῃ {μ8 γβὺ Ἐριβί16 ἰο {ῃ8 (ὑου! ἰδ χν. 29. ; 
ἐς 6386 ταῦ 5181 {πΠ6ὺ ἀο ΒΟ ἀγα δαρέϊξοί ΓῸΥ δε ἀδαά, ὅτο." ΤὴΘ 
ΔΡΟΒΕ16 π865 186 ἀγσιπιοπέμπι αὐ ποηιΐπθηι; δια ἴῃ ἀρρθϑιϊηρ ἴο ἃ ὁ6Υ- 
ταῖῃ ὈΘ6Ι16Ε ἄοαβ ποὺ {πῖπκ 1Ὁ πΘοθββασυ ἴο Ὠ15 ῬΌΓΡΟΒΘ. ἴο ΘΘΏΒΌΤΟ 1, 
ὙΠΟ. ἴῃ ΟΥΠΘΥ οΟἰτουχηβίδῃοοβ ἢ6 τοῦ ἀπάοπθίθαϊν παν ἀο0η6. 
ΤΙορ 6165. αἰτοσαίοη οὗἩ (Π6 οοϊησθοῃ ρυποίαδίλομ, ἔου [8 ῬΆΤΡΟΒΘ οὗ 
ὑσϊηρίηρ; οαὖ ΔΠΟΙΒοΥ τηθϑηϊηρ᾽, ἀρρΘαΓΒ [0 Ὁ8 ἀηηϑύμτγα! ἢ 

ἼΠΘΓΘ 86 ὕο δχίγθιηθβ 1η σϑίδίίοῃ 0 {π6 βαρ! ἸΔΤῪ ΒοΌτΟΘΒ οὗ 
Κηοσ]θαρο τ) ἤν Ὀθθη τοίουυιπρ ὕο, ἡ ΒΙΟΙ ἈΡΡΘΩΣ 0 Ὀ6. Θαυλ]]} Υ 
ΘΥΤΟΠΘΟΒ. (ὑπ 15 ἴο ΘΟΠΒΙΔΘΥ ΘΥΘΙῪ {πϊηρ 85 ἱπίογργοίθα θΥῪ {86 
ΒΊ0]6 1.861, δηα 50 ἴο το]ϑοῦ 8}} 1] πϑύσαίάοη [τόσα Οὐ 6. βοῦτοθθ. ΤῈΘ 
ΟἾΠΟΥ 15 {μαὺ οὗ ἐγιυδέπρ' ἴοο τοῦ ἰοὸ {π6 ΠΗ τ βῖοΒ {π656 τὰν 
τοῦ ὍΡΟΙ 1ὖὉ, [}ἢ {Π6 ἰοΥΔΘΥ οαδ86, {π6 ΒῚ0]6 15. Ὁπάπ]ν οχα] θα : ἴῃ 
[ἢ Ἰαὐθι,, 10 18 ἀπ] δῦ} ν ἀορτθοιαίθα, [πὸ Π6 ο0Π6, ΘΥΘΥῪ ἐμίηρ' ΘΠ η- 
οἰαίθα 15. Βιρροβθα ἰο ὃ6 ἔγθβῃ, πϑνγ, ΟΥΙΡΊΠΔΑΙ, αἰνηθ: ἴῃ {ῃ6 οἴΠ6Γ, 
ο]4 {πῖπρβ 8.6. 4150 τϑαββοι θα δπᾷ θχρὶαπθα, (ἀτοαῦ βᾶνοῦ 85 6 θῇ 
τηδᾶθ Ὀγ {π6 Ἰαὐου, ἴπὰ ἐπ6 μαπᾶβ οὗ {π6 Βιαϊμοπα]δύὺ ραῦὺγ ; ἴῸσ ὈΥ 
τΘ8}8 ΟἹ Ὁ {πΠ6 Β10]6 15 αἰνϑβίβα οἵ 105 Βιρογημδίασα, ομαγδοίοσ, ὙΥ ΠΘα 
8411} Π]πϑὑτγαϊοηβ οἵ {Π6 ἀϊνιηθ ΒοΟΟΙκς 86 βουρηῦ ουΐδιαα οἵ 1561} 10 Β1[κ8 
ἀονα ο {Π6 ἰϑν6] οἵἨ οοῃύθιηρουασυ τοοοσαβ. «688 δπα Π15 Δροβίϊθϑ 
Ῥδοοίηθ «6078, τηοῦθ Πρ ύθηθα Ῥουῆδρ5 ὑπᾶπ οΟὔμοτβ οἵ {Ππ6Ὶ} ἀδΥ, 
Ὀυΐ 5111] «ον, τϑβοθ]ηρ {Π6 τηθη οὐ {ΠῸ61} σϑηθυϑίιοη 1ἢ ΤΩΘΗΥ͂ 
γεβρθοίβ, δηα βρϑακίῃρ' π|κ6 θὰ ἰο ἃ ρσγθαῦ οχύβθηΐ, 8ἃ8 ὑΠ6 0 υὐἱογοα 
ΒΘη θηΐβ ἴῃ ουγγοηῦ ἰδηρτᾶσο δαδρίθα {0 {ῃ6 ΔΡΡΥμθαβιοη οἵ {Π6 
ῬΘΟΡΙ6. ΑἹ] {8185 18 ἃ τηοβῇ ἀθρίοσδθ] ἀδργθοίδοη οὗ 1π6 δουιρύαγαβ 
Δηα οὗ Ηϊη ψοὸ 1πβριγϑα {Π6 ψειΐουβ, Ὑοϑῦ τι 411 βιο Ῥο  υΒΊ0Ή, 
6 μου !α ποὺ Ὀ6 1υβῆθα ἴῃ τοὐθοπρ {ῃ6 δια αἴοταθα Ὺ {μθ 
ΒΟΌΤΟΘΒ ἴῃ απθϑύιου, ΑἸ] οοπίχι θαΐθ ὑο οὐδ βοῖηθ Ππρηὐ ὁ {86 βαογϑθα 
ἰοχ. ΜΒΩΥ Ῥδββᾶρθθ 816. οἰ ὉΠΙΠ 6]Π101016, ΟΥ̓ ΟΊ ἀρΡτΙθ- 
Βοπαρα, πμοαῦ ἐμθη. Τῆθ βϑυύηο οἱ {π6 τηουπῦ, ΤῸ ΘΧΘΠΊΡ]6, 
15. θαῦ παρου θοῦ] ν πἀπαοιβίοοα τι βουὺ ἃ Κηον]θᾶσα οὗἁἨ {μ6 «6188 
ΟΡΙΠΙΟΉΒ, ῬΙΌΥΘΥΒ, Δα ὈΓΒΟΌΟΘΒ. οαττοηῦ αὖ 0πΠ6 ἔτηθ θη 10 νγ88 
ἀοἸτνοσθά, δηα ὙΏΙΟῊᾺ 1ὖ νγὰβ Ἰηςοπαθα ἴῃ ὦ στοαῦ ἄθρυθο ἰὸ οοὰη- 
ἰογϑοῦύ, Οὐν δανίοαν ἐοοῖς {Π6 ἰοχίβ οὗ {η6 ο]α αν τῇ {ἢ6 ὨΔΙΤΟΥ 
τη ογργοίδουβ στη ΒΟ. ΘοΣρ65. πα ῬΏΔΥΙβοοβ 86 οομῆηρα 
{Π6πὰ, ραΐ ποτὰ ἴῃ ἃ ποὺ ἃπα Ὀγοδα Πρἢὐ βαϊ θα ο {Π6 Βριτιῦ οἵ {Π6 
αἸβρθηβδίοῃ μ6 οδτηδ ἴο [Ὁ π6, 5η6 διηθηαθα [ἈΓΠΏ1]181 ῬΏΤΘΕΘΒ Θαγτθηῦ 
διηοησ' (ἢ 6 ἐθδοθουβ οἵ {π6 Ῥθορὶθ ὈΥ ρυύίίπρ' Ἰηὔο {Π6 1 ἃ Βισῆου δηά 
ΒρΙσΙ 8] ΒΙρηϊβοῦποθ. Ηδ ρᾶγθ ἃ ῬΘΟΌΪΒΥ ἐγ δηα Ὀθϑαΐν ἰο ῥτο- 
ψΘΥΡΙ4] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΉ8, ΚΣ ΒΙΟἢ σιγοίθα {Π6 αἰξομίιομ δηα βοουγοᾶ ἐμ οοῃ- 
δάσποο οὗ ἄιθ Ρθορ]9." 

1 566 Αοσοοπηῦ οὗὨ [π6 Ῥυϊηίοα Ταχὺ οὗ [μ6 ατθοκ Νϑυν Τοβίδιηθηϊξ, ΡὈ. 216, 217. 
. 3. 566 Ὗ ΙΒοσηδῈ ΒΒ ΕἸΒΒΔΥΒ ΟἹ γϑιίΐοιβ 50] 6 οβ, γ0], 1, Ρ. 114. δὲ 5θηᾳ. 
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ΟΉΑΨΡ. ΧΥΠ]. 

ΤΙΜΙΤΑΤΊΙΟΝΩΣ ΑΝῸ ΟΑΥΤΙΟΝΒ ΙΝ ΤῊΗΒ ἘΧΈΘΕΒΙΒ ΟΕ ΤῊΗῈ ΒΙΡΙῈ, 

ΤΝ οοππηθοίϊον ψ Ὡ 86 οΡ͵θοῖβ οἵ πίσσα βοίθπμοθ, βθοῃ ἃ8 δβίτο- 
ΠΟΙΩΥ͂, ΘΘΟΪΟΡῪ, Ὀοΐδην, παύατα! ἰδίου υ, ῬἢΠυ βίο ορΎ, ἀπ {86 11Κ6, 
τῦ ουρθῦ το 6 οὐρβουυβᾶ, 

1. Τμαῦ {π6 ὺ δγτὸ ἀθβουιθθα οὐ ἰουομοα ἀροὸπ ρορμίαγίψ, τοῦ δὸ- 
ΘοΓάἸπρ’ (0 βοϊθηεῆσ δοοῦσταου. ΤῊ ἰδηριιδρθ θη ]οΥ α 1π Βρθακὶπρ 
οὗ (μ6ῖὶ ταυϑὺ 6 υἱουϑᾶ ἴὰ {86 Ἰιρύ οὗ [μα Κπον]θᾶρο οὗὨ {μϑῖα 
ὙΠ Π]Οἢ Ῥγαυα δα αὖ [86 ἄτηθ. Τὺ 18 ἐουαπάθα ἀροπ δπᾶ σοπβοηδηῦ Ὑ 1 ἢ 
{π6 1685 Ὑ ΒΙΟΝ ταθα {86 ῃ δπίουίαιηθα ----ἰο {Π6 τααθ, ηρογίθοῦ, δηᾶ 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ ΘΥΤΌΠΘΟΙΒ ΘΟΠΟΘΡίΟΩΒ ἰὈΤΤΩΘΥΥ 618. “[ 10 τγᾶβ ποῦ 
Ὁπγουίῃν,᾽" βαγ8 δὲ ΘΒΕπλ8 016 τυῖύθι, “οἵ 1η6 Ααἀογδῦ]θ Μα) ΒΥ 
οὗ (ὐοᾷ ἴο ρουτοῖϊ ΗΙΜΒΕΤΕ' ὅο Ὀ6 ἀΘβουι6α 1ῃ ἑδττηβ ἐη)πιοῖψ δοποαίῇ 
Ηἶτα, πᾶ ὙΠΟ ταῦτα ΟἿὟΥ το] 6858 ἃπα Ρουβ. Ο816, ἰδβύ γ78 
ἰ8Κ6 ὉΡ ὙΠῸ οοποορίΐομβ ἔὰ τοιιοίθ ἔγτοτα {886 βριυιὑπδ!Πν οὗὁἨ {π6 
Ὠινίπ Ναΐατο δᾶ {86 Ρυτν οὐἠἨἁ ΨΟμυιβίϊδηι υγουβῃρ, ΜΌῸῈ ΜΟΒΒ 
ΤΑΘῪ ἰδ 6 γτορογάθα 88 οοπβοηδηῦ Ὑγῖ τ {16 ΒΟΠΟῸΣ οὐὗὁἨ Π15 σσοτα ὑμαῦ 
Ἐ{5 τοίδγθῃοοβ ἰο μαέμγαῖ οὔ)θοίς ΒῃΟΙ]α θ6, 1π {Π6 οματγθοίου οἵ ἐπουρῦ 
Δ οχρυθββίοι, 8μοἢ) αἂ5 σοπιρογέοα ιοὐί, ἐδε ἀποιοϊδάσο 9 ἐθ6 αἀσό ἴπ 
τὐἠίοϊ, ἐλον τρογὸ ἀεξυογοά.""} 
ΤῊ ρυϊποῖρ!ο 'ἰπ ααϑβίϊοῃ 15 ΒΠΏΡΙΥ πη Θοσοτητηοαεθοι ὕο {π6 ἴπ- 

απ πο Κπον]εᾶσο οὗ (οαΒ ταθίομαι ογθαΐαγθα, νι μοαὺ μι ἢ οουίαιῃ 
ραγίβ οὗ βδουρίατο σου] πᾶν οοππγϑα ΠΟ Ἰπ στηδίιοη ἰο {π6 ρϑῦ- 
5008 ἴ0 “Βοῖα {Π6Υ γα ἢγδὺ δἀάγοββθα, [10 15. δὴ δαδρίδίοῃ ἰο 
ΟΥμ46 οΥὐἩ Ἰποοτγϑοῦ ΘοποΘρ 1018. 

ΑρΎΘΘΆΡΙΥ ἰο ἐπῖβ ταθίβοᾶ οὗὨ τοργοβοπίαϊίουι, {π6 οἷοι 8 ᾶγο οδ]]θα 
ἐδ δοίεϊο5 ΟΥ υο85615 07 ἔφαυόπ, ν᾽ Ἰοἢ ἀγ6 θη ρίϊ6α ὑγῆθη τϑῖη ἀΘΒΟΘ 8, 
Τηῃ {κ τηδῆπου ἐΐθ ἐοιιπααζίοπς. δα σογηδγ.-δέοημθ ΟΥ̓ {6 ϑαῦίῃ 816 
Βροκοα οὗ 776 ριϊαγε οὗ {π6 ϑαυῦθ τὸ 4150 τωθη μα (ΟΟΙῺΡ. 
900 χχχνυῖ. 37. 6., ἴχ. 6.) Τῆ6 δαυϊα τὰ ὑμπουρῦ ἐο Ὀ6 ἃῃ οχ- 
ἰομ4ρα ρῖαπθ. ΤῊ βτντηδιηθηῦ τγὰ8 Βαρροβθα ἴο δ6 ἃ 80114, ὁοποᾶνβ 
ΠΟΙ ΒΡΉΘΥΘ, ἴῃ ἩΒΙΟΝ (86 ϑύαηβ τ ἤχϑα 8 ἰδῆρβ8.- 1 οοπίαϊ ρα 
ορϑηΐῃρβ (ιοἰπάοιυς, Ο6π. γῇ. 2. ; 158. χχῖν. 18.}, Β1ο ἢ σγοτθ οροηϑα 
ΟΥ̓ ΟἸοΒοα 45 οοοδβίοῃ ἀθιηδπᾶρα, Ηδποθ {86 Δρροι]δίΐοη Μγπιαπιθηΐ, 
ἴῃ {πῃ Τ᾿ Χ Χ, στερέωμα. β 

ὟΥα αγῷ ἀνγατο ἰμαὺ ΤΌΠΟΙ [ὰ5 οδ]οθοίξθα ο {μπ|8 οσχρίπαίίοῃ, 

δοπορίνίηρ {μαΡ 411 {π|8 Κἰπᾶ οὗ Ἰαπρτιαρθ 18 βα βέροίοση!γ δοοουπίορα 
ἔου ὉΥ {π6 ρυϊποῖρ!α {παῦ (86 ΗΘ Ργθυνϑ, Θμλρ] οσίηρ' ΡΟΡαΪν Ἰαπρθδρ, 
ΒΡΟΙκΘ οὗ {ππρϑβ δ5 ὉΠ6Ὺ ἀρρθϑᾶγ, ταῦμου ὑπδπ ἃ8. ΠΥ 816, }υδύ 48 Ὑ6 
ἄο ουγβοῖνθβ; δπᾶᾷ ὈΥ͂ ἐμ6 ἐβοὺ ἐμαῦ βύοἢ ἱπηδρθυυ 18 ροοίϊσ.5 [|τὶ ἃ 

116 βἰταῖῃ ΑἸθχαπᾶθυ αὐἰθπιρίβ ἴο δῆβυγοι (ἀθβθημΐαβ 84 Κπορο] 
αἰ] αθπρ' ὑο {π6 δαυὶνγ ΗΘθτονγβ {(π6 ορίβίοη ὑπαὺ ὑπθγθ σψοῦθ σ]η- 

ἄονγβ ἴῃ [π6 βο]14 νδυϊὺ οὗὁὨ βθᾶνθη. “1π {μ6 βᾶτηθ ὍΔ," ΒαΥΒ ἢ6, 
ἐς Ὁ χῃρῃῦ ΡῈ ρτονβᾶ ἐπα Μιπΐομ μ6]4 {π6 βίδιβ 8πᾶ β᾽απθίβ ἰο Ὁθ 

1 Ὁγ. Ῥγο 5" 8 ϑογιρίατο δηᾶ ΘΟ ]οργ, Ρ. 268, {π1γ οαμΠ οη. 
2. 8566 ΟἰἍβθηϊι8᾿8 ΤΠοβδισιιβ, 8. ν. Δ), ᾿ 
8 (οιμῃραπίοῃ το [86 ΒοΟΙΚ οἵ Θε6πο515, Ρ. 172. 
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Ῥυτηΐηρ ἰλπρ5, 8πα ἐμδὺ (ἀθβθηΐαβ Βἰτηβοὶῦ, θη Π6. Βρθᾶκβ οὗ ἃ 
οοἰμηιπ οὗὅὨἨ βῃιοῖκθ, τηθδῃβ ἃ 8011 ρΊθοβ οὐ τρββοητυ. [ Βθθῖῃϑ [ὸ 6 ἃ 
ΠΟ ὙΠ βοῖηθ οὐ ῖο5, {παΐ 41} {π6 ργοόβαῖο ἰαησπαρθ οὗ {π6 ΒΙ0]16 
18 90 ΡῈ ᾿πἰοτργοίοα 88 ροβθίγυ, ἀπᾶ 41} 115 ροθίσυ 88 ργοβθ  Βαΐ 
ποῖίμον οὐἨ {μ6 δοΐβ Βϑύῦβ τηϑῃθοηθα, ποὺ Ροίῃ ἰορσοίμοι, Βα βοοΒ ἰοὸ 
δχρίαῖπ (π6 πι56 οἵ {π6 αἸοίίΐοῃ τοίδυγθα οθ. ῬΌΟββιΌ]ν {86 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ 
αυοίοα ἔτοτῃ {ῃ6. ῬΟΟΚ οὗ “00 τρᾶν Ὀ6 δοοουηίθα ἴθ᾽ οα {886 ἢγρο- 
{ῃ 6518 οὗ ροθίϊο οὐβδιηθηῖ. αῦ (86 σψοτὰ Μγγηιαπιθηέ, ἀϑὰ [Π6 ἰ8η- 
οτᾶσθ αββοοϊδίθα τὰ ἢ, ἅτ ἴῃ Ῥοἱαΐηῃ ρῦοβθ. ΤΠΘΥ οδππού δ6 τὸ- 
ΒοΙνθα ἱπίο ροθύϊο παρ σΥ, [ῸΓ ἐΐθ ἠϊδίογίαῃ 18 οἸνηρ' ἃ. ΒΙΠ1Ρ16, 
ὉΠΔαοΙΠΘα δοοοὰηξ οὗ {ῃ8 ΘΟΒΙΩΟΡΌΩγ. ΝῸΓ οδϑῃ {60 6 τϑβοϊνϑα 
Ἰηΐο ΡΟΡΌΪΑΥ, ορίϊοαὶ “θβουιρῦϊομ, βθο ἃ8. 6 οἴὔθθ οιρίου 511}: 
ἴογ ψ͵Δ ποῖπ ον {μιηῖκς οὗ 8 5014, οοποᾶγθ, ὑσδηβραγομῦ ἄοτηβ, ἴῃ ὙΥ ΒΙΟἢ 
{μ6 βίαυβ ἅτ χϑα 88 ἰδ} 8: ΠΟΥ Ὁ 7  ΘΙΆΡΙΟΥ αἸΟἴΊΟΝ 1ῃ ΔΗΥ͂ ὙΥΔΥ 
οοπβοηδηῦ ὙΠῊ {μ6 ποίϊου, Τύ 15 ρ]αῖη {παὺ {π6 ταθίθογοϊοσυ οὗ 
{πὸ Ηδρτθνβ )ἷ8 ΨΟΥΥ͂ πηρογίδοῦ; δηα ΒΌΓΟΙΥ 1Ὁ ΘΔ ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὀ6 
ἀδηϊοα {παὺ Ἰαποπδσθ τορδγαϊηρ ᾿ῦ τγὰβ βυροοβίθα ΟΥ̓ [ΠΘῚΤ ΘΥΥΟΠΘΟΙΙΒ 
6116. Τυτποῖ ΒΙπλβ61  οοποθᾶθβ {π6 ροϊηῦ πθθη 6 δηττηβ {δαί 
“186 Ἡδθτονβ ὕοτθ ἀπδοααδίηἰοα ὙΠ {86 ἐγπιθ ΓΒ ΟΥΥ οἵἨἁ ρἤγϑβίοδὶ 
παΐυγο." Τῇδ ψυϊοτβ αϑθα Ἰδησαδρα ἴῃ ΒΔΤΙΔΟΩΥ ὙΠ ὑπ6 οαγτοηύ 
14.645, ἐμαξ ἐμέν πιϊσλέ ὃ μπάογϑέοοα, ΤΈΉΘΒΘ Οὐβου υδίιοηβ ἃγ6 βγη στῃ- 
Θη6α ὈΥ Δηποῖδμοῦ [δού. 

2, δοιρθέϊμηθα {π6 ἀϊοίίΐοῃ. ϑιαρ]ου θα τϑβρθοίζηρ παύσταὶ ὑπ]ηρ8 18 
ΠΘΙΓΠ6Ρ ΒΟ ΠΟ ὨΟΓ ΟΡΟΔΙ], ΠΟΥ ῬΟΡΌΪΑΙ ἴῃ 8ΠΥ͂ Β6η86 Θχοθρύ 88 
ἸηγΟἰ γ]ρ᾽ ΘΙΓΟΠΘΟΒ ΟΟΠΟΘΡΙΟΩΒ. οα ἰμ6 ρᾶτὺ οὗ {86 Ῥθοόρὶθ ἂῃὰ 
Ρατγίακίηρ οὗ (θη. ΕὟΌΣ δχϑη δῖα, γα γτοαὰ ἴῃ ῬΥΟν 5. 11. 20., 
«ς ΤῊκ οἰομᾶδ ἄγτοὸρ ἀοψῃ {πὸ ἀον." Βαύ 1 μᾶθ Ὀ6θὴ "68}} βϑίδ ]15Πη6α 
γ τμ6 θαι] Θχρουπαθηίβ οἵ ΥΥ 6115 πα, 80 ἔδυ ἔτοιη οἱουαβ α18- 
ἘΠΠῚῈρΡ [86 ἄδν, ΠΥ ἃγ6 Ὁπέλνουγα 6 [0 15 ἑουτηδίίΐοη, ΑἸΕΥ ἃ 
οἷον πιρῦ, 1016 οὐ ὯῸ αθὺν 18 Β66ῃ 1η {Π6 τροσηϊπο : αἰτοῦ ἃ οἱουά- 
1658. Οὁη6, 6βθ6 Ια ΠΥ βυσορθαϊηρ' ἃ ὅὯΥ οὗὨ μοαὺ, ἀν ΔΡΡθδᾶβ 1 ῥῖὸ- 
Τυ51οῃ. Α 5: 1727 ΘΧϑΆΡ]6, Ὀο]οηρίηρ ἴο παῦσαι ΠΙβύουυ, ΟΟΟΌΓΒ. ἴῃ 
400 χχῖχ. 18., γῇοτθ ψ͵)͵α ἢδγνα {Πη86 ψογαβ, “1 5881} τα] ἼΡ}]Ὺ ἀὰγδ 
ας ἐδ ρμαηπῖα," 3 παῖ ἴο ἐμ6 ἔα ]οῦ8. ποίϊοη οὗ [86 Ῥῃωπὶχ γ6- 
γίνιηρ ουὐ οἵ "5 ΟὟ 8481Π.68, ἴον ᾿ἰνσῖπο ἰο ἃ ογθαῦ ἂρ δπὰ ἀγίηρ 
1ὴ 18 ποϑῦ, Τῆο δἰγα 156] 15 πον οοπβι ογθα ἔα] ΟΙ8. 

8, Τῇ, δβ. ͵γὸδ ᾶγθ γπβῦ βθϑῃ, {ῃοῦθ γχὰ8. 8ῃ δοοοιωσηοαδίοη οἡ {ἢ6 
Ῥαγύ οὗ {π6 ψυιύουβ ἴο {π6 14685 οἵ {μῖγ {πλ68 σϑβρθούηρ {π6 οὐ] θοίβ 
ΟΥ̓ παΐατο, {86 Ῥοββι νυ οὗ {πφῚῚ ποῦ Ὀϑὶηρ 80 [81 θη] ρθη θα ΟΥ̓ 
ἸηΒρ γα ἃ8 10 αν οουτϑοῦ, 1π]81Π1}016 Κπον]θᾶρα οα Ροϊηίβ οὗ παύαγαὶ 
ΒΟΙΘΠΟΘ, ΟΠ. ΟΠΙΌΠΟΪΟΟΎ, ΔΙΌΒΕΘΟΙΟΡΎ, ρΘΟΡΤΆΡὮΥ, ὅζο., βυρσροδίβ 1056] 
ἰο {86 τοδθοηρ τϊηᾶ, [Γ τλᾶν θ6 δβἰκθα, Ὦν οχίθπα {ποὶγ Ἰηβρίτδίοῃ 
οὗ οογγθοίηθϑβ θογοηα ὑγλδῦ 15 ῬΥΌρ αν γοϊσίοιιϑ ἀπ πιοταῖ ἐγ, 9 ὙΥ ἈΥ 
ποῦ Βαρροβο {πᾶὺ {πεῖν Κπον]θᾶρο οἵ {π6 βαρ)θοίβ ἰο συ] τπγὸ ἢᾶνθ 
βθϑη δαάνθσχίηρ ἃ8 ΒΘΟΟΠΔΆΤΥ ΒΟΌΤΟΘΒ, νγἃ8 ποῦ ΔΙΨΔΥΒ ροσίβοί οὐ δοου- 
ταίθ---ἰἢαί ἐμν σοῦ “ ἰθα ἰηΐο ᾽ γε σίοια ποὺ παέμγαὶ σα ἢ ΤῊΘ 
ΤἸΒΒΙΟ Πα ΟΠἾΟΘ οἵἨ {ῃ6 ὙΓΙΟΥΒ τνγὰ8 ἃ το] σΊΟα8Β οη6. ΤΉΘΥ Ὑ6Γ6 

1 ΟΟΙΩΠΊΘΠΙΔΥΥ Οἡ 1βαΐδῃ, ΡΡ. 388, 384, ΟἸαβρονν δἀπίοη. 
5. Τῆδῦ [118 18 1ῃ6 οοχτοοῦ ΘΧΡΙΔΏΔΙΟῺ 15 ΒΟΥ ὉΥ ΗἾΓΖΕ] πα Εν γα], ἴπ (μοῖνγ Οὐτημλθ- 

ἰΑΥ65. οἡ “00. 
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[π6 τηρᾶϊὰ οιηρϊογοᾶ οὗ. ἀοα ἴο τηᾶῖκα Κποῦση Ἀ1Β Μ111] 0 γηθη γϑβρθοῦ:. 
ἴηρ ΗΙ5 πϑίασο : Η!18 τηοᾶθβ οἵ ἀθδίηρ υχιτῃ Η]5 ΓΘΒΡΟΙΒ10]6 οΥθαίαγοϑ 
οἱ {π158 φασί; {μοῖν οοπαπίοπ, ἀα.165, ἀηα ΒΟΡ68 88 ᾿τηπηουία! Ὀθί ΡΒ. 
ἼΠΟΥ στοΐθ ἰο ΒΟΥ ἴῃ ψΘΓΟῸΒ γῦ5 τυ μϑὺ {Π6. ἰδίου οἵ [ῃ6 Βυμηδῃ 
ΤΆΘΘ 85 Ὀδθη ἴῃ τοίδοι ἰοὸ (ἀοά, {π6 Οτοαΐου, Βα]ου, δπα Ἰονϊηρ, 
Ῥαγθηῦ. ΑἸ] πο. Θοττη 1] 05. θΟΥΘ προ Μοββιδῃ δα ἢ]5 58]- 
να ΐϊοη ---- (6 οὨ]γ-εσοίίζοη δοὸπ οὗ {86 ἘΔΙΠΟΙ ἴῃ Π15 Πυτη]] δ ίοη, 
Τὰιποίίοῃβ, ἃπα οχαϊίαίίοη. ὙΠΟΥ σγοῖθ χοϊσίοιις ἀλα πιογαΐ ἰοϑοῆοΥ8. 
Βαυῦ {πο Ὺ 6 γ6 ποὺ ἰθδομοιβ οὗὁἨ σϑορυαρῆν, ἀβίσοποιην, Ὀοίδην, ρῃγ- 
ΒΙΟΪΟΡΎ, ΟΥ  ὨἰδίοτγΥ. ΠΟΘΙ ΘΟΙΠΠΊΙΒΒΙΟΩ ΑἸ ποῦ οχίθμα 80 ἴδ, 

ΤῊΘ ἰσατἢ οἵ {8686 ορβουνδίϊοηβ ὈθοΟ 68 ἸΟ18 ἈΡραγθηῦ 85 ΒΟῸΠ ἃ 5 
{π6 1η ουρυθίοσ. αὐΐθιηρίβ ἴο ρσᾶρρὶ]θ σι {π6 βογίοιιβ αἰ οι] 0165, ἀπᾶ 
Θνοη ΟΟμ Δ Ἰοίλομ5, ὑμδῦ ΔΡΡΘαΣ ἴῃ ὑπ6 Ῥαγὶβ ὑυΒ] ἢ ἀο ποῦ ΡΙΌΡΕΙΥ 
ΘοΙΏ6 ππηᾶοὺ {π6 Ποδα οἵ γεἰσίοιι5 ἃ πιογαΐ ἐγ, ἘῸΣ γγχα 6 ]16ν6, 
{δῦ ποθ οδη ἀουβύ οὗ {π6 αχιβίθποο οἵ δοῃίγδαϊο 005 ἴῃ {Π6 ΤΘΟΟΓαβ. 
10 15 ποῦ βισρυιβιηρ {μα {ποτα βῃοῦ]α θ6 ἀπ α] 1168 1π ἃ ἀἰνίπα τονο- 
Ἰαοηῃ. 1 ύμογα οΥΘ ποη6, 6 βῃοῦ]!α βυδροού 105 αἸνιηῖγ. Βαΐ τ 
8 ΒΌΤΡΥΙΒΙηρ ἐπαὺ θοῦ βου] 6 ᾿ΥΤΘΟΟΠΟΙ]ΔΡ]6 ΟΠ γαυι 168. ἴπ ἃ 
αἰνίηθ του δίίοη. Τηαοθά ἃ ἀϊνιπθ τονοίαιοι οαπηοὺ οοπίαϊτι {Π6Γη. 
Ἡθποθ ἡ Π6η γΧ76 566 οογίδιη {Π1ΠΡ5 1π {86 ΒΘΟΟΠΔΑΙῪ τηϑίουβ Οὐ ΠΙβίοσυυ, 
οἵ παύαγαϊ ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΏΥ, οὗὨ ΘὨΓΟΠΟΙΟΡῪ ἀμ σθορταρν ΜΠΙΟἢ οδῃποῦ μ6 
Ὀγουρμῦ πο πχαΐπδὶ οοποογά, {π6 παῦιταϊ 1 ΘΥθ πο 6 15 ὑπαὺ [6 ἀγ6 
ποὺ οὗ 8, ομαγδοίου ἰο νγασγαηῦ {Π6 1} ἀρ ϑοϊαίθ σοσυ οί 688. 
ΤΏ ρΡοϊηῦ ποὺ ὉΠ66Υ ΘΟΠΒΙἀθγ 0 15 ἃ ἀδ᾽ϊοαΐθ οθ6. ΤῸ ῃιοοῦ 10 

αὖ 411 15. ἰο ἐγοδα οἢ βΒ ΡῬΘΥΥ ρσυουπα, Ὑοῦ ΨΏθη Ὑ76 566 {π6 τηοᾶθ ἴῃ 
σ ΒΙΟἢ {Π6 Θνδηρο 1805 Πᾶνα παγταθα {Π6 Ἰοδαϊηρ' αυθηΐβ οὗ ὑπὸ ϑαυῖου 
18 ; {86 ΔΌβθποβ οἵ ομγοποϊοροδὶ υταπρϑπιθηῦ τη {Ποῖα ; ὑπ6 {γδη8ρο- 
ΒΙΠ]0η5 Δπα (Ἰ5] οί οπ5 Θσου ΤΊ ηρ 1 {Π6 1 τϑοοσβ οὗ ἀἰβοοῦσδοβ δηά 
ΔΟΙΟΙΒ ; γΧ7ὕ8 66] ἢονν Π|ΚΕΙΡ 10 15 {πδῦ (Π18 γγΧ8ἃ8 ἃ τηδίθθυ οι ἡ Β1ο {Π 61: 
τηἱπ 45 ἡγσογα ποὺ ΓἍΠῪ ΟΥ̓ 1η81Π1Π0ῸΠ0 ΘΠ ρθη. ὅδοιηθ οἵ {πϑῖὰ πᾶν 
σον] γο]αιθα {πίηρδ ἴῃ 8ὴ οΥθσ ἴῃὼ ΜΒΙΟἢ {πον ἀἸα ποῦ οοοῦτ. 
Απα1 {μον ἀἸ4 ποὺ ροββθεβ α γμἰϊ Κπον ράσο οὐ βυοι {π]Ώρ5, 10 π6οα 
ποῦ θ6 Βαρροβθᾶ {πᾶὺ {86 ὺ μεὰ ἃ ρογγεοξίν ασοιγαΐε ἱππο  ]θαρθ. 

Βαῦ Βεοῖθ ἃ αἀυδβίύϊομ Μ11 6 ραῦ ὈΥ͂ 1μ6 σομβοι 108 ὑποῦρἢ [πη] 
ἐποθο]ορίαῃ, μον σδη τοῦ ἀγα ἃ Ππ θούνθοη {πΠ6 γορίοη οἱ τ ρου 
ΔΗ τῆοχϑ] ἐγ πα {Π6 ἸΟΥΕΣ ΤΟΡΊΟΠ γοῖι 16 ΠΟΥ͂ ΤΟΘυΥΙηρ' ἴο ἢ 
ΠΟΥ τλ6 {π6 οἶθαν θουπάατγν {πᾶ νι θ8 [π6 ομα ἔγοτη {Π6 οὐμου, 1} 
10 Ὀ6 ποῦ ἃ ἀοΠηϊίο, 10 15 ἃ ἀδηρογουβ οη6. Ὑν Ποτα 40 γοῖι βίορΡ ἢᾧ ΤῸ 
{π|656 ἐπέοσγορθίογ8β νγχα σοῦ] ΠΌΤΩΌΪΥ ΤΘΡΙΥ, {πῶ ὑμ|676 15 ἈΒβΌσΘα Υ 
ἄδηροῦ ἴῃ Ρ]δοίηρ' [86 θουπάδγυ ᾿ἴπθ ἴοο π6α7, τη ἢ} ΤΔΟΓΘ 1Π ΡΒ ]Πρ' 
1ῦ ἑμέο, (86 Ῥᾷχα πα ΠΟΙΥῪ τορίομ Μ ΠΘΓΘ ΠΟ ΘΙΤΟΣ 1168. ΤῊΘ απο 0 ῃ 
ΙΔ 6 1π] ΠΟΙ ΟΌΒΙΥ τηϑᾶθ οὐ ρουγογίθα ἴο δὴ ἨΏΡΙΌΡΘΙ ῬΌΓΡΟΒΘ. 
Βυῦύ 411 {Βτὴρβ ἀτὸ {4016 ἴο αῦιμβθ. ΕΆ]Π|6Ὰ τᾶπ 185 ῬΓΌΠΘ ὅο ρῬογνοτύ 
ΘΥΟΙῪ {πίηρ' τἱρηῦ πᾶ ροοᾶ, [Ἃπ βιθ]θοίβ οὗ {π18 παΐπσθ τ} 616 
ταδί οτηδίϊοαὶ ουϊάθποθ ἰΒ οὐ οὐὗὨ ραοθ, 1Ὁ 18 Ἰπιροββῖθ 16. ο αὐανν Οἶδα 
δα ΡΔ]ΡΔΡ]6 11π68 οὗ ἀοιπαγοδίϊοθ. ΤΉΘΥ 40 ποῦ δαπαξ οὗἁ βοιθῃίῆο 
δχαοίημθθδβ. Βο]ρίουβ Κπον]βᾶσθ 1561} 15. ποὺ δἰνγαγβ δοοοιηρδηϊθα 
1 το] σίουβ οοτίαϊπγ. Μοταὶ γα ἀοθ8 ποῖ ΘΔ τι 10 ἴγτο- 
ΒΒ. 1016. 1] ὺν ἰο (π6 τᾶ. ΤΉΘΧΘ 18. πὸ 1η18}Π}00Ὸ|16 Ἰη ογργθύοθυ. 
ΤΆΘΓΙΘ 15 πὸ Πἰνίηρ' ΟΥ̓Δ 016 ρευροίθα ΠΥ ἀθο]αιῖπο υπαῦ 15. οογίδῃ ἰΓΌ ἢ, 

ἘΕΒ3. | 



514 . Βιιδίεαϊ Τιξεγργεέαξίοπ... 

δια ταὶ 15 μοί, ΠΡ ἐμογθίοσο 81] ουσῦ Κπον]θᾶρσο ραγτίακο οἵ ἀθρίθαβ 
οὗ υποογίαιηΐυ, ουθη {π6 μϊρμοϑὺ σο]σίουιβ ὑγαίμβ: 1Ε Ὁμοὶν ϑυιάθησθ 
οοιηΐησ' ἰο τηϊπα5 {6 οὐτδ ργοάμπορθβ υουΎ αἰ δυθηῦ οβθοίβ ρου ἔποπα : 
1 πορά ποῦ ΡῈ ἐβουρμέ βίγαπρ {ἐμαὶ ἃ ρῬϑίραθ!]θ δηά βϑ αν αθηΐ 
Βοιπάαγυ-Ἴπ6 δύναμ τοοσϑὶ δηα Ὠἰβίοτιοδὶ, ΟΥὁὨ Βρ᾽ Υῖ σαι ἃ πα βοϊθη μῆς 
ὑγατῃ, σϑηποῦ 6. οἰθαυῖν ἄτασσῃ. Οἀοα ἀἄοθ85 ποὺ θα] ὑμὰ5 τινα 8 
γαϊοηδὶ οὐθαΐασοθ. ὙΥδί ψγὸ τὸ ἱποϊϊπρᾶ ἰο ὈοΙϊονθ, ὑμαῦ {π6 Ποποβί 
ταὶ οΔἸ ταν βοοκίηρ; αἴτοσ ἀοἀ  ἐσαΐῃ ἴῃ {Π6 βριτιῦ μ6 ἀρρτονθϑ, ψ1}} 
πού ΡῈ αὖ ἃ 1ο88 0 τρᾶκα βυϊποιθηΐ ἀιβδίι ποίη Ὀθύν θη ΤΘΙ]ΡΊΟΙΙΒ ΟΥ̓ 
οἰμῖοαὶ ἐγαῦμ, πᾶ ἀδραχίμηθηΐβ (μα Ὀοϊοπρ' ἴο {Π86 παύστα! ἀπα υτηδη. 
Α ρίουβ δπά ρεαϊπθ8- δ κῖηρ' ᾿π οσργθίοσ, πϑίπρ ἃ5 μ6 ουρμύ 41} γϑαι1βιθ 
σϑυίίομ, Ψ11 παν 1{{1Ὶ6 ΠΟΥ 1ῃ. βϑοθῖπρ' ἐΠ6 ὕνγο βθραγαΐθ ΒΡΏΘΓΘΒ, 
δυϑη ὑπουρῃ μ6 ““ γα κβ Ὀγ ἔα, πού ὈΥ βιρῃί. Ηδ πῆὸ ψΊΒμ685 το 
σοπῃέουπά {πθπα, γ01}} δα β] γ βασοθϑα 1 ἀοΙηρ᾽ 80. 

Τῃ οῃαρανουσίπρο (ῃπ8 ἴο βοραγαΐθ ὕνο ρογίϊομβ οἵ {πὸ 1016, ψθ 
[06] μα 1 αἴ ἀοϊπρ' ἃ βϑύνιοβ ἰο Βιονοίδίίοη ὑμῖοῖ, μαα 1τὖ Ὀθθη 
Ῥουοσιηθά Ἰοηρ' αἀρο, σου] μάν οαὖ ΑΥΤΔΥ͂ ἃ ρογϑαῦ ρατὺ οὗ {π6 στουπα 
ππᾶον {16 ἔδοὺ οὐ 15 δάνογβατίθα, Βαΐ 1π6 ἔπιοπάθβ οὗ Βϑνοϊαϊίοη 
ἀἸὰ ποὺ 866 {π6 τηδίξου τὰ {π6 ἸΙρῃῦ πον ργοβοηίθα, δπα ἐμπουθίοτα ὑπο Ὺ 
οοῃίθηδοθα ῸΓ πηΐθηδῦ]6 ῬΟΒΙΟΏΒ. ΟΥ̓ ἀτρυχμηθηΐβ γθϑὶς δηα ἴοτοθά. 
Νο σψοπάᾶοργ {Π6γΥ [41166 ἴο οομνίποο, θη ὑπ ν ὕοοΚ ἃ σα] πο υ80]6 βίαπα- 
Ῥοϊηύ. Απᾶ ἉἈ}]] τηοάθγῃ ὑυ ουβ ὙΠῸ ΟΘΟΌΡΥ {πμ6 βϑῖηθ ρυοιμα 88 
Του, θα Πηρ' ΘΑ ΒΟΥ ἴον {Π6 1018} 0Π10ν οὗ δδοῖ ἀπά θυθυυ ρατύ οὗ 
{πΠ6 πύθῃ δου ρύατοβ, ὑμοῦση βϑηςτηθιΐβ αὐδογθα 1 βοῦλθ ραγίβ οὗ 
[00 816 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ὀοηβαχοα αἰδουνγαγᾶβ, ον ἃ στοαῦ δαγδηΐαρθ (ο {μ6 
ΟΡΡοποηΐβ οὗ Βονοϊδϊοη. Νοίμιπρ ψ1} βεῦνθ τόσα εἰἴβοίι γ ἰοὸ 
ἀθιμο 588} {π6 βἰσοηρσβο!ᾶ οὗἉὨ βοορύϊοβ ὑπδη ἰο ἀορτῖνα ποτὰ οἵἉ [815 ροϊηΐ 
οὗ αἰίδοκ. ὙΠ θη ᾿γὸ τοοθᾶθ ἔτῸπιὶ ᾿ὖ ἃ5 0η6 {πδὺ οδηποῦ 6 τηδ] ἰδιηθ, 
ἈΠΑ͂ ΘηἐΓΘΠΟὮ Οὐτβοῖνοβ πη {π6 οἰ 6] οἱὐἉἨ το]:ρίουβ γαῖ, {πεῖν 
ὙΤΘΆΡΟΠΒ 0711] θ6 αἰγλϑθα ἀρδίηβύ τι8 ἴῃ γαὶη. [[ΠΚ6 [ηὴ6 ἔθ 16 Ἰανβ]η οἵ 
ἀρϑα Ῥυίδμα, ἔμοῪ Μ11 [8]}} το {86 στουπά πιποῦὺ ριογοῖηρ {Π6 58161α 
οἵ 1}. 

ΤΠ6 ΥἹΟῚ ΠΟΥ ἈΌΠΌΪΥ ῬΓΟΡΟΒΘΑ͂ 18 ποῦ ὩοΥ6] ἴῃ {815 οΘουηίγγ. Τὸ 
ἢδ5 θθθὴ δαναῃοθά ὈΥ 8016 ἃπα ϑυβηρβ]1041] ὑμθοϊορίδηβ, γῆ, Ἰοοκίηρ: 
αὖ 1π6 ᾿πβθαρογϑ0]6 αἰ Οα] 165 οὗ [Π6 απθοβίϊομ ἴῃ {116 βαπχθ ᾿Ισῃ ἃ 
οὐ βοῖνθθ, μάν ροχοοιγϑα 10 ἰο 6 {Π6 ΟΠ]Υ Θχρϑαϊθηῦ τ ΒΘΥΘΌΥ 8]] {πα 
18. γα] οΔ]16α {16 τοογά 9.6 Οοα ἴῃ {πὸ Β1016 οἂπ θ6 ργδβογνυϑα τηὐδοῦ. 
ΤΠὰβ {Π6 δαύβοῦ οἵ {μ6 δουρίαγα Τ οβίλοην ἰοὸ {π6 Μαββίδῃ τυῖθ8: 
“ἌΝ͵ Βρη 1 γοῆδοῦ ἀροη {π6 ἀἸ ΠΟ 168, ἀβίηρ (Π6 τη] ἀοβὺ ἰθυηβ, ἡ ΒΊΟἢ 
ΔΥΪΒ6 ἔτοτα 8 Θηἀθαγοῦῦ (0 οοηνοσῦ ρᾶβθαρ.68 σοῃίαϊηρ' ταϑο᾽ ΤΩΘΥΘΙΥ͂ 
σα μΘϑ] ορίοα!, [ΟΡοΟρΤΆΡὨ 1081, παπλθσῖοαὶ, ΟἸΨ1], τ ]]ΠΠαΣΎ, ἔγαστηθηΐβ οὗ 
ΔΕ ΙΟΌΙΥ ἀοτηθβίϊο ΟΥὁ Πδ ΕΟ], Ῥγοβθηηρ Ὧ0 ΟΠαγδοίου τ μαΐθυο οὗ 
ΤΟΙΙΡΊΟΙ 5 τηδίΐου, ἰπίο ἃ ταΐο οὗὨ (10 8Ππα τηδῆπογ8,--- 1 [66] τὖ ἴπὰ- 
ῬΟΒΒΙΡ]8 (ο δοοαρῦ ὅπ6 Θοπο βίου : 1 οδη Ηπά πὸ δπα οὗ τὴν δηχίϑίυ, 
ΠΟ ταϑὺ [ῸὉΓ ΤΩΥ͂ {81}, ΤῸ βα βίδοίοη ΤΟΥ ΤΥ τπάογβίδηαιησ, ΠῚ 1 
Θιάρτϑοθ {μ6 βθηθπηθηῦ ὑπαὺ {Π6 αὐ 8} 1165 οὗὁἨ βαποῦ ἐν δηα ᾿πϑρίταίοη 
Ὀδίοπρ' οὐ]ν ἰο ἐλ γοϊφίοιια απα ἐξεοϊοσίοαϊ οἴοηιοπέ το 18 αἰ ιιδοά 
ἐμγοισὰ ἰμ6 ΟἹα Ταβίατμηθπύ; δπα (ῃδὺ, ΏΘΤΘ [Π18 οἱοσαθηΐ 15. δβϑηΐ, 
ὙΓΠΘΥΘ ὕΠοτα 15 ποίμιπρ' δααρίοα ἐο Θομηπιαηϊοαίθ “ ἀοοίσπθ, τορτοοῦ, 
ΘΟΙΤΘΟΙ0Π, Οὐ ᾿πδυγποίοη ἴῃ ΥἹο ὐθοιΒη 6855," ποίμίησ Αὐοα ο ““τηᾶῖκκθ 
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ἘΠ6 τπᾶπ οὗ Οοὐ ρετγίδοῦ, ἐμβοτουῦρην ἔπγηβῃθα ἀπο νου σοοῦ 
τγουΐ ;  --τίμοτο, τὸ ἅτ ποὺ οδ]]δα ἰο δοκπον θαρθ ΠΥ Ἰηδριγαίίοῃ, 
ΠΟΙ ψαγγδηϊθα ο ἀββϑατθ 10. ΤὭυβ 1 τοσαγά 85 ᾿πβρ|τϑα δουιρύαγο, 8}} 
ἐμεῦ τοΐδυβ το λοῖν ἐμέπσϑ, 811 (μὰῦ σαπ Ῥθαῦ {ΠῚ ομδυδοῦθυ οἵ “ὅ οσυδς 8 
οὗ Θο4; " δπᾶ δάμιϊ [86 γοβῦ δθ Δρροπᾶδρϑ, οὐ {86 παίασγο οἵ ρυῖναίθ 
τηϑπλοῖτβ ΟΥὁἨ ῬΌΌΙΙΟ τθοογᾶβ, πβ6 Ὁ] ἴο [86 δηϊαυδΥΎ δηα [86 ῬΒ1]οἷο- 
οἶδέ, θὰ π Βῖοι ὈδΙοπρ ποὺ ἰο {π6 τυ] οὗ αι, οὐ {π6 ἀϊτθοίοσυ οἵ 
Ῥτδοῖθθ. Τὸ {815 δχίθπί, δηα ο {118 οῃἱγ, οδῃ 1 τϑρεγά [86 βδποῦοι 
ΕΚ 1π6 Νὸν Τοβϑίαχηθηῦ ἃ5 σίνϑη ἰο [Π6 ΙΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ οἵ {[π6 ΟἹ]. [}ἢ 
οἴδοῦ νγογᾶβ : {π6 αυδ!υ οἵ ἐπϑριγαίϊομ, ἔοσταῖηρ {π6 στοιμπα οὗ 611} 
δα οὐοᾶϊθποθ, ἸΠΠΘΓ6Β 1π ΘΥ̓ΘΓΥ͂ Βθηῦθ 6, ῬΔΥΑρΡΎΔΡὮ, ΟΥ ᾿οΟΪΚ, ΜὨΙΟΉ, 
οἰἴμον αἰ ΓΘ Υ οὐ ὈΥ͂ ̓ πρ]]οα οη, οοπίθ!ἢΒ ΣΤ ]ΙσΊοαΒ ἰγαΐῃ, ργθοαρῦ, ΟΥ 
αχροοίαίΐοη. ΤΗῖ5, 1 Βα ]Υ 811, ἰθανθθ τ18 ΘΥΘΙῪ ϊηρ Πδὺ ἃ 
ΟΠ τἰϑάδη. στ ἩἸΒῊ ἴοσ ; δᾶ 1ιὖ Πρ γαΐθθ ὰ8 ἔγοχη {πΠ6 ργθϑβασα οὐ αἀπἢ- 
οὐ 65 ΜΟΙ μάν οὗναι ἐπγηαϊβηθα {86 ϑπϑυηϊθβ οἵ τονθαϊθᾶ {τατἢ 
ὙΠῸ ρῥγοίοχίβ [ῸΥ βουϊουβ οὐδ]θοίΐομβ. [πβρίγαίοη Ὀθίοηρδ [0 ΕΞΕῚ1- 
ατοῦβ. οδήἠθοίβ ; δπᾶ ἰο αὐΐδοῃ 10 ἴο οἴμοι ὑμῖηρ8 15 ὅο 1088 βισῃϑ οἵ 118 
πδίυγο δηα ταϊ ΒΑΡ ΪΥ 105 ἀθϑιρη.Ἶ Ὁ 

ΤῊ6 βοππιθαίβ οἵ Πτ. Αὐποὶα χοσο βνααῦ. ΙΒ τηρν 6 Ἰλξουτθα 
ἔγογα τ μαῦ [π6 Δυἴδμον οἵ (π6 “ῬΡΊΙαβθβ οἵ ΕὩΓΗ ἢ βαγ5 τοβρθούϊηρ' Βλιη. 
ςς ΤΊ χᾶβ ἃ πουϑὶτυ ο τη6 {παῦ Αὐπο]ὰ ὑτθαϊβα ἐ 686 φιιοδέϊοτι5 ἃ8 ταῦ Υβ 
οἵ ᾿μαιβογθηοα ἰο τϑ]ριοη." ΤῊ απθβίϊοῃβ τοίουγθα ο ἃ βαοῃ 85 

{π6 ψΠ8Ο]6 υσθδῃ γᾶοθ Ῥγοοθραϊπο: ἔσο πα Δάδτῃ ἀμ ὔνϑ τὰ 6000 
γ6 815, ἐπ6 ἸΟΠΡΘΥΠ Υ οὗἉ 1Ππὸ ραίσαγομβ, 1886 σϑοϊοου οὗ [16 Μοβδῖο 
ΘΟΒΙΠΟΡΌΠΥ, ὕμ6 ἀοοοπηύ οὗ {μ6 ἀοίαρα, ὅτο." 

ΤῸ {Π6 βαηθ δἴδοι Μσ. Μ|αᾺ]1], ἴῃ 815 δχοϑ]]ϑηῦ νγουὶς “ς ΤῊΘ 4868 οὗ 

6116, βαγβ: “1 τὸ βμου]ὰ δ6 ουπα {μαύ {8656 {1 08] Ὑγιῦπ 8568 

({μ6 ὀνδηρθ 55) μᾶγϑ 46 ]]νογθα {Π|οῖν ὑβϑύϊπμομυ πὶ ποῦ ὙΒΟΙΥ ὑποχ- 

ΘΘΡ Ομ Ϊ ατθοῖ --- οὐ ὑπᾶὖ ἴῃ Βοιηθ τηδίξθυβ, ποῦ ἐοποτηρ' {Ππ| 611 τηδ] ἢ 

οὈ]δοῦ (πιαὐίοτβ, ἰῦ ταᾶν 06 ρϑορυδρῖοαὶ, δἰ μπο]ορῖοαϊ, ΟΥ ῬΕΙΟΒΟΡΙΟαΪ), 

ΠΟΥ ἅ16 ποῦ δ] ρῃιθηβα δθονα ὑπ6 Θοϊώσαοῃ βίδηατα οὗ ἘΠ 6}: {1Π|68 

δι βἰδίϊοη ---- οὐ ἐμαῦ [ΠΟῪ πᾶν δἀορίθα μεθ105 ὑυϑύμον οἵ ἐπουρθύ, οὗ 

ΒΡΘΘΟΗ, οὐ οὗ δοίλοῃ, ψ βἱοῖ, ρου βου Υ ἱπποοθηῦ ἴῃ ὉΒομΆβ ῖν 68, ταϊριῦ γοῦ 

Ὀ6 βιι]ϑᾶ αὖ, 85 Τα πᾶοά ἴῃ τ]βαρρυθμθηβίοι, ὈΥ͂ ΒΟ ἃ8 πᾶν ργοῆίθα. 
ὈΥ [Ἀ6 Ἰοπριτμοποα βυθβοαπθηῦ οχρϑυίθποθ οὗ {86 σου], ἀμα ὈΥ {86 
ῬΙΌΡΎΘΒΒ Οἵ Βοῖθμοο ---- [δ ἴῃ ἃ ποτά, 10 Βμου] ἀρρθᾶν ὑμαὺ {π6 ὨΙδίοσιο 

ὙΥϊίουβ οὗ {[π6 Νὰ Τοβίαιηθηὺ ἡ γο τ 8}}γ τηθη οὗ {π6 ἀρθ ἴῃ ΜΒΊΟΗ 
86} ᾿ἰνϑά, ταθῃ οὗ (πὸ σοπιίτυ ἴα ὙΠ] ἢ ἔΠ6Υ σγογθ θοτπ Δηα οαἀποείοά, 
τηθῖ Βα ]θοῦ ἴο [86 Τπ6Ὲ Ππαϊ το η5 οὗ σθηθγαῖ Κπον]θάρϑ, ταθῃ οὗ 1η61- 

νἱᾶσα] ἰδπάοποῖθβ, ἰαβίθβ, ὑθμιρογδιηθηΐθ, ρα ββίοη8, ἃΠα ΘυΘ ἢ ῬΓΘ᾽ 1068 
---απᾶ 10 ἴῃ ἐγαπηνιἐπρ' ἰο ἀἰϊδίαηὐ ρϑπογαίίοηβ, ΒΥ πλθ8 8 οἵ {Π61: 
τυϊηρθ, ἃ ρουίθοι νυ δοσυγαίθ Ὠἰβίουιοα! ροτίγαϊναγα οὐ {π0 Μεββίδῃ 
ἴὴ ΜΒοΙΩ [ΠΟῪ ἰγυβίοά, ἀπ ἡ μοτα {86} Ἰονϑᾶ απίο ἀθαίμ, [Π6Υ ταυβῦ Ὧθ 
ϑἀπιἐἰοα ἰο μανα 80 1 δχθιρ θα {Π6 δῦονα βΌΡΡΟΒ  ΠΟῚΒ 88. ἴο 
τοπᾶθυ {π6 ἔβοῦ δορπίβαθ]6 ἰο βυθιν αΠ Προ βυμαθηῦ οὐὨἉ {π6ῖτ ὙΤΟΤΚΒ -- 
ὙἘΒογοίη 15 (ηὴ6 του {μ6 τοῦθ [ῸΓ {{185. ἀπά, ἴπ ψμδΐ τοβρϑοῦ οουἹὰ 
ΟἿΣ Τοάβου πᾶγο 16 ἴὉ Οὐ μου 156} Υα ῥγοίαϑί, γγχ6 ἀο πού 566. ὅ 

1 566 Ὧγ, Ῥγα ΞπΊΠ ἴπ ἐπ6 Οοπρτορδίίοπαὶ! Μαραζὶπο ἴου ΨῸ]γ 1887, Ρ. 423. 
2 ῬΊδθ65 οἵ ΕΔΓ, ΡΡ. 67, θ68., ἔοατίῃ οαἀϊτῖοη. 3 Ῥρ. 885, 896, 
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ΤΗς Βον. Β. Ῥονθ11, ρυοΐδεβοῦ: αὖ Οχίοτγα, συῖθβ: “Ἐνθῃ {ῃ 086 
ἄϊνποβ τμὸ δἀορὺ [Π6 τηοϑύ ἀρργουϑᾶ νἱϑνβ οἵ {π6 παΐατ οἵἁ 1ῃηβριτα- 
ἄοῃι πιδὺ δηᾶ ἀο 811ονν, (παὖ δῃ ᾿πβρίγϑα ὑθδοθθῦ ταῖρμῦ, ἴπ ἱττοϊοναηΐ 
Ροϊηΐβ, 6 Ἰ6 ΕἾ ἰο 18 οὐαὶ ππαβδιϑίθα οοηυιούϊοηθ, ἃπα 0Π. Β.ΟΒ τηδύίουΒ 
ἡγοῦ] θ6 πὸ τόσα δ] ρμὐθηβα ἐμὰπ ΗΪβ ΘΟμἐθμ ροΥΑγ68. . . . 10 
ἸΩΔΥ͂ α͵80 86 οοπίοπαρα {πᾶὖ ἴπ σΘΠΘΙΆΙ ΔΠΥ ποίϊομ οὗ ἃ ἀἰνίπθ οοτη- 

ταπηϊοα οι ̓  0165 αἀαρέαξέοα το [88 ἰάθα8, Ἰαπρταρθ, μ8 018, αἼΒρΟΒΙ- 
ἰζομϑ, δΠ4 ΟΡΙΠΙ0Π8 οὗ [π6 ραγίϊ68 δα ΓΘΒβ6α ; βίποα ψγοσγάβ, πα θχιβίϊπρ 
ποίΐομβ, δῃ4 ργοναϊθηῦ τηοάθβ οὗ μ6]16Γ, οἵ πϑοθββιέν ἔουπα 188 ΟΠΪΥ 
ΠλΘΔΠ5 πα Θμαηη 615 οὐ οοτηπιαηϊοοίξηρ {86 το] σοι ὑγαςἢῃ8. τπτοηαοα 
ἴοὸ Β6 εοηγευθᾶ. Τῆβ, ἴῃ ΒΌΟ. ἃ. οα586 {π6 ᾿ἰπύγοαποίίου. οἵἉ ΥὙἹΘ 8 ἴῃ 
ἐμοιηβοῖνοβ δὖ νατῖδηοα 11 ἐγ η5. βίηοα 6]]οἰ θα, 18. σοπιρϑί! 016 ἢ 
{π6 νογδοῖτυ οὗ {π8 ᾿πβριγϑα ἰθδοῆον, δηα {86 ἀῦβθποθ οἵ βιιοἢ ἃ ἰπιον- 
Ἰεᾶρβ 85 ἢεὶβ βίποο θθθῃ οδίαϊῃϑα οὗ ἔμοίβ ψ βίο. ἀϊά ποῦ σοποθγη [Π6 
θῃοῦ οὗ 85 ραγύϊου]ϊαν σοχηπη βίο, 15 ὙΠ μοαὺ ΟΠ ΘΌ]ΟΥ τϑοοῃ λα} ]6 
ὙΠ Ὠ15 Ἰηβριτοᾶ ἀπ 18111016 Κπον]θᾶσα οὔ {86 ἰγαςῃβ 10} 10 νγὰ8 
ἢ15 Ῥγουίποο ο σομημηπϊοοία.Ἶ ἢ 

ΤῊϊΪ5 ἰβ {86 γἱθν 5ὸ ΜὙ0611 οχμιθιϊοα ὉγῪ Οο]ουᾶρο: “1 τὰ {παὺ 
5181} ροσέΐοι οὗ {π6 1016 σοι βἰδπᾶβ ἴΏ ὯῸ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ΘΟΠΠΘΟΙΙΟη 
ὙΠ [6 Κποῖγῃ ἀπ δϑρθοῖα! θη 48. ἀπ ρυτσροβοθ οὗ {π6 Θογιρίαγοβ, 
{μογθ βου θ6 ἃ ἔδυ ἀρρδύθηῦ δὐγουβ σοϑυ!ληρ ἔτοτῃ {π6 βίαίθ οἵ 
Καον]οᾶρα ἐμοη οχιβύϊηρ --- ΟΥΤΌΓΒ ἩΠΙΟΝ ἐπ6 θαβϑὺ δηα δο]ϊοδῦ τηθη 
ταϊσἐῦ οαίουίαδα ἀπἰη)ατϑά, δῃα πιο τυ βουὺ ἃ ταΐγοίθ ἔμο886. τιθῃ 
τασδὺ παν δηἰογίαϊηρα ; 11. ξ1 πᾶ πὸ βοῇ τγδου]οιβ ῬΥΘΥ ΘΟ 
ἀϑθοσίβα, δη 566 ΤῸ ὕ6ΆΒ0Π ΤὉΥ ΒαρΡροβίηρ' 10--- ΤΉΔΥ 1 πού, ἴο Θᾶ86 {Π6 
ΒΟΙΌΡΙΟΒ οὗἨ ἃ Ῥουρ]οχβᾶ ᾿παυῖγον, νϑπίαγα [0 ΒΘῪ (0 πὴ: “8 1 80. 
ὙΥΒαύ [μβοη ἢὉ Τῆὴ6 δρβοϊαΐα 1π|8}Π1|}0}Π10} ονθη οὗὨ {ΠῸ ᾿πβριγϑα τυ τουβ 
ἴῃ τηδύίοιβ ἃ οσοίμου ᾿ποϊἀθηίαὶ ἀηα ΤὈγοῖρηι ἴο {πὸ ΟΡ]θοίβ ἀπᾶ ρμὰτ- 
ῬΟΒ68 οὗ {πθὶν ᾿πβριταϊίΐοη 15 πὸ ραγῦ οἵ τὴν ογϑϑα. "ἢ 

Αὐἰβδουιοβ τπῖρης 6. τα] ] 164. ὙΒοΟΪΌΟΙς μὰθ βονγῃ, ὑπαὺ {π8 
γἱθν οὗἩἨ ἱπϑρίγαίίΐοθ ἩΒΙΟΝ. τορατβ ΗΟΪΥ δουϊρύαγθ δ85. 016. 1π|8}11016 
Ργοάαοίίοι οὗ {86 Ὀιγίηθ Φριττῦ ποῦ ΤΑ ΓΟΙῪ ἴῃ 108 χοϊσίοιβ θὰ 1ῃ 108 
Θπέϊγ6 οομπίθηίβ, δη4 ποῦ ΤΩΘΥΘΙΥ ἴῃ 115 σοπέοηΐβ Ὀυΐ 4150 ἴῃ 105 ΨΘΥῪ 
γι, 414 ποῦ οτἱρίπαίθ ἰῦπον διαοπρ Τα μογᾶμ οὐ Τλϑίουταθα αἸν]η 68 
ΘΔΥ 161 τΒδῃ {π6 βονθπίθοηίῃ οθηθασυ. ΥὙΥ ΤᾺ Βα οιθηύ ἔα] Ππ 685 ἢ6 Πδ8 
Ῥτονοά {πὸὺ [π6 τηοτο ΠΙΡ6 γα] δβρθοῦ οὗ ἱπβριγαύϊοη 1 οἢ αἸΒΕ Πρ ΙΒ Π.68 
{π6 66ϑοηπέϊαϊ ἐγιάϊις οἵ το]! ρίοη δηᾶ ποη-ϑϑϑοηϊαϊ ροϊπέβ, Τουπια δάνο- 
οαὔθβ ἴῃ 811 ἃρθ8 οὐ ἐπ οἰλιγοι, δηᾷ γχὰβ ᾿ἱπνο  απίαυΠν ἀθυθίορθα ἃ8 
ΒΟΟΠ 88 Ομ τοῆροίθα οὐ {Π| ρθουν 165 οὗἨ [16 ἰαχὺ, Υ8 ΥΘΙῸΥ 
ἐπογθίοστα ἰο [8 βββϑὺ 88 ἃ ἀδροβιζουυ οὗ δοίβ ἀπ οριπιοηβ 41} ἰθδατῃ 
[ο {π6 ἱπιρουίαηῦ Θοποϊαβιίοη ἐπαύ ἐΐθ αδϑοζμέο ἐπ αἰδτἰϊέν οἵ ἴπι6 βαουθα 
ῬοΟΚΒ ἐβτοπρμοαύ τνγαβ βού Ἂρ ΡῪ Ῥχοίδβίδῃη 15π| ἃ5 ἃ Θοιῃίθυροῖβα [Ὸ 
{86 10 ΓᾺΠΠ0Ὸ6 δα ου δββουίθα δηα οἰαίταθα Ὀγ {86 Βομ 5} ΟἸ τ]. 
Ῥγοίοβίδτϑτα βουρηῦ ἴο ΤΟΟΟΥΘΥ ΟΥ̓ τηθᾶῃβ οἵ ἐΐθ ᾿ομίέισαγαἶμψ ατι- 
ἐπογίαζίυο απα φρ ἐγ τη αἰἰιδιϊἐν οἵὗἨ Ὀοοῖκβ, νμαῦ τῦ δα Ἰοβύ Ὀγ γαο]θοῦ- 
Ἰηρ᾽ ἸΠΒρι γα ΘΟ. 6115 ἀπ Ῥορ᾿βία 1 8}}101Π1|ν.ὅ 

1 566 {86 Οὐηπροίίοη οὗ Ναίυγαὶ δπᾶ Ὠΐνιης ΤΥθἢ, ΡΡ. 256. 258, 
2. (οηίδββίοῃβ οὗ δῃ Τηααϊσίπρ Κρ ΙΓ, ὉΡ. 83, 84. 
3. 566 ΤΒΟΪΈΟΚ᾿ 5 ἘββαΥ, “ Τῆς Τοοίγῖπο 07 Πιδρίταίίοη," ἰτληϑιαίθα ἴοτα {86 (Ἰοιταδη ὉΥ͂ 

τς ἴον. Τ᾿. ΝΊΟΒΟΙΪΒ. 
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ΟΗΑΡ. ΧΎΤΠΙ͂. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΈΤΙΕΒ. 

ἘΙΧΡΟΒΙΤΟΒῪ σου Κϑ οα {86 Θοτιρίσγοβ μανα Ὀ66α ἀν: θα πο γυΊΟ 8 
2]65565 ϑοοογαϊηρ' (0 {Π61} σμαγαοίου βῦ]ο πδέατγθ, 
6 τᾶν ἀυύδαρο {ποτὶ ἀπᾶοῦ {86 [Ὁ] οσπρ Πιοαᾶβ, νἱΖ. ϑολοῖϊα, 

Οὐηιπιεγιζαγίο5, απ Ραταρἤγαδο8. ΑἸ] αν {86 βᾶηγθ οδή]θοϊ, νἱΖ. ἰοὸ 
οοπάπος {μ611: τοαάθυβ ἴο ἃ τἱρῃῦ Ὁπαουβίδηαϊηρ οὐ {μ6 δυΐμοΥνβ {πο Ὺ 
ἀπαοτίακα ἴο οχρίαῖη. ἴὰ ἀοϊηρ 80, Π6Υ ταυϑύ σϑίθουθ ΟὐβουΓΙ168, 
τΘ ΟΊ 6116 ἀἸβοσθρθποῖθβ, ροιαύ οαὖ [Π6 Βα 6Π686 οὗἉ ἀΙΒΟΟΌ56, δα τη8 Κ6 
ὈΪαῖα {π6 ἰχπθ β6η88 ᾿πθηαθα ἰο δ6 οΘοηνουθα ΟΥ̓ ἐπ οὐἹρῖμαὶ τυυύευβ, 
ὙΥΒαΐονου οασβοθ ἀουθῦ ἴῃ {86 τιμᾶ οἵἉ [Π6 τϑδᾶθυ 85. ο {86 τωθδῃΐῃρ' 
οὗ τὸ ΒΙΡΙ6. βου] 6 ἰακοα οαὖ οἵ {86 νψγᾶγ. 
ϑολοῖϊα. ---- ὟΝ ᾶγο δἰτοδαν βαια ὑπμαῦὺ 6886 ἃ ββογῦ ποίθθ ὁπ 

Θοιρίατο. ΤΉΘΥ οσχρίδϊπ ογβ μα ῬΉγαβοΒ Ὁ οὐδουβ ἐμδὺ 816 
ΟἸΘΌΤΟΙ, Θβρθοίθ!!ν βαο ἃ8 Ῥγθϑθηῦ βοὴθ Οὐ βου οὗ ΟΠ Ου]ύγ. 
Ἑχίουπμαϊ βοῦγοθβ, Βα ἃ5. ὨΙΒΊΟΥΥ, Θ)ΘΟΡΥΔΡὮΥ, 8η4 ΔΙΟΒΘΟΪΟΡῪ, 8ΓΘ 
ΔΡΡΙΙοα ἰο {π6 οἰποιϊἀαίίοι οὔ {88 βδογϑά πυϊίθυβ. [π| 86 οα86 οὗἉ αἸΠἤοα]Ὁ 
Ῥᾶββαρθβ, αὐ ἴθσθηῦ Ἰπίουργοίδιοηβ ἅτ ἀθίδ]θα μα αἸβουββθά, δπά 
ἐμαῦ τ ΒΙΟΙ. ἀρρθαιβ {π6 ταοβὺ ργΟΡ8 016 οπα ἱπάϊοαίθα. Τὴ οομηθοίίοῃ 

ΟοΥἹ οῃ6 σψοϑύβα ψΠῈᾺ δποίμον, τδτίτιπσ (γ6 βοραποποθ οἵ ἐμβουρὖ ἴπ {86 
δαΐμονϑ οὐ ϑουιρύαγθ, 18. ἈΒΌΆΠΥ οπίοα, ΤΠ6 βοβοϊϊαβδὺ 464}5 σι 
ΒΙΠ016 ᾿γογά8 ἃ πα ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ, ἃ5 8180 Ὑυ10 {Π6 πλοβὺ Ἰτηρογίαμ᾽ ράΒΒΆρ᾽68, 
ταῖδου ἔβα ὙΠ Θδο 8ἃηά ΘΥΘΙῪ {δῖπρ' ΘΟΠ ΕΠ ΠΟΌΒΙΥ ἃ8. 10 ΟΟΙΏΘ6Β 
θοίογο πὰ ἴῃ {86 ἰοχύ. Αἰΐηρ' αὖ οοπαθηβαύίϊοη ἃπα ὑγθυιν, μ6 
ἄοοβ ποῦ ἰουοῦ ουϑῖν ροϊηὺ σοι ταϊσαῦ Ὀ6 ἰτοαίθα, Βα 8 Ῥᾷβ868 
ὍΥ ποίμίπο τηαΐοσϊαὶ, βυυκίηρ, οὐ Ἰηύτοαίθ, γμθμο Του ἦβ ΟΥΎ Β6η- 
(6 η665, Βῃονίηρ {π6 ὑτὰθ τηθϑηϊηρ ἴῃ 8ἃ5 8 ὑθίτηβ 88. 86. {81} |18 
βυηοιοηῦ το Ἔχ μι ρι 10. 

ΤΉΘΥΘ ΓΘ ΠΔΠΥ͂ ΒΟΒΟΪα οα {π6 ΟὙΘΕΚΚ πᾶ 1Τ,αὔῃ οἰδββθῖοβ, ἡ ΠΟΒ6 
ἸΔθουγβ μᾶνα Ὀθθῃ ρΥδίθ ΠΥ Ὑϑοορη 864 δηα ΔΡΡ]164 ΟΥ̓ πιοάθιπ 
Βοῆοἑαγθ. Βυῦ γα μᾶυθ ποῦ ἰο ἄο νι [μοι δ {86 ρυθβθηῦ Ὁτη6, 
γε ἴθ φοῃποοιηθα βο ον πὶ βομο]αδίβ οα ὑμ6 Β1016θ. το {86 
ἀποϊθηῦ ΟΠ65. ὙΘΙΘ ΤΟ. ΙΏΟΥΘ Βρδυϊηρ ἴῃ {Π6}} Ὑορυκθ ἔθδη [86 
τποάοση. ΤΏΘ ἴουτηοσ γοϑίσιοίθα ἐμϑιθβοῖνοβ αἰπιοδύ θη γοΥ ἰο {86 
οἰποϊδαίδοι οὗὁἨὁ τοτὰβ απ ρῇγαβθθ; ᾿ Ἀούθαβ {86 Ἰαίίου ἢν (ΔΚ ἃ 
]ΔΟΓ ταηρθ. Τ86 ῥτοπιπθηῦ δηα α808] Ἰᾶθα αββοοϊδίβα νι βολοῖϊα 
18. στατηχηδίϊοα! δα Πἰβίοτῖοαὶ ἱπίογργοίαθίοη ; ἐμουρ {86 {116 Παϑ 
Ῥθθη ρίνθῃ ἴο βοῖὴηθ ὙΟΥΚ5 ΜΓΒΙΟΝ ΘΙ ΤαΟΘ ταογα ἔμᾶπ {π|8,Θ Τυβ 
Μαϑδυτσοῦβ Οοηιπιθηξαγίι5 ΟὙαηιηιαζίομς ΟΥ̓ξσιι5 ἴῃ πυϑέμι5 1 ἐδἰαηιθπἕιηι 
Μοῦ] σοΥγθβρομαᾶ (ο] ον γγ6}1 ἰο δῦ τπγὰ8 {π6 οἱαου ποίζοη οἱ 
ΒΒ] α, ἡπουρὴ {μ86 τυϊίου ἄοθϑ ποὺ 80 ἀδθβιίσῃδίθ 818. ὑγοσκ. ΤῈ 
Ὀαδὺ βοβ τα οα {π6 ΟἹ "οβίαμαθπὺ ἀγα ἰμοβο οἵ Βοβθησαΐ θυ. ΤΉΘβ6 
ασϑῖη ἈΡΡΓΟΘΟΙ ΠΘΑΥΪΥ ἰο νυμδῦ 18 ο1164 α σοηιπιθηΐαγψ. ᾿ΉΘΥ ΒΟΆΓΟΘΙΥ͂ 
ΔΏΒΥΟΙ [π6 ῬΙΌΡΟΙ ποίϊου οὗ σοποίδομοθς απά δγουϊΐῳ αἰὐϊδομῖπρ ἰὸ 
ΒΟΒο]18. Α ροοᾶ βρθοϊηθῃ οὗ βοβο]ϊα οα {πὸ Νὸν ᾿δβίδμηθηῦ ἃγ0 
Οτοίυβ᾽Β «πποίαϊίοηθθ. ὙΠοβΘ οα ἐμ ΟἹα Τοβίδμθπῦ 16 ΒΙχη1]18 τὰ 
σμαγδοίου. β 



818 Βιδοαὶ ζηιξογ γϑέαζὶοΉ. 

Οὐηιπιοπξαγίε5.----ΓῊ6 11π6 ἀἸβ ρτ 5Βτηρ᾽ {Π6 86 ἔτΌτα ΒΟ ἢ} 0114. Πα8 Ῥ6 θη 
ΘΔ 8 Ῥοοοταϊηρ ᾿παἀἰδίάποί,, ὍΠΟΥ απ. τη 086 ρῬγθβθηΐύ ἀΔΥ ΤῇΟΓΘ 
ἴῃ {μ6ῖν ἰϑδηρίῃ {μ8ῃ ΔΗΥ͂ ΟΥ̓ΠΘΥ Ῥαγίοαϊαγ. [Πηβίθαα ἴοο οἵἁ εὐθῃαίπρ' 
ΟΠ οΗ͂Υ ἰο ττοτάβ ἀπ ρῇγαβοβ, [86 οοτϊαμαθηίαίον ὑτϑοθ8 {π6 ἰγϑίῃ οὗ 
ἐποιραῦ πᾷ ἀιραμηοπῦ ρυτβαθα ὈΥ {Ππ6 βαοιθα συϊύθσβ ΗΘ ΘΧΔΙΏΙΏ68 
δΥΘΥΥ͂ (ηρ τηοτα {ΠῚ ̓}ἷ {μη (86 βοβοϊαβῦ; δῃηᾶ Ἰπβίθδα οἵ οὔ ηρ' 
ΘΩΥ͂ ῬαΙῦ ΟΥ̓́ῬΑββθαρθ, [15 ΘΧ Ιδπαίϊομβ Υ1Π Ο ὁοπέϊπμοιείψ. ΕἸΤΘΥΥ 
{μϊπρ' 15 θγουρμῦ ὕο Ὀθαι ἔδιτ]ν ἀπα ἸΔΥΡ Ι. ὌΡΟΣ {Π6 βϑογϑα ἰδχύ, 80 ἃ 8 
ἴο Ὀτΐηρ ουὐὖ 411 {16 ταθϑηϊηρ ᾿ἱπίθηαθα, δηα {Π6 ῥυϑοῖβ τηθίμοά 
Ρυγβαρᾷ ΒΥ {μ6 οὐἹρίηδὶ δαύμου ἴο αὐίαῖπ {π6 ορ͵]θοῦ μ6 μιδα ἴῃ νυ. 
Νούμίηρ' 18 Ραββα ΟΥ̓ {πα οδπ ῬΟΒβΙΪν ἰθπα ἴο ἰῃτονν ΠρΡῦ ἀροπ {Π68 
ΗΟΙν ϑουϊρίαγοθ. ΥΥ̓μαΐθυθ 15 ἀδγΚ 18 Υϑηἀθγθα οἷθαῦ ; τ Βδύθυοι 18 
ΟὈβουγθ 18 τηϑᾶθ ρ]αῖη. Αμπᾶ ἴῃ Ῥαββαρθβ θα 1ὖ 15 ποῦ ΘδΒΥ ἴο 
αὐτῖνα αὖ {μ8 τἱρηῦ Ἔχρ]πδίϊοῃ δια οομῆιοίπρο θυ, ὑπ 8 ΘΟΙΩΤΊΘῃ- 
ἰδίοῦ Ὑ11 ποῦ τρϑυοὶν βίαν [π6 βθη86 6 σοηβιἀθΥβ Ομ {π6 ὙὙ8016 {Π|6 
τηοϑὺ Ῥγορδθῖθ, θα Βα Μ1] οδηναββ πα 8} {86 ἸΘΔαΠπηρ ΟΡΙΏΊΟΙΒ 
γϑδϑρβθοίϊηρ' 10, Βῃονίηρ ὰΏ ψμδὺ Ἰηϑηποῦ ἰπ6Ὺ 816 Οὐ] Θούι Ομ Ὁ]8. ΟΥ 
οἰβουίβο, Ηδ ρῖνϑϑ {86 στουπαβ πα ΤΘΆΒΟΠΒ Ὁ ϑἀορίϊησ, 0η6 δπὰ 
ποὺ δηοίΠ 6 νἱον οὗ ἃ οοπγονογίθα ρα β5ᾶρ!6, 

Οὐοτατηθηΐαχι 65 Ὑ{11 πο ββαν αἰΠου 1ῃ Θμαγαοίο δοοοσάϊηρ ο {ῃ6 
ῬΘΟΌ]ΔΓ ρσϑηΐαβ πα αὐδὶποδύϊομβ οἵἨ ὑποβα ψὸ τακθ μθπὶ. νοῦν 
ΟἿ6 885 15 ΟὟ τηϑί μβοᾶ. ϑοπηθ Ῥαγθαθ ἃ. οὐ 108] τηϑίμοα, ΟἸΠΘΥΒ 
Ταπ οαὖ ἰηΐο Ῥγδοίϊοαὶ γϑιμαῦκβ δηα τἸηΐθγθπμοθθ. ΟὐμουΒ ᾿πα]σα 1 
Βρίσιῦαα! τηραϊέαθοηβ πο που δάποθ ποτα {86 ἰθ6χύ,. ΟΥμ 5 ἀπῖθ 
οὐἰλοα], ρμΠ]οΪορίοαὶ, βρισιῦθαὶ, δηα ρσϑούϊοαὶ οὐβογναίΐομβ, ΟΕ 1δΐβ 
{656 ἀιογοηύ τηϑίμοαβ μᾶγο Ὀδθη Καρύ ἀραγῦ τσοὶ τηοτα ἐμδπ ὈΟΙΌΓΘ. 
ΤῊ6 οὐἹ164] ἃπα ῬΒ]]ο]ορ αὶ ὀοτητηθηΐαῦον μᾶ5. Θοπῆπθα Π1ηλ561 νου 
ἸΩΠΟἢ ἴο {π86 οη6 πιοᾶβ, ἰθανίηρ ΟΥΠΟΥ {πιηρθ 0 ΒΌΟΠ 85 ψτῖῦθ νυ ἢ 
δηοίμον ἀδββῖση. ΤῈ6 φῥγϑοίμοαὶ οοιητηθηΐαίου ἀραῖπ μὲ8 ΘΟ βπεα ᾿ϊτη- 
561 ΘΒ ΘΗν ἰο {π6 τηϑδπίηρ' οἵ Θουϊρύαγα ἃ8 θϑαγιηρ οα {86 οοπαπού οὗ 
η6ηῃ. [015 ΠΏΡΟΒΒΙΌ]6, ΠΟΥ ΘΥΘΙ, [ῸΥ ΔΩΥ͂ τη ἴο 6 ἂ Θοπιροίοπῃῦ δπα 
8016 σομηταθηίαίου γι ουὺ ροββθδβίηρ (16 ναγιθα απΔ]1Π δύο η5. δη 
αἰϊαϊηταθηΐβ ουϊηοθα ὈΥ 811} {π686. Ηἱβ δοαυύϊτθη)θηΐβ ἃ ηα 511} ταδί 
6 διιρὶβ δῃά {πβοσοῦρῃ. Ηθποθ πὸ ὁη6 πηϑῇ οδῃ 6 8ῃ 8016 ΘΟΙΏΤη6η- 
ἰαΐου οα 411 ϑουρίασθ. 1211{86 15 ἴοο βΒμοτί ἴου {μαὺ. Ἐφ τηδῦ ἱπαθρά 
ἐγαῦθ7.86 811] ἴμ6 Ὀοοῖβ οἵ τπ6 Β10]6, νυ πρ' ἀΡοπ {Π6πὶ νγμαὺ Οὐ 18 
ἢᾶνο βαϊά, δϑα δα άϊπρ' βομχθίμιηρ οὐ Π15 ΟὟΙ ; ΟΥ̓ΠΘ ΤΩΔΥῪ Ὑτὶϊῦθ ΡΟῚ 
μοι {86 ἱπάοροπάθηύ ἐμουρΐθ οὐἩ Ἀ18 οὐσῃ ταϊπα τορδτγαϊηρ {π6 ὑσὰ6 
Β6186, ὙὙΠῈ ΒΟΙῚ6 ΔΙΟΥ ρἼδπΟΘΒ αὖ αἸἤθγθηῦ ὙἹΘῪΒ5. ΟἹ ΤΑΘΠΥ ὈΑΒΒΑΡῸΒ  ; 
Ῥαὺ ἴῃ ποι. . ὙὙΔΥ Ὑ71}} ἢ6 ρσγοάμποθ 8η 8016 ἀῃα δχβδιιβύινθ ΘΟμΉΉ6}- 
ΤΔΥῪ ὉΏ]688 ἢ6 Το 6 ἰὸ ἴἰγθ ἰὸ 1Πη6 ἂρ οὗ δὴ δηθα!ανίδιι Ῥαἰγ γῇ 
ΜΠ} 411 15 ἰδοα ] 165 ἔγοθῃ πα νἱροῦοῦβ. Υἦ 6 ᾶνο μά ρον μηοίονν 
ΘΟΙΆΙ ΘΗ ΙΒ. 1 ΔΡαΠᾶδΠΟΘ ; τ μαῦ 15 νγϑηύθα 15. ἃ ὑπουοιρ Ομ6. Ὁ 
6801) βαραγαΐίθβ ὈΟΟΪ ΟΥ̓ Οἡ βϑραγαΐθ βοοκβ οἵ ϑουιρύατο, ἔτοτη Μ86]]- 
αυδ]1ῆ6α Βοθ 1818. 
ΠΑ ραγαρἤγαδβο Υθαῦγοβ ὑπῶῦ 76 Βρθᾶκ ἢγϑὺ οἵ α υδγϑβίοτμ, 8ἃ5 ἰὖῦ 15 ἃ 
ἸἸπᾶ οὗ νϑυβϑίοῃ. 788 ]Ἰαὐξοι 15 ἃ το βάοσϊμρ' οὐ 1[π6 σγοσᾶβ δπα 1685 οἵ 
ἃ Βδογβα ττΊοΥ ΓΒ Ά]]ν, Ῥουβριοποιβῖν, ἀηα οοχηρ] θέον πο ἃ α1- 
ἔογοπῦ ἰαησιιαρο ἔομα {μὰ Ὑῖομ μ6 οιπρίουοᾶ, Τὴ6 ἤγβὺ {π]πρ 
ΠΊΟΝΙ ἀοτηδηα5 {ΠῸ σατα οὗ ἃ ἐγδηβίαίου 15 ἴο οσἵνα ἃ ᾿πιϑὺ ταργοβθῃίαίοπ 
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οὗ 16 βόέπβο. ΤΟ βϑοοῃ 18 ἕο ΘΟὨΥΘΥ͂ {6 Βρισιῦ Δα ΤΩΔΠΠΟΥ οὗ {6 
οὐἱρῖπαι ᾿πίο ᾿͵8 σϑυβίομ 85 ΤᾺ 88 Ὧ6 οδῃ ΘΟηβΙβύθ  Υ ὙΠ {πῃ 6 ροπῖιβ 
οὗ 1ῃ86 Ἰαμραδσα δ Ὑυϊθβι ΤῊ [μϊτα 185 10 866 ἐπαῦ {86 νϑυβίοῃ 
ΔΡρϑὰγ παῦαταὶ ἃπα ΘΆ5Υ, τ ΔΙ ρ' ὙΘΥῪ ΤΉ 0} 1 8 ΟΥΊΘΊΠ4] ρϑγξουτη- 
ποθ, Τἤθβα ἀυΐί65, δββϑηῦα! ἴο 8. Βιοοοαϑία! ἰγαηβίαίοσ, ΓΘ ΌΓΘ ἃ 
οοταροιθοῦ Καονσίβᾶρο οὗ {6 το ἰδηρταροβ ἀρουῦῦ Ὑ ὨΊΟΠ ἢ 18. διὰ- 
Ὀ]ογοᾶ, δ5. 1718} δ. ὃ ρογΐβοῦ τηδβίθυυ οἵ {μ6 βθῆβθ οὗ {μ8 οτἱρίπαὶ 
ΦαΐμοΥ οὐ δαίῃουβΌ [πὰ (06 Ῥαβίηθδβ οἵ {γϑηβίδθοη {ΠΘΓΘ ΔΙΘ ΒΟΙῚ6 
ΡΘΟΌΪ αν ἀπο 1656. Τὸ δὐίαίη 411] {π6 {μῖπιρβ τη ]οπθα ὃ8 6] οηρίηρ' 
ἰορσϑίμου ἰο ἃ ροοα ὙΘΥΒΙΟΠ, 15 ὈΥ͂ ΠΟ Ππι68 8 θᾶβϑυ. ϑοιῃθίμπη685 1Ἰηα 666, 
ΟΠὯ6 οΥἩἉ ὑνγο οὗ {μϑῖὰ ταυβύ μ6 βδουιῆοθα το {Π6 οὔμου, δ (ὐδιαρὈ 61} Πδ8β 
Ὑ6}} βῃονα. 

ΤΏΉΘΙΘ ἃ1τ6 ὕχο τηϑίμοαβ οὐὁἨ ὑγδηβί οι, συ Ὠ1ο ἢ τᾶν 6 ο8]164 ὑπο 
αχίγοιθοθ. Ομ 15 {πμ6 116 γ8] δα οἷοβα; {μ6 οἴμοσ, ἐπ6 Ἰοοβα δηᾶ 
το. Βοίᾷβ. μᾶνθ δἀναῃίαροβ. δπα αἰβααναμπίαρθα [Ἐ διμον βμου]ά 
Ῥ6 δχοϊ δίνουν [Ὁ]Πονγθα ἱπ τοϊαίίοη το {86 δουιρύαγαβ, νγγθ ΒΒου]α ὑχτο- 
ἔεν {πμ6 Ἰἴογαὶ, ουθη ὑπουρὰ ἴμογα 6. ργθαίθυ τἱβῖ οἵὁἨ πμ]η 6110] 1π0ν 
δα οὈβουσγ. Βαὺ ρϑυθαρ8 1Ὁ 15. ῬΟΞΒΙΡ16 [0 Θοαϊηθ {π6 δᾶάνδη- 
ἴαροβ οὗ Ὀο( ἴῃ ἃ ΒΔΡΡΥ͂ τηϑθαϊαμη, δ8 [)6 ΥΥ̓ οὐΐθ ἄρρϑδῦβ ἴο ἴανϑ ἀ0η6. 

Ἡδνίπρ τ οχρ απ σμαὺ Κιπα οἵὁἨ ὀχροβιθομ ἃ ὑθγϑίοη, ΘΟΠΒ[1- 
ἑαΐαβ, 718 ἃ16 ῬΥΓΘραγθα ἰο βρθὰκ οἵ ραγαρἤγαβε5. ΤΆΘΒ6 ΟἸου {|{]6. 
ἔγοτα ἰοοβθ δπᾷ ἔγθθ νϑιβίοῃβ. [ὲἋπ {θη [806 τηϑϑηϊηρ' οἵὁ [86 βϑονθα 
ΔΆΤΆΟΥΒ 8. ΘΧΡΥΘΕΒΘα, ὙΠ σγρϑίου ἰαθίτααθ, ὙΠῸ ὙγΟΥῸΒ 8.6 ποῦ 80 
ΒΕ ΟΟΥ [Ο]ονγθα 68 {86 βϑῆβθ, ὑγμ1οἢ Ἰαὐον 18. Ὀτουρῦ ἴον 1 δη 
ΔΙΩΡΪΘΙ Τ]ΘΏΠΘΙ {Π8Π 15 ΘΧΡΥΘΒΒΘα ΟΥ̓ {π6 ΟΥΡΊΠΔ] θυ 8 ὑπ ΘΙ Β6  ν 68. 
ΤἼῊΘ Ῥαιδρηγαθῦ Ὁπουθίοσα Ἰηβουῖβ ὙΠδύθυου 18 ὩΠΘΟΘΒΒΔΙῪ [0 δἰ ποιδίθ 
{Π6 ΘΟὨΠΘΟΙΟμ ΟΥ̓ ΒΒΟΥ {86 ΘΟΏΘΓΘποΘ οὗ πουρῃῦ. Ηδ 4115. ὰρ 
ΟΠΔΘΙΩΒ: 86 οἡ {μ6 οὐβοὺ βαπά δρυϊᾶσθα τ μδῦ 15 ὀρ 16 οἵἩ ἀρ υονῖα- 
οι νι πουὺ ᾿μ]υτῪ το {π6 βθηθθ. 6 βαῤββίιψαϊθθ {70 ΟΥ ΤΟΥ͂Θ ΟΥΟΒ5 
ἴῸΓ οὔθ, ΏΘΥΘ ΟΟΟΔΒΙΟΏ τϑαιῖτοβ. ΗΘ ΤΟΥ 68 Οὐβουσιύν δηα τηὐτ1- 
ΟΒΟΥ ὈΥ͂ 51] 86 οἵὗἨ οἴμοι ἰαηριαδρο πᾶ 7παϊοίουβ αἰογδίίομ οὗ 
οοπδίγυασίοη. ΤΏΏθβο ὅτ ρου ΒΟ {86 Ῥατλρχαβῦ ἰαῖζοβ ὙΠ Ὲ 
[86 οὐἱρίηδὶ ἰοχὺ; θαῦ 10 15 ΔΙ γα Β ἀπαουβίοοα [μαὺ ὉΠΟῪ 81:6 τϑβουίθα 
ἴο ΟὨΪΥ͂ ΏΘΩ πϑοθϑβαυγ. Υγ8 ἀο ποῦ {πϊπῖς ΒΙΟΊΥ ΟΥ̓ ῬΑΓΔΡΏΤΑΒΘΒ, 
θοοασθο ϑουϊρίατο 185 ρθῃθυα νυ αἰ αἰοα ὈΥ ἐμοπι. ὉΠ ἕοτοθ δῃά 
γίρουῦ οὗ [86 οὐἱρίπαὶ 15 Π14016 (ὁ 06 σοακθηθα, ΠΥ οἴἕΐθη οοπνοσύ 
Ὑγ1η6 Ἰηΐο ψαίου. ὕγθη γῇ θη 5.Κ11{π|}ν τηϑᾶθ, συ ῖοῖ βο]άοτα ΠΆΡΡΘΉΒ, 
ΠΟΥ ἰτησηθυβα (86 σφ μαἶη6 86η86 οἵ 186 Β10]6 ἴῃ ἃ ἢοαίίπρ' 868 οἵ 
νγογάβ. ΤῊ 15 Θχϑιρ 1864 ὈΥ ΟἼΥΒ6 ἴῃ 818 ῬΑγαρΏταβα οὗ {86 ΝΟΥ 
Τορίδμαθηῦ, ΘΒΡΘΟΙΠΥ ἴπ ραββαρθθ ΘΆρΡΆΡ]6 οὗ ὕνγο οὐ᾽ ὑῃΥ66 τη ΘΔ] Ώρ, 
Τ)οδατίρθ μαβ βυσοροᾶρα Ὀοβύ, ὑΒβουρῊ ναγῖουβ ἀθίδθοίβ ἃ ΟΌΒου 816 
ἴῃ Πῖ5 σοῦ. Οἱ {μ6 ψ8016, ρδυδρῇταβοϑ ΟΠ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 6 οομβιἀογθα 
Ῥορυΐαχ, ἴπ ρῬα]16 ορϊπΐοθ. ἀπᾶ ρυθ]1ο ορίπῖοπ 1π {Π18 τϑβρθοῦ ἃρ- 
Ῥθᾶχβ ἰο Β6 τἱσῃί, Τοῖς αὐ] ΠΥ 18 ποῦ στοαί. ΤΟΥ οδημποῦ Ὀ6 οοτα- 
Ῥαιθὰ ὙΠ νουβίομβ πὶ {μ6 Ὀοποῆύ {Π6Ὺ δῇοτᾷ {μ6 τϑαᾶθσ, ἰπάθϑα 
ὙΘΥΒΙΟῺΒ Ὦδγα αἰπηοβῦ Βα ρουβοάρᾷ {ῃϑτὰ. 

Ἡοηιῖϊϊίος αὐ διοίμου Κὶμᾶ οὗ ᾿ἱπύογργείαοπ, ἴθ ἡ ΒΊΟΝ ρουίίοηβ οὗ 
δου ρίασθ ἅτ ΤἈτ ΠΥ ΘΧρ] ποθ ἃπα ῥυθοί αν ΔρΡ]64, ΤΠΘΥ 

ΟἽ ῬχοΙΠλ ΠΑΡῪ Τἰββουίαιομβ ὑο [86 ο5ρ6]8, 1) 5βοτία!!οη, 10, ῬΑ 1. 
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ΔΥΘ ΘΧροβί ουυ Πα μουίαίουυ βοιτηοηθ. ΤΗΘ 1, Θ 18 0Δ]]64 {Π6Π} 567 
πΊ0Π65 ΟΥ̓ ἐγαοίαΐμδ, πα [86 δυίμοῦβ ἐγασέαΐξογεδ, ἔ. 6. ΔΒ. Ὅ76 ΒΒου]α βίγ 18 
{πθ πὶ ἰϑοΐμγ 75 ΟΥἩ ργϑαοίιθγ8. Αταταοῃ ἀϑβουίβ ὑπ ΠΟΙ,11168 616 οἴθη 
416 σῖτα ρίουβ [8068 δῃᾷ 86 ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡαΥ οὗ ἐμ ἀρθ. Βαΐ {815 15 
ἴοο βίσοῃρ' ἃπα βυγθθριπρ 8} αἰγτηδίϊοη, οὔθ τηϑαθ ἴπτοῚ 15 ΟὟ 
ταϊοπα ἰϑῦ ροϊηῦ οὗ νῖθν. ὙΆΘΥ οοπίαϊπιθα ταῦ [ῃ6 τυΊίοΥΒ Ὀ6]16νο, 
δηα Παᾷ οοΥγίαιην {016 ῬΒΠΟΒΟΡΒΥ ἴα ἐμθπι. Οτὶρθη δῃᾶ (υυβοβίομῃ 
Ὅ6Γ6 {86 οβῦ ΒΟΥ ττιοῦβ ἴῃ ἀποϊθηῦ {πῆ65. ΤῊ Δρρβ]]δἴϊοη 18 
ΠΟΥ͂ διηϊαᾳυαασϊοα, μανίηρ Ὀθθπ Βυρραπίθα ὈΥ 567)Ί0.. ΟΥ̓ ΪΘοέιιγ6. Ῥαΐ 
ἔϊιο ἐπίπφ μὰθ Ὁθθη 081} δχθιριῆρθα ὈΥ «0840 ἴῃ σγμαῦ 6 4115. ἢϊ8 
ἐς Ἐχογοῖβθβ," ΤᾺ ἀθβθποο οὗ ἔοστααὶ αἰ νιβίοη πα Ἰορίοαὶ Βθαθθπο6 15 
808} Ἰποϊ θα 1π {π6 1άθ8 οἵἉ ἃ ΒΟΙΆΠΪΥ ; δπα ἴῃ {815 τϑβρθοῦ 10 τη Υ͂ 
μὲ 5 ἰο ἀπο ἔγοτι {86 ΟΥ̓ΤαΪΏΔΙῪ βούηοι ἐουπαθά οη ἃ ἀοίβομρα 
τοχύ. 

Τη δἀαϊδίοιι το {π6 ρυθοθάϊμρ' ΘΧρΡοΟβι ΟΥΎ ΜΟΥΚΒ. 76. ΤΔΥ ΤΩ ΘὨ ΟΠ 
ὈοΟΪκα. σοπίαϊπίηρ ΟΡΒΟυγ 0 Πη8 ΟΥ̓ ποίθβ 1Ππϑύγαύνα οὗ {π6 βϑογτοά 
τ ἰηρθ, ΤΠθθ6 ῥτοάποϊοπβ, οἵ πμῖοῖ ταϑπν μᾶνθ ὈΘ6π ρυθΠΒη6α 
σα {π6 Ἰαϑὺ ΕΥ̓ γϑαῖβ ἴῃ ΕΠ ρ]Δπα, οοπίαϊ ΘΧΡΙϑηδύιοηβ οἰ Π6 
Θτδτατηδίϊοα! απᾶ ῬἈ]]Ο]ορΊοα], οὐ Βιβίουϊοδ, Οὐ σϑορταρῇϊοδὶ, Οὐ τη15- 
ΘΟ]δπθοῦβ. Οὗ (815 Κἰπὰ αὐ Ῥυϊθβί ον ΒΒ Νοῖθβ οπ {16 Β1016, σι ἢ 
τοϊαίθ μον τὸ 105 παίαταὶ! μιβϑίουυ, σθορυδρῆν, 8η6 ΘΠΓΤΟΠΟΪΟΡῪ : 
Ἡτλοτ ΒΒ Οὐδβουναίίομβ, του θα θῪ ΟἸακο; Βυγάουβ (ὐτϊθηίαὶ (π8- 
ἰοιηβ, απα Οὐϊθηίαὶ Τζογαίαγο ; Ῥαχίομ᾽ Β Π]βύγαίοηΒ; Θμδιρο 5 Η]5- 
ἰογῖο Νοίοθβ, 8π4 ταϑῆν οἴμβεῖβ. Βαΐύ βαοῇ ψΟΥΚΒ. γα πού οἴδϑη ραῦ- 
ΠΙΒῃ64 ποτγ, θθοδβο {86 ρυθυϑηϊησ ὑθμΘ ΠΟΥ͂ 18 ον 8 ΘΟμ πη ΑΙ 65 
ΟἹ. βαραγαΐθ θοο ΚΒ ψ ΒΊοἢ, Ὀθὶπρ' Θοιαρίθίβ, οομίθιη ΘχΙδηδίο 8 Οἵ {86 
{Βθοϊοσν, οἰμῖοβ, ΡΒ Π]ΟΙΪΟρΎ, βίου, ρθοριαρην, δη6 ΔΡΟΒΘΟΪορῪ οὗ 
{86 βαοτρᾷ ττίζουβ. (Οὐοιμτηθηίθειθβ {01} ἀμα οχδασβῦνο ἅτ ον 
τιΖοά, 
ΑἹΙ τϑββοίϊπρ' τϑαάουβ οἵ π6 Ἡ ΟΪΥ ϑουιρίυτοβ ἅτ ἀρτϑϑά {Παὖ σοτὰ- 

τηρη 8 1165 ἀπ ΘΧροβι οπ5 οδηποῦ Ὀ6 αἸΒροηβθα τ ἢ ὈΥ͂ Β0 ἢ 85 ἀββῖγο 
ἰο οδίαϊῃ δπ ᾿πίθ  ΠἸροηῦ Ἀρργθομβίοῃ οἵ ἀϊνίπθ σϑυθϊαθοθ. Ἡουγονοῦ 
Ἰθαγη64 ἃπα ΔοσοΙ ΡΠ 5μ6α {πΠ6 διπαοπηῦ οὗ ἐμ Β10]6 Ὀ6, π 15 δοῃβοίοτιβ 
οὐ 186 προρᾶ οὗ οἴμοι τηϑηβΒ ἰαθουτβ ὌΡΟΣ 106, [Ὁ 15 ΟὨΪΥ {86 Βοιο ιϑῦ 
ὙΠῸ ΜῊ] ἀδβρίθθ 88 πυμηθτοῦβ ΘΧΡΟΒΙ 10Πη5 ὙΠ1Οἢ πᾶγο Δρρθαγθᾶ. 
ἙΎοτα ἃ ταϊβίδϊκοη ΡΡυΘ μθηβίοῃ οὐ {86 Ἰ]ΌΤΥ [ΠΟΥ͂ ΤηΔῪ Οδα56, Ὧ6 ΤΩΔΥ͂ 
πορ]οοῦ {μον αἱά: Ὀὰὺ ΒΘ 18 σου θα! ΠΥ ὉΠΎ186 1 ἀοϊηρ δο. Αἴδια 
οὔ {ποῖγ ἀραβα ἴῃ 815 Ὠδηᾶβ, ἢ6 Γ5 ΔΥΔΥ ἴγοῖὰ {86 τ|δ6 οἵ [μ61ὰ 
αἰ οροίμοσ. Νὸ ψ|86 ταθῃ ν01}} 4ἄο δο. Ηδ Μψ1}] ἀΠ]σ ΠΟΥ ἀν8}} Ὠϊπι- 
Β6 1 οὗ {86 Βοῖρ ποὺ αἴοτα, οπαρανουσίηρ ποὺ [ὸ [Ὁ]1ΟὉ {μιὰ 
Βα ΒΗ ΪΥ ; πού ἴο ἔου μα ἢ18 11} ὁπ {Π6 οΟρίπΙομβ οὗ 181110]6 Ῥοίηρδβ 
1κ6 Ὠλγηβοῖῦ: θαὺ ἴο οὐρίου τἄθτη τ αἸβουτηϊπαίλοη. [ 185 Οῃ6 
ῖπρ' ἰο Βᾶνα τϑοουσβα (0 {πθηὶ ἴῃ {86 Βρι!χιῦ οἵ ἃ ΤΘυ ΘΓ 18] ἸΠΟ ΤῸ 
ΘΥΘΙΎ ματα ᾿πασίηρ (ΟΣ 86}, μα δποῦμου ἰο [Ό]Π]}ονν ὑθθυα παρ] οἰ ἢν, 
Ἰιαγίπο ΠῸ ἱπάοροπαθηῦ οριῃῖοηβ. ΤΠ6 Τϑϑου οὐ ΘΟ ΘΠ Ε11685 πηαδύ 
αἰαυβ 86 {Ππ6 τὶρῃῦ οἵ ργῖναΐο Ἰυἀοτηροπΐ, 1αϑῦ δ8 {Π 6 σοτητηθηΐθίουβ 
{ποσλβ ον 614. ὙΥ μαῦ Γοπογβ {Π6 Π6}Ρ οὗ Ὠυπηδηῃ ΘΧροβιίοη5 ἀΘΒΙΤ 16 
1 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ [0 {86 τὶσπῦ ἀπαογβίδηατηρ' οὗ ϑουιρύαχα 15, [86 παίατο 
οἵ δουιρίαγα 156 1 Τῦ 15 οἴνθη δββοσίβα ὑπαὺ ὑπὸ Β10]6 15 ἃ ρ]αῖῃ ΡΟΟΚ ; 
[μ6 νὰν ἰδυϊησ τᾶ, ὑποπρἢ ἃ [ὈΟΪ, την ποῦ ἵν ἐπογοῖῃ, Τὶ 15 Ἰθυοὶ 
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ἰο ἔμ6 οαρϑοῖ 168 ἀπᾶ δρρυθθηβίοι οὗ [88 μυταθ]6, {π6 ροοσ, [μ6 πη]οὺ- 
ἰεγοᾶ, ΤῈ μ6 μδ8 ΟὨΪΥ ἃ θδομβ]ο αἸβροβιομ, δ ηα βαρ ]ν ἀοβῖχα ἰὸ 
Ἰζῆον {86 βθηβα οὗ ψμαῦ 15 συιΐθπ, ᾿6 Ὑ711} θα 51} αἸΒοονο 1 ἔῸΓ Βΐτα- 
ΒΩ ΤῊΪΒ 15 ἰτὰρ ἰοὸ 8 οουΐαϊῃ οχίθηῦ, 8 Πα] ΠΟ 06. ΟΠη6 Ῥου 0185 
Δ1Θ ΘΑΒΙΪΥ δη τοϑ ΠΥ ππαουβίοοα. ΤΠ ταοβϑὺ ᾿πηρογίδηῦ ρᾶγίβ ἃγα οὗ 
{Π18 παίατθ, θοῖπρ ραύθηῦ το {π6 Τυθοταθηῦ δπα 86] πρ8 οὗ ἃ ΘοΙημλοι 
Τοϑᾶοσ. ΤῈ ψ8Υ οὗ βαϊναίίομι 15 οἷθδαὰσ. Βαυΐ 186 ΒΙ1Ρ]6 15 ΠΚΘυσΊΒ6 
ἃ ἀἸΠΠΟα]0 ῬοΟΚ. Μϑην ρατίβ οὗ 1ὖ ἃγθ ππληΐ6111010]6 ἐο {Π6 τλΔ) ΟΣ ΤΥ 
οὗ υπ]οὐογοα τϑϑᾶθυβ [0 15 ἃ ἰδαγηθά ὈοοΪκ, ἃπα ἐβογοίοσο ΟὈΒΟΏΓΘ. 
Ατηϊᾷ 1085 του δγῖουβ οοπ θαίβ, {Π6Υ6 ἃ 1.6 Δ᾽] βῖοηβ [0 σθορτάρῆν, Ηἷδ- 
ἸΟΤΎ, Οαβίοιαβθ 86] ΤΠ 6 8, ὈοΐδηΥ, δη 1165, Βοοῖβ δηα ΟΥΘΘάβΒ, 
ὙΥΒΙΟΙ τοαυῖτο οχρίαπδίοη [ο τηοβϑύ, ᾿1ὺ 15 ἃ ργϑαῦ τηϊβίβκα {μι γ  ΟΥ6 
ἴο αἴδιστα {μπαῦὺ {π6 ΒΙΌ]6 15. δὴ ΘαϑῪ ῬοοΚ. Τῃ6 ορροβιίθ δϑβθυθγδίϊοῃ 
νοῦ θ6 το ΠΘΆΓΟΣ (86 {γταύΐῃ. ΤΠ6 τὴ πὸ μᾶγο ἀδνούρα 
τηοϑύ; ὑτ6 δηα δὐὐθηθοη ἰο 15 δ ποι ἀϑύιοη 811 βὰν {μα 1Ὁ 15 αΠΠΠΟ]. 
Ουΐ οἵ 815 ἀΠΠΠΟΟ] ΟΥ̓ ἀυῖβ68. 116 Τϑοἰτηρ' οἵὗὁἨ ἴπ6 πρϑᾶ οἵ δοχωσηθηίαυ!θβ. 
Απαᾶ τβδίονου θ6 {μ6 οχίθηὐ οἵ ομϑβ οὐυάαϊίίομ, δοαπγθιθηΐβ, ΟΥἁ 
Θοηἶα8, μ6 οδηηοῦ ΒΔ ΙΥ πορ]θοῦ ὑπο. Ἰἄπονίηρ' ὑμϑὺ 6 τημδὺ Ὁ 
Ὀοποῆίρα ὈΥ {μ 6" ρϑῦυβαὶ, μ6 Ὀθύαϊςοβ Ἀϊτηβθ ο βυο ἢ 88 βϑϑῖὰ ΠΟ] 
ἴο ΓΟ άΘΥ τηοϑὺ δϑβϑιβίαηοθ [ἢ σοἰδίϊοῃ ἰο {π6 Ἕβοῖοθ οἵ δοιῃγαθηίατ!θβ, 
τ 0 ἀαδρομᾶβ οα {886 ργϑυίουβ Κπον]θᾶσο 8η4 Βϑθ105 οὗ [88 Ῥθύβοῃ 
ὙΠῸ Ὑ15Π65 ο 86 θη. ΜΙηιβύουβ οἵ {Π6 ρΌΒΡΘΙ δηα βἰμαθηςβ 
ΒΠου]α πού οἵ οοῦυτβα γϑϑοτῦ ἤο βοῃ ἃ5. ἃ16 τηοβῦ βαϊία} ] 6 ΤῸΥ απη]ού- 
τογβα τϑδᾶθυβ. Τμοβο ψἘΠῸ τϑϑα {Π6 Β10]6 τρϑίην ἴοσ οαϊβοθίϊοη ᾿ἡ1}} 
τοίγαιη τόση ΟΥἸ[108] δηα ῬΒΔ]Ο]ορῖοαὶ οχροβιοηβ. ΤΉΘΥ 1711 [ἈΚ 
ἋΡ ὙΠ} Μαίξμον Ἡθηγν, ὑμ6 ορυθαίοσ ρᾶῦῦ οὗἨἮ ψΠΟΒ6 ΤΟΙ ΙΓ ΚΒ ΔΘ 
ΤΏΘΥΘ ὈΥΘΘΟΒΔηρ, ποὺ ρ70}67 Ἰηΐ6᾽»γείαϊοη ; ΟΥ̓ΘΘΥΠΔΡΒ ΜΙ ϑοοίύ, 
γγὴ0 ῬΥΘΘΟΠΘΒ 1655, ὑπουῦρ π6 ῬΙΔΡΏΤΑΒΟΒ ὕ00 το ἢ} ἃ Πα ΓΘΆ ΠΥ οχ- 
Ῥουπαβ Ὀπὺ 11{{|6. Βαῦ τηϊηϊβύουβ οἵ {ῃ6 φοβρϑὶ, δπα βο ἢ 848. 816 
βύπαγιπρ 1 ἃ νον ἴο αὐ ιν {μουηβοῖνοθ [Ὁ [06 τηοτο οῇποιθπέ 
αἸβομαγρθ οὗ ἐποῖν ἀαῦο5, ψ11}} σὸ ἰο Ηδιτηοηά, ὙΥΌγ, Μδοκηιρύ, 
ΟΡ Θ6Ι], ἘΠ 516 νυ, ἀπα 5΄δαθ. Νοὺ {μαῦ νγθ 86. ΠΟῪ ὙΘΟΟΙΩΤΘΠΟΙΠρ: 
6886 Ἰαύοι. δ5. βυϊποιϊθηῦ οὐ {86 βοϑὺ. ΕδὰΡ ἴτοτα 1. ΤΉΘΥ 806 
ΒΡΘΟΙΗΘα 88 Π|κοὶν ἴο Ὀ6. διμοηρ {π6 δχθρϑίϊοαὶ Π6 105 οἵὗἨ {μ6 ρῬγοΐδαεβοά 
1η τοίου. 

Ὗγὸ ψου]α Τϑοοημηθηα ὩΟ0Π6 ἴο 6Ο0]]6οὗ την ΘΟΙηΠΘηΐατῖθθ, ΤΉΘΥ 
11 ῬΟΥΡΙΟΧ ταῖμοὺ ἰθδη σα86 πη. [26 ΘΥΘΥῪ ΟΠη6 Θἤοοβα {Ὁ 0 ΟΥ 
ἴῆγϑο οὗ {π6 Ὀοϑύ ἃπα τηοβῦ τθοθηῦ. ὙΥ68 ΒΥ ἐδ ηιοβὲ γϑοθηΐ, ΒΊπιοα 1ὖ 15 
ΠΠΚο]ν, οϑέογὶβ ραγίδιι5, {μα [ῃ6 Ἰαϑῦ Θχροβιίου 15. {6 τηοϑὺ ΒΘ ΘΒ], 
Βανῖπο ἐῃ6 Ῥοηοῆύ οἵἉ 411] ργθοθάϊηρ οθθθ, [οὐ {86 ΟΥ̓ ΠΑΥῪ τοϑᾶθυ οὗ 
186 ΒΙΡΙ6 ργοουσθ (88 (ὑοτργθβοηβῖνο Ἄγ ΒΙ1Ρ]6 ρα ΠΒμοα ὉΥ 
ΒΙΔοΚιο οὗ ΟἸ]αβρον, 7οϊπῖπρ' τ 10 ΒΑΓ 8᾽5 Νούθβ ου ἰμ6 Νὸνν Τοβ- 
ἰδτηθηῦ, δηα {Π6 Ὺ “11 βυβῆοο ἴου ἴθ. αἄρσαϊῃ, Ἰοὺ ἴση σΤΠΟΒ6 ΟΗΟΘ 1 
15 ἴο Θχρουπα ἐπ6 δουρύυγοβ ἰο οἰμουβ, ργοοῦσα 106 ὙΥ οὔΐβ, Μϑγυοσ, 
8δηα ΟἸΒηδαβοη οὐ ἐπβὸ Νοὸν Τοβίασηθηῦ, ιῖ {μ6 ΕἸ Χοσοίοα! Ηδηά- 
ὈοοΪς οπ {86 ΟἸ(, δηᾶ μ6 ψ11] 6 ἰοϊθσϑθ]ν γἡ1 611 ἔπτη ]βηθα., ΟἾ]ν ἴῃ 
186 ὁά86 οὔ [μ6 ΟΙα Τοβίατηθηί, μ6 τασϑύ βϑίθοῦ βουηβ οὐμοὺ ροοάᾶ οοια- 
τηϑηΐδυϊθβ οἢ {ῃ6 τηοϑὺ πηρογίαης ὈΟΟΐκ5, βο 848 ἀθηδβῖα, ΒΑ] τη, 
᾿βωιδῇ, 00; [07 Βογα {86 Εὐχοροϑίϊοαὶ Ἡδηαθοοῖκ 15 Ἰηϑ ἘΠ οἰθπῦ απ 
τπιηβα ἰβέμοίουυ. ΤῈ6 ΘΟΙΩΠΙ ΘΗ ΑΙῪ οὗ ΑἸΘΧΆΠΑΘΥ οἢ [βϑ1δ 15 6χοαὶ- 
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Ἰοπί ; {πόβ6 οὗ 6 ὙΥ οὔνα δπᾶ Ἡδηρβίθηροτρ ἰορ ῦμο αγὸ ᾿Ἰτητη ΒΟ] Υ 
ΒΌΡΘΙΟΥ {ο ΟἸδβϑαβοη οὐ {86 Ῥεαϊηβ: 816 ΤΌαΘῃ ἀπα 1) 6] 1250 ἢ 
τημδὺ μα 84Δ4464 ἰο  ηο0 61 5 οη (ἀβϑηθβὶβ; Εὐπχαὶα ἰο Η1γΖ6] οἡ 4700. 

ἘΤΉ 680) ὨγΟΡΟΙ 45 ἃ ὑνγοξο! ἃ τι86 οἵ δΘοτητηθηΐδίουβ δηα Ἰη θυ ργθίθυβ. 
ΤῊςΒ ἤγνβὺ 15, [μϑὺ νῦ8 τη. ἀοΥῖνο τόσα {μϑτὰ {π6 στρα πιοίμοά οὗ 1η- 

του ηρ' [ῸΓ οὐτβοῖνοβ Οἱ σουγβα {818 ΔρΡΡ 165 ΟὨΪΥ ἴο ἴμο86 Ψ8Ὸ 
ἃ16 ἀββιρηῃθα [ον {π6 οἴἕοθ οἵ {πΠ6 τηϊηϊβίσυ. 786 βὑπαθπίύ οἵ ὑπο] ορῪ 
Βῃου]α ΠΧ ρΡοη Βοπλ6 οη6 ΟΥ̓ ὑχο οὗὁἨ {μ6 Ὀαβύ ᾿πίθυργθίθσϑ, ΟΥ̓ ὕΠΟΒ6 
ΘΔ  α] δηᾷ τορθαϊθα ρουβαὶ ἢθ τᾶν σγδάπα!]ν ἔοστα Ἀϊτη86}} ο {Π61} 
τηρίμοά οὗ Ἔδχροβιοηῃ. Ὑ 116 {μπ8 οοοαριθα, ἢ6 οὐυρῦ ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΙΠΥ͂ 
ἴο σοηβα]ῦ Ομ υΒ 1η ἀἸβῆου]ῦ ραββασθθ. ΥΥ 6 σου! ΠΥ ἀΡΡτονυο οἵ {Π15 
ΘΟΌΏΒ6] σίνοη ὈΥ {6 ΔοΘοιηρ] 1564 Ἐγηθδῦ, Βυΐ θη 6 ραγίου- 
1ΑΥ]γ γϑοουηηθμαβ (ἀγοίϊαβ, ΒΡ οΙΆ ΠΥ Ηἷ5 Νοίθβ οα Μαύίμον Β (806, 
γα, Ψο ἰἰγ6 ἴῃ (τοαὺ Βυιίαϊιη, δηἃ ἢᾶνο 1ἴὴ οὔἵ. Ὠδηαδ ἰαΐο δηα 
Ἰο αν Ἔχ ροϑιίοηβ, ὁθᾶ86 ἴο [Ὁ]]1ονγ. Οἀτοίλπιβ 15 ὕοο στϑιηπηδίϊοα. Ηθ 
ἀο65 ποὺ ὑεϊηρ οαὖ {π6 {πθο]ορτοι! ἰδδοθιησδ οὐ [6 βδοιβθα δαύῃοῦβ. 
Οἱ {Π6 οἶμον Βαηά, Βθηροὶ ἴῃ ἢὨ18 (ἀποιηοῃ 15 ποῦ ρυδηγηθίο8} ΘΠΟΠΘΉ. 
Ὑ οὐ Β6 ΘΟ ΠΟΗΪΥ Θπ065 [Π6 βρηθπηθηῦ 8πα {μΘΟΪΟΡῪ οὐἨ {μ6 νυ ῦθιβ 
τ1} ΒΕ11{ὰ1 Ὀγανιίγ. 
Α Ββθοομᾷά τι88 οἵ δχροβιίουβ 15 ἕο 86}]Ρ 18 ἴὴ ἀπάογβίδπαϊηρ ΙΗ οαἱύ 

ΘΠ ΟὈΒΟῦΤΘ βαββᾶσθθ ΤῊΙΒῚΒ {86 ὈΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ τι56 οΟΓ ΤΏθτὴ, Θβρθοῖ ! ῦ 
ἴο ἃ {πμϑοϊορίδη, ὙΠῸ οδ ΘΑ ΒΙΪΥ Ῥουοθῖνα οἵ Ὠιτῃ86}17 [Π6 Β6η86 οἵ 4}} {π6 
ΤΊΟΤΘ ΟὈνΙΟᾺΒ ρίϑοθθ, τ 1ὖ 15 ὙὙΠ6ΥΘ ΘοΙηπχθηΐαίοῦβ [81] τηοϑύ. [ηΐο 
Ὑμαῦ 15. τ ΠΥ ρουρίοσχϊηρ' ὑπο ἀο ποῦ δηΐου ξᾺΠῪ ἀπα {μοτοιρΐν, 
Ἰοοϊκεῖίπρ δὖ 811 ῃβ ΟὨΒΟυΤΙ 185 ἡΣΒ]Οἢ [ΑἸὉ]Υ 116 1ῃ τηϑην βθπίθηοθϑ δηὰ 
ῬΔΙΔΡΥΑΡμΒ. Α σοτηπιθηΐαυν ν᾽ Β]Οἢ μου] γα ΠΥ συαρΡ]6 τι [686 
Ὀίδοθβ αἰομθ νγου]Ἱὰ 6 ὙΘΥΎ να] 8016. [1 {π6 ψμο]6 τπηθηΐδὶ βίσοηρίῃ 
οὐ 88. ΔοοοΙ  ΒΠ64 δΔη4 Ἰυαϊοϊοιβ 1 ΘΓ ρυθίο ὑχο 6 ἰδ14 οαὐ ΠΡΟΠ ἐλθηι, 
115 ψοῦκ μου] ΡῈ ἃ ψϑίοοιηθ δοαπιβιύίοη ἴο τϑηῦ. [ᾧ 15 ἃ σοοᾶ 
ΡῬγδοίίοθ ἰο ἀβθνοίβ δυομγβιϑ ΟΥ̓ΒΘΡράΓαΐΘ οββαυβ ἴο {μ686 αἸΠουΪὑ ρδ5- 
ΒΆρ68, 88 ΒΟΠῚ6 ἤᾶγο 460η6. ΤΠ8 ρογθαΐθι' Βρ866 185 δἰ]ούϊβα ἴο {61 
αἀἰδβουββδίοι, νι ῃμουῦ ταδύθυ 1} τη ουυαρύϊηο {86 ἐῃπγοδά οὐ σομθ ποῦ 

. ΘΟΙΔΤΘὨΥΔΥγ, ΤῊΘ ΟὨΪΥ ΘΟΙΘΗ ΔΤ ἴῃ ΕΟ] 5 1 ἡ ΠΙΟἢ Ὁγ6. 816 
δοαπειηΐοα {πᾶΐ 15 ργοΐββθα νυ Ππηϊ64 το {ῃ6 ΠΟ] 168 οἵ δουιρίατζο, 
15. {πα ρυῦ] 5ῃ6α Ὁ (ὐδτροηίου ἴῃ 1828, υπάογίαϊειπσ το οἰ ποιά δαί 
ὨΘΑΤΙΥ βου ὴ ΒΠαΥρΘα ρᾶββᾶρθ8 ἴῃ {Π6 ΟἹ δηα Νονυν Τδδίαιηθηΐβ. αὐ 
αὖ 15. ῬΟΥΪΆΠΟΙΟΥΥ ἃηα σου ῃ]655. ΤῸ οἷα ψοῖκ οὗ 1)᾽. Βιομαγά 
ὐοοτα, ο411|6α “ΤΩ Ῥεδοίοαὶ ἘΣκροβιίου οὐἨ {μ6 τόσο μου] Ταχίβ 
{πα ἅτ οοῃίδιπϑα 1π ἐπ οἷν ΒΙ016," οἂὰ Παγαϊγ Ὀ6 Ῥγοπουμποθαᾶ ἃ, 
ΘΟΙΩΓΩΘΩΓΑΤΥ ΟἿ ΛΠ 6 ΟὈΒΟΌΓΘ Ρ]Δ06Β5, ΟΥ̓ τὖ 15 ΘΟ πΠΘα ο ΘΟ ρδΙδίιγ ] Υ 
ἔδυ. Απά {π6 Ὀοοῖκ οὗ Ο, δι, ομη (οοροῦ, ρα] Πβῃθα ἰονγαγὰβ {Π6 
οἷοβα οἵ  οἱρύθοπι ἢ οοπίυτΥ (1791), δηα ῥῬχοζοβϑίηρ' ἴο θχρ]δὶπ 
ἴοαν Βυπατοα ἰοχίβ οἵ ΗΟΪγ Βουιρύαχο, 15 ἃ ὙΘΓΥῪ ΤΩΘΔΡῪΘ 8η4 πη580- 
ΟΟΒΒΓᾺ] αὐϊοτηρὺ 0 οΎΆΡΌΪΘ πὰ βοὴ απ Που 168, πού ἰἢ6 ργραίθϑὺ 
ΟἾΘ5, ΠΟΥ ἴὰ {86 ἰτ6 τηρίδοα οὗ ἃ. τηϑβίου-ου το, Οπ6 βῃου ἃ μᾶνο 
αχροοίοα {παὺ {π6 οΟὔβοιτθ ρίδοθβ νου] μ6 νγ6}} ὀσρουπάθα ἴῃ ἃ ὁου- 
ἀθηβθα σομητηθηίαῦΎ, Β80} ἃ8 ΟΡ 8. Βυῦ {815 185 πού ἀοῃϑ 1ῃ ἴ{. 
ΤΉΘΡΘ {86 τρα ΠΥ ἀΠπου]ῦ ραββᾶσθθ τοῖν πὸ ᾿Ιρης, Α πυροῦ οὗ 
αἴνουϑθ ΟΡ θη 8 δχοῖααθ {86 Πρῃῦ πΠ]Οἢ 15 τγδηίβα, 
ν6 οδὴ ρῖγθ πὸ Γ]68 οα {π6 βιιθ)θοὺ οὐἨ οοπιηπηθηίασῖοθθ, ῬΘΥΠαΡ8 
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[η86 (ὉΠονηρ Ηἰηΐβ τηδὺ ΡῈ ἀβο] τὸ βοΐ ἃ8 Μ1ΒῈ ΤῸ συϊἀληοθ ΟΣ 
ΤΩ] ΟΥΤΩΔΊΙΟΗ :---- 

1. ἘΔΟἢ ομ6 βΒῃου]Ἱᾶ 6 οϑγ [Ὁ] ἕο ὁμοοβα τ μδῦ ἅγὸ {86 Ὀοδῦ ἔργ ἐπ 
ῬΌΓΡΟΒΘ μ6 μᾶ8 ἴῃ σῖθγ. ῬΙΟΌΔΡΙΥ {{18 τοὺ δ6 Θοπβιἀθγθα 8ῃ ΘΕΒΥ͂ 
ΤΠϊπρ' ἀταϊα {π6 ναυϊθῦυ δπα σΟΟσ685 οὐ βιοῖὶ μ61085 88 οχιδί, Βαΐ (Π6 
ΨΟΥΥ ὩθΙΏΌ6Γ Οὗ {πὴ ΤΟΠΘΥΒ 1ὖ ἐπ6 τόσο ῬϑΡίχπρ 0 τη κα {Π6 
Ῥοβύ βοϊοοοῃ. Τποβο ὙΠῸ 816 ᾿Ἰποχρουϊθηοθα τδύ 6 ΤοΔΠΪΥ τα ]816α, 
ἴου χὰ θο ον {μαὖῦ ἐπ6 ργϑαῖ Ρ.}Κ οἵ νψηδέ διὸ οδ]Ἱ]ϑα δοριριθηξαγῆοα τὶ 
ἘΣΠΡΊΙΒΗ ἀγὸ οὗ {16 86, δπα Ἀπ θβουσίησ οἵ {π6 πᾶῖηθ. ΤΉΘΥ ἅτ ποῦ 
ῬΙΌΡΘΙ δχροβιθομθ. ΤΉΘΥ ἃ16 ἃ οΟ]]βούιοη οἵ γηϊβοθ! ] Δ ΠΘΟΌΒ ΤΘΙΛΆΥΪΚΒ; 
Βολ6 χϑ]θνδηῦ, Οὐ μοΥΒ ποῦ, Ὑγιδ ΒΘΙΤΩΟΠΊΒΙ Πρ τηϑίο 0 ΒΠΡΡΙΥ 186 
ὈΪδοβ οὗ ἃ οἶϑαῦ ἀπ {Ὁ}} ὀχ πίδιίοι οὗ {π6 ταθϑπῖπρ Ἰηὐθπαθα ὈΥ {86 
ΒΔΟΙΘαῖ δαΐμουθ. ἝΟαὉοα ΘοΟτητη θη α 168 ΔΓ 6 Ταγ6. [πα Ἔργθηῦ ομμ68 Δ γΘ 
ῬΙοὐ 1]. Ἡΐποο {π6 πϑοθββιύυ οὗ οασίϊοη πὶ {Π6 βοϊθοίΐοη. Ἐδ σῃο 
ἀοβῖτοθ ἴο πον {86 βθη86 οἵ δουιρύυσα ταπβί Ἰοοῖὶς οαὐ ἔοΥ βυαο ἢ ἡγου 8 
85 ΕΓ στϊίθη ὈΥ͂ ἸΘΔΙΘ(, 5.118], Τα ]οΊου 8, ἰΔγρ6-τηϊ 66 τλθη, 150 
ἀδνοίθα {ποῖ μοϑὺ γϑαῦβ ἴο ὑπ 6 Ῥϑύιβαὶ οὗ {16 ῬοοΪτβ τ οὶ {πον Ὠδνθ 
Ἰητουργοίθα, Α ὙΘΥῪ ἴθ β.οἢ 816. Τοῦ γα] 0} 16 ἐμαὶ ἃ {μουβαπα 
ΒΌΡΘΥΒοΙΔΙ ργηοαποίϊομβ, ργοοθθάϊηρ ἔτοτα ᾿ἱποοτηροίθηῦ ὙΙΈΘΙΒ. 

2, Τὴ [Ο]Πονίπρ {86 Θοιη561 ΠΟΥ βαροσοβίθα, {86 βύπαθηῦ ΜΨ11 α0 
Ὑ0611 ἰο φγοϊα Θχροβιίουυ ὙγΟΥΪκ85. ἡ ΒΙΟΒ ἃ ΓΘ ἸΔΡΡΘΙΥ ΘΟΙΡ1]6α ΟΥ ἰΓ8η8- 
ΒΟΥ 66 ΤΡΌτα οἰμογβ. [Ὁ 15 Ὀούο ἴο ρῸ το 016 οΥἹρῖπα}8Β ἐπιθγαβ Υ68 
τὰᾶπ 0 τοροίοπβ οὐ {μϑῖὰ ὈΥ ἃ Ἰαίου ψεῖΐοσ, [[ΠΠ66 7. ΘΟΙΩ ΡΠ] Δ. 018 
γγ6 ποθ Δουαρτηθηΐβ ἃ μα ΘΟΠΘμΒδ Ί0Π8, 85 γ706811 85 1μοβ6 ποὺ ῥἈ1Ὸ- 
ἔϑββθάϊν ἰαΚθη ΤὙῸΠῚ ΌΣΟΙ ΤΟΥ ΚΒ, ὑποιρ ἢ τϑα]γ Βὺ, Τὰ Ὁ ΌΥΪΟΥ 
Δη 4 Μη Β 15. ἃ ΘΟΙΩΡΙΪ]ΔΕΙΟΗ, ἃ Πα ἃ ὙΘΙῪ ἸηΘᾶρΡΤΘ Δηα 1ῃϑΠΠο]θηῦ 
0η6. ΑΑ. ΟἸαυκοῖβ 186. 0016 Ὀούνου {π8ῃ ἃ. δουιρι] δύο ρϑίμουθᾶ οαὲ 
ΟὗἨ την ὨΘύθΟσΘΠΘΟΤΒ ΒΟουΤΟΘθ. 1[1)06Ἃ}8 15 50} τόσ 80, 8η ἴπ- 
ἔουῖοσ. ὙΏΘΥΘ 185. 8180 ἃ ΘοΙητηθηΐασυ {το Η ΘΗΥΥ δηα ϑοοίξ, τηϑηπ- 
Τούυτοα Ὀγ δοῦρα ϑίοϊκοβ, δηα ρα Βη6α Ὀγ (86 ῬοΠρίουβ Τυδοῦ 
Βοοϊθῖγ, Τὴ ΨΕΥΥῪ δχίθηβινα ὁπ6 οὗ ἐ}6 8, ἴῃ Ατηθσῖοα, 15 ΘΙ ΘΗ͂Υ 
ἔγοιη ϑοοίί, Ηθηγυν, δα Ποδατιᾶσο, Ὑἥ 8 τϑοοασαθπα {μ6 βὐυαοηΐ 
οαΥΘ ]Π]ν ὑο οβοῆθν 411 βυο, ἔῸυ ἢ6 οδ. ΘΆΒΙΥ Ῥγοοῦχα ἔδι θούϊου; δια 
Ἰ15 {Πππ|6 Ὑ11 οἷν Ὀ6 ψαβίθα ἴῃὰ {Π6 1} ρῬόσιιβα!. (Ομ οπΒ ἃγΘ. 
ΘΟ ῬΑ ΘΙ 6] νγουίῃ]658. ὙΠΘΥ Ργοοθϑα ΤΠ ἸΌΤα ἸΠΊΘΙΊΟΙ ΤΏ ΘΉ, ὙὙΠ0 ΨΘΥΥ͂ 
οἴνϑῃ ἀο ποῖ πον {μ6 βοϑὺ σουκβ ἴο ἰακα δβ ὑμ6 Ὀδβδὶβθ οὗἁἨ {Π6]} 
οχίγδοίβ, 

8. [ἢ πβῖηρ' Θομημηθηΐδίοιθ, 76 ΘΑ ΠΘΒΟΥ δάνιβα {π6 τϑϑᾶθυ ποὺ ἰοὸ 
Ἰθδῃ ἀπάαϊν ἀροη {Πδϑῖη. 1900 ποῦ Θι ρου {μθτὴ ἃ8 ἃ βΒοβοο-ῬΟΥ βὑπαᾶν- 
ηρ' {16 τοῖς δπα 1, οἸαββίοβ ἀο68 ὑγαηβίαἰΐομβ, ΤΏΘΥ βμου]ᾶ 6 
Ϊκορύ τὰ {6 ῖν ῬΓΟΡΘΥ ΡΪδοθβ, μ]οἢ 15 {Πμαὺ οἵὁἨ αϑϑίδέαπἶβ, ποῦ ρουροίμδὶ 
συϊάθθ, ΟἿἿΪ δ υοῦῦ Θῃ]οϊη θα 815 αἸΒΟΙΡΙ6Β ἐο 68}] ὯῸ Τηδη Τηϑδίθυ Οἡ 
δον, ὙΥ̓́ΒΘη ὑβογοίοστα Ουρείϑη τγα8 δοουβέοτηθα ἰο 0811] Του α]Π18 ἢ 
Ὀγ {Π6 πϑηηθ ηιασίδέθγ,, δια [0 ΒΥ ἴο 8156 βθογοίασυ ἐα ηιΐλὲ πιασίβέγιηι, 
ἢ8 ὑγβηθρΥΘ ΒΒ α {86 Βρ:Π1Ὁ οὔ [Π6 ργθοορύ. Απμα 80 068 ΘυθυῪ οὴ6 Ὑ80 
ΤΘΪ165 ἸΤΡ]1ΟΙΟῪ ΟἿ ΟΠ6 ΟἿ᾽ ὑπῦο οοτητηθηΐαζουβ, υἱγέμαϊψ οὐθοίάηρ' ΤΠ θ τὰ 
το δὰ 1π|81Π016 βίαπααγα ἰο ἰτηβο ὅβθ0} 5] αν δ Βα τη! ββίοῃ οἱ 
1{π6 τιπογβίδηαιηρ' 15 ΟρΡροβϑᾶ ἰο {86 σϑηΐαβ οὗ Ογιδυδπιγ. Τὺ δὺ- 
675 {86 τοϊηᾶ, οἰἴδβούπδ! ἢν ργθυθηηρ, 411} τρηῦ οχϑγοῖβα οἱ 105 Ῥονθῖβ. 
ΤῊΘ τηϑη ΜὙ͵ἘῈῸ [ὉΠ] ΟΥ5 186 σΟΌΤΒ6 1 αἸοβοἢ 18 ὙγΘ ΕΚ, δπα ἢ6 1} 
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ΒΒΌΓΘΩΙΪΥ Βθοοτη6 ἔθθθ]οῦ ἴπ ταθπίϑὶ υἱροῦῦ ΟΥ̓ οομθηυϊπο ἴῃ 1, 

Ῥγουό αἷ! ἐπίπφε, βαγ8 ἴμ8 Δροβίίβ Ῥαὰ]. Ῥσονθ πᾶ υᾶρο {π6 γεῦγ. 

Ὀόδέ οοητηθηΐαίοτγε : ἸΠΕΥ 816 {81Π06 Π|Κ6 γουγβα]ῇ, 

4, Το ποὺ πορίβοῦ ἐπμ6 βοιρίατοβ ἐμϑιηβονθβ, δᾶ ἀῃά ρϑσιιδθ 

ἔθοα ἀΠΠροπΗγ τ 1186 οοιηπιθηίασθβ ἃΓ6 θη ρίογθα. [πάθρἀ ᾿ῷ 18 

οὐἶγ ἔμυ5 {μα΄ ὁπ οτι ῬΟΒΒΙΌΙΥ 86 {Π6 ἰαὐίον αὐὶσῦ, Τρ μου ὉΥ͂ 

{π6 ΒΙΡ]6 1{561| βϑασοβίηρ ἐμοῖο τ μϑίμου {Ππἰποβ Ὀ6 80 88 {ΠΟΥ͂ ἃ1γ6. Τθ- 

Ῥτοβεπίθα. ΤΠ Βϑίωδῃβ δοίθα {Ππ8 ἢ τορατα ἰο {86 Πγχϑὺ ὑθϑοῆθΥβ 

οἵ ΟἸβμδηῖτυ ; δηᾷ ΟἸτιβίζαπβ τηπϑὺ ἄο 1ῃ6 βᾶπιθ ἴῃ τθίϑθιοι ἴὸ 

δχροβίἴομβ. [Ὁ {ΠΟΥ οἀπ ἀπαογβίαμα ὑπ6 ϑουιρίατοβ ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ΡΊΠΔ] 

Ἰδηρτιαρ68, ἰ Μ11 θ6. 80 τησοῖ {π6 Ὀϑίζου. αὐ 1Ε {ΠΟῪ οαππού, {Π6Ὺ 

{06 ππποῖ πιοτα αὖ {μ6 ΠΊΘΟΥ οὗ {πὶ συϊάθ8. ΕἸΘΓΥ 018 ὙώΟ 15 

ἀοάϊοαϊοα ἰο {π6 βαοσβά οἵδοθ οὗὨ {π86 τοὶ ἰδ υ οὐρμῦ ἰὸ Κπον {μ6 

οὐἱρίπαὶ βουϊρίαγαθ. Ηον οδῃ Π6 ἠυρ8 ἴῃ 8} ο8568 ΤῸ Πλτη56}} ψ τ ἢ- 

οαΐ {π|8 Κπον]θᾶσο Βαΐ νη {88 τηθσθ ΕΠΗρΡ 188} τθδά θυ Βῃου ]α ποῦ 

[1] ἰο βίαν ἐπ ἰοχὲ δ5 μ6 μᾶ8 ὺ ἴῃ {π6 δυνμονῖβθα νϑγεῖοι, 1η66- 

Ῥαμάθμ νυ οὗ οουαπιθηίαΐοτβ, δα ἴουτα Ἠ1Β ΟΥΤᾺ ΟΡΙ ΠΊΟΝΙ οὗ {86 τιϑδῃ- 

ἴῃρ; ἔου 1 μα τυϑῖέβ {1 8 8668 ψ]ιαῦ οὐμιϑὺβ {Π|η]ς ἃ μα ΒΥ, Ἦ6 ΤΗΔΥ͂ 88 

176}1 οδϑαβθ ἰο οασβ δουῦ 81] ββραγαΐθ ϑχδιην πϑίϊοη, Ὁηα τ δ σι ἈΪΠ561 

οομ θη θα! ἴο Ὠ1Β ἀρργονϑά τηββίθτβ. 
ὅ. Οὐζονὶς ραγίδιια ντ6 Βῃο.] 4 τ ΙῪ τοῦθ οα {{Π| Θχροβιοη οὗ ἃ ῬΙουΒ 

{πᾶη οὗ ἃ ἔϊγοϊίοιβ τα8ῃ, [Ὁ 86 15 ἴδε τόσο {Πκοὶγ ἴο δὐτῖνϑ αὖ {Π6 

ἐσαῃ. Πδδρ- οποα ῥἱθὺν 18 ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ 0 δἄμιοθ 8}} {Π|| τηϑδῃϊηρ οἵ 

[π6 ϑουιρίασββθ, ββρβοίδ νυ {μϑῖν βρίτιραλ! ὑθδομίησβ. 566 ΠΟῪ ΒΌΘΝ 

θη 45 ἴμαίμου, Οα]νίη, δῃᾷ Μοαποίμομ ραποίγαθα ἰηΐο {π6 ὑ{Ὲ6 

ΒΘοΙορῪ οὗ {πὸ ΒΙΡ]6, υπίο! ἀπο 108. ἀϊνίπθ βϑύουθβ οἵ ἱγαίμ; Μ 8116 

βοιηθ ἰαίθ ἰα ουργοίθυβ, ροββθβθθα οἵ Ἱπῆπι ο Υ ρτθαῦου δανδηΐαροβ, 

μανίηρ 81 [86 Δρρ]ίαποοβ οὗ Ἰϑατπίπρ' απ μῖπι {πθῖν τθαοῖ, μᾶνθ ΒΊΟΥ 

β]64 ποὐνεπείαπάϊηρ. Απᾷ ψ ἢν} Βροδαβα {Π0 0 Ἰδοκοά {6 τιραί 

βρί τυ --ἴμο βρίτῖῦ οὐ Βα οί {γ πηου]αϊηρ; ἀπᾶ συ!αϊηρ' 41} [1611 ΤΘΒΟΌΓΟΘΒβ. 

Ἦσον μὰ Ηπὶρ [αι]ο ἴῃ ἐμ6 Ῥρβαίτηβ ' Ηον μὰ8 Ῥϑαϊυβ [8110 1η 

(6 οβροῖβ! Μαίουῖαὶ υἱθνβ οἰουαοα ἀηά οἱορσρβα {{ 611 τα]π68, 

Ἑγοη Μδοκηίρμῦ, τί ἰδ πυταθγουβ ΘΧΟΘΙ]ΘΠ668, 15. ΘΟΙΑ ΡΟ ΕΛ ΟΪΥ 

ατν ἀπ 58 0}6855, 80 πηποἢ 80 ἐμαῦ τ]8 80] Πᾶνο ΒΓΟΠΡῚΥ βαθρθοίοα 

π6 ἄορι ἀπᾷ οχίοηῦ οἵ ἰδ ρἰθίν, μδα 6 ποῦ β6θὴ Υϑτλουθα ἔγοτῃ {Π6 

ἰὐϊθαπαὶ οὐὨ δαυίμ]γ οὐ ]οῖβπα. ΟΥ̓ {μ6. βᾶμλθ ἀγν Ομαγδοίθυ 18 ΔΊ ΥθΓ, 

Ἰαάσίηρ αὖ Ἰοαβύ ἔγοτα βοη!θ οἵ μῖ5. ΘΧΡΟΒΙΠΟΠ8Β, ΘΒΡΘοΙΆΠγ ὑπαῦ ὁπ 

ΤΠ οΠπΒ Οοϑρθὶ. Βυΐ 5[ου 15. ἔγθβῃ, ν]ἱρόγοιβ, οὔ͵ σΊΠΔὶ, ουϊποῖηρ ἰῃ8 

βρίτῖῦ οὗ δὴ δοίΐνο δπᾶᾷ νγαῖτὰ Ὀἱθίγ. {ποτ 15. 11{}6 ἀουθέ {μαΐ {{6 

παίυτο δηᾷ ἄθοτβθ οὗ ἃ πιδηβ ἀθνοίζομαὶ μαθ᾽85. 11} προ 818 ὁοπι- 

τηθηΐβ ο ἐμ6 1016. 
θ. Ηλνίηρ βοϊθοιθᾶ ὃ δοτωππθηίαίου 00 Ὅ8 Ομ ἢν βίιιοα, Ὠ15 

βέγοηρ; ροϊπίβ Βῃου]ὰ θ6 οὔρβευνθᾶ δηά ποίθᾷ, Η β ρθου ταν 6ΧΟΟΙ- 

Ιδθοοα βῃουἹά 6 πιεῖ ἴῃ {86 τηϊβᾶ. ΕΥΘΙΥ Οη6. ιᾶβ ΒΟΙῚ8 

ομαγαοίοτιβιῖο ἀπ} 1168. ὈΥ Μ ΟΝ Π6 18 θαϑὺ Κποῦσῃ, ἀπά ἴῃ Δ τον 

[ἷ5 Ῥχϑδιλΐηθηοθ 1686. [μοῦ {86 τηοϑῦ νϑ] 8} ἔθαιτοβ οἵ δ οἢ Θσχρο- 

εἰδοῦ. 6 ΘΑΥΘΙΌΏΠΥ αὐϊοπαβα ἰο, [ὉΓ (Π6Υ 8ἅτ6 Θῃ 64 10 Θοτηπηαπα 8 

ἸΔΟΥΘ ΣΟΥ ἀββοηῦ ἀπά [0 Ομ Φ]Θηρ 6 ἃ ὙγαΣΤΏ ΟΥ̓ ἈΡΡΤΟὈδύϊοιι. Οη {16 

οἶμοὺ μβαπά, {π6 τεϑαῖ ροϊηΐβ οὐἨ δϑοῖ νν1}} 4180 τϑααΐγο αὐξοηύϊου,, ἰμαΐ 

(ΠΟΥ τοᾶῦ 6 δγοϊάθᾷ. Μοβϑί οοιμηπηθηίανῖοβ Βᾶνο ὉΠΟῚΡ γα 0168. 8 
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Ὑ06}} 5 {ποῖν βχοϑι]θποῖθθ Τοῦ {86 βυυσοηῦ 6 ἀνγαγθ οὗἉ [π6 ρῬοϊηΐβ 15. 
ὙΒΙΟΝ μῖ8 Ἰανουσῖία Ἔχροβιίου ἰΒ ταοϑὺ [ΠΟ ]Ὺ ὑο ὈοίδΥ ΒΒ ΘΑ ΚΠ 688, 
δοα δα ψὙ11] ποὺ 6 τοϊβἰοᾶ. Τῆὺυβ ΗδητηομαΒ {Δ1]1ηρ' 18. 815 Ἰθαπίμπρ’ 
ἰονγαγᾶβ [6 Οποβίϊοβ, βοὰ μα ἢπαᾶβ ἃ οἴὔδπου ὑθδῃ {π6 βαογϑὰ 
ΥΙΟΥΒ ΟΥ̓ΟῚ ἰηὐοπαδά. 

7. Βονατθ οὗ {δοβο ᾿ἱπίθρυθίουβ το Ιου ἴο 6 βίπραϊαν ἴῃ {Π6}Ὁ 
ΘΧΡΙΔπδίϊομϑ, ΟΓ τὰ ᾿ἰπίο ἱπρΘΏΪΟῸΒ. ΠΟΥΘ] 168. ΤΠ6 τοϊηβ οὗ βοῖμβ 
ΔΥΘ παίυγα ΠΥ Ῥτοπθ ἰὼ {μῖ58. ΤΉΘΥ {|κα ἰο δ6 αἰογθηύ ἔτουη 86 ὶν 
ργϑάθορββοσβ. Ὦζγ. Α. ΟἸαυκα Βαᾶ βουπιθίπρ' οἵ {π|58.ι θποθ ΒΒ αρό 
ἴον {86 ϑογροπξ ἐμαὺ ἰοιηρίοα Εἶνο; [18 Ἰποϊηδίίοα ἰο μη κ ὑπαῦ 
ἘΠΠ]6ἢ τγὰβ πού [θα Ὁ γαυθης Ῥαΐ ὈΥ̓͂ τηθγομδηΐβ ΟΥ “γαδέαπϑ ; 8 
Δθμούθποο ἰο ΒΙΒμορ Ῥϑᾶγοθ ἴῃ Ἰηφουρυθύπρ' “ οη6 ἰμϊηρ 15 πϑοα ] ἢ 
ἰο πηϑᾶῃ ομΐν Ο0η6 αἰδῆ, ἐδ πϑοθβϑαῦν. ὟΝ ᾿ᾶγθ σγοαύ ἀϊβίγαβῦ ἴῃ 056 
ψ80 αἰδοίβ βίῃρυαῦῖίγ. Ηδ 15 οἴὔβϑηῃ βιπρα]αυ]ν ΤΌΟ]1ΒΉ. 

Τὸ σου]Ἱά 6 Θϑᾶϑύ ἴο Θσθιρ ν (86 Ῥγθοθαϊηρ πἰπίβ δπα οδα οη8 ὈῪ 
ΤΏΘ8 8 ΟΥ̓ Ῥαββαρϑβ ἰακοα οαὐ οὗ οοτητηθηίαΐοσβ. αῦὺ 1Ὁ 15. ὉΠηΘΟΘΒ- 
ΒΔΙῪ ἃπαᾶ σπου] Ὀ6 ππρτδοίουθβ. [1 ΤΠοῪ 5881} φρύοόονθ οἵὗἠἨ {μ86 ἰϑαβῦ. 
δἀναπίαρα ἰο [86 ἱπαυϊτησ βυπαθηΐ, ρα αηα οὐνιουβ ἐπουρὶι ΤΠ6Υ 
Ῥ6, {Π6Ὺ Μ1Π1 βοῦνϑ ὑπ 610 ῬΌΤΡΟΒΘ. 

ΒΟΟΚ᾽ ΠῚ, 
ΤῊΞ ΒΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΒΙΡΤΌΒΞΒΕ,. 

ΟΗΑΡΤΙᾺΕ 1. 

Ἡλνινα βἰδίθα [86 ρθμοτα] Ὀυϊποῖρίοβ οὗἩ ἰηὐογργοίδίοη, νγ6 Ῥτοσθοᾷ 
ἰο ποίϊο ψ μαῦ 18 ὑθυταθα βρθο Ιλ] τη ογργοίαϊοη. [{Ππ66Γ {818 [ΟΡ16 18 
᾿ποϊαἀοᾷ {μ6 ᾿πἰογρτοίδιου οἵ {86 ἢρυταίίνο Ἰαπσπᾶρα οἵ {86 Β10]6, 
οὗ 18 ΡοθίΎυ, οὗ 105 ὑγρ68, Ῥσορθοῖθβ, ἀοοίσιηδ! δηα τηοχϑὶ] ῥαγίβ, 108 
Ῥτοταΐβοβ δηα ἐπγθαίθαϊμρβ, ΟὗὁἨἮ Ῥαββαροβ βαια ο 6 σοπίχϑαϊοίοσυ. Α 
δυϊπρ' οἷοβο ὕο [86 8016 νν}}} Ὀ6 {Π6 οομβιαογδίίοη οὐ {πδὖ ᾿πΐδυθηία 
Τϑδαϊηρ 8η6α ῥγδοίϊοα! Δρριϊοαίίοι οὐ {6 δου ρύυτοβ πιμβουῦ ἡ ΒΊο ἢ 
ΤΗΘΥ͂ οδπ Ὀ6 οὗ πο ροιταδποηύ βομθῆύ ἰο {π6 Πϑϑε, 

ἹΝΤΕΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΝ ΕἸΟΌΒΑΤΙΥΕ, ΤΑΝΟΌΔΟΕ,» 

 ἙἸρυτοῖίνο ἰαηραασθ 88 1.8 οὐἱρίη ποῦ τποΓΟ]Υ ἴῃ {86 ἀΠΠου Υ οὗ 
Βπάϊηρ βυϊία}]6 ᾿τογαβ ἴο Θχρυθδβ νϑεῖοιβ τηϑηΐαὶ βίϑίθβ 8} Θμ οὕ Π08, 
Ῥαύ 1π (μ8 οοπδίϊα οι οὔ ταἰϊπᾶ (86. [ΔΚ 811 οἴμιϑυ ῬοΌβ, ἔπόγο- 
ἔογβ, 1[π6 Β10]16 δσβῖθι8 ππᾶρθβ θᾶ ταθίαρμπουβ, [ὺ οου]Ἱά πού ὃ68 
1η 6 ΠΡΊῚ 016 τ ιπουῦ ἰἄοα, Βα 0 Βα5 τοοσϑ οἵ {πθπι ἰδ τιᾶην ὕτο- 
ἀαοίίομβ. Τὸ αδομηπάς ἴῃ βρυταίνα ἰαησαᾶρο, 16 ᾿τηᾶρθβ ἅτ πού 
ΟΠΪΥ Δρρτορεῖίαία Ὀὰΐ τθαποπί. Απά ψ8116 ὉΠΟΥ͂ 8.6 ΠΘΟΘΒΒΑΙΤῪ ἰὰ 
ΔΙῸ 850 οὐμπδιηθπίαὶ, ἰτηραχἐϊηρ᾽ 1186, Θταρμδβίβ, δηᾶ. Ῥθδαίγ. 

ΤῊΘ Ἰαηρααρο ἴῃ πΒΙΟΒ (μΠ6 ΟἹ Τοβίαιαθηὐ 15 πυιυῦθῃ 18. ἃ ὙΘΓΥ͂ 
διηοϊθηῦ ὁπ6. Ηΐδμοθ ἴὉ ραχίακεοβ οὗ ἃ ομβαγδοίου. βοιβθνδύ αἸγθηΐ 

ὙΟΙ, 11. οσ 
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ἔγομῃ ἐμαὶ οὗἉ πιοάδτῃ οοπηροβιἴομβι Ηδνΐηρ {π6 βίδπηρ δὰ δἷν οἵ {π6. 
δοϊίααθ, {86 βίγ]6 νατῖθβ ὕοτα {μα ἔοαπα ἴπ ᾿αίαν σσουκβ. ΤῈΘ 

ἩΘΌΓΘΥ τγᾶβ ΘΟΙρΡΑΓΔΕΘΙΥ ῬΟΟΥ ἴῃ ἔοττη58 πα ἤδχίοῃβ. ᾿οοογα!ῃρ]Υ 
ΘΥΤΩΒ ἃγ6 υϑοᾶ [ῸΓ ναχίουϑ ῬΌΓΡΟΒΕΒ, σίνιηρ τῖδα ἴο ἃ τυ] ὐπ46 οὗ 

ἰορῖοβ. ΒΙαῖν ἀθβουῖθθβ ἤρτισϑβ ἴο "6 {μεῦ Ἰαησθαρο τ ΒΙΟᾺ 18 ῬΡτοπαρίθα 
δἴἴμον ὉΥ {πμ6 ᾿πηαρίπαίοπ οΥ ΕΥ̓ {86 ραββίοῃβ.'ἱ: ΒΥ τμθίουϊοιαμβ 
ΤΏΘΥ ἀτθ ἀβύθ!]ν αἰ νι 464 ᾿πύο ὑνγο σγθαῦ οἰαββ68; βρατοβ οὗ γογάδ ἀηά 

βσατοβ οὗ {πουρμῖθ, ὙΤΒΘ ἴουταθυ, ΘΟΙΏΠΛΟΜΪΥ ΟΔΠ]6ἃ ἰτορθβ, θοη- 

βἰϑῦ ἴῃ ἃ γοσΒ θοίηρ' ΘΠ ρ]ογοϑα ἰο ΒΡΗ͂ βοτηθίμιηρ αἰ δγθηύ ΠΡΌΤα 

18 οὐἱσῖπαὶ ἀῃα ῬΥΪγα ἴν Ταθϑ πὶ ηρ᾽; 50 {πα΄ ὈΥ͂ Ιἰοτῖηρ [μ6 σογα [ῃ6 

ἤσυτα 18 ἀοϑίτογθα. Τβῦβ σθη οἀά 15 ἰϑττηθα ἃ δι, {8π6 ὑγῸ}68 1168 
ἴῃ {π6 ποχά διπ, ΒΙΟΒ ἰ5 ἐαγποα 5146 ἔγότα 108 οΥἹΡΊΠ8] δηα ῬΓΤΌΡΘΟΥ 

τηθαηΐηρ (0 ἀοποίθ Ὑμδὺ σῖνοβ τηθηΐϑὶ ἹΠῸππαὐϊοπ, τνᾶτταῖμ, δηά 

οομαΐοσ. ΑἊΑὐ {πὸ ββῖὰθ πὴ Εἰ ἴβ ἐοιτηθα α δἠϊοϊά, ἴθ [86 βδπλθ 

ὑτορίοαὶ ταθηποῦ. ΕἼρΡΌΤΕΒ οἵ ἐβουρῃῦ ἀραῖπ, ΒΌΡΡροΟΒΘ ψγογὰβ ἴο 6 

ἀδοα ἴῃ ἐποὶν Πἰου8] ἃπα ῬΓΌΡΟΙ ταθϑηληρ, πα {π6 ἤραγο ἰο οοῃβίβύ 

ἴη {π6 στη οὗ {ποιρῦ, δ8. ἴῃ δχοϊδτηδίίοηβ, ἱπίθυυορδίοηβ, ἀρο- 
Βίσορ68, ὅζο., ΒΘ γ8 086 βᾶτηθ ἤριγ6 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ῬγΘβουνϑα ἴῃ {π6 ἐπουρβῦ, 
Ὁπουρἢ (μ6 ψγογᾶβ θα ρ]ογθᾶ δ6 νϑιιθᾶ, οὐ ἰτδπβίαίθα ἔγοιη ὁπ ἰδη- 

σπᾶρα ἱπίο δποίμοσ. ΒΙαῖνγ βρβᾶῖβ β!]ρ  ηρῚῪ μόσονον οὗὨ [6 ἀ185- 

Ὠποίΐοι ἴῃ αποβίίοη ἀπ βαρσοβίβ ΔΏΟΙΠΘΥ, ν12. ἤρττο5 οὗὨ ἸτηδοΊ Δ ΟῊ 
ἀηα ἤρατο οὗ ραββίοῃ. Βυῦ {18 15 ποῦ ται οἰθδσον ὑμ8ῃ [Π6 ἔουταογ, 
ποῖίμον οου]ᾶ τὲ αἰνγασβ Ὀ6 οαγθα ουαὖ ἴπ ργϑοίϊοθ. 

Ασρογάϊπρ' ο βοῖηθ δαίμοῦβ ἤρατε δηα ἔτορ αΠΠἜἔον 88. σόπμδ ἃπα 

βροοῖθ6.. Οἴβοῖβ ἀρδίπ σου] τηϑῖκθ ἔμθτα αἰ θγθπῦ μηρΒ ὈΥ βαυπρ' 
ἴπαῦ τῸΡ6 18. ἃ οβδηρα οἵ 86η86, Ὑγ 8116 βραΓΘ 18. ΔΗΥ͂ οὐμϑιηθηῦ οχοθρύ 

Ὑ Πα ὈΘΟΟΙη68 850 ὉΥ͂ Βι0 ἢ ομδῆρσο. Βαΐύ {{656 ἀἰβύποίοηβ ἃΓ6 π156- 
1655. δ 5881] ΘΠΊΡΙΟΥ {μϑῖὰ ᾿π θγομδηρ ΆὈ]Υ, 885 4150 ὑπ6 δάἀ]θοίλνϑβ 
ἐγορίοαϊ πὰ βσιγαξίὝοε. ΖΤνορίοαϊ 18 ΟρΡροββα ἰο ἐριργοροῦ; βσιγαΐίυθ 

(ο ἰϊογαῖ. ὙἼῊ6 Ῥύόροὺ βομηθθπηθβ σοϊηοῖ 688 τα ἢ {Π6 ργίηιϊξιυθ. ΟΥ̓ 

ὀγίφίπαϊ εἰρη βοδίίοι, ἀπ ἐμϑγθέουθ 108. Βυποηγτηθ ἰἶζεγαὶ 8 ὈθΘα 
τ]ςοη 88 θαυϊναϊοιῦ ἰο ργίπιϊξίυοε, Ῥπαὺ {815 185 ποὺ αἰνγαυβ [6 οΆ86, 
ΤῊ οτἱρίπαὶ βιρηβοδίλοῃ τλὰν παν ρῸπΘ οὖ οὗ πι80, πᾶ ἐπθῃ 116 
Πογαΐ αβϑυταθβ {86 ρἷδοθ οὗ ἐμ8 ργίριαγψ, ἃ8 [Ὁ ἃ8 υϑίδίββ ὕο 8808. 
ὙΠΟ ΒονθυοΥ {886 ΡΥΙΠΊΔΓΥ 15 50}}} ἴῃ 86, {88 ὑτΌρὶοα] ΟΟΙΏΙΔΟΠΙΥ͂ 
ὈΘΙοηρΒ ἴο {6 ΒΘΘΟΠαΔΥΎ 86Π568. 

Τη {86 ᾿ητοχρτοίαθοη. οὐ ἰτόρῖοα] Ἰαπρααρα ὕνγο ὑμ]ηρθ ἃ᾽6 10 Ὀ8 
οομϑἀογοά, γί, ἰο ἀἰβιηρυ Βῃ 10 ἔγοση τ Παῦ 18 ῬΓΌΡΘΥ ; ΒΘΟΟΠΑΪΥ, ἕο 
ΘΧΒ δ 16 ἴῃ σοΥγοβρομπάϊπρ' ἀπ ἀρργορτίαίθ ἴθιτηβ.Ό Τ88 ἢγβύ 18 
Ῥγδραγδίουυ ἴο {π6 βθοοπᾷ. ὙὍ86 βγβὺ αβοογίδτβ δῃα ἀθίθυτηϊηθ8 πμαΐ 
15 σϑΠν συταῦνο ἃμα 80 ἰπίγοάποοβ {86 οἰδοῦ, σβιοὴ 18 ἐΐθ ῬΥΌΡΟΥ 
ἑηἰογργοίαϊίοη οἵ ἴμ6 Πρσυταίινα ἀϊοίζομ ἀβοογίαϊποϑα, 

ΤῸ ἀϊβοονοῦ τ βοῦμου δῃ οχργδββίοιι θ6. ὑγόριοαὶ ΟἹ ῬΓΙΌΡΘΙ, σογίαϊῃ 
Τῦ]65 πᾶν βθθῃ ἰαἰά ἄοτσγπ ΟΥ Βοιιπθπθαίοαὶ τγιΐθσθΌ Α8. ἴδε 
ἃ5 6 ᾶγῦ6 δχϑιϊηθα {μοι ΟΥὁἩ ὁδη ἀπαογβίαπα {61} Ὡδίμσθ, ἰΠ6 0 40 
ποῦ Δρρθαῦ ἴο θ6 οὗἉ τοι 86. [πάρρα {ΠΟΥ οδἢ. ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὀ6 ἰοιτηρά 
γιιῖοβ. ΤΉΘΥ 86 ρΘΠΟΙΆΙ Οὐβοσναίϊοιβ ὙΠΟΒΘ ᾿ΘΠΘΠΟΥ͂ 15 ΤΠΟΙῸ ὩΘΡ8- 
ἔνα ὑμαῃ ροβιῦῖνθ. γατγΐουβ δυύμουβ, βυοῃ ἃ8 Πα πημδιοῦ, (Δ᾽ ον, 
ὅζο. τοοοιτηθπα {μαῦ {Π6 ῬΓΌΡΟΙ 5θη58 500] ΡῈ τϑίαιπϑα {1}} βοῖὰθ 

} Τιροίυζοβ οἡ Ἐποίοσις απ Β.1165 Τοςγ65, ϑοίαγο πῖν, 
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ανϊάθπί οἀσθθ Οὐ Ἡθοθββιὺυ μ6 ρῬοϊηίρα ουῦ: Ὀαὺ 85 ΤΠΘῪ ἀο ποί ἀθῆπϑ 
{π6 πϑοθβϑιῦ οΥ δσρίαῖη μα ΤΠΘῪ πλθδῃ ὈΥ͂ Δῃ οΥἱαάθηῦ οαπ88, [86 
τοῖο 18 Ῥυδοθοα! Ἵν ἀ861655. [ου ύ]685 ὑπ Ὺ ἅτ οουτθοῦ τῷ {ποῦ 
1ᾶδαβ ἢ {86 δἀιηοηϊδίοη 1056} βουβ ὑπαῦ {Π6Υ 86; Ὀὰῦ {86 σεν 
φοηοταῖ ἰαπφίασα οταρ]οΥϑα τοπᾶθιβ 1 4}1 Ὀπί ψαἰμθ]θββ 10. Ὀγϑοίϊοθ. 

ΗΘ ουϊάοηΐ σαϊι56 πΘΘ45 ἰο μα ἀοῆποα δηᾶά βρϑοιῆβθα, Τμ6 πεοεϑϑὶίῃ 
τοααΐταβ ργθοῖβθ οχρίδπϑίϊομ Ὁ γμαῦ ὁπ6 οχροβιου τ Δ  {μ| 0 βυοῃ, 
ΘΘΟΙΠΟΥ ΤΊΔΥ ποῖ, Α ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ ΤΊΔΥ 6 ογθαίθα ὈΥ̓͂ 056, ὙΠΘΥΘ 8ῃ- 
οἶμον ἄθοϑβ ποῦ 566 ἢ. Εγπθϑίὶ, μὸ Πᾶ5 ποίρα {Π6 ἀοβοίοπου οἵἨ {Π6 
ταδχίτη ἴῃ αποδίϊοπ, μ85 ρίνθη ἃ ὙΘΙῪ ΟὐΒΟΌΤΟ τὰ]6 Πϊπι5611, ΥὙΠΘΩ δ 
βίαίθβ ἐμπαῦ [μ6 ἰτορῖο8] τλΔῪ 6 σΌποΓΆ ΠΥ αἰβυϊ πο Βῃη6α “ΡΥ τοίουστιησ 
[86 Ἐπΐπρ᾽ βροίκοῃ οὗ ἰο οὔσ δχύθυ δ] οἵ Ἰπέθυ δὶ ΒΘΏΒ65, ὑΠαύ 18, ὈΥ͂ Το- 
ΟΕ] Ιπρ' 108. Θχύογ μα] οὐ Ἰπίθυμδὶ Ῥογοθρίιομ,"  μΘ Θπαποϊαίοβ τ μδὺ 15 
ἀαγ Εν ταοίργϑῖοαὶ. ΝΟΥ απ νγγ18 Ῥογοϑῖγο {πα Β0 ἢ. ΟὈΒΘΥ [018 8,8, 
ςς {π6 Ππ᾿|ογαὶ ταθϑμΐπρ οὗ ὑγομβ τηυδὺ Ὀ6 τοί πθα, τηογα 1π {πΠ6 Π18- 
τουῖοα] θοοΚ8 οὗ ϑδουϊρίυτθ, ὑμδη ἴῃ {πο86 ὙἹ1οῖ ἀγα Ῥοϑίϊοδὶ,ἢ ἃ1Γ6 οὗ 
ΔΏΥ Ῥτδοίϊοαὶ αἰλ]1ῦγ, Ὀθοδαδβθ οἵ {πον δχίγϑθιηθ ρϑῃβθγδ νυ. 

Τη δχδυπῖπρ'  ΒΘΙΠ6Υ Ιαπραδρθ θ6 {το ρ 08] ΟΥ̓ ΟΥΒΘΥΨΤΙΒΘ, γ76 ΠΘΟΘΒ- 
ΒΑΥ ΠΥ ΟΔΥΥΥ ὙΙ ἢ 5 ὑΠ0568 1685 ὙἹΠ1Ο. Βργϊηρ' ουύ οὗ ἱπηδύθ [β μἀθ 0168 1ῃ 
{86 ταϊηᾶ, ἀπ αι Θοτησηοη ἰο ταΐζομϑ] τθῃ. Υν 6 τϑίϑυ. ἴο {Π86 οὐἹοῖηδὶ 
τηξαϊϊομβ ἰὴ τηδῃ ΒΟ. Ῥγοοοϑᾶ ποτὰ {86 ἸοἰτΥ, πα 4}} ὑπὸ 14685 
νυ Πίοἢ παΐατγαὶ το] ρίοι ἱπου]οαΐθβ. ΤῊΙΒ 18 πὸ τηοσο ἴπδῃ τα αὖ 15 ἀ0η6 ἴπ 
ΘΥΘΙῪ ρατύ οἵἨἉ δχορθβϑῖβ Υ 6 οοῖαθ ἰο {π6 Β1016 τῖῖ ἃ οογίδίη Ὀ6]16 8 
γτοβρθοῦίηρ' {π6 παῦ8 δηα ρουξβοιομβ οὗ {πὸ 1)οἰύγ. 76 αν ἔμπαδ- 
τηθηΐαὶ ποίΐϊοηβ οἵ σβαῦ 6 ὁδῃ ἅο, δηα οἵ σψμαῦ 15 ΘΟΠίΥΑΥΥ [ο [18 
αἰὐἰχιθαίοθ. Υγ6 οδῃ πᾶσα οὗἨ πμαὺ 18. σομίουτηδ 8 ἴο {86 Ἰπῆηϊθ 
τηϊπᾷ, δη4α πιμαῦ 15 ποῦ. Ὗγ6 816 80 οοπδαα θα 48 ἠο μᾶγβ ἀρργθῇβη- 
βίοῃβ οὗ τῖρμῦ δηᾶᾷ πγοπρ, οἵ ουϊάθποθ ψ Β1ο οαπηοὺ Ὀ6 τοβιϑίβα ἀπά 
οὗ {πμαῦ ὙΒΙΟΙ 15 ΒΡΙΥ Ῥυόρα 016. Ἡΐθποο ἰῷ τπᾶὺ ρ6 ἰαϊάὰ ἄοσῃ ἴῃ 
ΘΘΠΘΙ 8] [θχτη8.--- 

ΤΗαὺ ὙΠΘμΘΥο {π6 Ἰτἴθγα] ταθϑηϊηρ οὗ συ ογΒ ἸηγΟΪν 95. 8 ἹΠΊρο85- 
ΘΙ γ, δὰ ἀρϑαγάϊγ, ἃ οοπγαϊοίίοπ, 1ὖ τηιδὺ 6 δραπαομθᾶ. ἴΠΠ66 0 
{18 νχα ποία 811 {πμαὖ νἱοϊαῦθβ {π6 Ἰηθυϊονα ροεοθρίϊοηβ οὗ τηδηκιπα, 
οὐ {86 στοαῦ ῥγἸποῖρ]68. οὗ παίαγα! τϑ]σῖοι οα. ΜΓ Βϊοῖ ὑπ 6 ΘΟΠΆΠΊΟΝ 
ΤΘΆΒΟΏ 15 ἀρτϑϑᾶῖ, ὙΥ̓Ββαύθυου 15 σολίσασυ [0 {π6 1: Το βία. 016. Θυάθηοθ 
οὗ [86 βθῆ808: ἰο {{6 τόσα] βθῆβ886 ὙΒ1ΟΝ 811} μαγο ὈΥ παίατο ἴγοτα [86 
μαπᾶ οὗ {μεῖς ΜᾶΚου ; ἴο ἐμ6 ποίϊοῃβ οἵ οοῃρτυίγυ, Πΐημθβ8, δπα Ῥγο- 
Ῥυϊοὺυ ὙΒῖοι ἔοστι 8π θββθαίαὶ ἱπρτοαϊοπς τὰ [16 οοπδίταϊίοη οὗἉ {π6 
Ὠστηδη τϊπά, ταυδὲ Ὀ6 ἰΔκθη 85. ἐπηργΌροΥ ἰδησααρθ. ΥΥ̓́ΠΘΉΘνοΥ {86 
Ὀτγοδᾶ ρυϊποῖρ 68 οὐ ἴανῦβ, 1η 6] θούαα! ΟΥ τηοταὶ, ἡ οἢ Δ΄ Θββθηίιαὶ [0 
Βυχηβη1γ, ἅΓ6 νἱοϊαἰθα ὈΣ {π6 1161] ταθδππρ' οὗ υγογᾶβ, 10 βΒβοι]α δ6 
σἴνθῃ πρ. ΒΥ νἱτίυαθ οἱὗἩἉ {μῖ8, γχ ᾿πβαποι νου βοραγαΐθ ἔτοπα ὑπ 
μαΐατο οὔ [μ6 Ποιγ πμαΐθνου 15 πιαξογίαὶ οὐ "ηϊθ. οάϊί Ῥᾶτίβ διά 
λιώπαη Ῥαββίομβ 816 δχοϊπἀθᾷ, [π τϑϑαίηρ: 411 ὑἐπαῦ Ἰδπραδρθ ἴπ τ βίο 
Ἠὸ 15 ἀδβουθοα ἃ8 Ββαυϊηρ Πδπα18, ΔΥΤΩΒ, θϑύ, δγ68, ποβίχ!!β, ἴδοθ, ὅζο., 
Θινα 88 ἔοι πρ᾽ ΔηρῸΓ, μαἰτ θα, τοροηΐδποθ, νγγαίμ, νθηρθθηο6, ὙὙ6 τητιϑῦ 
ἰδκα ἴῦ 88 ἰγορῖοβὶ, 80, θη στὸ τϑαᾶ οἵ μϑανϑῃ 88. ἃ ΟἸΤΥ Βαν]ηρ' 
βίσθοίβ, ν7Χ1818, πὰ σαΐθβ:; οὗ ἃ το μΘ Οὗ {ΠΌΤ 65 {ΠΏ 616, οἡ ΜΏὨΙοΝ {ῃ6 
ἘΔΙΒΟΥ ἀπὰ μ6 βοι ἐξ; οὗἨ ροϊάβθῃ Παῦρ8 δπᾷ υἱϑ[8, Ὑ1 Δ 41 Βι τη] 

3 ῬιπορΙ68 οὗ ΒΡ] 1ς4] Τπιογργοίδείοη, ἐγαπϑαιθα Ὁ ὙΤοττοῦ, γ0], ἷ, ῥ. 189, 
σο2 
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ΘΧΡ  ββίομθ Ῥουγέγαγιπρ [86 Ποανθηὶν που δηᾶ 105 Γυστάζατο, [86 
αἀϊούϊομ 18 θυ θη! γ Πρσιταῦνο. ὙΒ6 παίατο οὗ {86 βυρ]οοῖ, ψΠ οὐῦ 
οσστι ἱπμογοπὺ Ὀ6]1οῦ οὗ [π6 Ποῖον δπᾷ μ18 ορογαίίοῃβ, [ΟΥ 1 Δ ΠΥ Οὐ 
ΒΒατηρίλοη. [π 116 τηϑηπθῦ, μ6 ἀθβοσιρίίομβ οὗ {π6 αν οὗ 7ααρ- 
τηδηΐ δπᾶ (μ6 ποιά οὗἁὨ τηΐβουυ ταυδὲ θ6 οοπβίχαθα {γορίοα! γ. δυο 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ 85 ἐλοίγ' τυοῦηι ἀἰοί, ποῖ, ἐδ 7γ6 15 ποέ ψμοπολεί, ἐυεγἰαβέϊης 

 γο, αὐ συταῖῖνο. [ἔ τμ6 Ἰαμραερα πμῖο σοἰδίθθ ὅο {Π8 ΠΘΑΥΘΕΪΥ͂ 
βίαϊβ 6 80, (μαῦ ψῃϊοῖ τοραγᾶβ π6 ἄγ οὗ Ἰυαρτηρηῦ δηα {π6 βίδίθ 
οἵ χοῦ ταυβί οομπβιβίθνγ 6 ἀπᾶογβίοοα 1π (πΠ6 βᾶπιθ ταϑῆποῦ, Μτ., 

Θιθατὺ ΒαΥ8 ὙΘΙῪ τὉἷγ, {μαῦ οπα οὗ {π6 {πὶπρθ ψ Βῖομ (86 ᾿υμηδῃ 
τηϊηα ᾿ΘΆΓΗΒ ΨΕΥΥ͂ ΒΙΟΥΪΥ, 185 ὑο ἀεδίδοι 1561} ἔγοτα ὁοποβρίϊομβ ὙὙΒ1Οἢ 
ΑΥῖβα ἔγοτῃ τηδίουϊαὶ ΟὈ]θοίβ, ἀπ ἴο ρασζοϑῖνο ἐπα ἴῃ αἱΐ [Ππ6 ἀθβουρ- 
ἀἰοηβ οὗ ἃ ἔιΐαγα βίαίθ, σου ἦβ. τα πθοθβϑαγὶϊν οταρ] ου θα πῃ] ἢ ΟΓ]Ο1- 
Ἠ811ν Πᾶνα ἃ [1{ογα] 8Β6π88, θθοᾶιβθ ἰδηρτδρα αῇογαβ ἢῸ οὐμα. ϑθοῃ 
(βίηρβ οου]Ἱᾶ ποῖ Βαγθ θ6θη ἀθβου θα το ἃ8 οΟἰμου Βα ὑμᾶπ ἴῃ αἸσίιο 
[ΔΚ ἔγοτα οαὐταγά, ταδίοσῖαὶ οὈ]θοίβ. δα ρυτοὶν αὐρϑίγαοῦ ρῆγαβθο- 
ἸοΡῪ Ὀδθῃ δρὶογθᾶ, τγ16 βῃουἹα πᾶν τοῖν πὸ 1688 οἵ ἐποὶτν 
πϑίατθ. [πα {μαὖὺ οα86 {π6 πίβαοιη οὗ Ποιγ σου μανθ θη δὖ ἔλα], 
Βἴποθ ἃ βριγιῦαϑὶ γοο θυ], ἀπ οσγονθα ἔτοπι Ἔχύθσιδὶ μδῦαγ6, 15. ποῦ 
ἴῃ 186 διποπρ 15: ΠΟΙ ΘΟ] νγχα ἀπάογβίαπα 10, 16 1 τοῦθ. 48 ἰοῃρ 
85 Ὅ6 816 {π6 Ῥοίπρβ γγχ8 816, ὙΠῈ ἔνθ βθη868 βούνιηρ' ἃ5 {Π6 1η]οβ ἴο 
Κπον]οᾶσο, απᾶ υβίηρ' ἰαηρααρα ἰο ΘΧΡΥΘΒΒ ΟΟΥ 6688, (αΐκοη ἔτόγα ὑΠ6 
Ὁαΐον που], [86 τίβαοτα οὗ (οἄ 15 δρραγϑηῦ ἴῃ σινιηρ' ἃ τουϑ δίῃ 1 
ὙΠ ΒΙΟἢ. Τουτὴβ ἃΓ6 δια ροΥ θα τοβροοῦηρ Ἀἰμη86}} δηά Π18 ΟΡΘΥΔΙΟΠΒ, ἃ 8 
αἶβο {π6 δίθσμαὶ δαύατο βίαῦθ ἴῃ ὈοίΒ ἀβρθοίβ οὗ 10, ὙΒΙΟἢ ἃγα αἸΓΘΟΙΥ 
ἰακθα ΤτΟμπλ Β6Ώ51016 {1 ΠΡ, 

Ῥχονϊἀοα ψὰ ἢ βασι Ἰηΐουηα! ἀρραϊαΐαβ, {Π6 1αἰθυΥΘίο ΟΟΤΩΘ5. ἴο 
15 ἰαβὶς οὗ ἀἰβιϊρυϊδμῖηρ {π6 ἐγρορίσαϊ ἔγοτα {π6 ργορθῦ. ΒΥ ταθ8ῃ8 οὗ 
10 [6 ἀαδίθυταϊῃθβ ἴῃ ἃ ρΌΠΘΓΑΙ ὙὙΔΥ γΠδὺῦ 15 ᾿ΠΠΡΟΒΒΙΌ]6, αρδαγα, οοηίγα- 
ἀϊοίοτν, ᾿γγαυϊομδί ---- ΘΥ ΥΎ (δῖπρ' ὙΒ1ΟΒ ἔΌΥΤΩΒ ἃ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ [Ὁ ἀθραχίηρ 
ἔγοια {π6 ᾿ἰἴογα] ἀπά ὈΓΟΡΘΥ. 

Τιοῦ υ8 οἷν βοῦγθ ΘΧΘΙΏΡΙ68. 
Ιῃ {86 9158ὺ ῬΒαΐτα, ουσί νοῦβθ, γα τϑαᾶ οἵ «ϑιοναῖ Θουθσπηρ' 

[ιῖ8. Ῥγοἰθοίβα βραϊαῦ ἢ ἠΐ8 ἡδαΐβογ8, στιυ ΤΒ1οἢ ἀτ8 τοῖλι98 816 8550- 
οἰαίβα. Βαΐ {18 1ἴβ ἱπηρόοββιῦ]6: ἴον αοᾶ 18 ὙΠΟ]Ὺ βρισιίσαὶ. ΓῊΘ 
Βα οτοσ ἴῃ (ῃ6 22π4 Ῥβαΐπη, β' χί γϑυβθ, Β8 08, ““ 1 81 ἃ ὙΟΥΤη. [ΓΒ 
15 αρβατά, 1 τα Κοη Ἰιΐογα]]ν ; 10 15. ουυιουβὶν βρυταῖνθ [ἢ [Βϑ]8} 1. 
9δ., [6 [μογα 185 τϑργοβαηίθα 88. Ῥυομβηρ',, “ { Ψ1{11 τὰγη τὴν λαπά 
ὍΡΟΙ {μ66, 8πᾶ ρυτεὶν ρυτρα ἀΥΑΥ {μγ ἀγοβ5, δια [8 Κ6 ἀγα 81} {δ Ὺ 
ἐμ." ἩοΥΘ α180 {π6 1 ογα] Β6η88 15 Θυ Δ ΠΥ ᾿παρρ]]ο4 016. ΟΥ̓ [86 
ΒΌΙΩ6 ϑίσχο 18 {86 Ῥῃγαβθ ἴῃ Ζϑομαγίϑῃ, “ Ορθα (γ ἄρογς, Ο 1,604- 
μοη ᾽ (χὶ. 1.). ὙΥΒΘΩ οὐ Ἰμοχᾶ δβαγβ8, 'π Μαίϊ. νι]. 22., ““ Τοῦ {86 
ἀοδα ῬυτΥ {μον 4684," 1Ὁ 15 οὐυυϊουβ ὑπαΐ ἀθα ἴῃ {μ6 ἢγϑῦ οαϑθ οδηποῦ 
τηθδῃ ᾿ἰύογα ΠΥ ἀδαά ; ἴον ἴῃ {μα οα86 {μ6 {πἰπρ 616 ἸΏΡΟΒΒΙ 016. ΤΠΘ 
οουηδηα οὐ ΟἸγιδὶ τοϊαίθα ἴθ Μεθ. χυῇῖ. 8, 9., ν1Ζ. ἰο οαὐ οὔ {Π6 
Βϑηᾷ οὐ {μ6 ἰὈοὗ, οὐ ἰο Ρίποκ οαὐ {86 6Υ6, 1 ἔθη ᾿λΐουα]ν, 18 οοη- 
ὑΓαΤῪ ἴο {μ6 ἐδδομίηρσ οἵὁἨ παίαγα! ὑΠπθο]ορΎ, ΒΊΟΝ ᾿πδίγαοίβ 8 ἐμαῦ 
ἴβεσθ 8: οουίαϊπ ἀαῖ]68 76. οὐγα [ο ΟΌΥΒΘΙΥ 68, 88 76}} 48 ταρυρπδηῦ 

ὁ 5660 Ε]οπιθηίβ οὗ ΒΙΌΠοΑ] Οὐ Ποΐβτα δπᾶ Τηϊογρτοίαιίομ, δος. οἀ το Ὀγ Ἡθπάοτβομ, Ρ. 109. 
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ἴο βουηῃᾷ τϑᾶβθοθῃ. Ηΐθποο {π6 ἰδηρτιαρα τηυϑὺ 6 ἰτορίοαῖ. Αποίμοῦ 
ΘΧΘΙΏΡΙ6 ὈΘ]οποίηρ' Π6ΓΘ ΟΟΟῸ8 ἴῃ {Π6 νγογάβ οὗἉ ΟἸγβύ, “5 ΤῊΪΒ 15. τὴν 
βοᾶν... {18 1 τὴν Β]οοα" (Μδ σῖν. 22, 24.5.0. Τύνουυ νον οὗ {8886 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΩΒ Βμονβ {μα {π86 το γα] ΒΘΏ586. 15. ἸΩΡΟΒΒΙΌ]6, Δβατα, τϑραρ:- 
πδηὺ το [86 ονἱάθμοα οὗ [μ6 βθῆ868. «6588 σου] ποὺ ἰδκθ ἢ15 βοὰν 
δια Ἀ]οοά 1 ΟΓΆΠΥ ἴῃ 818 μαπα8, πα ποϊάϊηρ' ἤθτα οὐ ο Π15 α18- 
Οἰρ]65 βαὺ, σαέ δηὰ αγίπβ. Τὰ6 ὁπ μιὰ ποῦ γϑοῦ Ὀ6θη ὑσόκθϑῃ; {μ6 
οἴμοῦ μαᾶ ποὺ γοὺ Ῥθθη βι8εα. Τῆι ἀοοίτϊπα οὗἨ ὑγδηβαθβίδη Π.10Ὲ, 
ἰουπάοϑα ἀροη τμς ᾿ἰΐογαὶ ἀπ ῬΥΌΡοΥ δοοθρίδιοῃ οἵ βαοῖ ἰδηρπᾶρθ, 
οοπίγειοίβ {π6 ουνϊάθποθ οἵ {μ6 56 η865, δα οὐπποῦ ἐπογθίοσ Ὀ6 γα. 
Ἡδᾷ {μ6 ἀροβῦῖθβ βϑ)θνοᾶ ὑπαῦ {π6 Ὀγθδα απ ττῖπθ 6 Υ6 τθα] Υ ὁοη- 
ψοτίοα ἴΐο {μ6 νουϊία 016 θοᾶν δηα Ὀ]οοα οὗ (μγιδέ σῇοὸ {Π θη ΒροΚθ 
ἰο ἴδοπι, {μ6 Υ σου ἀουθδί]8ββ μὰν θη ϑιηδζθα δηα Βοιτιηοα. 
ΤᾺ Ὀτθαᾶ δῃᾷ {16 ψἴμθ ὙΟΥΘ ΙΏΘΓΘΙΥ ΒΥΓΆΡΟΙΒ ΟΥ̓ Ουὐναϊα ΤΟΡΥΘ- 
βοηΐαοη5 οὐ {86 Ῥγόίκοα θοᾶγν δῃὰ βῃθα Ὀ]οοά. 716 βφῃ 15 ραῦ [ῸΓ 
{μ6 ἐλιέπρ εἰσηοα, ἃΒ 16. ἄοτι ἴῃ τηοβὺ 1Ὲ ποῖ ἃ}} Ἰδαηριτιαραβ, δῃα ἢ:6- 
ααθμ νυν τὰ {π6 ϑουϊρύστοβ {πϑιβοῖνοβ, ' 

ΑΚίη τὸ {818 τα {Π6 σσογαβ ἴῃ ο μη νυἱ. ὅδ. : ““Βιχοθρῦ γϑ θα {πθ6 
οβῃ οὐὗὨ {π6 ὅοῃ οὗ Μδϑῃ, δῃὰ ασίηϊς 18 Ὀ]οοα, γ6 πᾶν πὸ [18 ἴῃ 

᾿γοῦ ; ἃ Θσοπηηδηᾶ γαραρπθϑηΐ, ἴῃ 108. ᾿16ΤᾺ δοοθρίδιοη, [ο 06 τ ΤᾺ Ϊ 
Β6η86. ΟὗἨ τοδηκὶπά, ἀπά τὴ {86 βῖρμύ οἵ αοα ἃ Βοιποῖβ οσηθ., Ηδθποθ 
τὸ Βῃου]α 6 ππαοτβίοοα Ἠρυγαθ νον. 

Βυῦ {86 ρϑμογαὶ ργθοθρύ σγΒ1ο ἢ} μᾶ8 Ὀθοπμ ρίνθῃ δηάᾶ θχϑιρ θᾶ, 
Ἀ6]085 ὰ8 ουνγαγα ΟΠΪ]Ὺ ἃ [1{{|16 ὙΑΥ ἴπ δοῦαϑ]! Θχθρθϑῖβ. ΘΠΏΡΙ6 88 10 
ΔΌΡΘΑΥΒ, 8Πα 5 Ἰβί οὐΟΥΎ 85 1ὖ τηϑὺ 06 ΘΟΠΒΙΔοΓΘά, 10 ΠᾺΥΏΙΒΗ 68. 11{|168 
αβϑιβίδῃοο ἴῃ ἀθίθσταϊηΐηρ τ μδὺ 15 ραγαῖνα οἢ Βα ]θούβ ἃπα ρῬοϊηΐδβ ἴο 
ὙΓΒΙ ἢ 10 ταῖρι θ6 ἀδομιθα τηοϑὺ δρρ]1ο8 0186. ΤῊϊΒ τηϊρηῦ 6 βοσψῃ 
ὉΥ {86 ποτὰ 1) δῃᾷ 1085 Θοσγθβρομαϊηρ αὐθϑὶς γεννάω, δοσεέ, ἃ8. τιβοᾶ 
ἴῃ ϑοιίρίαγα ἴῃ τοϊδίϊοι ο ΟἸσιβῦ. ΕΤΠΘΘΌ ἰοὺ ῬΟΒΙ  νΘΙΥ ΔῆγτΩ8 
ἰμαὺ [86 σνογὰ δοφεὶ 15. ἃ5 ργορογίψ ὑϑρθὰ ἴῃ ὑπθοϊΟΡῪ 88 ἴπ υσηδι 
αἴατβ Τὸ τουβὺ Πᾶνα βοιηθγδαῦ οἵ ἃ βρυτγαίινο Β6η86 ἴῃ {π6 ὁο0η- 
ποοίοι Ὀθίοο α8. ΤΠ ἱποδρίϊοῃ οὗ {π6 Η]18] γϑἰαύϊομι νγὰβ ἃ ρθΟΌ] ΑΓ, 
τηγβίθυϊουβ ἰδῖηρ. Υ̓ΒΘα {μ6 αἸνίηθ ΘΟμΒΟΪΟΒη 688. οοηηθοίθα 1056] 
ὙΠ} πυτηδηῖν, [μ6 βοη νγχὰ8 οοπϑααὐοα, 6 Ὀδίῖονθ ὑμαὺ (ἀθβθηῖιβ 
δηᾷ ἘοΡίμβομ, ἴῃ {ποῦ ΓΘ χΊ ΘΟ η8, μαν {81164 [0 Ῥοιοοῖνο {π6 βθη86 οὗ 
186 ποτά. ΤΉΘΥ μᾶγθ ποὺ βοὴ {μα τῷ Θοηγουβ ἃ ρῥγοΐϊουμπα 1468 
οοηπθούθᾷ τ] {86 αἰνίπα Βοῖηρ' ἴῃ ΘΟ απ] οδ ϊπρ' 818 ἀἸνιηβ παίαγθ, 
ΟΥὁ ἴῃ {86 ἀϊνίπθ δηᾶ δίθγηδὶ δοῃβοι οβη 88 τηδηϊ ϑδίϊηρ 1056], 50 ἴο 
ΒΡΘΘΚ, ἰο ταδῃ {πγουρ {Π6 τηραϊατη οὗ ἃ Ὠυπηδῃ ν6}]. 

Βοβιᾶθβ, [π6 απ ἀαταθηία! ρυϊποῖρ]65 οὗ τϑαβοη ἃγα 1140 168 [0 850 τηποῖ 
οὈβουγϑίϊοι ἴῃ {ἈΠ16 ταδη, {πᾶῦ την [81] ἐ0 ΔΡΡΙΥ {86 τρδχίμῃ ἰο {Π6 
οχίθηὐ 10 Ἰορι πτηδίθ!υ στθδομοβ ἴο, ΟΥ̓ ΔΙ ᾿ΠΒΘΏΒΙ016 (0 Ῥαϑγοδῖγα 118 
ΒΙΘΟΘΒΒΡΆΙ ΔρΡΙΠοαίζοι ἴῃ {πΠ6 μαπαᾶ8 οὗὨ οἴβοῖβ, ΤῊΘ τηοσϑὶ βθη86 οἵ 
{86 τλϑ88 οὗ τοδῃκιπα 15 4111, ὈΙαπύ, ἀεσταάθα ροπθαίῃ {Π6 Βαροτ- 
ἀπουπαθθηΐ Ἰοδα οὐὨ ρϑββίοῃβ δηᾶ ργουίοθθ, ΤΟΥ 40 ποὺ τϑῆθοῦ οὐ 
Τοᾶβοθ. ΤΉΏΘΥ ᾿ἷνθ ᾿ἴνεβ οὗ δ6η856 ποὺ οἵ γαϊϊοπαϊέν. Ἡθηοθ, θυθπ 
νΙ ἢ γοργά τὸ {π6 Το Εἰτηβ6 1, θη Βολυ ΘΙ Θοποοῖγα οὗ Βΐτη 88 
ὃ ῬΌΓΟΙΥ βρισγισαὶ Βοίηρ, Ραΐ αἰἰσιθαίο ἰο Βῖτα {ογαϊζῳ (ο868 ῬΟΟΙΪΥ 

Σ 66 γ0], 1. ῥ. 141. 
σσϑ8 
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Ραγίβ δῃᾷ Βυϊηδῃ ραββῖομβ Ὑμῖο ἀγα ΔΌΒοσσοπΐ ἰὼ βουπα ΤΘΆΒΟΠ, 
ΤΉΘΥ τοὺ ἴῃ [ἢ6 ρυοββ Β6186, δυύθῃ ἴῃ τοἰδίϊοη ἰο {παῦ πῆ πἸ 6] ν ΒΟΙΥῪ 
Οοα νῖῆο [85 υυυϊξίθη ἃ ἰδὺγ οῃ {886 μδαγὺ Ὑ ΒΙΟΝ Ὠὶ8 ογθαίατθ 18 Βομ16- 
ἐἰπηθ5 ἐοο Ὀυπίβῃ ἰο ἀπαοτβίαμᾶ, Ἐσνθη βαρ ἃ5. Βᾶνα ορρογύπῃ! 68 
οὗ δη]ρ ἰθητηθηῦ 885 Ὑ76}1 88 ᾿ποθηΐναβ ἰο τϑῆθοίίομ, οι 81 βῃοσγύ 
οὗ τϑα]βῖπρ' ᾿π ῥτδοίίοα {Π6 γά]ὰθ οὗ [86 ργθοθρῦ Οὐ βπθσαὶ ΤλᾶΧΊΓΩ Ὑ76 
πᾶνε ρίνϑῃ, ἀμ 80 {811 ἰπίο δρβυγαϊον οὐ οοπίγϑαιοίίοι τὰ {π6 Ὀτοδά 
Ἰρῃξ οὗ σα. ὙΠΟΥ͂ ΒοΙα Ὁγ {868 Π16ΓᾺ] πιθαπῖηρ,, ἃ8 1ῃ ἰγΒ Ὀβίδῃ- 
ἐἰαϊίοι, ὙΠ θη 1 15 τ ΘΠ ΒΟΥ τοραρπϑδηῦ ἴο τπ6 ουιάθποθ οἵ 56η868, οὗ 
ΤΘΆΒΟΙ, οἵ τη τ] Ῥτορυϊοῦυ δηᾶ βίμθθθ 8 τῆδὺ οθᾶβθ [0 ΟΠ οι δ 
{η6 “76 νγ8 ἰδκίπρ 50 ΤΩΘΔΏΥ͂ ὑμῖηρβ ΠἸΐογα}]ν, πα [Ἀ]]}1ηρ᾽ ΘΟΟΘΟΓΑΙΩΡῚΥ 
ἱπίο ρΊΟβΒ δῦ, ὙγΠΘῈ 76 ΘΟὨΒΙ ΔΘ. {π6 Ὀ6]16 οὗὁἨἁ ΤΩΔΠΥ ῬγΟ  ββιηρ 
ΟἸτβδηβ 48 ἀοίηρ' δα π8] νίο]θ ποθ τὸ μυτηδῃ τθᾶβϑοθ. 17}εν δα [1{{]6 
Ἰστῦ οοταραγοά 1 οτγ8 πο. ΤΉΘΥ Τ᾿ γ6 ῬυΓΡΟΒΘΙΥ Ἰπβίσιιοίβα πὸ 
ΟὨΠ]άτθη, Ὀγ ουαὐνγαγά, τηδύοτ!8], ν]51016 οὐ] θοίβ, ὟὟ 6 ΤΥ 6486 [0 6 
ΒΆΓΡΥΪΒοα ὄν αὖ {86 ἀΙβοῖρ!θβ, πὸ ποτ ΠΠ016 Ὀούο ἐμᾶπ «Γ6 08 
Ῥεΐοτα {μ6 δϑοθηβίοῃ οὐ ἐπὶ Μαβίθσ, θη {ποὺ ἃΓ6 οὐβουνθα [ὸ 
τηϊδίακα {86 ᾿ἰΐοταὶ ἴὸγ {86 βραταΐΐνο. Τύ τγὰβ ἔμθὰ {π6 ἐνγιΠρηῦ οὗ 
Ομ ειβυδηϊ ; [π6 ἄαγ Βα5 Ἰοπρ' ΔρῸ ἄανγπθα. Βαὺ ργοββ-ιαηᾶθα τηδῃ 
18. ῬΙΌΩ6 ἰο οοηγοτί (86 βρυταῦνο ἰηΐο {π6 116 γᾺ} 1η τοϊδίάοῃ ο ὑπᾶῦ 
γον Βοΐπρ ὙΠῸ 15 8ρίγὶέ δηα θα ρ μα ον ἀθοϊαγτοά ἰο θ6 βυσῇ ἃ8 

γ76}} Ὀγ {π6 ῬοοΚ ψιϊμουῦ 88 {π6 ὈοΟΚ σι ῖη Βίτα, --- [Π6 οὐ)οοέζυο 
ΘαΌΆΠν τι [Π6 5μδ)οοξίυο του θ᾽! οη. 
76 γα πού ἰϑῆ, μβουγουϑ, ὑο {π6 ρϑπογα ν οὗ {μ6 τηρχῖτη, αβϑία] 

4.5 10 15 ἴῃ ργδοίϊοθ [0 μἴτη ὅἼὮΟ ΘΧϑιΟἶβ68 ἢ15 σϑᾶβοῦ, Νοῦ βθοδιβθ 1 
8115. ἰο 6 ἀβ6 1] ἴῃ {86 μαπᾶβ οὗ {86 ἱρποτδηῦ, θαὺ πούνιδίδπαϊπο, 
{π|85 ἀηα οὐϑὺ ἃραϊηϑῦ 10, 40 γχα Βοῦ ἴῃ ΔΙΤΑΥ ΟΥΠΘΙ Ῥγθοθρύβ ΤΔΟΥΘ ΡδΥ- 
λοι] ἴῃ οματγαοίοι, ἐπουρἧ ποῦ τιοτο δχίθηβῖνο ἴῃ ΔΡΡ ΘΔ ΗΠ ν ὑπὰπ 
1561. ΤῊΘ ἀϑ08] ταθδπβ οἵ δβοθυίδιηϊηρ [86 εἰδι5 ἰοφμοηάὲ οὗὁἨ ΤΘΥΤΩΒ 
δα ῬΏταβ68, ἃ8 880 οἵ ἀἰβοουθυῖηρσ {π6 τηθδηΐηρ' οἵ βθῃΐθμοθβ ἀπά 
ῬΔΥΔΡΎΔΡΗΒ, 8.6. Δρρυοργίαίθ ἤθσθβ. ΤΉΘΥ ἃγθ βιιηοϊοηῦ ἰο σαϊάθ {π6 
ἜΧΡΟΒΙΤΟΡ ἴῃ {818 γτϑβρθοῦ 4180. Τὴρ οοπίθχὺ ἱμημηθαϊαίθ ΟΥ̓ ΤΏ ΓΘ 
τοιηοίθ, ρᾶ18116] ραββαρθβ, (886 βοορθ οὗ ἃ σσιίοσ, {88 πϑίασθ οἱ Β18 
ὀοιηροβιθϊομ, [86 δηΘ]ΟρῪ οὐ αι, Ηἰϑύοσιοαὶ οἰγουτηβίδηοθθ, 81} ϑδὰ 
ἰο ἃ βαρατγϑίίοῃ οὗ {π6 ἰτορῖθαὶ ἔσοπι {86 ρύόορθσ. 1716 ὁπέϊ6 86ίθη6Ε 
οὗ Ἰηἰοτργοίαθίομ θηρίου [Π6 βᾶπιθ ἀρραγαΐιβ, ΤῊΘ βᾶὴθ ὈΓΙΠΟΙΡ]65 
τοροϊαίθ 186 Ὑ0]6 φγόοθββ, τ βδΐθυου Ὀ6 {886 Κὶπᾶ οὗὨ ἀϊούίοη. 6πι- 
ῬΙογοά ὈΥ {86 βαοτοὰ νυϊζοιβι Ηθποθ Βοπη6. ΘΧϑΏΡ]08 οὗ {π6 μιι- 
γαΐίυο ΒΘΏ86 Βᾶνθ θ6θπ οἴνδεπ ἴῃ {π6 Ῥγθοθαϊηρ ραγὺ οὗὨ {818 ψοΥΚ. 
Βυΐ 498 1 15 ἀϑ08] ἰο βαραγαίβ {86 ργαβθηῦ (ορὶο, δηᾶ βαβρ)θοῦ τὖ ο 8ῃ 
Ἰπδαρομᾶθπῦ ἱπνθδθραιοι, γγ7χ6 ΠΟῪ (ὁ {π6 βαπιθ, [}ἷ ταν 10 18 
βοηιοισϊαΐ Ῥοουϊίαν δπα ἀπίατιθ. [πᾶρρα 118 ὙΘΙῪ πηρογΐδμοθ ποῦ]ά 
Βθϑῖὴ ἰὼ 750} ἃ αἰδύϊποῦ ἐγοαύγηθηΐ. 

ἀὐθθουα!]ν βρϑακῖηρ, 78 ΘΙΆΡΙΟΥ {6 βᾶπιθ τῆθϑηβ οί ἴον ἀ185- 
οονθηρ ἘΠΌΡΙΟΑΙ δηρυᾶρθ πα 1τηὐοιργοπρ 16. ΕἸΡΌΓΟΒ τὸ 6χ- 
ὈΙαἰποᾶ ὉΥ {86 αἰᾶ οὗ [μπ6 ῥυϊμοῖρ] 68 τυ μῖοῖι Βουγθ ἴο τη θι ἴπ6πὶ 8Ρ- 
Ῥαγεπί. ΤῈῊ6 πηδΐθυϊαὶβ πϑϑᾶ ἴῃ ὈΟΙΒ Ῥγόσθββοβ ἃ16 {π6 βᾶπι|6, δηάᾶ 
ὈΟΙΝ 816 ΘΟΠΠΊΟΪΥ ἄοπα ἰορθῦμου. ΑΒ Β00η 85 μ6 ἰγόρίοαὶ 5689 
15. ἀιθοογεγοά, Ὁ 18 ἰπίουρτοίθα ΟΥ̓ τηθᾶπβ οὗὨ οοτγθβροπαϊηρ ἃπα ἃρ- 
Ῥτοργιαῦθ ἰθηβ. ΥΥὸ ἰακα Ὀοίὰ ἰορούμοι. 
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ὙΥΒοΙΒοΣ ἃ ΤΟΥ ΟΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ 6 ΗσΌΓΤΔΟΨΘ ΟΥ̓́ΡΓΌΡΘΓ, δηα Ὑγῃδῦ 
ΒΘΏΒ6 1 ὈΘΆΓΒ, 15 ἀοἰουτηϊηθα, " 

1. ΒΥ πὸ δἀϊαποίβ ππϊίοα τὴ τὺ, ΤΆ 10 Ὀ6 {πὸ δεδήεοί οὗ ἃ Ῥτο- 
Ροβιοπ ἐπ ργεάϊοαίο ταϑῦ ἀθίθγταϊπθ 1ύ, οὐ υἱοθ υϑγϑᾶ. ᾿ΤῊυΒ [88 {το- 
ῬΙοαΙ βθῆβθ τησϑῦ Ὀ6 ἰθκθὴ ὙΒογΘ {π6 βαρ)]θοῦ ἃπα ῥγϑαϊοαΐθβ 16 
ἨΘἰθΓορΘΠΘΟΙΙΒ ΟΓ Ορροβῖίθ ἴπ {ΠῚ}. παίασθ, 88 ΤῸ δχϑιηρῖθ, ὑγμοτθ 
86 ομϑ 18 δηϊτηδίοα, ἴμ6 οὐμοὺ ᾿πδηϊτηδίθ : {π6 ὁπ τηδίοσιδὶ, [6 οὔμου 
τοῦ; {μ6 ὁ1η6 τΤϑίϊομδὶ, {μ6 οἴμοὺ Ἰτταιϊοηϑί. 

ἐς ΠῊ6 γᾷ ]θν8 βμουῦ ἔοσ 70Υ ; [ΠΟῪ 4180 βιηρ" (ΒΒ8]. ἰχν. 18.). 
Ήδτο ἐμ βυρ᾽θοι 18 8ῃ ᾿ἱπϑηϊπηαίθ ὑππρ, Ὑγμοῦθαβ (86 ῥργϑαϊοαΐθ 

ἱηγοϊνοβ {μ6 δοὺ οὗ ἃ ᾿Ἰνίηρ θεῖησ. Ηθποθ ὑπῃ6 γουῦβ δλομέ δια δίησ 
ΓΘ ὑΓΟΡΙΟΔΙ. 

“ς ραν {818 ποτά, ψό ἀπο 9.6: Βαδίαη, ὑπαῦ ἃγ ἴῃ {Π6 τηουηῃΐδίη 
οὗὁἨ Βεαυιλδυῖα (ΑἸηοβ ἰν. 1.). 
ΤῊ Ῥυΐμοθβ δῃᾶ Ἰθαᾶθιβ ὉΓ 15γ8.6] ἃγ8 80 βύγ]ϑα Ὀθοδῖβα ὑΠ6 Ὺ ὙΘΓΘ 

[λϊ, ν 611 [6α, Ἰαχυτίουβ, ργθραγθᾷ ἔοσ ἀθβίχποθοη. 
“ς 1 81ὴ {π6 ἀοοΥ" (Φ9ὁ8ῃ Χ. 9.). 

πάρ 15 {86 τηϑᾶϊυχῃ οὗὁἨ δοὺθθβ ἰο {π6 αἰνπο ἔανουν δπα δἰθυηϑὶ 
6. ᾿ 
ἐς Απᾷ {παὖ τοοῖς νγὰβ Ομτῖβυ" (1 Οον. χ. 4.) 
Τὰ 11|τ6 τηδηποῦ 8] ποίβ, δάνευ 8, οριμούβ οι Πτοῖῦ δηα ἀδίου- 

τοῖα {886 παίασθ οὐ τοοᾶορ οὗ (86 βυθ]θοί, βούσθ {ῃ6 Ῥᾷτγροβθ οὗ α18- 
σογθσίηρ ὑτΌρῖο 8] Ἰαπρτᾶροα ἀπα Θχρ]διηϊηρ' 10, 

ΤΆυΒ “86 ν6}18 97} ξαϊυσαΐξίοη᾽" (158. κιῖ. 8.5. Ηρ εροἶα 15. Ἰηΐοτ- 
Ῥχτοίθα ὈΥ 9} βαϊυαΐξίοῃ ; ΒουγΟαΒ οὗ βρί σἰθαδὶ 116 ἀπ οοταίογῦ. 

ἐς ΟἸτουτηοϊβίοι 9}. ἐ6 ἀδαγ᾽" (Βοτα. 11. 29.) ἡ. 6. πιϑὺν 8δη6 βρίχιῦμα! 
ταοίνοβ, ῬαγΡοΟΒοθ, ϑπιοίϊοηβ, ἀθβῖγοβ, ἀθῆ]οιηθηῦ πᾶ ᾿πιραχν Ὀοηρ' 
ΤΟΙΛΟΥΘα, 

“«Βοτα ασαΐπ᾽" (Φομη 111. 83.); τερϑηθγαίϊοιι, γπϑυζαὶ οὗ {Π6 Ἰπτγαγα 
ἩδίαΥΘ. 

ςς Βῖβοα εοὐέμ ΟΠ γίϑε᾽ (ΟὐΟ]οβ8. 11, 1.}; πεαδιῦαδὶ χα! αοπ οὗ {Π6 
ΒΟᾺ] ἴπ Βυιαραίῃυ τὰ {6 Ρρατροβοβ δπᾶ ορογδίϊοι οἵ (νι δύ. 
ΤῊ ορ οΐβ μονογενής ἀηᾶ ἴδιος 7οἰπ6 4 τ] υἵος, ταθδηηρ' [Π6 

ὅοι οὗ Ἑοά, ἅτ αἶβο ἱπαϊοαϊνα οὗ βουιθίμιπρ ἰτορῖοαὶ ἴῃ {η6 56η86, 
ἐμουρὴ ἔτοτπι {π6 ρϑουαγιν οὗ {π6 πίασα βϑ]οπρίηρ' (ο {Π6 ϑδυϊοὺσ 
10 156 γοῦν ἀου! το ἀοῆπο {π6 ὀχδοῦ 1468 ᾿ηὐθηᾶθα, 

11, Τὴ σοηθγαὶ οοπίοχὺ ἀθίθυτηῖμθ5 ἡ Οσ 8 Ἀπ ῬΏΓΑΒ68 ἰοὺ Ὧ6 ἰτῸ- 
108}, 

ἐς ΒΘΒΟΙΪα 1 Ὑ111 γιϑῖέ (θὰ δηᾶ ἐγ ὑμπι" ( 6γ. 1χ. 7.) 
Ἤτο {πὸ Ἰαὐου υου Ὁ Ἔχρ δῖηβ {Π 6 ΤΟΥΤΔΘΙ, 
ἐς ὍὭΘΡ οΔ]]ο ἢ ππίο ἄθθρ αὖ {π6 ποῖβα οὗ {γ νγαίθβροαίβ : 81] 

τὰν σψῶνϑβ δηᾷ (ὰγ ὉΠΟῪ Β 16 ΡῸΠΘ ΟΥ̓ΟΡ ἴο τη6 ἢ (ῬΒ6]. χ]. 7.). 
ΤῊΐΒ Ἰδηρπαρα 18 ἀθίθυταϊπϑᾶ ἰο μθ6 ἢρυταίϊνο Ὀγ {π6 ΗΠ πα βιχίῃ 

γοῖ805.. Τὴ βοὺ] οὗἩἉ {π6 βρθαϊζοῦ 18 ον ν ῃοπιρα νὴ ἄθορ ἀ18- 
ἜγΘΒΒ6Β; {τ 0168. ὍΡΟΙ χοῦ} ]68 βίηκ [15 βρισῖῦ ἀονγανγαγά. 

« Ἔρφοδμπδο {πο βαγοβί, 1 διὰ το δηᾶ ἱπογθαβθα 18 σοοᾶβ, 8η6 
μᾶνθ πρρᾶ οὗἩὨ ποίβμίηρ᾽; δπᾶ Κπονοϑῦ ποὺ {μαὺ ἰμοὰ ατ στοίομϑα, 
ϑιπἃ ταΐβουαθ ]6, ἀπ ροοΥ, πᾷ ὈΠπᾶ, ἀπ πακοᾶ" (Β6ν. 1ϊ. 17.). 

ΤῊδ ΦΌ]Πονγίηρ γαῦβθ βιοτβ {π18 ἰο Ὀ6 ἱτορὶοδῖ, τϑθυσιηρ' [0 ἃ βίδίβ 
Οὗ τΠ6 βου], ἴο βριχσιύαδ! ἀοβὐαίοῃ. 

σοαά4 
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111. ῬαγΆ11618. 
Τὴ ἀϊθβεχθηῦ ρϑββαρθβ, ἀΠἔδγθηῦ ὑθιτωβ ἅτ ϑιηρί ογϑᾶ 0 ΘΧΡΥΘ88 [ῃ6 

βδηθ ἰῴάορα':.α Τβ ἐβολ αΐθβ {π6 αἰδαποίδοπ Ὀαύσνθομ ἐΠΌρΙοαὶ δηᾶ 

ῬΙΌΡοῦ. [π {π ρῬᾶγβ 116] ραββᾶρθ Οὐ Ῥαββαρθδ, [Π6 Βϑ1Ὼὴ6 Τπ1πρ' ΤηΔῪ 
θα ἜΧργβββθα Ῥγορ οι οἵ ΠΙΘΓΆΠΥ ; ΟΥ [86 βᾶτηθ τ γα ΟΟΟΤΒ ἴῃ ἃ 
οοππροίζοπ ψ ΏΙΟΒ ηϊοείοβ 108 τθϑηϊπρ, 

ἐς 7 οαταβ ποῦ ἰο ΒΕπ4 φθ806, μαΐ ἃ Βογά᾽ (Λαίι. χ. 84.) 
ἬΤο οισογά 18 δβοουίαϊποα ἴο 6 ἰχόρῖοθαὶ ὈΥ {86 Ρ818116] 1π 

ΤΑκα χὶϊ. 61., θτο αἀὐυϊδίοη, 18 τιβ6α, 
Οοπίοχί 15 οὗ ταυοῖ ρτϑαίθυ βϑυνίοθ ἔπ8ῃ 8.168 ἴῃ ροϊηψπρ' οὐ 

δηα ἰηἰουργούϊηρ ὑγορῖοδὶ πτοτᾶβ ἀπα ρῆταβοθι Α σΘηΘΙᾺΙ δοαυδιηῦς 

8η66 τἱἢ [86 ῬΒΠΟΒΟΡΒΥ οὗὨ Ἰαπριδρα ἀμ ἃ οαγθία]! σοηῃβιἀοχαίίοη οὐ 

[π6 οοπίοχῦ 816 ἴῃ τηοϑὺ οαβ65 βυιοιθηί, ῬΆγΆ11618 571} πού οοη- 
ἐπϊθαΐο ταυοῖ αἰᾶά. ΤΟ ομο  σθάβοι οὗ {815 15 {86 ἀππου ὺν οὗ Κπον- 
ἵηρ ἃῃᾷ Δρρὶγίηρ τμδὺ ἅτ σγοαϊϊι ραγαϊοῖ, ἴῃ ΜἈΙΟΝ ῬγΟΘΘΒ8. 88 
διοοασηῦ ΟὗἨ Ἰηξουργοίδιίομ 185 Ἰηγοϊγθα ΟΥ̓ ΠῸ ταθδῃβ ᾿ΠΟΟΠΒΙἀΘΥΆΡ]6, 
Οπα ἢρσαυτγαίϊνα Θχρυθββίοι 18. ὩβΌΘ ΠΥ ̓ πβυηοιθηῦ ἰο ΘχρΙ δα Ὁπούμοι 
βρυταῖνα οπο; δῃᾷᾶ βμουἹά (8 βᾶτηβ {πἰηρ' ΘΧρυ βϑθα ῬγΟ ρου ἀπὰ 
Ἰιζοσα ΠΥ θ6 βοίθοίθα, 0886 ψϑυῪ βϑίθοίίου. πη ρ1168 δῃ Θσχρίδπδίϊοῃ οὗ 
[π8 Ῥῇγαβθ ἰο τ μοι 10 18 ὑθυτη ΘΩ͂ ἃ Ῥαγ816], 

ΕΎΟΙα 5] ηρ76 ἰρυπβ δηα ΡῃγαΒοΒ Ὅ76 Ῥά88 0 βοῃίβποββ, ΒΘΟΟΠ8, 
ῬΔΙΆΡΥΆΡΙΒ, δη8 ΔΡΡΙΥ ἴο {μθῖὰ {86 πιϑυ8] τηθϑπβ οὗ δ ποϊἀδίίοπ. Ηδγθ 
ΑΗΠΟΌΪΟΥ ἀὐῖβοθ, [πὰ {6 ολ86 οὗἨ ΜγΟΥ5. ΟΥ Β1Π016 ΘΧΡΓΘΒΒΙΊΟΏΒ ὑπο ΥΘ 
5. Π||16 ἀουδὺ οὐ διωδίρυϊν σβθῃ {Π6Υ ἅτ νιθννθα ἴῃ ΘΟΠΠΘΟΙΟα 
ὙΠᾺ [86 ΡΙαοα ἴῃ ἡ βῖοι {ΠΘΥ σου, ΤΉΘΥ 81:6 δὖ οὔοβθ ἀϊβοονοσθᾶ 
ἴἰο Ὀ6 ἰτορίοαὶ, πᾶ τοὺ θ6 δσρίδϊπϑα ὈγῪ ἀρρσγορτιαίθ δουυθβροηατηρ; 
ἐδυτηβ πιίμουῦ ἀπουϊγ. Βυν πθῃ {86 Προ] 15 ϑη]αγροᾶ, δῃὰ 1η 
Ῥτορογίίΐοῃ αβ 1ὖ 18 80, ῬϑυθΙ οχ τυ 15 [6], ΕἸραγαῖνα βθηΐθησθθ ἃΓΘ 
βοτηθίηθβ ἀπ ου], Πσυγαίιγθ ραΓΑΡΥΔΡΗΒ ΔΓ ΤΊΟΙῸ 50: ΘΗΓ͵6 ΒΟΟΚΒ 
Ῥορίϊοδὶ, ρυορμβίῖο, βυταθο θοαὶ, ρ]δοθ στϑαῦ αἰ βου] 168. τὰ 186 Ῥαΐῃ 
οἵ δῇ δχροβίίου. Ηδθποθ {μ6 πιυμαθσοιβ ἀπα οοπῆϊοίπρ' ορίηϊοπβ οἱ 
ΔΌΪ6 δῃηᾶ δοοοιρ!βηθα ταὐἰουργοίουβ τοϑρθούϊηρ' {μοβα ραγίβ οὗ {π6 
1016 ἴῃ ψ ΒΙΟΙ ἰτορίοαὶ ἰαηραθρα δρουμᾶβ. Νοῦ οηἹ]ὺ ὁ {860 ΠΟΥ 
ἴῃ ΙΩΔΠΥ͂ ἰῃδίθηοο8 85 00 {π6 τ 56η88 οὗ ἢρυταίίνθ ρᾶββαρθβ, Ὀαῦ 
δύῃ ἴῃ τοραγᾷ ἰοὸ {μ6 ἔδοὐ 1861, Πού μοῦ {ΠῸῪ ἀτθ ᾿Ἰζογὰ] οὐ ἤρτι- 
ταῖν. ὙΥΒοη ἰμογοίογσθ τα Ιοοὸκ δὖ {π6 ὑμοῸ]6 βαδ]θοῦ ἴῃ 4} 105 
δχίθηῦ δῃα οὐβουσν, ψὸ ἴδοὶ ἰμαῦ σϑῆθυαὶ το]88. δηα ῬΥΙΠΟΙ 168 οὗ 
δχροβιοη ἀγα δἰ μ6. 1688 ἀβϑα] ἴῃ τὸ {πδῃ 1π οὔθ᾽ ἀθραγτηθηΐβ, ΟΥ 
μδὺ (μ6 ὺ μανθ Ῥθθῃ 1688 τεσαγᾶθᾶᾷ, Ῥδϑυμαρβ Ῥοίῃ μανθ μαρρϑηθά. 
ΤΉΘΓΟ 18 ἃ ο01458 Οὗ γοϑθυβ ὙΠῸ ἴῃ Ῥϑιαβιηρ {π6 ΒΙΌ]6 βυβίθμηδ 1 ΠΥ 
ἄοβρίβ σϑῆθσγαῖ οδποη8 οὗ ἰπίοχργοίδίϊοη. ΤΉΘΥ ἕδίκο ἰθχίβ οὐ ομᾶρ- 
ἰ6γ8 ὈΥ ἐμοιιβοῖνθβ, πα Ἰοοῖς πὸ ἔαυίμοσ ὙΥΙΒ ΠΆΓΓΟΥ͂ νἱβίοι {ΠΥ 
ἰπβρθοῦ ψϑίβεβ δπα βϑῃηΐθπορβ βϑέησίψ. 10 18 ποὺ ΒΡ βιηρ', {ΠΘΥΘΙΌΓΘ, 
μαῦ [Π6 0 1] δρυθριουβῖυ, {ποᾶρϑ0]8 88 {Π6 0 ἅτ οἵ ἰδκίπρ' ἃ Θοπὰ- 
ῬΓΘΠΘηΒῖνα ΥἹΘ 7, ΟἹ ΠΠΎΙΠΙΠρ αὖ ἰοαβὺ ἰο 40 80, ὑποὺ ἀδγῖνθ ϑησαίατ 
αποῖος ἔγοτα ἰμῃ6 ρᾶσϑδ οὗ βουιρίασθ, βῖομ ΒΘ αἸρην στιῖὰ {86 
τπϑτηθ οὗ δέδἴο ἐγιιίδ. ὙΤΏΘΥ ἔδοὶ {π6 ἔοσοθ οἵ ἔδν αἰ] α] 165, θθοδυδβὸ 
ΤΏΘΥ ἅτ σα !]ν Ἰσπογϑηΐ οὗἨ {Π6]1} οχϊβίθηοθ, πα αἷἰδο Ῥβοϑιβθ {Π6Ὺ 
ιᾶγὸ ἃ τηΐγϑοϊθ δὲ Βαμα ἰο ΒΊΟΝ ἸΘῪ πᾶν ΓΘΟΟυΪΒΘ 1 ΘΠΥ͂ ΘΙΩΘΥΡΘΏΟΥ. 
ὝΥο ἀο ποὺ πομᾶδσε {παῦ βυοῖ πηβυβίθμμδίο, ὉΡΗΠΟβορ οὶ οχσ 
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Ῥοβι [οΥ8, ταϊβαἀουβίδηα [μ6 ῬγΟρΡμθοῖΘΒ 88 [Π6Ὺ ἄο, ἀπᾶ Ὀθοοπιθ αορ- 
γηδίϊοα! ἴῃ {μοῖρ αββουθομβ. ορτηϑίϊϑμλ 18 ποὺ {π6 Ομ11α οὗ Ἰοαγπῖηρ; 
δ Κπονίοᾶρο. Ὑοῦ 76 ἅτ ἔγθθ ἴο δοῃΐθϑβ αὖ {π6 βαχηθ ἔτωβ, {πδΐ 
411 οὔὐσ Ῥτϊποῖθ]ο5 ἀπ οαΠΟΠΒ. 816 1πϑυϊηοϊοπύ ἰο ἀθογα {πῶῦ βεουτὶῦν 
ἴῃ {86 ἱπίογρτοίαοι οὗ ραγαίινο Ἰδηρυδρα ὙΠΟ νγ6 Βμου]α ἀ6βῖτα 

ἴο Ῥοββθββ. Τμαῦ {π6 ὺ ἅτ οἵ βῖρῃδὶ βϑηϑῆῦ 15 ἀπαπθϑίομδθϊθ. Ὑμαῦ 
ἘΠ6Υ οοπέτραΐα τα ἴο {π6 ἀπαοτιβίδησίϊηρ οἵ δουρύαγτα οαμποί Ὁ 
ἔΑΑΥΪΥ ἀοπιθᾷ. Βαΐ [μ6 σοΥῪ πϑίατο οἵ Βσυγαίῖνο ἀϊοίίοη, Θβρθοα ! Υ 
85. ΔΡΡΙΠΘ ἰο βρίτἰδυδὶ ΒΡ] 6οὐβ οὐ δρβίγαοῦ ὑγαίηῃβ, ἱπνονγθθ ῬΘΟυ] δ 
Οὐβουσι 65. γε οαμποῦ αὐΐαῖῃ οχϑούμθβϑ ἴῃ {μ6 1Ππδίσαῖιοη οὗἩ Τὴν 
βρυγτοβ, οὐ ἃ Ὠὶρῃ ἄθρυθθ οὗ Ῥυόθα] ΠΥ 1ῃ {86 δἰποιϊἀδίίοι οὗ ροθίϊο. 
Δα ῬΥΟΡϑίιο Ῥαββαρθ8. 

Τῆδ τωθᾶμβ ΕΥ̓͂ ΜΑΙΟΝ βθηΐθμοθθ 8Π6 βϑοίϊοηβ ἅτ πόσα ἴο θ6 
ἰχορίοαὶ ἀγὸ {86 οομτοχύ Ἰτητηθαϊαίθ οὐ γϑιαοίθ, ἃ πα ρᾶΓΆ1}1818. 

1. (οπίοχί. 
ςς ὝΤΗΥ Βμουϊᾷ γα Ὀ6 βίθιοκθη δηγ τοσοῦ Υ8 0071} ΓανΟ]ὺ ΤΩΟΥΘ 

θα τόσο. Τῇ 8016 μοαᾶ 15 βίο, δῃά {π6ὸ σβοΐθ ρα ἔδιπί. 

Ἔτοτα {86 8016 οὗ [π6 ἔοοῦ θυθὰ απίο (86 μοδα {πῃ 676 18 ΠῸ ΒΟΠΏΘΒΒ 
ἴῃ 10, θυΐ πουμᾶβ, θᾶ Ὀταΐβοθ, δῃᾶ ρα γηρ᾽ ΒΟΥΘΒ: [ΔῈ Ὦδγθ ποῦ 

Ῥθθη οἱοβθᾶ, πειίμου Ῥουπᾷ ἀρ, ποιῦμϑυ τα] 1ῆ6α ἢ οἰπίπηθηΐ, ἢ 

(184. 1. ὅ, 6.) ὙΤμῖβ ἰαπρῦαρο, ἀοβουϊρίιννο οἵ [886 «Γ΄ ϑυιβῃ ῬΘΟΡΪΘ, 18 

ἰγορίοαὶ, 88 15 βῆονσῃι ὈΥ [Π6 ργβοθαϊπρ' δηα βαοοθθαϊηρ' οοηὐοχύ, 
Τῃ Ιβαΐδῃ χὶ. 6---8. {π6 οοπίοχὺ ββονβ {μαὺ τ86 ἀδβουιρίίοι οὗ 

Μϑβϑίδ ΒΒ τοῖρη, οὐ σϑῦμου {86 οἰδοίβ οὗ 10, 15 ὑτόρῖοαὶ. 10 18. »γὲ- 
οθαρα ὌΥ ἰδηρπεαρθ οἵ (818 οβαγδοίθ ἴπ {π6 ἔουσίν δηα ΒΗ νβύβββ. 
Τ 15 αἰθὸ εμδσθοάοά ὉΥ δχρυθβϑίοηβ ὙΒΙΟΙ ἃγ6 τηϑϑηὺ 885 ἃ τοῦ 6χ- 
Ῥἰδηδίϊοι τι μουὺ ἴσιο: “ {Π6 0 (τλ6η Θ,ΘΩΘΙΆΙ]Υ) 518}} ποὺ ασύὺ ΠΟΓ 
οβίσου ἴῃ 811 τὴν ΠΟΙΥῪ τπιοαπίαϊῃ : ἴον {{| θαυθμι 584}} Ὧθ [Ὁ}] οὗ {π6 
ἸΚαον]θᾶρα οὗ [μ6 Τιογᾷ δβ {μ6 νγαΐθιβ οουϑὺ 6 868. Εὔνθῃ δᾶ- 
το ηρ;,, ΜΒΙΟΙ 18. ποὺ ἸΠΚοῖγ, ὑπαῦ {Ππ6 Βα γθοίβ ὑο {π6 νϑυῦβ λμσέ ἀπ 
«οείγου ατθ [μ6 διΐτη8}8 Ὀαίουθ τηθηίἰοπϑα, {π6 Ἰαϑύ δίαπιβο οὗ {Ππ6 γϑῖθθ 
δυΐηοοβ {μ6 ἢρσυτγαῖνα παίασα οὗἨὨ ἔπ6 ἀθβουϊρύίοη ; ἴῸῪ 10 δββοσίβ {μαὺ 
{μ6 οχίθηβίοπ οὐ {μ6 Κπον]θᾶρα οὗἩ {86 Ἰμογὰ 15 {Π6 οδιβθ οἵ [Π6 
τοι δ Κα 0} ]6. Ομδηρθβ τηθηθοημθᾶ, Ἠθποθ 86 ομδηροβ ἃ.6 τηοτα], 
πτουρηῦ Ροπ πιῆ, ποῦ οη {86 Ἰτγαύϊομι οὐ θα ΟΠ, Ῥθοδαβθ ΤΏ6Π 806 
Ὅ76 ΟΔΡΆΡ]6 οὗ Κπουίηρ' ἀηα βουυῖηρ ΘΠ οΟΥδἢ. 

Τὰ Βιονοϊαίίοη χχ. 4, ὅ. 18. ἃ ἀθβουρίίοη οὗ {π6 Πγβῦ υθβαστθοίίοι. 
ΤῊ ᾿ηὐγοἀπιοίουυ οοπίοσὺ ἱπαϊοαΐθβ {ἰμαὺ 16 15 Πραταῦνα, πού [ἰΐογαὶ. 
ΤΉα5 ΦοΠη 18 τοργοβοηίθα 88 βϑαΐπρ' δἢ 8Πη 968] οοῖὴθ ἄονα ἔτοπὶ ἤθανθα 

Βανίηρ ἃ ΚΟΥ πᾷ 8 ρτϑαὶ ομαίῃ ἴῃ [18 παπᾶ; ἰαγίπρ ΒοΙα οὗἉ {π6 
ἄταροι. πᾶ Ὀϊπαϊπρ Ὦπη: οαβύϊηρ μα Ἰηΐο (86 ῬὈούξοτα!θββ μι; 

βμυϊπρ μἴτπη ἀρ; Βούπρ ἃ 5681 ἀρὸπ δίῃ. Ηδγθ 10 18 ορυϊουβ 
ἐμαΐ ἃ τὰ] Κϑυ, 8608], ὅζο., ἅ16 ποὺ ἴὸ μ6 ἀπαουβίοοα, Ἡδποο {86 ἀ6- 
Βουράοη οὗ 1186 ἢγβὺ τοβυσσθοίοη μου] μ6 ἰακθπ ἴῃ ὦ ἢραγαίίνο ἀπ 
Βριχιῦθδὶ, ποῦ ἃ τηϑίοσιαὶ δηα 1106 78] 56η86. | 

11, ῬαγΆ11618. 
Αοίϑ χυ. 14---17. Ὑμοβο πτοτᾶβ οὐ Απιοβ ΒΒῸῚ {μαῦ {π6 οΥὐἹρῖπαὶ 

ταυβύ ποῦ 6 ἰβκθῃ ἰπ ἃ [1ἴογὰ], θυ ἢρυγαύνθ ϑοοορίφαου. ΤῈ 
ΤΆτΟΔΪν οὗ Τθανα 18 ποῦ ἴο μ6 1 ὑοσαΠν σϑϑίογθα ὑο {86 ψῃγΌΠ6 οὗἉ πᾶθϑ, 
88 ἃ ΒΌΡοτΠοΟΙΑΙ χοαᾶου τηϊσὺ Βαρροβθ. Τῇ βρισιζα! ἀοτηϊπίοι οὗ 
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ΟἸυϊβὺ τ Ὴ τοίδσαπόθ ἰο ἴμ6 οοπνουβίοι οὗ {π6 (ἀθπ 1165 18 ἀοδισπαίρα. 
ΤῊ Ἔχρυββδίοηβ τβρθοῦπρ' {μ6 τορι] Δηρ' οὗ Τλαν!α Β ἰα οσπδοὶο μὰ 
βούηρ 1Ὁ ἋΡ ἀραΐῃ ἃτὰ ἤρυγαῦνο, πού Ἰ1ύοΓαὶ. 

ΤῊΘ Ὁπδίορν οἵ (1 ἰακοα ᾿π 108 ττ]4θ βθηβθ Ὑ711] δοταθίτηθϑ ἰθϑα 
ἰο ἐμ ἀοίοστηϊπδίίοι οὐ {μ6 ἐγορίοαὶ δβ ἀἰβίάμου ἔσομαι ἰῃ6 [ποτα] 8ὸ- 

οθρίαϊίου. οἵ ραϑβᾶρθβ.  βοπ {88 σΘηΘΓΑΙ ἴθηον οὐἨ δουρύαθχθ ἀοο- 
τἶπιθ 1ἴΒ ΚΟΤΤΙΙ, 1Ὁ τηΔῪ θ6 ΔρΡΡΙΠΘα ἃ8 ἃ ὑδβὺ 101 {818 Ῥατροβο. 

Αἴον ἀϊβοογνθιῖηρ ἱτορίοαϊ ἀϊοίάομ, [886 παχὺ Ὁμϊηρ᾽ 18 ἴο δσρίδιῃ 10, 

ΤῊϊΒ 15. οἰεοίβα ΕΥ̓͂ {86 βᾶϊηθ πλθᾶηβ ἃπᾶ 'π {86 ΒαΙῺ8 ΤΊΔΠΠΘΥ. ΤῊ 

πϑίυγα οὗ [86 Βυθ]οοῦ, {μ6 οοπίαχί, [π6 σθῆθγαὶ δηα ρδυ]Οα]8: Β00Ρ6, 

ῬάτΑ116] ραββαρθβ, [Π8 ἀπϑίορΎ οὗ ἔβι, οοπέγραίθ ἰο (818 πᾶ. ΕΠογθ 

Ἐπ ταοβὺ ἀιβουυ Ῥγόθ]θπι 1168 Ῥοΐοσα {16 ᾿πίογργοίου. Ηθ θῃύθυβ 

ΠΟῪ οὐ τηοϑὺ Δο]οαΐα ἀπᾷ ἀοραίθθ]6 ρυουπά, γῇ τ Ὠ18Β ῬΟΥΤΘΙΒ 8ΓΘ 

ἰΔ5Κοα ἰο {π6 αππποσί. ΤῊ πἰρμοδὺ τόσα] δηᾷ ᾿πίθ]θοίυαὶ απδῆἔρα- 

ἰομϑ ἃγ6 οΔ]]6 Ἰηίο τοααϊβι οῃ. [ππαρὶπαίϊομ, ρι!4οα ἀηᾶ οοπίτο!] δα 

ὉΥ βουπᾶ ἡπᾶρτηθηΐ, Θχαἰἐθα βυτηραίμυ σαι {π6 στθαῦ ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ 

(ἀοἄ τονοαϊθᾶ ἴπ {μ6 ΒΙΡ16 τοορθοῦπρ {μ6 ρ]ου βολθου οἵ Ἡ]ταβ6] Ὁ 1π 

τηδηβ χϑἀοιηρίϊοι, βίτουρ (118, οχίθμβῖν  Κποσπ]θᾶρα οἵ Βαογθα {μ1ηρ8 

ἴῃ {Π6 1 ναυϊοὰβ ὈΘΑΥΪΏΡΒ, ΘΣΡΘΙΒΠΟΘ ἴῃ ΘΧΘΡΘΒΙΒ, ΘΔ 101, ΟἸΓΟΌΤΩΒΡΘΟ- 

ἴοπ, 16 πηρθυδάνϑυ ἀοιηθηᾶθα ἴῃ πἴτα ὅῸ σπου] Ὀ6 Βιοοθββῆι 

ΤΉΘΥ 816 ΠΘΟΘΕΘΑΙΎ 1Π 811 ραγίβ οὗ [π6 Βοῖθῃοθ; ταοϑὺ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ 1ῃ 

{815 ῥυϑοῖοδὶ ραγῦ οἵ 10. 
Τῆιδ ἐοαπάαϊίοπ οὗ ἔγορθ8 15 οὐπιϊι 6 οὐ φοη)ιιτιοίζοη., ἃ. γββθυ απο 6 

γ68] ΟΥ̓ Βιρροδβθᾶ Ὀϑύνγθθῃ ὑνοὸ ἐμίπρβ, ΤῊΪΒ τηυύπαὶ γϑϊαύϊοῃ 18 ἀν! αθα 

ὉΥ Μοτὰβ ἱπίο ρῃγβίοαὶ ἀπά ᾿πι]]θοίμδὶ.} ΤῸ {86 ἔουπλοσ ὈΘΙΟΠΘΒ {86 

εὐπξαϊηον ἴου ἴμ6 ὁοπέαϊπεα, ὃ ραγέ ἴον ἴπ6 τυλοῖθ, 5. ἣ' ὁ ἴοσ [ἢ 6 Ὑ1π6 

ἴῃ ἴδ, Τοον ἔον ἴμ6 στο] θοᾶγ, ὅθ. ὙΠῸ Ἰαύίον, ἐ. ε. Ἰπ ο]]θοῦπαὶ ΟΣ 

1464] Ἰυποίζοι, 18 μθὰ {μ6 οαβ 15. Ῥαῦ ἴον {86 οἴροί οὐ υἷοο υογδ8ᾶ, 

[μ6-ἶρτι ἕοσ {μ6 {πΐπρ' βρπϊῆθᾷ. Τῇ αἰδεϊποίζοπι ταδᾶβ ὈΥ ΜΟΓᾺΒ 1Β 

Υἱσύσα ΠῪ ἀβθῖθββ ἴῃ ρυϑοῖοθ [Ι͂ἢ 81} ἤραγοθβ ὕβουθ 18. ἃ ῬΡοϊπΐ, ΟΥ 

Ροϊπίβ, οἵ δργϑαπχθῃῦ Ὀθύνγθθῃ ὑπ βαθ)θοὺ ἔτοτὰ τ ΒΙΟΒ ἃ ΘΟΙΊΡΘΙΊΒΟΗ 

18 [καπ ἀπά {π6 {πΐπρ' ἀοβου θᾶ. Τῦ ταδύθουβ ποὺ ᾿μθίμου [16 Β᾽τη]- 

Ἰαυϊτγ Β6 τθᾶ] οὐ 1464]; ψμθίμου 1 οχίβίβ ἴῃ μοῦ οὐ᾽ ΤΑΘΥΘΙΥ 1 {86 

Ἰπηιαοίπαίίοη οὗ π6 σεϊίου, [0 18 βυβιοιθηῦ ὑο Κπουν {πᾶὺ Βυοἢ ΘΗΔΙΟΡῪ 

1168 αὖ {μ6 θαβ815 οὐ θυεῖυ ἤριιτο': Ὑῦῶσο {μ]ηρ8 816 ΒΌΡΡοΟΒΘα ἴο ἀρτθθ 

ἴῃ Βοιὴ8 ΘΔ Υ ΟΥ ἀυδ 1168, ΓΒΙΟΩ. Πᾶνα ὍΘ ΘῈ οΔ116α 186 ἐθγέϊμηι οοηι- 

ραγαϊϊοηῖα, ([μ86 ταῦαα! ἔδαύαγ88 οὗ {π΄ ἔγομα υμ1οἢ [86 ὑ1ῸΡΘ 18 [ΔΚ Ὲ 

δα (86 {πἱπρ' ἀοβουῖρθα, 
ΑΒ 8ἢ ΘΣΧΘΙΏΡΙ8 Ὅ6 ἸΩΔΥῪ ΓΟΙῸ (0 Βρίτἰίυαὶ ἸΔο]α τ, {Π6 ταοταὶ ἀπᾶ 

τηθηΐαὶ αἰἰδοβιηθηῦ ἰο οοτίαϊπ ἐίηρϑ οὐ σΒΙΊΟΒ {μ6 Βουρίαγαβ ἴγο- 

ἀΟΘΔΌΥ βροᾶκ. Τμΐβ ἴβ ἑοιταθ αὐμίέεγμ ἴὰ 186 Β10Ι6. Ηθτθ [86 
Ῥοϊηΐβ οὗ ἀρτθουηθηῦ ἃγ8 1η 8611} ἀπ ἀθοοιῦ, 

Νον Ὁ ΜΠ] Ὀ6 βθϑῃ, ἐμαὺ ἃ Κπον]θᾶρο οὗ [815 βἰ τωι τὐπα6 τουδύ οἴὔθα 

ἀερομᾷ ἀφο ἃ Κπον]θᾶρθ οὔ {π6 ΦμῖηρΒ ἔγοτα Ὑμ1οἷι 1 15 ἀοτῖνθα, δᾶ 

[δ6 ἰᾶδθα5 αἰϊδομοᾶ ἰο ἔδοια ἴῃ {π6 Εἰαβῦ, {π6 οουπίχιθβ οὗ [86 ΒΙ1018. 

ΤῊΘ ᾿πβαθίταπίβ οὗ ἐμ6 Εἰϑὺ μανο [Ἀγ ΠῚ 6] 16 Ὁ Ἰτααρὶ παύϊοπβ ὑμᾶπ ΟὐΤ8. 

Τὴ {86 δχογοῖβα οὗ βίοι ἱπηδρὶμδύϊοπβ {π61} ΘΟΠΙΡΑΙΊΒΟΠΒ ἈΡΡΘΑΥ ἴο τι8 

ξατ-[οἰομοᾶ, οχίγαναρδηΐ, ΒΥΡΘΥΡΟ] οι. ΒΥ {μ6 αἱά οὗ ἐβθϑιῃ ἰΘΥ͂ 

1. Ἡριυτηθηραίῖοδ, γ0]. ἱ, Ρ. 261. 



ΜΜοίοπιψηιδ8. 99ὅ 

Ῥχΐηρ ἰορϑίμοῦ ἴοῦ δουαραυῖβου, ἐμ] ηρΒ ὙΠΟ Ὦ. ΔΡΡΘΆΓ ἰὸ τι (0 Ῥχθβθηῦ 
ΠῸ δηϑίορυ. ΤΉ τηθηΐα! ΠΑ 5 ΟΥΘ ὙϑῪ ΟΠ οσθηῦ ἕλοι ΟἾΧΒ, 
Απᾶ ποὺ ομΐυ βο, θαΐ {μϑὶῦ οαὐνγαγα ΠΔΡ108 ἀπα τηοαββ οἱ [18 ὑγϑθύα 
ἀἰββίτηϊαυ. ΤΑΐηρβ ἔλα αν ἴο {π6πὶ ἀτὸ ἀπκποση [0 8. ΥΥ̓Παΐ 
ΠΟΥ͂ δβίθοιαθα υϑοῖα! δπᾶ Ἰοοϊκθα ἀροὸῖ 45 Βοπουσαθῖθ, τηδ  Ὀ6 α1- 
ἔδυ ΠΥ ταραγάθα Ὁ α8. ΤΏοΒβ6. ΒΊΟΝ ἀγ6 τηθᾶῃ ἀηα σΟὨ ΘΙ Ρ016 
ἴῃ {16 Ὑγοθί, σοῦ οοιμθπάθα ὈΥ ἴβθη. Ηδρποα ψ͵χα β5βοι]α πού 
ἰΆΉΒΙΟΥ ΟἿἹ ἰἄδαβ ἰο {πίποβ σοῦ (Π6Υ νἱοποά δοοοσάϊηρ ἴο {86 
σϑηΐαβ οὗ ἃ τοιηοΐθ δρθ ἀπᾶ {6 αἴνθιβα οἰγοιτηβίδῃοθθ ΠΘΟΘΒΒΑΓΠΥ 
Βα]οπρίηρ ἰο 10. [0 15 οὐνίουβ ὑπᾶῦ ἴμοτο ταυϑῦ Ὀ6 ἃ σῖᾶβ ἀἸθγοποθ 
θούνϑοπ {π6 τηϑίδρβουϊοδὶ ΘΟ ΡΥ βΒ1015 Οὗ {Π6 «6 0718 ἀπ ᾿μοβ8 ουτγθηῦ 
ΔΙΏΘΠρ 15: 86 {μογθίογα {πι6 18 τοδῦ Οἴθη βθθῖι ὧο ΘΟΠΥΘΥ͂ ΔΠΟΥΠΟΥ 
1ῖᾶθα. {μη τψῶαὺ τὸ ἅτ σποπὲ [ο δηΐξογίαϊῃ, οη6 ὙΙΟΐ 15 ου  ΒΑΥΒἢ 
Δα τορυϊβῖνθΌ Ἀοοουαηρῖγ, ὈΪΌΠ10Α] ἰχοροθ ἰβίκθα ἔστοτη οθυῦδ!ῃ 
δῃϊτηα 8, (πουρἢ [ΠΥ τλδῪ ἄΡρθᾶῦ ἀβρταάϊπρ ἴο π18, ἃτα ἔχ} αἸρτάῆοα 
δηΠ ΒΟΠΟΌΓΔΌΪΘ ἀ5 οὐἱσίπα!]ν τηθαηῦ, ΤἬΘΥ͂ ἅ.6 δἀερίοα ἴο [88 Βοπ- 
τηθηΐβ οὐ ἴβοβα ἴογ σμοῖὰ {ΠΕΥ σγοσα αὖ ἢγβύ συιτθη. ΤᾺῸΒ [ββδοθδν 
5. ΘΟΙηραΓοα ἴα ἃ ΒυΠΟΠρ' 858. «7050 Ρ 8 ΘϑΌ Υ 15 ΟΘ]ορταίθα 85 ὑπαῦ 
οὗ ἃ Ἀτβϑύ-θοσπ θυ] οοκΚ. Φ6υὐϑἢ 18 οοτηραγοά ἴο ἃ 110πη8 ψμ6]ρΡ. ΤθβθΘ 
ΔΑ β᾽ τη ]8} ΘΟΙΑΡΑΙΊΒΟΙΒ δ΄ 6 ΒΟΠΟΌΓΘΡΪ]6. 50 ἴα ἔἴγοτα Ὀδηρ' ταθϑῃ 
απ ἀορταάίηρ,, {ΠΟΥ͂ ἃ1τ6 δχαργϑββῖνα οἵ αἀἰρτῖῦγ. ΟΣΧθη δΔηα 455688 Ὑγ76 γ6- 
ποῦ {86 βϑτηβ ἴῃ βἰζθ, βίγηρίῃ, 5886, ἀῃα Πα Ὀ105 ἴῃ {π6 Τὐδβῦ, 88 {Π0Ὺ 
ΔΥΘ ὉΙΔΟΠρ' α5: δπᾷ Ὁ τγχὰ8 ποὺ συϑοκοπρᾶ ἀϊβρταοοία! ο θ6 ὀοπηραγοα 
τ (πο, Κίηρβ ἀπ ρῥυΐποθβ τοᾶβθ ου 88888. [{ ψ}Π {πουθέουθ δ6 
ῬΙΌΡΘΥ ἴο ΟΔΙΥΥ͂ αἰοπρ' τι τ ἃ Κποπ]θᾶρα οὗἩ {π6 ομ]θοίβ σθποθ Τῃ6 
ὈΙΡΙ1οα] Ὑυϊθοσβ ἄοεῖνθ ταθίδρμουβ, 85 Ὑ76}1 88. 1η86 ρου 8} 14688 ὑΓ6- 

γϑλ]ησ δπηοηρ' ἐπ6 ῬΘΟρῚ8 0 ποτα {86 βουϊρύσγοβ ὑγο γα αὖ ἢγβὺ δα- 
ἀγοββοθα, 1οϑὺ ψχ βυῤρδυ αα ΟὟΥ̓ ΟὟ ΠΟΙΙΟΩΒ [ὉΓ {Π6 118, ΟΥ̓Δὺ ᾿ἰϑαϑῦ 

Ἰηρταῖς ἐπα ἀρομ {ποῖτβ: ὅπά ἱπβίθαᾶ οὗ οοπίοιαρίαὐίπρ, [86 {πῖπρΒ 
{μαῦ ραββϑᾷ βϑίοσθ ἔμϑια ἔγοτα {μ6ὶν ροϊπί οὗ νῖϑθνν (κα οὐχ οὐγπ βίδῃα- 
ροϊηῦ, ἔγτοτα Μ ΒΙΟἢ ΠΟΘ νν11}] ἀββύτηθ ἃ ΠΘῪ δὐὐπάθ. 

Ὑγμαῦ {μθη ἰβ {π6 στοαῦ οδ]θοῦ οὗὨἨ [μ6 ᾿πέθιργοίθυ, ὍὙι0 6811688 [0 
δσρί απ ρσυταίδνα ἰδησυαροῦβ [ὑ 15 (ο πα ουὖ {86 ἐογέϊμηι σοπιραγα- 

ἐϊοπιῖδ, [86 Ῥοϊπίβ οὗ β ὐπαθ. τ ΒΙΟᾺ [16 βαογθα πιο Β ταθαηΐ 0 βού 

ουίῃ. ὙΠΘΥΘ ταδῪ 6, ἀπά οἴζοῃ ἃγθ, νϑυϊουβ ροΐπίβ Οὗ ΘΟΙΩΡΆΓΊΒΟΙ ; 

δηα {86 ἀδηρογ 18 οἵ τραϊκίπρ' [τὰ ΨΘΥΤΟΥ ΟΥ̓́ΤΩΟΥΘ ΠΌΙΑΘΙΟΙΒ ὕμδῃ {ΠΟΥ͂ 
βῃου]ᾶ 6. ΤῊ Ὀυδίποββ οὐ {86 δχροβίτοῃ 18 ἴο δχ 1010 1α8ὺ ὑΠπ86 
ΔΏΔΙορ Θ5. Ὑ ΐομ ἅτὸ ἱπύθηδοᾶ ; ἰο αὐΐαΐη {μ8 ἔστι ταϑαϊατα Ὀούνγθθα 

ἀοβοίθπου οὐ ἰμ6 ομθ μᾶπᾶ, δπᾶ δχοϑβββ οὗ βἰ πα πὐαθ οα {86 ΟἰΠοΓ. 
ΤΊ ἰβ ἷϑ Ῥγουίποθ ἰο βοὲ ἔουτα ἐΐθ ραγέϊοιαγ Ἰάθα οὐ ἐάθαβ Θουν ογ 6α 
ὉΥ ἰτόρῖοαὶ ἀϊούϊοη, 

-. ΟΗΑΡ, ΤΠ]. 

ὉΝ ΤῊΒ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ ΜΕΤΟΝΥΜΙΕΒ ΟΟΟΒΕΙΝΟ ΙΝ ἘΗΞ 
ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ. 

ἽἹΜΕΤΟΝΥΜΥ [18 ἃ {ΠῸΡ6 π Μ ΒΙΟΝ ΟΠ6 ΠδΠ16 18 Βα ϑιπὐρα ἴῸΤ δηοίπου, 

48 [86 οαυ88 ἔοσ {π6 εἰεβοῦ, δᾶ υἱοο υϑγδῶ; [τ Βυρ76οὲ ἴον [16 δα)αποῦ, 



9596 Βιδίιοαὶ Ζιϊογ γϑξαξίοτ. 

Δα {86 οομέμαυ. Ἠδποθ, δοοοσάϊπρ' ὑο ΟἸδββίαβ', {πο γ8. 8.6 ἔσαν 
Βρθοῖθβ οὗ τηθίοῃυταῦ, νἱζ. ἃ ταθ  ΟΠΥΤΩΥ͂ οὗ [π6 οαι86, οὗ {π6 οἴΐεοί, 
οὔ {816 βΒυθ]εοί, δηα οἵὁ {π6 δἀ]αποί. 

ΜΕΤΟΝΧΥΜΥῪ ΟΕ ΤῊ ΟΑΥΒῈ, 

ῬΜαίοΩΥΤΩΥ͂ οὔ [86 οασβ8 (8 Κ68 ρῖ8οβ ἴῃ ἃ {πγθ Ὁ] πηϑη 6 Γ, ---- ὙΠ 6 5 
ὃ ῬΟΥΒΟΙ δοίϊηρ' 15 ραύ ἔου {π6 δῖπρ' ἄοπθ, σμθη {86 ἱπβίσυτμαθηῦ 18 ραῦ 
ἴον (86 {πΐπρ ἄοπα ὈῪ ἴύ, ἀπ ψΒθη 8 {μῖπρ' ΟΥ δοίϊοῃ 15 ραῦύ ἔῸΓ {Π6 
οἴδβοῦ ργοάυοοά. Τοῦ 8 Θχθιηρ εν {Ππ|686 τοβρθοῦνοί υ. 

(α.) Τῆ6 ρϑύβοῃ δοίϊίηρ' ἔου {π6 {δῖπρ' ἀ016. 
ῬΡΑΓΘηΐβ πα δηοθβίουβ ἀ΄6 Ραῦ ῸΥ Β0η5 δῃᾷ ροβίοσιγ. Τῆυβ Θθθτα 

δα Φαρμοϑίῃ ἀγα ραΐ ἴον {π6]} ροβίοσιγ (6 6η. 1κ. 27.}; “4600 δηὰ 
715γ861] ἔου [88 Ῥβορὶβ ρϑῆβθγα!ν (Εἰχοά. ν. 2. ; ΝΌΠΩΡ. χχῖ. 21., χχῖν. ὄ. 
17.). ΟΡΘδἀ- ὐάἄοια 18 ραΐ [ὉΓ 18 ροδβίοσιν (2 Ομ το. σχν. 24.), 80 
ΘΓ Ρογίθυβ, 8π6 Ικθθρϑὺβ οὗ [Π|6 βδογβα ὑγθαθίγεβ. 
Α νύυϊζοῦ ἰβ ρυῦ [Ὁ Η]5 ΟΥΚ οὐ Ὅρος. ὅο ἴῃ 11κ6 χυϊ. 29., 

ἐς Του Βανθ Μοβϑβ δῃηᾷ {86 ργορμιοίβ, ἰοῦ [πϑπὶ θα {μοιη. ΕἸΧΘΙΡ 68 
4130 οὐσΌΣ ἴῃ [10Κ6 χχῖν. 27.:; Δοίβ χυ. 2]., χχὶ. 21. ; 2 (ὐου. 111, 16. 

(6.) Τὴ οαβθ οὐ ᾿πβύγαμιθηύ 18 ραύ ἴον {π6 {πἰηρ' οδοίβα ὈΥ 10. 
ΤΠὰ5 [π6 ταοαίῃ, {π6 ἰοπρπαθ, {μ6 ΠΡ ΟΥ 1105, ἅτ ραΐ ΤῸΣ ΒΡΘΘΟΝ 

(Ῥουῦ. χνὶ. 6.; Μαιί, συ. 16.; Ῥβαὶ. ν. 10., (ἀϑῃ. ΣΧ. 1.:; Ῥγχον. 
χὶῖῖ, 19.)Ν. ΤΌ ραϊαίο αἷβο βίαι 8 ἴῸΥ βρθϑοῖ οὐ ποτᾶβ τὰ Ῥτον. ν. 8. 
ΤῊ [τοαῦ 18 ραὺ [ὉΓ βίσομρ-βρθδκίηρ' 1ῃ 158. [γ111.1.: “ Οὐ τ] (86 
τῃγοοί.ἢ 

ΤῈ6 παπᾶ ἰβ ρυΐ ἴον {π6 πυιϊηρ ἄοπα Ὀγ ἰὖ (1 (ὐοΥγ. χυἱ. 21.; 
(ΟἹ. ᾿ν. 18.). 
ΤΊ βνοσᾷ ἰβ ρυῦ [ῸΥ ὙἯΥ οὐ βἰδυρῃ ἴον οἰϊϑοιθα ὃν τὖῦ (ΕἸχοά. ν. 8.). 
ΤΙ ποτὰ χορό, 231}, 15 ραῦ ἴον [86 ἐουυϊοΥν οὐ Π6]ἃ ταθαβαγϑᾶ ὈΥ 1, 

ἃ5 οβϑῆσυδ ΧΥ]]. 14., ΧΙΣ. 9. 
ΘΙγΟΥ 15 ραΐ ἴον {88 {πῖπρ' Θοταραχοθα [0 βγοῦν (Εἰχ. χχὶ, 21.). 
(6.) ΤᾺ6 {μίηρ οἵ δοίίοῃ, ᾿πβίθαα οἵ {86 οἴἴβο δυιβίηρ ἔἤτοπα {μδὺ 

τπϊηρ, οὐ ῥτοάπυοοθα Όγ {πᾶὺ δοίϊοθ. Ὑπὰ8 βγ-ίγθθϑ ἀγθ ρα ἴῸΓ ΔΥΤΩΒ 
ΟΥ' Ι8η668 τηδ46 οἵ {πμαὖ νοοά (Νααβυμπι 1ϊ. 4.), ὈΓα 85 ἔῸΓ Ὀγάζθη [οι 8 
([μταθηΐ. 111. 7.). ρο]α δηᾶ βἰϊνον ἔου {π]πρΒ τηδᾶς οαὖ οὗ (ποτα (1 ΟὨτοη. 
ΧΧΙΝ, 2.)," 

ΜΕΤΟΝΥΜΥ ΟΕ ΤΗῈ ἘΞΕΕΟΊΤ. 

ΤῊΣ οἴβοι 15 οἵὔθῃ μὰ ἴοσ (88 οδιβθ, ψ βίοι 18 [86 ορροβιῖία οὗ [86 
Ῥγθοθάϊηρ. Τὰ Οοα 18 ἰογιηθα ἐΐψ {76 απά ἐλ ἰεπσίλ ὁ ἐδψ ἄαγϑ5, 
ἡ. ὁ. [ῃΏ 8 οδι86 ΟΥἩ Δ ΠΟΥ οὗ 116 ἀπᾷ Ἰοησονν (Ὠοαΐ. χχχ. 20.). ΤῈ6 
(οά οὗἉ ραΐϊζεποθ δπᾷ οομπβοϊδίϊομ, ἡ. 6. (88 δαίμον οὐὁἨ {π686 αὐ {168 1π 
Ῥ6ΙΙθνοβ. 80 ΟἸγιδὺ 15 οδ]δϑᾶ ἐδ τσαν, ἐΐθ ἐγιῖ]ι, ἐλο [Δ{6 (ὁ οἴῃ 
χῖν. 6.) ἘΔ 15 ο8116α οὔτ᾽ “’ νἱούοσυ ὙΒ] ἢ ΟΥ̓ΘΓΟΟΤΊ68 {π6 ψου]Ἱᾶ,ἢ 
ὶ, 6. [μα ᾿πϑίγυμαθηῦύ οὗ υἱοΐοσυ. ““ ΤῊΙΒ 18 {8} Θοπαθιηπαίιοη "ἢ (ὁη 
11...19.), ὦ ὁ. 1π6 σαι88 οὗ ἐμ Θοπαοθιημδίιομ, “΄ [8 {Π6 δ 510 ἢ" (οπι. 
νἱ!. 7.), (μαὖ 15, [86 σαιδ6 ΟὗἉ δβιη,ὃ 

1 ῬΗΠοϊορία ὅὅδογα, 6, Ῥδίβο, Ῥ. 814. 2 ΤΌϊά. Ρ. 815. 6ἐ 564. 
5. ΤρΙὰ, Ρ. 839. 6ἐ δεᾳᾳ. ! 
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ΜΕΤΟΝΥΜΥ ΟΕ ΤΗΕΞ ΒΕΒΟΈΟΤ. 

(α.) ϑϑοιποίάπλοβ ἐμ6 βυθ]θοῦ 18 ραύ ἔου {88 δα]αποί, 
ΗΘ Βϑαγῦ ἴβ ραΐ [ὉΥ ἀπαοιβίαπαϊπρ οὐ σψιβάοτα (τον. νἱ. 82., 

γἱ. 7... ὙΠῸ μοατύ ἀπά {86 τϑῖῃβ βίαπα 0 [86 Ἰητηοϑῦ ἐπουριίθ, ἀ6- 
ΒΙτο5, δῃᾷᾶ οἰδοίίζουβ (Ρ84]. ἰχχὶῃ. 21., 11. 8.) Τῇ οἱα ἀπᾶ {86 ποὺ 
ταϑη ἀοηοίο αἰ ἴδγοηί βύαίθβ οὐ οοπαϊθομβ οὗ {π6 βᾶῖαθ τῆϑῃ (Ομ. νἱ]. 
6.; 2 Οὐοτ. νυ. 17.) 

(6.) ϑοιμθίσηθβθ ἐπ οομίδηπου 15. Ῥαΐ ἴον {π6 οοπίαϊποα, ἀπα {Π8. 
ὈΪδοθ ἴον τι μδῦ 18 ρἰδοοᾶ, ! 
Α Ῥαβίκοὺ οὐ οδιϊβίου 185 ραὺ ἴὉ0 {86 Ὀγθδα οὐ Τοοα οδυτϊθα τὰ 10 

(Όδυι. χαυῖῖ. ὅ.)δ. Α Βοῦβα βίδῃβ ἴοσ 186 ἱπμαβριίαπίβ οὗ 10 (θη. 
ψἱ. 1.); ἃ Βοῖβα ἴον 186 {πἰηρβ σαιτὶθα ὈΥ {πα δηῖτηαὶ (1 [ΚΊπρΒ χ. 
28.}; ἰΒΙαπᾶς ἔογ. {πεῖν ᾿ππαθιίαηΐβ (58. ΧΠ. 1. ὅ.): ἃ [8 0]6 ἴον {Π6 
ταθαῦ φ]δορᾷ οπ 10 (841. χχῆ!. ὅ.)}; ἃ ταοπηίαίῃ [ῸΓ ὑπ ηρ5. ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΙΒ 
ὍΡοπ 10 (όο8Β. χἱπ. 6. ; «61. 1, 28.); 166 ποι] ἴον 108. Ἰηβαιαπίβ 
(ὥοβμαῃ 11. 16.); ἃ ποῦ ἔοσ {86 γουηρ' Ὀἰγάβ ἴῃ 1 (Πϑαΐ, χχχῇ. 11.): 
ἃ ΘΌΡ ἴον [16 ἅτίηϊς οὐ ψῖμα ἴῃ Ὁ (61. ΧΙχ. 12.}; ὁ Βθρυϊοῦγο ἴον 
τμο56 Ρατίοα ἴπ 10 (158. χχχυη, 18.) 

(..) ΤΠ6 Ῥόββθββοῦ 15 ρυῦ ἴογ {86 {Πῖπρ' ῬοΟΒΒΘβββά. 
ΓΟ Ῥοββθϑβ πδίοηβ στϑαίθυ δῃᾷ ταῖσ θαυ ὑμαπ {Πγ861 (ΤΠ 6αύ. 1χ. 1.). 

ἃ, 6. [86 τορίοι οοοαριοα ὈΥ παίϊοη8, ὅζα. 
(4.) ϑοιηοίίμηββ (86 οδ]ϑοὺῦ 18 ραὺ ἕου {παῦ σοι 18. οοπγοιβαμὺ 

ορουῦ 1. 
Α Βυτάξῃ βἰαμᾶβ [Ὁ ἃ ῬΥΟΡΉΘΟΥ τοβρθούϊπρ αἰνηθ Ῥυπιβητηθηΐ 

(188. χχί. 1.) δῖα 18 ραύ ἔογ {86 βδουϊῆοθ οβογθᾶ ἔοῦ {μ6 οχριδίϊοπ 
οὗ βπ (Εχοά, χχῖχ. 14.). 

(6.) 6 {πίπρ ἐἰρηιβοα 15 Ρμαύ ἴον {86 Ββῖρι. 
Πυ5 ἀοβοϊαύϊου ἀδποίθβ ἃ τπουγπΐηρ' σαγτηθηῦ, {Π6 βυταροὶ οὗἉ 1 

(εκ. νι. 27... Βοάοιπιρίίοη ταθϑη8 {86 βῖρῃηι οὗ τϑάθιηρίου (χοᾶ. 
γι. 28.}.} 

ΜΕΤΟΝΥΜΥ ΟΕ ΤῊΣ ΑὉΌΧΟΤ, 

(α.) ϑοπιδύϊσηθβ {μ6 δοοϊοηῦ οἷ, οὐ τι μαῦ 15 δα! οπα] ἰο, ἃ {πῖπρ', 15 
Ῥαΐ ἴογ 118 Βα ]θοῦ ἴῃ Κιπά. 

ΤῊὰΒ {86 αὐδίγαο βίαπαβ ὉΓ 118 σοπογοίθα (θη. χχσχὶ. 3... ἃ 
Βῃ1614 βίαμαᾶβ [Ὁ ἃ βοϊᾶϊοσ βῃϊοθὰ (ἘΖαῖκ. χχνι. 8.); ῬΟΥΤΟΥ [ῸΓ ἂπ 
ΔΙΓΩΥ͂, ΟΥ᾽ ΤῸ τα ΠἸΑΥΎ ἔοτοοβ (Εχοά. χῖν. 4.):; Πρμὺ ἀπ ἀδυκηθββ ἴὸτ' 
{86 δη]Πρμίοποᾶ ἀπά [86 Ἰρπογαπύ (ΕἸΡ[168. ν. 8.). 

(6.) ϑϑοπιούτηϑβ {μ6 {μίηρ' οοπίαϊποα 1β ραῦ ἕον {86 Φμῖηρ' οοπίαϊπίηρ; 
1{, δπᾷ ἃ {πΐπρ' ρΡΙδορᾶ ἔογ 86 ρίδοο 1861} 

ἐς ΤῊ 5 ϑίοπθ ὙΒΙΟΩ 1 μᾶγὸ βοῦ Ὁ ἃ Ρ1Π81 584}} 6 αοαξβ Βοιβο ἢ 

(6 6μ. χχνῆϊ. 22.), ὁ. 6. [18 ῥίδοθ οπ ὙΒΙΟΝ 1 μάν βοῦ ἊΡ ἃ ρ111γ οὗ 
βίοῃϑ 8881} "6, 0. ϑρτείπρβ οἵ ναΐον (058. χν. 19.) ἀοποῦθ ἃ ρου- 
ΐοπ οὗ Ἰαπᾷ ἴῃ ΒΊΟΝ βρυῖπρδ οὗ νγαίθσ δχὶβίύ. ““᾿Απὰ σψμθῃ {που μα 
ορθηρᾷ {μοῖν ὑγθαβαγοβ (Μαίθ. 11. 11.), ὦ 6. 186. ν688618. οοῃίδι μη’ 
ἴθι. ᾿ 

(6.) Τῆμαθ 15 ρυὺ ἴον {μ6 {πίπρβ ἄοπθ οὐ μβαρρϑηϊῃρ ἴῃ {1π16, 
ΤῊ 15 ἰο 6 υπᾶογϑίοοά Ῥοίῃ οὗἩ [86 ποτὰ ἐΐηιο, δια οὗ {86 που 

1 ῬΆΒΙοΙορία ὅδοχα, δα. Ἰ)αῖῃο, Ρ. 849. δὲ δεηῆ. 
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ὙΠ ΒΙΟΝ ΟΧΡΥΘ65 ραγίβ οὗ πλθ, Ὑ μοῖμον ἀϊνιἀθα ὈΥ Ὠδύατθ οὐ ὈΥ͂ του 
ΔΡροϊπίπηθηΐ, 1)γ8 816 βαϊᾷ ἴο β6 ροοᾷ οΥ 601] δοοογάϊηρ; ἰο {86 δυθηΐβ 
τ ΒΊΟι Βάρραα ἰπ ἐμοπι (απ. χΙνἹ!. 9. ; Εἰφ6168. γ]1. 10.Ὰ 

᾿ (4) Ἴδδ ορϊπΐομβ οὗ τηϑῃ ἀγα Ραΐ ἔον ὑπῖπρβ {πϑταβοῖνθβ, Τδπρβ 
ἅ16 ἀββουθοά ἂβ {Π6Ὺ δρροαιοᾶ ἀπά σε ἐπουρύ οἵ, πού 88 {86 Ὺ 

τΘα]γ ποτ. [ἢ ἘΖαῖϊ. χχὶ. 8. {π6 τρμίθοιβ ταθδῃβ μἷπὶ Μ70 Βθθιηθα 

το Ὧ8 τἱσμίθουβ. 866 ἴοο Μαίξ, ἴχ. 18. ““ ὙΠ6 100]181πη688. οὗ ῥσθδοῖ- 

ἵηρ᾽ (1 Ὅσον. 1. 21.), Ὀθοαπβα (886 Ῥγθδομίπρ οὗ [Β6 ρΌΒΡ6Ι νγὰβ ὑπουρῦ 
ἴο 6 δοβ ὈΥ͂ πιδηγ. “1 σποπᾶρν {μα γα 86 80 βοοὴ χϑιηγονθα [ὸ 
ΔηοίμοΓ ρΌΒρ61" (Ἃ.]. 1. 6.), ἃ 6. ἔ6186. ὑθδοβίηρ 18 ο86ἃ αποίδεν 
φοβροῖ, “ ἨΠ8 Θπθηαῖθθ 5||4}} 11οῖς {π6 ἀπδί " (58]. ᾿Ιχχῖ, 9.), 1. 6. 
ΔΡΡ ΘΑ (0 ἅο 80 Βϑοδιβα οὗ {μϑὶν Ὀδίπρ' ρτοβίγαϊθ ὁπ {Π6 στουῃᾷ. ΤῺῈΘ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη5 ἀθποία αὐΐου ΒΡ] αρίοη. 

(6.) ϑοπιθεϊπιββ ἂπ δοίΐοῃ οὐ δδοιοη οοηγογβαμὺ 1 οὐ οι ρ]ογ θᾶ 

δου δὴν οὐδοῦ 15 ραῦ ἔογ {86 οδ]θοῦ 1561} 
ΤῊυ5 1886 Β6η868 816 ραΐ ῸΓ π8 οδ]θοίβ ρϑγοδῖνϑα ΟΥ̓ ὑπθηλ, 85 

μοαγῖπρ: ΤῸ ἀοοίχϊηθ οὐὁ ΒΡΘΘΟΙ (188. ΧΧΥΙΙ, 9.. 1Π1,.1.). Ακοή ἴῃ 
Ζόβα χίϊ. 38., Βομι. χσ. 16., (αἱ. πι. 2. ὅ., 1ἰ0οταΠ]γ λεατίπο, βιρηιῆθ8 

γορογέ οὐ βροθοῖ. 8.0 1μ6 δ, Ὁ}, βίαι 8 ἔῸγ {π|6 οο]ου Βθθπ ὈΥ {}6 

6γ68 (ΝΌμΡ. χἱ. 7.; [μον. χπὶ, δδι; Ῥτον. σχι!. 81.; ΖΟΚ, 1. 4., 

γῆ, 2., χ. 9.). Ζ αι ἀσποίοβ (86 ἀοοίτιπο τοοοϊνοα δα Ὀοϊιονϑα, 

ζ. 6. ἴϊ8 οἤγοοί (Αοἰδ νἱ. 7.; Θ΄]. 1. 28.). 17᾽0ρ6, κ᾽ Ἰ ἔγιπρ' {86 οὐ]θοῦ 

οὗ 1861, ταϑαπβ Οοα (84]. ᾿ἰχχί. δ. ; 1681. χῖν. 8.5). [Ὁ πιθᾶπ8 (γὶβὺ 
(Αοἰθ χχν!!. 20.; ΟἿ]. 1. 27.; 1 πα. 1. 1... 1οὺθ Βίαμαβ ἴῸΣ [86 

Ῥοίβοῃ οὐ {πΐπρ Ἰονοᾶ (76{. 11. 38., χῇ, 7.). 1χ {1 τρδῆπον ἀἰθ5ῖγῈ 

Βέαπ5 ἴογ ἔπ Ρβύβοῃ οὐ ἐμίπρ' ἀεβιγοᾶ (ΤΖοῖς. χχῖν. 16, 21.).. αν 18 

αἶδο Ῥαΐ ἴογΥ [86 ομ]θοίβ ἐβαγο (58]. 1111, 6.; Ῥυονυ. 1. 26.). 
(3.ν) ΤΆδ εἰρε 18 ραῦ ἔον 186 {μίηρ' ΒΙρη 1 6α, 
ΗΒ βοορίτο, οσοῦσῃι οὐ ἀϊδάθπι, [ῃΤΌΠ6, βία 8. ἴῸΥ τθρα] δα  ΟΓΙΟΥ ΟΥ̓ 

ρονον (6 εη. χἸῖχ. 10.; 158. σῖν. ὅ. ; Ῥβαὶ, Ἰχχχῖχ. ὅ. ; ϑὶς. χχὶ. 26.). 

γα: 15 ἀοποίβα Ὅν (16 Ῥον,, βρϑαῦ, ομβαγιοῦ, βιποτγά, ζο. (ΡΒ4!. χ]ν!. 9.; 

ἘΖΕΚ. χχὶ. 8, 4.).» Τὸ ορϑὴ πᾶ βμιΐ, ποπθ ορροβίπρ, ἀδθποίθβ {Π6 

Ῥοββθδββϑίοῃ οὔ {111 δπᾷ ἴτϑα ρουγοσ ἴο δἀτηϊηιβίου δΩΥ ὑμιπρ (1588. χχὶὶ. 

22.). Τὸ 1 ὰρ [86 Θγ68 18. 0 ὙΟΥΒΒΙΡ ἃπα ῬΓΆΥ (Ῥβαὶ. οχζίὶ. 1., 

οχχιῖ, 1.)».» ΤῸ θοὸν {86 Κπθαβ 18 ἰο σοσβῃῖρ ([58. χ]ν. 28.; ῬΒ1, 

ἢν 10.; ὕρμεβ. 1. 14.). Τὸ ρῖνα {86 Βαπᾶ, οΥ ὕο δέκα βαπάδ, 816:}1- 

8.68 νοϊπηίατυ Βα ]βοίομ, ΒΡ] οδίἤοῃ, βυγθαυῖηρ', 1ΟἸ πῖηρ' ἴῃ σονθηϑηῦ, 

Ῥδοοπιῖηρ; ΒΌΓΘΕΥ ἰοῦ ἀποίμον (1 ΟἌτοπ. χχῖχ. 24.; 2 ὕβγοῃ. Σχχ. 8. ; 

Τ,άτα. γ. 8. ; 9οὉ χνίϊ. 8.; ΟἹ. 11. 9.). 
(9.) ΤᾺ πᾶπιθ 18 βοπηθίϊμαθϑ ραύ ἔοτ' [Π6 ῬΘΙΒΟῚ ΟΥ {πἱπρ' πειηθα, 

ἥηα πϑδιωθ οὗ αοα ἀομοίθβ (ἀοᾶ ᾿ϊπι561 (Ὀϑαΐ, χαυῖ!. ὅδ. ; ῬΒΔὶ. 

χχ, 2.). Νάιηθ βίδηδθ Ὁ ρϑύβοι (ΔοίΒ 1. 1ὅ. ; Βδνυ. 11. 4., χὶ. 13.) 

Τὶ 5ἰαμᾶβ ἔοσ ἴμ6 {πΐπρ 1[5616 (Αοἰβ 'ν. 12.; ἘἜΡΒ68. 1, 21.; Ῥμῃ. 

ἡ, 9.).1 
5 Ῥμ]οϊορία ὅδοσα, θᾶ, Ἰ)αἴμθ, Ρ. 870. ἐέ δέᾳᾳ. 
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ΟΕΑΡ, 10. 

ΟΝ ΤῊ ἹΝΤΕΕΡΕΚΞΤΑΤΊΟΝ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΥΤΕΒ ΜΕΤΑΡΗΟΈΒ. 

ΑΟΟΟΈΡΙΝα ἴο {μ6 ἀοβηίθοπ οἵ ΟἸαδββῖαβ, ἃ τηθίαρ μου 18. ἃ 0068 ὈΥ͂ 
ὙΓὨΙΟΝ ἃ τγογ 15 ἐγαπβϑέοσυοα ἔγοσα 108 ῬΓΌΡΟΥ βιρτηοδθοι ἴο ΘΒ 6 Υ 
σορσπδῖθ᾽ οπ6, ου δοοοιηῦ οὗ ἃ 5Βιτ ὐπα6 Ὀούνγθθῃ ὑποτη.} ἘΡ 18 Γουπάοα 
ΟἹ ἐδμ6 σϑβοιι ποθ Ποῖ ὁπ οδἤ]θοῦ Ῥθ8185 ἰο δποέμβοσ. Ηθποο ἴὖ 15 
4116 ἴο 5ἴταο οσὐὁ σου ρατίβοη. Τύ 15 ἃ ΘΟΙΩρΡΑΧΊΒο ΘΧΡΥΘΒΒΘα τὰ ΔῈ 
δρΥϊασ δα ἔοστα. 

ΤῊΘ οὨ1ο τωρ ἰο θ6 αὐξαπάρα ἰο ἴῃ {Π6 ταθίδρμου 18 {Π|6 περάϊζιπε 
εοπιραγαἰϊοης, ΟΥὙὨ ΤΟβθια ΒΙΆπο 6 ΒΊΟΝ 1168 αὖ [Π6 ἔουπάδίίοπ οὗ 1, 

ΤῊΟ βουῦοθβ οὗ ϑουιρίυστα ταϑίθρμουβ ΤΔΥ 6 οἰδββθα Ὁπᾶθν ἔνθ. 
Ἠιοδᾶβ, νἷζ., παίατα!, αὐ ϊβοῖαὶ, βαοεθα, Ὠἰβίοτιοαὶ, δπα ἔθ. ]ΟΒ, 

1. Μείαρβουβ ἅτ ἰδκαθ ἔτοτα παίαγαὶ ΟὈ)θοΐβ τθοσθ ἔγθα α  ΠΙΪΥ͂ 
{μ8η τα Δ ΟὐΠΟΥ ΒΟΌΤΌΘ. 

ΤΆυ5 {πὸ ἰτηᾶροβ οὗ Πσλξ δι (αν ἤηθ85 ΔΛ ΘΟΙΩΠΙΟΠΙΥ͂ ΘΙΩΡΙΟΥΘά 1 
411 Ιαπρτιαροβ το ἀδπούθ ῬΤΟΒρΟΥ Υ δπᾶ δανογθιγ. Βαῦ {π6 ΗΠ ΘΌτουγΒ 
τη κα 856 οὗἉ {ποῖ ποῦ ἔρθαυθη γ, δπα τὰ 1655 ναγϊδίοι, ἐπδὴ 
οἴου Ῥϑορίθβ. (888 158. χἱῃ. 10., 11χ. 9.. ἰχ. 19, 20.5.) [Ι͂π τρϑην 
68.865 ἤφ]ξ δοταργθμθπάβ οί ουὐνατα ἀπα Ἰησπαγα 1] πτηϊπιδίϊοι, ῥγο- 
ΒΡΘΙΠΥ δοοοτηρϑηϊθα ἢ Κπον]θᾶρο δηᾶ ͵0Υ : Ὑ}116 ἀαγἄη685 ἴὰ ἴ86 
ΒΒΙΏΘ ΙΏΒΏΠΟΙ ἱποίυἄθθ ουαὐνγατα οδἰδτηϊν δη6α ἱπέθστιαὶ Ὁ] 688. ΟΥ̓ 
Ἰρπούθποθ. ὙΒΘΥ 816 580 πι866 1π 188. ἰχ. 1.; Μαί, ἵν. 16. 

Τὰ θαβίοσπ οουπηίτίθθ, πιὰ {πο ῬΘΟΌΠΑΥ οἸτηαΐθ 8ὸ ἀπ δγοηὺ 

ῥγοιῃ οὐσβ 'π ατοαὺ Βεϊίαΐη, τοὶπ, ἄθν, ΤΊ Υ8, ΒΡΙΪΏΡΒ, Δ.6 ΘΧΟΘΘΟΙΗρΊΥ' 

στϑίθία!. Τὴ οοπβοαῦθποθ οὐ {86 Ὀγθνδιηρ ἀὐγπ688. ἀπά. μθαΐ, {Π6 
στουηᾷ Ὀϑοοπηθθ ρατομοᾶ; {Π6 ρταββ δη4 ἤονγουβ μου ἀπα ἀθοαΥ. 
Ἡδρμοδ ἃ νυ νυ ΟΥ̓ τπθύδρθουβ 18 ὑακθη ἔλουι {μ686 οὐρ]θοῖβ ἰοὸ τϑρτθ- 
βϑηὺ Ὀ]θββίηρβ ἀπ ἴάνουιβυι Μοᾶογαϊθ ταῖῃβ ΟὐὁἨ ΘΟΡΙου8 ΒΠΟΥΤΘΙΒ, 

σϑηί]8 βέγσθασηβ δῃα βουίηρ' βρυϊηρθ, ΤΠΗΙπρ' Ὑγαύθτβ, Πρ ΌΪΥ ἀοΥ78, 

ἀοποία βρίτἰδαὶ Ὀ] βδίηρθ ἀθβοοπαϊηρ ἔτοπὶ [86 Βδίμου οὗἨ ὠϑριυβ, 
(866 οδβεϑδ τἱ. 8. ; 158. χχυ!, 19., ΣΧΥΠ. 8.» χγ, 8., ΧΧχν, 1. 6, 7., 

ΧΙ, 18.) Οἱ {88 σοπίγαιγ, βυδάθῃ ἀπά στθαῦ οϑἰδταῖ [165 ΓΘ ΘΧΡΙΘΒΒθα 

ῬΥ ὁ ἀθίυρο οἵ ψαίθσβ ΤῊΐβ τιθίδρ μοῦ νγ88 ᾿πητα θα] αὕ  Υ ἰδίκοη ΤΤΌτα 

ἰδ8. παίαχο δπᾶ βίαίβ οὗ [86 οουπίυ. 186 τῖνου «ογάδη, σπβῖοῃ 
ΔΏΠΌΔΙΠΥ ονουβονγοα 105 ὈΔΠ ΚΒ 1π Βοῖὴθ ρΙδ068, ποῦ 1ῃ 81], γγχὰβ ἸΏΤΩ6- 

ἀἰϊαίοιν Ὀοΐοσ [86 Ἡθθνγονβ᾽ θογθ8. ΤῊ6 ΟΟΙΜΙΤΥ ΘΘΠΟΙΆΪΥ, Ὀοὶπρ' 

ΟΠΙΘΗ͂Υ τηοπηίαίπουθ, γγχα8 ΘΧροβϑᾶ ἰο ἐγθαυθηῦ ἤοοαβ συιβιῖπρ' τὰ 

γί ποθ δοπρ (π6 γα ]]16 08 ἀπϑπα παστοῦ ἀ6Η]65, αἴδον ἰοπαροβίβ οὗ ταῖπι 

τ ΒΙΟΒ ἕοοῖκ Ρίδοα ρουϊοοα!γ. Βαύ Τροτία 15 ταϊϑία θη 1 ΒαρΡοβίπρ; 

ἐπαῦ (μ6 Ῥγορμοὺ ( αυ!α) ““ βϑϑῖηβ ἐο βασνθ ἀθριοἰοα {π6 ἔαοθ οὗἉ παίασθ 

ΘΧΘΟΙΥ 88 ἴὺ ἀρρθαγϑᾷ ἴο μίτη, ἀπά ἰο παν δὐερίβα 1 το {π6 ἤσυ- 

γαϊλνα ἀδβουροι οἵ μἷβ οσσῃ βἰτυδίΐοι, ποι ἔγοτα ὑπ6 Ῥαπκβ οὗ 

Φοτάδῃ, δπᾶ ἐμ6 πιοππίαΐηβ αὖ {86 μοαᾶ οὗ ἐμαὺ τῖνϑι, Β8 ροὺγβ ἕοσίῃ 

1 ῬΗΠοϊορία ϑϑοσδ, αἅ. Ταίδο, Ῥ. 916. 



400: Μιδίϊοαΐ ]ηἐοΥΡΥοέαζ0Ή. 

{16 ἰρταροβύπουβ υἱοΐθμοθ οὗὨ [18 βουτοὸν ΜΠ ἃ ἕοτος οὗἨ ἰδηρυασο 
ΔΠΑ͂ ΔΠ ΘΠΘΙΡῪ οὗ οχργεββίοι Ἡ ΏΙΟΩ 8 βοϊἀοτη βθθι δαμδὶ]θ : 

ὭΔΘΡ σ8116 ἢ} ππίο ἄθορ, δὖ {π6 Ὡοΐβθ': οὗ {ΠΥ σγαίογβροῦίδ. 
ΑἹ] τὰν ψᾶνοβ δῃᾷ [ΠΥ ὈΠΠ1ΟΥνΒ ΔΥῸ ΡΌΠΘ ΟΥ̓́ΔΥ Τ16. (Ρβεαίπι χἹ, 7.» 

Πανὶ οαπποὺ ἈΠπ46 ΒοτΘ ὅο {π6. νγαίθγία}}5 οἵ 1ωθῦδποη, ἔῸΣ {86 
σγοσα γοηἀοσοα παίουβρουΐίβ Πουο ἀδποίθβ οδίασαοίβ ΟΥὁ Ὑγα  ΓΆ]15 ; 
ἀθα Βοβί4θβ, {16 ργθοβάϊηρ οοπίαχὺ (σουβα 6.) ἀθβουιθβ {πΠ6 ΘΟΟΒΙΣΥ͂ 
οαβϑὲ οὐ Φογάδῃ οὐ Ῥοτθα. εβοϊαύϊηρ' ἀπα αἰθβίγουϊπμρ' θη 168 ΔΓ6 
οοΙΩραχοα ἰο ονθυῆονί προ αἰνϑῖβ, ᾿πυ πἀ  ]0η5, ΟΥἨὨ Τουτοηΐβ, ἴῃ ΕἾΖΘΚ. 
ΧΧν!. 8, 19., χχτυῖὶ. 96. 
. ῬΙ]απίβ δῃα {γ668 8.6 ραγ ]ΟΌ]ΑΙΥ πιϑθα 85 [86 ΒουΓ668 οὗὨ τχϑίδροΥ]- 
οδ] ΘΧρυ ββίοηβ, 80 {μαῦ ΜΊΟΒΔ6]18 αββουίβ ἱμαῦ ἩΘΌσΤΘΝ ροοίτυ ταϊρῃΐ 
Β6 ἰπγοβύ οδ]]6α {π6 δοξαπῖσαϊ ρορίγγ.2 

ὙΠΟΙΘ 18. 8. Βρθοίθβ οἵ τηϑίαρβου ἀουϊνοα ἔγοπχ ἡδύμγαὶ οὈ]θοῦβ:. 
ἰτοροίμον ρθοῦαν ἰο [86 ἩΘΌτονγβ, Αὐαοπρ {86 ταουηίδϊπβ οὗ Ῥὰ- 
Ἰοβίϊπθ {16 ὑνγο ταοϑῦ γυθῃδυα]6 ἀ΄θ Τϑρᾶποπ δηα (ὑδυτηθ]. ΠΟ. 
Βαρροδίβ ἃ ἀΠοτθηῦ ρσθηθγα] ἰπηᾶσα ΘοοοτἸπρ' (0 {{|611 τοβρθοίνθ ΤΌΤΣΤΩΒ, 
αϑρθοίβ, ἃπᾷ ἔβθαῦασοθ ΤῊ πῆρα [86 ΗΘΌΓΘΝ ροοθίβ δαορύ [ὉΣ 
ἀἠδσθηῦ ρυῦροβεβ. ΤὭυΒβ ΤΠ θδηοπ 18 αδοά ὸ {86 “016 βίαϊα οὗ [86 
76 νγ8, ΟΥ̓ΤῸΣ {μ6 κΒίαίβ οὗἨἩ {86 οβυσοῖ, ἕο {η6 ἰθιαρίθ, ουθῃ τῸγ {88 
Ἰΐηρ οὗἨ Αββγυῖα δηᾷ Ὦ15 ΔΥΤΩΥ ; ἴῃ ἃ ὙγΟΥΑ͂, ΤῸ Ὑγμδύθυ ϑ 18 ΥΘΕλΑ ΚΔ 16, 
δαριδί, δηα ΒΡ] τη6. 

ἴῃ ἃ βίταϊαν πιϑηποῖ,, ὙΠ Πδύθυοσ ῬΟββ658685 ΤΟ ΓΟ], νγϑα τ, ΟΥ̓ 
Ῥοδαΐγ, 18. ο81164. Οὐαυτηθ]. ὅ ἴοο 1ηβο]θπύ δηα ογα6] ὑγγαηΐβ οὗ {Π8 
Οϑμί1168 ατα ἀδποίβα ΌῪ [88 [δύ γϑιηβ, μι θυ, πα ὈῈ1]8 οἵὗἨ Βδβμδῃ : 
Ὀγ {με ν]ἃ ῬὈθαβύ οὗ {88 τϑϑᾶβ, οὐ {86 Ἰοῃ οἵ  οτάδῃ.ἕὅ 

Τῃ τϑϑρθοῦ ἰὸ (86 ἀεουϊναίίοῃ οὐ 108 ᾿Ἰτηδρ ΓῪ ἤόοπι ηδύθιγα! Οὐ] θοὐβ 
81} ῬοΘΙῪ 18 ἈΠ|κ6, ἐβουρσῃ [η6 Ἡ ργθνγβ Τοοῖς {8610 ταϑίρῃουβ ἔγοτα 
{π|8 βοῦσοθ ἴῃ ργθαΐο δραπᾶδποα ὑμδῃ Οἴμου πδίϊομϑ. Ηθποθ {86 
ποίιταὶ ἰδύονυ οὗ [86 οουπίιυ οὗ πἄθᾶ ἴῃ Θοππθούϊοι τα {π6 δι[α- 
ϑίλοι πᾶ μαριῖ5 οὗ {π6 νυϊῦθυβ βου α θ6 γ7Χ61}1 πον ὅο [π6 ᾿πύθγ- 
Ῥτγοίοσ οὗ (86 ΟΙα Τοβίαμηθηῦ ῬοΟΚΚ8. 

2, Το Ἡδῦτονβ ἀουϊνθα ΤΔ ΠΥ τηθίδα ΟἿ ἔγότῃ ἀυΐβ, ΤΠ Π615, πα 
ΘΟ ΟΠ ἴ1ξ6, 

ΤΗ6 πΠο]6 οουγβα δηᾷ τϑίμοά οἱ δοτησηοι οὐ ἀοτηθϑίιο [16 ἃτηοηρ' 
{Π6 τηοῖο δηοϊθηῦ Η ΘΌΓΘΒ γ88 ΒΠΏΡ]6 ἀπά πῃϊοστα. Τὺ νϑιιοῦν 
οὗ βίμαϊοβ δπᾶ ρυγβαϊίβ, οὗ δτίβ, δοπατοηβ, πα δια] οσσαθηΐβ οὔβοιν- 
8016 ἃιηοηρ οἴδοσ παίίοπβ, 414 ποὺ αχσϊϑῦ διιοπρ μοι. δαραγαίοα 
ἔτοια {μ6 τοϑὺ οὗ ταδηκίηᾷ, δπᾷ ποὺ δἀἀιοίθα ἰο. σοιησηθτοθ, [Π6Ὺ 6 Γ6 
οοηὐοηῖοα ψΙ Βα ἢ ἃγίβ 88 ἼΘΙ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ [0 ἃ ΒΙΙΏΡ]6. βίαΐο οἵ [108. 
ἜΒΠι.5 {Π6}Ὁ ῥυϊμοῖραὶ θα ρ] ουταθηΐβ ὑγ6 1786 ΔΡΥΙΟΆΪ ΓΘ 8ηα [Π86 οἂγθ οὗ 
οαὐ116. ΤΏ Ἰαπᾶ8 μα Ῥ6 6. ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΠΥ ρδγοθ]]θα οαὖ ἰο {π6 απΠϊογθηῦ 
[ΆτᾺ11165, Δα σου] ποὺ Ὀ6 αἰϊοπαίβα ὈΥ 8416. ὙΠῸ ῥῬγοάποβ οἵ ϑδοῖ 
ΤΑΔΠ Β μπᾶ ἀπᾷ Ἰαθουτ οοπϑυϊταίοα {μ6 σθαι οὗ οαοῦβ. Ἤδποθ [88 
Ἡρτον τυϊίουβ ἀουῖνα πιοϑύ οὐὗἨ ἐπι ὶν τιϑίδρῃουβ (τότὰ (μοϑα ατΐβ ἴῃ 
Ὑγ ΒΟ} ΤΠ6Υ σοῖο Ὀτουρῦ ἊΡ ἔτοπι {611 δα] θϑὺ γϑᾶ 78. 

ΤΒὰ5 ἤοτα ομ6 {πίπρ, [86 Ὀδᾶτπ ὁῦ (86 {γθβῃίηρ-ἤοοῦ, δῃ ΟὈ]θοΐ, 

1 Ἰρβοΐυσοβ οἡυ Ηθῦτγον Ρορίτυ, νἱ. Ὁ. δδ. 6, βίονγο, Απηάουοσ, 1829. 
3 Νοίοδβ ῖο ᾿οντὰ, Ρ. 5339. θα. δίονϑ. 3. ὅ60 Τον ἢ, Ρ. 56. 



ϑερίρέιγο δῖοίαρἢο7. 40] 

ψ ΠΙΟΝ βοιλθ τοῖρμῦ τϑοκοη ἸΟῪ ἀπά ταθᾶπ, ΒῈ ] πλθ ᾿τηαᾶρθθ ἄγ ἰαίκθη, 
ἐς Τ᾿ 6ῃονδῇ ἐμγοβῆθθ οαὐ 86 Ποαίμθη 8.5 ΟΥ̓, ἰΥΆΙΆ 165 ΓΒ θὰ ΠΟΥ Π15 
[δοί, πᾶ ἀΐβρουβοβ μθπι, Ηδ ἀβ᾽νοιβ {πΠ6 παίϊομϑβ ἰο βγΆ8ὶ] ἰο 8 
Ὀοαίθῃ ἴῃ Ρίθοθβ ΟΥ̓ ἂπ ἱπάἀοηϊοα ἢ441], οὐ (ο 6 οὔιβῃθα ὈΥ {πθὶν 

Ῥγαζθη ΒοοΐβεΌ Ηδ βοαύοιβ ἐμ  ῖ. Θῃθ65 {|| Ομ ἀροι {π6 τηοὰπ- 
ἰοάπβ, δᾶ ἀϊβρουβοβ ἐμοὰ Ὑῖ (μ6 Βα οἵ Π18 Ἰηαϊσηδίοη.᾽ 
Ἡδτα Ὀοίοηρβ (86 βθιπια ἀο᾽πϑδύίοη οὗ {86 αἰνίπθ ψθρθδποθ 
ΘΧΡΥΘαβοᾶ ὈΥ ἱπλδρ ΟΓῪ ἰθκθηῃ ἴτοτὰ [88 ὙΙΠΘΡΓΘΒΒ.. Ἰβαῖδ ἢ Ἃἀδριοίβ 

ΤοΒονδῆ οὐ {86 Μαββίδῃ οογηΐπρ' 0 ἴα σϑηρθᾶποθ οἡ ΜΒ ΘΠΘΙΏ16Β: 
Δα αἰ πλ118. τί μουβ ἃγ6 υαδορα ὈΥ ΟΥΠΟΓ βαογϑα ρορίδβ.Ϊ 

ΝΟΥ αὐ Ῥδβϑίογαὶ ᾿τηᾶρθϑθ οοηῆποα ο ἐπ ΟἹα Τοβίθτηθηθ. ὙΠΟΥ 
ΔΥΘ ὨΠΠΊΘΙΟῸΒ ἴῃ 86 ΝΟ 8'8ο. Τῆυβ {π6 του] 18 οοιῃραγθα ο 8 
Β614 : [86 οἰ] άτοπ οὗ {86 Κίηραοτα οὐ ὈΘονουβ ἀτὸ [η6 ψμραῦ; [86 

οἰ] ἄτγοπ οὗ {μ6 ον ὁπ δῖα ἰαγθβ. (Μδϊί, χῖτ, 88.) ΤῊΘ βο6α βουύγῃ 
ἴα 86 νσοτᾷ. Α ργϑδόμου ἰβ ἰμ6 βοῦγϑύ. 1886 μεαγὺ οὗ τπιδῃ 18. {Π6 

στουπᾶ. ΤμΟ Ἰβουηβ ἃγ6 {π6 οατ6 οἵ {818 σου] ἀπά {π8 ἀθοθι [α] π685 

οὗ τἰοθθβθ. ΤῊΘ μαγνϑδὺ 15 {π6 δῃᾶ οὗ [Π6 σου]. ΤῊΘ ΓΘαρΟΥΒ 16 [Π6 

Δηρ615, ἼΤῈ6 ομῦτοι ἴθ αοαβ πυβραπᾶγγ. Αροβίϊθβ δπὰ οἰῃϑὺβ 16 

[6 ΠΠονν-ἰθουγοῦβ τ αοἅ. Τῇ τ]οκβα ἀγα βία 16. Βδρθῃίδποθ 

πα τοβοϊαϊίοπ οὗ διπθπαιαθηῦ τὸ ρἰουρμίηρ δηα Ὀυθακίαρ ἀρ {Π6 

ΤΠοτ στουπᾶ, (Μαιι. χηϊ, 88, 39.; Ματῖς. ἵν. 14. ζο.; Μαίῃ, χη, ὃ.; 

ΤιΚο τ. 14, 1δ.: 1 Οὐου. 111. 9. ; 158. Χ]ν1. 14. ; ΤΙοβθᾶ Χ. 12.) 

8, ΜοίδρΒοιβ ἀογινϑα ἔγουα {π6 σὶύοϑ δῃη ἃ σθυθλ Ἶ88 ΟΕ ΤΘΠΡΊΟΙ. 

ΤῊ τϑ]ρίομ οὗ τμ6 ἩΘΌγοβ θα ργασθα ἃ ΨΥ δχίθηβινθ οὐγοὶθ οἵ 

ἄϊνίηθ αθᾶ Βυτήδη δοομβοῖαῦ. [Ὁ ποῦ ΟΠΪΥ ἱποααθα 4}1 {μαῦ τοραγαοα 

[86 ψογβμὶρ οἵ αοἄ, Ραὺ οχίοπαρα το {π6 τορυ]αίίοπ οὗἨ {86 βίαλο, {86 

τα βοαίίζοι οὗ ὑπὸ αν, (86 ἔουπιβ ἀπά δαἀταϊηϊβίγαϊίοι. οἵ Ἰυβθοθ, δθὰ 

Αἰταοϑὲ 811 {π6 τοϊδίϊουιβ οὐ οἶν!! ἀπᾷ ἀομπαθβίϊο 16, Τῇ βίαϊθ πὰ {86 
ΟΕυσΤΟ 6 γ6 σοοχίθηβιγθ. 

ΜϑΗΥ ταθίαρμοιβ γοτο ἀουϊνοα ἔργου {π6 βυβίϑιη οἵ ἩθΌΓΘΥ τἱῦθδ 

αἴ 411 ἐπεὶν βρίθπᾶουν ἀπᾶ τπδστϊῆσθποθ, ββρθ οί Πν δέου {88 Ὀυλά- 

ἴηρ; οὗἩ βοϊοιμομ ἰθίαρὶθ. ΒΎΟΤΙ ὁπ6 ἐπΐηρ, νἱΖ. [86 Ῥυἱοβὺβ τηδρ]- 

Βοθπί αὐξϊτο πᾶ οὐπδιηθηΐθ, ἃ ναοῦ οὗἁἨ δρρυοργιδίθ Ἱπλρ ΘΤΎ νΓδβ 

βογγτονεᾶ. [58ϑΐαῃ μα8 ἃ Βθϑαῦα] Θχαρ]6 οἵ (818 Κιπα. 

1 ψ11 ΡΥΘΔΕΥ τοὐοΐοο ἴῃ ἰμ6 Τωοχᾶ. 
ΜΦΥ δου] 588}1 θ6 7ουι] ἴῃ τὴν (Οά: 
ἘῸΥ [6 Βα[ἢ οἱοιποᾶ τὰρ τα [Π6 σατταθπίβ οὗ β8᾽ νυ 0η., 
Ἠδ Βδῖἢ οογογϑᾶ τὴ ὙΠ [π6 τοῦο οὗ Τρ ὨὐΘΟΌΒΏΘΒΒ: 
ΑΒ ἃ Ὀυϊάορτοοιῃ ἀθοϊκοίδ Ηἰπηβο! τἱ0ἢ ΟΥ̓Δ ΘΒ, 
Απᾶ 485 8 Ὀγί4θ βἀογηθίμ Βοσβ6 1} νυ} ΠΟΙ 76 ν6]8, ([58. Ιχἱ. 10.) 

Ἡρτο Ἐπ6 Ῥχορμοὺ ἀθβουϊθθβ {π6 ομυσοῖ ἴῃ ΒῸΥ που Βα ΠΥ διηα φἹογΥ. 

Ἠζς ἀεοογαϊοθ ΒῈΡ ἡ ΠᾺ {π6 νοβπαθηΐβ οἵ βαϊναίζομ, δῃᾷ οἰούμθβ μοῦ 

ἴῃ {86 τοῦθ οὗ σχἱρῃίθουβπθθθυ Η6 ὕμπθῃ ΟΟΙΏΡΆΓΘΒ μοῦ ἴο ἃ ῥγ166- 

στοοπι ἀγθββοα ἴον ταδυτίασθ, διαρίουμρ' ἃ ὕαττα ἰθ θα ἔΡΌΤα [88 ἀΡράγοὶ 

οὗ {86 ρυϊθαίβι «“ϑοναμ Ὠἰμπιβο! 18 τηἰγτοάαοοα ὈΥ͂ {Π68 Ῥβαϊπηιϑὺ ἃ8 

ἐς ΟΠ] [Π64 ΜᾺ οἴου ἀπᾷ βέγοπρίμ ; ΒΘ 18. “ ριναθᾶ πῃ ΡΟνοΥ ; ἢ 
ΜΉΙΘΏ ὅτ 86 ἰοιτὴβ ἀρρτορυϊαίθα ἰο ἀθβοῦῖθα {Π6 ἀγ688 8ηα ΟΥ̓Ιᾶ- 
ταθηΐβ οὐ {86 ρτγίθδίβυ 106 δῃρθὶβ ἂῦὸ οἱοίμϑα 1 Ῥυγιθβίβ, (ζΖοκ. 

1χ. ὃ., .8η. χ. ὅ.)3 . 

λ Κορ Του, ᾿ωϑοίασο ὙΠ]. ΡΡ. ὅ8; 59. 2 Τοϊᾷ. Τωροίαγο Υἱ]]. 

ΨΟΙ,. 1|. Ρ 
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Μαυοῖ οὗὁἨ ἰῃ6 615} ἴδῃ 18 Θμαρίουϑα ἴῃ αἰβουιηιϊηδίιηρ Ὀούνθοη 
{πῖπρβ οἴθδῃ ἀπᾶ ἀποίθδῃ ; ἴπ τοταουϊησ πᾶ τηβκίηρ αἰοπθιηθηαῦ [Ὸγ 
ϊησ8. Ῥο]]α θα οὐ ργοβουϊθθᾶ; ὑπᾶθυ ΜΨ ΙΟΝ ΟΘγΘυΟπΙ68. ἃ τηθϑηϊηρ' 
[π6 πιοδῦ πωρογίδην ἀπ βαοτοᾶ 18 Θοηοθθὶθα, αἀὐηοηρ [886 τοϑῦ ὯΧΘ 
οογίαϊη ἀϊβθαβοθ πᾷ ἱπῆγγῖ65. οὗὁἨ {π6 Ὀοᾶγ, δπα βοῖὴβ ὀαβύοσωβ 
1: θουθηΐ ἴῃ ἐμϑιάβοῖνϑβ, θαὺ ᾿πωροτίαπῦ τ μ6ῃ [86 ΤΘΆΒΟΠΒ οὗ {Π6 πὲ ἃ 16 
ῬΓΟΡΘΙ͂Υ δβοθγίαϊπθα, Αδοογαϊηρ]ν {πὸ βαογθᾶ ροθῖβ πᾶν στθοοῦγΒθ 
ο ἴμεβθ ὑορίοβ ἴῸΣ ππδροσΎ, 88 ΘΗ {ΠΥ δοὺ ἔσται 116 ἀθργαυιν οὗ 

1π6 Βυπηδῃ Βοατί, ΟΥὁἨἁ ΘΘηΒατα ὑπ6 οοΥγαρύ πϑη πο 18 οὗ {88 Ρ60Ρ]6, ΟΥ 
ἄδρίογθ {μ6 δ] θοῦ βίατθ οὗ (886 νυἱγρῖπ ἀδαρ) εν οἵ δἴομ, ρο]] αἰθα ἂπα 
Θχροβθα, (188. ᾿χῖν. 6., 1, ὅ, 6. 16.; Εζοῖς, χχχνῖ. 17.;: [μἅτὰ. 1, 8, 9. 
17., ἢ, 2.) “1, βαγ8 ᾿μοτί, ““νγα δοῃβι 46. {1688 τηρύδρμουβ σι πουῦ 
ΔΕΥ Τοίδγθποα ἰὸ ἐπθ το ]ρίοι οὐὁἨ {μ6ὶ. δαΐμουθ, (Π6Ὺ {1} ἀοιὈ 688 
ΔΡΡΘΑΙ 'π βοιβ ἄδοταο ἀἰβοιιβίϊηρ' πᾶ πο αραηύ; 1 ν)ὲ τϑίθυ ὑμθια ἴο 
{πον σοηπΐηα Ββοῦγοθ, [0 {Π6 ρῬΘΟΌΠΙΑΙ τὶῦθβ οἵ {8ὲὸ ἩΌγθνβ, {μ6Ὺ 
Ὑ71}}} 6 ἐου πα νυδηίϊησ' ΠΟΙ ΤΠΘΓ 1Π᾿ ἔΌΤΟΘ ΠΟΥ ἴῃ αἸσηϊγ. ἢ 

4, Το Ηθρτγονβ ἀογίνθα τηϑΠΥ͂ τηθίαρῃοΥ 5 ἔγοσῃ ΓΘ, Υ Κα 016. ἐγδῃ8- 
ΔούοηΒ γϑοογάθα ἴῃ {Π6 βδουβα μιβίουυ. 

ΤΆαΒ {πὸ ἀοβίγασίοη οὐ ἴβγϑοὶ 18 ἀθριοίθᾷ Ὀν ἃ τϑίυστη ἰοὸ ἃποιθηΐ 
οἶδοβ (1 8υ. ἵν. 28---26.). ὅο ἴοο 188. (χχχῖν. 11.) ὙΠ βάτηθ δνϑηΐ 
15. ΒΟΙΏΘΌΪΠΑΘΒ ΟΧΡΓΘΒΒΘα ἴῃ τηρίθρμοῦβ βαρραοβίαα Ὀγ (6 ππίνθυβαὶ 
ἄοίαρο (158. χχίν. 18---20,}, ἀῃά 4ἰ5ο {86 ἀεβίσποίίοη. οἵ δοάοιῃ δπά 
(Οομμουτδῃ ([5ὰ. χχχῖν. 9, 10.}. 

ΤῊὴ6 ομϊστοίδου οὗ ἐπ6 1βγϑθ 65 ἔγουι Εργρῦ 15 ΔΡΡΙΙΘα 1ῃ ἃ τηϑίδ- 
Ῥβουῖοαὶ τηᾶπη θυ ἴο ἸηΔὯΥ ουθηΐβ Ὁ ΒΙΟἾ θ6δι ΒΟΙᾺ6 ΤΘΒΘΆ ΙΔ η60 6. ἰο 10, 
Τὸ τοργθβϑηίβ 4β νθύδηοθ, δββϑιβίδποθ, Πρ υίυ, πα βοουσγιύν. (158. ΧΠ1Π]. 
16 ---19., χΙν!. 21., 11, 9, 10.) Τὰ [η6 Νὸνν Ταβίαταθηύ (6 ΟΒυβδη 
τϑαοιηρίϊοη 15 ἀθβου θα τη θίθρ μου αν ὈΥ Δ]] 5108 [ο {Π|15 βᾶπλο θυϑηΐ. 
ΤῊ Αροολῖίγυρβθ 15 [Ὁ}] οὐ παρ ΥΎ οὗ {815 παίασθ. Ἐουρῦ, ΘΟΘΌΙΩ, 

ογαβαίθιῃ, Βαθυ θη, ἃ πον’ Οαὧρ' ἀηα Μαρὸορ, γοϑρροαῦ {δ γ8.5" 
ὅ. ϑοιηθ τιϑίδρῃοῦβ 8.6 ἀουϊνϑα ἔγομι ροθίιο 8016. 
ΤῊ ομογαδία οὗ {Π6 ἩΘΌγονΒ αὐ οὐ {815 παύασθ ΤΉΘΥ 816 

ΔΙ] Θσοτ ο"} ἤσιιτθβ, ποῦ γ68] δχὶβίθῃοθβ, ἃ8 18. οἰθαυυ ἀθαμο10]68. ἔροτΩ 
{886 γατίουβ ἀθβουιρίίομβ σίνοπ οὐ {ποτὰ ἴῃ {πὸ ΟΙα Τ᾽ δία, ὅποι 
ἸΠΙΙΡΘΙῪ 5 δἀορίοα ἴῃ οοπμαθβοθηβίοη ἴο οὐἱ [66 016. ΔρΡρυθ ΒΘ ΒΊΟΙ ἃ 8 
ΟΥ̓ΘΔΓΠΓΟΒ Οὗ 5686, ἴο αἶγα 15 ΒοΙη6 1685 οὗ {Π6 ρἹουίββ οὐ {Π6 1ῃν]51016 
τ οΥ]α ἀπᾷ {Π6 ᾿ἸπΘΧργο551016 τηδ]θβϑίυ οὗ δ βοναῃ. ΟἸΘΥα]Π Βαρρονί 
Το μονα Πγόμθ, ἀπά Ὀθᾶγ μἷβ ομαγϊοῦ τ μοη 6 τἱἄθβ τη {16 οἱοπαξ, 
(Ῥβαΐμι κυ]. 11.:; Εζοκ. 1, 10., χ. 14. ; ̓ΐονβὶ. ἵν. 6.) ΤῊ Βϑυδρ]η,, 
θδΐῃοβ πη ]οΠΘα μα ΟΠ66, 816 βἰμαιγ, (158. νἱ. 2.) ὟΝ αἷβὸ ἢπά 
ΒΟΠ16 τ δ] οἵοι8 θαῖπρδ ᾿πἰγοαπορα Ὀγ {Π6 ρσορμοίβ, ὑγ1 6} Δ. 6 Ῥσ Δ ΟΪΥ 
ὰθυίουβ. ΤΠὰ8. Ἰβαῖδῃ τπϑηθοηβ ϑαΐψγθ, τα ϊβοῃϊθνοῦβ ἤθπα8, τ] 
Ποαάβ δῃα Ὀγθαβίβ Π|κ6 τῆθῃ δπά {Π6 Ἰἰονσοῦ ρᾶτίβ {πκ6 ροδίβ, γῆ ἃΥ6 
Βαρῃοβοά ὈῪ {Π8 οὐδηίαϊβ ἰο ἱπμδθιῦ {π6 ᾿ΤοοΒ ἀπα ΒΟ ΠἈΥῪ Δ 668, 
διλπβῖπρ {ἘΠ ΠΊ 56 γ 68 ΒΥ ἀδποίησ' δηα ΒΗ ΣΙ ΚΙ; ὙΠῸ Πλ181686 ἔχαν 6] 1 6τὰ, 
τ υγᾶον {Π6 πη}, ἃπα ἀδνοῦτσ {Π|6 1 Η65}.8 

᾿ Τβοίατοβ, ἢ. 68. 2 Γιροίαγοβ οὐ Ηοῦτγον Ῥοείγυ, Τοοίατο ἰΧ. 
" ΟΟτΩρατθ 116 Νοίςβ οὗ ΜΊΟΒ86115 ἀπ δίονγα ου Τόν, Ρ. 862. εἴ δε. 



Απἰμτοροραίλῳ απ εγβοη )οαζίοη. 403 

ΟἾΑΡ, ΤΥ. 

ἈΑΝΤΗΒΞΟΡΟΡΑΤΗΥ ΑΝῸ ῬΕΒΒΟΝΙΕΊΟΑΤΙΟΝ. 

ὝΥΕ ἢᾶγο γοϑοσνϑᾷ ἰο {{|18 ρ͵δοθ {86 τιϑίδρβου απέμγοροραΐδῳ, ΑΙ ΠΟῸΡὮ 
τ τοῖρ αὐ αν Ὀθθη ποίϊοοα ππᾶθυ {Π6 οἶδ88 οἵ τηθίδρμουβ ἀθυῖνθα ἔγομλ 
πϑύαγα} οὈ]δοίβ, θϑοθιβα 10 Γθαυ 68 ἃ ΤΏΟΤΘ δχίθηαθα ἀθβουιρίίοθ. [π 
τὸ τ ϊπρβ Ῥοϊοηρίηρ ἰο ογβαίατοβ 8 πα] ΘΒρΘΟΙ ΠΥ τηδῃ, ἀΥΘ ἈΞΟΙΙ6α 0 
186 εν. ΤῊΒ Ταϑηπ0Γ οἵ Βρϑβκίησ 15 ϑιωρ] ουθα ἴῃ ΘΟΠἀΘΒΟΘΏΒΙΟΙ 
ἴο ΟἿ υγθαῖκ ἈΡρυΘ μθπβίομβ, τυ μῖοῖ οαπποῦ ἔστη ἃ ΡΙΌροΣ 1ᾶθα οὗ (ἀοά 
ἴῃ ἷ5 ἀρϑίχδοῦ παῦατα 88 ραγα βρισιὶ Ἔχ ΒΌ πρ' ΘΥΘΙῪ γμοτ {πτοπσμουῦ 
186 ἀπῖγθυβθ. 

Τὴ {6 σοπβίΔογδίίοη οὐ δηίτορορδίμιθβ γθ τηπδύ ΘΑΓΟΙ ΠΥ Δα Π Θ᾽ 
ἴο {π6 [Ὁ] ονίηρ οδῃοη. 

Ὑγμαΐδνου {πῖηρ8 ἃ ὑτϑηβίουγθα ἔτοτὰ {Π6 ογθαίασοβ ο (ἀοά τηπδῦ 
ΡῈ ρυτροᾶ οὗ 811 πιροτέδοιοη. πα Πἰναϊ αϊομ, ἀηα {μον οοποθηίγαϊθα 
ΘΧΟΘΙ]Θ ποθ δίοπα αὐ ραίοα ἰο τη. 

ΤῊὰ5 θα [π6 ῬΑΥΒ δπα ΤΘΙ 618 οὗἩ ἴμ8 Ὠθταδῃ ὈΟΔῪ ἃτο δβουιθϑά 
ἰο Ηΐπι, γα πισϑὺ ΟἹ ἀπαογβίδηε βοὴ αὐ }10165 ἴῃ ΡΘΥΒΟΌΟΠ. ἃ8 
ὉΠο86 ρϑιβ ἃ Πα ταθι 6 ΓΒ ἴῃ ΟἹ [ΓΤη6 ἀγα {Π6 ᾿πβίτατηθηΐβ οἵ. ὙΤῈΘ 
ἴλο 8 οὐ σουῃίθῃβηοθ 15 ἰδ ταϑηϊδδίδίιοι (Ῥ 88]. χχχῖν. 16.). ΗΒ δυββ, 
8.6 5 τηοϑύ δχϑοῦ Ἰππον]θᾶρα (Ῥ 88]. χὶ. 4. ; 90 χχσχῖν. 21.; Η08. ἵν. 
18.) ὙΤΏΘΥ αἷβὸ γϑργβϑθηΐ μ18 γί ] 688. ἀπα Βαρουν βίο {58 ]. 
χχχῖϊ, 8.; Τουῦ. χὶ. 12.). ΤῦδΥΒ 16 4150 αὐ αΐοα ὕο Ὠΐτη, Β᾽σ γὴν 
στδοίουβ δοοορίαποβ οὗ ρυᾶγοῦ (Ῥβι], χχχὶ. 8.), οὐ π6 ὀχδοῦ ποίϊοθ ἢθ 
(8|Κ68 οὗ {π6 βἷπβ οἵ οὔβϑυβ (᾽ ῖηϑβ ν. 4.). ΒΥ 815 τχουτῃ νγ8 ἃΓ6 ἴο ὑη- 
ἀουβϑίαμα {π8 δχργϑββίοι οἵ [15 ψ11}} ( οβῃ. ἰχ. 14.; 1 ϑδιη. χν. 24.). 
ΗΒ ἅτη ἀδποίοθβ ρουσοῦ δπᾶ βίγηστῃ (Εχοά. χν. 16.;, “00 ΧΙ], 4.) [ἢ 
Π|κ6 τη γ͵1Β τΤοδᾶ οὗ [18 τὶρῃ μδηά, 818 μροῦβ (Εὐἰχοά, χν. 6.; 
Ῥμαὶ. νἱι. 8.). Ἐδοὺῦ ἄἀθηοίβ ᾿15 ὀπιμῖργθβθμοθ, ἃ5 Ὑ76}} ἃ8 Π15 ΟΡ ΡΟ ὴ 
ἴῃ ἀοβίσογίπρ Θῃθιηϊοθβ (581. Ιχχῖν. 8., ΟΧ. 1.; 1ιῃχθηΐ, 111. 84,). 
Βονγθῖβ ἀβθμοίθ μ18 οοτηραβδίοῃ (1858. [Χ111. 16. ; «61. χχχὶ, 20.).} 

ὙΥΈΏ θη Βυτηδῃ δ δοίζουβ ἀγο αὐ θυϊοα ἰο τω, ΤΠ6Υ ταυβὺ μ6 ἔχθρα 
ἔσομαι 81] ἱτηροσίδοϊοη γι οἢ θ6οπρβ ἴο {μ6πὰ ἴῃ ταϑῃ, [τόσα 811 ρϑγίυτσ- 
Ῥαίϊοι δπᾶ Ἰἰπνϊταίοη, δηᾶ ἀβϑιρηθα ἴο Ὠῖμὰ ἴῃ 85 1 ΗΠ ΘΙΥ Ρυγα ἀπά 
ΠΟΙ͂ βίαϊθο. Τμυβ θη δηροῦ, γθηρθδηοθ, μαίγϑα, 70Υ, ρυθί, τορϑηῦ- 
8006 ἃΓ6 Ὀγοαϊοαϊοά οὗ μἷπη, γγχϑ τη αϑύῦ οαγ ΠΥ βθραγαΐθ ἔγομὰ {Πθτὰ 41] 
ἸΒΠΠΘΙ οὗ ἱπηρογδοοη. ({6γ. 1χ. 9.; Ναβατ 1. 2.:; Ῥβδ]. ν. 6. ; 158. 
1. 14... [χὰ]. 10. ; Ποαῦ. χχυῖ. 68.; ὅφη. νι. 6.) ὙΠ τοβρθοῦ ἴο το- 
Ραπίαποθ οα {86 ρατὺ οἵ αοά, 16 4068 ποῦ ἱπΠ}Ρ]Ὺ ΔΠΥ ομδηρα οὗἉ τηϊηά 
ΟΥ̓ ΡῬτροβο. ΤῊ 14668 ἀπ ρᾳγροβοβ οἵ {π6 Μοβὺ Ηρ ἃγϑ Ἰπητηυΐα]θ. 
“1 τὰ {π6 Τμογχᾶ, 1 οὔδηρα πο, (Μ4]. τ. 6.) 5 ἀϊβροβι οι 
ἰοτγατβ ροο ἀπ 61] δομεϊπι68 {π6 βᾶπιθ, Ὀαῦ νὰγ168 ἴῃ 108. ΔΡρ]108- 
ἴοι, δ5 1.8 οδ͵θοίβ νασυ. Βδρϑηΐβηοθ ἱπεϊμηαῦθθ ΠῸ ταοῦα ἴπδη {πα 116 
Βιι1 15 ΗΪ8. ἀιβρθηβδίίοηβ ἰοὸ 088 δ θγδῦοπβ Β1οἢ ἰαῖκθ ῬΪδοθ 1ῃ {πὸ 
ομδυδούουβ οἵ τηθη.ἕὅ 
ὙΠᾺ ἃ Ὀοϊάποβθθ ρϑου] αν ἴο {π6 οὐἱθηΐαὶ υγου]α ταθύδρῃοῦβ ἴθ α 

1 (ἸΑ5511 ῬΆ11Ο]. ὅ΄δοσ, οᾶ, θδίμο, Ρ. 924 οἱ βεφῃ. 5 Τροϊά. Ρ. 942. δὲ φοηῃ. 
9 2 
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ἔγοτη {π6 νῖοββ οὗ στῆθι ἅτ ΔΡρ]164 ἀνϑὴ (0 {πμ6 ον. ὙπὰΒ αοᾶ ἴῃ 
Ἠ18 ΔΙΡΟΥ 18 σομηραοά ἰο α μιφλψ πιαπ ἐδαΐ βἠοιμέοεϊ ὃψ γϑαβοη οῦ 
ιοῖπο. (ῬΒα]. Ἰχχνι. 6ὅ.) 

Τὰ ἰδ βαπῖθ τη η9} ΜῸ τημπδὺ δχρίδῖῃ 811] ραββαρθθ ἴῃ ΜΒΙΟΝ 
λμπιαη αοίζοτια ἅτ Ὡβουθοα ἰο αοἄ, Τμαβ μ6 σοῦβ ἀοισῃ [0 866 νγμδῦ 
1β ἄοπο ἴῃ βοάοιῃ (6 6η. χυῆ!, 21.). τη πηδύπρ' οΥ ΘΟ ]Υ ἀπα 18 Ῥγο- 
οδἄστα ἴῃ ἀοβίσογιηρ (86. ᾿μα δι δηΐβ, Οὐπιΐηῳ ἐο α ρϑγϑοςὶ οπὶ 713 
γατγέ 18 [μ6 τηδηϊοβίαοη οὗὨ [ἷ8 ἔνουσ οὐ οἵ 818 ἀἸβρίθαδαυσθ ΒΘ α 
λμηιαη γοϊαξίοης ἅτ αὐἰτὶ θα αα ἰο Ηΐπι, ΓΒΠΟΥ ἜΧΡΥΘΒΒ ἐδθ ργορογές οἵ 
Βα ἢ τοϊαϊομβ, 885 ἤθη Β6 1Β οδ]]οα ἃ ἔδίμ6ι, ἃ Ὠυβρδηα, ἃ Κιηρ,, ἃ 
Βῃδρμοσγά. (68]. οἱ. 18,,9 Βομι. νι. 1ὅ., 188. 1ἴν. ὅ., ῬΡΒ4]. χον. 3.}} 

ΟΥ̓ 186 ργοξοροροΐα οΥ ρεγεοπβεαΐίοη {μ6γ6 ἃγ6 ὑντο Κἰπά8, ΟΠ6 18 
ὙΠΘη δοίΐϊοῃ δηά ομδύδοίοσ ᾶῖὸ αὐϊγιθαίοᾷ ἰο βοϊουβ, ᾿συϑίϊομδὶ, ΟΥ 
δυθῃ ἱπαηίτιαίο ΟὈ]θοίβ; {π86 οἴου, μη ἃ ῬΙΌΡΔ0]6 θυ δβοίίίουβ 
ΒΡΘΘΟΘ 18 ἀββιρῃθά ἴο ἃ γ68] ομαγϑοίθσ. ΤῈ ἔοστηου οὐ {π688 15 ἃ Κπᾶ 
οἵ τηϑίδρμοῦ; [86 ἰαῦίου δ ΒΟΔΤΌΘΙΥ 6 οα}164 Βδο. ΤῊῺΘ ΤΌΥΤΩΘΥ 18 
ἃ ἀατίηρ ἤσπτο, 8Π4 18 πιβθα γΟΥῪ ἐγααθθηῦν Ὀγ ἰῃ6 ἩΘΌΓΟΥ Ὑτιῦο 8. 
ΤῊ {π6 ρουβοηιδβοδίάοη οὗἩ [π6 ἀἰνῖπο αἰὐἰγϊαΐα τοίδάοηι 18 Δα ΓΔΡΙΥ͂ 
τη τοαποθα ἴῃ Ρίου, υἱ1}. 22---31. Ι͂ῃ Π|κ6 τρϑηπθχ, {η6 αἰγιηθ αὖ- 
ἘΙ Ραῦ6 8 ΤῈ ρουβοηϊηθα ἴῃ Ῥ Βα], Ιχχχν, 10, 

ΜΓΟΥ δπᾶ ἐγαςῃ 8.6 ταϑὺ ἐοροίπμοΥ ; 
ΕἰΡΗΘοΟῦΒη 688 ἃπα Ρθ806 δγθ ΚΙββθᾶ 680}} Οἴου, 

Τη {Ππ6 βᾶχηο ΔΉΠΟΥ [π6 ΡΘΒΌ]Θη66 15 ἀοβουροα 88 τλδγοβιηρ' ὈΘἴΌΓΘ 
μόνῃ ψμθη μα ἴἰβ δρουῦ ἴο ραμῖβῃ. (Η85. 11. ὅ.) Τοβίσαοίίοιῃ δηᾶ 
ἀραίῃ 80 οἵ νιβάομη {παὺ ΠΟΙ ἴδπμθ οΟΥΥῪ δα οοΙηθ ἴο {πμ6}} 6818. 
(ον χχνι, 22.}ὺ Ἠδάθβ οσίθπᾶβ μοῦ {πτοδὺῦ ἃπα ὀρθη8 Β6Ὶ ᾿πητηθᾶ- 
ΒΌΆΓΑ]6, 158 180]6 Ἰαν5. ([588. νυ. 14.) 
ΤῊ βθοομᾷ Κιπᾶ οὐ ρϑιβοῃ: οαϊίοι 18 ἐμπαῦ ΕΥ̓͂ τ ῖο. ἃ ῬΥΟΌΔΌΪΘ 

{πουρ βου ίοιιβ Βρθθο 15 αββίρῃθα ἰοὸ ἃ γθ8] ρϑύβοῃ. ΤῊ1Β 18, δοοοσα- 
ἴηρ ἰο Το, ροθβθββοᾶ οὐ ρστοαῦ [Όγ06, ϑυϊάθησθ, δηα δαϊβουι : 
Ἐπουρ Ὁ ἄοθβ ποὺ δχοῖΐθ δατηϊσαίίοπ ἀπ ἀρρτοϊδίίοῃ {κΚ6 {86 
ἔουπλοῦ, ὈΥῪ 105 πουϑὶγ, θοΪάπι688, δηα ναυϑίγ. 
6 518} ρον {π6 θχδίωρίβ βοϊθοίβαᾷ ὈΥ ἐμπᾶὺ βοβοϊαῦ στ ΠῚ8 

γολαγκϑ. Ηο {8η1κ5 {μαὖ 10 18 τη ροββι 16 0 ργοάποθ οὴ6 τλοΥ6 ρουΐθοῦ, 
Τὸ 18 δχυρυοββῖγ οὐ {86 ϑᾶσοὺ οσροοίδϊοῃ οἵ ϑιβοαβ τοούμου, (παρ. 
ν. 28-- 80.) 

ΤῊΘ τοοίμοῦ οὗ βἴβοσα Ἰοοκαᾶ ουΐ δ ἃ Ὑ]ΠΟΥΝ 
Απά οτἱοα {πγοπρἢ 86 Ἰα 66, 
ὙΨῺῊΥ ἰβ ἷβ σμῃαγίοί βΒο Ἰοηρ ἴῃ ΘΟΙΉ ὃ 
ὙΤΥ 'ΆΣΤΥ ἴμ6 6615 οἵ δΪ5 ΟὨΔΤΙΟΙΒ ἢ 

Ἡ το ͵ὸ μᾶνα ἃ βυυκίπρ Ρἱοίαγο οὗὨ τρδίουμδὶ βο]οιία 6 τη γοσαβ 
Δηα δοίϊομβ; οὗ ἃ τηϊπα βαβροπαθα θούνψθθῃ ΠΟρ6 πα ἔθ, 

ἮΘΥ ψἰ|56 165 ΔΒ ΟΥΘΩ͂ ΠΟΥ, 
Ὑ6α, 8Π6 ΓαϊπΓηθα ΔΠΒΓΟΥ [0 ΠΟΙΒΟΙ]Ε, 
Ηΐνϑ {ΒΟΥ ποΐ βροᾶ 2 Πδύθ τον ποὺ ἀϊν θα {Π6 ῬΤΟΥ 2 

Τηυραμιοη οὐ [8 6], δῃ6 δηξοιραῖθϑ [86 οοηβοϊα!!οη8 οὐἨ Β6Ρ 

1 ΟἸ45811 ῬΈἢ11Ο]. ὅδοσ. δᾶ, ΤΠ. δῃο, Ρ. 946. 
3 Τρονιμ᾿ 8 1βοίαγοβ, ΧἰΪ. Ρ. 104. εἐ δρ4η. 
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βεϊοπᾶβ, απᾷ μον τοϊπᾷ Ὀϑοοιϊηρ οἸα αν, Βῃ6 Ὀοαβὶβ ψι 4}} {π6 Ἰον] εν 
οἵ ἃ ἔοπά ἴδυμαίϑ., 

Ἡΐνο ΤΠΟΥ ποῦ βροᾶῦ μαᾶῦθ {ΠΟῪ ποὺ αἰν! ἀοα (Π6 Ῥγουν 
Το ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ΤηΔ} ὃ ἀΔΠΔ56] ΟΥ̓́ΌΟ ; 
Τὸ ϑϑίβουβ ἃ ῬΥΘΥ οἵ ἀϊνϑσβ ΘΟ] ΙΒ ; 
Α ΡΓΟΥ͂ οὗ ἄΐνουβ οο]ουγΒ οὗ ποϑάϊθυγοσε, 
ΟΥ̓ ἀΐνϑιβ οο]οῦγβ οὗ πϑϑαϊθνοσκ οἡ ὈΟΓ 514657 

Ἡ ΥΘ 586 ἰακεβ πὸ δοοουπῦὺ οὗ {86 βἰδιρηίον οὗὨἨ {π6 ὀθϑῖαυ, οἵ {86 
γΆ]ου οὗἁὨ [6 οΘοπαθοτοῦ, οὗ 6 ταυϊτααθ οὗὨ [6 οαρίλνεβ, Ὀαΐ 

ΒΌΣΗΒ 1} ἃ ἴδιμδϊο ὑϊγϑὺ οὗἨ ῬΥ͵ΘΥ δηᾷ 8ρΡ0118. 

Νοίβπρ' 15 οταϊ θα ἡ Β1Οἢ. 15 οδ]ου]αύθα [ο δὐϊγδοῦ {86 ῥα Ββ]0}8 οἵ ἃ 
ψαΐῃ δηᾶ {γἸβίηρ'᾽ ὑσοτηδη ---- βίαν, ρο]α, δηα τἹοῖ ἀρραγ6]1. ΝΟΥ 18 586 
βαιδθοα ψι08 {ῃ6 Ῥᾶγα ϑηυτηθσγδίίοι οἵ ἐμθιὰ ; 516 τϑρϑαίβ, Βη6 δι:0}}]1- 
ἤ65, 886 μοιρβίθηβ ΘΥΘΙῪ Οἰγουτηβίθῃοθ ; 888. ΒΘΘΙῚΒ 0 ἴᾶνα {88 γῪ 
ΡΙυμᾶον πὶ Β6Ι ἱτηχηθαϊαίθ Ῥοββθϑβί θη; Βὴ8. Ῥϑιβθ8 8Ππ6α οοηίθιρίαΐθβ 
ΘΥΘΥῪ δυο ατ. 

Τῆ6 ἐυ]]οϑὺ δπᾶᾷ ταοϑὺ ᾿ΟΒΘΥα] δχϑιαρίθ οὗ {86 ἤρυχθ 18. 1π 
758. χῖν. 4---27., ΠΟΥΘ ἃ16 ΘΧΘΙΆΌ]68 Οὗ δἰπιοβῦ ΘΥΟΓῪ ἴόστα οὐ ρτοβο- 
ῬΡοραΐϊδ' Νοίβίῃηρ οἂπ Ὀ6 πλοῦ βῦπὴθ ὑμπᾶπ ὑπαῦ βμογύ Ῥοοτϊη. 
Του ΟὈβοσυδίίοηβ Ρροα Ὁ ἅτ Θαυϑν 708, ΔρΡΡτορτγιαίθ, δηθὰ 
θοαυςα].2 

ΟῊΗΑΡ. Υ. 

ΑἸΣΙΈΕΘΟΕΥ. 

ΤῊΞΒ ἀουτῃ ΔΙΙΘΡΌΥΥ 18 ΨΔΥΓΙΟΤΙΒΙΥ͂ ΘΙ] οΥΘα ὈΥ ΟΥΙ [168 πα 1πίουρΥΘ- 
ἰοτβ. [1 πᾶ8 θθθη υϑθα ὙΘΥῪ ὙΔΡΊΘΙΥ Δη4 ἸΟΟΒΟ]γ. ϑοιμθύπηθβ Δἢ 
ΔΙΙΒΡΌΓΥ 15 Βαϊ ἴο Ὀ6 ἃ οοπίϊηποα τηθίδρΠο 7, ἃ5. (ΟΘ1Ὸ ΘΧΡΙ 8118 1, 1ῃ 
ΜΉΙΘΙΒ μα 15 ΤΟ] ον Ὀγν Τμονίμ, Β]αῖν, ἀπά οἰμοῖβ. οοογαάϊῃρ ο 
{8 νίονν, Ὁ 18 ἀΠΠσα]ῦ ἰο ἀβοουίδιπ ΠΘΓΘ τθίδρ μοῦ ὑθυτηϊηδίθβ δπά 
ΔΙΠΘΡΌΥΥ Ὀορίπηθ. ϑοὴθ σοι] οομῆπθ {π6 ἔρυτο {0 ἃ σπογά, ἀπά 
[θη Ὑβαίονον ΘΧοθθαβ 15 δὴ ΔΙ]ΠΘροσυ. μονῇ οπαυπιογαΐθβ (ῃγ86 
ἔοσταβ οὗ ΔΠ]ΠΘρουν ὃ; θαὺ {ποῖν Πἰτηϊῖβ ἀγα ποῦ 1161] τπασκοᾶ, ΥΥ8 ἃρ- 
Ρτθβοπα {παῦ δοῦλο οοπίαβίοπ σου] Ρ6 νοι ὮΥ αὐίδομῖπρ {86 
βϑιηθ τθϑηΐηρ 0 [86 Ὑγογὰ ὙΠΘΓΘΥΟΙ 10 ΟΟΟΌ͵Β, 8πα 50 βϑραγδίμηρ; 10 
ἤτοι οἴου ἤρυγοϑ, [Ι͂ἢ ἐπ ΔΙΠΘΡΌΓΥ 88 ἴπ ἃ Τηϑίδρμου 0 [Π]ΠΡΒ ἃ ΓΘ 
ῥτβθηίθᾷ ἰο νίον. Ὑού {πογο 15 ἃ ἀβθγθποθ θούνγθοη ἔμθῃ. “ΤῊ 
ἰοιτα ΔΙ]ΠΘΡΌΓΥ, Βα 8 ΜΑΓΒ, δοοοσάϊηρ ἰο 15 οΥρΊ πη] δηα ῬΙΌΡΘΙ Τη68}- 
ἴπσ, ἀοποίθβ---ἃ τοργθβοηίαϊοη οἵ οἠηθ {μ]πρ' ΒΟ 18 Ἰηὐο παθα ἴο Θχοὶΐθ 
{π6 τοργοβοηίδίϊομ οὗ αποίλον [μῖηρ, ΣΥΘΥΥ͂ ΔΠΠΘΡΟΤΥ ὑμογθίου τησϑί 
6 βυθδ)]θοίοα ἰο ἃ ἐισοοίά Θχαταϊηδίϊοι : ὅγχ6 πυαϑὺ ἢγθύ θχϑιαῖμθ [86 
ἐπιηιοαϊαξο τοργθβοαίδομ, ἀηα ἐδθη οομβι θυ τ μαὺ οἴ 67 ταρυθβοπίδίοη 
1 μ͵ϑ ᾿πἰθηαοα ἰο Ἵχοῖΐϊθ ΝΟΝ ἴῃ τηοβύ ΔΙ] ΘρΌΙΙΕΒ, {Π6 ἐηιηισαϊαίο 
γοργοβομίδίϊοῃ 15 ταδᾶθ 1η {86 ἔοχτη οἵ ἃ παγγαΐῖυε ; ἀπ Β1πο6 10 18 {Π6 

1 Τιροΐαγος οὐ ΗΠ γον ῬΟΘΙΤΥ, Ρ. 107. 6 δ6ᾳη. 2 ΤΡΙΑ, ργ". 108----110, 
8 δρε Τωροΐαζο Χ. 

ΡΩ9 
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οὐ]θοῦ οὗ δὴ 8] 1 ΟΥΎ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ἃ πιογαΐ πιοῦ 8ῃ ἢϊβέοτὶς ἰσαῦῃ, {86 πᾶγ- 
ταῖλνα [5610 158 οοτατηοηΐυ Μεξίέοιι5. ΤῊΘ ἐπιπιοάϊαίε τϑρυθβθηίδιοη 18 
οὗ πὸ ἔτ μου να (ῃ8η 88 1ῦ [6848 ἰο {886 εἰξέηιαΐξε γϑρυθβθη δ οι. 
Τὸ ἰβ (86 αρρί[ϊοαίίοπ οἡ {86 πιογαῖ οὗἩ [86 ΔΙ]ΘΡΌΤΥ σΒιο. σοί αὐοϑ 
1(5 πχοτίῃ. 

Θἴηοθ, {Π6Π, 8ῃ ΔΠΠΘΡΌΓΤΥ ΘΟ ΡΓ ΘΠ Θη 48 ὑνγο ἀἰβϑίϊηού γθργοϑεηξαξ0}8, 

116 ἐπέογργοίαξίοη οὗ δῃι ΔΙ]ΘΡΌΓΣΥ τασϑῦ Θομργθμθπα ὕνγο ἀἸβίποι ορογα- 
ἐϊοη5. “Το ἢγϑὺ οὗ {μοι ταϊαΐθθ το ὑπ ἐηιπιθάϊαΐθο τΘρυθβθηδίιοῃ ; 

[86 Βεοομᾷ ἰο ἐμ6 κἰξίπιαέο Υϑρυθβθηίδίοη. ὦ 
Ἔτοιι {π18 ἀοβουϊρίοι 10 ΔρΡρβαῖβ, ὑμδὺ ἃ οοπίπυδίζοῃ οὗ ταθίαρῃουβ, 

ΟΥ̓Δ ῬτοΪοπροᾷ ταθίδρμου, ΠΟΥ ὈΘΟΟπΊθ8 8η ΔΙ]ΒΡΌΥΥ. [ἢ {Π6 τηθ- 
ἸΔΡΠΟΥ ἴμποτθ ἰβ Ὀὰαῦ οπ6 ταθϑηϊηρ: ἴῃ {Π6 ΔΙ]ΘΡΟΥΥ ὕΠΟΥΘ 8.6 100, ἃ 

Ἰιῖοταὶ ἀπ ἃ συταῖνο. [π {π6 ἴογταθν, {π6 Ῥυϊηοῖραὶ οδ]θοῦ 15. Ῥγο- 

τα ΜΕΥ Ῥτοβαπίοα ; ἴῃ {86 ἰαύίον 16 15 Θοποθαϊθα, Μ]}8116 088 ΒΘΟΟΠΑΑΙ͂ 

15 Ἔχε, ΤΒδ τηϑίδρμου δββουΐβ ΟΥ̓ ΒΌΡΡΟΒΘΒ {πᾶ ὁπ ἐβ]πρ 15 

ΔΏοΐμου, δ5. “ Ψυᾶδι ἰβ ἃ ᾿ἰοπ᾿Β ὙΠΕΡ; Ὀυὺ ΔΙΙΘΡΌΓΥ ΠπΘΥυΘ ΔΙΊΓΠῚΒ 
{μαῦ οπα {π]πρ’ 15 Δπούμο υ. 

ΤΥΧΑΠΊρ]68 οὗ ΔΙ]ΘΡΌΓΥ ΘΟΙΩΠΙΟΗΪΥ͂ ρἼγΘΠ ΓΘ ὃ' ΒΘΟΘΒΒΊΟΏ ΟΥ̓ τθίδ- 

ῬΒοΥβ, ΟἹ ΘΥΘἢ ὦ 51Π016 σοπηρατίβοη. ΤΠῈ8 ΜΟΙΊΒ ᾿ΤΩΡΓΟΡΘΙΙΥ τα κ68 

2 Τί. 1. 20. 8) ΔΙΠΘΡΌΥΥ ; δηᾷ ἴῃ {6 τηϑηη θ᾽, Μαίί. χχὶ. 48.: ὁ ἢ 

ψἱ, δ1.; 1 Ῥροί. ν. 8.3 
ΑἸ]ΟΡΌΥΥ μ85 Ῥθθ αν! 46 ἰαύο [86 ρῦτο πᾶ ἱτρυγθ, Οὐ Ῥουΐθοῦ 

δηά τοϊχοᾶ, ὙΠῸ ἔογιπου ἄοθβ ποὺ πιθαύοῃ Δ} ρατύ οἵ {π6 Ῥυϊμοῖραὶ 

οὈ]δοῦ, Βαῦ οαγ ἔα} ν Θοποθαίβ 16, ΤῊΪΒ Τα ΘΙ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ {Π6 ΟΣ Γ65. 

Μὸβυ οὗ {π6 ΒΙ016 8ΠΘροσ 68. ἀγα τηϊχϑά ; απ {πογθίοσ {πθὶν ἀρρ]1θὰ- 

ἴοῃ 18 τροῦθ ΘαβΙΥ β6θῃ, Ὀθοθβθ ῬΙΌΡΘΥΙ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ἃΓ6 Ἰηἰτοα υοοά 

ῬΥ σι βΐοι ὑπ6 ρῥυϊποῖραὶ οὈ]θοῦ 18. ἱπαϊοαίθα. ΤῈ6 ράγαῦ]6 οἵ [Π8 Ῥτο- 

ἃϊρ4] βοιι 18 δι ΘΧβῃιρ]8 οὗ {Π8 ῥα γΘ 8Ι]ΘΡΌΓΥ ; {Π6 οἰ τοί Ῥβαϊη ρτθ- 

βοηΐβ δὴ ἰηϑίδῃοα οὗ {πΠ8 ΠΏΡΌΤΒ ΟΥ̓ ΤΩΙΧΘΩ͂, 
ΤῊ σΠοΪα θοοκ οἵ (ὐδίιοϊθβ ἰδ Βαρροβθᾶ ὈΥ τᾶπν ἴο Ὀ6 8 δχ- 

ἐοηᾶοα ΔΙ]ΘσΌΥΥ ἴπ ψ Αἰον 086 ἴον οχίβίιηρ ᾿δθύνθθῃ Ομ γῖβῦ ἀπα Ὠ15 

Θματοι, οὐ δούνγαοι δὴ ἱπάϊνϊ πα] θα ]θνον ἀπα Ὁ τιβῦ, 15 βΒπδαουσοα 

ξουτἢ ἀπᾶου {π6 οαὐνγαχᾷ νοὶ} οὗ πυρῦα] ἰονθ.Ό Τὴ σομημημθποθιηθηῦ 

ΔΗ οοποϊαβίοη οὐ τμ6 θοοΚ ἔασαἰβῃ πὸ αἱ ἴπ Θσρ]αϊπῖηρ ὦ ὑπὰ8; δηά 

411 ὑπαξ οαῃ Ὀ6 ἄοπα ὈΥ {μα ᾿πίθυργοῦοσ ψγ. [α Κ88 {Π6 νἹθῪ 1 ατι68- 

ἤοπ 18 [09 δοιηραγα οἴμοι ρίδοθϑ Βοσθ {π6 τοϊδίίομ οἵ (ἀοά ἰο Π18 

Θμυτοῖ 8 ἀθβουιθϑα ἀπᾶρυ {π6 ἤσπισα οἵ Θομπαῦ]α] Ἰονθ. 
ΤῊ [ΟἸ]ονγίπρ' οὐβαγναίίομβ (ΠΥ οᾶπ ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὀ6. 4164 τῈ]68) 

Ὑ{1Π 06 βουνίοθα!8 τὰ μ6 Ἰηογργθίδθιοη οὗ ἂπ ΔΙΠΠΘΟΌΣΥ ῬΥΟΡΘΥ͂, ΟΥ̓ Δ 

ΔΙΠΘΟΌΤΥ ἀοβηθα 88 ἃ Βιοθββιίοῃ Οἵ ταθία ΠΟ ΙΒ, ΤΠΟΥ ΔΡΡΙΥ ἴο Ροίῃ ; 

Δ νγα 5881} σῖνβ βχϑρ[θβ οὗ θοῦῃ ᾿παἸβουϊπαϊ παρ! υ. 

1. ΤΠ ῬτΌρου οἱ 1106Γ8] τηθαπίησ, ἐ. 6. {π6 Ἰπαιηοα!αΐο τοργθβοπία- 
ἄοπ, Βῃου]α ἄσϑύ 6 βχϑιμιπηθα, 

ΤῊΪΒ ἴθ, ρΘ ΠΟΙΆ] Βρθακίπρ', 8ῃ ΘΑΒΥ͂ τηδίζογ. ΤηυΒ {Π6 ρμ]αῖη ἀπά 

ῬυϊμλατῪ πιϑδηίῃρ; οὗ {πὸ οἰσαίιοι! Ῥβαὶπα τοβρθούϊηρ 186 Ὑἱπ6 15 Δ0Ὀάᾶ- 

τοί. [πᾶορορᾶ {π6 ῥγορυι θυ «πᾶ ἔργο οἵ {16 ἤρσυγο ἀδρομα 1π ἃ 

στοαὺ ἄερτϑα οἡ [88 ῥ]αἴπηθββ οὐὨ {Ππ6 παντί νθ- σοσα 8 {μαΐ Βεῦγο ἃ8 

[88 οονθεῖπσ' οὗ Δποίμου Β6η86, δηᾷ δὖὺ [6 βᾶτῃηβ ΘΟΏΥΘΥ ἴΐ. 

1 Τροίαγοβ οἡ {86 Γητοτρσγοίδοι οἵ [6 ΒΙΌ]6, ΡΡ. 843, 844. 
2 Ασγοδϑβοβ, νοὶ 1. Ρ. 306. 



Δ Πἰοσοῦγ. 407 

ο, Τῆο οοπίοχί, βοίῃ ἐμαῦ ψ ΒΟ ργθοθᾶθβ ἃμα [Ὁ]]ονγ8, Βπου]α Ὀ6 

Ομ ΘΗ Ἰοοκοᾶ ἰο 1π {π6 Ἰπίοιργθίδθοῃ οὐ δΔΠ]Πθροσυ. ΤΠ6 Ῥατροβο ἴον 

ὙὙΠΙΟΣ ὦ ψγὰβ ἰπἰτοάαοθά, ΟΥἨὨΥ̓́ΙΜ λα 05 οἵ 105 Ἰτηροτῦ 5) Ο1π664, οοτα- 

ἸΔΟΏΪΥ βυσρεδύ {π6 τὰ 56η8586. ΤΒὰΒ ἢ ὙΘΥΒ68 2---ἴ οἵ {π6 806Β᾽ 

Ῥβαΐτα, [86 αδα οὗ [88 ῥργόπουμ 18 ἀπ {π6 ἰδηρτιαρα οἵ 188 Βρθᾶϊϑυβ, 
5ῃον ἐπωῦ ἴβυδοὶ, {μ6 δἀποῖθπῦ ομυσοῦ, 18 τθργθβοηίθα 88 αὐίθυηρ᾽ ἃ 

Ἰατηθπίδίίοι. οὐ οοτηρΙ αἰπὺ τοβρθοϊπρ ΠΒ6Ὶ σοπαϊοη. Ἠθηθθ Μ16 16 

πααγΆ ΠΥ 164 ἰο {μῖπκ οὗὨ [βγδθὶ δβ {16 νἱπθ ρουγίγαγοα. Τί8 15 

ῥα ΠΟΥ Πα τῆογα οΙΘαΥ δον ὈΥ {π6 ἰθττηϊπαίίοῃ οἵὨ {86 Δ]]ΒΡΌΓΥ. 
ΤΠ {86 ἤδοητ νουβο: “ Απᾶ ρφγοίθοὺῦ ψ μαῦ {Πγ τὶρῦ Ὠαπα ἢδ8 
Ρ]αηίοά ; ἀπά ἐπα βοι ἔμοιι μαϑὺ γθαγθα ἴον {πγ86 1; ψΒ6γο ὈΥ {Ππ6 βοὸπ 
15 τηθδὺ [86 Ηδρτον πίοι οὐ Ομ ασοῖ, Θἰβαυσῆουα 80 ἰουτηθα (Εὐχοά. 
ἵν. 22. ; Ησοβϑα χὶ. 1.). Βυΐῦ {π6 βονθηίθθητῃ νϑῦβθ 15 τηοῦθ Θσχρ]οἱῦ, 
ἐς Ἠο]4 {ὰγ παπᾶ ονοῦ {86 τοᾶπ οὗ {πῃ γ τῖρηῤ Παηά---- {16 βοὴ οἵ τηδῃ 

[οὰ χηϑᾶοβῦ βυτοπρ ΤῸ {μγ561} Τβγδοὶ 15 Ἰηαινιἀυ8}1564 δηα οΔ}16α 

ἐδο γπιαη 9,6: Θοαΐς τίσμε μαπά, Ὀθοδυβα {πμ6 ρον οὗ (ἀοά πᾶ θη 
ΤΟΙΛΆΓΚΘΌΪΥ ταδηἰ οδίθα οα 105 Ὀθ μα}. ΑἸοχδηάθυ ἸΠΟΟΥΥΘΟΙΥ ΔΡΡ]168 
{6 τοτάβ ἰο {μ6 Μοββίδῃ. “" 1,οὐ {Πγ μαηά 1811 ποὺ οἱ τ8 Ὀαὺ ὁ. Οὔτ 
Βα ρϑαταίο. ΤῊΪΒ 15 Ρυύδπρ βομλθίβιηρ ᾿ηΐο {86 ἰοχύ ΠΟΙ νγὰ8 ποῦ 
τητοπαδά, 

ἐς Τῃ 4. ρτϑαῦ μοῦβθ ὑῃϑῦθ δῖα ποῦ ΟὨ]Υ ψ68856]5 οἵ ροἱὰ δηᾷά βῖϊνϑσ, 
Ραΐ αἴ5ο οὗ τοοἄ δπηᾶ οἵὗὨ βαγῦίῃ : δά βοῖὰμθ ἰοὸ ποῃοῦγ, 8η6 βοῖὴθ ἰο 4185- 
Βοπου." (2 Τί. 11. 20.) [ἃ {π6 ργϑοθάϊηρ γϑῦβθ {π6 δροβίϊθ συ ίββ, 
ἐς ΝΘγοΥΙΠ61655, {πΠ6 ουπααίίοη οἵ (ἀοᾶ Βαμα θίμ 5016, μανιηρ {Π18 568], 
ΤῊΘ Τιοτὰ Καονγοίμ {ποθ ὑμαῦ αὔθ 156. ΑἈπᾶ, Ἰοὺ θνυβϑιῦ οὔθ {παῖ 
πδϑίῃ {ῃ6 πᾶῖὰθ οἵ ΟΠ τῖδὺ ἀδρατὶ ἔγοτα ἱπιαυῖγ. το 1ᾧ 15 
τη ϊηχαύοα ἐμπαὺ ἐΐ φτεαΐ ἢοιι86 βρη ϊθθβ {π6 ΟΠ γιβύϊαη σμαγ ἢ, ἴῃ ἡ Β]Ο ἢ. 
ἃΥ6 γυΐουβ οἶαββοβ οἵ ΟΠ τιβιίίαπβ, σθηθῖηθ ἃπα Πποιηϊηδὶ οη68. [π {Π6 
ὑσϑηΐγ -ἢγϑὺ νοῦβ ἀροΐη ͵17ὲ το, ὑπαῦ 1 ἃ τηδη μὰ5 ρατρβα ΒΙμηβ6} 
ἔγοιὴ ἐξεβο, ἴ. 6. ἴγοϊη νϑββθὶβ οὗ ψοοᾶ δηᾶ οὐ βδαγίμῃ 1 ο ἢ ἅγ6 ἴο 
Πἰβμοποῦῦ, δ6 Πἰμηβο] ἢ 5Π8}1 θ6 ἃ ν 8586] ππῦο μβομουῦσ. 1116 858 
ἰοδοθοτθ δηᾷ {πον ΘΥΤΟΥΒ ἅγ6 {π6 Ὑ655618 θα βρϑοϊῃϑα, Τ]|ι6 νββεϑὶβ 
οἵ ρο]ᾷ ηᾶ 51 γ 8. αὐτὸ ἀπ δγθηΐ οἰαββθβ οὐ ΟΒγιβύδηβ. [ἢ {Π6 Θχύθυμδὶ 
Ομ ϑάδη ομυχοῦ αγὸ ΡΟ ΟΠ υβεϊδηβ πα [8156 ὑβδ οι  γ8 ; 8η6α ΤΠ ἸΤΔΟ ΠΥ 
18. ἀποουταρθα ΒΥ {818 ἔδοί, 8116 μ6. ἃροβίίθ βιρροβββ {παὖῦ ἢ6 Καϑρβ 
ΠΠ561} ἴτοο τοι [8156 ἑθδοῦθυβ δηα {861 ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ ἀοοίγ 68... 

158. χχυῖ!. 28---29ϑ, ἩοΥο 5 ἃ οσοηηπθοα τηρίαρῃοσ. Ὑπὸ δι5- 
βαπάμηδη υΥΊΒ6 1 βαϊίβ Π18 τηϑίμοα οὗ ἐγϑαίπηθπῦ ἰο 86 παύατθ οὗ {86 
801 ἢ6 ψουΐζβ Ὅρουῃ. Ηδ βοῦ8 ἴῃ ραγοαϊαν βροΐβ (86 βΒ6θ8 τ ῃῖοῃ 
ΘΧΘΟΙΥ βαϊῦ μθ. Ηδ ϑιρίουβ (88 ᾿ἱπβίγυμηθηΐβ ἔῸΓ βοραγαύπρ {86 
σταίη ἔγτοτα {86 Ομ ἀπά βύλαν ὙγΒΙΟἢ. τα θθϑὺ δδαρίβα [ο ΔοσΟΙΏρΡΙ 58 
ἴῃ6 ομᾶ. Τῇ να Ἰοοκ ἴο [Π6 φῬγθοβαϊῃρ' νθῦβθ8, θβρθοῖδ ν [Πη6 βουθη- 
ἰοοητ ἀπ ὑπθηΐγ-Βθοοηᾶ, νγ6 588}1 ρϑγοθῖνα [88 σϑηθχαὶ ρυτρογύ οὗ 
(Πῖ8 ταθίδρμουῖοαὶ ἰδηραᾶροθ. ΤῊ Θοποϊ μαϊηρ γοῦβ6 8180 δββιβίβ (29.). 
(οἄ «ἀορίβ Βιο8 ῥτγονυ:ἀθπίϊαὶ ταοάθβ οὗ ργοοθᾶυτθ ὑονγαγαβ ΠλΘῈ 88 
ΔΥΘ ΘΧΘΟΌΪΥ Βαϊ ρα ἰο {πεῖν βίαΐθβι Η1β ουββδποθ 15 ποὺ Ὑ8ΟΙ]Υ 
ἰδοῦν. [Ὁ 18 αὐϊοηάοᾶ σιτῃ ἃ ργθρδγδίουυ ργόοθδδ, δἴθου τ μ]ο ΗΘ 
ῬΟΠΙΒΗ65. ΒΟΥΘΙΕΪΥ ΟΥ̓ ΡΘΠΕΥ Δοοογάϊηρ ἰο 1πΠ6 οἀρδοιίν δηάᾶ συ οὗ 
{116 ΒΙΠΠΟΥ. 

Τμο ΤΞ}1πὶ5 ἐγαηβἰοα ἀη ἃ ὀρ αἰποᾷ, γ0]. 11. Ρ. 228, 
ΡῬῬ 4 
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Τὴ ΠοοΪ68. χἱϊ. 2---. σγο πᾶν ἃ βυοοθββιοι ΟὗὨ τῃϑίδρῃουβ ἰὸ 46- 
Βουῖθ6 τ1π6 Βυμαᾶπ ΡΟάῪ ἰπ οἱ ἀρθ. Ὀιβογθηῦ ρᾶγίβ ἃπα τ ΘΠ 618 ΔΓΘ 
ἀοβουϊθαᾶ ἴῃ ἀϊθδγοπί ἱππαρθθ. ΤῊ ἢγβὺ νϑῦβθ, ἡ Βι οι Ἰπἰτοάποθβ {86 
᾿ἀοβουρίζοι, βμονγβ ἕο υμαῦ 16 4168. “ ΒΘΙΠΘΙΏΒΘΙ ΠΟῪ ἐπ ὐθαίου 
ἴῃ {π6 ἄαγβ οὗ (ὰγ γουθα, 1116 {π6 601] ἄδγβ οοπιθ ποῦ, ΠΟΥ ἴΠ6 γὙθῶγ8 
ἄταν πἰρ θα ἰμοὺ 588} Βα 0, 1 Βᾶγ8 ΤῸ Ῥ᾽ ΘαΒΌΥΘ 1ῃ ΤΆ θυ." 

Τὴ Φοδῃ νἱ. 2δ---Οὅ. τηϑην {πϊπρβ ἅτ βαια σοβροοίϊηρ (86 οαὐηρ' οὗ 

γθαά,. ΤΏΘ οοοαβίοι οὗ (μ6 ἀϊδοοῦτβα ἀροὰαῦ βδαΐϊπρ' δπά ἀὐϊπκίηρ' 18 

σίνθῃ ἴῃ {π6 818 γϑυῦβθ: “ΟἿΣ [αἴ ποῦ αἸα οαΐ τπδππᾶ τη (ἢ6 ἀδδοσύ, 

8 Ὁ 15. συ θυ, Ηδ ρανα ἴμοῖὰ Ὀγθδᾶ ἔσομαι μθᾶνθῃ ἰὼ οαΐ.ἢ Βυΐ 

{μ158. ὀχρίαιηβ {π{{|6, ΔῈ {π6 ταθίαρῃουβ τασϑὺ μ6 ἰδῖκθπ [0 δχρ]αΐπ 

ἐπουηβοῖνθθ, θβρθο ΠΥ 88 ρ᾽ΌΡΘΥ ὙΤΟΥΒ ΟΟΟΌ Π6ΓΘ ἃηα ὕπογ6. ὙΠΘΓΘ 

ῖ5 1π|6 ἀουδύ ἐμαὶ σβθη (Ἰ χῖδὺ βύγ]θβ ϊτη561} ἐΐθ ἔγμο ὄγϑαα, ἐΐ6 

Ιἰυΐησ δγεαά, ὅτο., 6 τοΐθγβ ἴο ἐλ σγεαὶ ἐγμίἢ5 γεβροοίίηρ ᾿ιϊηιδεῖ α8 ἐδ 

ϑαυϊοιν 9} ἐἰι6 τοογἃ ἐπ τοβιίοἶι ἐδι6 τοογὰ 077 τοαοηιρέοη πιαϊπῖψ σοτδιϑέοά 

ἃ8 Δρργορυϊαιθα ὈΥ απ, ὙΠῸ βρὶ για] ἔοοα 18 ποὺ {86 ἀοοίτϊπο8 οἵ 

Ομ τῖϑε: {815 15. ἴοο νᾶριιθ πα φσϑηθγαὶ; Ὀαΐ {Π6 τηγβίοσυ οἵ 15 

τοἀοταρύϊοη ἰπ ΜΒ 16 ραγίϊοϊραίθ ὈΥ͂ [Ἀ1Π|, ἃπα 80 βᾶνθ οὔσ 8008 

ΠουΥ ΒΘ ἀπ βἰσοηρίμοηθα --- [ἢ6 ββιπ]δίίοπ ο Οὐγβθίνθβ οὗ {π68 

{τα 1}8 βἰρπιβοα ἀπ ἜΧργθββοᾶ ἴῃ 818 ἰασίηρ ἄονσῃ 818 116. οα ὈΘ Πα ἢ 
οὗ βισοβ (μαῦ {Π6Υ ταῖρῦ ᾿ἴν6 [ῸΓ ΘΥ̓ΘΥ. 

Α58 [8 8] 6σουῖοβ οὗ 186 Β101]6. δῦ τοῖχϑα, δπᾶ {886 ταϑίδρμουβ β880- 
οαϑᾶϊηρ' πα δῃποίμθι ἴῃ ἃ ραββᾶρθ δγΘ 8150 ἱπηρΊγ6, {μ 616 18 ἔγθα πΘΗΤΥ 

βοὴ Μοχά οὐ ψογᾶβ ΒΟ. Ὦ6ῚΡ ὑονγαγὰβ δὴ θχρίδηδίίοθ, Βαύ νγ6 

Βοϊΐονα ὑμπαῦ τη6 γγθοθάϊηρ πα [Ὁ] οσίηρ οοηαχύ ΜΧ0}} ρον ταοϑῦ 

ἀϑοίαϊ, οἴμοῦ ΌΥ βμονίηρ {π6 οοοδβίοῃ, {86 Β00Ρ06, {μ6 ἀδβίρῃ οἵ {ῃ6 
βραταῖίνο Ῥαββᾶρο, οὐ. ὈΥ͂ σ᾽ νίπρ βοῖαβ δχρίαπϑίίοι οἵ 10. ΔΒ [0 Ρὰ- 

γΆ 1615. {ΠΟΥ 5ῃοι]ἃ αἰ8ὸ θ6 διηρίουθα θυ 1Ὁ 18. ῬΟΒΒΙΌΪΘ: Ὀυΐ 

[867 ΜΠ 6 οὗὨ {016 να]ι8, Ὀθοῦσβθ ἔγμθ ραγαζίοῖα, Οδτι ΒΟΆΤΟΘΙΥ 6 
[ουπᾷ ἰο βιοῦ ρῥἴδο68, 

8. Αοοοτάϊηρ' ἰο Μοχσιιβ, ιἰβίοσιοδὶ οἰγουτηβίδῃοθβ βου] δ6. ὁοη- 
. βῃ]64 ἴῃ 06 ΘΧρίηδίϊοη οὗ δῃ Δ] ρΌΥΙΟΔ] ραββᾶρθ. 

ΤῊΘ βαπλθ τ σῖνοβ δ ΘΧδμρ]6 οὗ {Π18 ἴτοτὰ Μαἰύ. χα, 81 ---84,, 
ψ Πότ {μ6 ἰκἰϊησάοια οὗ αοά 15 Κοποά ἰο ἃ ρσϑίῃ οὗ τηυβίατα βββά, 
ὙΠΟ ΤΠΟυΡ ἢ ὙΘΥΥ͂ 5018} αὖ βγβῦ, βρυϊηρβθ ἋΡ, συΟΥΒ, 8: ὈΘΟΟΙΉ6Β ἃ 
Ιαῦρο φἱαπί. ἩϊβίοτΥ βῆονβ {παὺ ὑπ6 οἰαγοῖ, Ὠδυὶηρ ΔΙΊΒΘΗ ἔΤΌΤα 
5108} Ὀαρ᾽ ππΐηρ, 15 Βργθδαϊηρ 1086} {πτουρῃουῦ {μ6 φασί, 6 θ6- 
Ἰανο {μαὺ {π6 τϑαᾶοσ ψῆὸ Κπονγβ ποίβιηρ οὗ {π6 Ὠιβίονυ οὗ ὑπ6 μάγοι 
δχοθρύ ἔγοπι {86 ΒΊΡ]6 1561 ππαογβίδηαβ {Π6 Ῥᾶγ80]8 ἃ8 ν76}1 ἃ8 ΔΗΥ͂ 
οἴου Ἔχροβιΐοσ. ὙΠ6 ρᾶγϑθ]6 18 ηοΐ 1Ππϑγαῦθα ὈΥ [ἰβίοτυ. 

ΑἸοΥμοΙ ΘχαΏ}]6, ἡ ΒΟ 18 4180 βα1α ἰο 6 1]πδύγαθα ὈῪ ᾿ἰβίουυ, 18 
Ῥτου. νυ. 1ὅ---18. [10 15 αϑβουίβα ἐμαὺ “" ἴπ6 ᾿πμαθιίδηΐβ οὗ (μ8 Εἰαβϑῦ 
ΑΥ6 δοοιβίοιηθα 0 ΘοΟΙραγΘ ὑπο ῖσ ῖνο5 0 ἃ Οἰϑύθυμ Οὐ ῬΟΟΪ ὑγἤθηοθ 
τίνοιβ θον." ΤῊ 15 αυΘΒ Ομ Δ 016. ΤΠ τηθϑηϊηρ᾽ 15 ΒΌΠΙΟΙΘ ΠΥ 80-- 
Ῥατοηῦ ἴτοτα {86 οοπίεχύ; δῃηᾷ τ8ὴ6 βραταθνθ ΘΧ ΡΥ βΒΊ0Π8 ΔρΡΡ]16α ἴο 
ΘΟΒΒα 14] οπὐογιηθηῦ ἀὴρ ποῦ αὖ 8]} ἐϊζιιδίγαίεα ὉΥ ἰδύουν. 'ΓΉΘΥ ἃχθ 
48 Ῥ᾽αῖπ ἀρατῦ ἔγοτα ἃ8 ἴῃ οοππϑοίϊοῃ σι 1. ὍΘ γοῦηρ τραγτιθα 
ταδῃ 15 ΘΧμοτίρα ἴο Θομῆπθ Ἰπη5617 ἴο 88. οσσῃ αν αι] βουσοθβ οὗ θη- 

᾿ Ἀοσχοδβ68, γο], 1. Ρ. 512. 
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ΟΥΠΟΥ ΘχδιΏ}]68 μη 6 {Π18 Ὠθδα ἃ. 8.11] Ἰηοσα ἰσυθ]οναηΐ, ἃ8. ΦΌΒη 
Χχὶ. 18., ΒΊΟΝ 15 ποῦ Ὧῃ ΔΙ]ΘΟΌΓΥ 1Π ΔΩΥ͂ 56η86.Ϊ 

Αποίμον στα] ἴον {86 ὀχρ᾽αηδύϊοι οὗ δ᾽] οσΌτΥ 18, ὑπαὺ ἐΐ6 παΐζιτγο Ὁ 
ἐλ ἐϊιΐπσ͵ βου α θ6 ὀομβιογοα, 

Τπαου {π15 μοαᾶ Μογυβ 3 δἀάτιοθβ 106 ν. 86. : ““Νο τηδη ρυίίοί 
ἃ ῬΊθ66 οὗ ἃ ποὺ ραιτηθηῦ ΡΟΝ 8ῃ οἷα ; 16 οἴπουῖ86, ὑμθη θοίὰ {μ6 
ΠΘ τη Κοίῃ ἃ τοηΐ, δηᾷ [μ6 ρῖθοθ {πμαῦ νγὰβ ἰβκϑη ουαὖ οὗ {86 πον 
ἀρυθοίῃ ποῦ τι {μ6 οἹα." Ἠρτο τ μαῦ ργθοθάββ ὑβυΟΥΒ τλογο ΠΩ 
οἱ (6 56π86 οὔ (886 ταϑίδρβουῖοαὶ ραββᾶσα ὑθδη {π6 παύατα οἵ {μπ6 5}- 
76... Τα ῬΒατγβθθβ δα δϑίςοα Ὁ σιβύ ἡγ 818 ἀἸΒοῖ 168 αἸα πού ἔἈβί. 
Ηϑ τρρ!ρα ἴῃ [86 τογάβ αποίθα, Βμῃονίηρ' {πα ἐδίϊπρ πα δυβίθυ 
Μ γα πού δαἀαρίθα {0 {μ6 βίαίβ οἵ 18 αἸΒΟ1 0165 αὖ ἰμαῦ 6. Ἠδ δοιρα 
{πογθίοσο ὑονγαγαᾶβ 818 ἀἸβο 168 88. τάθα ἀο 1ῃ [86 ὈΏΒΙΠ688 οὗἨ ΟΥΙΠΔΥΥ 
116, μότα {Πἰπρθ ἅτ δοοοιωτηοααίθα ἰο ΟἰἸΓΟυτηβίδηο 68. 
Α τοῦθ ΔρΡρυορυὶαίθ δχϑυρ]θ ΟΟΟΒ ἴῃ Μαϊί, ν. 18.: “Ὑς δἴ6 

{86 58] οὗ 6 ρασίμ; θυΐ 1{{π6 βαϊῦ ᾶνα ἰοὺ Π15 βαυόοῦῦγ, τ μου ἢ 
Β84}1 10 δ βαϊ θα ἢ Τῦ 15 βοῃοθίοσι ροοά [Ὁ ποίμιηρ Ὀαὺ ἴο 6 οαϑῦ 
ουὖ, ἀη ἴο Ὀ6 ἰτοαάθῃ ἀπᾶον ἰοοῦ οἵ ταθη." βα]Ὁ0 δὰΒ ἃ βθαβοῃίῃρ', δ 01- 
Βορίϊο ρουχοῦ ; {0 ψ Β10 ἢ {Π6 ἀ18010168 ἀγα δουραγθα, ρθοδιβα [ΠΘΥ Ὑγ616 
ΔΡΡοΙηἰΘα ἐο τηϑῖκθ οουσαρὺ Βατηδηϊςν βουμα. Βυῦὺ βῃου]α ἐΠ6Υ 1056 
ἴ)6 1116 ἃπα ομαγδοίοσ οὐ ρϑηαϊηθ ΡΙΘΟΥ͂, ΠΟῪ οουᾶ {μοὺ μὲ τοὸ- 
δι ϑκοη θα ἰοὸ ὑπ 6 1} ἔσιιθ γνοοδίμοη 88 {Π6 ἐβδοῦοβ ἃΠα σαϊά68 οὐἨ τηδη- 
ἰππα 8 Τγοη ἤοτθ {π6 οομπθοίϊομ οὐ (6 Ῥαββαρθ 18 οὗ τῇοσθ 1186 ἴῃ 
τηἰογργθῦϊηρ; {π6 γτηϑύδρο 081 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚΒ ἐΏϑη ΔῺΥ [Πϊπρ' 6186, ΘΒ ΘΟ] ν 
ψ Π6. {Π6 Ῥάᾶ18}16]8 Μδυῖς ἴχ. ὅ0,, (0]. ἵν. 6., ἃτ6 τ Κϑη τηΐο δοοουηί. 

Αἴὔον [16 σοπίαχύὺ μᾶ5 Ὀ6θῃ δ ΠΥ πιδ6α, ἀπα Οἰμοὺ ραγίβ οἵ {86 
ΒΊΡΙ6 οο]]αίθα, ἃ απϑϑίϊοῃ οὐ ΠΟ βῖω8}} ᾿πηρουΐϑηοθ σϑηλδῖη 5, ν1Ζ. ΗΟ 
αν βῃοι]ᾶά ὑπ Θχροβιίοῦ τμ ἃ Ῥ4181161] Ὀούνγθοῃ {86 ΟἸΤΟυΒίδῃ 685 
τηθῃθοηθα 1η 86 ἤρτπτο δηα [Π6 οβ]θοὺ οὐ οὐ]ϑοίβ θυ σα ᾿πἰθπα θα 
ἴο ἀδοριο ῦῷ Ηόογο {86 ρυθοθρῦ ἢ88 Ὀθθῃ ρυορουμαοα, 

ΤΠαῦ σοταραιβοη βμου]α ποῦ μ6 οχίθμαβα ἴο 411} (86 οἰχουτηβίύδηοορϑ οὗ 
{μ6 ΔΙ] ΘρΌτΥ. 

ΤῊΙΒ τα]6, {τὸ οδῃ 6 64116α βαοἢ,, 15 [αϑὺ δηα Ῥγόροῦ ; ῥα 10 18 ΟὨΪΥ 
παοσαύϊγα δηα νᾶριθ. (Ομ ραγῖβοι ΒΟ]45 ροοα ΟΠ]Υ ἰὼ ἃ οογίδίη οχ- 
ἰθπύ. Α παϊμαΐα ρΡΆΓ81}168] ψὰβ ποὺ ἀοβίσμῃθα ὈΥ π6 βϑογθα Ὑτὶίθτβ. 
Ἰύδοῦ ἐθαΐασο βῃου α ποὺ Ὀ6 ᾿πβίβίθα οὶ 88 1 1Ὁ δα ἃ ΟΟΥΤΘΒΡΟΠΙΠρ; 
σουπίογραγί. Τὺ 15 δοιησαοηΐν οὐβούνϑθ!θ, (μαὺ οη6 ἔποῦ ΟΥ̓ Ὀτϊπιοῖρ]8 18 
τηθοηῦ ἴο θ6 ΠΠπῸβἰταϊοα Ὀγ ἃ Ἰθηρυμθηθα οοταρατίβοι, πα {πα ναυουβ 
ἰγελῖθ ἅτ δαἀάρα το 41] ἀρ {86 μιοῦασθ. ΤΏθδο πηρᾶτὺ νατθίυ δηὰ 
οΥὐπαιαθηΐ ἰο {π6 ἀοβουρίίοη, Βανίπρ' ΠΟ βθραγαῖθ βισηῃιβοθμογ. ΤΉΘΥ 
4Χ6 ΒΟΙΟΙΥ φμδογαϊηαΐε δι βθεομήαγη, βουντορ [0 σῖγο [Π{ ἀλλα [Ὁ] Π688 00 

᾿ Μογα8, νο]. 1. Ρ. 812. 3 Τρϊά, ν. 818, 
3.Α5 [6 5810 ἴῃ τ186 ἴῃ {}15 ΘΟΠΠΡΥ 18 ποῦ 118016 ἴο Ομοιηῖ08] ομΔηρ6 ἔΌΤΩ ΘΧΡΟΒΌΓΤΘ ΟΥ̓ 

χηοϊδῦυγο, ἰὉ Ὧ85 ἈΠ|}} πον Ὀδοη ἀμουϊ τὸ απάεογβίαμπα [86 οἰγουτηδίαποθ δ] αἀθὰ ἴο ἴῃ (ἢ 185 
Ῥαββᾶρθ, οπ ΜΒ ΙΟΝ [Π6 ταρίδρθου ἰ8 Του άοα, “ Ὀαῦ [ἢ {Π6 5610 παγα Ἰοϑέ ἷ8 βϑανοῦν." ΤΠ 
5810 αϑοᾶ ἴῃ {μ8 Τὐηϊοᾶ Κίηράοτα δηᾶ {π6 πουῖῃ- γοβίεσῃ οουην168 ΟὗἨ ἘΌΓΤΟΡΘ 18. ΠΘΑΥ͂Υ 
Ῥατα οὨ]οτίἄθ οὗ βοδίιιτη, τυ ΟὮ ἸΩΔΥ͂ ΘΔ5}Υ Ὀ6 αἰββοϊγβᾶ, θαῦ πθνοῦ ὈΘΘΟΤΩΘΒ 1ηδιρ1ἃ. Τὴ 
Βε]ξ οἵ ϑγεῖδ, Βουγονου, 18 οὨ]ογἂθ οὗ βοάϊπτη τηϊχϑᾶ ἸῈ 8 ἴατρο ῥτορου οι οὗ βα]ρμδίο οὗ 
Ἰτη6, 8. 881} ποῖ ΒΟ]. 816 ἰῃ 1688 μαπ 800 {{π|65 15 τγοῖρεῃύ οὔ ψαίοσ. Ηθηρθ 1 {}6 δαὶ! οὗ 
ῬΑ βθῖηθ σοῦ ΘΧΡΟβϑᾶ ἴο ταίη οὐ ἄθιν, [86 ομ]ου 46 οὗ βοάϊαια του] θ6 αἰβδο]ν θα, δηα [Π6 
ἐγπιδίρι ἃπιἃ ΨΕΟΥΥ͂ 5] 10 ΠΥ 501 π0]6 δα] ρμαΐῖο οὗ Ἰίτηθ νου] γοτηαίη. ᾿ΓΒ18 ΡΎΡβθοιιβ γοβι τη 
8 (16 5810 Ἡ ΒΙΟΘῊ λας ἰοβὲ ἐδ βαυου τ, ἴο ΜΝ ὨΪΟὮ ἴῃ. ἀθβοσι ρυϊοη 15 ῬΥΘΟΊΒΟΙΥ ΔΡΡτορυῖδῦο, 



410 Βιδέϊεαί Ζη167}γεξαξϊοΉ. 

Β0] οἷν βεδογαϊπαίο Ἀνὰ βοοοπάαγψ, βουυϊπρ [0 σὶνο 116 δηα ἔπ] μηδ 885 ἰὸ 
{π6 ἀοβουρου. ὙΠ Βοαῦ ἰποῖὰ {μ6 Ῥοτίταιν σου] Ὀ6. Ὀᾶτα πᾶ 
τυρσοσοᾶ, Ηΐποθ {πο86 1πίθυρτγοίουβ 0 πᾶν 1ηβιϑύθα οι δδοῖ ρᾶγί- 
οὐἶαν οὗ δπ ΔΙ]ΘΡΌΤΥ 88 βἰριιποαπῦ πᾶν στΘ ]Υ αὐτά. ΠΟΥ Πᾶγθ 
᾿πἀυ]ροᾶ ἴῃ ΤΆ ποῖα] οἰγουτηβίδποθϑ 81|16π (ο {πΠ6 βριτὴῦ οὗ {π6 Ῥάᾶββαρο, 
Δηα 50 ὈῬγουρᾷς ον δουϊρύατο ᾿πίο αἰβσαραΐθ. ΒΥ βοῇ ργοόθααχο, 
[μ6 δηθιηῖθβ οὗ ἐσαϊῃ μάν Ῥθθῃ ϑηῃσουταροα δηα δἱἀθα, [,μ6Γ 4]]} 
Θχροβίίοιβ ὑμϑγθίοσθ Ὀθναγα οὗ ρίνιηρ Βοορ6 0 {611 πηδριπϑίϊοη ἴῃ 
{115 ἀοραγιμαθηΐ οὗ ΘΧ ΘΟ βΙ8. 

Τὸ 18. ἱπιροββι}]68 ἴο ρίνγβ 8ΠΥ͂ τ]6 ψ Ώ1ΟΝ 1111] ὑβαοῖὶ {Π6 πη θυ γύρου 
ἴο Ἰζπ ο Ὺ Ποῖυ Κα 7 ἴμ8 σοιαρατίβοι βμουα 6 οχύθῃάθα, Τύ 15 οἵ πὸ ὰ86 
ἴο Β4Υ, 7ι8ὲ αϑ Κα, ας {δ ἱπδρίγοα τυγίξογ ἱπαϊοφαίες ; Ὀθοᾶαβα μ6 ἀ068 
ποὺ ἱπαϊοαία 1 δσχδοῦν οὐ ἀββηϊίοεϊυ. ΥὙΥα τηυδὺ ἐμογοΐοτθ 6. οοη- 
ἰοη(οα ΜΙ Ἰοοϊκίπρ' οαὐ ἔογ {μ6 ἀδβῖσῃ οὗ {π6 δ]]Παροσυ. Υ μαῦ ἰδού, 
Ῥυΐποῖρ!θ, βοηππθηῦ, οὐ 1468, ἀο65 {πΠ6 δα  πγθᾶπ ἰοὸ 1ΠΠυδίταῖίο ἢ 
γαῖ οβήδθοῦ δ ἰο {π ἰπαἰτοδαοίίοη οὗὨ {πΠ6 ΔΙορου "ἢ Ηδῖθ ψ6 
816 Ὀτοῦρηῦ Ῥαοὶς ἰο {π6 οοπίοχί. Ὑὴθ υἹοίηῖν {1} Ιοθαὰ (0 8ῃ 
δοαυασϊπίδποθ ὙΠῸ {μ6 ρυτροτῦ οὗὨ {86 σοπιραγίβοη. πα πμθη ὑπαΐ 

ἴθ ῬΡαιοαεῖνοα, {π6 ἰηΐογργοίδίϊοη οὗ {π6 ψμο]6 5μου]α μ6 τϑρυϊαϊβα ὈΥ 
τ. Τμοῦ [Π6 ταδΐῃ Ἰάθα ρυΐᾶθ δῃηᾶ τιον {π6 σόπογαὶ ὀχρίδηδίϊοῃ. 

Αποίμοσ σὰ] μᾶ5 θ6θὴ ἰαϊα ἄονγῃ, Υ]Ζ.» 
Γμαῦ ὁπ6 ρατῦ οὗ {πὸ 8]]ΘΡΌΥΥ 5μου]α ποὺ Ὀ6 δσραϊηθα 11 γα ΠῪ 

δα ἀποίμον βρυτγαϊίνοϊ νυ. 
ΑἸπιοβὺ 411 [88 Ὡ]θσοτῖθβ οὐ Βουϊρίαγο 16 τηϊχ θα ΟΣ παρατθ. ΠΟΥ 

δομίαῖη 106 γᾺ] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ΟΥ ΘΧΡΙΔηδ0η8, ἃ8 Ὑ76}} 88 Πραγαθνθ ΟΠ 68. 
Ἡθμοα {π|8 ργθοδρὺ 158. αἰπιοβὺ νϑ] 6 1855 γϑϑρθοίζηρ ὑπθπι, ΤΆΚιηρ' 1 

58. ΔΡΡΙΙΟΔθ]6 [0 ἃ ταθίδρμουῖοα! ραββαρθ ρϑΠΟΡΆ ΠΥ, ἰῦ 15 .ϑὺ ἀπ 

Ῥτορδσ, ργουϊάρα [μ6 Ῥαββᾶρϑ 1561} 6. 411} ἢραγαῦϊνα, τιμοῦν δαπλχ- 

ζατα οὗ οἴμοι θχργθϑβίοῃβι ΤΏῈΒ]1 ΟὐΥ. 111. 9--18, 15. τηϑίδρθουῖοαί. 

Τῆς Αροβί]α Ῥϑμΐ δηᾷ οὐμδὺ ὑθδοθθυβ οὐ τϑ]!ρΊΟη ἅτ οοπιραγθα [0 

Βυ]άογθ. Ηδ Εἰμηβ6 1} ἀβοϊαγοϑ ὑἐπαὺ Π6 αἱ {π6 ΤὈπηἀαίίομ, δηα οἰΠΟΥ8 

θα Ὸ ἀροὶ ἴ. Βαν [88 τηδίθυἶα]8 διαρίου δα ἅτ ἀϊβδγθηῦ, ὅϑοιιθ ρυῦ 

θο 14, βιῖνθι, πραγ] ; οὔμουβ ᾿γοοά, ἢδγ, βύμ 00 16.. ΤῊΘ ἔρυτο. 816 ργ6- 

οἷἴουβ, να} 16, ἥστα; [86 Ἰαὐΐον οὗ ᾿ηΐθυϊου σου δηα Θαβη]γ ἀσϑίγογαά. 

ΤΙ Ὁ] ἀϊπρ' 15 ἐπα ΟΠ γβύίδῃ ὁπασομ. ὅοιηθ ἔθδοιθυβ Ἰησα!οαίθ [ἢ6 
δνϑησοίῖοαὶ ἀοοίτιμο ἴῃ 105 ὑτὰ6 βαθβίαποθ δηᾶ ἔοστη. ΘΌΘΙ ἰθϑομῖτρδ 

ἅτα {86 ροί!ᾷ, 511ν 81, ργβοίοιιβ βδίοπβ. Οὐμθῖβ ἱπουϊοαΐθ τυβαῦ 15 Ἰ1861688 
ΟΥ Θὐτοηθουβ. Βαῦ {π6 ἀαν 97) ἐδ Τογὰ ν1}}} ἀθοίατθ δμὰ Ῥσονα [86 

παίατο οὗ {μ6 βρ τῖσαι! βαρεγβίσιιούασο βοὴ μὰ8. θ6θη. Ρα1] οη {πὸ 
Βαγα Τουπάαϊίοη. [ὑ ψ1} 50 οἰθαυΐν ποίου {π6 ἀοοίτηθβ ἤᾶνθ 

Ῥθοη τὶρῃΐ, οὐ ψμϑίμοΣ {Π6Ὺ μάνα Ῥθθη {861688 8παὰ πηΐθηδὈϊθ 
ἀἸΙοοῖοβ ἰθπάϊπρ ἰο πὸ ργϑοίίοαὶ βεποῆί. [1π {Ὲ6 (τὴ6 οἵ ἀδηρξγ, 
ἴῃ [μ6 ΟΥΥ ἰοδέϊπσ ῬγΌΘΘ88 τ ΒΟ 588}} ἰακθ ρῖϑοβθ, {π86 ἔθϑοῆθὺ Ὑ|0 

[85 ρσοπια!σαίθα θυτόπθοῦβ ἀπά {1ΠΠ|Ππησ ἀοοΙΤ]Π65 0711} [088 [18 τουγαγα, 
1Βουσῇ 88 ἃ ὑγτὰθ Ὀθίϊονον 6 Βἰπλβοὶ ἢ 518} 6 βαυθᾶ. Ἐφ 5881} Ὀθ 
ΡαμΙΒμ6α Ὀγ ἐπ 1055 οὗ {παῦ τοαγὰ ΒΟ 86. ββου]α οἰβϑυυγῖβ μὰν 
οὈίαϊποᾶ, ΤῊϊ5 Μ1Π1 ΡῈ ἃ Κιπᾷ οὗὨἨ ομιδβθβθηχομῦ ΡΟΠ ἴτωβ6}! ἢ. ὙΠ6 
{γῖα] “111 αἴοου μἴπη ᾿π]ατϊουβίγυ. ὙΤΉΘΥΘ 15 ΠῸ ργοιπα ἴον ἰδκίηρ' 
ἐλ, 3γ6 Ἰιύογα ]γ, δ {π6 ΟἸατοι οὗ Ἑομη8 ἀο68, ΔρρΙ γΙπρ, 1 ἰο ραγσα- 



,}Ῥαγαδίος. 4]}] 

ἴογῃ. ὩμῸ ΜΟΙ ραββαρθ Βαΐπρ' τηθίδρμουῖοαι, {πὸ ἢνθ βμου]ᾶ [6 
Ἰπἰουργοίθα ἴῃ δοοογάδμοθ 1} {86 βαγτοιπαάιηρ' Θοηὐοχύ, Βῖποθ ΠΟ 
Ἰπἰτηδίϊοῃ ἈΡΡΘαΓΒ ἴο {86 ΘΟΠΙΓΆΤΥ. 

ΟΗΑΡ, ΥἹ]Ι. 

ΟΝ ΤΗΕΞ ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΕΕ ῬΑΒΑΒΙΈΒ. 

ΤῊ Τὰπρ]θ} ποτά ραγαδίε 16 ἀογῖνοα ἔροτη {μ6 ατθϑὶς παραβολή, 
τηθδηΐηρ 8ΟΘΟΥΙηρ Το 118. ῬΓΌΡΟΥ, δ γι ! ορῖοα] 56π86, δοημιραγίβοη, 

οἱ μάο. Τῷ 18 ἃ Θοιηραγίβοη ἰαίχθη ἔσομαι ὑπ]πη9 5 παίατα! ἰο τοργοβοηῦ 

(μῖπρϑ βρι για. Βαΐ ΔΙμουρ} {Π6 ἔθυτα ῬΓΟΡΘΙΙΥ͂ τηθϑῃ φοηιρατίβ0Ή, 
γοῦ 1Ὁ 15 οιῃρίογθᾶ ἴῃ ἃ πιοσθ τϑδίοίθα Ὑ8Υ, ἃ πα ὈΘΔΤΒ ΨΔΙΊΟΤΙΒ 

βΒθῆη865. [Ὁ μᾶ5 18 οΥὐἷἱρίημδὶ, Ὀγοδα βιρπιβοίίοη ἴῃ Ματῖς ᾿ν. 80, δπᾶ 

ἴη Ηδφδ. χὶ. 19., τ ΠΙΟᾺ ὈΘοοταΘ5 τ ΟΥΘ Βρθοῖῆο ἴῃ ΗΌ. ΙΧ. 9., ΠΘΤΙΘ τ 

18 ΠΟΑΥΥ δαιϊναϊθηῦ ἴο δγπιδοῖ ΟΥ ἔψρθ. Τί 18. ταοβὺ ἔγθαθηῖΥ υδρὰ 

ἴῃ {ὴ6 Νὰ Τοβίδιηθηῦ [Ὸσ ἃ βμογῦ αἰβοοῦῦβθ ΟΥ̓ΘΟΙΆΡΘΙΊΒο. (8566 

Μαΐι. χιϊ. 24. ἄς. ἅ6.)ὺ Τὸ 18. αἷδο ϑιιρίουθα ἴῃ {Π86 βθῆβθ οὗ ἃπ 

ΟὈδοῦγΘ Πρττδῦνο ἀἸΒΟΟΊ͵ΒΘ, ἃ ἀδυὶς βαγίηρ (Με, σχῖπι. 8ὅ.5.). Ἠθηοθ 

1 οογβθβ ἰοὸ ἀβποίθ ἃ ρυόυθι οἵ βοπίθητουβ βαγίηρ (1αΚα ἰν. 28.), 
ΤῊΘ. οουτθβροπαϊπρ' ΗθΡτθνν ὕθγπι ὑ Ὁ ὈΘαΥΒ [Π 6 Βᾶπι6 Β6Ώ568, ἃ.5 ΤΩΔΥ 

6 566ῃ Ττοτα ἐπ 16 χϊοοηβ οἵ (ΒΘ ῃ 18, 
ῬδγΆΌ]65 τιδὺ Ὀ6. ο4|168 ᾿ἀϊδέογίοαί αἰϊοσογίο5. - ΤΟΥ αἰ 8 ΠΌτα 

ΔΙ] ΘρΟτί68 οπῖψ ἐπ τη. Α βου ουβ παυγαῦνθ 18 θα [ο τϑργθβθηῦ 

Δα ἹΠαρίταΐθ τυβαῦ 15 γθ 8]. ΤΠΘΥΘ Δ1΄Ὸ ὈΒΌΔΙΥ ὑνγχο ΤΟΡΥΘΒΘΏΤΘΙΙΟΙΒ, 

ἴπ6 ομα δοποθαιηρ [π6 οἴμβασ, Βυῦ ἴπ [86 ΔΙ]ΘΡΌΓΥ ἴΠθΓ6 15 8ῃ ᾿πίοτ- 

ργϑίαϊοι οὗ {π6 ἐμίηρ' βρη γἴηρ ἀπά {86 {πϊπρ᾽ 5Ιση1Ε64, [Π6 απΆ81-- 

ἐἰθ5. οὗἩ {86 τγϑὺ Βεϊπρ' αὐξεϊ θα εα το {μ6 ἰαϑύ, δηα 80 {86 ὕνγο ὈΪθπάθα 

τορϑίμον ᾿πβίοαᾷ οἵ Ῥδίπρ Κορὺ ἀἰδεποῦ, 8 18 {16 οα86 ἴῃ 086 ῬΆγΘΡ]6, 

Τη6. ρῬϑυϑῦϊ]θ ἀιδιβ ἴγοτα {88 μαδίο'ι ΤῊ ΤΟΥΤΟΥῚ πλονθβ ἴπ ἢ 

βρ γα! του ἀπ; (μ6 δέου ἴῃ {π6 τϑρίοῃ οὐ ψγόυ]α]γ τηογαΠῖν. 

Ἡποθ {86 ἸαϊίοΥ, δ ΤΥΘΒΟΒ ΒΥ τοιλδιῖζβ, μᾶ8. ὯῸ οἶδοθ ἴῃ ἐΐδ 

ἐογα 0. Οοα (μοὶ ἔ]ιο ϑογίρίμγο, ἃ8. ὯΘ 5808)} ἴὉΓ ὑπ6 ὕνσχζο δρραγθηῦύ 
Ἔὀχοθρέϊοηβ («“υἅ. 1χ. 8---1ὅ. ἀηὰ 2 ΚΙηρβ χῖν. 8.) Ὀθοηρ ἴο πιθῃ 
βρθαίκίπο' ἔτοπὶ 8 ΘΑΥΒΙΥ͂ βἰαπάϊηρ-Ροἰηῦ, Βοβίαθβ, [8 0168 ὑγδηθρυθϑβ 
1ὴ68. οϑἰα 56 [ατῦ οἵ παίαγ ὉΥ̓ τηδκίπο ᾿πϑηϊμλοΐθ οὐ᾽ Ἰττϑῦ]οηδὶ 

ὀγδαίαγοβ βρθαὶς δηᾷ δοῦ, τ ]οἢ ῬᾶΡΔ 0168 ΠΟΥ ΘΓ ὅ0. 
᾿ς ΠῊΒ ρδΓΆΡ]6 αἷβο ἀ1ἴδγϑ ἔγοτα {π6 ργουογῦ, ὑποιρὶ {Π6 16 15. Ὀὰὺ 0Π6 

πο ἔου οί ἴῃ {μ6 Ἠρορτον, δρᾶ ἰμ6 ὕνο ἃῖο οἴῃ υδβϑᾶ 1πΐθυ- 

ΟΠαΠΡΘΘΟΙΥ ἴῃ ἐπ6 Νὸνν Ταβίαηθηύ. Βοίδ ἱπάθθ τϑϑῦ Ομ ἃ σοσα- 

ρΡαυίβοπ ἢ δαῦ {π6 ραγϑῦ]8 15 {αγίπου οαιτϊθα ουῦ ἃπα πεύσϑϑαγὶζ 

Βρσυταῦδνα ; Ὑ 8116 1Π6 Ῥγονθ Ὁ 15 ΟΗ]Υ αοοϊἀεπίαίϊῳ 80." 

ΤῊΘ 86 οὗ ραγΆ 0168 18 ΨΟΥΥ δποιθπί, ΤῸ ἃ τῦδθ δηᾶ Ἰρποιϑηῦ 

ῬΘΟΡ]6 1Π6Υ μαᾶ φρϑοῦ αν δἀδρίαϊίοη. [Ππῆ{{6α 88 [86 τηϊπα5 οὗ τιϑθῃ 

Ὑ6Γ6 ἴπ {π6 Θαυν ἀροβ οὗ {π6 σπου] ἔον 1μ6 τϑοθρίϊοῃ. οὗ αρϑίγαοί 
{τυτῃ οἵ ἃ τῖσμῦ ἀρρτομϑηβίοη οὗ τϑαβοπίηρ,, [86 Ῥάγ8 018. πὰ δἄνδῃ- 

1 66 ΤΤΟΏΘΒ οἡ [86 ῬΑΓΔ0165, Ομ 80. 1. 



412 Βιδίεαϊ Τη:6Υ} 76 αἿΟΉ. 

ἰᾶρ68 ἴπ αὐγοδίϊηρ ὐνοπίλοη απ ᾿τηργθββίηρ [Π6 τοϊηα. ΤΉΘΥ γ6 78 
τηογϑᾶ ὈΥ {86 οαὐναγᾷ ἀπ Β6η810]6, ταῦθ ὑμδη {π6 ᾿πνγαχσα. [Ιπᾶἀθρᾶ 
1818 15 186. οαβ ψῖ [86 τηδδβ οὗ ταδηκῖπα ἴῃ 81} ἀρθ8. ὙΠ6 Ῥάγϑῦ]θ 
οὗ Ναίμδη αἀάγεββοα ἰο Πανὶ 18 1 6}1 Κποῦγη. 50 80 15 {μπαῦ οὗ {86 
ψολδῃ οὗ ΤΟΚολμ (2 απ. χὶϊ. 1-- 4., χῖν. 1---18.»).) ΤῊ Ῥγορμοίβ 
Δυναι]οα {ποπηβοῖνοβ οὐ {818 τθοᾶθ οὗ ᾿πβίσυοίίου. θθοδαβα οὗ 108 βιμύ- 
ΔΌΪΘΏ655 ἰο {μοῦ ρσροβθ. ἘΖθΙθὶ βθοῖηβ ὅο ἢᾶγθ υϑρά τῦ τηοϑί, [{ 
τ]ὰ γΧ06}1 ἰοα ἰο Θχοῖίο αὐξοηίίοη, ἴο 6 δὖ ποθ πηδογβίοοά δά [6], 

ἴο Δ|1ΔΥ ῥτοὐπᾶάϊοθ ὈΥ ἱπβίπυδίίηρ 1561 Ἰηΐο {μ6 τηἱμα ᾿τρθγοθΡ- 
ΠΡ, ἴο ἀϊβαστη ορροβίομ, δηα Ὅ0 ΘΟΠΥΘΥ͂ ΓΘΡΙΟΟΙ 1Π ἃ ΤΠΔΏΠΟΥ πού 
αὖ 811 ἀϊβαργθθαθίθ, Ῥαῦ ἀϊδβριίδοα, ᾿γνοῖγ, ᾿τυοϑιβῦ 6. Ἡδπορ οὐ 
Τιοτᾶ, {μ6 ρσγϑαῦ ὕθδόμοῦ 8πα ῥγορμοῦ, δΔΥϑ1 164 Πιγη861 οὗ τ. ἨἮΐ8 
ῬΘΙΔΌ]68 6χοοὶ 411 οὐἤϑὺβ 88 ἴδ δ8 ἴθ βσχϑβὶ]θα οὔμθι' Ῥγορμθίβ, ῸΣ ἴῃ 
Ἰμθῖὴ Ἧ͵Λ 5686 ΘΥΘΙῪ αυλιν ἐπαῦ σοι ῖπ68 [0 ργοάποθ {[η6 διρ]νοϑί 
ΘΧΟΘΙ]ΘποΘ, βαρ οὐ Υ, ροσβριου νυ, δἰθραποθ, νίβάογα, αἰ τγ. 
ΑΠΒΟΙΡ τ μᾶνθ βθθη {μαῦ ἃ ραγ8Ὁ]6 18 ῬΥΟΡΘΙΙΥ͂ ἃ Εἰβίουϊοαὶ 8|16- 

ΒΌΤΥ, 8η4 85 ΒΌ6 ἢ ταῖρῦ μάν θθθη ὑγθαϊθα ἀπάοῦ ὑπαῦ ποϑά, ΘΒρΘοΙ ΠΥ 
ἃ5 ἴπ6 τηρίμοᾶ οὗ ᾿π ουργοίδιίοῃ 15 ἈΠ1Π|κ6, γοῦ ἴῦ 15. ὈΓΘθυα 16 ο Θοη- 
βίου 1 ὈΥ 1561, {μαῦ 10 τὺ Ὀ6 πιοτρ οἰ θαυν ἀπάεγβίοοα, 

Αοοογάϊπρ ἰο ΒΙΒμορ ᾿μοσίμ, τ1π6 ἤγθὺ θχοθι]θηοθ οὗ ἃ Ῥαχϑῦ]8 18, 
{παν 1Ὁ ΤΌΓηΒ ἢ 8π ἱπηᾶρα Μ16}1 Κπονῃ πα ΔρΡ]1080]6 ἴο [86 8} ]θοῦ, 
186 ταρϑῃΐηρ' οὗἨ ποῖ 15 οἶθαν ἀμα ἀθβηιίο. 
ΤῊ ῬαγΔΌ 168 οὗ [π6 Ῥγορμοίβ οοσσθβροπα ἴο {Π18 τι]6. ΤΉΘΥ 816 

ἐουμᾶθα οῃ Βιοἢ ΠΩΔΡΌΓΥ 18 15 θα ΠΕ υ864, ΕΧΑΠα} 168 ἅτ ἔοα πα 
ἴῃ 086 ῬΡΆΓ80]6 οὗ {π6 ἀθοοϑιἐ] νἱπογατγὰ (188. ν. 1---7.), πὰ ὁ {868 
ὉΒ6655 νἷηθ (ΕΖοῖα. χν. δηᾶ χῖχ. 10---14,}. 5.0 ἴοο πὶ ὑπαῦ οὔ ἴπ6 ΠΟ Β 
ὙΠ6 105 ΠΙπρ ᾿πίο {μ6 ρὶύ (ΠΖαϊς. χἰχ. 1---9.}; ὑπαῦ οὗ {π6 οράδν οὗ 
ΤιϑΌδποι ἸΟῪ δηᾷ βουτβῃϊηρ, οαὐ ἄονγῃ πα πϑρ]θοίοά (Ζοϊς. χχχ].), 
ΟΧ ΘΙ πρ 186 μοῖρ δρᾶ 181] οἵ Αβδυυῖα, ὙΠ βδτηθ ὑσορῃθῦ Πδβ 
ἀοριοἰοα {86 ον οἵ αοά ἰο μῖ8. ἀποϊθπῦ ομαγοῖ, ἀπά Ποὺ ΘΠ το 
Πΐ, απᾶον {π6 ράγα0]6 οὗ ἃ τπιδυτίαρα οονθπδηΐ (ΖΘ Κ. χν]. Δηα ΧΧΊ]1.). 
Τὸ {π6 ἰαβία οὗ ἃ νγϑϑύοσῃ [86 ᾿ΤΩΡΌΤΥ 18 ΟΑΥΤΙΘα οὖ ἴο00 [γ΄ ἴῃ {86 
Ἰαϊίου ραγϑῦ]6, ββρθοίδιν ἴθ {π6 2Ο δι σϑῦβθ οὗ ομαρίου Χ ΧΙ, 

ΑἹΙ 186 ρϑγδθ]65 οὗ Ομυῖδῦ μανθ {Π18 θχοθίθποθ ΤΟΥ ἃ16 τϑρτο- 
βοηξαϊϊοηβ οὗ παίυσγαὶ δηα σοϊάπιοιι ΟΟΟ ΓΘ ΠΟ65. ὙΠΟΥ ψγογ6 ἔουπαθα 
ομ {μΐηρβ Βοίοσα {86 6γ68 οὗ Π15 ΠΘΔΙΘΥΒ, ΟΥ̓ ΒΌΘΙ 88 ὑπο ν ὑγ το ἔληγ]- 
Ἰϊὰσ ἢ. ὙΠ ράγϑθ]6 οὗ (86 ἔθη σιγρίηβ, οὗ [116 βονγϑῦ, οὗ {π6 ποιδβθ- 
ΒοΙᾶου ψΠῸ ρἰαπίοα ἃ νἱπουατὰ δπά ἰδὲ 1Ὁ οαὐ ἴο υβραπάταθι, ροϊηρ 
ΔΥΤΆΥ Αἰ ΤΉΒ61} ἰηΐο ἃ ΤᾺΣ σου, ἀγ0 ἰΔΚθῃ ἔοπὶ Ὑ7611-Κπόνγα ΟΟΟα,- 
ὕ6ΠΟΘΒ. 

Αποίδμοῦ Θσχοθ]θηοθ οὗ ἃ ρᾶγ8016 18, (μαῦ 10 Ὀ6 Τοππαρθα οἢ 8ῃ. Ἰπηᾶσθ 
ποῦ ΟὨΪΥ αρῦ πᾶ ἔδημ]1γ, Ὀαύ ο]ορσαηύ ἀπα Ὀθδαθ] ἴῃ 1,861 2 ὙΠ 
18. αἷβδο δχϑιηρ ρα ἴπ {μ6 ῬΙΆΡ]68 οὗἩ [86 ῥγορβϑίβ, δηᾶ 1π ἃ ἈῖσΟΓ 
ἄθρτϑα ἴπ ἐμόοβα αὐδοεγθᾶ ὈΥ {86 ϑϑνίουσ. ΕἸΧΟΘΡΌΙΟΠΒ ΤΔΔΥ ΥΘΘΑΠΥ͂ 
βΒιρσοδῦ {πϑιυβοῖνθβ ὅὸ {π6 τηϊπᾶ, ΟἹ δὖ Ἰθαβῦ δρραγθπῦὺ Θχοθρί 18. 
οιαα οἵ ἘΖο κι 6 1 5. ἴθ ραν οῦ δῦ ΔΡΡΘΔΓ 1688 δἱθραηΐύ. ΤΉΘΥ τη 
ονϑη μ6 ἐπουρῦ ταϑᾶῃ πᾷ ἀδρταάϊησ, Τιονίῃ, μουγονθ, Θχοα!ραΐθβ 
{π686 οα {π6 στουπᾷ οὗὨ {π6 1 αἸσΉΙΥ ἀπ συᾶοθ Ὀϑῖπρ' ἰοϑῦ ὕὅο 8, 
{που σἢ ΠΟΥ οτο ΔΗ ηρ ἴὰ ΠΟΙ ΠΟΥ ἀαδΠΥ ἴο ῬΡΘΟΡΙ6 οὗ [86 βΒᾶτηθ 

1 Τιοοίατοα οα Ποῦ τον Ῥοοίτγυ, Τιοοῖ, χ, Ὁ. 84. 2 ΤΟΙΩ. Ῥ. 85. 
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Ἀ56 δη4 οοππέγ. ΤὨυΒ 6 ΘΣρ δίηβ {86 ὈΟΠ]ΠΙῺρ' ροὺ ἀπά βουτα ἤοπίηρ 
ΟΥ̓Σ ᾿ἰπίο {π6 ἔγο, ὈΥ [86 οἰτουμηβίθηοθ {παὺ 1Ὁ τγὰ8 ἰδ ίζθη ἔγοια {86 
ῬΥΘΒΗΥ τἰθβ; δπᾶ ποίβμιμρ' οου]α Ὀ6 αἀἸδβριιβίπρ' ΟΡ Ἰποϊθρδηῦ οοππθοίϑα 
ὙΠῸ τὰς ΒοΙΥ τουϊηϊδίταϊοη οὗ [86 ἰδθιαρ]6.: Βαΐ ψμδύουου τιᾶν Ὀ8 
{πουρπῦ οὗ {115 ἀοἔδποθ οἵ βοπλθ ρᾶγβθ]68, {86 γ6 οδῃ 06 πὸ ἀουδύ ὑμαΐύ 
ἴμ6 ργοαῦ ταδήουϊυ οὐ {μο86 ἴὰ {88 ΟἸἹα ᾿Τοβίαμηθηῦ μανθ {Π86 δ ΣΧ θ ]θηοθ 
τοαυϊτοά. Απᾷ οΓα δραῖῃ, Οὐτ᾽ ᾿μΟΓ Β 8.6 ὈΓΘΘΙΩΙΠΙΘΗΤ, 

ἘΘχίμον, 41} {86 ραγίβ ἃπα δρρϑοπᾶδρθ οἵ [μ6 ᾿τααρ ΥΎ Βμου]α Ὁ 
Ρουβριοθουβ δῃα Ῥογϊπμθηύ. Ὑγμθη (μ6 εἰσ π46 τὰη8 αἸΤΘΟΙΪΥ, 
παὐαγα]ν, ἀπ στρ] ΑΙ]Υ {ΠΓΟΌΡἪ ΘΥΘΥΥ ΟἸτουτηβίαπορ, 10 15 ργοαποῦγα 
οὗ {π6 ρτοαίοδύ Ὀθαιΐγ. ὙῊ15 ΠΟΎΘΥΘΙ 18 ποὺ πθοθββασυ. ΝΟΙΡΒΟΓ 
11 [π6 παίαγα οὗ {πμ6 Βαλ]θοῦ Ῥθδγ 1 1 Βοπλθ οα868. 3 

Απούμου 6 Χο }]]θη6 6 ΒΟ} Τονίι {1π||κ8 {π6 οὐἰδουίοη οὗἉ ἃ ρᾷγ 08 
15, ὑμαὺ Ὁ 6 οοῃδίβίδηῦ ἐμγουρδμουΐ, ἀπα {πμαὺ {μ6 λἴθγὰ] Ὀ6 ΠπουοΣ 
οοπξουπαοα σι {86 ἤρσαγαῦνο 5686. 

Τῃ ἃ Ῥδῖδ0]16 ἔμογο ἅγ6 ἴμγθα {πῖηρ8 γϑαυτηρ' αὐΐθη 0}. 
ΕἸτγβῦ, {86 ἐθῖπρ' ψ ΠΙΟΣ 1] πβύγαΐθβ, οὐ {86 ῬΥΙΤΉΔΓῪ γτορυθβθηίαίοι. 
Θϑοομᾶϊν, {86 ἐμῖηρ Π]αβύγαίθα, οὐ {μ8 {γπ6 56186. 
ΤὨϊταΪγ, [86 ἐογέϊμηι σοπιραγαἰϊοηἶδ, ΟΥ̓ Β᾽τα  ατπα 6 Θχιβίϊηρ Ὀϑίνγ θη 

ἰἤθιη. 
1. ΤῊ ΠΙυβιταῖῦνθ θχϑιαρ]θ ΟΥ ἱπητηθαϊαία γορυθβθηίαίοι 18 οὗ πο 

ΟἾΒΟΥ 86 {π8ῃ 0 ΘΟΠΥ͂ΘΥ {8 ΒΘΟΟΠΟΔΙῪ ΤΟΡΙΘΒο  δ 0) ΟΥ̓ ΒΘΏ86 1π- 
ἰοπααα. 

2, ΤΏ οβ͵]θοὺ ἰο ΡῈ 1]υβίγαίθα, οΥὁἁ {π6 βθηβθ ἱπίθπαθᾶ. ΤῊ]Β 18 
ΟΔΠ16 4 Ὀγ οκβίυβ ἀνταπόδοσις, ἀπ ὈγῚ πο Π]Π18η γεααϊέο σοπίγατγία. 
Τὸ 15 ἸΩΡΥΟΡΘΥΪΥ βυυ]οα ἐΐδ πιψεξϊοαϊ ΟΥ̓ ἐπέογηαἶ ΒΘΏΒΘ. 
ΤΙ τῖρπῦ ᾿πἰογργϑίδίοη οὗ ἃ ραγΆ}}]6 ΘΒ ΘΗ ἀθρθπαβ οα. ΟἿΥ βοἰ Ζιηρ 

{π6 οοπίγαὶ ὑγατῃ διουμά τ μῖοῖ 411 {μ6 ρατίβ ἃτ6 διταπροϑά, δηα ὑονγαγαϑ 
γγΒΙΟἢ (6 411 ἰαμᾶᾷ. ΤῊθ ρῥτοϊηϊποηύ 1άθα τηυδὺ μ6 ἢγβύ ἀθύθυτηϊπϑά 
δια χοᾶ. Τῦη]658 {π6 σθηΐχαὶ ροϊηὺ 06 Ῥϑγοθινϑα, 4}] 711] ὍΘ οΘομἤιβθα, 
ΤΙ 18 {815 Ἰϑδαϊπρ' ἀοοίτϊπο οὐ ἰγσα τὰ 10 1] πβίταῦθϑ {μ6 8016. ΤΉΘΙΟ 
ΤΑΔΥ 6 οἴποῦ ἱπᾶάινι ἅπι4] χα τ 8 τ ΒΊο. ἀρρθᾶν οὗἨ θαυ] πηροτγίαμοθ ; 
βαυὲ {μοτο 18 αἰ σαῦβ ὁπ6 ΜΈΙΟΝ σουηθ8 οαὖ πο {μ6 οἰθαοβύ Πρ, οοπ- 
βρίουουβ ἃθονυα {Πμ6πὶ 411. ΤῊΪ8. 15 186 σταπα ὑγαΐῃ σοι ἔουτηβ [88 
οθηίχα! ροϊπί, δηα ρἶνβϑβ ΘομβΙβύβ ΠΟΥ (0 {π6 τϑϑύ, [Ιῃ δῃἀθανουσηρ' ἴο 
δϑοοχίδλη [πΠ6 Ῥχοιηϊπθηῦ 146 ὙΥΒΙΟΒ ΒΟΙΥΘΒ 88 {π6 ΚΟΥ ἴο ἃ ρδγδ 16 Β 
τὶρῦ Ἐχρίδπδίιου, 7186 τηυδβύ ΘΧΘΙΏΪΠ6. 

(1.) Τὴ6 οοπίοχὺ ργθοθάϊηρ οὐ [Ὁ] ουσίηρ---ἴ6 τηἰχοαποίΐοπ ἃπα 
ΔΡΡΙΙοαίοη. 

(α.) ΤΠ6 οοσαβίοπ οὐ ὑμίοι 1Ὁ τγχὰβ ἱπίγοάπορα τηδὺ 1ΠΠπ8ἰγαΐο {π6 
ῃδίυγο δηᾶ Ὀοαγΐηρ οὗ ἃ Ῥατα0]6. ΤΠ ἴῃ Τα χυη1. 2---8,, 1Ππ6 
ῬάτΆθ]6 οὐ {86 πηΐαθὺ ρα 15 ργοίδοβα ὈΥ, ““Απᾶ μ6 βρᾶκθ ἃ ρᾶγϑθ]6 
πηΐο ἔμϑῖὰ ἰο {π18 δπᾶᾷ, ὑμαῦ τβθῃ οὐυρμῦ Αἰσγαυβ ὑο ᾿γᾶγυ. δηα ποῦ ἴο 
[αἰπί." Τὴ 16 τηδηποῦ {π6 Ῥαγϑ]6 οἵ {6 Ῥμαγῖβθο δὰ Ῥυθ]οδη 
(λικα χυῖ!. 10---14.} 18 ρτοοθᾶθα ὈΥ {μο86 σογᾶβ, “ Απᾶ ἢθ βρακθ 
[18 Ῥαχγδῦϊο απίο οογίαῖπ μοι ἰγαβίθα ἴῃ ἐβοιηβοῖνοβ ὑμαὺ ΠΟΥ ΤῈ 16 
τὶ σμύίοουβ, δῃᾷ ἀδβρίβοᾶ οἰμιθιβ." ὅ0 [χΚ8 χυὶ. 19---851. 15 Θχρίδίῃϑα 
85 ἴο 18 ΒΟΟΡ6 ὈΥ͂ {π6 140 γϑῦβθ ργθοβάϊηρ: δῃὰ Μία, χχ. 1.. ὅζο. 
Ὀγ χῖχ. 27., ἄο. 

1 Τυΐᾷ, Ῥ. 85. 2 τοῖα, 8 Τρία, ρρ. 85, 86, 
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(Ὁ.) Οδγίαϊπ ρβγαβοβ δὲ {π6 δοταπιοποθιηθηῦ 4180. ᾿παϊοαΐθ ἐπ6 ρ6- 
ΠΟΙᾺ] ἀαϑίρῃ 88, ἔλθ ἀϊπφάοπι 9} ἔδαυθη ἐξ Πλεπεά (Μαῖῦί. χαὶ, 24.81.88.). 

(6.) Α Καπον]θᾶρθ οὐ [16 Ῥρδύβοῃ οἵ' ρϑύβοῃηβ 0 ὑγοπι {Π6 Ῥᾶγα 0 ]6 
γγ88 ΔἀἋΥΟΒΒΘα Βουν 8 (0 δχρίδῖῃ 108 ΒΟΟΡ6. 
ΤῊ Ῥαγϑῦ]8 οἵ Ναίμδη νσὰβ δἀάγθββθα ἰοὸ Κίηρ Τλαν!α, 1π6 ρα ΠΥ 

Ῥδίβοῃ Ὠίμηβ6}} (2 ὅδ. χὶ!. 1--7.). ὙΠ Ῥᾶγδ]8 οὔ {86 βοῃμαπορηῦ 

Θατηατϊίδη ἰο (ῃ6 ΙΔΎΥΟΥ ὙΠῸ τγὰ8 ὙΠῈΡ [0 0501} }} ΒΙτηΒ6 1} (Τμαϊκο 

χ. 29--ῦ7.}. 
(4.) ἴῃ " ἴδ οαβ568 δ. [Ὁ}] οχρίαπαίϊοπ 18 Βα] οἰπθα, ὙΤΠὰ8. Οὐ 

ΘΑΥΙΟῸΣ Εἰ πη86 11 Θχρ δίηβ {π6 ταθδηΐπρ οὗ Μαίβ. χὶη, 3---8, 1π 18---28, 

Βαΐ Β8 414 ποῖ ἀβι8}}} δοπάθβοοπα ἰο ἀο {1|1|8, ἀπά Ἰϑὲν {86 Δρρ[ϊοὰ- 

ἄοπ ἰο {μοβ 6 τηϑϑηὺ ἰο ᾿πϑίιπιοί. Ναίμδη θχρ]δῖπβ ἃπᾶ δρρ]165 Β18 

Ρδγ8}16 (2 ὅ'δπι. χὶϊ. 7. ὅζο..). 
(6.) ϑοιιβ ρῆγαβθ οὐ ἀθοϊασγαίίοῃ 18 βι )] οἰ θά ὝγΒ]ΟΒ ΒΟΥ 65 [0 Ροϊηΐ 

ουὖ ({π6 σαπογαὶ βθορθ οὗ [μ6 ρᾶγαῦ]6. ΕῸΣ ϑχδμηρ]6, ν76 μᾶγ6 8 β6η- 

ἴθηο6 ργϑίμοθα ὈΥ 90 ἐδ οὐ 80 ελαῖϊ τ: δ6 (Λαι!. και]. 49., Τλιῖχα χἢ. 21.). 

Τὸ {88 ρᾶγ80 6 οὗὁ (μ8 δῃ νἱγρὶπβ 185 δηῃοχϑα {Π6 βθῃύΐθμοθ, “, ΥΝ αἰοϊι 

Ἐμδυθίοσο, [ῸΓ γ6 ΚΠΟῪ ποῖμοῦ {86 ἄλγ ποὺ ἐπ μοὺν τ βθγθῖμ {Π|6 

Θοη οὗ τηδη οοιηϑίῃ ἢ (Μαῖι. χχνυ. 18.). Τὸ {παὖ οὔ [μ6 πη͵αδύ βίονγανα 

18 Δρροπᾶρα, ““ Μαϊκθ ἰο γουγβεῖνθβ ἔθη 8. οὐ {Π6 τωδιωσω οἵ τἀπ- 

τἱρἨὐδοιβηθβα; ἐπαῦ θη γα ἔμλ], {ΠΟῪ τηὰν τϑοοῖνο γοῦ 1ηΐο θυθῦ- 

Ἰαβίϊηρ; μαϊαίϊοπβ ἢ (1μυ]κα αν. 9.) οιηθίμημθϑ ἃ Ῥδγα 0 ]6 Πὰ8. 6Χ- 

ΡΙδπαίοΥ οἰτουτηβίαποθθ ὈΟῃ αὖ 118 Θοτητη βποοιηθηῦ ἃπα Ο1056, ἃ5 {μαΐ 

οΓ 1μ6 πῃ θο]ηρ' βουναπὺ (Μαΐί. χνλ]. 23.). Οὐ. γϑυβ68 21. δηα 86. 

ΟἸδοῦ δχϑαρ]68 ἅτ Μαίί. σχ. 1---1ὅ. δμα 1χαϊκα χὶϊ, 16---20. 

(2.) Αποίδιου ρδγϑθ]8 οὗ ρα18116] ἱτπηρουῦῦ ΤΏΔΥ ΒΘΓῪΘ ἴο ΘΧ Ιαῖῃ 1. 50 

Τπικα χν. 8---7. οοπηρατοά ψῖ Μαῖὺ, χν!!. 12--14, Τ 016 Ὀθπθῆν 

Βονγανοῦ 15 ἀουϊνϑα ἔχου {Π18 ΒΟΌΤΟΒ. 
Τὸ ταπϑὲ 6 δαιηιοα {παὺ ὑπ6 οχρίδπδίίομ οὐὗἨ βοῖθθ ρα} 168 15 δὖ- 

ἰοπάοά νι ταποῖ ἀπμῆοαϊγ. Ἐνθα πμθ6γα [88 στοαῦ οθηΐτα! {σι 

ΤΩΔῪ Ὀ6 Ἰηϊπηδίοα ὉΥ ἃ ἀροϊαγδθίοη αὖ ὕπ6 Θομπιπλθησοιηθηῦ ΟΥ̓Δ {6 

οπ, 1π6 ἰπξοτργοίδθίοη {86} 15 αὐλεπᾶθα ὙΠ πιποουίαϊπίγ,. ΓΙΒ 18 

ΤΌΘ ἸΏΟΤ6 80 ΜΏΘΙΘ ΠῸ 56 ἀροϊαταίίοῃ 18 ργθῆχϑα οὐ Βα] οἰ 64. 

Τὴ βιοῖ 8 οἄϑ8 6 816 δρῦ ἴο Ἰοοῖκ αὖ [88 Θοππθούίοῃ ἴῃ. ὙὙΒΙΟΒ 10 βίῃ 8 

-- πο ρίαοβ 1ῦ ὀοοαρῖθβ ἴῃ ἃ ΠΑΡΑ νΘ ΟΥ̓ ὈΘΌ ΘΙ ΠΔΥΓΘΕΨ ΕΒ. Ὑού 

ῆθη ͵ὸ τοῆδβος {μαὺ 1π6 ἀἰβοουσβοβ ἴῃ [16 (ΟΒρ618 ἀο ποὺ βίδῃά ἴὰ 

ΘὨτομο]ορίοαὶ βαροθβδίοα, δαὺ {πα {πϊπρθ Βροίχθπ ἂδὖ αἰβοσθηῦ ΟΠ. 6Β 

Δη Η]δο65 ἃτ6 βοηηθίδιηθβ ὑσουσμύὺ ἰοροίῃου ΟΥ̓ [86 ὙΥΥΙΓΘΙΒ 88 1 {ΠΥ 

Ὑ6Υ6 ΟἸοβοῖν οοπηθοίθα, ονθῃ {86 ἰηἰγοαποίοτυ οοηίοχὺῦ ψ01} {τὸν 

1016 Πρμῦ ὁπ μ6 πιθαπίησ. ΥΥΒοτΘ {πΠ6 οοηίοχύ [8118 00 αἰἴογα ΔηΥ 

ταδιοδίΐοι οὗ λ6 ἰπίθηῦ οἵ ἃ ραγϑῦ]6, 1ῦ 15 ἀϑᾶλὶ ἰο ργορουῃα {868 τα ] 6 

ἐϊαΐ ἔι6 ςιιδ]θοί-πιαξίον ςἰιοιιϊά δ6 Ξἐμιαϊοά. ὙΝ 6 ἔδατ, μονονθν, {πᾶϊ {1{{|6 

Βα ϑδοίίοπ οδῃ θ6 ἀογινϑα ἔπότω {}18. 
Τιοῦ α8 δχϑῃνηθ βοὴ οἵ {818 Οἰ488. 
ΤῊ Ῥαγ88 16 οἵ {μ6 ρτοάϊραὶ δου (Τιῦκα χν. 11 .--- 82.) Πὰ8. πὸ ἄοοϊα- 

ταίουυ Οὐ δχρ  ἀπαίουυ ῬΒγαΞ8 ρυ ΘΗ χϑα οὐ βυ]οϊποα, [0 18 πῇ πουΐ ἃ 

Ῥγθίμοβ ἢ ποὺ 18 ἘΒο ΓΘ 8ΠΥ ἐμίηρ, αὖ {π6 οἴοβθ (ο ΒΠΟῪ 108 ΔΡΡΙοαθίοη. 

Τὸ Βα8 πὸ προμύθιον οὐ Ἰαἰτοάαοίίοι ; 1{ 48 πὸ ἐπιμύθιον ΟΥ̓ ΔΌΡΙ]1οα- 

ἄου. Βαΐ {πὸ ββοσίδσ. ρϑιύβθ]οβ ργθοθάρ ψ οι λαῦς βυαοῖ δάϊαμοίβ: 

Δηὰ ἰμογα 15 πὸ σϑᾶβοῃ ΤῸ βυρροβίπσ {παῦ (π6 ργβθβθπί ὁπ 8. ΘΟμΉΙ ὩΣ 
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Ἰτητη ἀϊδίου δἰῖον ἔμθτα νγὰ8 ΒΡΌΚθ δὖ δῃοίπον {πὴθ οὐ ἰπἰθηᾶθα ἰο 
ΒΘΙγ6 Δποίμου Ρσροβθ. Ηθποθ Ὑ7Ὑ6 ΤηδΔῪ ἔἈΙΓ]Ὺ οοποίθαδ, ὑΠαΐ {Π6 1ῸῪ 
ἴῃ ἤράνϑη δὐ (86 τοίασῃ οὗ ρϑῃϊθηΐ βίῃπουβ ἴο (σοά, 8π6α {88 τρί η 
οὗ [6 Ἰορ ΠΥ τἰρμύθουβ ἰο {μπαῦ ἸΟΥ, 18 ἀδοριοίβα. ΠΟΥΘ ἃγθ ρουγ- 
παγοᾶ τ πηλβίου!υ 511] μά βηρ ΠΟΥ 88. Ὑ76}} ἃ8 ὙΠῸΠ ὑππ|8 
παίαγαϊ 655, {86 οουγβα οὗ βἷπ ἀπά οὗ τορϑηίαποθ, {886 70 δχϊβθηρ 1ὴ 
Θομβθαθπθηθθ οὗ {π6 Ἰαὐΐασ, δῃὰ {Π6 1πίθυπα]ὶ τοϊδου οἵ {86 β6]ξ- 
ΥἹἱρβύθοιβ ἴο βοἢ ἃ Βοθῆθ. ΤῊ Ὑοιηρ 1 801 18 {Π6 ΒΙΠΠΘΙ, 70 τον 
δι ΘΟΌγ86 οὗ ἰπ ΟΥ̓ Ταροπΐβ 8Πα ἰυγηδ: {π6 6] Ὁ οη6 ἰδ Β6 70:0 
τμϊηΚ8 Βἰπ861} τἱρρίθουβ θθοδθβθ οὐ 818 σσοσκβι ΤῺ6 Ῥαθ]οδπβ ἃπα 
ῬΒαγΐβθοβ τ Βρθοίγ Υ ἅτ ποῦ 5ρθοϊαϊΐῳ ἱπίοπαοά, ὑμοαρ ἢ {ΠΘΥ̓ Θοπηθ 
ὉΠΩ͂ΟΥ {μ6 σϑπογαὶ ἀθβουρίϊοῃ, τυ βῖ ἢ ΤἈΙΥΥ ἀΡΡ]168 ὑο {Πιθπὰ ὃ8 ἴο 8}} 
Ροββδββίηρ σϑγίαϊῃ ομαγαοίουιβϑίϊοβ, ὙΤΠπαῦ {π6 «6078 δῃὰ (ἀθῃθ]68 
γοβρθοινου ἅτ ποὺ ἀοδισιαίθα ὈΥ {886 οἰάθὺ δῃὰ Ὑουηρθν 8018, ἃ8 

ΒΟΠΊ8 αν Βιρροβθᾶ, Τηδ  δ6 ᾿ποσγθα Τρομὶ νΘΓΒ68Β 1, 2. ἡ. 10.} 
Αραΐπ, {π8 ρΆγϑθ]6 οὗ {π6 ἔγα]655 ἢσ-ίτθο (μὰ χπϊ, 6 --- 9.) πὰ 

20 ἱπίγοάαοίονυ οὐ ὁοποϊυδϊπρ' ἀχρίδμδίϊοθ. Νὸ βϑῃΐθμοο 18 δἰίδομθα 

(ο ἴδ ἴο ρΡοϊπξ ουὖ 18 σϑπογαὶ ἀθβῖρη. Βαῦ ΘΓ ΘΑΥΟῸΓΡ Βα Ἰπδύ ὈΘΌΓΘ᾽ 

Ἰηουϊ]οαίοα ἐμ πϑοθββιῦυ οὐ τορϑῃΐαμοθ ἴῃ οσᾶθυ ἰο ἀνοσὺ ἀθϑύγιοίοη, 

ἯΔΘ κ5βονοά {μαῦ {88 αἰνίηθ ρυμίβῃθαθηῦ βμουἹὰ ονουίακ αἱΐ {μαῖ᾽ 

“ου]Ἱὰ ποῦ τοροη, Ηθηοθ ἴᾧ 15 ἰαὐτηαίρα ὈΥ {μ6 ἔρα 61688. Πρ-γ66, 

{μαῦ [86 Ἰοπρ-βαϊοτιπρ οὗ αοα σου ποὺ οοπίϊπαθ ἰονγαγ8 {{|6᾽ 

σον πὸ μιδᾷ αἰγθαάν ρτονϑᾶ ἀπέ] ; [μαῦ 186 Μοββίδηϊο υἱβιϊα- 

ἐἰοι οὗ πιθγου σου]Ἱᾶ θ6 {ΠΗ 1αϑ8 --- {μαῦ ὁπ 10 {Π|611 ἀΘβ ΠΥ ἀθρθπαβά. 

ΤΠ]}1655 {86 Ὺ τορθηϊθᾶ ἀμ θιαργδοθά ἐπ6 Μοββίδῃ, {μου ββου!α Ὀ6 

ΒΡΘ αν ἀοβίγου θα. 
8. ὙΠ τϑβρϑοῖ ὑο {π6 ἐσγέζμηι οοπιραγαίϊοηβ ΟΥ ταϊαίϊοπ Ὀαύνγθθῃ 

{Π8 ῬΥΪΙΩΔΙΥ 8η4 ΒΘοΟΠ Δ ΥῪ τϑργοδθηίαύίομ, [88 βᾶπλθ ΟὈΒθυ σαί 8. ΔΘ 

ΔΡΡτορσίδαίβ ᾿μίοη ποτα δάναποθα ἴπ {π6 οα88. οἵ 8ΠΘροσγ. ΑἸ (86 

οἰτουτηβίδηοοβ βίδα ἴῃ ἐμ6 πητηραϊαίθ τοργοϑοηίαίίοθ. (ὁ ποὺ ἢπά 

{ποῖ δουγθβροπϑίηρ ἐδαΐατοβ ἴπὰ (μ6 Οἰϊπααΐθ, Εν ψοσὰ ἀμ 

Ῥἤταβ8 ΒΒου]α ποῦ 6 ᾿πβἰβίθα οὐ 88 1 10 σγϑῦθ ταθδηῦ [0 ἴθϑθῃ ἃ 415- 

ἀἰποῦ {πΐηρ. βϑοπὶβ ρδυου!αῦβ 16. Θββθη δ); οΟὔμθῖΒ ψγογθ δἀαθά 

ΤΩΘΥΘΙΥ [0 ρῖνα ὈδαυΐΥ ΟΥ Ὑἱνθ οι υ [0 {π6 Ρἱοίαγθ. ΤΉΘΥ ἅἃγὸ {Π6 

ΘΟ]ουτίπρ᾽ ὙΓΒΙΟὮ βοίβ ἕουίῃ (16 ἐππααμαθηίαὶ ᾿πθ8. ὙΠΘΥ ΒΘΙῪΘ [ογ 

οὐματηθηΐ ἀπ οοτηρίοίθπθθθι Ὑμδύ {π|8 οὐβογναίίομ 18 1πδύ τηᾶν Ὀ6 

ῥτονϑᾶ ὈῪ {π6 δχροβι ΐουβ συ μῖοι ΟἸτῖβὸ ΒἰτηΒ61} βαγπῖβῃθθ Οὗ Β0ΠῚΘ 

ῬΆτΆ]65. [πὸ ἴμ6 ρᾶγϑθ!α οὗὨ {π6 ἴαγθβ μ6 ἄοββ ποὺ θχρίδϊῃ {πὴ οἱν- 

οαπηβίδμοθ “’ Ὑ8116 ταθη 5]6ρι᾽ (Μαίι. χη]. 26.); ποιίμου {παῦ ἴῃ {δ 

2Τ(ἢ νοῦβθ, “80 ἐμ βουναηίβ οὐ {π6 Βουβθβοᾶθυ οατλθ δηά Βαϊ ππΐο 

μἴτα." [Ιἢ {π6 Ῥᾶγαθ]α οὗ [μ8 υπ)αϑῦ βύονατὰ (1 λικα χυ]. 1. ὅο.), μ6 

ἄοεβ ποῖ σῖνβ δὴν {πίηρ' οοττθβροπαϊησ ἴο ἃ ρατύ οὔ {π6 {μϊτά σοτβο, “1 

ραπποὺ ἄϊσ: ἰο 66 1 πὶ δϑῃδιηϑᾶ. ὙΠόΓΘ ὑγὰ8 ποίμίπρ' ἴῃ 1ῃ6 

ΒΘΟΟΠΔΔΤῪ τοργοβθηίδιοη ΜΟΙ βαϊίθα οὐ γᾶβ ταθαπῦ ἰὼ Βα {Ππ686 

ῬΑΥΠΙΟΌΪΑΥΒ. 
ΤΊ ἴβ ᾿πηροββῖθ ἰο ρῖνθ δῦ ἀδβηϊία ργθοθρὺ οἵ τὰ]6 νμῖο Μ}71}} 

ΘΏΔΌ16 δῃ ὀχροβίζου ἰο βδβραγαΐθ ὑμῖπρδ (πδὺ ὯΤΘ βρη βοδπύ ἔτομὰ 500 ἢ 

88 ΔΥΘ ΤΘΙΘΙΥ οΥμδτηθηΐα!. ὙΒοϊτιοῖς βαγβ8, “ἐπᾶῦ 1 ἰτοαϊηρ [μ6 

ῬαιΆ 0165 οὐ ΟἸγῖβδὶ ἐπ Ὄὀχροβίζου πησβῦ ργοοθθά οὁἡ 16. ΒΒ ΟΠ. 

1. βθ6 Μογοιβ ΚΚοιηταθηίαν ὁπ Γλῖκο, Ρ. 876. βοοοπᾶ οἀἸ ΠΟπ. 52 Τριϊᾶ. 
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{παῦ ἴμογο 18 πηροτὺ ἴῃ ΘΥΘΟΙΎ Βἴπρ]6 ροϊπῦ, ἀπα ΟἸ]Ὺ ἀοβῖβί [τότ βθ}κ- 
ἴπρ 1ὖῦ, οἴμ᾽ μθη 16 ἄοοβ πού τϑϑυὶ πιτβουῦ ἔοτοῖπρ', ΟΥ θη 6 
ὁ8ῃ Οἰοαυν Βμον ἰμαὐ {818 οΥ {παὺ οἰγοιτηβίδῃοα Ὑ788 ΤΘΓΘΙΥ Δααρᾷ ἔργ 
[π6 βακα οὗ ρἱνίπρ ἱπίαϊάνθμθθβ ἴο {πΠ6 παιταῦνθ Υγ6 βμου!α ποί 
ΔΒΒΊΤΩΒ ΔΠΥῪ ὑδίπο ἰο Ὀ6. ποη-Θββθη 8] Ἔχοθρῦ θη ὉΥ ΒΟ] ἀἸηρ 10 ἃ 8 
Θββθηἑῖα! ἐμ6 ἀπιτγ οὐ {16 ΜΠ0]6 15 τηδιτοᾶ ἀπα αἰβύαχθοϑα. Ῥουθαρ8 
(μ18 Ιδηρτιαρα θα θοά!68 (86 Ὀαδύ σὰ]θ {παὖ οδῃ Ὀ6 ρίνθῃ. Ὑοῦ 10 ψ}}} 
ποῦ ρὸ 80 ἔδει ἴῃ δοιαὶ δβχθϑθβὶβ 88 σου] αὖ ἢγβὺ ἅρρθᾶσ. ΤᾺ ἴη- 
τουρσοῦου τησβῦ ΤΟΙ οα Πῖ8 οὐῃ Ἰυαἀρτηθηῦ, ᾿18 πίαγαὶ βάρος, ἃπά 
βρίγῖταλ] ροτοθρίζοη. Ἱπηδρὶπαίζομ τηπϑῦ 06 τϑρυ]αίθα ΟΥ̓ ΒΟ ΘΓ γΘΆβοῃ. 
ΤῊ ρῥγορυϊοίυ οὗ {Ππ| τὰ] ρίνθῃ ὈΥ ὙΒΟΙΌΟΚ, δμα σορθαϊθα Ὀγ ΟΪ8- 
Παιβθη ἴπ νϑϊουϑ Ρ]θοθ8 οὗὨἨ Ἀ18 ΘΟΙΠΙΘΗ ΑΤΎ, 18 ΘΟΠΗγτηθα ὈΥ {86 
δχροβίἴοη τ βῖοι ΟἸτῖϑὺ Ηἰπηβ6 1 ρανο οὗἉ [Π6 ῬαγϑΌ]68 οὗἩ [88 βουσϑὺ πά 
[π6 ἰαγ68, ἴτοῖὴ  Π]Οἢ γα 566 ὑπαὺ ἕδη ᾿Ἰποϊἀθηΐβ οὗ (μ6 ουὐνγαγα ΠΔΥ- 

᾿ ταῦνγα τὸ ψΉΒουΐ ἃ ῬΓΟΡΟΥ βρη! ἤολπου. Μοβύ ἀοἰα115 δῦ ποῦ ἰγϑαίβθα 
8.3 Τῆ6γ6 ΟΥ̓Πδηοηὐ---ΤΠ ΘΔ 1} 01655 Θχοθρῦ 80 [Ὧ1 ἃ8 ΤΠ6Ὺ 56. 6 [0 ΥΘΠΘΓ 
[86 Ῥἱοίασο οοιηρ]οίβ ---- Ὀὰῦ 85. Πανϊπρ' ἃ Βριτια8] ᾿παροτύ. ΤΠ Ὀϊταβ 

ΜΈΪΟΙ ῬΌΙῸΚ αρ πὸ βθϑᾶ βοῇ τοριθδθηῦ ϑδαίδῃ ὙΠῸ [8 Κ68 ΔΎΤΑΥ {Π6 
δοοά ποτά ουὖ οὗ {π6 μϑατῦ; δηᾷ {ῃ6 ὑβοῦπ8 ΘΟΙΤΘΒΡΟΠα [0 {86 ΟλγΘ8 
Δπα φ]οαβυτοβ οἵ 6, (Μαῦ. χιῖ, 19. 22.) ᾿ 
Ἡγο {μθη 806 ργϑοίῖοδὶ αἰ τθοίζοῃβ ἔου (η8 δχρ]δηδίϊοι οὗ ρϑγβθ 168, 

ὙΠΟ ἀτὸ ἴοο πηρογίαηῦ ἴο 6 ογϑι]οοϊκθά. Ὑο Ὀδίῖθνο μοῦ ὑΠΘΥ 816 
οιηδοάιοα ἴῃ [86 τηρμοᾶ τϑοοιησαθηθα θγ ΤΒοΪο. ΤΉΘΥ 806 850 
γὙϑοορη 564 ὈΥ ΟἸβμδῦβοη δϑτταΐηρ {πᾶῦ “᾿)1ὲ τηαϑύ οἢ {πὸ Μ}Π016 τηδῖτ-- 
ἰαῖῃ 10 δ ἃ οἄποῃ, ἐμαὺ πὸ ἱποίάθηῦ 18 ἴο ΡῈ ΠΡΌ ραββθα ὈΥ τπηΐ688 
ὉΥ ᾿ῃβιβθπρ' προι 10 (π6 ἔργο 88 ἃ ὙὙἘ016 βῃου]!α Ρ6 τηϑη] 6 50Υ οὐ- 
ϑουτοα," Ὁ Υ Βοίβοσ [815 οοτησηθηίδίου 888 ποῦ ταϑᾶθ 00 τϑην 6818 
βρη ποοηΐ, ἴῃ δοῦμδ] δχθρββὶβ, τὺ 6 ἃ απθοϑίϊομθ. ΠΕ ἈΡΡΘδΥΒ ἴο τι8 
ἐμαῦ 6 μ88 δισϑᾶ οδοδβίομα ]Υ τὰ {παῦ αἰγοοίοη, 85 ταῖρηῦ πᾶν ὈΘ6Θῃ 
δχρθοίθα ἔγομαι {μ6 ρϑουλαν οαβύ οὗ 818 πηϊπά, 

ΟΥ̓ [μ6 ὕπο οχίχθιηθβ, ἐμαῦὺ σοι ἰγθαΐβ 411 {π6 ταϊπαΐθ ραγίβ οἵ 
ἃ ῬΑΥΔΌΙ6 88 βρη ποδηΐ, πα {πῶῦ ὙΓΒΙΟὮ ΤΘβΟν 8 ὙΘΥῪ ταῦθ ἰηΐο 
ΠΟΙ -ΘΒ56 Π018] ᾿πλλρΘΎΥ, ἐβΚῖπρ' ρΔΙΔΌ]65 πὶ {Π6 στΌΒ5 δηα βϑύηρ' 88146 
ἴπ6 ἀοίαι5, [π6 Ἰαύδου 18. {π6 ταοσα ορ]θοομα 8. ΕὟΥ 10 ᾿ΘΑΥΘ5 

ἔδοια ὈαΓ6 ὑγσαηκβ πιιμουΐύ [ὉΠ18ρ6 δηα Ὀγάπομθθ, ἀθρυϊνίηρ ἴμθτὰ πού 
ΤΊ ΓΟ Ϊν οὗ θοϑαΐγ δηᾶ ἱπίογοβύ, δαῦ οὐ ὑμ6 1} τουδὶ ἱπηροτύ αἰδο. [Ὁ 15 
ἰτὰδ μαῇ (μ18 τρί μοᾶ 885 Ὀθθα ρΥΘΔΌΥ ἀριιβθα, {11 τῦ ΔΡΡΘΑΙΒ Το γ6 
οαρυϊοίουβ ΔΙ] Θρουϊβίηρ οὐ ἱπσϑηῖουβ ὑγῆϊηρ, Τύ γγὰ5 80 ὈΥ Αὐρυβίηθ 
84 Οτίρϑη ἴῃ ἀποίθηθ Ο{π|68.: ΤΟΥ͂Θ ΤΘΟΘΠΕΥ Ὁ Οὐοοοῖα8. πα (Ἱ]]. 
Βαΐ 18 ποὺ {88 οὐδοῦ τοί μοά αἷβὸ 8δ)ὴ δχαρρϑγδίίοῃ δηα ἀῦυβα οὐ {86 
ἐγ ἢ (ὐομβι ον τ μδΐ 10 15 ἴῃ [η6 μπᾶ οἵ ϑύοσυ, 16}].π6 δπα βᾶυγθη; δμᾶ 
Β66 ΠΟῪ {μ6 [Ὰ]π688 οἵ ϑουιρύατα νϑηῖβηθβ. 6 588}} ϑχϑυηρι τῆν {π6 
016 ΘΧΟΘ88 οὐ Ῥδυαθο 1168] Ἰπἰογργϑίαοη ΟΥ̓ {88 ἘΠ] ον ὶηρ ἔτοσι ΟΠ]. 
Τ1ακο χν. 8--- 10. 

ςς Ἔγ {μ6 ἔθη ρίθοθ5 οἵ Β|]1γ6 1 ἅτ ἀθβισῃηθα 4}1 {Π6 “ὁ 6.78 οὐ {π6 Ὑγ 0168 
Ῥοᾶν οὔ {παῷ ρϑορίὶθ. ΒΥ {μ6 τροπιαπ, {86 ῥγοριϊθύου οὐ {μθῖα, 18 
τασαμὺ ΟἸγϑί. ὙΠῸ πίπθ ρίθοθβ ἀθβίρῃ {86 βουῖθθβ δῃὰ ῬΠΑΓΊΒΘΘΘΒ: 
δα {π6 οπο ἰοϑὺ ρΐβοβ, Ἐχρυθββϑα ἴῃ {π6 ποχί οἴδιβθ, ζῇ δὴδθ ἴοδϑε 016 
γφίοοσε, Ἰπίθπάβ {π6 οἱδοὺ δυροπρ {86 968, σῸ ΟμΙ ΘΗ οοπβιβίθα οὗ 
ΡΌΡΙΙΘΔπΒ Δα Βίπποιβ; αηα {π6 ταρατὰ μα ἰο {π656 15 βρῃῃθα ὈΥ 

1 ΒΙΡΙΠΊΒΟΒΟΥ Οὐμτηοηΐασ, τοὶ, 1. Ὁ. 608, 
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{86 [Ο]ονίπρ Ἔχργθαβίοηβ: Ζ)οέ ποὲ ἰσἧέ α σαπαϊε; ὈΥ͂ ΜΈΔΛΟΒ 15 ταθαπῦ, 
[16 ροβροὶ 1561, σ μ1ο ἢ. 111 ὦ Δ Π619 15 Πρ οα ἀρ ἴῃ [π6 Θνθηΐῃρ' οὗ 
[η6 ψοΥϊά, δῃᾶ τοᾶὺ Ὀ6 τϑιηονϑα, 85 1 βοπγθίτμθβ 185, ΠΌΤη ὈΪδοθ ἴο 
ῬΪαθα : πον ΟἸτἰβῦ 18 {π6 Πρ τον οὗ {μ18, πα ἔτοπλ ἔϊτὰ 10 Πᾶ8 4}} 115 
Πρῃῦ; τὸ 15. {π6 τηϑῖκοῦ οὗ 1ἴὉ, ΑΠπά 5ιυεορ ἐΐ6 ἔοιιδ6, Μ ]ΟΒ ῬΏγαβΘ 

ἀδδίρτια μοτα {86 ργθδοβίηρ οὗ {86 σοβρϑὶ δηᾷ {π6 ρονγῦ ὑπαῦ βοε8 

ΔΙοπρ πὶ ἢ 10, [ο 186 οββοίααὶ νοοδύϊοη οἵ [86 οἷθοί. πα λοῖιδ6 1Ὼ 

ψ ποῦ ΟΠ τθὺβ Ἰοϑῦ ρίθοθ οὐ β|νθυ, οὐ 5 σἤοβθη Ομ68 ὙΈΓΘ, ΤΑΔΥ͂ 
ἀοβῖσῃ {86 παύϊοῃ οἵ {π6 678. ΠΟ ἃ16 οἴξαῃ οδ]]θα {μ6 ἢουδθ οὗ 

Τ5γ86]: πᾶ δδουΐ [815 ἅταθ [86 Ἰμογα νγὰβ8 δοιῦ ἰο ὈΓΘΑΙς Ρ Βουβο- 

Κοορίηρ σὰ ἰβοὰ ; γοὺ ἃ5 ἔθοῦθ ὙΘΥΘ βοῖὴθ ἔδβννγ διθοηρ ἰποπὶ [Πὺ 

616 ἰο 6 Ἰοοϊκοά ὰρ ἀπά οΔ116α, ἐπογϑίοσα {818 μοπ86 ταπϑῦ 6 βυϑρύ, 

85 ἴ νγχὰβ ΌΥ (86 ταϊπίβίτυ οἵ Φόμη (π6 Βαρθδυ, θγῪ ΟἸτῖβὺ Ηἰτηββ!ῖ, δθὰ 
ῬῪ Πιῖ8 δροβίίθβ : δῃᾷ {}18 βαυρροϑδίβ ὑγμαῦ πλαβὺ 6 {π6 δίαΐθ πᾶ οοπαι- 
ἐοι οὗ ἀοαἶβ 6] θοῦ, θεΐῃρ' 1. [Π18 Βοσδ6, Ὀθοσο 1Ὁ νγὰβ δυγϑρῦ δηα ΤΠ6ΥῪ 

Τουπα οαὐ; {ΠΟῪ στ γα οαὖ οὗ 5ιρῃύ, ἴῃ ρσγϑαὺ οὈβοΌΣΙΥ 84 ἀΔΥΈΠΘΒ5, 

ὙΠ ἃ ἄθαϊ οἵ τα 15} ἀπα ἀἰσῦ ἀροῖ {{|π}, Δηα ΡΟ] υὔοι 1 {μ6πὶ: 

ΔΗ 85 ἴῃ βυθορίηρ οὗ δὴ Βουβθ ἃ ργϑαὺ 5011 15 τηϑᾶθ, 8 αυϑύ Τα]ΒΘα, 

δᾶ {πΐπρϑ ἅτ τηογβᾶ ουὖ οὗ {πεῖν ΡὈΪδοθ ; 80 Ὀγ {6 ρυθδομήπρ' οἵ {86 
ΒΌΒΡΘΙ δἢ ἸΡΧΤΟΔΡ 8 ταϑ 6 ἴπ {Π6 ΒΙΏΠΘΙ ἰπηβο]ὅ; δπα ργθαὺ βΒ(1 δηᾶ 

ΟΡροβίτἴοι 15 τηδᾶθ ΟΥ̓ ϑαΐαπ ἰο ᾿ἰμαθι' [Π8 Ῥγθδοβίηρ οὐ {Ππ ροβρϑὶ, 
45 ταῦ 88 ἴπ Εἶπι 1165, μα ῬοΥβοη5 ομλ οομηρ ἰο πρᾶν 1. Μοτε- 

οὐϑι ΜΠΘη {86 ρΌΒΡΘΙ 18 ὈΙΓΘΔΟμοα πὶ ρατγιγ πα τι ρον, ἀπά 

ΒΟουΪΒ ἃγὸ οοπυθχίθα, μου 15 ἃ ρτϑαῦ 56: δα Ἰργοᾶχ ἴῃ {Π6 ψοΥ]α, δθᾶ 

διυοηρ [π6 τπθη οὗ ἴδ; δπᾶ [ῃθγ 15 8180 ὃ βίὉ δπα δὴ ὩρΤΟΣΣ τι 6 ὈΥ͂ 

10 διαθηρ ΟΘΙΠ8] ῬΓΟ ΒΒΒΟΥΒ οὗ σϑ]]ρ ΟΠ : δπᾶ 81] {818 θα Β016 18 Τη8 66 [ῸΓ 

[86 561 οὗ ἃ βίπρ]β ρίθοβ οὗ Ἰβόοπού. «(πὰ εεολ αϊσοπέζν εἰ 56 Μπά 

ἐξ, Τμῖθ ἀΠιροηῦ βοοϊκίηρ δηᾶ βπάϊηρ' ἀγθ ἰο θ6 ἀπαοτβίοοα οἵ (γδι 5 

δοηγογίπρ' βίππουβ, {πτΟρ ἐπ Ῥγθδομϊηρ οὐὗἨ [16 ρΌΒρ6], ὈοΤᾺ ἴῃ Β]8 

ΟὟ ῬΟΥΒΟῚ ἃπά ὈΥ 15 ταϊηἰβύογβ, 15. ΘρΙσΊῦ τηδἰκίηρ᾽ {Π6ῚὉ τα ]δίγ  ]Οἢ8 

οῇδβοῦμαὶ : (π6 ἀΠῖροποθ, οαγθ, δπα οἰτουτηθρθοίίοῃ οὗ ΟἸτιβύ, ο ἐπα 

ουὐ Ιοϑὲ Βίηπουβ, Ὑ 8116 [86 ρΌΒΡΘΙ 15 ῬΡγθδομίηρ,, ΓΘ 66 βρη] ῆοα ; 18 

ποῦ {86 Ῥγθϑοῖιον {μαὺ ἸοΟ ΚΒ οαὖ [ῸΓ ὕμθτη. .. .. ΟἸΥΙβυΒ Θγ6 15 ὍΡΟΙ 18 

Ἰοβύ ρίθοα : μ6 ρογίβοιυ Κποῦγβ [88 ρϑέβοῃβ οὗ {π6 δ]θού, 88 {6 818 

ἷ5 απ ΥΒ ομοῖοα ἀπᾶ ρὲ το Βῖμα ; μΒ6 πον {ποῖα ἴῃ {88 ΘουπΒΕ6] οἵ 

Ρθδοθ, 8πα οογοηδηῦ οἵ ργδοθ, ἴῃ {86 [Ἀ]] οὗ Αἄδι, δηᾶ {μι παύαχαὶ 

δβϑίαίθ ; 86 Κπονβ {86 ρίαοθβ γβθγθ [86 Υ 4}1 τ, δῃὰ [886 ἔζπηθ ψῇθη 

ΒΟΥ ἅτ ἴο Ὀ6 οοηγεογίθα; δπᾷ αἰβιηρτιβῃθ8. ἐμοτλ διηιαβῦ 81} {Π6 

δ μοῦ αὐλοπᾶβ ἔμδτὰ, ἀπά ὑπ6 ογονγα δυλοπρ' ΜΓ ΑΙΟΪ ΠΟΥ ἃγ6: διὰ 
[6 οομίϊηθιθβ βθοίκϊηρ {11 ΒῈ βπᾷβ ποτα ; ψυῖοῖν βλονβ {π6 ρουρούα 

οὗ 1μ6. ροβρϑὶ πιϊηϊβίσυ, [86 ἱπάϑίδι δ] π 6885 οὗ ΟΠ γϊδῦ, πὰ Π15 βαγθ 
8 πα οοΥΐϑη Βα ΘΟΘΒ5.ἢ 

ὙΥμαὺ δηχί θεν 18 μϑγὸ βΒῃόσῃ δθουῦ ΘΥΘΕΥ ρῃταβο δπᾶ σοτα  ΥΥ̓παῦ 

δἀαρίαίλοι οὗ Θδο ἢ ἀπά ΘΥΘΥΎ ρᾶγὺ, θυθὴ {Ππ6 τηϊπυὐθδῦ, 0 Βοσὴθ ΒΡ111- 

[ααὶ οοττοδιῖνοὶ Ὑ μαῦ βαροιβι ΐουβ δάμογαποθ ἰο {π6 Ἰοίίου ἱ Τηβίραα 

οὗ Ἰοοκίηρ; ΟΒΙΘΗ͂Υ ἰο {π6 ΔΡΡΙοαἰοΣΥ ρατῦ---ἴο {1 στθαῦ ὀθῖγα] ὑγαί, 

γουπα π ἬΠΙΟΝ 41] οἴμοιβ ἃ ταπροᾶ δῃᾷ ἴο ψθΙΟΣ ΤΠΘΥ ἅτ βαὺ- 

ογαϊπαίο---8}} ἃτὸ δἀδυσεοᾶ τι φασα] οορίουβηθββ οἵ ἀἸοοη:; ΟΥ̓ ΥαῖΠ 8} 

[86 ταϊπυϊοβὺ Δἀοίαι]5 τηθίθαᾶ οὐὨἨ (Π1πρ᾽ Ἰαΐο [886 Βμδ8 ἃτ6 τηοβδῦ ἀπά 
Ἰηϑἰϑίθα ου δῃᾶ δχαϊ θᾶ. Ἐγοσυ {μΐπρ Ὀθοοτηθβ Βιρηλβοδηύ, ἴῃ οοη- 

ΥΟῚ,.. 11. ἘΕ 



418 1διδἰϊεαΐ ]ηἱεγργείαξοη. 

ΒΘαΌΘΙΟΘ οὗἩ τ ΉΪΟΝ δὴ Ἰπίογργοίαθοη 18 ξαυ]Βῃ θα ἴῃ ΒΟ. ποίησ 18 
βισεϊΠοδηύ οὐ ΒίσιΚιτρ, 

ΟἸΞΗδυβθη β8γ8 ἰχαΐγ, ὑπαὺ “πὸ οογίαῖπ θοππάαγυ-]π6 ὁδηῃ Ὧδ ἀταντη, 
βίῃοθ [Π6 ροποίγσαϊοι τϑαυϊτθᾶ ἰο ἀρρυθμθπα {Π|0 τοῦθ σοτλοίθ [1068 οὗ 
Τ Βα θ]δποθ ἄθρομάβ οα {Π6 ΘΧροβιου Β βίαία οἵ δαναποθιηθηῦ ἴῃ {Π6 
βρί σαὶ 1116. ΟἾΪγ, ἃ ἀπ γθνβθύθποθ 07 1π6 νγογᾶβ οἵ ουσ ᾿μογὰ ψ}}} 

παίαγα ]γ Ἰοδᾶ ἰο {π6 ταοϑὺ οαγΘ ] Ὡρρ]οαίίοη ΡΟΒΒΙΌ]6. οἵ ΘυθσΥ 

Ῥαυ λοαϊαν ᾿ποϊἀοπῦ, βἰποθ [μ6 δοταρ!θύθηβθβ οὗ ἔμ βυαηαθ ἀθρθμαβ 

Ὅροι {86 δ]πθδβ οὗ [16 ραγα]]οῖ τϑβοῃθδησθβ τ ΒΙΟΒ 116 6πο]οβρα 
1ἴὴ 1.ἢ} 

Ὑγ6 88.411 ποὺ ΠΠαβίγαίθ 1υΐκο χυΐ. 1-- 8. βοραγαίίπο (86 τποϊἀθηίαὶ 
ἔγτογα {86 δβββθῃαὶ οἰχουτηβίδποοβ οὗ [ῃ6 ραγαθῖθ. 10 15 δααγθββθα ἰὼ 

ΟἸ εἶθ β ἀϊβοῖρ]88, ἃ8 ΘΧΡυ βββὶν βίφιβα 1 {Π6 Πγβῦ γϑῦβθ; δπά {8 θα! ηρ᾽ 

ἀοβίσῃ 185, ἰο 188 [Π6 ροοᾶβ οἵ {18 18 ἴῃ βίο ἃ ΤΒΠΠΘΙ ἃ85. 00 00ῃ- 
ἰτϊραΐα ἴο βριτἰδαδὶ ἀπᾶ δἴθυμδὶ μαρρίπθθβ Ῥγαάθῃοα 1η {86 ΘιηρίοΥ- 
τηϑηῦ οὗὨ ΘΑΥΓΠΙΥ Ῥοββοββίομβ 18. ἱπουϊοαίθα; πο ρυπᾶάθηοα 15 Ὀαβῦ 
Ἔχθρ Π6α ἴῃ ἀδοᾶβ οὗ ομδυι εν ἃ Πα ΤΌ ΓΟΥ, 80 ὑπὰῦ ΒΘ {86 ἀἸΒΟΙΡΙ 68 

οὗ Ομ τῖθυ ἀΐο, ἔθη 45 τ μῸ πᾶν σοπθ Ὀθίοτο ταδὺ τοῖν {μθμὶ ΓΙ 
ἸΟΥ ἰπίο {μ6 θαυ τηϑηβίομδι ΑΒ ΜΟΥ] τηθη 8.6 βῃγονγα ἴῃ 
δοίίηρ; ον {μον οσσὰ που α]ν ἱπίογοβῦ, 50 βρισίσαδι ταθπ βμο!α αἷβὸ Ὀ6 
Βηγενα ἴῃ ὑπγπΐπρ ἰοὸ {πθὶν βρίτιλαὶ θθηθῆϊ {μα ὙΘΥΥ τοδισηοι οὗ 
Ὁητὶρἰθοῦβηθβα ὙΠ ΒΙοι (86 σου] ν ὕατη το {ποῖν δἀναπίασα ΤῈῈΘ τοι 
ἸΏ8Π 8.85 76}1 ἃ8. ἢ15 βύθβνγαγα ἂῦὸ ομη]άτοη οἵ [86 ργθβοηῦ πο ου]Ἱᾶ, Βαΐῦ {818 

ἄοοθβ ποὺ πϑοθββαυ!γ ρῥγουόπε 8 ἔγοτα ᾿πίθυργθίϊπρ ὑπ6 ἴουταθυ ἰὼ 

τοργδβαπξ ἴῃ {Π6 βϑοοηᾶαγυ τϑργαβοηϊαίομ {πὸ ΑἸτλΙρ ὐν ῬΟΒΒΘββου' οἵ. 

411 {πΐηρβ; ἀδπᾷ {186 Ἰαἰίδι, βρίτιθαδὶ βύονναταβ. ΤῊΘ 016 Ῥάγα 16 18 
[ἈΚ6η ἔτγοτα (8 Μοῦ] πα (86 οματγδοίθυβ ἴῃ 1. ΑΒ {π6 Ἰογτά οὗ {86 
βίθυγασα ργαϊβοα Εἶπα, ποὺ ἴον [ιῖβ ἀἰββοπθϑίυ Ὀυὺ ἷ8 βῃγθυγάποββ ἴῃ 

Ἰοοκίηρ ἔθου ἷ8β ονα ἰπίογοθίβ; 80 186 ρτοαῦ αΐον οὗὨ 8}} ΜΨ1Π οοτα- 
ταθηᾶ ἢΐ5 τὰ βίθνγαγαβ [ῸΥ αὐὐθηίηρ ἰο {μοὶ βρισιῦπα! Ἰηφογοβίβ τ] 
ΒΟ ΡὈΓπμᾶθποθ 88 ἴο τη8Κ6 θυθὴ ΜΟΥ] ῬΟΒΒΘβΒΟη8. οοπάποϊνε ἴο 
ἴδοι. Τῇ ἰᾶθα οοττθβροπάϊηρ' ἰο (88 δῃηπουποοιαθηῦ οὗἨ {86 Ἰογά ἰὸ 

Ηἷβ βίουγαγᾷ, [μαὖὺ μα οου]ᾷ ποῦ τοίαϊπ μἷβ ΟΠοΘ Ἰοπρον, 15 ὑῃδὲ οἵ (ῃ68 
οοΥἑαἰ ΠΕΥ οὗ ἄραι ποθ Οοα ἀππουποθβ ΙΒ ἢ ΘΥΘΙῪ Οπ6 ὈΥ͂ {86 

νοΐοα οὐ οοπμβοίθμοθο. ΤΠ6 τοϑὺ οὗ [86 Ῥαγδῦ!β 18 ἸὩΘΓ6. ΒΟΘΗΘΓΥ ΟΥ̓ 

δο]ουτίπρ Βανίηρ' ΠῸ δρθοῖδὶ βρῃιβοαμπου. ΤμΘ ὅ(μ, Θίμ, ἀμ τίμ 

ΨΘΥΒ68 816 Οὗ 1818 ἢδύαχο, [ἢ ΔΡρίγἱηρ' [818 88 776] 85 Οἵ ΠΟΥ ῬδΥΔΌ]68 ν76 

τησδῦ ποῦ ΒΌΡΡοΒΘ {μδὺ οογίαϊῃ ΔΟΌΟΙΒ ἀγ6 ρτοροβϑᾶ ἴῸγ ᾿ταϊ ϑοη, ΒΌ 0} 

45 ἀἰβῃοπ ϑίῦ ΟΥ τοῦθ υ. Τῆθθθ ΔΟΌΟΩΒ 816 οἴνθῃ ΟἾ]Ὺ 88 [δ 
ΘΧΡγοββίοῃβ οὐ ἀϊβροβιεῖομβ ---- σου] ]Υ αὐλ }1{168 --- Β1οἢ αὐ }10168. ἅττα 
ἰοὸ 6 ἱπιϊαίοα ἴῃ ὑμοιηβοῖνθθ, ΟΥ̓ ὑπ βρίσιῦσαὶ τη. Ῥυμάθῃοθ, 
Βηγουγάπαβϑ, Τογϑι πουρύ, Θνθη ἐπουρἢ [86 σου] α]ν ΘΧΒΙ1Ὁ {μ6πὶ 1π {16 
Ρογογιαδηοο οὗὨ ππὐαβῦ ΟἹ ᾿τητηογαὶ δοίϊομβ, ἃγο (0 Ρ6 10] ονθα ΠΟΥ͂ ὃ6- 
Ἰθνθῖβ ἴῃ {88 ἀοΐπρ οὗ ροοά 8δοίίοπϑ. Βε]θνϑβ βμου]ᾶ μᾶνϑ ἃ τρανὰ 
ἴο 16 δίρῃοϑὺ τηϊοταδίβ ὑμοβα αὐ 0168 ἀγα σαρΆ}0186 οἵ ργομιδοίϊηρ, 
ΒΙΓΩ] αν ἰο {π8ὺ τ ΒΙΟἢ ἀπ 6] ἴον θῖβ βθονγ ἰονγαγβ {Π6}1 5618}. 6πα8.3 

Τὸ ΠΟῪ τοιλδῖπβ ΤῸ ἃ8 10 811π46 ἴο νατίουβ ορβουνδίίομϑ ΜΓ Δ1Οἢ πᾶν 
θ6θῃ ΘΑ ΘΠΈΥ οἰαββοᾶ ἀπᾶρ {μ86 μ68 οὗὨ δσαποπβ ΟΥ γμῖθ8 ἴοτ Ἰηΐον- 
Ργϑίϊηρ' [86 ῬΑΥΔΌ]6Β, 

 ΒΙΡΠΒΟΠΘΥ Οὐτωτηθηΐδγ, νοὶ. ἱ. ἢ. 789. 2 560 ΑἸοχά ΒΒ ατθοκ Τοβίαπιθηῦ ἐπ ἰοο. 
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1. “ΤῊ Ῥαγϑθῖθβ τὺ ποὺ Ὀ6 τηϑάθ ἢγβὺ βουτοθβ δῃα βϑαίβ οὗ 
ἀοοίτῖπθ. Ποοίγιποβ οὐμου σῖβα δηα ΔἸ γθδαν οβϑίδ 5η6α την Ὀ6. 1188- 
ἰταϊεα οΥ ᾿ἱπαθορᾶ ἔτίμου ΘΟ ἢστηθα ὈΥ {μοι ; Ὀαΐ 1Ὁ 15 ποῦ Δ] Οὐὑγ8}}]6 
ἴο οοπδταίξε ἀοοσίχηθ γδύ ὈΥ {ποῖν 8414.} ΤῊθ ὈγΟΡΓΙΘΟ οὗ {818 
ΟὈβογνδίΐοῃ 18 Δρρᾶσθηί, Τὴ6 100 γὰ] 15 Ὀ]δῖποὺ {8μ8π ὑπ6 βραγεῖνα. 
ΑἹΙ ἀοοίτϊποβ οἵ τηοταθπῦ ἃγ6 πο] θα τῇ ο]θαγ, ἀπῆρυτγαίϊνα ΘΧργθ8- 
βίοῃβ. ΕΗθῃοθ ρδΙΆΒΟΪ]1Ο4] ΓΠΘΟΪΟΡῪ 15 ποὺ δγρυτηθηίανθ, [0 ΦΌΓΙΩΒ 
ΠῸ ρεῖύ οἵ π6 δῃδίορυ οὗ ἔτ. Οἱ {Π6 οοπίγασν, [86 διηδίορυ οὗ 
[αὐ ταυβὺ τορα]αΐθ 108 σοηίθηΐβ 50 ἴδ ὑπαὶ (ΠΘῪ βῃου]α ΒΑΥΤηΟἢ]86 
ὙΠ οὐ ΠΠ]υδίχαϊα 10, 

2, Τὸ 18 οοηξοπαθα ὈΥ {Προ Ὺ 1ῃ 18 ὑγθαίῖθθ οα ὑπ ρϑγα 652, ὑπαῦ 
{86 τπηἰοχργοίδίίου οἵ ϑδὸμβ Ῥάγαῦ]6 1ῖ8 ὁηθ. ΤΠ1Β 15 οουγϑοῖ, 16 1ῃ6 
ὙΥΠΟΣ τχθδη {μαὺ [μ6 βΒθῆβο Ἰηὐθηαρα ἰβ ὁη6, νἱζ, ἐπα τ βίος 15. οοπ- 
νουϑα ὈΥ {86 ΡὈΥΙΙΔΙΎ Τρ βθηίαῦοι, ΟΥ̓ΊῚ οἴμου ψογάβ {π6 ρδγ- 
{18} οοπορα]θα βθη86. ϑοὴθ σθηθχαὶ! γαίῃ, ὈΓΙΠΟΙρΙ6, οὐ ἔβοῦ 18 
τηουϊοαίοα. Βαῦύ 1 {86 νΥΠΟΥ ἴῃ ασβίοη τηθᾶπῃ, {πμαὺ ΟἸχϊδὺ ψΉ1]|6 
ΟΡΘΏΪΥ ἱπουϊοοίπρ' Ἰπηρογίαμηῦ ὑχαῖβ ὈΥ ΦΠἰβ τηοίμοα οἱ ᾿πϑίσαοίοι 
ΠΘΥΘΥ δον οοπαθιιηθα {6 ΟΡΙΙΟΒ οὐὁἩ σοπα ποῦ οὗ [886 «678, μ6 ἄοθϑ 
ποῦ Βθϑῖὼ ἴὺ Ὀ6 οογτθού, ΕῸΥ, ἤθη ἃ ραΓ8 016 ὈΘΔΥΒ ἃ σΘΠΘΙΆΙ ἀϑρθϑοῦ οὐ 
σι θια ἃ σϑηοταὶ γαίῃ, τὖῦ 15 σα ρα Ὁ 16 οἵ ναῦϊουβ Δρρ!Π]οδοπθ. Τί 15 
Βα 6 016 ἴο Τ6Π ἴῃ 8. νϑυιοῖν οἵ οἰγτουϊηβίδμοθθι, Ηθποο {π6 γ68] 5686 
οἵ ἃ ῬγΔ0]6 ὙΧ}1186 τῷ 15 ΘΟΙΠΡΥΘΏΘΉΒΙΥΘ ΤΑΔῪ ἐαἸτν απ οἵ Ὀεϊηρ 
ΔΡΡΙ6α ἰο βοῦῖρθβ 8δηα ῬΏΔΥΒ668, ἐ᾽ ονγβ ἀπ (ἀ θη 1165. ΤΉΏΘβα ἱπάθοά 
ΤΊΔΥ ποὺ Ρ6 βρθοῖδ!ν Ἰΐθπαάθα ὈΥ {Π6 βρϑακοὺ; Ραύ 1 μ6 μᾶβ δπαη- 
οἰαίθα ἃ σΘΠΟΓΆΙ ὈΥ11010]6, {Π686 ΔΡΡΙΙοοη5. οὗἁἨ 1Ὁ ἤο ρα 8. οα 568 
816 Ἰοριπηλίθ, Ηδθποθ 10 15 ῬγόθΆ 016 ἐμδῦ οὐὐ διανοοῦ μδᾶ δ᾽ ἐαοείξ 
ΤΘίογοηοθ ἴο ΟΡΙΠΙΟΤΠΒ 8Πη6] Ὀγδούϊοθβ οασυθηῦ διηοηρ {86 «6ὺ)]ἷδ οὗ Β1Β 
{1π|6, ὑπβουρ τ Ὀ6 μα ἀθπ ἀπά οι [86 ζ'ῬΘΠΘΙΆΙ 5686. 

ὃ. ΤῦΒὰβ Ὀθθὴ βδϊα μαὺ βϑύβοῃβ βῃου !α ποὺ θ6 δοτηραγθᾶ 1 ῬΘΙΒΟΠΒ, 
Ὀαυύὺ {πΐπηρθ ψι {μῖηρθ, 85 ΘΠ τγα τοϑα ἴῃ Μαί. χη], 24., ““ ΤῊΘ 
Ἰηπράοιῃ οἵ ἤθάυθῃ 15 ΗΪκθηθα πηΐο ἃ τηδῃ ὙΙΟὮ βονγθα σοοα βϑϑᾷ ἴῃ 
ἢ15 Β6]α ;᾽ δῃα 1ῃ γϑῦβα 4δι, “Τα Κίησαοχῃ οὗ ἤβανθῃ 18 ΠΠΚθηρᾶ 
ἀπΐο ἃ ΤΩΘΙΌΠΘ δ Βθοκιηρ ΘΌΟΟΪΥ ρθ8118. ΤΠ βιτατ ὐπ46 15 ποί 

ς χ]1ἢ {πΠ6 τθη, Ὀαὺ ἢ {186 86 ἀπα {π6 ρεαγί. ΓῊΪΒ Τὺ 6 ἔγὰθ ἴῃ 
ΒΟΠῚΘ ΟΔΒΘΒ; δαῦ 1ῃ {μ6 Θχρίδηδίίοι οὗ ἃ Ῥύϑῦ]6 1Ὁ 15 ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴοὸ 
ΟΟΠΊΡΕΑΥΘ 967800.8 ΜιΓᾺ }6Υ50η8 ἃΒ 7611 ἃ5 ἐμίπφε ΜΒ ἐϊῖπφο. ΤῊΘ 
γΒΟΪθ ῬΆΧΆΡΪ6 τοδὺ Τοΐθυ ἴο ῬΘΥΒΟΙΒ τηοτ6 ὑμδῃ ἴο {μΐηρ8, ΟΥὁἩ ααἰΐθ ἃ8 
ΤΩ Οἢ κο. Τἢπ8 1ῃ {Π6 ρΡᾶγα]6 οἵὁἩ {μ6 ΒΟΟΣ, 1 τησϑὺ ΘοΙρδτο {Π6 
ΒΟΥΤΟΥ {0 {Ππ6 ὑθϑομου. [ἢ {μδὺ οὗ {π6 ἰατοβ δηα {π6 τ μϑαύ, {86 ΘΏΘΙΩΥ 
ὑπαὺ βονγϑα {π6 Ἰαύασ 15 6 ἀδνυ1], γϑργθϑθηΐθα ὈΥ 86 ϑῃθιν οἵ Ὠτ 
ὙΠῸ βονγϑα {π6 σι ῇμϑαὺ, [Ὁ ἰἴβ θυθῃ δχρυθαβϑυ δῆηστηθα ὑμαῦ “ {6 ρσοοά 
Βορρᾶ 6 {86 ομ]άγοη οὗ {μο Κιπραοιῃ." (Δίατί, χῆϊ. 88.) Ηρα ἃ 
ἐξέγισ, 18 ΘοΟΙρΡατοα 1} ἃ ρόγϑ8οτι. 

4, Αποίμεου τὰ]6 σοϑρϑοῦηρ' {π6 τητογργοίδιομ οὗὨ ῬαγϑΌ 168 18, 
Τλαὲ αἰξοπέϊοη δἠομία δε φίνοη ἰο ᾿ιϊἰξέογίοαϊ οἰγομηιδέαη 68. ---- Βα ἫἨ6 

Ὀ6Ιιανα ὑπδῦ ἰδίου οοπίγιθαῦθβ ποίμιηρ ἰο {Π6 Θχρπδύϊοη οὗ ρϑγϑ}]68 
{ατίμου {μ8ῃ {π6 Β10]6 1561 ΤπΓ 565 {Π6 Βιδίουυ. [Πἔ(δμ6 οοπίοχί οὐ 
ῬΆΧΆ]16]8 ΟΥ ΟΥΠ6Υ ρᾶτίβ οἵ δουιρίαγθ 40 ποὺ δβχβιδιῦ {Π 6 τηρθδῃ8 οὗ 1ῃ- 

1 ΤΎΡΠΟἢ οη {Π6 ῬΕΥΔΌ]65, ΡΡ. 839, 40. 
. 3 )ὴο ῬαΑγδθοίϊδστα 9655 Ναίατα, ὅς. ἢ. 87. 
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ἰογρτοίαϊίομ, {π6 ρσαϊάδηοθ οὗἉ ομυγοι ΒἰΒύοΟΥΥ Μ01] 6 οὗ πο ᾶναῖ]. Η18- 
ΓΟΙΎ ΤῊΔῪ ΘΟΉΓηι δαὶ Ἰπ ογρτοίδίοι σίνθη, Ὀαύ 1 ΟΔ ἢ ΒΟΔΙΌΘΙΥ θ6 Ββαϊά 
ἴο αἰά ἴῃ {μ6 ἀδνοϑὶορπιθηῦ οὗ 1. 1,οὐ τὰ Ἰοοίς αὖ {16 ΘΧδιαρὶ65 1ῃ ὙἹΒ1Οἢ 
10 15 βαϊά ἰο αἴοτά θοποῆί. Μαίί. χ. 81. 82. οοῃίαϊηβ Χ ῬΑΥΔΌΪ68. 
Τὴ {π6 οὔθ {π6 Κίηρδοτῃ οὗ Ἀθᾶνθῃ 18 Θοταραγοᾳᾷ [0 ἃ στϑῖῃ οὗ πγυδίαγα- 
5664 : ἴῃ {π6 οὐμοῖ ἴο ἰάνθη Πα ἴῃ τηθδβαγοβ οἱ ταθαὶ. αὐ ὑμ6 ἄο0685 
ΘοοἸοϑἰαϑίϊοαὶ μἰδύοσυ σοπίσιθαία ἕο {π6 ἰπὐοτργϑίαίίοη. οὗὁἨ {Π686, τυ ῃ1οὶ 
πὸ Νὸν Τοβίαμημθηῦ 1561} [8118 ἰο αγηβῃ "ἢ ΤΠ ΟΠ ριβθαπ ματος 
τγ88 5118}} ἴῃ 105 ῬαρΊ βηἴηΡΒ, δα 18. ΘΥΘΥ ἸΠΟΥΘΆΒΙηρ; 111] 10 τϑϑο ἃ8 ΤΆΤ 
8 ἰὸ νψχαβ ἱπίοηαοα, 16 (815 Ὀ6 νι βδῦ {π6 ῬΙΆΡ]6 ἱπου]οδίθβ, ΒΌΓΘΙΥ 10 15 
ΠΗ ΘΟΘΒΒΆΤΥ ἤο ΠαΥ͂Θ ΓΘΟΟΊΓΒΘ 0 ΘΟΟΙ Θβι βίοι! Ὠἰδίουυ. ἀἀμούμοι οχ- 
ΔΙΏΡΙ6 οἰαββθα ἀπᾶδν {Π6 βᾶτηθ ὨΘδα 15 1η 1Κ6 χῖχ. 11---27., ΏΘΓΒ 8 
ΠΟΡΙ]θιηδῃ τγθηὺ ἰπΐο ἃ [81 ΘΟΙΠΊΓΥ ἰο τϑοθῖγα ἴοσ Εἰπλβ6] ἃ Κησάοιῃ 
ϑηᾷ ἰο τούυστη, [τᾶν θ6 ἔταθ, (μαῦ οὖν ωοΓα Π6γ6 4165 ο ἃ 886 
Ὑ ΒΙΟΒ δα ορουττοά ποὺ Ἰοηρ' ΡοΐἴοΥο ἴῃ ἐυἄθᾶ, ἴο ὑμαὺ οἵὗὨἨ ΑτοβαΪδιιδ, 
8ἃ8 Μουοῦ [Β1ηΚ8 ; οὐ ο {μαὺ οἵ Ἡοτγοά {Π8 ατοαΐ, 815 ἰαἰθου. ΥὙγ6 Ἃἀο 
ποῦ {μῖηκ 16 Ῥτοῦθθ 6 ἐμαὺ πὸ αὐά 4|1π46 1ὸ οἰτποὺ οὗ {μ886 οὐ Ὀοτλ, 
Ἐβοπρὴ ΠΟΥ ΤΩΔῪ ἢανθ τϑϑ ΠΥ βαρροβίθα {Ππθυβοῖνθθ [ο {Π6 ταϊπμα8 οὗ 
πὸ ΠΘαΙ Υ5 αὖ {μ6 {π|6. Βαΐῦ οπ {μ6 δββυσηρίίοῃ ὑπᾶὺ ἐμ 76 νγὰβ 5.0} 
ΒΡθοῖαὶ τοίθγθμποθ, γ718 88Κ, υυβαῦ ραγῦ οἵ [π6 Ῥάγβ]8 18 δοῦν θχρίαιποα 
Ὀγ ὁ Ηον ἄοεβ 1 οοπίχιθαίο (ὁ {86 τιρῃῦ Ἰαἰογργοίαοπ ἢ Υ6 
οδηποῦ 866 {6 Ια ρίνβῃ, 

Αραΐπ, ἴὰ {μ8 ῬαΙΆ016 οὗἩ [86 οοπιραβδιοπαύθ Ῥϑδιηιδτϊίδη, ἃ Κπον- 
Ιεᾶσε οὗἩ [π6 ἔδοίβ οοππϑοίθα σι {π6 γα  ἔγοσα « ΘυΌβαθτα [0 «} 6 :10Π0, 
νἷζ. ἐμαὺ 1 1αν ἐμπγουρᾺ ἃ ψ 1 βο] ασν ρατὺ οὗ [Π6 δουπίτυ ἱπέβθιθα 
ὙΠ τόρ ογβ, Βμονβ [παὖ [86 5666 18. 1814 ψι ἢ ἃ ἄπο τοραγὰ ἴο [15- 
ἰοτῖοα! ῬΥΟΡΥΙΘΟΥ --- [παῦ {μ6 το ἴθ ὁπ6 ὙΏΘΓΘ Βθοἢ ἃ ΘΑΒΙΔΙΤΥ͂ νγἃ8 
ΠΟΙ ἰο Ὀ6 811 ἃ ἔγαυθ ον. Βαΐ {π6 οἰγτουπιβίδποβ 15 ΟὨΪῪ Ἰποιαθηίαὶ. 
Τὸ οομ σι δαῦθβ ποίμίηρ ἴο {μ6 οἰ ποϊἀαύϊοῃ οἵὗἨ {Π6 τηθαπίπρ' Ἰηἰθηαβα, 
Α Κπομ]οᾶρα οὗ {μ6 βροῦ ἀπᾶ οὗ 105 Ὀοῖπρ' (π6τι Ἰηβοβίθα τι Ὀαπα [], 
ΤΏΘΥΘΙΥ ΒμοΟΥ8 Πἰβύοσιοδὶ ΔΟΟΌΤΘΟΥ ἴῃ {18 βϑἰθοίίοη οὗ 186 Ρ͵δ0β. 

ὅ. ΟΥ̓ ἃ 11{{|6ὸ ποτα Οὐ ΠΟΥ ῬΟΓΒΔΡΒ 185 Ὡποίμου ργθοθρί, νἱΖ. ἕο αἰζοπα 
ο ἐλ παΐμγε απαὶ ργορογέϊος Οὗ" ἐλ ἐδῖηφε τοἢόηοθ ἐδ οογιραγίδοηβ ἃν 
ἑαλθη, βίποθ [πΠ6 θχρδηδίϊοη τηδ  Ὧ6 δββιβίθα Ὁ. ὑμαῦ τηθᾶηβ. “ἐ [Ὁ 
Π6ΙΡ5 ὙΟΥῪ ταποῖ," βαγ8 ϑδο", “ ἴῃ {π6 Ὁπάουβίδπαϊηρ οὗἉἨ ΡΑΓΔΌΙ68, 
1 τα Κπον {86 παΐμγαῖ ργορογθϊθ5 οἵ βοἢ {πῖηρ8, Υίβ, ΟΥ̓ ΤΥ Β’ΘΙ165, 
δι5. 86. ῬΓΟΡΟΒΘΑ͂ ἴῃ {86 5᾽π}1]}1{π44688.᾽ 

ΤΙῃη Μαίί. χι. 81. {π6 Ῥγόρτϑθβ οὗ {88 ομυσγοι 18 Θοιηραθα [0 ἃ 
σταΐη οὗ τητιβίαγἀ-ϑο6α ὙΒΙΘῊ 15 ὙΘΙῪ 8118}} θη οαδὺ ᾿πύο {86 Θαγί, 
Ῥυΐ ΟΝ αἰθουνναιβ ΟΥΟΒ ΠΡ ἃπα Ὀθοομη68 ἃ ἰᾶτρθ {γτθθ ψ1} 
ῬγΔΠΟΙ6Β ἴῃ ὙΒ16} {86 [Ὁ }]5 οὗ {6 811 ταδῖίκο {Π 610 πϑϑίβ.υ [1}ἢ Νουίῃ- 
Ὑγοδὶ Τηδῖα 15 ἃ ἰᾶτσθ ΒΏΧΆΡ ΟΥ̓ 166 οὗ τιοαάθγαΐθ 51Ζ6 οδ θα {πογ6 
Κλαγ)αϊ, χὰ Ῥοΐδηγ ἐμ ϑαίσαάογα Τεγδίοα, ΓῊΪΒ 18 86 τηπιβίαγ-ἰγ86 
ΠοτΘ τοίοισοα ἴο, ἃ βρθοίηϑῃ οὔ ψθῖοὴ [ΤΥ δια Μίδηρ]68 ταϑὺ ψ, 
νγ 8116 δἀναποίηρ' ἰονγαχ 5 Κοσθκ ἔτοτι {π6 βουΐμοση Ἐχίγθιαϊν οὗ [86 
Ἰ)οδὰ ϑὅθα, ΤΟΥ 580 {μαὺ 1.8 βθϑ4β. μδα ἃ ρ]θαβαπύὺ {πουρἢ ΒἰΠΌΠΡῚΥ 
ΔΙΟΙηδίΐο ἰαβίθ, το βοι Ὁ] 1ηρ τηπβίαγα, ΤῊ6 8666 Πᾶ8 ἃ πᾶπι6 ἀλαγααί, 
δαυϊγαϊοηῦ ἴῃ ατθοκ ἰο σιναπι, ἃπα πδθα ὈΥ {μ6 Ταϊμυαϊβίβ, Τῦ 18 

Σ Ὅπ ἴδ Μοίδρμῃοιϑβ, ". 240. 
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ΒΠ18}} Δῃ4 ρύοάιδεβ ἃ ᾿ἄσρα ξθθ τὰ Ὀτάποθῆθθ. 6 οαπποὺ Βα 
Ββονονον, ὑμαὺ τμῖ8 Κπονίθᾶσο ἔβοιτιξαΐοβ {Π6 πμᾶαογβίδπαϊηρ οὗ {ῃ6 
ῬΆΓΔΌ16. 

Ῥοσμαρβ ἃ Καον]θᾶρθ οὗ [16 φῥγυόορεγίθβ οἵ Ἰθᾶσθῃ {ΠΟ 5. ΒΟΙΊΘ. 
Ἰιρῃῦ ὁ Μαίι. χι, 82. ΤΆ 15 ἱποιρϑῃηῦ θουγαρίϊοπ βργθδάϊηρ ἱΠΤΟῸΡῊ 
ἃ τη885 οὐ ἀουρἢ ἀπ τπακίηρ [πΠ6 8016 βοασ. Βαὺ {μ6 Κίπραοιῃ οἵ 
μϑανθῃ 18 ποῦ δοιηραῖθα ἰο {π185 ἐπ ἐέβοῦ,, ΑΒ ἰθάνθῃ βργθαάβ [πγουρἢ 
ἃ τηᾶ88 Οὗ ἀουρῇ ἀπά δββιπη]δίθθ {86 1016 (ο 1056], 80 ὑπ6 Κίηραοχῃ 
οὗ ἤβανϑῃ, ἢ, 6. μα οχύθυῃδὶ ομασο, ψ11}} στον ἃηα ᾿Ἰποῦθᾶ86, Βρυ θα ϊηρ; 
Τπγουρῃοῦαῦ {Π|6 πίϊοηβ Ὁ} 01] 10 888} Βᾶνα δοοοιρ 5864 411 {π6 ρμὰγ- 
ΡοΒβ6β οἵ σοᾶ. : 

θ. Απούμου τὰ ]6 οἴνϑῃ 15 {Π18: “ὙΠ σθαβ 1ὖ 15 θα θην βαϊα {παᾶ0 
ἐλδ λἀίησάοηι 9} ἤθαυθη ἐς [λα ἐξὶ8 οΥ ἐϊαξ ἐϊιέπο, ντα ἅττα πιοῦ ἰο ἀπᾶου- 
Βίαπα {πῦὺ 1Ὁ 15. 80 ἴπ 8}1} 105. ῥῬαυΐβ, ΟΥ̓ 10 ΘΥΘΙΥ τοβρϑοί, θα ΟΠΙΥ ἴῃ 
ΒΌΘΙ {Π]πρ5. 88 ἀγὸ ἀθοϊαγθα 1ῃ {π6 βιναιτπαθ. ὅδὸ ΟἸγιβῦ 15 σοτηραγθά 
ἰο 8 {μ16  ΟΠ]Υ ἴῃ {118 τοβρϑοῦ, θϑοδῖιβα ᾿θ σοιμθίῃ 1 ᾧ {πη6 ἤθη ἀπ- 
Ἰοοκοα ἴον οὐ θη ἀποχρθοίϊθα, 06 ΧΙ]. 39." 
ΤῊ δφαποη, ἃ5 τὸ 15 ἰοχτηθα ὉΥ Κοδοῇ, ἴὰ ΠοΒΘ οσαβ 6 ὮᾶνΘ 

οἴνθη ἴδ, ΘΟΙΏ65 ὉΠάΘυ τῃ6 ὨρΔα οὗἩἨ ΤωοοἸςοβ “6 {Ἱῆἔϊηρ ῬΥΟΡοΟΒΙ 1018. 
Α {μϊηρ' 15 Βα1α ἰο θ6 πὸ οπῖψ τὰ βυοι {πῖπρδ ἃ5. ἅγ6 ἀθοϊαγϑα ἴῃ {ῃ6 
βγη πὰ 6. ὙΥ̓Ὸ σου] ΟΔΥΥῪ (86 Τοβϑιδηοα ἔαχύμου ἢ Ογέίδέ ἐς 
μοΐξ, ῬΥΟΡΟΙΥ βρθακίηρ', οοπιραγοα ἐο α ἐξίε, (ὐοτίαια!]ν ποὺ ἴῃ Τιαϊκο 
ΧΙ, 39., ΠΟΥ͂ Θγ6ῃ ἴῃ '6ν, 111. 8. 1 18 δὲς οοηιΐηρ {μδ΄ 15 Θοτηραχδᾶ ἰο 
186 οὐηιΐηφ οὗ ἃ (μ16, 8. 10 τ} θ6 βυάάσῃ, πη]οοκοα ἔου. Ἡδποθ 6 
Το οἰβοσ βου ἴῃ ουρίαχο, “ ἐΐς ἄαν 0 ἐδο Ζωογα Θοταθίῃ ἃ8 ἃ {μ1οῖ 
1η (6 πιρύ," 

ΑἸΒΟῸΡᾺ 16 Ῥεϊοηρ ποὺ ἰο Ἡδγθηθαῦοβ 0 ΒμῸ {886 αὐ] τ[ὖὺγ οὗ 
ῬΔΙΓΑΌΪΘΒ, Ὀαὺ ταῦθ {86 τηοίμοᾶ οὗἨ δβοουίδιϊηρ' {Π611 τα θϑιτηρ', γοῦ 10 
ΙΏΔΥ ποῦ 6 ΔΙΏΪ58 ΠΟΥΘ ἰο Δρροπᾶ 8 ἔθ ρδυ 88 Ὀθαυϊηρ οἢ {86 
Ῥοϊπύ. ὙΤμοῖν αὐ ΠΥ Μ11] Βμο ΨΥ ΤΠΘΥ 66 80 ἔγϑαομ ]υ δαορίοα 
Ὀγ οὐ Τμοτά, ΤῈ {πε παίυτθ οἵ ἃ ρᾶσϑθὶθ Ρ6 οοπβιαάογοα, τ ψ1] Ρ6 
Ῥογοοιγϑα {μδῦ πο τηοᾶθ οὗ ἰβϑομῖηρ', οὐ οἵ 1Ππβὑχαίπρ' ἃ Βυ ] οὔ, 18 50 
γ06}} δΔααρίοα ἰο Π]1Πογαΐθ ταθη πηδοσαβίοιηθα το αὐδίχδοῦ γα 8 : ΤΟΥ, 

1.. Τὸ γὰβ ἃ ὀοιιθοι τηρϑίμοά οἵ ᾿πδίσοίϊοῃ 1ῃ {μ6 ΘΟΟΠΙΤΥ, πᾶ δὐ 
{86 ὥπηθ οὔν ϑδανίουν ρρθαχϑά. 

2, Βοῖπρ οὗὨ (88 παίαγο οὗ ΒΙΒΙΟΤΥ ΟΥΓὁἩἉ παιγαΐινθ, 1ὖ δχοϊίθβ {π6 αὐἰΐθῃ- 
τίομ, ᾿ηὐουθδίβ {86 ἤΘΆΥΘΥ ΟΥ τ ϑϑυ, δηαἃ ὙἹΝΙΑΙΥῪ ἸΤΩΡΥΘΒΒ6Β {86 τπα. 

8. [Ὁ 15 δοοσοπιηοδεϊορα ἴο {86 Δρργθῃθηβιοη οὗ τηθη Ποβα ἰτπον- 
Ἰοᾶσο σουιθθ οἰ ν (τουρἢ {Π6 βΒθηβθβ, ρθοδῦβα δοβίγαοῦ ἰχα τ οὐ ἀοο- 
ΕΥῚΠ6 15 ῬΓαβοηἰθα ἴῃ {86 ρα οὗ ἰβίοσυΥ. ΜΊη45 80 ΟδΥΠἃ] 88 {Π088 
οἵ Ομ σιββ ᾿πατηϑάϊαία ἀ15610165, βϑαγβ ἄνοσβο {οὸ π6 σας κα {μο88 
οὗ {86 ϑουῖρϑβ δῃὰ Ῥμδγίβθοθ, οου]Ἱᾷ οί γεοθῖνα προσ ἱπδσαοίοη ὮΥ͂ 
{815 νϑῃῖοϊα {μϑη ὩπΥ οἶμου. Τῦ νγὰβ δἀαρίβα ἰο {π6 ἀἸνογβιβθα ομδ- 
ΤϑΟοΥ οὗ 18 Δββθι ]6α ἤθαΓΘΥΒ ---- [ο {π6 ναγΐουιβ ἄβρυθθβ οὐ τηογα] 616- 
νη {Π6Υ ργεβοηίθα. ΧΑΚἉ1]] οὐδαρὶ θᾶ ἃ ἰοῦ βριγῖῥυδὶ βίδα -ροϊηῦ, δπὰ 
Ὑ6ΥΘ 1ΠΟΔΡΘΡΪ6 οὗ Δρρυθβομάϊπο' ἃ ἀϊδοοῦγβο ἀθβυ αθ οὗ ᾿ ειρΈΥΥ. 

4, Τὸ 15 ΘΑΒΙΪΥ τοί ηθα ἴῃ {Π6 ΤΠΘΙΔΟΥΥ, ἃπά {μογθίοσθ 1Ὲ 086 8686 
Ὀ6 ποὺ δὖ οὔποθ Δρργββθηάοϑᾷ, γϑῆβοϊζοῃ οὰν {16 οἰγουπηβίδῃοθ 850 στὰ- 
ΡΒΙΟΔΠγ ἀδρ᾽οίοα τᾶν δου σαγαβ ονοῖΐνο 10, 

ΒῈ98 



4223 Μὲ ϑίςαῖ ]πέογΡγδέαξίοΆ. 

ὅ. Τ6 Ὀτουν οὐ (818 τορι μοᾶ τπρκοθ τὺ ταοϑὺ οδοίυδὶ σμθη 

τσ πβϑᾶ ; ἴον ἴπ ἃ ἔδυ 11π68 ἐγατα οὗ [16 στοδίοϑὺ Ἰταρουίδ 08 ΤρΔΥ͂ 

Βα βοὲ ἔουϊῃ Ὁ. τποσο ΒαΘο ΒΒ] Υ {πὰῃ ἴῃ Δ Θπίγα ῬΒΠ]Οβορμῖοδὶ 
ἰγθαίιβ6. , 

β. Ουν Τιοτᾶ Βἴπηβοι βίαίθβ ομ6 γϑάβοῃ ΜΨΆΥ [6 ΒρΟΚα ἰὸ {86 [6108 

ἴῃ Ῥαγ8]65, ἐμαέ ᾿ϑαγίπν ἐλον τεφῆέ ἤθαγ ἀπά ποὲ μηπάογϑίαπά. ΤΒΟΥ 

Ὑ6Γ6 80 ῬΘΙΎΘΙ86 δᾶ τ]ο Κα ἃ5 10 πἀπῆῤ {μ6πὶ ἔῸΣ {πΠ6 τϑοθρίϊοη οἵ 

τὰ. ΤΆΘΥ σοῖο μπιίϊηφ ἰο Ιθᾶτῃ Ὧμ6 ΠΘαΥΘΗΪΥ ἀοοίτπ08 Ὠ6 

οᾶταα ἴο Ῥγοιααῖΐραίθ. Ηδποθ 6 Βραῖβθ ἴο {μϑῖὰ 1ῃ {{818 ΤΛΆΠΉΘΥ 88 8 

Ραμιβατηδηῦ ἔογ ἐποῖν ψ1ΠᾺ] ΟὈΒΠΔΟΥ δραϊηϑὺ πᾳ. ὍΠΟΥ δα οἰοβϑᾶ 

ἐποῖν ογ65 δηᾷ μαγάθηθα {πεῖν μοαγίβ; ὈΒΘΥΘἤΌσΘ Ἠ6 ΘΙΏΡΙΟΥΒ 8 τηρίμοα 

οἵ ἰμϑίσυοιοηυ μοὶ νϑ]θα {π6 γαῖ ἤοτα {861} νῖθνν, πο ἴπι ΟΥ̓ΟΥ 

ἐπαὲ ἐμεν πιϊφἠιί ϑδοοοηιθ πιογθ δϊϊπά, Ὀὰὺ Ὀθοασβα ἣθ ποὺ ὑπαῇ ἴῃ {Π6}Ὺ 

δαί βέϊηρ᾽ ΒΟΥ ΥΒΘΉ685 ΤΠ6Ὺ τσομῖά ποΐ ᾿θὰν 8πα απαθγβίαμα 1π Ὑγμύθυου 

ὙὙῸΥ 6 ΒρΆΚ6 ἰο ἐβοη. ΑΔΒ ἃ τἱρμίθουβ τρί υίίοπ, ΠΟΥ τγοτθ δά- 

ἀνθββθά ἴῃ ἃ τιρίβοᾶ ψβ]ἱοἢ ἐο ἐϊιόηι σσου]ᾶ 6 τλοσο ἀατῖκ. ΤῈ τγϑ1}- 

ἴῃρ; οὗ 188 ὑγτατ τχὰβ (δ 8 δῃ δοῦ οὗ Ἰυδρτηθαῦ [Γ {Π6 ῥϑύνθιβθ βίδίθ 

οὗ {ποῖν μδαγίβ ἰοασᾶβ Η τὰ 180 “΄ 15 {86 νὰν, {86 γαίῃ, δπα {π6 [1ξ6.᾽ 

ΤῊ θείῃ ἀπά {μ6 οβδοῦ οοἰποϊ θα ἴῃ 0μ6 ὁμθ τϑβα]ῦ οὗ μδγαάθῃϊπρ' 
186 76.718 51 πχοσθ ἐπ ἀῃ Ὀ6 1188. 

ΤῊΘ ρδγϑθ]εβ οὔ {πὸ ΟἹά Τοβίατηθαῦ ἂγθ βυΐ ἕδὼτ. ΤΉΘΥ δ76 
ΝΑΙ θη 5 βροόίκβη ἰοὸ Πανὶ (2 βαχῃ. χἰϊ. 1.); ὑπαὶ οὗ [886 ὕνγο τοί Π ΓΒ 

οοηξοπάίηρ (2 δια. χίν. 6.):; οὐὗἨἁ [16 ὈγΙΒΟΏΘΙ ΚὙ8δ0 Θβοαρϑᾶ (1 ΚΊπρβ 

χχ. 39.); [86 νἱπογαγά σι οι γιοᾶθα 1] ργᾶρ68 (158, ν. 1.) ΤῈ 

ῬαιδΌΪ68 οὗ οὖν Ἰμοτᾶ, ΜΆΘΩ ἀγα 411 οοῃίαϊποα ἴῃ {π6 (ΔΟΒρ618, 818 
ΠυηΘτΟαΒ, 8Π4 δάμη οὗ ἀἴδγθηῦ οἰ αββ Ποαίμοηβ, δοοογαϊηρ ο [ῃ6 
νῖονν ὑνΒΙΟἢ δυΐπουβ ἰάῖκο οὗ {ΠΟΥ βΘΏΘΥΔΙ ΒΟΟΡΘ 8ῃηαᾺ ἀθβῖρῃ. ΤΠ 
Οὐαν δάορίβ ἃ ᾿{μγθθίο!α ἀϊνίβίοι : 1. βοα ἃ8 τϑργθβθηῦ {86 παΐαγθ 
8 ῬΙΟΡΎΘΒΒ οὗ [88 ρὈΒρο]-αἸβροπεαίίομ, ἐορθίμον χα 1Π6 Ορροβιθοι 

σῃϊοῖ 10 Βα ἰο τϑοοῖγο ἔτοτα {Π6 τδ]106 οὗ δαΐδη, δπᾶ ἔγοτῃ {86 [ὉΠ]Υ 
Πα ρου γουβι τυ οἵ ταθη. 2. ΤΠμοβθ Μοὶ βοὺ ἔοσί [η6 το]ϑούϊομ οἵ {Π6 

96 νγ8 δηᾷ {86 ΟΠ] πρ οὗ {86 Οθηαϊθβθ. 8. Τ οβα ἀ δ] γϑυῖηρ τηογαὶ 
ἱπβίσαοίίΐοη. ΤῊΘ ᾿αϑύ 15 ἀρϑίη Βα ραϊνι 464 Ἰηῦο ὕν7ο 0145888. 

ΤῊϊβ αἰνιβίομ 18 ΘΥΓΟΠΘΟῸΒ ἴῃ ῬΥΙΠΟΙΡ]6, ᾿παβιη ἢ ἃ5 1 ργοο ΘΒ οὁα 
ΔῈ ἱποοχγϑοὺ Ὑἱθὰ ΟΥ̓ γϑυϊοῦβ μᾶχαῦ]68. 85. τόσο ἱπδάθασαία ἀπά 
οὈ]δοάοπα 18 18 σβύσ] 8 οἰδββι ποϑύϊοη Ἰηΐο ἐδ ργορἠθέϊε τυλὰ ἐΐθ 
πιογταῖ. Μϑδηνυ 816 ρ]δοϑᾶ ἴῃ {μ8 βτβὺ οἰδββ οι ἀγθ ποῦ ῬγορΒθῦο ; 
δαᾶ [86 ἀϊνιβίοη 15 ἴοο ρϑπογαὶ (ο Ὀ6 οὗἉ Δ} 0 φγϑοῦϊοαὶ θθηθῆν. 

Αποίδμοῦ οἰαβϑιβοδύίοη 15 ὑμπαῦ οἱ 1 1800, ΠΟΙ 18. σού! Ῥγοΐον- 
ΔΌΪ6 ἰο οἰΐμοῦ οὗ {π6 ργβοθάϊηρ, θαΐ ἴοο αυβοῖαὶ. 0 οαππού 06 γΥθοοτη- 
τηθηαο4 δ5 Δἀδαιδίδ οὐ 18[. ιν αηρ' {Π6 πὶ ̓ηΐο ἔλθ οἶα8868, Ὦ6 ῥα δ 
ἰηίο {86 2γ8[ ἴπυ86 τϑργθβθηίηρ' {π6 ΠΘαΥΘΗΪΥ ΚΙηροΙΩ ἃ8 οοηίδϊἱηρ 
ἀγα ἀηα ρον ΓΒ ἀϊνιπθ ἴῃ {ποῖν οτἹρίη πα ὈΪ]Θββθα τῇ {πον οἰβοίβ, 
ΑΒ 8 ΘΧΘΠΊΡ0]6 76 ΤΩΔΥ ἰαἶκα {π6 Ῥᾶγ8}}]8 οἵ {86 βοχοὺ ἴῃ Με. χί. 
8---Ὁ, ΔΘεοομαϊψ, ἴμοβθ τορσθβοηθπρ' [86 θαυ θην Κίπράοιῃ ἐοαπαοα 
οἢ ἔδοβο ἐγαῖμ8, βυο ἢ ὧ8 86 Ὀάτταα ἤρ-ίτοο (08 χἰμ. 6---9.}); δά 
[88 ββῃ-ποὺ (Δῇαιι. χαὶϊ. 47--- 80.).. ΤΖλίγαϊψ, βυοὴ 8. σταργθβθηύ {Π|6 
μδανϑηὶυ Κίπράοιῃ πὶ {πμ8 ἔΆΠΠ, ’Ιονθ, δπα μορ6 οἵ 108 τωηθιη 618; ἴου, 
ΘΧάταρ]6, {παὖ οὗ {π86 Ἰαθουγοῖβ (Μαῦ, χχ. 1.).} [Ὁ 18 Θαβ8νύ ἰο 566 {86 

1 Τῆξβοο οἡ ἴ6 ῬΆΓΔΡΙ]65, ἰταῃβ] αἰ θα ἴῃ [86 ΒΙΌ11641 Οδρϊηρί, νο]. χχῖχ. Ρ. 88. δέ βθῃᾳ. 
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ἀοίοονθηραβ οὗ {815 αἰ νΊ βίοι ἃ5 ΒΟΟῚ ἃ85 1 5 αὐὐοιηρίθα ἰο ρμαΐ 411 {Π6 
ῬΆΓΔΡΙ6 8 Ὁπᾶο ομ6 οὐ Οἴβμοῦ οὗ {πὸ {πτθο μθαᾶβ, Ιπαθϑᾷ 1{ 15 Ἰτηροβ- 
Β1816 ο ἄο 5ο ψιμοαῦὺ γιοίθποθ, Τῆθ οαθβα οὗ ΓΔ] ΌΧ6 1π 811} {86 αἰν]- 
ΒΊΟΠΒ τηϑπ ϊοπϑα μᾶ8 Ῥθθὴ {μ6 δ χινίηρ ο τἸΏ8 Κα ἃ νεγὉν φεπεγαΐ ο6]88- 
Βιποδίζοη, 056 Βδν!ηρ᾽ ΨΘΥΥ [6 Ὠθ865, ἃ ΤΠ] Πρ’ ΤηΘΠΠ ΘΘΌΥ ἸΤΩΡΟΒΒΙΡ]6 
ἴπ {86 οδδα οἵ βο τοϑὴν δηα 1ποστλ] πουγδίάγοβ ὟὟ μαΐθυου ἀϊ νιβίοπ 6 
δὐορίοα, 10 τηυδῦ 6 ἸΟΠΡΘΥ 8πα τηοτθ τηϊπαΐθ (0 6 ΟΣ τρδκίηρ, 
Βυΐ ποπθ 18 οὗὁ 86 1π δούδὶ Ἔχ] μΔΊ]ΟΗ. 

ΟΗΑΡ. ΥἹΠ. 

ΟΝ ΤῊΞ ἹΝΤΕΕΚΡΕΚΤΑΤΙΟΝ ΟΚ ΒΟΕΙΡΤΌΞΒΕ ῬΡΒΕΟΥΕΕΒΒ, 

ῬΕΟΥΕΒΒΒ 816 ΠΘΑΥΪΥ Δ11Π|166 ἴο ῬαγαὮ 168 ; ᾿ηἀ 664, {πΠ6 βαὴθ υγοτὰ Ὀοίῃ 
ἴῃ ΗΘΡΥΘῪ πᾶ Οτθϑοὶς τθϑηβ ραγαδίο ἀπα ργουοτῆ. Ὀγδο ἴῃ Ηορσον, 
δα παροιμία ἴῃ ἀτοοῖς, Ῥοΐῃ βρη ργουεγῦδ. ΤῊΘ 1άθα οἵἁ δοηι- 
»αγίϑοῃ ΟΥ̓ 5ϊηιϊζιἐια 1165 αὖ ἴῃ 6 Ὀδ5815 οἵ ϑαοῃ. Ὑοὺ {μι γθ 18 ἃ οἰθᾶγ 
αἀἰδπούϊοα βούνθοῃ {μθ τῇ ὑπ6 ρῥγοβοηῦ ἀαὺ. ἃ ῬΥΟΥΘΥΌ πδὺ θ6 
ΟἸἸΠΟΥ ἰἢ ῬΥΟΒΘ ΟΥ̓ Ροθίυ. [1 γϑίϑυβ ἰο ἐδθ γιαξίου. Ῥαῦ διαομπρ' [Π6 
Ἡ Ότοννβ, ργουεγῦ, Ὀυ, ΤΡ ΥΘΙῸΣ ἰο ἐδ ἸαΉ6Ρ ΘΥΘῚ ΤΔΟΤΘ θδη 
[6 τηϑίζοσ ΤΠ6 φοηιραγίδοη ΟΥ̓ δἰηιϊϊέαο τοιοῦ ὯὍ6. ἴῃ ὑπ6 ροθέϊς 
»αγαϊίοϊδηι οΥ οὐὐνγατᾷ Δα]αδίχηθηῦ οὗ ταθάϑασθ, [1ᾧ 18. [ῸΓ {818 σϑᾶβοῃ 
{μαῖ {μ6 816 ρουογῦς 15 σίνϑῃ ἴο ἃ Ῥοοΐς ἰὼ {πὸ ΟἹα Τοβϑίαγηθηί. 

Τῃ {86 ἰπΐβπου οἵἨ πδίοηβ, [86 ᾿ιδὰ8] ταοᾶθ οὗ Ἰηβύαοίοι νγαὰβ ὈΥ͂ 
Ρτουοσθβ, ὦ, 6. ΌῪ ἀοίδομϑα ΔΡἢΟΥΪΒΠῚΒ Οὐ Βθη ΘΠ 100}8 βαυηρθ, ὙΠΟΒ6 
ὙΠῸ σοῖο απ8}184 64 ο οοτημηππίοαίθ Κπον]θᾶσο ἴο οὐμοὺβ τ γ6 α6- 
ΒΙχουΒ ἕο οοπάθηβα 10 ᾿πΐο [86 τηοϑὺ σομηροπαϊουβ ἔοστη, ἱπῦο σθπΘΓᾺ] 
Τηδχίτηβ, ἴον ἴῃ ΠΡΟΣ θα δαϊμογιίαίδνα 1 ἔοττ ---- ΔΟΌΓαρί, Θομ- 
τηδηδίηρ. ὙΒαὺ τ τοῖσῦ ποὺ ΠΟΎΘΥΘΙ τϑρϑὶ, θα} Ῥουβιδαθ ταθπ, 10 
Ὀορσδη το μ6 δἀογπθα τι ΘΟμ ΡΥ ΊΒΟΠΒ 8Πα ΤΠ Θα ΤΟΥ αὐγδοίνο. 

ΤῈ6 Ῥτγονυοσθβ οὗ {86 ΟΙΑ Τοβίαπλθηῦ ἀγὸ Ὁ]δορα ὈΥ Του διυοηρ' 
{86 ἀϊἀδοίίο ροβίγυ οὗ {πὲ Ἡθρτονβ, οὐ ΒΊΟΝ ΤηϑπῪ ΒΡΘΟΙΤΏΘΠΒ ΓΘ 
οχίϑῃΐ, δβρθοῖα]γ (86 ὈΟΟΙ οα]6α [μ6 Ῥτονουὴβ οἵ ϑοίοσμοπ.0 Αὐ 
Ῥγθβοηῦ γὸ μᾶνθ ὑο ἀο ΟΠΪΥ Μ 1 Βα 0 ἢ 88 ἃτ6. ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ ἴῃ ἰτοριοδὶ 
Ἰδησααρσο. ΤῊ τρδ]ουϊν οὗ οὐν ΕἸ ΠΡΊ ΒΝ γον υ 8 ἃΓΘ ᾿π ῬΓΌΒΘ: ἔῃ086 
οὗ 186 οτἹϑηία]β ἴῃ ροοίγυ. 
ΤΠ ρεΐπιθ 6χϑθι]θποθ οὗ ἃ Ῥγονθιῦ 18 ὈγουΥ. ΤῊ]18 1πΠ6664 15 ἃ 

ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ΘΟμδοα. [Ἐ1Ὁ θ6 ποῦ δχριθββθά ἴῃ ἃ ἔθνν ψουᾶβ, ἴθ ΟΥ 
ἔναῖνα αὖ τηοβύ, 1Ὁ οϑαβθβ. ἰοὸ ΡῈ ἃ Ῥγόνοῦ. Νοίβμιπρ' Βαροἤπου8 
βῃουά Ὀ6 δἀτοϊ 6 ἱπίο 1. ΟἾ]ν {886 πιοϑῦ πθοθββασυ, βίγοηρ,, 8πη 
αϊγτοοῦ ννοσᾶάβ τα ἰο θ6 τϑοθῖνοᾷ. ΤῊ 15 Ἄχργθθβθα Ὀγ ὑμ6 τυϊΐον οὗ 
1π6 ῬοοΙ οὗὁἩ Ῥτονυθυδδ ὨἈῖταβο! : -- 

ΤῊο ψογᾶβ οὗ [86 υνῖβο ἅτ 16 σοϑᾶϑ, 
Απᾶ Ι1κ6 π81}5 {πὲ ἃγὸ ΠΥΆΪΥ ἤχθα, 

1 ῶξρο 5πεατε οἡ {π6 ῬΤΟνΟΓΌΒ, ῬΡ. 12, 18. 
ἘῈ 4 
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Ταῦ 15, {860 ββου] ῥυῖοκ βῃδυρὶν δπᾶ μο] ἤττηϊν. αυὺ {π18 στοαὶ 
ὈΥΟΥΙΥ 18. αἰθὸ αὐξεμα θᾶ τὴ ἃ ἀθογθθ οἱὐἁἨ οὈβουυΙΥ --- ἀῃ ΟὈΒΟΌΤΙΥ 
ὙΠ 1Οἢ. βοῦνοβ ἰο τ ποῦ (16 υπαογρίαπαϊησ ἀπᾷ βεϊπαα]αύθ {86 ταϊηᾷ (ο 
ἀἰβοονοῖ [16 τι θδηϊηρ, 

Αποίμου δ χοθ]θποθ Ὀδ]οπρίπρ' ἰο ἃ ῬΥΟΥΘΥΡ ἴῃ {π6 βδουθα ΤΙ ΏΡΒ 
15 πϑαύῃθβ8 Οὐ δἰορθμοθ ΤῊΪΒ αΟΔΠ ΤΥ τϑβρθοῖβ ὑπ 6 ΒΘ τηθηΐ, ΩΔΘΈΥΥ, 
δηᾶ ἀϊοίίοα. [1 1 Βανα ποῖ πμδῦ διποιπίβ [0 οἰθρϑησθ, 10 τησϑύ δὖ 
Ἰεαβί Ῥοβββθβϑ ἃ ἄδθρτϑθ οὐ οοπηρδούμθεβ Οἱ ΤΌ η ἀπθ88 τυ ΠΙΟἢ ΘὨ 1165 10 
ἴο Β6 οδ]]βᾶ ποραύ. ὅϑϑ'τοῖῦ 15 {86 ταδχίτα ααοίρά Ὀγ 1) 4γ1α.--- 

ὙΥΙοΚοᾶποθβ ρσοοθοᾶοι ἔτοπὶ ὑμ6 ποκα (1 βδπι. χχῖν. 18.}; 

διηᾶ ἐμαὺ ἰουπα τὴ Ῥγονοτῦπ χ. 12.,---- 

Ἡκαἰτοα 5 στοῦ ἈΡ 5{11{68, 
αι ἰονα οογογοίῃ 81] 5118. 

Ἐπ το Ῥυονου 8] βοπίθηοϑβ ἡ] Οἢ. 8.6 ΘΧΡΓΘΒΒΙ͂Υ βἰαίθα ὅο μᾶγθ ραββοᾶ 
ἴηΐο Ῥγονοθβ, ταᾶῦ 6 ἐοαπᾷ ἴῃ ἀοῃ. ΣΧ. 9., ΧΧΙ. 14., ὅζο, 

ἙΣΧδιαρ]65 οὗ ργόυθθῖαὶ ρῃγαβοβ γο. πᾶν ὈΘ6π (ΆΚθη Τόσα οοτα- 
τοι [16 ἀπά ἱποογρογαίθα ἱπύο βαῃύθμοθβ, μαῦ ἃγ6 ποῦ ΘΧρύθββίυ ο]]6α 
»γουογὗξ, οοΟΌΥ ἴῃ Πουΐ, ΧχΥ. 4., 1 Κιηρβ χχ. 11. ὅζο., Ῥβδίτη οχὶ. 10,.; 
Ῥτον. 1. 7. 
ΜδηΥ οοσαῦ ἴῃ {π6 ὈοοΙκ οὗ Ῥτονουθ8, 85 τηϊσαῦ θ6 Ἔχρθοίθα: Ῥῖονυ. 

1. 17., ἢ]. 12. ἅο. 8.0 αἷβο ἴῃ Ἐβοοϊθβιβύθϑ, '. 1ὅ. 18., ἵν. 12. : δπὰ ἴῃ 
{86 ρῬγορμϑίβ, «61. χἱὶν 28., χχῖ, 28, ὅο; Μίιοδῇ νἱ]. ὅ. 6.: ΗΔ. 
1, 6. ; Μα]. ἱ. 10. ὅσο. 
ΤῊ ῥγονο 5 οοσαγτίηρ' ἴῃ ἐμ Ν νυ Τοβίαπιθηῦ ΔΥῸ Ῥ'ΘΠΘΙΆΠΥ͂ ΘΆΒΥ 

οὗ Ἔἀχριαπδίϊοθ, ΜϑΗΥ οὗ ἔπθῖὰ 8γθ ἴῃ 86 διποπρ π6 «6078, δηᾶ 
Ὑγ6 16 ὑμογϑίοσ δἀορίβα ἔγοτω οοπισλοη 116. [πὶ {π6 μαπαβ οὐ ΟἸτῖβθί 
ἀῃα [86 Δροβί]68, {π6 ὺ δοαυΐγα ἃ ὩΘῸ ΔΡΡΙΙοδίοι ἃπα Πρ 6᾽ ΒΙΘΠ1Π- 

ΘΌΠΟΥ. ΥὙΝΊ δαμλῖγαθ]6 βασ οι ἀπα ργορτιθίυ, (ΠῸῪ ἅτ δαδρίβα ἴὸ 
16 βρίυἰῦααϊ ἀπ πίρμου ἰρδοδῖηρ οὗ [886 ποὺ αἰβροηβαίάου. ὙΠΟ 
Δοααϊ 6 δ ΟΥἿΡΊ ΠΑ Πν ἀηα οἰθρᾶποθ Π]οἢ {π6 Ἰούξογ-ἰουΐηρ; ῬΒΔΥΊΞΘΘ8 
σου που πᾶν σίνοη πο. ΤῊὰΒ {86 ῬΥον ΥΡ, “ἧς Τὖ 15. ΘΕΑΒΙΘΥ [ῸΓ ἃ 
Ο8Π16] ἰο Ῥ855 {πγοπρ {π6 ογα οἵ ἃ πβθβᾶϊθ," ποι ΟἸγιδὺ αὐίθυβ, ἃ8 
τοοογᾶοα ἴὰ Μαίί. χῖχ. 24.:; Μαγῖς χα. 2. : 1μακ χυῖ!. 26., 15 Τοππα 
ἴῃ {π6 Ταϊμιαᾶ, ἀπᾶ μα θθθη οαγτοπῦ Ὀϑίογα {86 ἰταα οἵ οὖν Ἰμοτγὰ ἴῃ 
ἃ ΒΟΉ ἀἰβδγοαῦ ἔοττα : {π6 οἰορηαπὲ 18 [π6 διιίτααι ταθηποπθα 1ῃη- 
βὐραᾷ οὐ {86 οὔτ]. [10 ἀθβουθεβ δὴ παροβϑι ῦγ. [ἢ [1|κ6 τ ϑηποΓ, 
ἴο οσαδὲ ἐδιο ὅϑαπι οἱμέ 0} οπιθ᾿5 εγ65 δι ἰο με ἐΐε πιοίθ ομέ 97 ἀποέϊεγ᾽ 5 
θγ6 (Μαί!. νἱϊ. 8, 4.), οὐσὰν ἴῃ {ῃ6 Ταϊπιαᾶ ἴῃ {π6 βᾶπλθ 86η86. ΤῸ 
βίγαΐῃ ουὐδ ἃ σπαῦ 8Ππ4 βυγα! ον ὦ οατλ6 1] (Μαίῦ, χχῖῖ. 24.} 18. αἶβο ἃ 
ον Ίβ ργόνοῦρ. Τῆδ θθϑί ποσκ οα {π86 ρῥγονθῦθβ οὗ (886 Ν 6 Τοβία- 
τηοηῦ 18 511 (μαι οὗ γογβέυβ, 126 «ἀασὶὶς Ν. Τ΄. Ζιαέγίδα, ἔγοτα Π]ΟᾺ 
ἸΩΔΗΥ͂ ΘΧΘΙΏΡΪ68 ἅτ (δ Κη ἀπά ἱπβογίθα Ὁ. Τραῖπο ἴῃ ἷβ οαϊ!οη οὗ 
ΟἸαβϑίαβ. ὙΠῸ ὕπνο Ῥοοῖκβ οὗ Ὠυυβίαβ, Ομ] Ηγ οα {86 Ῥγόνουῦβ οὗ {π6 
ΟΙΑ4 Ταβίδιαθηΐ, το ἴῃ {π6 πἰπίμ νο]. οὗ τμ6 Οὐ οὶ δου. ΤῊ ΤΟΥ Κ 
οὐ ϑομβοίίαβ οὐ [86 ργονθυρβ οὗ {π6 Νὸνν Τοβίδιηθηῦ 18 ᾿ΠΙΘΓΙΟΣ [οὸ 
ἐπαὺ οὗἩ γογβέίαβ ; δπᾶ {παᾶΐ οὗ Ζϑῆπου 15. ᾿υταθοσῖηρ, ὑπουρῇ ἸΔΡοτΙΟ 8. 
ΠΠΠὰβίταίλομβ οὐ {86 Νὸν Τοβϑίδαιθηὐ ργονθιρθ 4.6 ρίνοη ὈὉΥ Πλρθύοοί 
ἀπ δομοοίέσθη ἴῃ {ποὶῦ όσα Ηοϑγαΐοα εἰ Ταϊηιμαάοι, δυνά αἰδὸ ὉΥ 
Βιαχίοτε ἴῃ μ15 ΒΑΡ Ιμῖο δπᾶ Ταϊμλπαϊο [μα σῖοοη. 
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ΟΉΑΡ. ὙΠ. 

ΤῊ; ἹΝΤΕΒΡΕΕΚΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ῬΟΒΤΙΟΑΙ, ῬΔΕΥ͂Β ΟΕ ΒΟΒΙΡΤΌΞΒΕ. 

ΤῚΝ {μ18 ομαρίου νγ 5881} δπάθανοιιχ' ἴο Ὧθ 88 Ὀυ]ϑῦ ἃ5 ῬΡο55310186, θθοδιιβ8 
ΤΒογΘ ἃΓΘ. ὯῸ ῬΘΟΌΪΑΙ ΟΔΠΟΠΒ. ΘΡΡΙΙΟΔ0]6 ἰο ἰμ6 ᾿πἰογργοίδίιοη οὗ 
Ροθίσυ. Ῥσοβθ ἃπᾶ ροθίσυ τασϑῦ θ6 δχρίδι πο ὈΥ {Ὧ8 βᾶτηβ τηθίμοά. 
Τὸ 1] 6 πϑορββαυΎ ΒΟΎΘΥΟΙ ἰὼ ρδησθ αὖ {π6 ηδίασο πᾶ οἤδγδο- 
ἰουιβῦοβ οὗ Ἡ ΘΌΓΘΥ Ρορίσυ. 

Μοβὺ οὗἩ {μ6 ομαγδοίουιϑίϊοβ οἵ ἩΘΌΥΟΝ ῬοΘΟΥ ἅτ {Π6 βϑτὴθ ἃ8 
Ὀ6]οπρ’ ἰο 811} ροθίσυ. Τῆθδβθ ὑβογθίοσθ πϑϑᾶ πού μ6 βίαίβα,. ὍΤμδ α18- 
ἘηρτΙΒῃϊπρ' ἔδοίαγα 18 Τοαπα 1η [6 ῬΘΟΆ]ΔΥ ἔοστα ἴῃ ὙΥ Β1ΟὮ 1Ὁ ΘΧΡΥΒΒΒ6Β. 
1Ἰᾶθαϑ. ΗΒ 15. Θοττ ΟΠ] Υ οα 1166 ραγαϊοίδηι. Ῥαΐμου βμοα!α 10 6 
ἰογιηοά, τ ἘΣ 4]4, ἐμοισἠέ-τψέδηι ', θῖποθ [16 βθησηθηΐ 15 80 α15- 
ἐπὶ θαίϊοα ἐπαῦ {86 ἢ] ᾿ροτὺ ἄοθθ ποὺ δοπια οαὐ ἴῃ 1655 ὑπ8ὴ ἃ ἀἸΒίιοἢ, 
ΤῊ Ῥϑου τιν 15 ᾿π {πμ6 Βυ δύθποθ τη γ6 ΤΠ8η ἴῃ {8.6 ΤΟ 6 ΤΌΥΤΩ.---- ΟΥ̓ 
ταῖμου (86 βυϊρβίαποθ ρῖνϑβ υ186 0 {π6 ἔοστη ἃ58. ἃ βιϊ6}}]6 γϑμῖοὶα ἴῃ 
ὙΠ ἢ 1Ὁ δ οα 65 1056}. Υ6 518}} σϑίδιη ὑπ6 σοι 806} δίϊοπ. 
»αγαϊοζίϑηι. 

ΤῊ τ βηηΐοαὶ ἔοσι οἵ Ηθρτθιν ροθίυυ μὰ8 ρίνθη σὶβθ [0 ἸΏΔΏΥ 
ἀϊβοιαββίουμβ δια ἰγοαῖβοβ. [6 ὟΥ οὐΐθ" διγδῆροβ ἴμ6 αἰ ἴογθηῦ ΟΡΙΠΙ ΟῚ 8 
ππᾶον ἐμ 6 Ὁ] οστἱπρ μ6868: --- 

1. 10 μδ8 θθϑη τηδὶ πίαϊηθα ὈΥ τηϑην, ὑπαῦ ΗΘΌΥΘΥ ῬΟΘΟΓΥ ῬΟβΒΘΒΒ65 
γτηθίγιοαὶ ἴδοὺ δηᾷ νοχβιβοαίίοα, τ βοὴ ΠΟΥ δἰοταρύ ἰο ἀθῆπο δπὰ 
τοβίοσο ; Ραῦ ἴῃ ἀδθβουθίπηρ (86 ομαγδούου οὐ ὑπ6 τηθίγϑ, ὑΠ6Υ ἃῦθ ποὺ 
ἈΠΘΗΪΤΩΟΤΒ. 

(α.) ϑοταβ δββοτίϑα ἃ ψυβι ποδίζομ δηδίοροιβ ἰο [86 ατθοὶς δπα Τιαἴϊῃ 
τηρίτεβ. Ηρσχο ῬΒ11ο, Φοβορυβ, ἔαβοῦιαβ, δ γότηθ, Ἰϑιάογα οἵ ϑραΐῃ, 
416 τοίοσγοα ἰο. (Οὐδ θγα]6 γοῖρηῦ μᾶ8 Ὀθοπ βαρροβθα ἰο δοίοπρ' 
ἴο (88 Δ στ οηβ οὗἉ οϑοριβ, 0 ἴθύτηβ {πὸ νουβιβοδίίοη οἵἨ Μοβοβϑ᾽ 
βοησ' οὗ {ὐϊυχαρἢ αὖ π6 Β.6α ὅ3ϑα ᾿εχαηιθέεν,, ΔΒ. 8.180 {86 ΤΆΓΟΥ 6}1 βοῃρ' 
οὗ Μοβοβ; δπᾶ τϑργϑβοπίβ {Π6 Ῥβαίτηβ οὗ 1ανυἹα ἃ8 οοπβιβίηρ οἵἁ {11- 
τηϑίου 8ηα Βδχϑιηθίοσ γοῦβθθ. «6ΥΌ 6 ̓ 5. ΟΡΙΠΙΟΩ 00 [85 ἰ6Θα ΟΥΘΙΒ 
δου πὰ. Ηδ γοργθβαηΐβ {88 Ῥβαὶπηβ ἃ5 Θοπβιβύϊηρ' οἵὁὨ Ἰϑχηθῖο, 8] 0810, 
ἃθᾶ βαρ ἢῖο γοῦβθ, {π {π6 οἄθβ οὗ Ἠοτδοθ ἀπά Ρίπαᾶδν, 8116 {86 
ψοῦβα οὗ 4000 15 βοχϑιηθίου δηα ρϑηἰβιηηδίου. 
ΤῊ ναιϊουβ αὐϊοιαρίβ ἰο ἀθῆπα {86 ἰανγβ οἵ Ἡ  ρτον τηϑίσα μᾶνθ 

Ρτονυνβα αὐΐοσ Δ] το. (ομιαν, Μαοιβουαῖα8, Ηδγο, δ᾽: ΥὟ. ὅομοβ, 
ὅτονο, 8] βοὑΖ, μανο βρη} ΠΥ (8116, 

(δ.) ΟΥμιοῖβ τιαϊπίαϊπθά {μπαὺ 1μ6 ἩΘΌΥΘΥ ῬΟΘΕΓΥ ῬΟΒβ68568 ἃ ἔγθθ 
νουβιβοδίίοι, ἃ 51... 1. 5. ΜΜΙιΟΒΔ6118. 

(6.) Αποίθοι οἷδββ ἐπουρὺ (Π6Υ ἐοαπα ταγταθ οὐ βοταθίβίηρ' Π|τὸ 10, 
ἴθ Ηθῦτον Ῥοθυ. ἀἀτποηρ οἴμοῖβ, Δυρυβίπα ἀθα 1ὼ6 Ο]οσο Ρ6- 
Ἰϊονθᾶ βου ΑΙ {μαῦ οδθ 86 οοποράρᾷ ἰὸ {θὰ 18, {μα΄ Ἰπβίδῃιοθβ οὗ 

γγταθ ἄο οοουν ἰπ {πμ6 ΟΙΑ Ταβίαπιοπθ; Ὀαὺ {με΄ ἀο68 ποῦ Ῥγουθ {πρὶν 
Ῥοβιῦομ. β 

1 Τῦῖο φορυϊβοβοῃ ΒύσΠοΥ ἄ68 ΑἸίθη Βυπᾶορ, Εχβίον ΤΟΙ], Ρ. 68. 
3 Τηιχοάποιοη ἕο 1Π6 ῬΒΔ1Π15, ἐγδῃβδίθᾶ πη {π6 Ατηθσίοδη ΒΙΡΠ164] ῬΘΡΟΒΊΓΟΥΥ ἴον 1888, 

Ρ. 479. εἐ 56ᾳᾳ. 



420. ο Βιδίϊοαϊ 7Ζηϊογργοίαϊίοη,. 

(4.) Οἰδοιβ, ἐπβουρῆ ἀθηγίηρσ [86 οχιβίθμοα οὗ ἃ ῬΓΌΡΟΙ τιθίγο, μο]4 
αὖ {86 βϑῃλθ ἐΐτηθ ἐπαὺ {μ6 ροθίσυ νγὰϑ δααρίθα ο οϑγίβιη τη 6] 168, 
ΜΉΙΟΝ που]α 5.1 ᾿τρ]ν {πΠ6 προθβϑιυ οὗὁἨ βοτηβ βογύ οἵ βυ}Άῦ10 τηθὰ- 
ΒΏΓ6, Ῥ(οιοσ, γαη ΤΙ ἀπ οἰμοῖβ Τμουρηῦ 80. [Ὁ 15. π861658 ἴὸ 
Βῇον {Π6 ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΗΘΒΒ οὗ [815 ν1θνν, 88 1Ὁ 15 Δρρδυθῃΐ, 

2, Οὐδουβ 8] ον ϑᾶ {παὺ {π6 ΗοΡγονν ῬοΘΌΓΥ ῬΟββθβ865 ἃ σϑυβΠοϑΌοπ 
Ὁ ΒΙΟΙ 18 Ἰοδῦ ἰο υαβ δπᾷ οδηπού {μογοίοσα Ὀ6 ἀθῆπθα. ὋΓῊΪΒ 15. {Π8 
νον οὐ ΟδγρζΖον, μονίμ, Βαποσ, 98 Ππ, Μογοσ, δπα οὐμουθ, [ᾧ Πδ5 
Ῥϑθῃ τοι θα Ὀγ 1)6 ὙΥ οὐΐβ: δηα ΥὙΥ̓ οἱ, 3 

8. ΟΥδοῖβ ἀρϑίῃ τηδιηἰοϊηδα {πῶ ΗΘΌΥΘΥ ῬοθίσΥ 15 ἀθϑαψαίθ οὗ 
τηοίσο ἀπ ἰθο, ΤῊ 15 {π8 νἱον οὗ ναγΐουβ ἰθαγηθα ἐ6ν5, δα οὗ 
Τό Β ΡΒ βοα]ρον, (α΄. 4. οββίαβ, ΒΕ. δταοη,  ἀβιπαίῃ, Ἡδγάθυ, [6 Ὀ0, 
“6 Ὑγεοίία, Εὐνγα]α, δηἃ ΤϑηΥ οἴμογθ, οοογαϊηρ ἰοὸ {1686 ὙΤΙΡΟΙΒ 
ἩΘΌτον Ροθίγυ οομβίβίβ ἴῃ ραγαζοίί θη. 

ὙΥμιδΐ ἴθ 18 τηϑαηῦ ὈγῪ ραγαϊίεοϊίθηι 3 ὙΥ αὺ 15 {Π6 πδύασγθ οὐὨ {Ππῶῦ 
ὙὨγ ΠγΩἶ681 ἔΌστα ἀββαταθα Ὁγ Ἡθῦτγον ροθυ [Ὁ 18 ἃ ΒΥτωμλθ στοὰ] 
Ῥιορουίοι Ὀούνϑοῃ {Π|6 ἰΥρῸῚ ΒΘΟΙΟ}Β ΟΥ ταθι 615 οὗἩ ἃ ρουϊοά, {Π6 
ΒΔ Π16ν θοῖπρ πορ]οοίοᾷ, μον ἀθῆποβ 10, ἃ οουύδλῃ δα Δ], τ βθτη- 
ὈΪΔη66, ΟΥ τ δἰϊομβηῖρ Ὀούνθθη {86 ταϑιη 6 Υ8 οὗ βϑορ Ῥϑυϊοα. 
ῬΡΑγ δ ]6]ἴβτη 15 οὐ ἀιῆἔουθης Κιπᾶβ, Τύ ψ1}} ἀπἴου, ΤΟΥ Θχϑιαρ!6, δοοογα- 

ἴηρ' 0 {π6 ἀΠἴδγθηῦ ἰανγθ οὗὁὨ {π6 αββοοϊδιϊοῃ οὗ 1465, ΤἼτι8 ΤΠ6 1δνῦβ 
οὗ τοβϑυρθίδποα δηα οομπίγαβὺ Ῥγοάσπος {86 ϑυποηψηιοιβ8 δα απέϊἠοίϊς 
ῬΔΙΆ]16]115πι5, 5 ΤΠΘΥ 816 1164 ᾿γ μοντ. Α ἰμιχὰ Κιπά, 1π6 ϑγηΐβοίίο, 
15. βαβθα οἱ ἃ τϑβϑι Ὁ] 806 ἴῃ ὑμ6 ΤΌτπι οὐ σοπδίποίοι δα ὈΡΓΟΡΎΘΒΒΙΟΙ 
οὗ ἐμ ἐπουρμίβ. Τμυβ ψ)ὸ Βᾶνο {πΠ6 ΒΥ ποηυπλοιβ, δηξμοίο, ἀμ 
Βυπίῃοίο. 

1. Τὴ6 ϑδυποηψηῖοιβ. ἴὰ [8686 Ῥ818}16] 11π65 {8616 15 ἃ ΘΟΥΓΘΒρΡΟΩ- 
ἄδποα οὗ οπϑ ἰο δποίμοι, ἴῃ ἐθιταβ πΘαΥΪΥ Θαυϊγαϊθηῦ ἅμα Θσρυθββῖπῃρ 
ΒΡ Βύ 1410 [μ6 5θηγ6 561806.,. ΕὟὌΣ ΘΧΔΙΏΡΙΘ, 

ΘΚ γο Φοβονδῃ 8116 ΒΘ ΤΟΥ 6 [οὐ πᾷ, 
(811 γο ἀροη ᾿ἷπὶ Ὑγ 8116 ἢ6 15 ΠΘΔ’. 

(18. ἵν. 6.) 

- ΤῊΪϊ5 βρθοῖββ οὗ ραγϑ]]ο] δπι 15 βαϊα ἐο θ6 {16 τιοβὺ ἐγοαπθηὺ οὗ 8], 

Ῥτϑυδηηρ' ΘΒ ΘΗ͂Υ ἴῃ 086 ΒΒοΥΊΘΥ ῬΟΘΙΔΒ, ᾿π ἸΔΩΥ ΟΥ̓ 1ῃ6 ῬβδΙπηΒ, δῃα 

οἴἶθα ἴῃ ἰβείαῃ. ΒΙβμορ «6000, αἴνονῦ οὐπ]οϊβίπρ Του ἐπ 5 ἀθβπίοι οὗ 

10, Ῥτοροβαβ 8ποῦμο ἀρρϑι]δίϊομ 88 τλοτθ Βυ1080]6, Υ]Ζ., σοσπαΐε, ἴο 

ὙΠΟ γα 866 πὸ φοοᾶ οβρ]θοίζοθ, ΤΠ πᾶῖὴθ, ΒΟΥΤΘυΘΥ, 18. οἵ {π||6 
ταοιηθπύ, Ῥγουϊθα 1 Ὀ6. Ὀοτπθ ἴῃ ταὶπα {Ππῶὺ βυποηψηιοιι8 (068 ποῦ 

ἸΏΡΙΥ ὁτασὲ Ββαιηθηθββ ἴῃ ἰάθα πᾶ ἔοτιη, ΤΉΘΥΘ 18. ἃ φεπεγαὶ τϑ- 

ΒΘ ΡΙαποθ Ὀούνγθαπ {6 ρΆ18116] 11πθ8θ, Βαῦ νι οδ]θοὺ ο δποίπον 

Ῥτοροβθᾶ βιπθηάαϊίοη οὗ πϑηιθ, νἱΖ., σγαδαίίοπαϊ., ἃ8. ΘΟμγθυ ηρ᾽ 8ῃ 

Ἰᾷθα νν Β1Οἢ 15 ποῦ ροποτα νυ Τοαπά, ἀπ ἀβοθηῦ ἔλοτα 8ρέοῖθα ἴο σεηλιδ, ΟΥ̓ 

ἃ ἀοβοοπὺ ἔγοτα φθημ8 ἰο βρεοίθ8δ. ΤΉΘΙΘ 18 ποῦ ὈΒΌΔΙΠΥ 8 ἈΒΟΘ Βα Ώρ 

ἴῃ {86 βοοομπᾷ οἴαυβο ἀῦονα ἰΐ6 ἢγβὺ, 8ἃ5 «60 [85 δβδβουίθα δπᾶ θῃ- 

ἀρανουγαᾶ ἰο 5Β!ονγ ὈΥ̓͂ ΘΧΒΠρΡ]685. ΗΒ δσρίδηθίιοῃβ οὗἨ {π6 Ῥϑββαρϑδ 

αὐδιορᾶ γα ἱπρϑηΐοιβ, Ὀὰὺ ΔΥΕ 1 Ποἷ8] ἀμᾷ [ἀγ- ϑίοῃθα. 
2, ῬΡΑΥΆ1]16] 11π65 απέϊἐΠιοέϊς 1.6 Τμοβα ἴθ ν ΒΙΟἢ ὕνχο 11π68 ΘοΥΤ ϑρομα 

1. Τηιτοάαοσίίοπ ἴο ἐμ ῬΡβδΙτη5, ὅσο. Ρ. 486. ἐἐ 56η. 
2 ΠῊς Μοβϑίδῃ 88 ργοάϊοιοᾶ ἴῃ [λ6 Ῥοπιαϊουοα δηᾶ ῬΒΑΪπΊΒ, Ὁ. ὅ. εἕ δέᾳῃ. 

3 ΒεῪεογρά Ττογδίαχο, ᾿. 84. δέ δέσῃ. 
4 ῬγοροΞοᾶ ὉΥ ἃ ττῖτον ἴθ [π6 Βγιο5}} Οὐἱος ἔογ 1830, ΡΡ. 58ὅ, ὅ8θ. 
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Μ ἘΔ ὁπ6 ἀποίμο ὈΥ 8η ορροβίίομ οὗἁ βϑηὐτηοπίβ δηα ὑθυπιβ, ΤΏ Θη 
1π6 βϑεοοπᾷ 18 οοπίγαβίθα πιΐῃ {86 ἢγβί, βοιῃθίηθβ ἴθ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙΒ, 
ΒΟΙΙΘΟΙΩΘΒ [ἢ Β6ΏΒ6 ΟΠΪΥ, ἃ8 

ἘΔ] ἀτὸ (Ὧ6 τνουπᾶβ οὗ ἃ ἔποπα, 
Βαΐ ἀροοι [Ὁ] δῚ6 ἘΠ6 ΚΊ58608 ΟὗἨ 88}: ΘΏΘΙΩΥ. 

(Ῥτον. χχυῖ 6.) 

8. ῬΑΓΆ116] Ἰἰη65 ογηέ οί ΟΥ̓ δοηβἔγοϊυθ ἀγο σιθη [Π 6 ῬαΓΆ]]6Π18) 
οΟμΒΙβίβ ΟὨΪΥ ἴῃ (86 5ἰταῖδν Ότπὶ οὗἁ οοπϑίσπούοι; ΜΏΘη {Π6ΥΘ 18. ἃ 
ΘΟΥΥΘΒρΡΟΠδπΟο6 8π4 Θαιδ! γ Ὀούνθθῃ αἴ υθηῦ ῬΓΟρΟΒΙΠΙΟΠΒ ἴῃ τοβρθοῦ 
οὗ {86 5886 δηά [τῆ οὗ {ῃ8 “8016 βοπύΐθμοθ δπᾶ οὗ {π6 οοηϑεϊαθηῦ 
Ῥατίβ ; Βιοῖ 85 ΠΟ. ΔΏΒΥΤΟΙΙΠΟ [0 ΠΟΌΠ, ὙΘΥΌ ᾧο γϑυρ, 1π θυ τόρ γ9 
ἴο τηὐουτοσαίνο. ΤΠα8, 

ΤΟ Ἰὰτ οὗ Φβο βονδῇ 18 ροσίθοί, οομνθυηρ' (16 Βο0Ὰ]; 
ΤῊ ἐαβυ ΟΥ̓ οὗ Φομουδὴ 15 ΒΌγ6, τηϑκίηρ ΥῖΒ6 [Π6 βἰταρίθ, 
ΤῊ γυϑοθρίβ οὗ Φϑβονυδῃ ἃτὸ τίρῦ, το]οϊοίηρ [π6 Ὠθατῦ; 
ΤῊ δοτητηδηατηρηΐ οὗ Φοθονδὶι 18 οἸθαῦ, ΘΠ ρ θη ηρ [86 ΘΥ685; 
ὙΠΟ ἔδθαν οἵ Φοπουδῃ 15 ράσο, δ ἀπυϊηρ᾽ [ῸΓ ΘνΟΓ; 
ΤΟ ἡαάρτηοπίβ οὗ Φ θονδῇ ἃγὸ ὑσατ, [ΠΟΥ ἀγα ΔΙ ορομοΥ Τρ ΘΟΙΒ; 
Μὸοτο ἀοβίγϑ]α ἔμ8π ρο]α, δα ΓδΔη τηποὴ ἤπθ ρο]ά; 
Απᾶᾷ β'χϑοίοσ [ῃ8ῃ ΒΟΙΘΥ, δηα 86 ἀϊορρίηρ οὗ ΒΟΠΘΥ -ΟΟΤΏ 5. 

(84). χῖχ. 7-.10.) 

Ββρθοίηρ; 680} οὗ {π6 {ἢγ8 8 ΒρΘο168 60} οὔβογυββ, ἐδδὺύ 10 δατα!ϑ 
ΤΩΔΏΥ͂ Βα οταϊπδΐθ γϑῦοίῖθδ: δηᾷ {δμαῦ ἴῃ οοταδιπαύϊομα οὗὨ σνϑύβοβ, {Π6 
Βουθγᾷὶ Κη 5. ἅτ ρουρϑύμδ!ν ᾿πὐθυμπρ]θα : οἸουτμηβίθησαβ ΤΒΙΟἢ αὖ 
Ομθ6. δῃ]ῖνοα δηα Ὀοδυ νγ {π6 οοτηροβιίίομ, πα γα ΠΟῪ στο 
ῬΘΟΌ]ΙΑΙ ἀιβιαποίμϑϑβ 8μα ῬΥθοΙβι9η [ο {86 ἐγαῖῃ οὗἨ ἐμοπρἱ, 

4. Αποίβμου νατϊοῖν οὐ φραγα ]ο] θα ροϊηΐοα οὐ Ὁ. «760 3, ἀπά 
αἰοναϊβα ὉῪ ὑνο οὐ ἴθγθθ Ὑσιο β ΔΤΟΥ τὴ ἰηΐο ἃ αἰδέϊιοέ οἴα88, 088 
ἐουσ τ, 18. οὐ] οα ἐπέγουογίεα, Ἡδτο {μ6 βίδῃζαβ ἃγ6. 80 οοῃβίχποιθα, 
πὲ τυ μαΐθνου 6 {86 πυποθοι οὗ 11π65, {μ6 ἢγϑὺ 11η6 5881} 06. Ῥᾶ14116] 
ψᾺῸ {86 απ, {Ὧ6 βοοομᾷ τ [6 Ῥοηα]  τηαΐθ, δηα 8ὸ ὑμσοιυρμουῦ 1ῃ 
ΔῈ ΟΥ̓ΘΥ ἐμαὺ ἸΟΟΙΚΒ 1 νγαγά, ἃ 8 

ΜΡ 5οῃ, 1 [ἴπ6 Ὠθδαγύ Ὀ6 ψ]56; 
ΜῈ Βοαζΐ 8180 584}} σϑ]οΐθθ; 
68, ΤῊΥ ΥΘῚἢΒ 58}8}} ΥΧο)ο͵ 06; 
ὙΆΘα ΤΥ 1105 Βρθὰκ τἱρμῦ Τὰ] ηρ5. 

(Ῥγου. χα ῃ. 15, 16.) 

ὙΠ τορατὰ ἐο {π18 Φουσ ἢ Βρθοῖθθ, Ὑ σον 1Ὁ ΒΙΤΩΡΙΥ 88 {86 
οἴερτίηρ οἵ ἱπροπυῖγ. ΥΥ 6 ἀο ποῦ Ὀ6]16νο ὑμπδῦ 1 νγὰβ θυϑῦ ἱπίθπαοα 
ὉΥ͂ ΔΠΥ οὗ 186 βδογϑα τυιῦοβ ὑπαὺ ΠῚΒ 11ηΠ68 Βῃοι !α Ὀ6 τϑϑᾶ ἀπά οοπ- 
Βίγυοίοα ἴῃ παῦ ταᾶηποῦ. ΑἸῚ {ὰ6 ϑχϑιθ]οβ σἴνοη ΟΥ̓ «760 806 
ΒΏΡΙΥ ΘΧΔΙΏΡΙ65 οἵ 11πη6 [Ὁ] ηρ' προπ 11π6θ. Απᾶ γγ7α τηᾶν βδν οὗ 
{86 οἴδοι ἴθγθο, νι [86 πυτηούοῦβ βυἀινιβίομθ ἀμᾶον ἰμοτὰ τ ΊΟἢ 
Τιον τ θᾶ 60} Βανα ρίνϑῃ, ὑμαῦ ποὺ ἃγθ οὗ πὸ ἱπιροχίδησθ, [Ὁ 15 
ἀουδεα! τ βούμοσ [86 ρορίϊοαὶ ραγίβ οὗ δουιρύασα ὁδῃ 6 οἰαββιῆθα ἴῃ 
ΔΉῪ ἀἰδυϊποῦ Οὐ ἀβθ.] τλϑηποῦ ἴῃ τοϊίϊοη ἰο ὑμ6 πδίατο οὗ [16 Ὑβυίθτα 
ΟὈΒΟΥΥΔΌΪῈ ἴῃ ἐμο. Τῇ τογίμηῖοαὶ ργορουοι ἴθ {86 ρατίβ οἱ 
Ῥουϊοᾶβ, δπϑᾷ ἴῃ ρουϊοἶβ ὑπο βοῖνοϑ οουαραιθα 18 ΟΓ6. ΔΠΟΙΠΘΥ, 18 80 
τη] ΐουτη δηᾶ ναγϊθᾶ {παῦ νγα οδῃ ρεγοθῖνα μὸ βοπϑῆῦ ἔτΌτὰ αἰξοπιρίληρ; 
ἰο οἰαββεῖν 6 Τὸ δἰπιοϑῦ οἰ 688 οἰδβϑιβοδίϊοῃ. 

1 βαογρᾷ Τ οταίαζο, Ῥ. 27. 2 ΤΡϊά, Ρ. ὅδ. 



428 ος δι δίϊοαὶϊ ΠηξογρΥγο απο. 

Ὧδ οί μα8 ρίνϑῃ ἃ αἰ βογοπὶ οἰαββιβοδάομ ότα {πᾶ οἵὗὁἨὨἁ ͵Τιον τ, 
ὙἸΓὮ ταδην ταΐποῦ ἀἰνίβίοπβ ἀπᾶθυ βαοῖ, αἴζον Τὸν {8 ΘΧΘΙΙΡΙ6. 

Τ. ΤῊ οτἱρίπαὶ, ρογέθου Κἰπᾷ οὔ ρβγδ!]θ]5πὴ οὐ ταθγα 6 5, ΘΟΙ ΠΟΙ ἀἸηρ' 
αἰ τηρίστα ἀπά τογταθ πἰτμοὰαῦ Ὀοίπρσ [π6 βαπλθ ὙΠ πο. ΗθΥθ 
(6.6 18 ἃ φογίδοῦ τθβοιιθαποθ οὐ Δα {6518 οὐ ἐμοτιρ 8, 80 ὑπαῦ {86 

Ῥγογᾶ5 Δ1΄6 δαθ8] αὖ ἰοαβῦ ἴῃ {Ππ|61 ΠΌτΩ ΘΓ, ἃ Πα Βοιηθίηθβ ὕπο γθ 18 8150 
ἃ οοτίαῖϊῃ Τοβοιθίδπος οὗ βομυπά. 

᾿ς Αδδῆ ἀπ Ζ,]Π6}, ΠΘΔΥ ΠΥ γοΐοο ἴ 
ὙΥΐνο5 οἵ Γιδτηθοῖ, Τοοθῖνα ΤΩΥ͂ ΒΡΟΘΟΝ 
161 5167 ἃ τηϑῃ ἰὁ0 ΤΥ ψΟΘηαϊηρ, 
Απᾶ 8 γοπῃρ' Ιη8η ---ἴο ΤῊΥ͂ Βατί : 
1 Οδἷῃ νγἃ8 ἀυθηρϑᾶ βϑύθῃ {ΠΠῊ68, 
ΤΏθη 1,ΑΤΆΘΟῊ ---- ΒΟΥΘΏΓΥ͂ {165 Β6ΥΘΠ, 

(εη. ᾿ἴν. 23.) 

Ἡοτα 81] 18. πραυϊν δαυλὶ δχοθρί {μ6 θ]δθθ8 τρᾶγκοα τι ἃ αΔΒἢ, 

ὙΠ ογα {Π6 ποτιάβ αϑύῦ θ6 ΒΌΡΡ 164 ἔγομι ἐπ6 ργθοθαϊηρ' τηθη θυ. ΤῈ6 
ΤὨγΙΩΘ 18 ἩΘΟΘΒΒΑΤΊΪΥ οταϊἰοα 1ῃ {Π6 ὑγϑηΒ] Δ [10Ὲ. 

11. Τῆια οχίθγμαὶ ργορογίϊοπ οὗ ψογᾶβ τλᾶὺ 6 ἀποαμδ], 85 

Υα Κίηρβ οὗ [Π6 δαυίῃ, βίῃρ αοᾶ: 
ἩδΔΥΡ ἰο {6 Ιτᾷ ! 

(Ἐβαδὶ!ὶ. ᾿κν1], 88.) 

ἩΓα πὸ 1688 ἔμᾶπ ἤνβ βρϑοὶβθβ οὗ [Πη6 ἀπϑαπδὶ ρϑΓΆ]]6] 151 ΓΘ 61" 
τηογϑίθα δπα Π]υδίταίοα Ὀγ 1)6 ΥὙΥ̓ οἰίδ. 

111. Οαἱ οὗ {μ6 ραγδ!] 6] θὰ τυ μῖ ἢ 18 το μαογθα ππθαῦὰ] ΟΥ̓ οὁπ6 οὗ 
ἘΠ6 τρϑυλθο β 1.868, ἴῃ {Π6. οα58 οὗ ἃ 511] ρσγβαῦθυ. ἔμ] 688 οἵ ὑμουρβύ, 
ἃ ποίμοσ, ἴῃ πο 0Ππ6 Θαυλ! ν 15 τοϑίογοα Ὀγ θούῃ τοι  Υ8 ὈΘΟΟΓΆΙ Πρ; 
οοΏΡ]6χ. Ηογα τἱοθηθ88 οἵ ταδίίου 18 Θοιηδιηθα πιτ ρογΐθοῦ ὑτόρου- 
τοι οὗ ἔστη. {πᾶν {815 Πμαδᾶ 4180 ἃγ6 νυ }ου 5 Βα ΡΙΨΊΒΙΟΙΒ. 

ΜΥ 118 15 βροῃΐ 1 συιοῖ, 
Αῃᾶ ΙΩΥ γοϑῖβ [ἢ βρῃϊηρ ; . 
ΜῪΥ βιτθηρῃ 8116 1} ὈΥ Τλ68}8 ΟΥ̓ ΤΥ ΡΘἸβητηθηΐ, 
Απᾶ ΤΩΥ̓ ὈΟΠΘ6Β5 ΔΥῸ σΟΠΒΙΠΙΏΘΩ͂, 

(Ρβ8]. χχχὶ. 11.) 

ΤΥ. Τῆιο τἈγίμταῖοαὶ ράγΆ]] 6] στὰ 15 {μαἴ τυ Ἀϊοἢ ᾿δ5 ἃ. ΒΙΤΆΡΙΥ οχίοστα 
ΤὨγ Πμλ164] ἔοστη, Βα οἢ 88 ΤΥ τη 18, ἡ πουαῦ ΔῊῪ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠάΘη66 ἴῃ [Π6 
1468. [10 σομββίβ ΒΙΏΡΙΥ ἴῃ {Π6 ἔοστα οὗ [86 ρουϊοᾶ. -Ηοσα ἀρϑῖῃ ΔΓΘ 
ΨΆΓΙΟΙΒ ΒΟ αΙΥΙΒΙΟΉΒ. 

ὍΜοΥθονοσ ὉΥ͂ ὉΠοτὴ τγᾶ8 ΠΥ βοσυϑηῦ παγηθᾶ; 
Τὴ Κοορίηρ οὗ ἔβότὰ {πο γὰ 18 ργοδὺ τοναγά. 

(Ε8μ4!. χῖχ. 12.}} 

ΤΏοΒ6 ΜὙ0 αἰΐδοῖ ᾿τηρογίδμοα ἰοὸ ἐπ6 βυρ]θοὺ οὗὁὨ ρδγδ]] 6] 18 ν1}] 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ 8566 {πα 1)6 Ὑγοὐΐθ δ8 οδυυιθα ουύ {π6 βυβίθια οἵ Τωονίἢ 
8.Π6 ΟΥΠΟΙΒ 1π 80 ᾿ΠρτΟνυ θα [ΌΥΤΩ. 
να οδηπούῦ ρα {81ηκΚ, Βοσθνοῦ, ἐμδὲ 411 σοι δἰξοτηρίβ δυηοαπύ 

ἴο 1016 εἶδ βδῃ ἱπῃρϑηϊοιβ οἴοτλίβ ἴο ᾿πὐτοάποθ οἰ βϑιποδύοη. πὰ 
ογάθυ, οὐ αὖ ἰθαβί βοπιϑίμιμρ κα γᾶ, ᾿πίο ἃ βαρ]θοῦ ἡ ΠΟΒ6 ὙΘΥΥ͂ 
παΐατο Το]θοΐβ ἔμθ. 6 Ὀοίιονο {μα {π6 Ροοίσυ οἵ {η6 Ἡ οργονβ μαᾶ8 

ὁ Ταϊγοὐιπιοίίοη ἐο ἐπ6 ῬΕΔ]τη5, ὅσο, Ὁ. 496. 
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ἃ οοτίδῖη γμυ τοῖοι] ἔοστα βμαρϑα ἴον {Π6 πηοϑῦ ρᾶχύ ὈΥ {6 παίυτα οὗ 
[π6 Ἰμουρίθ:; {μαὺ 1Ὁ 15 ἀἰδβάηρυθηθα ΟΥ̓ {818 ρϑουαγν, [ἢ ὈΥ ΔηΥ 
ΟὯ6 οδατγβοίουιβεο, τόοτὰ {86 Ῥορίτυ οἵ οἴμοὺ ῬΘΟΘΪ65; Ὀαΐύ 108 γαυιθίϊοβ 
ὙΘΙΘ ΠΕΥΘῚ τηραηὺ ἰο 6 τοαἀπορα ἰο ταΪθ, Δη6 Δ1ΓΘ 1ῃοΌΡΆ 016 οὗ 1{. 
'ΤΉῊΘ βδογϑᾶ ροϑίβ ὑγ6 6 ΘΟΙΏΙΠΟΏΪΥ {γαμη 6164 ΟΥ̓ ΠΟ ΔΓ Π 614] αἸβίιηο- 
ἰἰομβ 8Π6] ταϑαβυσοιηθηΐβ. ΤΉΘΙΥ 6685 ἴοοκ 8. οουίδη 5,806 ΤΊΟΥΘ 
ἔγθαυθμί! δηα ΟὈΒΘΥΎ ΡΥ ἰμδπ {86 ροθίσυ οὐ οὔμοὺ παίϊομϑ, ὙΠΘΓΘ 
15. ἃ Αὐπά ο γλψέδηι ἴπ 11 Ῥοθίσυ ; ἴπὶ ὑμαῦ οὗ [86 Η ΘΌγϑυγβ 1ὖ 15. Βοιηθ- 
να ὺ το ϊκοα δπα ρῥγομποηί, Βαῦ 10 οαπηοῦ θ6 ὑτουρῃῦ Ιἴὸ {86 
οροσδίίΐοῃ οἵ γτὰ]θβ. [Ὁ νὰ ἴτϑϑ, πθύχδχητη ]θα, υποομβοιουβ οὗ βυο ἢ 
ΤΘΟΊΪΑΥ ὈΤΟΡΟΓΟΏΒ 88 πᾶνθ ὈΘΘΠ ΔΒΒΙρ ΘΑ ἰο 10, Μ8ΠΥ ῥγοβθ ΤΙ ΠΟΒ 
ἔαΤ ΙΒ 85 ροοα Βρθοισηθη8 οὐ βϑυβϑυδὶ Βα ΊΒ10}}8 ἀηᾶον {πΠ6 ΘΔ πρ' 
οἶαββοβ οὗ ρᾶ18116] 11π 685 ἃ5 ἃ.6 σίνθῃ ὃγ μον, δ ΟΡ, δῃα 1)6 ὙΥ̓ οἰίο. 

Τὴ {πΠ6 γοαῖ 1831, Κοοβίου αὐδθιηρίθα το βου ὑπαῦ {π6 ῬγΆ}]6]15πὰ 
οὗ Ἰἴη685 ἴῃ ἃ Ῥϑιϊοα τηδ 6 οαΥτιοα ἔασίμογ; πα ὑπαὺ {Π6Γ6 15 ἃ ραγὰ]- 
716] 1θὰ οὗ τυογ8ε5 ΜΙ ΟΠ 6 δηΐου. [}{ οἴμοὺ ψοσαάβ, 6 ὑγ164 ἐο Βῆῃονν 
ἐμαὺ ΗΘ Ότον ΡΟΘΊΓΥ͂ 18 οὗ ἃ βἐγορἠϊοαϊ οματδοῖθυ. 8 συ θυύβθβ ὀοῃβιβὺ οἵ 
ῬΆ18116] τ θηλθ 6 15, ΒΌΓΟΡ 68 Θομπβίϑύ Οἱ Ῥ818116] νϑυβθδ, ἡ ΒΟ ἢ ἰαου Π6 6ῃ- 
αἀεοανουτχθᾷ ἰο ροϊμῦ οαὐ,} [ἢ [86 βᾶτηθ γθ81, (86 δαΐμοῦ [δύ τηοηὐ!οποα 
Ῥυ 5864 {π6 ὈοΟΐκΒ οὗὨ «00 8πα Εἰ οο]οβιαβύθβ ἴῃ ἃ (ἀϑυτηδῃ ὑγαπβί αἴ! η 
ΒΙΧΟΡΒΙΟΑΙΠΥ υγαηρθᾶ, Ηρθγθ ψγὸ οαημποῦ θαῦ δάμηγχο {Ππ6 ἸΠΡΘΠΌΙΥ 
ἀϊβρίανεα, {πουρὰ Ῥο]ονίπρ ὑπαῦ 1Ὁ μᾶ8 θθθῃ 411 θαΐ ναβίθα, Τὴ 
βίγορβιοαὶ ομαγϑούου οὗ 411] ΗΠ ΘΌΥΘΥ ῬοΟΘίΓΥ ἴου τοι 6 οοπίθηαδβ, πὰ 
ΒΊΟ ἢ 6 Ὀ6]1Θν 68 Ἀπ 561} ἴο πᾶν αἸβοονοτγθα, 18 Ἰηδρίηασυ. Α.5 γΧ086}} 
τηῖρσηῦ ὁη6 {ΠῪ ἴο ΘΧΘΙΏΡΠ1ν {Π8 5 ΓΟΡΐοΑ] οπαγαούουιβ!ο οἵ 411 ἘΠ ρ] 188 
ροθῦγ. Τμὸ Ἡθρτον ροϑίβ ἤθυυ ἀγθαιηθα οὗ βιοἢ ΒΥΤΩΤΠΘΙΤῪ 88 
γα {Π05 Ρ6 ᾿πίχοαπσρα το {ποῖ Θοταροβιίζομβ, Τ[Τύ οχὶβίβ ΟἿΪΥῪ ἴπ 
{π6 ᾿πιδριηδίίοῃ οἵὁἨ {886 ΟΥΟ; 50 [1 αὖ ἰθαβὺ 85 1ὖῦ οδῃ 6 οδ]]ϑᾶ ἃ 
ϑαΐυτο οὐ Ἡ Όγο ροσρίγυ. 

Τῃ 1839 Τα] ρυ ]Π15μ64 18 Ταϊτοαποίϊομι ἰο ἩΘΌγο Ῥοδίγυ, ἴῃ 
Ὑ ΊΟΙ, διμοηρ ΟἾΒΘΥ τΟρΡΙΟ5 οοπηθοίθα νὰ} ΗΘΌΓΘΥΥ ΡΟΘΊΓΥ, 105 ΤΌΥΤὰ 
15. 8180 ἰηνοβαραίοα, Ηργο δα δηΐθυβ ἰηΐο ἐπ6 δίαιτα οὐ γϑυβθ- τ γ πὶ 
δηα {π6 τηοαππολύϊοηβ οὗ γογβθ-ϑίχσπιοία το οομηθοίθα ἢ τ, ΤΈΉΘΓΘ 
οδη Ὀ6 Ὡὸ ἀουδὲ [μα΄ {πο γ8 ἅτ δυο ῬΧΟΪΟ Πα ΘΙ Δ 5. οα {86 Πδ- 
ἴατο οὗ γί ἴῃ {μ6 {016 ἰγοαῦίβθ; γού 1Ὁ 15 ροσνδᾶθα Ὀγ {Π6 οὁὉ- 
ΒΟΌΓΙΥ 856 [ἈΠΟ] πΘ55. ΒΟ. τὰμ ἐμτουρ 411 Εν] 85. ΓΙ ΠρΒ. 
Α ρΡογιυβδὶ οὗ 10 15 βυ ποιοῦ ἰὸ βου ὑμαὺ 1Ὁ 15 1π]ρΡΌ581016 ἰο δβοουίδιμ 
{86 ἀβοχθηύ Κιπᾶβ οὗ τἈγίθη ἡ Βῖ μὰ μδα δυίβθῃ 1η Ἡθρτο ΡῬορίσγ. 
ΤῊΘ οΥἿ16 Ῥ ΓΟ ον 68 ἃ βοχγέ οὗ δέγορἠϊοαϊ δβίγαούαγθ οσοαβιο ] }]ν, τ ΏΘη 
6 ΘΧθῃ 165 ἃ γλψέληι 9. δουογαῖ υδγ78656. ΥΥ̓ΘΤΘ ἢθ Δῇἤττηβ αὖ {86 
οομο αϑίοι ἐπαῦ ΒΘ 88 σίνθῃ ἃ οοϊηρίοίθ οχβιρηίοη οὗ {π6 Ἡ ΘΌΥΘΥ 
ψουβιποαίίου 1 411 [5 πυατηθγοιβ νυ η85 δπᾶ 1106 Π568, 1 18 501- 
Ὀτβίηρ ὑμαῦ μ6 αἸα πού ρογοθῖνθ ““ {86 ΠΙΟΘΏ868᾽ ἴο 6 {π6 γιωζθ. ΤῈῊΘ 
ψουΒο- νυ ύθτη 15 ομαγδοίουιβθα ὈΥ ἔγθοάοιθ. πι]65 οδηπηοῦ Ὀ6 γτο- 
ῬΘΙΙ͂Υ ΔΡΡΙ]64 ἰο ὦ. ὙΥαΐδθνϑι Κιηαϑ 916 τηδῪὺ {μη 6 5668 ἴῃ 1Ὁ 816 
οὐ ηρ ἰο {π6 ἴτϑϑ ρίαν οὗ [μ6 τυίδουβ᾽ ταϊηα ᾿πβριγθα ἔοι ΡΟΥΘ. 
Ἔσγα]α Βᾶ8 τηϊδίακοα ἐμ τ μοΐθ ταύ ἵπ δϑβογθιηρ ἰμαὺ δέου {μ8 
αἰ ογοπῦ Κιπαβ οὗ γγίμηῃ Πα αὐῖβοη, “ ὔῦ. οου]ὰ αὖ Ἰθηρίῃ ΒΌΓΥΘΥ 

1 366 {π6 Βίιαδίοι πηᾷ Καὶ Κοη ἴογ 1881, Ηρ, 1. Ρ. 40. 6δἐ δέῃ. 
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[6 41} δηᾷ τηαΐζα ἃ ἴτε βϑίθοϊοι ἴῃ δρρίγιὴρ οϑοῖ τ ΒΡ ΟγΕ]Υ 
ΔΟΟΟΓΔΙΏρ (0 δὴν Βρθοίδὶ οβ͵]οοί, Ὑμαῦ {818 νγὰβ δούπδι]ν ἄπο, {86 
1016 ῬοοΙκ οὗ {μ6 ἰμδιπθηΐδίζομβ οἵ Φογθπνδῃ δηᾶ {86 ΟΥΒΘΙ ἃἱρμάᾶ- 
Ἀοίϊοα] βοπρβ ἔπτη βῆ ἃ ΤΟΙ Δ 8016 ΘυἹᾶθποα; [ῸΓ ἴῃ {μοὰ νγχ6 ἤπά 
{π6 ἴμγοο τρία] αἰ βου ππαίθα ταδί Βρθοῖθβ οὐ τἈγύμτ --- 88. (ΠΟΥ͂ 
ΘΓ ἀουθὶορεᾶ 1 {88 δβιχίῃ οδηύαγυ --- ἰοῦ {86 γβύ ὀϊπηθ ἀθβιση αν 
Δ. Βοα:] οι ΒΥ οαγΥϊθα οαὐ 1 τηϊπαΐθ ϑοούγϑου (Βτοπρμουῦύ 8}1 {86 
ψογΒ68.ἢ} 

ΤῊΘ τγίμη οὗ (86 Ἡδργονβ νγὰ8 βίπιρ]6 ἀπ ππξοίίοσθα, ΤῊΘ 
ΤὨγ μοὶ αγὸ οὗ μ6 ΗθΌγανβ 18. Β66ῃ ΟΠ]Υ 1η {Π6 ὩΙΌΠ014] ἀτγδηρθ- 
τηθηΐ Οὗ [86 Ῥραΐγηβ: δπᾶ {πμαΐ 15 δαύ 1016. ΤΏ Βα] ὴΒ Χχν. ΧΧΧΙΥ, 
Χχχνυῖϊ οχὶ. οχὶ!. οχῖχ. οχἶΐν., Ργονοτῦθβ χχχὶ. 10., ἀπά (6 1,δπιθηΐία- 
(ἴοπβ οἵ Φογοιηίδι, θχοθρὺ {868 ἰαδὲ ομαρύοσ, δτὸ δ ρῃδθθίιοδ νῦν ἀγσταησϑα 
ὈΥ {86 1014] Ἰοτίοσβ οὗ {π6 νϑυῦβθβ. Ῥαΐ νοῦν ἔδθνν οὗ {656 Ῥόθῖὴθ ἃγ6 
ΡΟ ΘΟΥ Δρμαθϑίοα!. Τη ὕνσο ΟὨΪΥ, ἱ. 6. ῬΒΔΙπι5 ΟΧὶ. ΟΧΙ].. 416 {86 
᾿ἴὴ65 οὐ ΒΔ] Ουβ65 ΔΙΡΒΑΡΘΌΟΘΙΠΥ υσδησοᾶ, ὙΠ6 ἀδυδὶ σὰ]θ 18. ἰμδῦ 
ΘΔΟὮ γοῦβα Ββου]α Ὀθρίη ὙΠ ἃ πον Ἰούΐοσ, ΤΠ18 18. οἴγθῃ νἹοϊαίβα, 
Τηῃ Ῥβαΐῃι ΧΧΧΥΪ,. ΘΨΘΥῪ ΟἴΒΟΙ Ὑογ86 80 ὈΘρΡΊΏ8, θαύ ὙΠ ἸΠ ΘΥΤαρίΙΟ. 
δηἃ ομδηρα; ἴῃ Βα]. οχσῖχ. πᾶ 1μᾶγ. 111, Ώ6.6 8.6. Β60168 οὗὁἨ ὙΘΙΒ6Β 
Πανίπρ' [86 βᾶτηα 1η1{18] Ἰοιτοσ8. ΤῸ αὐδοταρῦ ἴο διαθπα {Π 6 ̓στθρυ γ1168 
Δ ἀοβοϊθμοῖθθ, 85. 1. {μ6ν οὐἹἱσιηδίθα τι ὑγϑη ΒΟΥ 6 Υ85, 15 ὍΣΟ] 
ὉΠυΤαΥΤΔηΐ8 016. ΥΥ Βαΐθνϑυ ρύτροβα {μ6 ΔΙρμαθθίϊοα! δυταηρθιηθηῦ γγἃ8 
Ἰηο θα ἴο βοῦνθ, ὙΒοίμοΣ ο αδϑιδύ {Ὧ8 τροπλοσυ, 88 [μον σΟΠ]66- 
ἰυγοά, οὐ τ οίμου 1Ὁ τὰ ΤΊ ΓΘΙῪ ἃ σοπύγιναποθ οὗ {Π6 ταν μπηιοαὶ δυί, 
8 Πε γοίίς (ληῖκβ, {16 ἔδν βρϑοιμηθηβ οὗ 10 οχίδπί, πα (Πο88 ἴοο 
ἸΥΘσΌΪαΥ ἴῃ ναυϊουβ τοβρϑοίβ, βου 0Πδῦ 16 απ ηού ΟΔΙΤΥ ἱπίο Η ΘΡΥΘΥ 
ῬΟΘΕΓΥ σΘΠΘΡΆΙΥ ἃ. 5 π}1180 τὸ ἴο ὑπαῦ ψΒΙΟΙ, σαν τῖβο ἴο {8686 δΡ(Η- 
οἶα] βίσαοίαγοβ. [Ὁ που] Ὀ6 Π]ορΊοα] ἐο που ἔτοσα {πϑιὶ ἐμαῦ {86 γοῦβο- 
τηγίθτη τγὰ8 τορι ϊαυν Βα ]δοίθα ἰο οοτγίαϊῃ ἰανγϑ, 8ηα {παὺ {πογθίουθ 
{π86 γατΐουβ βρθοῖβϑ οἵ 10 τη Ὀ6 ἀορῆποα. Τμ6 δρβαθθίοαὶ δυτδηρο- 
τηθηΐ, 50 ΤᾺ ἴτοιη ουϊποῖηρ τυ μταῖοα! αὐτὸ ὅο ὍΘ ἃ τὰῖθ τὼ ΠΘῦτον 
ῬΟΘΊΥΥ, ῬγΓον 5 10 0 Ὀ6 ἃ Θχοθρίοη. ὅποι ΘΟμ νδησ8. 15 ἃ ΒΙ0Ὲ οὗ 
ταΐουῖου ἰαβίθ. ἃ5 1 186 οαὐνατγα ἴοττη οὐ] Θοτηρθηβαῖθ [Ὸγ {86 [108 
ϑηᾷ βρίτ. ΙΓ 116 σργίμμλῖοαὶ ἀγῦ ὙΧΟΓΘ τοῦθ ΟὈβθγυϑθ!θ ἐμδῃ 10 18, 
{86 ΡοΘίτΥ που] Ὀ6 80 αν Ἰπίθσϊου ἴπ 411 {πὸ ατι8}1{188 ---- ἔΌΓΟΘ, ἢτΘ, 
Ῥαδυΐγ, ἀπᾷ βυθ]ἰττγ ---- Ὅν τ Ὁ ᾿ῦ 15 ΘΟΙΠΙΠΟΏΙΥ ΟΒδτϑοίο βϑ, 

ὙἼΠῸ6 οχίβίθμοο οὗ ραγβ]θ] δια ἴὰ {π6 Νὸπν Ταοβίδτηθηῦ ἃ8 ν76}} ἃ8 
186 ΟἸἹά, μα ὕθθῃ ἰαύρ ον ἀθνοορθᾶ Ὀν ΒΙΒμορ Ψ6 00. ϑομιθ οὐὔἹλοϑ 
μαᾶ ορβογσνβᾷ (μ6 ροθίϊοδὶ βίγ]β δῃᾷ βύγιιοίαγθ 1π 5118}] ΡΟΥ ΠΟΤ ἀπά 
Βίῃρ]Θ γαῦβθθ Ὀθίοσθ Ἠ18 {τη : ῦ "γχὰ8 γββουυθα [ῸΓ Είτη (0 ροϊηύ ουύ 
{πη6 ρτοαῦ οχίθῃὐ ἰο σβῖοῖ ἀῦ ραγναᾶοβ {πὸ Ν τ Τ᾽ δδίατηθῃηί. ΤΏρτο 
οδπ 6 80 ααθϑίίζοῃ {παῦ ἴῃ αὐοίαίίομβ ἔγοια {86 ροθίϊοδὶ ραγίβ οὗ (86 
ΟΙα ἸΤορίδιημθηΐ {ῃ6. 5816. ῬδΓΔ]]6]βὴ 01} ἀρρθᾶσ, ΤῊ ἈΥΤηΠΒ ἴῃ 
Τλκ ΒΒ ο5ρΡ61 (ομδρ. 1.) ἃ θβϑβϑϑηῦα!ν ΗθΌγαιο, δα ραχίακθ ἴῃ 
ὁοηβοαπθηοο οὗ [86 βᾶὴθ ταυτί πηῖοα] ἔοτπι ἃ85 {86 δηοιθηῦ ΡοΘίγυυ. 
Τὰ {κ6 πιϑπποῦ {π6 Αροοσαίγρβθ, ψβῖοι 15 ἃ Ηθῦτγον Ρόθῖι ἴῃ 60Π- 
σοράομ, ᾿πηαρου, 8πὰ ἔοσμα, 88 τῆσοῖ οἵ {μ6 τσ οὗ ΟἸἹά 
Τοβίαταθηῦ ροοίστυ. Βαυῦ σιμὴ 60} ῥγοσθθᾶβ ἰο βου ἐπαῦ αὐοία! 088 

1 Ῥᾳρα 86. 
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ΟΥ̓ 4 Θομρΐοχ Κιπᾶ, ἴθ ΒΊΟΝ {γαστηθηΐθ ἅτ σοτηδιπηραῖ ἴχομχ αΠ- 
ἔδβγοπί ραᾶγίβ οὗ {86 ροϑίϊοαὶ ϑουιρύασοβ δηα πγοῦρῦ ἊΡ πο ὁΠ8 
Ὑγ 8016, 16 τϑάποιθ]θ τὸ {86 ἰανῦβ ΒρΡροβϑα ἰοὸ τϑρυ]αία τ γίμτα ἴῃ ἐμ6 
ΟΙα Τοβίδιηθηῦ: οὐ {πδύ ““ {86 βοηὐθηθουβ᾽ ρδ818}16]15τὴ ρουνδᾶθβ 81] 
[Π6 Θοταρομθηῦ τ θΙΏ 618 (ΟΥΡΊΏΔ] οὐ ἀθγῖν θα) οὐ ἃ ραβδβᾶρβ δοῃβίβιίηρ 
οἵ αποίείοηβ ταϊηρ] θα γι ΟΥἹΡΊὉ] τηϑύξζοι, τη 10} ΡοΥοὴ5 οὗ {Π6 
Ἡρῦτον ϑουρίασοβ 8.6 80 δοηπμθοίθα 8η4 ὈΪ]οπαθα τ ΟΥἸρΊ μα] 
στρ ὑπαῦ {ῃ6 ΘΟΙηρουηα ἔὌγτηΒ ἃ Ποιθορόπθοιβ ὍὙΠ0]6; {μα 185, 
ὙΠ 6η ράββαρ68 ΠΚκὸ οιη. χὶ. 38---ὃὅ. δπα Ἄοιη. χ, 18-- 18. ἀγα Ὀτουρηΐ 
Ἰπΐο (86 βᾶπιθ οδίθρου ψιΓ ΤΟΡΌΪΔΙ ρορίϊοαὶ σοῦβοβ ἰὴ {86 ΟἹ]ά 
Τοβίδιηθηΐ, δηα αἰδίσι υΐεα 1Πτ6 ἐθτὰ Ἰπῦο ρᾶγ8}16] 11Π65; γα ἀθιλῦ 
ἴο {86 ρῥγοοθθαϊηῃρ ἃ8 θηθγοΥ ἔδποια], αὐ ῆοῖα], ἀπηαίασται. ΤΙ 
788 ΠΘΥΘΙ ᾿ηἰοπαρα ὑμαύ αποίαν!οηβ οὗἨ δἰ μον Κιηα βῃου]ᾶ 6 ἐτγοαϊοα 
88 Βανῖηρ' ΤΟΡΪΑΓ ῬᾶτΆ]]6]1ϑηθ, Ὑϑὺ {π6 Ἰηροηΐοτιβ ὙΥΠΟΙ ἄοοδΒ ποῦ 
Βίορ ὕπθτθ. Ηδθ Ὀδίϊθνϑβ ὑπαὺ {86 Νὸνν Τϑβίασαθμί ρθη ΠΥ 15 ρ6Υ- 
νερὰ ὈΥ ογίσίπαϊ ραγαϊζιοϊίδηιδ, δια {Π6886 6 δοσογα!ρὴν ρῥγοσθοαᾶβ 
ἴο αἰδίσιθαΐα πο ψϑυῖοιβ 6]45568, ΒΟ. ἃ85. ρΡ88116] σοαρ]θίβ, ράγα}]6] 
{τριοίβ, αυδίγαϊηβ, βίδηζαβ οὗ ἤγθ δηᾶ δὶχ 11πη68, βίβῃζεβθ οὐ ΠΊΟΥΘ 
ΤΠ8ῃ 5Β1Χ Ῥ818116] 11η 658, ΘΧθι  ΠὙ1πρ' Θαοὴ ὈΥ σορίοιβ οχίγαοίβ ΠΟΤῚ 
16 Νὸν Τοβίαηθηῦ (ἀοβροὶβ ἀπά ἘΣ ριβῦ].5β. ΤῺ6 ΜΜ018 15. τλθῚ6 
που. Τα (ἀοβροὶβ ἃπα ΕἸ βί]68 ἃγθ ῬυΌΒ6; δ8πα δ8. ῬΥΌΒΘ. 810Π6 
πον βου] ὃ ἰχοαϊθά. [{τὺ ΟΥΘ ΠΘΟΘΈΒΑΤΥ, γ͵16ὁ ὁΟὨ]4 βαϊθοῦ τπϑην 
ῬΙΌθΘ ὙΥΙΘΥΒ Δα ΔΥΎΘΠρῈ οχίγαοίβ ἔγτότὴ {ποθ ἴῃ {Π6 ΒΔΙῈ6. ΤΔΘΉΠΘΙ 
ΔΒ 600 ἀο658 τι {πΠ6 Ῥγοβα οὗ {88 Νὸν Τοβίδιηθπί, ΤΏἬΏΘΓΘ 18 ΠῸ 
Τουηάἀαϊίομ Ὁ} Ῥαγ8]]6]15τὴ8 τη {Π6 (ἀο8ρ0618 ἀπᾶ ΕΠΡΙΒ0168; {Π6 1 ν θυ 
ηδύμσγο 8Πα βίγαοίατο τοραάϊαία τ, ΤΟΥ ραγίακα πὸ τότ οὗ {86 
ΤὨγ 108] ἔοστη οὗ ΗΠ ΘΌΓΘῪ σουβοβ ἴδῃ ἀο {ῃ8 πυϊψηρβ οἱ  ζχ. Φ08η- 
Β0η. [0 15 τηδύξοι οὗἩ ταστού ἐβογϑίοσο {μαὺ «6 Ὁ βῃοι α μαναὰ {βγόνγη 
ΦΤΟΥ͂ 80 ΤΩΠΟὮ ἸΠΡΘΠΌΙΥ Δπα ἰαβίθ ἴῃ ἀθορβουησ νϑυοῦβ Κἰπάβ οὗ 
Ῥ818}161] 11πθὸ85 τὰ ἰ8Ὲ Νὸνν Τοβίδιηθηθ. ΗἨθ τψγὰβ ΘαΡΆΌ]6 οὗ Ὀεούου 
{πηρθ. ὙΤπ6 αὐϊοτηρύὺ πιδᾶθ ΕΥ̓͂ τη ἴο ΟΔΙΤῪ ἰπίο ἐβα Νὸν Τοβίδ- 
τηθηῦ {π6 ῬΥΪΠΟΙΡ]65. ΠΠυδίγαϊθα ὉγῪ μοί ἴῃ τπ6 ΟἹα Ταβίαταθηῦ 
ῬΟΘΟΓΥ νγὰ8 Βοοιὶ [0] ον ἊΡ ΟΥ̓ ΠΟΙ ΠοΡ τῖίοσ, ΒΟΥΒ, 10, ἴῃ ἢ18 
Ταεέϊοα ϑασγα, Ἠδ5 Δτγδηρϑα ἴουν οἵἨ {δ6 Τὰρ᾽β0]68. 1ῃ Ῥάγ8116] 11Ὲ68. 
Ϊῃ {μπδὰῦ σψοῦκ, δηα δου γαταβ 'π 18 “αν ἰο (π6 Βοοκ οὗ Ῥρβαϊίπιβ," 
ἢ {τ164 ἴο 5ιονν {μᾶὺ ρῬ81 8116 ]15τὴ οχίθπμαβ 9 8016 ραγασταρῆς ΜΆΙΘΝ 
ΔΓ6 ΔΙΤΙΡΘα 80 85 ἴ0 ργθϑοηῦ ἃ ταί 8] ΟΟΥΓΟΒΡΟΠάΘΠΟΘ βἰτηαν (ο {π8ΐ 
ὙΒΙΟῊ ΒΙΠρ]6 11πΠ68 ΘΧΒΙΡΙῦ ἴο Θδοῦ οἴμοι, δπα ουύϑῃ (μδὺ ϑηθσθ ὈΟΟΚΒ 
ΟΥ̓ ΟΟΙΩΡΟΒΙΤΟΠΒ 816 διΥδη σθαι ἴῃ 0Π6 τηοϑὺ βυβίθιηδίο ἴοση. Βεά 
ἰαδῖθ ΜΨ11 Βηα ρῥγθοθαρθηΐβ ἰο ᾿τηϊαῖθ. ΤῊ Ῥοοκβ οὗἨ Βουβ βῆον 
Ἰησθηϊοιβ ὑπῆν, ΠΟΥ αὐῤοταρὺ ἰο πα 1ῃ {86 ΒΙ0]6 ψμαῦ 18 πού 
ἴῃ ιτὖ Ὀυῦ ὈΘΙοΟΠρΒ πλοεὶν ἴο {Π6 τορίοη οὗ π6 τρδριπϑίίοη. ΝῸΓ 
ἢδ5 {π86 τηϑηΐῖα ἴον βπάϊηρ ρϑγΆ]]6] 1βιὴβ ἴῃ 0η6 Νον Τοβίδιηθηξ α16α 
οαΐ, ἃ85 νγχὰὲ δα Βορϑαᾶ; ἴοι, αυἰΐα τϑοθπίίν, ΕΌΥΡ68. 1 ἃ ὑγουὶς 6η- 
164. “ΤῊ Αι γιηγαθίσιοαὶ βίγποίαστο οἵ δογιρίατα,᾽ Πὰβ οδυτθα 10 
ττοἢ ἔασον {μ8π ΒοΥΒ, ἰηΐο [88 δηξτο βϑυσηοι 0. {πΠ6 τηοππηί, {88 
Ἰδοδίοριιθ, πα οὐμοῦ ρᾶββαρθθ οἵ δου ρίυτο. Τμ6 ττιου α͵ἶβὸ δ- 
ἰαπιρίϑ ἰο ροϊπύ ουδ ἃ ῬΑΓΆ}16]Ί158τὴ οὗὨ περιδϑγς ““ ὙΏ1ΟΝ Θπίοθυβ πο ἢ 
ΤΆΟΓΘ ἰΔΥρ ὶγ ἰμηίο {Π6 διγδησθιηθηΐβ οἵ δουρίατο ὑμαῃ 88 Ὀ6θῃ σθ- 
ὩΘΙΆΪΥ βαβροοίρα," ΟΥ̓ οουχδο ΒίσΌρ] 98. ἀπά βίδηζαβ τὸ ἔγΓΘαΘΗΥ 
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ἀἸἰβοονοιθᾶ Ομ δχϑιηρὶθ τλΔῪ ΒΒ Οὐἱ τοϑθσθ. 10 15. ἔτοπι 
2 (ὐΥ. ΧΙ, 22---27. 

Ατὸ {πο Ηοῦτονε Ὁ 80 Δ1ὴ 1. 
92. « Ατὸ {ΠΟῪ βυδοῖτοβ ἢ 50 δὴ 1. 

Ατὸ [Π6Υ δ6 βϑοᾶ οὔ Αργαιδη ῦ 80 8πὶ 1, 

23, Ατὀ ἘΠΟΥ͂ πιἰηϊδίουβ οὗ Ομτῖβεῦ (1 ΒΡΟΔΚ 88 ἃ [00]) 1 δ πη οῦθ. 
Τῃ ἸΔΌΟΌΙΒ τοῦτ δοαηαδηΐ, 

(8) { [πῃ 8{Ὑ|ρ68 δῦουθ τῃθᾶϑυτσο, 
ΤΙ ἐπ ρ  ἸΒο στη ηΐΒ ΤΩ ΟΥ6 Δραηδηΐ, 

1η ἄσδιββ οἵ; 
ρΆ ΟΥ̓Β6 78 ἔνο {{π|68 τοοοῖνοα 1 (ΟΥΟΥ βίγῖροδ βᾶνὸ Ο16, 
2 δ. (Ὁ) ΤΉτΙοο νγαϑ 1 Ὀοαΐθη ψΠΠ τοῦϑ, ομοθ τγ88 [1 βιοῃοί, 

: ΤΉτγίοο 1 βαβοχοᾶ βμίρνσοςοκ, ἀ πίραῦ ἀπά ἃ ἀαγ 1 παγνὸ Βδ6θη ἴπ {86 
ἄοθρ: 

Ιῃ Ἰουσπογίηρβ οἵ ; 
Τη Ρ61118 οὗ γίνοσβ, 1 Ρ61115 οὗ ΤΟΌΌΘΙΒ, 

26. (δ) ΤῊ ΡΟΓ118 ΠΌΤ τηΐπ6 ΟὟ ΘΟ ΕΓΥΤΩΘΗ, 11 Ῥ61115 ἔγομι [Π6 μοδίμοῃ, 
Τὴ Ὀ61118 ἴῃ {86 ΟἸΥ͂, ἴῃ Ρ61118 πὶ [16 ψ] Δ ΘΓΠΘΒΒ, 
Τὴ Ῥϑγ118 ὉΥ 868, ἴῃ ῬΡ6 1118 ὈΥ͂ [δῖβθ Ὀγοίδσθα: 

Τη ΙΔ ου δηᾶ ρα 1658, 
ΤῊ τνϑίοηρβ οἴὔθη, 

97. (α) 4 Τὴ Βυπηροῦ δηά {ῃϊγδΐ, 
Τη δῦ πρ5 οἤθη, 

Τη οοἹὰ δῃηᾷ πδικοάποββ. 

ΤῊ 5 15 Βα ρροββά ἴο Ὀ6 δῃ δχδηρ]6 οὐ ρ818116] 11π65 βυπίμϑίίο. 
ἐς Τῃ γρῖβα 283., {π6 ἰπτθο 11η68 τιϑυκορᾶ (α) ὁπ, ἱπ {86 οτὔἹρίπαὶ, 

Θδοὰ σι δἀνογθθ, πα ἅτ δυο μον ᾿πἰοηᾶρα ἰο ἴοττα οη6 σ,ΟΌΡ, 88 

ἐπ ἢγβὲ δηᾶ 1αϑὲ δπα ὙΠ} {π6 βϑιλα οοιηραγαῖνα (περισσότερως, ΤΟΥ͂Θ 

Δθαπάαπι]γ). ΤῊΘ ὑτγο οϑιΐγα] βίδηζαβ (γι. 24, 26. (0), δπᾶ 26. (6)) 
85 δυἱἀθηἶ οογτθβρομᾶ, ϑδο ἢ} Ὀθριππίηρ' Ὑ ἢ {Π6 σπουδαὶ μθδάβ, “ [ἢ 

ἄραι ηβ οἵ, “ἢ Ἰουτπογίηρβ οἵ, υπᾶάον Μ ΒῖοΟΝ τοβρθοῦνθὶν ἅ1Ὸ 
ταηρ α ΒΘΨΘΓΆΪ Βρθοῖαὶ 1ηϑίδποθθ οἵ ϑδομβ βογύ οὗ βυβουϊηρ, [Ππᾶ6γ 
[86 βτϑὺ μβοαᾶ ψ πᾶν (νϑ. 24 δπᾷ 25,) ἃ πρὶ] οὺ οὐ βίδῃιζα οὗὨ [Ὦσθθ 
Ἰῖπ6β, δοῃπθοίθα ὉΥ {86 τϑοῦσγθμοθ οὗ παμηογα] δανουθβ (ς ἤν Ὦπι68, 
μγῖθθ, οποθ, ἅ9.). Τπάον {86 βθοομα νγχ8 μᾶνθ (νου, 26.) ἃ απδίγϑιῃ 
ΟἹ βίδηζε, οὗ ΟυΥ [1π68, τηϑΥΚοα 85 ἔοσταϊηρ οὴ6 σΙΤΟᾺΡ ὈΥ͂ {μ6 σοηδίδῃί 

ΤΘΟΌσγΘποΘ οὐ {πΠ6 ψογάᾷ “ Ρ61115,᾽ ἀπ ϑδοῖὶ π6 Μ1Π] 06. οὐρβευνβά ἴο 

δοηβίβύ οὐ ὕνγο βἰται αν σοπδίγαοίοα τχθπλθογ8, “ [πὰ Ρ6 1118 97 Υἴνο 8, 

ἴῃ Ῥ611]18 9.6, τοῦ ογβ᾽ (κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοιϑ λῃστῶν, ὕν7ὺ σ6η6- 
ἀν65), “ἴῃ Ῥουῖβ Κπι ταῖμθ οὐσπ οουπίγγιηθη, ἴῃ ΡΘΥ1]5. ἤγοπι {86 

μοαίμοη,᾽ (κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, ΘΥΘ ἴΠ6 Θομηθο- 

ἄομ θούνοομ ὑπ τὺ δηᾶ βϑοοπᾶ βιιβίδῃηθινϑβ 18 τηϑᾶα ὈΥ͂ {πΠ6 ργθ- 

ροβιζομ ἐκ, ἔτοτι, 9.) ΟΥ̓ [86 ἔουν 1ἴη685 {πὰ8 ἔογτηβά, 1π6 ἤσβύ ἀπά 

ἔσατίῃ ἀτθ ῬΆΓΆ1]16], βίηθθ ἴῃ δδοῦ {π6 ἤγβθ τρθταθ Ὁ Βρθοὶῆἔβϑ βου18 ὈΥ͂ 

ἐσαΐογ' (( Ῥ6 1118 οὗ τἴνϑυβ,᾽ “ Ρ6 1115 ὈῪ 868), δῃᾷ {6 βοοοπᾶ ὈΥ 6π6- 

ηιῖος, ὙΒΘΙΒΟΙ ΟΡΘμ (ὁ ΤΟ 618) οὐ Θοποραὶθα (“ [186 Ὀγθίμσθη᾽); 

ΜΉ ἴῃ 86 ὑνχο οθηίγα] νϑῦβ68, 7ΟΌΥΠΘΥ ΤΑ ΙΟΟΙ {Π6. Δροβίϊθ πρᾶν, 

Ὁταοηρ' ὑ7ειυ8 ΟΥ̓ Οἰεπέϊϊεα, τὰ [μ6 ογτοναθα οὐξψν οὐὁἨ Ταπδπ 685 τοὐϊ 67.688, 
811] Ῥϑύβοηβ ἀπά ρίβοθβ βθβθῦλ ἴο ΘΟηΒρῖτα ἀραϊηβύ μ15 ρθᾶο8 86 βαθίγ. 

ΤῊ Ιαδὲ βίδηζα (α) τϑοῦτβ ἰο {π6 βυρ]θοὶ τι τ Βῖοὰ {π6 ἢγβί (α) 
βαρδπ, 8δη4 τ ΒΊΟΝ 15 ἰπυ8 ρ]Δοοα ἢγδβῦ ἀμα Ἰδβύ, 88 Τοσταῖπρ' {π6 βίσοπσ- 

οϑὺ ουϊάθποθ οὗ [μ6 βι που! οὗὨ 18. Ζεαὶ ἃ8 ἃ βαυναηύ οἵ Ογὶβῦ,---ἰμθ 



οοέϊοαϊ 7) ιν οΥ ϑογίρέμγ. 435- 

γοϊαμπίαιυ ἀπᾶ 86] ἰπηροβθᾶ Ἰαδοιγς (ἐν κόποις “ ἴῃ Δ ΟΣ, ν. 28. 
ἐν κόπῳ “ἴπ ΙΔθουτγ, ν. 27.) 1 οἢ Β6 ἀπαογνγθηῦ 1η ἐαγμουϊηρ {Π6 
οδαβ6 οὗ {π6 ροβρϑὶ. ΤΠ αἰψθυμδΐθ 11η68 1ῃ {815 ἤν θ- Ππθα βίδηζα (α) 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠα ΘΧΘΟΌΥ ἴῃ βἰγαοίασθ, ΤῊ ἴῃγθο οὐα ]ἴηθ5, [Π68 180, {868 
84, δηὰ {μὸ δι, οομβιδὺ θοῦ οἵ ἃ ὁοιρ]6 οὗ βιῃρυϊαιβ, 8116 {π6 24 
δηᾶ 418 δῖα ρ᾽υσαβ, τι 0Π6 Θανοτῦ “ οἴὔθη ᾽ Δρρθμαβα ἰοὸ δϑδοῇ.ὔ 

Τὸ 15 των ]ουβ ο 566 ρΟΟα 8ἃπα Θχοϑι]ϑηῦ τηθπ ᾿οβῖηρ' ὑπ 56 1 68 
1ῃῈ. ΒΌΘΝ ἈΠΟ Ὰ] σαρασῖθβθ, 85 16 {π6 βδογθα ὙυΊ 8 ΓΔ ΠΥ τηὐοπαρα (ο 
ἀτταῆσα {μοῖν τὶ τρβ δοοοταϊπρ' ἰο δ ςϊα] τοιθα. Ὑ86 ΒΊΡ]6 15 
ἀἰβῃοπουχοά ΟΥ̓ ΘΥΘΥῪ Β00}} Ὑοῖ ΔρΡΡΙ16α ἰο τς ΤΏ Βογβθβ δηᾶ 
ἘοΥθοδβοβ, ἴὰ [Ὁ] ονσίηρ' 60}, ᾶνο οαὐ- ΗΠ γοαβα Ηδρτοα, 

ΑἹΙ Ἡ Ρτον Ρορθίγυ 15 οἵ ἔουν [ιπᾶβ, ᾿γυῖοαὶ, ρῃομλῖο, ἀγδγαδίιο, 
δια ορίο. Ὑὼὸ ἢγβὺ 15 {886 οἱἀοϑὺ δῃά τηοϑὺ δοιηρυθηθηϑῖσθ 78 
Θββθηῦα! ρΘΟΌ]ΠΙΑΥΙΥ Θοπδιϑίβ ἴῃ {π6 ἔογη. Α ρογίδου ᾿γυῖο βοὴρ 18 
Ἰηἰοπᾶρα ἰο Ὀ6 βιπρ' δπᾷ ρ]αγοα ἴο ἃ ἤχϑα γγίμτα πα ἔπηθ. ΤῆοΥΘ 
16 ἤπθ δχϑιηρ 68 οὗ Ἰγυῖοα! ΡῬοθίστυ ἴῃ ἐπ6 ὈοΟΙς οἵ δββίμηθ, ἃ5 Ῥβϑὶ]. 
ΧΥΤΙ. 1ΧΥ111. 

(ποχηῖο οὐ βδῃ θη ου 5 ΡΟΘΥΧΎ Ῥγοοθϑαβ τΌση {86 τηοῦϊγα ἐο ἐπϑέγιοί, 
φηα 15 {πουθέοσο οαϊτα πα ἰγᾶπαθλ. 16 Ὀοοΐς οἵἩἉ ῬΙονοιθβ ΓΥΠΊΒΠ.68 
ΤΩΘΏΥ ΘΧΕΙΏΡΪΘΒ. ᾿ 

Ῥγδιηδίϊο ῬοΟΘΥ 18 χορ! Πρα ἴῃ «00 πα (ὐδῃ0165. Τὺ 15 α15- 
{ἱϊπραϊθηθ 4 ΟΥ̓ ᾿πίογομδηρθ οἱ ΒΡ θα Κ 5 δηα δοίιοῃ. 

Ἐρῖο ρορίσυ, {μ6 συδιτηθηΐβ οὐ ΒΊΟΣ ΠΠΚουἴμοβα οὗ {Π6 ρῃποτηῖο δπᾶ 
ἀταχηδίϊο 116 1ὰ π6 ᾿γτῖοαὶ, νγαὰβ ποὺ ἀθυθίορθα {1] δέζου. {Π6 οἱοββ οὗ 
1886 οᾶποῃ. [0 15 Θχθιρ ρα 1ῃ. Βομηθ οὗ {πΠ6 ΑΡροογυρῇδὶ ῬΟΟΪΚ8, 68ρ6- 
οἴ Πν Τοῦ δηα 01}, 

ΤἬοτα οἂπ θα πὸ ἀουπθύ ἰμαῦ [86 ργοαῦ ϑχοϑιίθποα οἵ Ἡ ΘΌυΘ ῬοΘίσΥ 
οοηβὶϑίβ ἴῃ 115 ΘΟΠΒΘοΥ δ ο 0 ΓΘ] ρίοα. [08 {πα Β Ἁ]}6885, 18, ΘΠΟΓΡῪ, 
ΔΗ ῬΟΥ͂ΤΘΥ 16 αἀἰυϊπο. ὙΠ6 Ἰοβηιοϑὺ τϑ]ριουβ δἰθυαθηύ θηΐθυβ 1ηΐο πᾶ 
Ροιναᾶθβ 16... ΑἹ] 115. Ὀγθ-θυλίηθηοθ ἸΘῪ 6 ἰγαοθὰ ἰὼ {π6 ΒΟ.ΧΟΘ 
ὙΏΘηο6 ἐπα ἸΟΗ͂Ὺ σοποθρίοηβ ου οαιθα ὑγοῖθ ἀοδγινθα; ἰμαῦ ΒουΥΟΘ 
Ρβαΐπρ' [π6 ἀπογϑαίβά, ᾿πϑχ μϑαβί 016 Τοππίδ!ῃ οἵ 811] {πδῦ 15 ΠΙΡῊ ἀπά ΠΟΙΥ. 
Τῇ ροϑίτυ οὗ {[μ6 Β1Ρ0]6 πυυϑὺ Ὀ6 ᾿ηἰουργθίθα {18 41] οἵμον ροθίγυ. 

ΟἾΪΥ {86 ᾿πἰθγργοίου. βμου]α δομβίδηψ !υ ὈΘΔ1 ἴῃ ταϊπα μαὺ 10 ΘΟΙΏ68 
ἴτοπὶ Ηΐ τ 10 18 ἔτ δπα μον, [ᾧ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ 8180 ἰῃηδὺ Π6 Βῃου 
Κπον 15 ομαγδοίοσ, [Γὑ 15 ποῦ οοοϊἀθηΐαὶ, θαὖῦ οὐἱθπίαὶ, [08 Ἰτηδρ ΥΥ 
15. δαβίθσῃ. 7186 ψυοΥ8 ΤΟΥ ΒΥ οαΠα6α ΌΥ ᾿πἤμπθηοθβ Πα ΟἸΒΙΟΙΊΒ 
ἀπογοπῦ ἔγοσα (μοβο τ ΔΘ Ῥυθν8}} ἴῃ [η6 νοῦ, ΤῊ οὐ]θούβ οὗ πϑίμγθ 
Δα αὐ Ὑγ γα ἀἸβδίτααν, Τοῖς πηθοιπαίοη ἰοὺ ὑγἃ8 τηοΥθ να δηα 
Ἰαχυτίαπί, ἴῃ δοοογάδποθ ψΠ (6 οἰχοδῖθ ἃπα ργοάποϊοηβ ἃιηϊα 
ΜΏΙΟΝ Ὁ σψ͵αθ πυτίατοᾶῦ, ΤΠοΙΥ ἰοθιηροσδηηθηῦ τγὰβ ὁ5ϑθηπέαἰῳ ΤΟΥ 
Ροδβίῖϊο. Ουθηΐαὶ ροθίυγυ 18 του κϑα ὈΥ ῬΟΪ θ᾽ ταθίαρμοῦΒ 8 ΒΙΤΌΠΡΘΣ 
ἤρυτοβ ἰμδπ οοοἰαθηίαί, Ηδποθ 1886 δχροβιύου μου ὀχρίαϊπ 1ὖ ἴῃ 
186 Ἰιρμῦ οὗ [π6 δου τ δμᾶ μΔ 018 ὙΒοτΘ 16 τγὰ8 ργοάπορα, Ῥοϊηΐβ 
οὗ τϑβϑιβ]άποθ βμουϊᾷ ποὺ θ6 οαγυϊθα ἰοὸ ἔστ, (ὑοταραιίβομβ ουρύ 
ποῦ ἰο θ6 ὑπάυϊγ οσίοπᾶθᾷ. ΟἸοσπίηρ ἀθβουιρίάομβ, Ἰτραββιοηθά 
αἰοίΐοῃ, βῃουἹᾶ 6 ἐχθαϊβα ἃ5 βυοῖ, δηᾶ ποὺ ἱπίθυργοίβα {6 Ῥγοβϑ. 
Α βρθοϊῆο τηθαπίπρ' ταῦ ποὺ θ6 ρίνθῃ [0 ρῇγββθβ ὑγ 1 Οἢ 16 ΒΙΡΉ1Η- 

1 566 Ῥᾶρθδ 15. 17. 

ΜΟΙ, 1]. ἘῈᾺῈ 



484 Μι ϑἼοαῖϊ 7π|ογργοέαϊϊοΉ. 

ὀδηὺ ΟἿΪΥ 80 Σ 88 ἐμπ6ὺ οοπίσιθαΐα ἕο {86 Βυτωτηθίγυ δ πα Θοτρ]θίθ- 
Π 6885 ΟὗὁἨ ὁθη6 Βδιτηομπΐοιβ μοΪ6. ΤῊΪΒ 15 10 Ὀεῖπρ ον ῬΟΘΙΓΥ ΠΘΩΡ 
{86 τορίομ οἵ ργοβθ. [ὑ 18 τρδυυθ]οιβ ἴο 566 {π6 Ὀδα ἰδᾳβίθ δῃᾶ 48]- 
655 ΟὗἩ Ρρογτοθρίίου ἀἰβρίανεα ὈῪ βϑυθσγαϊ θχροβιύουβ 1π ὑμ15. στϑβρθοί, 
ΤΉοΥ ἀπαάογίαϊκα ἰο ὀχροιπά ΒΙΡΏΪΥ ρορίοαὶ ὑγοσ8 {1|κ6 ΤΏΘΥΘ ῬΓΌΒ6. 
(ὐἰδπίίοϊοβ αν θη ἰοτίυτοα 1ῃ {815 τηδίξου. [ἢ 1 τη οΥ, {π6 ὈοοΪκ 
οὔ Βδνοϊαθίου μα8β Ὅθθῃ φγθυογίθα ὈΥ͂ ΒΟ. οοτητηθηΐαίουβ ἃ8 ἘΠ]Δοίέ, 
γγ0 οδῃποῦ ΟΥὁἨ ΜΨ1Π ποὺ ἀβιάπρυβῃ βούσθθη ροθίϊο οοβύπμηβ οὐ ἀτὰ- 
ῬΘΙῪ ἃπᾶ δββθηία] ἔδαίασοβ μανίηρ ἃ αἰβίϊμοῦ βρη ἤοδποα ἴῃ ὑμθχη- 
ΒΘΙν 68. 

Βοίοσγα δοιηταθποῖηρ (0 ᾿πἰογργοῦ ἃ Ῥοθίϊο Ῥοοΐκ, 10 15 ἀθβιγϑΌ]6, 1 
ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ, ἰμαῦ {π6 Θχροβιίου βμου α πᾶν βασνογοα {Π6 ψΠΟΪ8 
ἰο οὐίαϊπ ἃ σΘΏΘΓΑΙ ὙἹΘῪ ΟΥἨὨ 18 ΒΟΟρ6, δβἰγπούασα, δηα Οὔ] 68. 
ὙΥΒ6α μ6 οδῃ αἰδυθαΐα 10 Δοοογαϊηρ' ἴο {η6 τηοδ ἴῃ γῖοῖι {86 Βα ]θού 
ΟΥ̓Β.Ρ]Θοίβ ἃγο ἐγθαίθα, ἢ6 ΤηδῪ Ῥχοοθθα ἴο {86 βθραγαΐίθ δηᾶ οοῃ- 
ἀϊπαοιβ 1Ππβίγαίϊοη οὗ 811 {86 ρατίβι ὙΠ Ἰοδαϊηρ ἀθβῖρῃ, ρβϑου- 
11αυ1 165, 8ηα ἔοστη βῃουἹᾶ ἢγθὺ ΡῈ δἰΐεμαθα ἴο, δῃὰ {πθ6η οἵμοὺ 
οἰγτουχηβίδμοοβ ὙΧ111] ΤΏΟΥΘ τ ΔΎ ΡΡΘΑ, (ἀΘ ΠΟΙᾺ] τ δχῖτη8 ΔΡΡ]ΙΟΔΌ]6 
ἴο 811 ρορίϊοδὶ νγοῦκβ ἀγα οἵ 116 ΟΓ μὸ Ῥθημθῆν, Ἐδοὴ ὈΟΟΚ τχαβύ ὈΘ 
)υάρρα ἀῃᾶ Θχδιηϊπϑα ὈΥ 1801 

ΟΗΑΡ, 1Χ, 

ΟΝ ΤῊΝ ΙΝΤΕΕΡΕΒΕΤΑΤΙΊΟΝ ΟΕ ΤΥΎΡΕΗ͂, 

ΒΕΒΟΒΕ Ριοοθϑάϊπρ ἕο βρθᾶὰκ οὗ ὑγρῖοαὶ ἱπίθυργθίβίιοη, ὙὙ6 ΤΩΔΥ͂ 
ΠΟΙ66. ΒΟΙῊῚΘ ῬΆΤΑΒΟΒ οἵ οορῃαΐθ ἱπηρογύ, ΒΊΟΝ τϑαῦϊχο ἃ σοτζὰ οἵ 
ΘΧΡΙΔΔΊΟΏ, 

“ΑΠεφογίοαϊ ἱπέογργοίαξίοη, ΊΒ ὙΟΥῪ αἰ δγθηῦ ἴγοτη ἐΐθ ἐπέογρτείαξίοη ο᾽ 
αἰϊεσοτγ. Τι5 ἀιβιαπριβαῖηρ' ΟμαΓΘοὐΘΥἸΒΌ1Ο 18 ἤο ἀΒΒΌΤΩΘ 8ΠΟ ΒΥ ΒΘΠ56 
ἐπ αὐἀάϊξίοτι ἕο ἴμπαῦ Βθηβ Ὑ1οΟ, ἰβ ᾿παϊοαϊθα πα τραυϊγοα ὈῪ {π6 
σοππϑοίίΐοη, δπμα ἴο ψ ΒΙΟΝ ΤῸ {818 ΘΙῪ τοᾶβοα ούθὴ ἰμ6 τόρ δ] 
ΘΧΡ  ββίομβ οὗ {π6 ἀϊἸβοοῦγβθ ἄρρθαν ἰο Ῥοϊπῦ ἃ5 0Π6 ῬυΌΡΘΥ τηθϑη]ηρ, 
Τὸ ργθβαρροβοβ {πδὺ ἃπούμοι δπα ΠΙΡΏΘΥ 56η886 ὑμδη ὑῃ6 οὐνϊουβ δπᾶ 
ἸΙΓΟΥΆΪ οπθ 1168 ἴὴ {π6 ψοτάβ. [Ι͂ἢ 108 ψιἋ6 δοοδρίαϊοι αἰοσοτγίοαϊ 
μὰ5 θ6θη 641164 Ὄγηιδοίίοαϊ τηϊοτρυθίαίιοη, ἡ ΒΔο ΔΡΡϑΙ]δοη 15 ΡΓ6- 
ἔεγ8 16 85 ἀἰβ πρυβΒίηρ' ᾿ῦ Ότα αἰϊεσογίοαΐ ταϊοτργθίδίίοῃ ἴῃ ἐλ6 3ρ6- 
οἵῆε δοοορίδίίοη. Τὺ 15 ΔΡΕΥ παπιθα δγηιδοίοαί, ἸΜΑΒΥΛΊΟΙ, 85 τὰ 1Ὁ 16 
ψο θα] 56 Π86 18 ΤΠΘΓΘΙΥ ἃ δψηιδοῖ ΟΥ οαὐνγαγα τοργβοηΐαίίοι οὗ ἃπούμου 
Β6η86. θοβιάθθ. Ηθποθ βυτρο]ολὶ ᾿πίουργοίδοῃ οοταργθθηαβ {μ6 
θη ΓΘ σϑηὰβ οὗ [86 ἰτορίοαὶ ᾿πίουργθύδοπ-τηθίμοα, ἐψρίσαϊ, πιογαΐ οΥ 
ἐγοροϊοφίεαϊ, διὰ απαφοφίοσαϊ ΟΥ̓ πιγδέϊς ΒοΙΑΘ τα 6 85. οα]θα 8ρίγιξμαϊ, 
ΤΥ [165 αὖ {μ6 Ὀ8515 οὗ 16; βομιϑύμιηρ' ΘΟΙΤΘΒΡΟΠΟΊΠρ' (0 {π6 Ἰ6Δ61ηρ; 
ἀοβῖρῃ δηᾶ ᾿τροτὺ οὗ {π6 ΒΊΌ]16. 

Βαὺ αἰϊοεσογίοαϊ ἱπίογργεοίαϊίοη, 18 8180 τπιδθ4 1ῃ ἃ γεβέγίοίθα 56 186 
88. ΠΘΟΙΪΥ͂ ΒΥΠΟΠΥΙΩΟῸΒ ὙΠ ἐψρίοαί. ῬΥΟΡΘΙΙΥ βρθακίπρ, ᾿0 τ ἕουΒ 
ΤΆΘΓΕΪΥ (0 φμΐά ογθάας, δια {ππ8 811] ἀορτηδίιοβ ὅπα ΤΠ6 1} πιαίθτιαὶ 1η 1. 
ΤῊτ8 ἀπάεγβίοο, ἐνρίοαϊ τα ογρτθίδι οι 15 ᾿ποϊπ ρα ἴῃ τ. Τμο υὐἱάθ 
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β6ῃ86 οὗ Δ]Π]Ποροτῖοαϊ ΟΥ ΒΥΤΩΡΟ]10Α) 1η ογργοίϑι οι ̓ ποῖαᾶθβ, φμία ογθίαϑ, 
8]Π]ΘρΌ τα -- πιογαϊῖδ, φιά αφαδ, --- φιϊά 8ρέγ68, απασοφία; Ὀπὺ {86 
ΒΡΘΟΙ͂ο βθῆβ χαἰδίθβ ΒΟ] 6] Ὺ ἰὸ {μ6 φωΐά ογθάαβ; ὑπο ὙΠΟ. 18 
οἰαββϑᾶ ἐψρίοαϊ τα ϊοτργθίδίου. 1μ6ὺ τ Ηγϑύ δχσρίαιῃ ὑγμδῦ ἃ ὑγ}6 18, 
Α {γγῃ6 ἴ8 ἃ Ῥϑίβοῃ οὐ ὑγϑηβδοίίοι ἴῃ ὙΓΙΘὮ ΒΟΤΩΘ ἰδῦθι ῬΘΥΒΟΙ ΟΥ̓ 

ἰγαπβϑοίιοῃ 18 ρΡουτίσαγ θα ὈΘίογθμαπα ΟΣ Βα ὈΟ]108}}Υ γοργθβθηΐθα 1 
ΘΒ56 106. 
ΤῊ 5 ἀοβηϊ θη ΘΟ ϑβα νυ ̓ πνοΐνοβ {π6 (Δοὺ, {πα ὑπ 6 16 15 ἃ βρισιῦαδὶ 

οοῃπθούΐοπ ούσψοου (86 ΟἹά Ὧπᾶ Νὸν Ταβίαμηθηίθι [|}α {86 ΟἹά 
οβίατηθηῦ ὨΙΒΌΟΥΥ ΘΡΡΘΩΙ ΡΘΥΒΟΠΒ δα] ἰγϑηβθοῦο 8 ὙΓΠΙΟΝ ἢδγΥθ ἃ 
Γουθβῃαάονίηρ ταἰδίοι ἰο Ῥϑύβοῃβ 8ἃπα ἰχσαηβθοοηβ ἴθ {86 ΝΟ 
Τ βίαια. ΗΠοτθ {θη 15 [Π6 Ργόνίηο6 δηα βρμοσα οὗ ὑγριοὰὶ 1ηΐθ7- 
Ῥγοίδιίοη. Τὺ 18. ΘΆβῪ [0 866 ΠΟῪ ἃ {γγρ8 15 ΟἸΒΕ Πρ ΒΗ 64 ἔΤΟΠι ΤΗΘΓΘ 
ἀοοίτϊηθ, ῬΓΟΡΆΘΟΥ, ΟΥ Θυθῃ 8]]ΘρΡΌΥΥ. ΡΙΌΡΠοίϊο ἀἸΒΟΟΌΥ56 ΘΟΙΒι505 
ἴῃ δηποιηοίηρ, δβοιηθίμίηρ Ὀοίογθηδμα ἐπ τρογάβ. ΑἸΙΘΡΌΤΥ, πὶ {86 
ἔογστη οὗ δὴ 816ρΌΣ]ο8] ῬΥΌΡΏΘΟΥ, 15 ἃ ῥἱούαχσο οὗ {16 ργορβθίϊο 1πη8ρῚ- 
πϑίϊοη, οομβίβιηρ οὗὁἨἍ βυχωῦοϊβ. Βυΐ ἃ {Υὺ8 15 ἃ ῬΘΥΙΒΟΙ ΟΥ ἰδίην 
ΒΟ ἀαὐἀμηιδγαΐος 07 561} ἃ ΘΟΥΤΟΒΡοπάϊηρ' Ῥ ύβοη οὐ {μϊηρ, δηα οὗ 
ΜΟΙ 10 Τὰν 6 ἰμ6 βυτωροῖὶ. Ἥθποθ 1ῦ 15 βοιηθίμιηρ λέδέογσαϊ, 
ΖΤοίιι5 [ιϊδέογίοιι5 65ὲ, Βα} 5 ΕἼΔΟΙΤΙΒ, 

Τῦ 888 Ῥθθῃ ἐβουρμῦύ ὈΥ͂ ποῦ ἃ ἔδυ, οὗ βοτὰ δα ' τᾶν ὯΘ τοραγαθα 
85. ἴμ6 τοργθβθῃίανθ ᾿ἱμδβιηοῖ 88 6 γ͵ὼ8 ἴῃΠ6 ἢγϑῦύ πὸ ῥο]α]Ὺ 
δνονοα 1η6 οριπΐοη, ἐπῶῦ ὑΥΡ10 8} Ἰῃ οι τ δύδοη 15 8}. ἸΤΩ ΟΊ ΠΔΤΡῪ ὉΠ]Ὼρ; 
τηνϑηϊθα ὈΥ δχροβίζουβ {βϑυλβοῖνθβ. Βυῦ {818 15 ἃ τηϊδίακα, Τυριοδὶ 
Ἰπξουργϑίδθοῃ γϑϑύβ Ομ. ἃ Ὀ10]104] ουπαδίϊοῃ. ἃπα οοἰποιθβ Ὑ ἢ {16 
νίαν τα κοὰ οὗ {Π6 ΟΙα Τοβίαταθαῦ Ὁ. (86 ρτνο ΟΜ γιβδύίδηβ, [ὑ 
15. ᾿αθβοα Ὀγ {86 Νὰ Τοβίαμηθηῦ [5616 : 1ὰ υ ΠΟ ἃ ΒΙΤΆΙ]ΑΙ ὙΙΘῪ 18 
σἴνοι οὗἩ νατῖουβ ΟἹ Ὑδβίαπαθηῦ ῬΘΥΒΟμΒ δηα ἐμίηρθ, ΤῈ6 βρισταδὶ 
οοπηδοϊίοη Ῥούνγθοα {86 οηὐτο ΒΙΌΪΘ 15 στϑοορηβοα ἴῃ {μ6 ϑδυ]οβῦ 
Ουϊβδη ᾿πίογργοίαθίοη. ΤῊΘ [Ὁ] οσίηρ Ῥάββαρθβ ἰΔΥῪ ἃ Οοἶθᾶγ ἂπά 
ὉΠ βία 8016 8518 [ῸΣ γρ10 8] Ἰηὐθυργθίδιοη. 

Τῃ Μαδῖκ ἰχ. 18. Ἐ71Ὰ5 15 ργθβεπίθα δἃ5 ἃ ὑγ0ῦ8 οὗἨ Φομη {π6 Βαρ δύ. 
Τὰ Τλῦῖα χὶ. 80, 32, «6505 Ῥίασθβ Ὠἰταβοὶ δἱοηρ πιμ Όπ88 88. 8 
βῖρῃῃ ἰο Ἰοδᾷ ἰο τορθῃΐδμποθ ἊἈΑ(8 {π6 ριόρμθί γγὰ8 ἃ βίρῃ ὕο {π6 
ΝΙμονιῖθβ, Β0Ὸ Β6 ΜΒ ἃ βῖρῃ [0 {88 6.78 οἵ ἰμδῦὺ σθῃβθσδοη. Ἀ0- 
οογάϊηρ' ἰο ΦόΒη Ϊ, 14., σοτωραγθαᾶ τι ΝΌΤΩΡ, χχὶ, 9.» 188 Θἰθνδίίοι 
οὗ {μ6 Ὀσδζθῃ βοσροπῦ ἴῃ [86 ὙΠάθγηθ55, ψ ἈΙΟ. θη Ἰοοκαβα δὖ σι 
1μ6 δυϑ οὗ ἔδιμ μοα]θα {π6 βουρϑη -ιύθη ἰβγθ 88, σγὰ8 ἃ ἴδοῦ 
Ῥεϊοκοηΐηρ {86 ἄρα οὗἨ ΟΒγιβῦ δῃὰ 115 οἴβοίβ, [}ἡη Βοπι. ν. 14. 
Αἄδτι 15 ἰουτηθᾶ ἃ {Υ0Ρ6 (ἀπ 6010) οὗ ΟΠ γιθῦ --- {16 ομα Ὀθίῃρ [86 
τηθδὴ8 οὗ οοτγαρίίΐζοῃ δπᾷ ἀθαίμ, [86 οἶμον οὗ βαϊ ναϊίοη. [ἢ1 ον. χ. 
βουθσαΐ οἰτουταβίδηοοβ Ὀϑϊομσίηρ το {86 Ῥάββαρδ οὔ [88 1βγδϑ 068 ΤΠΤΟΌΡὮ 
1π6 ὙΠ δουμοββ ἅτ δἀἀυοοα 85 Τγρα8 οἵ ρδυιουΐαθ ἰὼ [86 ΟἸΥἸβίδη 
βοομοιαῦ. ΤῈ6 τοοῖς ΘπΟΘ τίου ἤονγϑα νγὰβ ΟἸγιβὺ ; 18 ὙΤΑῦΘΟΥ Ὑ7Ὰ8 
Ἐπογθίοσθ βρισῖααὶ ἀτῖηκ. ΤῊ τοᾶππα γχἃ8 Βρί τα! τηθαῦ, 16 
δχίουμδὶ βϑηβῖ6 οὐ͵θοῦ ἰΒ (ο 6 Θομπβιουθᾶ τὰ σθαι ἴο {Π6 Βρ]υ]- 
ἴα]. [Ιὰ ΗδΌ. νἱ. 20---νῖϊ. 22, (ῃπθ6γ 18. ἃ οορίουϑ ἀββουιρίλοι. οὗ 
Μρο Ζρᾶδκ 88 ἃ γρ6 οὗ ΟἸισιβύ, Τὰ μ6 βαῖλθ 1} 15116; 1χ. 9,, {Π6 Πγρί 

1. Ἐτο σα Τὐπίουβποβπηροα δος ἃ. ΤΥροϊορῖο, 1784. 
᾿ ἘΕ.2 ᾿ 
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(Δ ΌΘΥπδοΐα 18 ἰοιτηθὰ α ἤσιγο δἀυταρταίπρ ἃ ργϑαίθυ ἰβΌθγηδοῖ6 ποῦ 
τιδάθ τι Βαηᾶθ ἀπάρυ ἐμ πον αἀϊβροηβαίίοηυ. [πὸ δν. χί. 8. ἃ 

ρστοαῦ ΟἸΕΥ 1Β ΒΡΟΚαπ οἵ συ ]Οἢ 18 Βρ᾿ ΓΙ ΓΌΔΠΥ 081164. δοάοτα δηα ᾿ργρί. 
ΤῊ6 Ιαὐΐου οῚΘ ὑγρ68. οὐ βυτηδοβ οὗ (86 ΟἸΤΥ̓ ὕο ΠΟΒΘ. ΟΥ̓ΟΥΤΏΓΟΥ 

ΖόΒη τοίου. Τὴη6 ομῆτα Ερίβι]6 ἰο {πὸ Ἡθῦνανγβ βῃονγβ {μα {Π68 

βαουίβοοβ οὗ {π6 Μοβαῖο δοοποιηῦ, Ὑ 816 ἭΤ6Γ6 ΟὨ]ΥῪ ἰο ἰαϑῦ ἴῸΓ ἃ {ΐτηθ 

δια μ8ᾷ πὸ ΘΒΙΟΔΟΥ͂ ἴῃ μοημβοῖνθθ ἰο πᾶ {6 δομβοίθμοθ οὐ ἐπθ 

ὙΟΥΒΗΙρΡΡον ρογέθοί, ροϊπίβα ἰο ἃ βαΐαγτο οβϑοίαα! νϑαθηιρίϊοπ ἔτοτα 

οη. Τῇ νατίουβ πψοτᾶβ ἱπάϊοαίίπρ ἃ ΟΥ̓ΡΙο8] εἰρη ἤοαπονυ Ὁ ΒΊΟΝ 

ὀσοαν ἴῃ [86 Νὸν Τοβίδτηθηῦ ἀγ6 τύπος, παραβολὴ, πνευματικὸς, δα 

ἀλληγορούμενον. ΤῊΪΒ Ιαϑὺ 15. ἑουπά 1Ἰη (αἰαί. ἵν. 24., ψμουΘ 10 18 

Ἰοοβοῖυ αδρᾷ ἴον {γρ6. ὅϑάσδῃ δπα ἩδρᾺΓ ἀγα βοὺ ἔουμῃ 88 {γ068: ἀπά 

45 ΤΠ6Υ͂ γγθτα ἰδίου 08] ῬΘΕΒΟῚΒ ποῦ ᾿ΤΩΒΟΊΠΑΙῪ ΟΠ68, [ΠΥ 8.6 ῬΓΟΡΟΥΙΥ 

50 ἰδυμιθᾶ. ὙΤΠ6 Βἰβύουυ {μ6Γ6 γσρέδυγοα ἰὸ 18 ποῦ απ αἰΐθσουψ, ΤΟΥ 18 1ῦ 
ἰγοαίθα ἃ5 Βυοἢ. 

ΤΏ6866 ραββαρθθ βίο Ε]Υ βῃον,, ὑμαῦ ὑγρῖ041 Θχροβιθομ 18 γ78}} 

ἐοαπᾶοᾶ. Οἱ {π18 θαβῖβ δοοουα! ηρἿΥ, 1 ο ΡΥ Θίοσβ Βοο θθρδη ἴο Ρυ1]14, 

δια ἰο οχίθμᾷ {μ6 ἰᾶάθα οὐ ὑγρε8β. ΤΆΘΥ βού {ἐμϑιηβοῖνοβ ἰο πα ουύ 

ΤΙΔΗΥ͂ ΒΌοἢ ; ὅπ ΒΥ {π6 δα οὗ ἃ Ρίουιβ ἱπροπυϊΥ {ΠΟΥ δβυοοθοαθά 

ἴῃ {μεἷτ αὐξοιαρίβ. Α1] ρϑυβοῦβ δῃᾷ ἴδοίβ ὑγῖο. βθοσλθα ἰοὸ Ῥγοβθηῦ 

ΒΟΙΏ6 ΘΟΙΥ βρομάθηοα ἅοσθ ἰγθαίθα ἃ85. ὑυρῖοαὶ. Αἱ ΘοἸποιάθμοθ ἴῃ 

ὀχίογηαῖ οἰγομηιδέαηιοθ8 νΤὰ8 ΟὨΙΘΗ͂Υ Βουρηύ, [Ὁ νγὰβ ΌΤα {Π18 ΘΧΟΘββῖνΘ 

δηᾶ δρβατα του] ρ]οδίϊοη οὗ ὑΥ0685 ὑπᾶῦ {μ8 τϑϑούϊοῃ ἴΟ0Κ ρ͵δοθ 1 ἢ 

τα]θοίθα {μθηὶ αἰζοροϑίμου. Τῇ ΟἹΑ Ταβίαμιθπί μἰβίοσυ πα Ὀθθα 

ἐχδαϊθα δπᾶ ἰογίασθα 50 δυρι γα γ ὈΥ {86 ΟἹ 67 Θχθρθβιβ, ὑμῃαῦὺ {86 

τηοάσγῃ ἰπτον 85:46. 811 ὑὐρῖο8] βχροβιθίοῃ ἴῃ αϊβρτιϑῦ, 85 βοιηθίμιηρ 

Ῥά5861685 οὐ ᾿πηδρίηαιυ. Βαῦ {Π18 γχ1ὰ8 ἃ ργθοιριίαΐθ βίβρ, 88 γ7ἷῪὰΥ Πᾶγθ 

βθθῃ. ὙΤΠΟΥΘ 18 {86 νΘΥῪ Ὠρμοϑῦ δαί ΟΥΥ [ῸΓ Υ68] {Υ}068. «6508 

Εἰπιβ 1 ΟΧΡΥ ΒΥ βαπούϊοποα {μθῃ. Απα [ιἷβ βχϑμιρ]θ 18 ὅπ6 Ὀοδὺ 
166. 

ἢ ΤΊ ἰβ δὴ Ὁμαποβθοπ]6 ἐδοῦ, ἰΒαῦ Ὁ. {86 Βυβοορ ν πιο {86 

Βιπηδη ταϊμᾷ ἸΒΠΟΥΘΒΕΥ ρόββθθβοθ οὐ τϑοορπιβίπρ Οὐ 85. ἃ ΟΥ̓δΙΟΓ 

πα ΒΌ]οΥ οὗ 41, ταδη 88 ἃ ρϑοῦ αν βρὶ τ πᾷ 118 Ἰτορ]δηίεα νι 1 η 

Ὦΐὰ. ὙΝΉΘΥΘΥΘΥ ΟΠ6 'ΠΏΘΥ 116 ἃπα ὁπ ἰοδάιπρ' Ἰάθδ τηϑηϊξθϑί {Π6] 

ορογαίίοῃ ἴῃ ἃ πατοῦν οὗὨ ρούβοηβ, {86 ἰαϊίον ἤᾶνθ ἃ δουμμλοῃ ΒΙΒίΟΥΥ 

ἴῃ Ὑ ΒΊΟΝ ἃ ἀονοϊοριιθπὺ οὗἨ [μ8 δοιητηοι βρὶτιῦ ἰαΚο8 ρα. Ῥυὺ [818 

ἀθυθιορηιθηῦ τη Ὺ ποῦ τϑϑ ἢ, ἰπ ΔΗΥ͂ Οἵ 15 βίαρεβ, [Π8 Βίσμοϑ πα {86 

δοιαρ]δίθ. ΑἹ] βίβρβ οὗ 16 ἃτ8 βύυ νἱπρβ δἔζοσ βΌ]Π 688 Οὐ ρϑυ[θοίοη, 

αἰ Βπουύ εαὐϑίδοίΐοη, Ηθποθ ΜΠ 6 νγχ86 ΘΟΠΒΙ 46. {Π6 τοϊαύϊομ οἵ 1π6]- 

γἱάτια! ρΘΥβοηΒ οὐ 1η68 ἱπαϊν!ἅυ8] ἔλοίθ οὐὗὨ Βιβύουυ, γ718 886 ται στογθα 1ῃ 

[μθὰ ἃ τϑργοβθηίϊαίοῃ οὗὨἨ [8μ8 11{8 δπᾶ βρίσιὺ {ἉΠ8|16α ουθπ Ῥοἴοτθ 108 

λοίθαὶ τϑα ἰβαϊίοι, πού ἱπαθοά ἴῃ 105 {Ὁ} -οὐϑα ομαγδούθν, Ὀαὺ ἐπ σεγξαϊη 

αϑρθοίς. ῬαΥβοιβ Πα ΟΟΘΌΤΤΘΠΟΘΒ Ῥγθβθηῦ ὉΠθηηΒ ον 68 ΠΟῪ ἃπα ἀρϑῖη, 

ργθῆρατίηρ ψμδὺ Μ1}1 ΗΠΆΠῪ Ὀτίηρ ἀρουῦ [1] τοϑὺ [ο [86 ὀγανίπρβ δα 

ὈΒΡ᾽ γα 0 η8. ΟΥὗἨ ἃ ΘΟΙΏΠΔΟΝ ΒΌΙΩΘΔΗΠΥ ; 50 {πα {π6 1άθ8, οὗ ]Β]τηθηΐ 

Ισθαάν Δρρθᾶῦβ ἱπ {μθπι. 00} Βριτῦ γγ188 ἱπιρ]δηίθα ἴῃ [8γ86]. ΒΥ 

115. οροτγαϊϊοῃ 8 δοηξπαθᾶ Ἰοπρίηρ᾽ οον βοτηθίϊπρ' Ὑ1Οἢ. τηϊρὐ ρὶνθ 

γοϑὲ ἰο {π6 βοὺ] νὰβ [6]. ἀπά {ποῖα 18. α μηϊΐψ οὗ 186 τϑιριουβ 

Βρ᾿σἱὸ ἀπᾶον 186 ΟἹ δπᾶᾷ Νονν Ταβίμιηθηίβ ὙῈ6 Ὠϊβίοσυ, σοπϑίοτθά 

45 οη6 τολοῖο, 18 ΟΙΟΒ6ΙΥ οοππηθοίθα 1ἢ [π6 πηϑηη 6. οὗἩ ἃ σύθαῦ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ 
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Οὗ διτδηροηλοπὶ οὐ {μ6 ρατύ οὗ (ἀοά. ὙΉΘΥΘ 18 8 Ἰπίθγμδὶ Ὀδοπᾷ οὗ 
ταπΐοπ δοΐνγθοῃ 811 {86 ραγίβ οὗ 10. Ιηαθρα 411] Πιβύουυ ἰθπαβ8 ἰοὸ {868 
βϑτηθ Ῥοϊηύ --[μδ τηδηϊβοβίδιοῃ οὗ {Π6 ἀϊνῖπο ἔανουγ, δπα {μ6 ο]ου  ἔγ]ηρ, 
οὗ αοᾶ 1ῃᾳ [ιῖβ8 Ῥϑορίθ. ΧΑ} νγϑαοϊιθᾶ ἔοσαγα ἴο ἔ] ΒἸταθηῦ ἴῃ (τϊβύ. 
ΤΟ 1ᾶ68 [840 ἴῃ {μ6 Ῥοβοπὰ οὗ [μ8 ρβορὶθ δ μδᾶ ββϊθοίβα ἔγοτη οἴδϑυβ, 
[μαξ 411 βαϊναίζοῃ οδὴ οοὴθ ἔγοιαι (ἀοα δἰοπο; δπά {8185 14 τηδηϊδϑίθα 
1561} ἴῃ ῥχοῆρυτοᾶ Ὁ] Ε]τηθπῦ ἴῃ [Π6 ὁά86 οὐὗὁἨ νϑυϊουβ Ῥ υΒΟη8, Ἰηβθψα- 
ἰοηβ, δη4 δνθηΐθι 186 ἰαὐίου ογθ {86 τηϑϑηβ ὈΥ ΒΟ. 1Ὁ σανα 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ἴο 1561} 

Ἐτομλ ἐπ 686 ΤΟΙΛΘΙ ΚΒ 10 Ὁ} ΔΡΡΘα {πᾶὺ [Π6 1468. οὗἨ ΕΥ̓}968 15 ἢ Θ068- 
ΒΆΓΠΥ ἰπνοϊνϑα ἴῃ {π6 016 βρὶ ἰὐι8] ῬγΌσΘ58 οὗ δῃηξθοθάθηῦ Ὠυτηδη Υ͂ 
45. ἰὸ πξο!] 8. 1.561, 111 τὸ πα 105 οοταρ]οίίοη δηα τοβϑύϊπρ' ροϊηῦ 1ῃ 
Ομεῖϑυ. ΤῈ 1468 οὗ τοάθιηρίίοι δα {π6 το αὐϊομβ οὗ τϑαοιηρύϊομ ἴοὸ 
{μ6 ψου]ά, νοῦ βονβ 105 ΤῸ] Π]σαθπῦ ἴῃ. {Π6 ϑανιοῦν, ρανθ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ, 
[ὁ 1156} Ῥοίοσομδηα 1 ἐμ τοϊδίοηβ, βιίαϑοη5, ομδιδοίθυθ, θᾶ 
ορογαίδουβ οὗ ἱπᾶϊνι σα] πάθῃ δπα ἴδοίβ θϑ]οηρίηρ ἰο ΟἹα ᾿᾿βίαπιθην 
Βἰβίοσυ. Τ1β 1β [π6 ἐψρίοαϊ παύατα οἵ {Βθιη. 
Α {Υρ6 15 ποὺ οοπϑεταϊοα ὈΥ͂ {π6 οοἰποίάθποθ οὗἁ ὀχέοεγηπαϊ Ὠϊδίοτιοδὶ 

οἰτουμηβίδηοοβ ΤΉΘΓ6 τησδὺ 6 δὲ ἐπέογηπαϊ πο ἃπα ΤΟΒΘΙΩὈ]8ΠΟΘ. 
Τὴ Ἰοοϊκίηρ᾽ [Ὁ ἃ {Υ}086 γὅ71Θ τηυδύ ἢπα βοῖῃδ τηϑηϊϑδίϑιοη οὗ (ῃ6 1άθ8 
οἵ ΠΕ] πῦ οὐ οοταρ]ούϊοη. ΤῈ βριχιῦ αὖ οαβύ οἵ α] Β]τηθηῦ τηϑύ Ὀ8 
ΤΑἸΪΥΤΟΥΘΑ͂ ἴῃ ἃ ῬΟΥΒΟῚ ΟΥ̓ἔδΟῦ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 1685 ἰαγσοὶγ. 11 ἐλε ἐοέαΐ βιρτ- 
ολησα οὗ {1 Π]σαθπὺ τα! ]βοα Ὀγ (π6 γτοαθηιρίοη οἵ (γιϑί ἀο68 πού. 
ἌΡΡΘαγ, ἃ εοπδίἀοταῦίε ρογέϊοη οὗ 1τῦ τουβύ. Ὑμ6 Ὀγᾶζθῃ βουρθηΐ 
ΟΟΙΆ65 ἊΡ ἰο [Π8 στοαῖον ρατύ οἵ {86 βιρῃιῆοδπου ; Οὐ υΒ ἃ΄6 τασοῇ 
1655 ὀοιηρὶθίθ.. 

Ἐδιαοιηοτίηρ' [Π6η ἐμαὺ ΟἸσιδῦ 15. {π6 βὰπι δῃηά βιιθβίδησα οὐ {ῃ6 
αν δι {86 Ῥγορβείβ -- {πα΄ {π6 ομτσθ ἀθνϊορπχθπύ οἵ {86 βριγιῦπδὶ 
ῬΓΙΟΘΘΒΒ ἴῃ τηϑῃ χοϑορ α δου ἀπ ἰθηαθα ἴο 15. [Ὁ] Π]τη πὶ τ ΒΟ. τγὰδ 
ἤμΑ ΠΥ τα] 56 ἴῃ μῖ5 ΤϑαἀθιηρΈοη ----ἰϑῦ ὰ8 566 ΨΏΘΓΘ γ6 τὸ (ο βίαμπα 
ἐμαῦ γ78 ταΔῪ 6 8016 ἴο σοῦ ἃ τἱρῇῃῦ νἱον οἵ {π6 ὑγρεβ Ὀϑοηρίηρ ίο 
{ῃ6 ΟΙἹΑ Τοβίαμηοπί. ὙΥ 6 ππϑὲ Ἰοοῖκ δ {π6 ἀπειγρο. ΤῈ6 βίδπα-ροϊηῦ 
οὗἨ [86 ᾿πίογργοίου πυαδὺ ΡῈ {86 Νὸνν Τοβίαιμθμῦ, ποῦ {886 ΟἸἹα; [8 
ΒΌΓΥΘΥΒ [888 ἔογτωου ἀϊβρθηβαίϊοη 88 ἀθριοίθα 1η {π6 «} ΘΥΊΒῃ ϑουρύατοβ, 
ἴτοιι {π6 ρἰδίίοστα οἵ {πὸ ΟἸ τἰβίϊαπ ϑουιρύαγοϑβ. 
6 5181] δυστϑδῆρθ οἿὐ ΟὈΒΘΥΔΙΙΟῚΒ ΟἿΣ ὕΥΡ68 8Ππα {ΥγΡῖοα] 1 οΓΡΥΘ- 

ἰαίῖοι ὉΠ6ΘΥ {π6 ἐΟ]ονγηρ μοδαβ. 
Ὑγμαῦ 15 ᾿ποϊααθα ἴῃ ἃ ῬΓΌΡΟΥ {Υ}6 ὃ 
1. ΤΠ εεοηιδίαηοο. ----- ΓΏΘΤΘ ταυδῦ δ6 ἃ ΠΟ Π688 ἴῃ οογίαϊῃ Ταβρθοίθ 

Ῥούνγθθῃ {π6 Ῥϑύβοῃ οὖ {πῖπρ' ργϑῆσυχίηρ, ἀπά μαῦ σγβῖομ 10 ἴοτο- 
Βῃδάονγβ. Θ'ΠΩΠ]ΠΑΥΥ τησδϑὺ 116 αὖ ἐμ ἰουπάαϊοη οὗἨἠἁ ἁὠ8. ἴγρ8 ἴπ 84]] 
ΘΔ 568, 

2, Ὑπαὺ τοβοιλθίαποθ δοίοησφε ἐο ἐΐθ αϊσῖπθ αγγαηπφοηπιοπέ. Τὺ 18 
1 ῃΠογοηῦ ἴῃ Βυχηδηῦ νἱθυγθα ἃ5 ροββθββίηρ ἃ ΤΠ ρΙουΒη 688. ἔτοστι {Π6 
παπᾶ οὗ αοα. Α ρῬθορὶβ μανίπρ' οογίδιῃ δἰ θηθηΐβ οἵ ομαγϑούθυ ἴτη- 
ῬΙαπιρᾶ ἴπ {πο ψοῦθ 80 ἀθαϊῦ πι ὈΥ {μ6 ΑἸταϊρίγ, {μα {Π6 
ουὐνγαγα τηδηϊ βίαιοι οὐ Τμοβκθ θ᾽ θπλθηΐβ ὩΘΟΘΒΒΑΤΠΥ͂ ρᾶγα ΟΥἹΘΊΏ ἰῸ 
ΤΥ̓ΡΕΒ,. ΤΒὰβ {Π6 οοΥτοβροπμάθηοθ θϑύνγθοῃ ἔγρ6 8ηἀ ΔΗ ΥΡΘ τηᾶν ὈΘ 

1 8366 Ταιίχ, ΒΙΡΙ͂ΒΟμ6 Ηθυτηθηθακ, ἃ 72, 
ἘΕ 8 ὔ ᾿ 
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{γϑοθ6Γ ἴο ἐπ ἄϊνῖπο ᾿αἰοηίΐοη. [ὑ ττὰβ ποὺ δοοιάθηΐα!, Νὸ τλϑγοϊν 
δοοίοηίαὶ οὐ ουαὐναγᾷ 5ταπᾶ6 οαπ οοηδίαϊο ἃ ἔσὰθ {γρ6. Τύ 18 

ῬΟΒΒΙΌΪ6 {πᾶΐ ταϑπν ροϊπίβ οὗὨ δοοϊἀθηΐαὶ βἰ πη ΠΥ Υ ταδὺ ργθϑοπί {μοτι- 

Βοῖγβ. δυβοῃβ 8Π6 {πῖηρ8 ἴῃ {115 ὙγοΥ] ΤηΔῪ 6 οἰαβϑιῆθα ὑπο Ὁ ἃ 

ἔθ ρϑηθγαὶ μοϑᾶθ, ΒΥ νυἰσίαθ οὗὁ τϑὰ] ΟΥ ἱπιδρί ΠΑΤΎ ἀπά] ορῖθθ, Βαῦ 

[86 Βιτα ]αυῖτν Ὀϑύνγθθῃ ὑὙ}068 8η8 δι γ}0688 ταυϑὺ ϑηΐθυ ἰηΐο {Π|6}} ὙΘΓΥΥ͂ 

παΐαγα. [ηΐϑιτϑὶ ΘΟΥΓΟΒροημἄθποθ τοΐθυυιθ]θ ἴο {μ6 ΤΟΎ Βἰπηβο] ἢ 

Τημδὺ ΡΌΘΔΣ. 

8, Βαῖ {πουρῇ αἰυίπο ἑπέεπέϊοη τὰ [μ6 τοϑηηθν ΠΟῪ Θσαρ αἰποα τησϑὺ 

Βοϊομρ ἴο {86 τοϊαίΐου. βθύνγθοπ ἐγρ6 μα δ  γ06, ΘΟΙΒΟΙΟΌΒΙΘΒΒ οὔ 

Βα ἢ ἃ τοϊαἰΐοπ ἴῃ ἐπ 6 ταϊπᾶ οὗ [π6 βδουβᾶ νειοῦ 15 ποῦ πθοθββαυ. Ε16 

πρ64 ποὶ ΚΠΟΥ͂ οΥἩ δαὶ ἐπαῦ {μοῦ 18 δῃ θϑίβ 1564 σοΥγοθρομάθῃοθ 

βεΐψθοα {π6 ὑμίπρ ἐουθβμαδονίηρ ἀπᾶ ἐμαῦ τ ΒῖοΒ 18 ργθῆραγοα, 

(ὐοπβοίοιβπϑββ οἵ ἐμθ οχϊβίθποα οὗ ἃ ὑὺρ6 οὐ {μ6 ρατγύ οἵ [πΠ86 πΙΙΟΥ 
0 ΒΡΘΆ ΚΒ οὗ ἴὖ ἄοοθ8 ποῦ ϑηΐθι 1τηΐο 108 πα 6. 

4, Νοίίμον 18 10 πϑοάξῃ] [παῦ ἃ ἐΥΡ16 41] ρϑύβοῃ ββοι]α μανα 88 1468 

ἴπαῦ Ὧ6 ταβ ἀδβίσιιθα ἴο Ὧ6 βυοὶ, οὐ {μαῦ ΒΘ ὑγὰβ τρϑηὶβϑίθα ἃ8 

βοατίηρ {παὐ τοϊαοπ. [ἢ ΠΠ|κ6 πιλππον 1 15 ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΤῪ {πα ἃ ὑγ 0164] 

δοίΐζοι οὐ ἰπβυζαϊοη βμου] μᾶνα ἰάθη οΙδοθ πα 8. ΘΟΠΒΟΙΟἸΙΒΏ 6858 Οἢ 

186 ρατῦ οὗ ἐμ ἀρϑηΐβ ἐμπαὺ βιοι τγα8 105 ομαγδοῦθυ.. 
ὅ. ΤΎΡΕΒ μᾶγϑ τϑϑρθοῦ ἰο υγμαῦ 15 βαύατο, ΤΉΘΥ βμϑᾶουν ἔστ ροοά 

[πΐηρθ ἰο οοπιθ. ὙΠΟΥ Μγ6γ6 ποῦ Δρροϊηΐθα [0 τϑργθβθηῦ γεϑεηί 

Βυΐ ζμέιιγο γϑαῖθ8. ΤΉΘΥ ὙγογΘ ἃ ἰθιηροΓΑΥῪ ταρᾶθ οὗὨ Ἰπβίγιοίιομ, 

Ῥοϊηίπρ ἠο ἃποῦμου ἀπᾷ οἰθάγου ὙγΑ οὗ δἀποοίπρ' ᾿ὐυτηδη}γ ἴῃ {Π6 

᾿ἰσπιοβὲ ἐσαῖθ. ὙΠΘΥ τοτο [86 βμαάουβ ργϑοραϊπο [Ὰ6 βυθρβίαμποθ. 

Βαΐ Ἐμπουρῆ ἐπ μαᾶ τϑβρθοῦ ἰο ψῇμαῦ νγχὰϑ ξαύατα, ὑΠ6Ὺ Ῥτ Δ ΡΥ 

Βα υϑα οὐμοῖ Ῥυγροβθ8 ο {86 6.78. ΤΉΘΥ ΠΥ μάνα ὕθθὴ ἰηίθηαθα 

ἰο βρη ἰο {μθπὶ ργοϑοπέ αἰπεζο8 ἀπαᾶὶ γεβροηϑεδιι{168. ΤῊΙΒ οοὐ]ὰ 

ΟὨΪΥ πᾶν Ὀθθη βυβογάϊπαίθ (ὸ (μοῖν στοαύ, Ἰοδαϊπρ' ἀθβῖρη. ὙΝΔ1]6 

ΠΟῪ ροϊπιοα 8ἰρ ΠΟΘ ΠΕΥ, ὑο (μ6 Ῥούξον ἀἰβρθπβαίϊοῃ [0 ΘΌπλ6, 85 ὉΠ6ῚΥ 

υἰύπαδία τϑίδγθποθ, {Π6 0 ἱπου]οαίθα τηογλ] νἱγύαθβ δηα ΓΘ]ΙΡΊΟΙΒ ἀ 168 

ἼΡΟα {μ6 δῃοϊθπὺ [βγαθ] 168, ὑπ8 βουνίηρ ἃ ὑνοίοια οἴποθ. ΠΟΥ 

616 ἰοϑοθοΥβ οὗ (μδῖπρβ ργθβοηῦ οὐ Ἰτητηθαϊαΐθ. 

Ἑτομι {μῖ8 ἀχρίαπδίοπι τἃ ΜΨ1]1 6. βθθπι, {μαῦ ἃ {γρ6 Βϑοπρϑ ἴο {86 

μοαᾶ οὗ ργορίεογ. Τὺ ἰ5 ἃ Κιπᾶ οὗ ργορῇβθοῦ. ἊΑ σϑῦραὶ Ῥγορβθουῦ 

γγο(ϊοία, ὙτΆΘυ θα ὃ ὑγ068 ργείσιγεθ. ΤῊΘ ἔογταοῦ ἀθβουῖθ68. ἐπ ἐσογαΐβ 

ταῦ ἰΒ ἀροαῦ ἴο Θοπι6 ἴο ρ885; {86 Ἰαύίου ΤΟΤΘΒΏΟΥΒ {η ἐΐβ οι} Οἰμιέ- 
ιὐατὰ εἰηιϊαγὶέψ ὃ Ταὔαγ 6 ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ Θυθηΐ. 

8. Δοοογᾶϊηρ' ἴο Βοιηθ, ἃ ἴγ}8 18 βοουίδιπϑα ὈΥ͂ ἔουτ.8] ΤΘΟΟρΏΔΙΟη 

45 Β.0 ἢ ἴῃ 1[Π6 Νον Ταβίαιηθηῦ. {{Π|655 070 πᾶν {Π18 ΘΧΡΥΘΒ5 σγαῦτϑηῦ 

ον ἴῦ, ἴ0 15 αὐριθᾷ ὈΥ Ματβῖ, β υατύ, ἀπ οὐμοῦβ, {παὶ 16 μα8. πὸ 

οχἰβίθδποθ. [ΓΕ Ῥγϑυΐϊουβ ἀθείρῃ δηα ργθογάδι θα ὀοηπϑοίϊομ ὀοπβθαίθ 

[μ6. ἐγρίοα! τοϊαοη, μουν, ᾿ὖ 15 ἀβκϑᾶ, οδῃ 8ΗΥ͂ ΟΠ0 ΚΗΟΥ͂ 1Ὁ δχοθρῦ 

ἔτοιι ϑουϊρίαγο 1561 Ηδγθ ἐμοη 18. ἃ 816 8η6 8886 οὐ θιιοη, 

ΠΟΙΘΌΥ 41} γαποίμιϊ τϑβοπιδίαποοβ, οἴϊθῃ αἰρπῆθα αι {86 πᾶ οὗ 

ἐψρίοαϊ γοϊαίϊοπς, ἅτα ὁκοϊα4θᾷ. Απᾷ 16 [88 τὰ]θ θ6 ποῦ δοοθρίβα, 4}} 

15 πποογίαϊῃη,. ἂ ψῖάθ ἄοου 18 ορθπϑ ἴο {86 ἸτηδρΊ ΠΟΙ. 
ΤΆας {18 νἱϑν 15 ἱπαάοαυδίθ ἀπ ΠΆΥΤΟΥ, ΜῈ] Ὀ6 βθθὴ ΠΌπι [86 

[Ὁ] οτσῖπρ' σομβι ἀθγαί 8. 
(α.) αιίουβ ρίαςοβ ἴῃ (86 Ν ιν Τοβίαπιθηῦ Ἰηθπιαῦθ, ΟΥ̓ ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΥ͂ 
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δϑϑογύ, ἐμαὺ τηοϑὲ οὐ {86 ᾿πβιιψαϊοπδθ. ρΘοῦ αν ἐοὸ ἐπ6 ΟἹα ρῥγεβουγοᾶ 
Βρίτῖσαα! {πΐπρβ ἀπάογ {π6 Νὸνν Εἰοοποόυ. Τὴ Πρ βύΪϊβ ἰο {868 
ἩΘΌτουβ ῥ]αΐη]υ Βμονβ ὑπαᾶῦ Π6 οὔτ Γιουηο 4] 1ανγ γα 1[5. βϑου!- 
ἤσοβ, τἰοβ, δηᾷ ρυιθϑίβ, Τογϑηδαονσθα βοίίοσ {πῖπρθ. (ὐοτηρ. χ. 1. ὅζο., 
νἱϊ. 11---2.9., νἱῖι, 1---18., 1χ. 1----ἰ. 18.: ὙΠ βᾶπηθ ὙἹΘῪ 18 σίνγθη ὉΥ 
Ῥϑαϊ ἴπ {π6 Ερίβ016 ἴο {π6 (ὐο]οββίδῃβ 1]. 17, Τὴ ΕἸΡΙΒ616 ἠο ὑμ8 (ἀα]8- 

ἰδιι5 ΒΔ5 1Ὁ 4150 ((α]αῦ. 1.1ν.}) ΠΕ ΠΒ6η {Π6 ρϑμογαὶ ομαγϑοίθυ οἵ δὴ θηθσο. 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ 6 ὑυρῖςϑὶ, τ 116 ὑΠ6 ναχϊοιβ ρατίβ οἵ 1Ὁ 86. ὯῸ ὙΠΘΓΘ ὁΧ- 
ΡΙαἰποᾷ ἴθ {πὸ Νοὸν Τδβίδιηθηΐ 80 85 ἴο βῆῃουνν {π61} βρίσιῦπα] οοΥγα]8- 
ἰἶνθβ, ΔΠΥ 1ΠΓΟΥΡΓ ἴθ ΠᾶΒ ΠῸ τΟΥ6 οογΐαϊπ σαϊάθ πῃ ἢ6 ψ)ἼΠῸ ΒΟ] 48 10 
ὈΠΗΘΟΘΕΒΑΤΥ͂ ἴο αὐοίθ {Π6 ΘΧΡΓΘ58 [ΘΒ ΘΩ͂ Υ οὐἨ δουϊρύασγα ἴῃ [νοῦν οὗ 
ὁΠπ6 ΤΠϊπρ' ΟΥ ῬΘΙΒΟῚ Του βμδονιπρ' δμοίπου, Εὔνθη ἤθη 1ηΒ5᾽βῦηρ' ΟΝ. 
Βανίηρ {π6 ἐδ πηοπΎ Οὗ 8 ᾿πΒρΙγ αὶ ἩΥΥ]Θ οα. ὈΘΠΑ]Ὲ οὗὨἨἁ {π6 ταν 
οὐ ὑγρβ8, δὴ θβχροβιύου 15 ποὺ ὃ ϑγλῦ θϑύϊου απ18}184.8 α ῸΓ πιῇ] αἸηρ' [Π6 
ΒΌϊΓιῦα 4] βρη ἤοάπου οἵ [π6 Μοβαῖο ἰαὺν σθῃθυα! ]ν ἔπ Ομ6 ὙΠῸ {18 
{ῃδὺ Βιοἷι (ΘΒ ἸΩΟΠΥ͂ 15 ποῦ ΘΥΘΥΥῪ ΜΠΘΥΘ ΠΘΟΘΒΒΔΥΎ [0 γαγγϑηύ ἃ 6116 Ὁ 
1η {Π61} δχιβύθῃσθ. 

(6.) Τῦ 15 δἀταϊ 64 (μαὺ ἔγρθ68 ραγίακβ οἵἨ [π6 παίαγθ οἵ Ῥυόορθοῦ. 
Νον ἴῃ ογᾶου ἰοὸ οοπηθοῦ [88 Βίηρ' ΟΥ ρϑύβοῃ ἀθβουι 64 πὰ {Π6 Ῥγόρῆθον 
85 Ταΐατο πὰ 105. οοπηΐοτραγί, γα ἀο πού τϑαυΐγθ [Π6 δχροβιύίοῃ οἵ 
186 δουιρίατο ττὶῦουβ ὑπϑιυβοίνοθ, Α ῬΥΟΡΘΟΥ ἐ8 ποέ βαϊά ἴῃ δογίρέιγ8 
1 τηοβϑὺ δαβϑϑ, ἰο ὃ6 {]6]]64 ᾿π ἃ Ῥϑύβοῃ οὐ δυϑηῦ θυύθῃ ὑγΠ6 16 ὅ76 πᾶγθ 
ΤΟΆΒΟΙ ἰοὸ θα ]ϊονα ἐμαὺ Ὁ 15 80. Νὸ οπ8 ἀγθδμβ οἵ ἀοιηδηάιηρ {Π6 
ΘΧΡΓΘΒ5 ἰθΒΟ ΠΟΩΥ Οὗ 8ῃ Ἰηβριτϑα γον Ὁ {88 ΡῬαΡροΟδΘ οὗ ἀδθιηοι- 
βίγαϊπρ' [π6 ταθϑμῖηρ' οἱ ψιμαῦ 15 [Ὁ1611284. ὙΥ̓Βαῦ νγὰβ ργβαϊοίθα 15 ποῦ 
ἸΔομ ΕΠ 6α τιῖ 118. οουπίογραῦ θη [μ6 Ἰαύθου ἰα καθ ρ'δοθ. ὙΥΏΥ 
ἔθη ββουϊά ἃ ἀἰοσθηῦ τα]θ Ὀ6 ΔΡΡ]16α (ο ὑγροβ ἢ ὙΥ̓ὮΥ ββου]ά {πον 
Βραἰσαα] βοαθθ Ὀ6 ΘΥΘΙῪ ὙΠΏ6ΓΘ ροϊηἰθα ουὖ ὈΥ {86 ουιρίυγθ ὙΥΙΘΥΒ 
{πϑιηβοῖγοθ Αὐτὸ νγ ποὺ ψγδιγαπίθα ἴῃ δβϑυμηρ {πῶὺ {πο γ6 ἃΥΘ 
ργραϊοίζομβ ἴπ {πὸ ΟἹ ἸΤαβίαπιθπῦ σοῦ τοῦθ αὖ ᾿ἰθαβϑῦ Ῥδγίϊ ΠΥ 
{018116ἃ ἴῃ οἰγοαμπηβίθποθβ ἃπα ῬΘύβοΒ ὈΘ]οηρτηρ ἰο {π6Ὸ Νον, ψιποῦΐ 
18 Ὀοΐηρ' ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 5614 {μαὐ ΠΟῪ τ06γ6 50 1816 Ὁ [πὰ ΠΠ|8 ΤδΠΠΘΥ, 
τηδῦ 1 ποὺ δ6 ᾿π!ογγθά {μα βοπλθ {0688 ἅτθ ποῦ ἱπα]οαίθα 1ῃ {π6 Νονν 
Τοβίαπχδηὺ ἡ ϊοῖ ταδὺ πονουῦμ6]6 855 μανθ Ῥ6Θη ὙΘαΠ ΠΥ ΒΌ ἢ ἢ Ἡστηδη 
Ιδηστιᾶρθ 15 Βοιιθυγῃδὺ Δι  ΙσοιΒ ἃπα οθβοῦτθ ἘΒΡΘΟΙΆΠΥ 158. ὑπαῦ οὗ 
ὙΘΙῪ δποϊαπὺ τυ η98 Π4}016 ἴο ταϊδαπαογβίδπαϊπρ, θη ὑΠΟΥ ὑγθαῦ οὗ 
Βα δ]θοίβ ἰπ {μοιηβαῖνοθ ἀδυῖσ. ΤῊ ῥγορμοίίο δουρύατοβ πᾶν {818 
ομαγβοῖοσ. 6 οαπποῦ αἰνγαγϑ Ηχ {π61Ὁ τηθαπῖηρ' οὐ ἀθίθυταϊῃβ {Π 611 
ΒόΟρθ6. ΤΈΏΘΓΘ 185 πὸ ΚΟΥ ἰο {86 ἰηἰοτργοίαίομ Οὗ ῬΓΟΡΆΘΟΥ τὰ {86 
Νον Τοβίαμηθηί. Νοῖσμοῦ 15 [Π6 16, ἴῇ Τὴν ᾿ηϑίϑηοθϑ, δὴ ΘΣΧΡΥΘΒΒ 

 ἀοοϊαγαίίοι ὑπαὶ ἃ ρϑββαρθ 18 ῬΓΌΡμοὕ08] πὶ 105 ποαίαγα : 80 ὑπαῦ τὸ 
ΤΩΒΥ͂ ΒΟΠΙΘΟΪΠΩ6Β τα βία κα Ὠἰ ΒΟΥ [ῸΥ ῬΙΌΡΠΘΟΥ, δηά υἱοθ υεγϑδᾶ. ΡΒ 
βΒῃουα δ τορανἀοα ἴπ {π6 Βᾶτλθ ταᾶπποσ. ΤΉΘτΘ ἰβ πὸ οὔμου ταϑίβοα 
οὗ τϑοορτἰδίησ ἀηα ἱπίογργθίϊηρ ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ ὑμᾶπ ὈΥ͂ ἃ οαΓ ἔα], ὁ0η- 
βοϊθηθουβ βίαν οὗ ἐπ βουϊρύαγαβ ἐμβϑιυβοῖνθθ, Ἀπα ἴῃ {π0 βίπαν οἵ 
(86 ΟἹα Τεδβίδιηοπῦ ὑγρ68, 6 πηυϑὺ ἰακα 48. οὔσ βραάθ [Π6 ῬΓΙΠΟΙΡΪ68 
ΔΗ ΘΧΘΙΏΡ]68 π ἰϊΘἢ ἐμ6 Νον Τοβίδτηθηῦ τυϊ ο 8 μᾶγο βού ἴουῖῃ, ΤῊ 
Βρθοΐμαθηβ οὗ ὑυρίοαὶ ἱπίουργθίδιου τϑοογάθα 'π [86 βδογθά σοϊπταθ 
γητπιϑὲ 6 ἴαῖκθη ἰο ἢχ {86 τιθϑηΐηρ" οὗ οἴου ὑῦρε8:. 16 ὙΠ016 βυβίθτα 

ΕΝ ΓῈ 8 : - 
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τ 15 ἀἰν 6] ἀυταηρ θα Θοπηθοίϊομβ ταπβὺ Ὀ6 ἀθορμουθα Ὀγ [86 οἱὰ 
οἵ δβοοσίαι θα Ἔχροβι [10Ή8. 

(ς.) ΤΙ βυθβίδπθαι Ὁμὶ ἐγ οχιβίϊπρ δαύσσθοα {86 ο]4 ἀπά ποὺ α15- 
Ῥοηβαίομβ δυϊβίηρ ἤτοτα [πΠ6 οη6 στϑαΐ Αρϑηῦ Οἵ" ἸωορῸ5 ῬΓΘΒΙαἸπιρ ΟΥ̓ 
Βοί----Πὲ Ῥγδραγδαίοσυ ομαγαοίεσ οὐ {88 οπ6, 15 ργθου δι η64 Ῥγθμηοη]- 
Ἰλοηβ οὗ ἐμϊησβιῖο οοιλθ, 105 ΒΕ ΒΟ 6 ποθ (0 ἃ ΒΊΡΠΘΙ Ρύτροβα [οὸ Ὀ6 
τ υθαα τοοσὸ {}}γ Ὁμογθαίθου, 105 ϑμ ] υαδῦϊοαὶ παῦαγθ ἃ Πα συτη 0110 
᾿πβ δας1οη9---4}} ἔστ ἃ ργθϑυσαρίϊοη ἴπ ἔννουν οὗ δσίθμαϊηρ' {Π6 ΓΘ οΊοη 
οὗ ὑγρ68 βαυίμον {μ8ῃ {86 ἔδνγ βχϑιῃρ168 ροϊηἰθα οαὖ πὶ [86 Νουγ Τοβ- 
ἰαταθπύ. [προορᾷ {μ6 Εἰ ρΙ5616 ἐο ἐπ6 Ηθῦγθνυβ [ΔΙΥ]Υ τγαυυϑηΐβ ἃ ἰΆΤ 6 
δχίθηβίου, 15 ποὺ θογομα ποῦ Νὸν Τοβίαπηθπῦ θα ΠΟΥ ΒΑΠΟΙΟΠΒ, 
αὖ Ἰοαβὺ θδγομπᾷ σψμαὺ 1ῦ 8ρ6οϊγῖο5 τι οαρίαΐη8. “ΓΘ γα θ-ταϊπ 64 τηΐοτ- 
Ῥτδίδσ πιαϑὺ Ἰοοὶς οαὐ ἔτοτι {86 ρ]αύοτηι οὗ {86 Νουν Τ᾽ δίβδχωθην οᾶτο- 
ΠΥ ἀπά βοβϑυῖΐν, ἴο ἐπα τηαίθυιαὶ ἤραταβ πο. ταονο ἀπά δοῦ ἴῃ {86 
ΟΙΖ. Απᾷᾶ ἴῃ Ῥοβοϊϊηρ {μθτὰ, 10 18 ποὺ βυβιοϊομῦ ὑο ἢπα βοπλθ Βαρϑγ- 
Ποῖαὶ τοβοια ίδηοθ. [1015 ποῦ δῃπουρῇ ο ΟἸΒΟΟΥΘΥ ἃ βριγιύααὶ 1468 1η 

1868 φανέν ἔρυτο. ὙΉΘΙΘ πα Ὀ8 8Π ᾿πίθυῖοῦ, Θβία ΠΒΠ6α σοππθοῦοι 
Ῥδίτγθεῃ ὁπ6 ἐμίπρ' 8η4 δηποίμ 6 υ, ΟΥἨ Ὀδύνγθθῃ οὴ6 Τπγϑοίθυ 8η6 {16 

1464] οὗ Βυπαδπ ρογίβοϊίομ. ργθβθηΐθα ἴῃ «}6δ118, ὙΠΟ ΒΠΟΥ͂ΡΒ 1056} 0 

μανθ θθθη ἀοβϑισηθᾷ. ΤΏ [ΚΘ π685 τησβῦ 6. ὁπ6 ὑμαὺ ἀρρθδβ ἔοτα 
18 ὙΘΙῪ ποίασα [9 μᾶνθ Ὀ6θὴ ἱπύθηαεα 848 ργβῆρυτανο. Τὺ 10 18 

ΘΆΡ4018 οὗ Ὀεδΐηρ' αοοοηιποάαίοα ἴο {λπ6 Δρρθάγαποθ οἵ μᾶνὶῃρ δὴ δάθχι- 

Ῥτγαίουυ παίιτθ, 15 ποῦ σποῦρῃ. ΑΑοοογάϊηρ' ἰο {86 ΘβίδὈΠΒμ6α ἸὰννΒ οἵ 

Ἰηἰοτργοίαθίοη, 10 ταυβῦ Ῥγους ἰΐβοι ἢ ὈΥ 108. ὙΘΙΥ͂ παίαγθ ἀπά ἀβρθοῦ (0 

ΡῈ ἐγρίοαὶ. ὙΤΐβ 10 ψ}} ἄο το {Π6 βριγί δ} ταϊπάθα. οχροβίδου, γγ80 
(665 ἴογυ μῖ8 ριῖ4θ δοκπον)θαρϑα {γ}068, Δηα ΘΧδμλῖη08 ρᾶββαρ᾿ 65 ἴῃ {861} 
Βουιρύαταὶ οοππθούοη. 
Υν 8 τοᾶγ ἱπβίαπο Πανὶ 485 ἃ ἔγρε οὐ {π6 Μοβϑίδῃ ἴῃ τωϑηΥ ΡοΙηΐβ. 

Ὑοἱ [Πογὸ ἰἴβ πὸ Νον Τοβίαπιθης δαύοΥ ΟΥ̓ [Ὁ δ] 1ονῖπρ ἴσα ἰοὺ Ὀ6 

Βο. ΤὍδ Ῥββοῇ8] 1818} γγχαὰβ ἃ ὑγρε οὗ ΟἸγιβῦ, ὑπουρῆι ποὺ δθγταβα ἰὸ 

6 50; ἔου {88 ἴδοὺ {μαῦ 6 15 Ὁ8]164 α ἰαπιῦ 15 πο ρτοοῦ ὑἐπαὺ 8 γγὰ8 
1π6 δηθδίγρα ἀοποίθα ὈΥ {π6 Ῥάϑομαὶ Ἰαμαρ.. (ὐδμδᾶπ ἰγριῆθα {86 

᾿ϑαν θη γ οοππίτΥ, ὑμ6 δροᾶθ οἵ {ΠΗ Τρ, θουβ ἔῸΓ ουϑι, ὑβουρ 615 18 

ποὺ 5Βἰαίοά, 
ΤΏοβα ὙΠῸ ἀορῦ {π6 τὰ ]6 ὑμαῦ ππ]685 στα βᾶνθ {π6 δας που οὗ {{6 

ΒρΟΥΘα ττίξοτβ {μοιηβοῖνοθ, Ὁ σαμποῦ 6 τοδὶ ἰδ ποα {παὺ {Π18 ΟΥ {παῖ 

ῬΘΥδοπ ΟΣ {πΐπρ πιθη]οπϑά ἴῃ {Π6 Ο]α Τοβίαπιθηΐ 15. ἃ ἴγρο οἵ Ομ υιβί 

ὁπ δοοουπὲ οὗ {π6 τϑβϑϑια ποθ ρϑυοθρῦ]6 Ὀούνθθη {πμθηι, ἃ΄Θ πο 

ΤΉΟΥ6 δοουγαΐθ οὐ θχϑοῦ ἴῃ {ποὶγ δῦ οὗ ὑγρθ8 (δῃ οὐμοὺβ ψγῇο οὈ]θοῦ 
[0 1Π6 ΠΔΙΤΟΜΠΘΒΒ οὗ ἴπ6 οἄπου, ΕἿὌΣ ΘΧΘΠΊρΡΙΘ, 10 15 5816 ὈΥ͂ ΒΟΙῚΘ 
οὗ ποιὰ [μ8ὲ {μα ἔδαβὺ οὔ Ῥϑηϊθοοβί, τ βιος οοτητηθιηογαίθα {π6 οἸνιηρ' 

οὗ [6 ἴα οα Μουπί ᾽πὶ, ργθβρσατοα [86 οἴυβῖοι οἵ [86 οἷν ϑρὶυιῦ 

οὐ {86 ἀροβίίθβ, ἡ8Ὸ σοῦ {π8 Θηδο θα ο ῥγοιααίσαία ὑΠ8 ΡΌΒΡΟΙ 
Ἐπτουρμουῦς (86 {πθὰ πον που (Αοίβ ἴ, 1--- ][ὶἕ.ὄἕ 5. ΤῊΪΒ 185 

ΘΥτοΏΘοι8, [Ὁ {π6 [ραϑὺ οὗ Ῥαπίθοοβῦ νγᾶβ ᾿ηδαὐαίθα ἴο Θοτηταθιηογϑίθ 

{86 ἱησαίμοιίηρσ οὗ {πὸ ἔγυϊί5 οἵ παγνθϑί, Τῦ 18 αἰ8ὸ δῇθντηβα, {πῶῦ {π6 

[εαϑὺ οὗ ἰἈΡοΥΠ801685 ὑὙρΡ1Ώ 68 {π6 ἢπαὶ γϑϑίοταίίοι οὐ {Ππ6 9678, ψ ΆΊο ἢ 

15 ἱποουχθοί, ΝΟΥ ὑχ6γθ ““{Π6 ρυίνι]θροβ οὗ {π6 «{6υνγβ ὑγρθβ οἵ ἰμοβθ 

᾿βη]ογοᾶ ὈΥ 411 {τι Ὁ υἰβύδηβ ; ἢ δηᾶ 10 15 τλθτθ βοίίομ ἴο ἅνϑνὺ σ]τῃ 
Νδοϊκηῖρῃῦ, {παῦ “ 1μ6 τοϊαίΐοη οὗ ἔμ6 96 νγ5 ἰο (ἀοᾶ 88. 8. ῥθορίθ, 
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ΒΙρῃΠρα ὈΥ {86 πάη 715γαοίέο (οτα. ἴχ. 4.), ρυθῆριυτοᾶ ἐπ8 πποτο 
ΒΟΠΟΙΆ]6 το]αίΐοι ἴῃ μοῦ. ὈΘΙΊΘυΘσβ, (π6 ἐγο 7]εγαθέ, βἰαπα ἰο (οὔ, 
-- πον ἀἀορίίΐοῃ 88 {Π6 β50η8 οἵ (ἀοα, ἃπᾷ {π6 Ῥυῖγ!]θραβ ΤΠῸῪ ὙγΘΓΘ 
Θηἰ 164 ἰο Ὀγ ἐδαῦ δαορίζοῃ, γα ὑγρθβ οὗ βϑιϊθνοβ Ῥοῖπρ' τηϑάθ 
Ῥδυίακουβ οὗ {πὸ αὐοΐπο παΐμγ8 Ὁ {π6 τοπονίμρ' οὗ {π6 ΗΟΪγ ΑπΠπορί, 
8.6 οὗἩἨ {ποῖν {|| ἰο {86 ᾿ηπογιΐδησα οὗὁ ἤθᾶνρη.---- 6 γοϑιάθποθ οὐ ἐπ6 
σίονψ, ᾿σϑὺ τὰ {86 Δ γμᾶο]8 δηα {π6π ἴῃ {π6 Τρ ρ]6, γγὰβ ἃ ἤρττο οὗ 
1π6 γϑϑίἄθπορ οἵ αοα Ὀγυ 18 ρι σι τη {π6 ΟΠ νβύϊαπι ομ το, ΗΒ ἑθρ]6 
οπ Θατίῃ, ἀπᾷ οὗἨ ΗΒ ϑἴθγμδὶ τϑβίαθηοθ ἴῃ ἐμπαῦ ματος Ὀτουρμῦ ἰο ρου- 
ἔδοομ ἴῃ μθᾶνθῃ.--- 76 σουοηαπέ ιὐἱέθ Αδγαϊαηι νχαθ ἴῃ 6 πον ΟΥὉἉ 
ΘΌΒΡΘΙ οογθηδηῦ, [μ6 Ὀ]Θββίηρβ οἵὁἠἨ ὑΒ 10 ἢ σοτο ὑγριβοᾷ Ὀγ {π6 ἰοιηροταὶ 
Ῥ]ΘΒϑΙ Πρ Ῥγοτγαβοά [ο ἴτῃ δπα ἰο 15 παΐεγαΐ 566 ; ἀπια [86 εουοπαηΐ 
αὐ ϑἰπιαΐ, ΜΙ ΒΘΥΘΌΥ {π6 βγϑθ ἴθβ, 85 186 ὙΟΥΒΠΙΡΡΘΙΒ οὐ {86 ἔχτὰ6 αοῦ, 
ὝΘΙΟ βοραγδίθα ἔγουὰ {π6 1Δο]δίγουβ πϑΟΠβ, σχὰ8 δὴ ΘΙΩ Θὰ οὗ {86 
ἤπι8] βοραγϑίϊοῃ οἵ {Π8 τιρβύθουβ ἔγοτη {π6 ν]οῖκοα.---- Τὴ {86 φίυϊηφ ὁ 
ἐλ ἰαιο δια {8 οσταδίϊοι οὗ [Π6 1βυαθ 1065 το ἃ πδίϊομ ΟΥ̓ ΘΟτατηηΪὉγ. 
γγ88 Υργθβοπίθα {86 ἴουτηδίιομ οὐ {πὸ οἱὖν οὗ {88 ᾿ἰνπρ αοα, πᾶ 
ΟΥ̓ {Π6 σΘΠΘΥΘΙ ἈΒΒΘΠΆΌΙΥ οὗὁἨ {π6 οὔυσοι οὐὗἨ {86 Πυβύτθοση." Ὁ Τὰ 81] 
{818 1ἰδύ οὗὁἨ ὑγρθϑ, ὕπ8γ8 15. πὸ γϑὰ] ἰγρθ; γϑὺ 1Ὁ 15 Δρρτγουρᾶ δπάᾶ 
δαορίοα ὈΥ Δαπογθηίβ οὗ {π6 σὰ]θ ἰδ1α ἀονγα ΟΥ̓ Μεῦβῆ. 7 15 θυύθῃ 
6] ὈγΥ Εδιγραῖση, 0 το]θοΐβ ὑμαῦὺ τὰ]6.2 Οπ {86 σΠΟΪΘ, γγχο 806 
Βα βῆ α {πᾶὺ {Π6 νῖθνν ἴῃ αὐθβίοη ὙΘΟΌΪΓΟΒ ἃ ΟΥΤΟ ΟΠ ἰοο ἀαῇΠηϊίο, 
Πα ὁπ6 ΒΊΟΝ {πΠ6 Θπθγ ἀοοίγηθ οἵὁἨ ἔγρϑβ τϑρυδίίθθ, ΕΣχκορϑίϊοαὶ 
ΡῬτγοοῦ οὐ ᾿παϊνιάσδὶ ὑγρθβ οαπηοῦ δῃα γγὰβ ποὺ τηθϑηῦ ἰὸ 6 {οΥἰ}- 
οομλης, [8 {6 Ἰη θυργθίθυ μὰ5 δὴ δυὺθ ἴο αἸβοθῖη Βριτῦα8] {8 ]Π|ρ5, 
ὕγρϑβ 11 παύιγα Πγ ργθβοηῦ ὑμϑιηβοῖνοβ ἰὸ τη. ΤῊ σοἸ]βοίίνο 168 
ὙΓΠΙΟΝ. 1165 ἴῃ {θὰ ἃιβ68 οὖυὖ οὗὐἨ {μ6 ΟἹά Τοβίδιηθης Ὠἰβίουυ ἴῃ ἃ 
ΤΔΉΤΙΘΥ ΟὈΥΙΟΙΒ. ἃ πα πητηϊβίβς 186, θθοαβθ ὁπ δηα {π6 βϑηιθ βρ τύ 
διοῖβ ΒΘΥΠΔΟΠΙΟΌΒΙΥ ἴῃ {Π6 ΤΌΤΤΔΘΥ δηα ἰαὐΐου ἀἸβρθηβα 8. 

Βαὺ Τβουρῇ οδ]οοίζηρ ἰο [8 γΙΘῸ ἀπᾶοι αἰβοιββίοιι ἃ5 Πτητηρ' [86 
ορογϑίλομ οὗἨ {γρ685 {87 ἴοο τηποῖ, 78 ἃ1Ὶ6. πὸ δαγνοοδίθβ [ῸΓ {Π6 1τη8ρ1- 
ἩΔΥῪ ΤΟΒΘΙΔὈΪΔΠΟΘΒ ΒΟ Ππᾶνθ Ὀθθη αἸρηῆρα τὰ {ῃ6 πϑθ οὗ 
ἐψρίοαϊ γεοϊαξΐϊοηβΒ. ΤῊΘ ϑχοθββῖνθ πι86 οἵ ὕγρ68 οδμποὺ θ6 ἰοο βίτοηρΥ 
ΤΟΡγο Δ θα ; ΤῸ 1Ὁ Ὀυίηρδ {Π6 ΒοΥΙρύαΓΟΘΒ το οοπίοταρύ, ΥΥΠ]Ὰ [Δ ΠΟ168, 
[τ-[οἰομοα ᾿προπα165, ΔΙ]ΘΡΌΓΙοα] ὀοποοιίβ, ΒΒΟΙ]α μ6 το)θοίθα πψιῦμουΐ 
ΘΘΟΙΌΠΛΟΠΥ. ΓΘ ΤηΘΟΊΘΥΙ 8πα βομοϊαδίο ὙυΎ ΟΥΒ ΟΔΥΥΙΘα {815 βυβίθμι 
ἴο ἃ ΤἹαΙο]Ου 5 Θχοθθβ. ΝΟΥ νγὰβ 1 Ὡρδηαἀομρα αἴον {86 Βδἐοττηδίίοῃ. 
Τὸ μα5 οοῃθϊητπιθα ἄονγῃ ἰο ἰμ6 ργθβθηῦ ὄπθ. Α [6 βρθοϊταθῃβ οὗ 1Ὁ 
Ὑ.11} βυῆοορ, ᾿ 

Παϊίϊαλ ἀφδιρταῖοβ ἐδ οἰμγοῖ, [ΟΥ 10 ΟἸτῖβὺ αἀϊθά. 
[6 ΤΔῪ 850 Βιρηϊν ἐἢθ δγπασοσιιθ. 88 Βῃοσθ ϑϑυλβοη ΘΠ 5.6 

οὐυοβοα ΟἸγιδῦ οα (δ γα. β 
ΒΑΤΆΒΟ γγἃ8 ἃ ἰγρα οἵ Ο(Ἰμγιβδί, ΗἨϊβΒ πδῦνιν σψὰ8 Τογοῦοϊα Ὀγ δη 

ΒΏΡ6] οἵ (οα: 80 ψγοσθ {886 οοποθρύϊοῃ δηᾶ πϑῦνιν οἵἨ «ϑβϑ8 ΟἸ τὶϑὺ 
Τοτγοίοϊ ἃ ὈΥ δὴ ϑῆρθὶ. ϑδιηβοῃ νψγ88 βϑιμοίηθα ἤτοι {Π6 ὑγοτα : 50 νγ88 
Ομ γιθῦ πῦοἢ τοσθ. Η6 οοπμαυογθα ἃ βίουῦ Ἰἴοπ τὰ {π6 ἀοβοσί ; 80 

1 ΜδΟΚηΙρΗῦ οα Βοχη. 1Χ. 4. ποί 1. ᾿ 
2 ΟΥ {86 ΤὙΎΡΟΪΟΡΥ οὗ δογιρίαγο, νοὶ]. 1. Ρ. 16], 
8 Τιδυτοῦ ϑγ γα ΑἸ]ΘρΟΣ γα ΠΊ, νΟ]. 1 Ῥ 804. 
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ΟἸτἰδὺ ὀνογοαπια ἐμ6 τοαγῖπρ 1οπ, {π6 ἄδν1], ἴῃ {86 τ] ἄθτμιθθθ. Ηδ 
ΒΘ ΙΩΔΠΥ οὗ Οοἀξβ δποιηῖθβ ὈΥ ἷ8 ἀθαίῃ; 80 «}οϑὰ8 ΟἸγῖδύ ὈῪ 
ἄθαι ονθγοδπιθ 8ῖη, βία, μ6]}, ἀπα {π6 σταγο.ἷ 

ἨΙ:|5 οασυυΐησ [Π6 ἄρον δηᾷ ροβίβ οὗ {μ6 σαίβ οἵ ζῶα ἴο {16 ἴορ οὗ 
ἃ ἈΠῚ {μαὐ 1Β θοίοσο Ηδρτοι βιρτῆ 68 ΟἸτἰϑὲΒ τοϑαστθοίοη. ΗΠ Ἰονίηρ' 
ἃ ψοιλδη ἴῃ {86 γΆ]16 0 οἵ ϑοτγεϊς, οϑ]ϑᾶ 1)41118}}, νγὰ8 ἃ ὑγρα οὗ ΟἸυδ0 Β 
Ἰονπρ' [86 ἀἀδηθ]ο Ομυγοι. 

Νοϑδῇ νγ8β ἃ ἴγρβ οἵ (μχιβί. 
Νοαῖ νγὰβ ἃ ΒΑΥΪΟΊΣ, Π4Υ, ἴΠ ἃ ροοά Β56η86, {Ππ6 βανίουν οὗὨ {Π6 

σοῦ: ΟΕ γιϑὰ ἰβ ἃ ϑανίουν, [16 ομ]Υ ϑανίουυ οὗ {π6 σψου]Ἱά. 
ΝΌΔΒ νγῦᾶβ ἃ ρύθϑομοῦ οὔ τἱσῃίθουσβηθββ; ΟἸ τύ νγὰβ [86 Β81η6. 

ΤΈοβο ὑμαΐ το 6 1164 ἀραϊπδῦ [86 ὁπ 6 Ἴοτα ἀθβίτογϑα Ὀγ νγαίογ ; ΒΌΘ 88 
τ διβίβα {π6 οὐ Ὺ βῃ8}} μῈ ἀοβίχογϑα ὈΥ͂ ἤτγβ. 

Νοδῖ δαὶ δὴ ἃὐκ: 5δὸ Ομ τῖδῦ θυ} } 48 8185 οβυτοῦ. Τῇθ [ΟΥΠΊΟΓ 
θυ] δοοογάϊπρ' ἰο {86 δοτητηδηαγηθηΐ οὗ αοα ; {μ6 Ἰαὐίοσ αἱ βυθοῦ 

Ὁ ΐπρ' δοοοτάϊηρ; [ο [88 δοτητηδητηθηῦ τοοοϊνϑα ἔγοτῃ ἢ18 Ἐδίμου. Νοδἢ 
ἴοοῖκ ΠΙΆ ΠΥ {668 [0 ΡῈ] {π6 αὐἷς ; 8ο ΟἸγῖβὺ [8 68 τῆϑην ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ, 
οΔ]Π]οα {τ668 οὗ τἱρμίθοιβποββ, ο υἱὰ Π15 ουτοῇ. 

ἐς βρίηθ οἴδθδδῃ δῃᾶ βοῆθ ὑποίθαῃ Ὀθαβδίβ 616 τϑοοινθα 1ηΐο 
ΝΘ Β ὐἷκ ; 80 βοὴθ ΒοΙν δηᾶ βϑποίιῆθα Ῥϑύβοηβ, 8ηα βοὴ πβαηο- 

πιο ομθ5 αἴ τϑοαϊγϑα ἱπίο ΟἸγιβῦβ ομαγοῖ, ᾿μουρ ποὺ ὈΥ ΟἸΥΙΒυΒ 
ΔΡΡοϊπίπαηθηΐ," 

ΑἹ] ποῦ ἴῃ ἐπ6 δγῖς ρουϊβιιϑᾶ ; 8ὸ 81] ψχῇο μᾶγθ ποὺ ἔα ἴῃ «6805 
ΟἸ τἰβὺ 5141] ρϑυϊβῃ οὔθυῃδ!γ. 

ΝΟ ΣΪΚ ̓ Β αὐὶκς υγὰβϑ ἰοββϑα οπ {π86 ΤουρἪ νγαΐθυβ 8πα γοῦ νγὰβ ρυθβογυϑα; 

80 {86 σΠυχ οὶ 18 τοββοᾷ οα {π6 αναβ οὗ ἃ ὑθπιρθβύπουβ σου] δπα γϑῦ 
ῬΓΟΒοσυϑα. 

ΝΟΔΝ τγὰβ ὑπ6 ργϑαῦ τϑραῖτοῦ οὗὁ {μ6 ποῦ] ; βὸ Ομ τύ 185 (88 ρ!ο- 
ΤἸΟῸΒ ΤΟ ΡδῖΓΟ οἵ {π6 στ υ]ά, 
ΝΟ βϑηΐ ἃ ἄονο ουὖ οὗ {πΠ6 αὐἷς ἰο 566 βίο ῦ {π6 γαΐθυβ Ὑ6ΥΘ 

αὐαίοά, ὙΠῸ τοίυτηϑα πὰ δὰ οἰϊνο- Ὀγαποῖ τὰ δου τηουίῃ ; 8ὸ (Οὐ τιϑύ 
βαπᾶβ ἔουτ ἐπα ϑριτῖῦ, οα]]16α ἃ ἄονθ, στο Ὀτίηρβ {ἀὴρ ἰο 6] Ἰθυιηρ 
Βοι15 {πα [16 ταῦ οὐὁἨ (οα 15 ἀρροαβϑά, ὅζο.Ἔ 

Μοβοβ τ) 8 ἴγρθ οὗ ΟἸ υἶδῦ ἴῃ τηλην ρα α]8} δούϊοηβ οἵὁἨ ι᾽8 11Έ6. 
Ηδ τοϑυυϊοᾶ δὰ ΕΒ ορίδη, ἃ βίσβῃρθι, ἃ ἷδοῖς ; 80ὺὸ (ἢ τῖδῦ δβρουβϑα 
[86 ΟΘμΉ]1658 νγῸ ΟΥ6 βίγαπμροῖβ 0 (οά, ἀπά, ὈΥ τΤβάβοπ οὗ 515, 88 
ὈΙΆΟΚΚ. 45 Β611 οου]Ἱά ταβκο [βο. Ηδ βιυβείθηρα {π6 Ὀ16᾽ τνγαΐθεβ οὗ 
ΜῈ ΔΕ ὉΥ ἃ ἰγθ8 οαϑύ ἰπίο ὃ; 8ο ΟΒτιβῦ βυγθοίθῃβ 81 ΟἿΣ 8 ΠΟ 1005 
ὈΥ πηθϑῃ8 οὗ 18 οὔσοϑθ. ΙΗ ἰϑὰ 1βγδθὶ ἱπγουρὶι ὕπ6 ᾿οὰ 588; (γιϑὺ 
16645 ἴ58 ὁματοῖ ἐπτουρἢ ἃ 56 οὗ ἰτθυϊαϊοι. ΑΚ8 Μοβββ νγὰβ ἰγαπδ8- 
Πσαυτοᾶ ἴπ Μουπέ δῖπαϊι πα βθθιηβα 80 ρ]οσίουβ ἐμπαῦ {86 Ομ] τοι οὗ 
15γ861] οου]Ἱᾶ ποὺ βϑμοϊα ἷ8 [806 ; 8ὸ “6808 ΟἸ γι γγχὰ8 8180 ὑγαηβῆσαγοα 
οα Μουπῦ ΤΆΡΟΥ 80 858 [18 ἀ]5010165 616 διηδΖθα δηα τὺ ποὺ συ ῃμαῦ 
{0 5 γ.ἢ 

ΒΟΙΒΙΘμοπι ΒΙρ: 165. {86 ομυγοι μοι οοπίαλμβ ΟΠ γιβῦ, δπα ὑῃθ 
Θιεοτοᾶ ϑδουιρίαγοθ, 88 10 ἼΟΓΘ, ἃ ἤοιι89 977 ὄγοαά. 1 ΥΑΔΥ 480 ΥΘρ.θ- 

1 Ἰζοδοῦ οὐ 186 Μοίδρδμους, ἢ. 961. οα. 1779. 
2 866 ΒΙάρΊ]ογ 8 Βοάν οὗ Ὠ᾿νἰπ Υ, ν0]. 11. Ρ. 222, ε(, 1814... 
8. Ἰζόδοῖ, Ρρ. 956, 957. ᾿ 4 ΤρΙὰ γ. 960. 
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δαηὺ ταοηδϑίουϊθβ ῃ 616 ἐπ 6786 8.6 ῬΘΊΒΟΠΒ Ὅ170 ἰαῖκα 8014 ἔοοα, τ οϑησὸ 
18 ἰο Β6 ἰακϑὴ μ6 ψ0 18 δποϊιῃξθα ἃ8 ἃ Κίηρ', ὦ 6. ἃ ῬΥΘΘΟΒοΥ. ἢ : 

Ογύθηθ 15 [μ6 σμΌτΟΝ, γΠΘΥΘ 15 1μ6 νοοϑύϊου οὗ (Ἰτ]βύ, Ἰηΐο ψ μοι 
οἱ ἐταπβρ᾽απίβ (μοβα οὗ 86 ῥγουπα μϑυθίϊοϑ σσβοσὰ ἢ6 οοῃνψογίβ. ἢ 

Βδοάοιῃ ἀπᾶ ἐπ6 ϑοάοχηοβ Βα Ἰηρ' ΠΟΥ ΒΒ μοθ6. ἃ’ ἃ ἐγρα οὗ 
Ζογαβαίθια δπα οὗ {μ6 6718 0 Ορργοββϑα ΟἸ γιβί. ὃ 

ΤῊ6 ἰαὉ]6 οὗἨ βμθντθαα νγὰβ ἃ {γρ6 οἵ ΕΟ γιδί, θϑοδῦβο 1ὖ νγᾶβ 
οονογθᾶ οὐοὸῦ ὙΠ ρΟ]α ἃπα ἃ ούόνσα δοαὺ 1{, πούπρ' {π6 ρατιγ Οὗ" 
Ομ υϑυΒ Βαμηδηΐϊίν πιὰ (86 ΟἸΟΥΥ οὗ [15 ἀθι ον πα τηδ]θϑίυ οἵ Π18 
Ἰἰηράομι : βϑοδτιβο 1ὖ μεά ἔοοα βοὺ ἀροπ 10, πίμοι ΠΟΠΘ Ὑ6Γ6 ἰο δαΐ 
οὗ Ῥαύ {86 ρυϊοβϑὺ, βιριιέσιπρ ὑμαὺ Βριγιῖπα] που βῃπηθηῦ ΏΙΟΙ 18 1ῃ 
ΟἸτιθὺ, τυ θοῦ ποπο τϑοοῖνθ οὐ ραῦίθκα οἵ Ὀπὺ 6] θυ σβ ΟΠΪΥ, οΥ {Π6 
τουδὶ ρυϊθϑίμβοοα οὗὨ {πὸ ἔα]. ΤῊΘ Ὀτθαᾶ νγὰβ αἰνγανβ ἴο Ὀ6 ἀροπ 
[μ6 (4016, εἰρη ἔγίηρ' ἴῃ ΟἸτιβὺ ὑπ γ6 15 ἴοοα σοπ πα ΠΥ [ῸΓ οατ' Βοα]5. 
ΤΉΘτΘ γ88 τσοὶ ᾿γοϑά, ὑγγοῖν οαἶκοθ ΟΥὁἨὨ Βαῦᾶγο ἰοανοδ. ΒΡ  γΊηρ' ἴῃ 
ΟΕ τύ [ογο ἰβ ἐοοᾶ οὐ πουτιβῃτηθηῦ ϑηοιρῖ ἔῸΥ 41] 10 866 ἃ ὨΘΟΘΘΒΙ 
ἔου μῖτη ; “οὐ ἴὉ ἀοίῃ 50 ΠΟῪ ρθη Ὁ}]ῚΥ (ἀοᾶ ἔδοαβ ΗἰΒ οἱϑοῦ; Ἠ15 
ΡΟΟΥ 58.811 πού σγαμῦ Ὀγϑϑα, [ἷβ ἰ8 016 15 Δίνγαυβ ΒρΙΘδα, αἰνγᾶγβ ΤΙΟΆΪΥ͂ 
Δα Δα ἀδηθν ἔσσηαβη θα, 6 
ΤᾺ θαγπῦ οἴδυϊηρ' οἵ ἔθ ]8 στὰ ἃ ὑγρθ οἵ (ὑμτιβύ, θθοδιβθ {ΠΥ ὙὙ6Γ6 

ταγ 165 ΟΥ ὈΙσ ΘΟ Β βρη γ Ἰηρ' ΗΒ ΤΩΘΘ ΚΙ ΘΒΒ 8Πη6 ᾿ΠΠΟΟΘΠΟΥ. “ ΤῊΘ ΠΘΟΚ 
οὗ {86 ἴοτνϊ χα ἴο θ6 φὶπομϑᾶ σι} {Π6 η81] ὑπαῦ {π6 Ὀ]οο τυϊρὖ σὸ οαΐ, 
Ῥαΐ πού ὑμαὺ {π6 μοϑᾶ ββου]ά 6 ρ]ποῖκοά οἵ ἔγοτη {π86 Ὀοάν : βιρη ὙἹηρ' 
μον ΟἸτἰῖϑὺ βου ἀ16 δηα βῃβα ἢμ185 Ὀ]οοά, γού, ὑμόυ ον 18 αἀοθΐγ, 88 
1[Π6 μοϑᾷ οὐ ρυϊμοῖραὶ ραζύ, βου] πού 6 ἀινιαϑα ἔγοτα 158 ᾿υτωθηϊίτ :; 
πον γοῦ ὈΥ͂ μ15 ἀθαΐῃ βμουά ἢ8 ὙἘῸΟ 18 οὔῦ Βϑαᾶά ὃ6 ἰδκϑῃ ἔγοπι [18 
ομυτοῖ, Ὀαΐ βου] τῖβο ἀρϑίῃ, δηα θ6 σι ὉΠ 6τὰ ΟΥ̓ Π1Β ΘΡΙ ΤΙ ΤῸ ονϑυ. 
ΤῊς Ὀ]οοά ἰμογοοῦ νψψὰβ βύπαϊ ποα οὐ ργθβϑθα οαὖ δ {86 5146 οἵ (86 αἰίαν 
Ὀοίοτο 10 τγχὰβ ρΙυοΚοαᾶ ἀμ Ἰαϊὰ ἀροη {86 αἰΐαν ἰο Ὀ6 Ὀυγπθᾶ ; βΒρη1- 
βγίπρ' {μουθῦν {86 βἰταϊπῖπρ' οὐ Ῥγθβδίηρ οαὖ οἵ Ογῖβυβ Ὀ]οοά, ἴῃ ΒῚΒ 
συίθνουβ ἈΡΌΠΥ ἴῃ {88 σαγάθῃ, ὈΘΙΌΤΘ ἢ6 γγὰ8 ἰΆ Κθη. δηά βἰσιρρϑα ἴο Ὀ6 
αὐυοϊβοα, ζο.5 
ΤῊ βϑουϊῆοα οὗ {86 τοᾶ ΒοΙ γὰ8. 8 ὑγρθ οὗ Ομειβύ, θθοασβο {Π6 

οοἴουν οὗὨ {μὶ5 θοαβὺ τγὰβ τϑᾶ, β'ρηϊστιηρ 818. μυσηδπ παύατο ἀνα Ῥατί- 
οἱραϊίοι οὗ ουν δθϊιοΐομβ ἀπ [86 Ὀ]οοάϊποθβ οὗ Β18 ΔΡΌΩΥ ; Ὀθοδαβθ 
Βῆδ τουϑὺ δ6 ψηὶβουῦ ὈΙοταϊβῃ ἀμ ΡΟΝ ΒΟΥ ΠΘΥΘΙ ψΟΐκ6 ΟΔΙΏΘ, 
βρη σία [16 ροτγέθοῦ ΒΟ πθ88 οὐ ΟἸτβῦ, ΤῸ πθυον Ὀογα ἔπ 6 γοίζθ οἵ 
ΒΙ ΩΓ 655 ΠΟΥ Ὑγ85 Βα ]θοῦ ἴο {μ6 ἰαῦγβ οἵ τῇ : βθοδαβθ {π6 ὨοΙο 
νγὰβ δυτηύ σψιδουῦ {86 Βοβί, πᾷ μοὺ Ὀ]οοᾶ βρυιπκ] αὶ βονθῃ {1168 

Ὀοΐοτα [86 ᾿Ἀθόυηβοῖο οὗ [86 οοπρτοραίΐοι, βισυϊγιηρ ΟΠ ΥΙΒΌΒ ϑυβθου- 
ἴὰρ' τι ουὺ {π6 σαΐοβ οἵ “δ οὐ βα θη. ' 

Τὰ μὶβ Πιοίζομδευ οὗ {μ6 Β1Ρ16, Βύονῃ οὗ Ἡδδαϊηρσίοι θη υταθγαῦθβ 
ἐσθηγ-πἷπθ ΕΥΡΙΘΆΙ ρϑύβοῃβ, ἐουσίθθῃ ὑυρῖοαὶ οἴαββθθ Οὗ ῬΘΥβΟη8, 

εἰποίθθῃ οοοαβίοπαὶ ὑγρίοαὶ {μῖπρΒ, ὑνγϑμΟυ ταϊβοθ πιθοῦ ὑγρίοαὶ Ἰπβίις 
ταϊΐοηβ, 5Β'χ ὑυρίοαὶ ρίδϑθβ, ἴθπ ὑυρίοαὶ αὐθηβ]8, ἔουτίθοπ ἐγρίοαὶ 
οἴἴδυΐηρβ, ἤθη ἐγρίοαϊ βθαβοηβ, δηᾶ οἰσαὐ ὑγρῖοαὶ ρατΊ ΠΟΘ ΊΟΠ8, ταϑἰκτιρ; 
ἴπ 411 οπο Βυπαγοα ἀπ {μιτγ ὑγρο8. Βαὺ {818 ᾿Ιῦ 15. ἃ8. ποίμίπρ 

1 Ταῦτ ὅγινα ΑἸΙοροτγίαστιη, γ0]. 1, Ῥ. 8380. 2 ΤρΙά. Ρ. 808. 
8 Τρ, γο]. 11, Ρ. 9386. 4 Κοδοῦ, Ρ. 969. ᾿ 
5. ΤΟΙᾺ, Ρ. 972. ᾿ ' 6 Τοϊὰ, Ὁ. 977, . ἡ δ᾿ 
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Θομμρατοᾶ πὴ ἐπ6 ἱπησίθηβθ δπυπαθσαίΐοῃ ουπμα ἴπ Τωαυτοί ϑγῖνα 
ΑἸ]Ορ ΟΣ γατα. 

᾿ ΤῸ 1Β βίσδηρα {πα ἃ γϑοθπὺ συ οα ἐγροϊορυ, Ὑ}116. ΟὈ]θοίπρ' (ο 
6 ποῖα] τοβοια]άποοβ ϑοουτηπαίθᾶ ὮὈΥ οΟΙἀ6Γ τυῖΐουβ, βῃου]ά 
ΔΡΡΥΟΔΟΙ ἐμοῖν ταϑίμοα ἰπηβο! ἢ, ἘΕὐχίσθπιθβ τωθϑῦ, (ὐοπίθῃαϊηρ᾽ ἃ8 
6 ἄοοβ ἔοσ. βουϊρίυτθ δυϊμουϊυ ἴο ἀϊβάπρυδη τ μαῦ 15 ὑγρῖοαὶ ἔγοτα 
ὙΠ80 8 ποῦ, 6 οἴἴνδοῃ οοπνυοσίβ λὶὲῈ οἱρη ἑβοοίοσίοαὶ ἑάοας πο {6 
«οαγταπί. ΤὨὰΒ ᾿͵ὸ ἀγα ἰ(ο]ἃ {μαὺ “16 ομοσα πα Ὅγοτθ βοῦ ὋΡ ἴον 
τοργοβοη δίϊοηβ ἴο {π6 ΘΥ6 οὗἩ (18 οἵ θαυ μ᾽ ̓ τντηρ' ογθαίαστθβοοα, πα 
ΤΩΙ ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ οὗἨ 118 ταῦϊομαὶ ἀπα Ἰτωταογίαὶ, ὑποπρ}ὶ [8116 ῃ θϑα, τιτῃ 
γοΐδγθποθ ἰο ἐμ Ὀούζου ΠΟρῸβ δῃηᾷ ἀθβμυ ἴῃ ργοβρθού. Ετουλ {8μ6 
ΨΟΙῪ τϑὺ ΤΠ6Ὺ ρᾶνθ Ῥγοιηϊβα οἵ ὃ τοβίογβα δομαϊοῃ ἰο {86 [8]16ῃ : 
δρᾶ ΒΥ {[π6 886 αἴογνγατ8. ταδᾶθ οἵ ἔμθτα, {π6 Πρμῦ Ῥϑοδχαθ οἰθασου 
84 τλοτὰ ἀϊδιποι,; ὅτο., ὅθ. 1 ΑἸ] [815 15 σχγουπά]θββ δηα [γ-οομοα. 
ΤῊ ἰγθα οὗ 1116 τγὰβ 8150 ἃ ἴγρβα οἵ ᾿πυπλοσίαὶ 1116 δπα ραγδαιβαῖοαὶ 
ἀοΠσμἐβ γοῦ ἐο θ6 Θπ]ογϑᾶ ὈΥ {6 ρθ0ρ]6 οὗ Οαοἄ ἴῃ ΟἸτῖβί.32 Ἐμοοῖ 
ἐς ἴθ. ὉΠΔΟΙΘΡίΘΑΙΥ ἰο Ὀ6 νἱουγοᾶ δβΒ ἃ ὕγρε οὗ Ομ τιβύ. 8 Νοαδὶῃ 
νὰ (86 ὑγρα οὗ Ὦπὴ 0 γ71αβ ὕο ΘοΙΏ6, ἴῃ Ποῖα [ἢ 86 τἸρ ΟΊ ΒΠ655 οὗ 
Αοάἄ 5μουϊ!α Ὀ6 ρογίβοιίθα. 9 ΑὈγαβᾶτη 188 “016 ἴγρθ αὖ ομοθ οὔ {88 
Βαβ]θοῦγο δηᾶ {μ6 οβ]θοϊδνθ ἀθβῖρῃ οὗ π6 οονθηδηΐ, ΟΥ ἴῃ οὐποῦ 
ὑοσᾶβ, οὗ {86 Κιπᾷ οἵ ρῬϑυύβοῦϑ ὴὩο ψοῦθ ἰο 6 {π6 ΒΌΡ]οοίβ ἀπά 
ΟΒδπη 615 οἵἩ Ὀ]θββίηρ,, πα οὗ ἐμ6 Κιπα οὗ ᾿ππουϊΐδποθ 1 ΒΙΟἢ {Π6 Ὺ 
ὍΤΟΥ ἰο Ὀ]6Ββεᾶ,") 56 ῬΏΔΥΔΟΙΒ ἀθβί πο νγᾶβ8 ὑγριοδὶ οὗἨ Απὐλο γι. ὃ 
Πα ἰδθοτηθο 8 νγαθ “8 ἰγρ6 οἵ ΟΜ τιβί, δ (σοα τηϑηϊοϑῦ ἴῃ {π6 Ηθβῃ, 
αιΠα τϑοοποι]ηρ 65} ἰο (ἀοᾶ. 7 δυοι {]ηρ8 ἃ5. {Π|686 ἴῃ {π6 Τρίοπ 
οὗ ἃ ὈΪΡ0]1041 ΥΡΟΪΟΡῪ οἰθαῦῖν ἱπαϊοαΐο ὑπαύ ἃ οοΥύαλτν βομοοΐ οἵ αἰνιπ 68 
ογθαΐθ ὑγρ88 ἴῃ δρυπᾶδποθ ΟΥ̓ {π6 δα οὗ {π6]} ρϑοῦ]αν {μθοϊορσν. 
ΤΙ Κίηρ {μαὺ ΠΟΥ τηϑρη!ν ΟἸγιδῦ δηα 18 ἀἸβρθηβαίίοη 1ῃ 018 
ΤΠ Π6Ι, (Π6 Ὁ νἱσίπΆ }Π}ν οοηγοῦῦ «πάϑῖθπι το (ΟΠ δ ϑηιύν, ᾿πβύθϑα οὗ 
Ἰκβθρίπρ' ἔμϑῖα ἴῃ ἐμποῖα ῬΓΌΡΟΙ τ ἰαίοηθ. ΤΉΘΥ τηϊδίακο {Ππ6 δββθηίιαὶ, 
οοπογοίθ ὑπῖπρ' ΒΙΟ. οομηδβύιαὐοβ ἃ ὑγ}06. 

ΤΥραβ μάνα 60 νϑυϊουβὶν ἀϊνιαθα, Κοδομδ ἀντ 468 {Πϑτὰ ἴηΐο ὕπνο 
Κὶπᾶϑ, νἱΖ. ργορ]οίίοαϊ ἀπα ᾿δέογίοαῖ, ὙΝΥΙΌΘΥΒ 180 βρϑεακ οἵ παέμγαϊ, 
γιογαῖ, Ἰοφαΐ, ἀνα ΟἸΠΟΥ ὕγροθ. Μοβῦ οὗ {8686 δρρβι]αϊϊοῃβ, βου θυ, 
ΔΥΘ ΟἸἾΠΟΙ 561658 ΟΥ̓ ΠΩΡΙΌΡΟΙ. Τῆὰβ {πΠ6 πϑῖὴθ ργορἠιοίίεαϊ 065 15 
114016 ἰο βαρροβῦ δὴ 1ᾶθα ὙΔΟΒ 15 Ἰποογγθοῦ; Ὀθοδθ6. ΤΩΘΏΥ͂ 80 Ο8]164 
ΔΙΘ ΤΉ ΓΟΪΥ δψηιδοίϊοαί ἀοέϊοτ 8. | 

ῬΟΥΒΔΡ5 (86 ἀϊνιβίοῃ οὗ ΟἸ ΠΟΥ 15 ἃ8 ροοά 88 ΔΩΥ οὔμοσ. Τ 18 
{μ6 ΤὉΠΟΜΊΏρ' : -- 

1. Τποβα 1} ἃΓ6 Βαρρογίοα ΟΥ̓ ΔοοοΙαρ] Βη6α ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἀρ] νου 
ῬΥΘΙΟΌΒΙΥ ἰο {π6 Δρρθάσγδῃοθ οἵ {16 δηςγ06; ἃ8 Μόοβθβ, ἐόβῃαα, [μ6 
ΗἸΡῊ Ῥυϊοβὺ (Ζθοβ. 11, 8.). 

2. Τμοβα βυρρογίεα ὈΥ͂ Δοσοιαρ] 5η6α ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἀο]ἰγογοα ἴῃ {Π6 
Ῥαχβοη οὗ {π6 δη Ύρ6: 88 {π6 ὈσϑζΖθῃ βευρθηΐῦ, {ΠπΠ6 ταᾶππα θαΐθῃ ἴῃ 
{86 ἀοβοχύ, [π6 Ῥάβοθδὶ βδουιῆοο, (Π6 τλλγδοῦϊουβ ργοβοσναίίοι οὗ Φοηδῃ 
ἴῃ. (ῃ68 ρτοαῦ ἤΒβῇ. 

ὃ. Τῃοβα ΒΟ τη ΒΟΥ ρίυΣΘ ΔΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ α΄ ΘΟ]αΥθα ΟΥ̓ ΟἸΘΑΙΪΥ 88- 

. Ἑδγθαγη 5 ΤὙΎΡΟΪΟΡΎ, βθοοπᾶ 6. νο]. 1. ΡὈ}. 240, 241. 2 Ῥρ. 214. οἷ. βοᾳᾳ. 
8 Ῥ 9278, 4, 295. 5 Ῥ, 806. 
5 ΟΙ. 11. Ρ. 56. 7 ΝΟ] 11. Ρ. 286. 8. Ου Μρίαρβοχϑ, ρ. 828, 6, 1779. 
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ΒΌΤΩΘΑ ἰο Ῥ6 ΕΥ̓́ΡΙ6α], ἴδον τπ6 ργδῆρυχοα ουθαΐβ Πθα] ἰάῖκθη Ρ]8466: 88 
{86 πυτηθτουβ ὑὙ065 οοπίαἰ θα τη {μ6 ΤιΘνηῖοα! ῥυθβίμοοα 8η4 ββϑουῖ- 
ἢοθ5: 88 αἷβϑο, λάδι, Μοὶομιζθαοὶς, δ όβθυα {μ6 βοῃ οὗ Ναμῃ, Ὀανίά, 
ΘΟΙοσηοι, ἅτο.Ϊ 

Τὰ {Π6 ἰπὐοτρτγοίαθίοι οὗ ὑγρ88 {16 ΦΟ]ονὶηρ τα]68. Οὐ ΔΕ ΟῊΒ 
Βῃου α θ6 οὐϑογνυθά. 

1. Τ 6 δπδίορυ Ὀούσθθῃ ὑγρ86 8Πη4 δηξιέγρο βῃουα ποὺ 6 υτροά 
Ῥαγοπᾶ {86 ροϊπΐ ΟΥ̓ ροϊηΐβ ὙΒΙΟ ουιρύατο νγαυτδηΐίβ. ΤῊὰΒ Φόημδμ.. 
νγὰ5 ἃ {γρ6 οὗ ΟΠ γῖδῦ οΪΥ ἴῃ τοίθυθποθ ἴο ἷ8 μοΐπρ ἰπγθο ἀδΥ8 υπ- 
Παυτηϑᾷ τὰ {86 6 Ὶ]γ οἵ {μ6 ἤδβι, δηά οοταῖπρ' ἔοστίμ αὐ {86 δπα οἵ {μαῦ 
ΡοΙΙοα 411ν8 δηα νἱρούοῦβ. αΐ 15 ἀΙβροβιίίου, δοπαποῦ, Δη6α ομδγϑο- 
161, ἢανθ ΠΟ Θομοοτ τι {Π6 {γρ108] τοἰαύϊομ ἢ ῬοΓΒΘ ἴῃ {Π86 οη6 ρατῦ 
οὗἩ 15 μιβίουν ψγ δυο τηϑηίοηθα, [πηἀθ6α ῬΟΥΒΟΠΒ ΔΥΘ ΠΘΥΘΥῚ ΟΥ̓Ρ6Β 
οὗ Μοββιδῃ ἴῃ ὑπ ον ρουβοηδὶ δηα ργιναΐθ ομαγδοίθσβ. [Ὁ [Π6 Ὺ στ Υ6 
ΟἴΠ οἷ] ῬΘύβοηβ, {Π6Ὺ 816 Υ̓Θ6Β ΟὨΪΥ ἴῃ {π6Ὶ ΟΠἾΟΙΔ] οἀρδοιγ. ΤΠῈΒ 
16 »γορἢιθίβ ἃ8 ἂν οἶδδ8 ρυθῆρυγοα (Ἰτιϑῦ τπ6 στοϑαῦ Ῥγόρῃθί, ὅδὸ ἴοο 
{μ6 ργίοφές ἀπ ἀΐηφε οἵ ἴμ6 ΟΙα Τοβίαηθηί. Ἀπᾷ τὴ τοβρθοῦ ἴο 
ῬΟΥΒΟηΒ ͵ἘΠῸ Π116α ποθ οὗ μθβθ οβῆοθβ, θαῦ οοοαριθα βοὰθ ρα ]1Ο 
Βιϊαδίϊοη, ἰΠ6Ὺ 6 γ6 γρθβ οἵ Μοββίδῃ ἴῃ ὑμαῦ ρα 110 ροβιίιοπ, πού 1 
{πον ῥυϊναΐθ οδρϑοῖυ. ΤΠῸΒ “οΒρὰ ἴῃ {Π6 ᾿οδαϊηρ' ΟἸΤΟυτηδίθποββ οἵ 
[18 οὐὐὐνγαγα ΒΙβίουυ, 815 {γ1818, ἀθισοσᾶηοθ, πα οχαϊδίϊομ, ργ ΘΠ ΡΊΓΘΒ 
1. ΟαἾΠ1πὴ6 {Π6 ἰδοῦν οἵ 6β8 ΟἸ σιβ, 

τοῖα {86 ΥΟΙῪ παίατα οἵ [86 οαδα 1ὖ 15 ουιάθηῦ ἐῃμαῦ {616 “616 
τηϑὴν {πΐηρβ ἴῃ {ῃ6 ὑγρ6 ψ ῖο οου]α ποῦ ἰα]τα ρ]406 ἴπ {π6 δηθ Υ06, 
Ῥϑοδαβθ ὑπ 6 Ῥϑυβοῃβ 8π {πῖπρβ το] θα ἃ16 ϑαυμ! Υ ἃπα Βρισιῖπδ), ἴτὰ- 
Ρογίβοῦ δπᾷ ρογίβοῖ, τϑβρϑοῦγοίυ. Τμὰβ {π6 1μονηο8] ρῥυϊθϑυμοοά 
ῬγοΠραγοά [86 ῥγιθϑιμοοᾶ οἵ ΟἸγιϑύ, Βαῦ {86 Βῖρῇ ῥγιθδύ μαᾶ ἰὸ οἶδε 
ΒΔΟΥΙΗΟΘ5 ΤῸΥ Β15 ΟὟ 5108 85 611 δβ. τῇοβθ οἵ οἴμουβ; ἢ} οαηπηοῦ 
ΔΡΡΙΥ ἴο {86 απθογρθ. Ὑπὸ 1, ντ1041 ῥτιθϑύποοα νγὰ8 τοσαΐ δηθὰ μη- 
ρ»τγοπέεαδῖο, αὐϊτιουΐθθ τοῦ ἀο τπιοῦ οπμαγδοίοσιβθ ὑπ6 Ῥβθάθοπχθυ. [1}ἢ 
ΘΥΘΙῪ ΟΑ86 γγὙ86 τησβύ δχδιηῖηθ {86 χοῦ ροϊηῦ οὐ Ῥοϊηΐβ ἴῃ ἡ οὶ {86 
γτοδο θύννοι ἰγὺ0ῦ06 δηᾶ δηθψύνρο νγὰβ τηθϑηΐ [0 ΔρΡΏΘΑΙ ; Ὀθοδαβθ 
ΒΟΙΩ6 ΤΒΙΏΡΒ 816 ῬΘΟΌΪΙΔΥ ἴο {ῃ6 οὁπ6 ψ ΒΟ. πᾶν ΠΟ ροἶϑοθ ἴῃ {86 οἰθοΥ. 
ΠΟΥ 15. ΘΟΙΏΙΩΟΏΪΥ Τ]016 ἴῃ {πΠ6 {06 {ῃ8 {Ππ6 ἀπ 06; ἀπ υἱέό 
υϑγϑα ἴῃ {μ6 δηδίγρο ἐμαη ἰῃ6 ὑγρθ. ΤΠΘΥΘ Τ8Ὺ Ὧ6 φιογ6 ροϊπέϑ ὁ 
γοϑβθηιδίαηιοο, ΜΨ Ἀ1ΟΪ, 88 θθιηρ᾽ του ον αοοϊαθηέαϊ, ἀο ποὺ δηΐου ᾿πίο {Π6 
ὑγροὶ γοἰδου. Α ῦρ6 α8 δμοΐ, οοῃίδῃβ ΠΟ τοῦθ ὑπδῃ {Π86 ΔΗ ΕΥΡΘ, 
6Ἶβ6 {88 βῃδαονν σοι] ΘΟΏΥΘΥ τόσο {π8η {Π6 βαϊβίδποθ, θη ὈΥ 108 
ὙΘΙῪ παΐμτο 10 ΒΠΟΘ]α ΘΟΏΥΘΥ 1655. Βαύ γοῦ ἃ ὕγρ8 Τλδὺ Θοηὐδ!Π ΤΆΟΥΘ 
ὑμᾶη {86 δηϊύγροθ. 411] {π6 δααϊοηδὶ ροϊπΐβ 1ὖ τῶν μάνα ἀο ποὲ 
δείοπο ἕο ἐξ ἴγι ἐξ οἰαγαοίογ' 96 ψρθέ. Τῦ 18 πδίατα! ὑμᾶῦ {μ6 δηθύγρθ 
Βῃου α Ὀ6 Δ νγαυΒ Βα ρουῖοῦ ἰοὸ {86 γρ6. [085 ἱτπηροτύ 18 {πΠ|6, ΒΙρΊΘΓ, 
8Π6 ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙΙΡΥΘΗΘΏΒΙΥΘ. 

2. Νὸ ἀοοίχϊπ οἂπ 6 ππάαυχθηίαὶ π᾿ ΠΔΟΒ 185 ουπαρα 80] 6] 7 ὁ 
ἐγρίοαὶ διδὶοσγ. Α]] πθοθββασῪ ὑσαθῃ 15 δαἀασοά ἴῃ μη ἰδπρθδρα. 10 
15 ποῦ ὀοποραϊθα ἀπάδυ {μ6 γϑ1] οἵ {γρ68 δῃηᾶ βῃδάονβν. Τῆθβθ ᾿ηαθϑα 
ΒΈγγ6 {0 Πϊαβίταϊα δηα οοπῆττη [π6 στοαῦ ἀοοίτποϑβ οἵ βαϊνδίου, βμον- 
ἴπρ (μαῦ ὕπο Ὺ ἡγσθγ6 ἰδπαρῦ ἴῃ ἃ σογίϑίῃ ὙὙΑΥ ἴο {π6 “6718 οἵ ο156, Βαΐ 
ΠΟΥ ἀο ποῦ τϑυθαὶ ἴῃθιι ἴον {86 ἢτβϑὺ ἄτηθ, ποὺ Θχοϊ αβιγοῖΐγ. ὙΤΉΘΥ 

1 Ἡαίβθδη Τροία, Ρ. 76. 
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ΒίχοηρΊΒθη οὐ ᾿6 1167 1. {86 γαῖα δηα ταν οἵ τ μαῦ 18 οὐμβόγννῖβα 
Ἰρασπϑα. 

. ΤΎραθβ πᾶν οὗἴοῃ Ῥθθῃ ἰΔἀοπίιβοα πῖ εγηιδοῖβ. Ῥυύ {μπουρἢ 
ΤΏΘΥ ἀρυύβα 'π {πο φεπιδ, 88 ΥὟ ΔΥρυγίοπ [88 βῆονγῃ, {πον αΠΠΘΥ 
ἴῃ {μοῖτ ερθοῖθ5. ΤΉΘΥ 8416. ΘΟαΌΔΙΙΥ χοργοδοπίαζίοπθδ. ὙΝΆΔ]6 ἃ ἔγρθ 
ΑἰγΘΥΒ Γοργθβοηΐβ βοιηθίμιπρο Κμμέμγα ; ἃ Β τη 1 ΤΟρΡΥθβθηΐβ ἃ (Βτηρ 
»αξί, ργοϑοπέ, οὐ ζμέμγο. 6 ᾿τηᾶροβ οὗ {π6 οἤθυαθίτα οὐοσ {86 
τηθγογουβοαῦ Ὑ6ΥΘ ΒΥΠΏΡ018. ΤῈΘ ὑγαΐου ἴῃ ὈΔΡρΌ15Ππὶ 15 ἃ Βυταθ0]. ΤῊΘ 
Ὀτοδά δῃᾷ σπῖηθ ἴῃ {886 Θυομαυῖϑὺ ἀγ6 4180 βυηιδοῖβ. Βαὺ [86 Ῥαρίβυαδὶ 
τναῦου 88 Μ0|611 δβ {86 βδούδιηθηΐαὶ δἱθιηθηΐβ ἀγτ6 ποὺ ἔψροβ. Αἱ {γρΡ6 
δ8 ἰναυβ Τοίθυθμοθ ἰὸ ψμδύ 15 αΐαγθ, 8ηα 18 ἐμπογϑίοσθ ἃ νἱγίθδὶ 
Ῥιοαϊοὔοη οὗ 115. δηδίγρο Ῥυὺ μ6 Βυυωῦοῖὶβ ἴῃ αποβίλοι ργεάϊοξ 
ποίμίηρ. ΤΉΘΥ 8.6 τηθῖα θηιδίθηιβ, βούϊπρ' ἔν Βριστίαλὶ γαῖα ὈΥ͂ 
οαὐνγατα ΤΟργθβθηἑβ 1018. ἷ 

ΤῊΘ ὕτο σϑπθυαὶ οὈβουναίοηβ τ 1ΟὮ γα μᾶνθ αδὺ ρίνθῃ ἰο δ] ἴῃ 
186 ἱπίουρτοίαϊοη οὐ ὑΥ068, 8.6. 811 ὑμαῦ ἈΡρθᾶγ ἴο 18 βωΐδβ οὐ ἃρρτο- 
Ῥυϊαίθ ἴῃ {π6 ᾿ᾺΥ οὗ τι]65. ϑδοι, Βουθυοσ, μδ8 ρίνθα ΠῸ ἔθυγο 
8 πΐηθ “’ ΟΒΠΟΠΒ ΘΧΡΟΠΠατηρ {Υ068.) Μοβύ οὗ {μϑῖὴ ἃγ6 τι561688, 
ΒΙΟΝ 85, ““ ΤΏΘΙΘ τησϑὺ θ6 8 ἢ δρρ[ιοϑοῃ οὔπ6 ὕγρθ ἴο {π6 δηῖϊ- 
ἐγ06᾽ (Νο. 4.); “16 σ]οκϑα 88 βαοὶι ἃγθ ὈΥ ΠῸ τηθϑῃ5 ο [6 τιδθ 
ΤΡ68. οἵ Ομυιϑοὺ" (Νὸο. 7.): “Ὁπο {δμΐπρ' 15 βοιηθίϊτηθβ ἃ ὑγρθ6 ἀπά 
ἤσυτα οὗ ἐπ ὕὑγγο ἐβμίπρβ, θυθὴ ΟΠ ΓΘΙΎῪ ὑπίηρβ, Ὀὰύ ἴῃ αἸγθ Β0 το- 
Βρϑοίβ᾽ (Νο. 8.); “1ὰπ ὑγρθβ δῃὰ δηθροβ δὲ θηδΐδσθ, ρουτηῦ- 
ἰδίλοιι, οἱ ομδπρθ βοιῃθίμηθβ ὨαρΡΘη8, ἃ8 ὑγθη {86 {Π|πρ' Πραγοα ἃπα 
Δἀπτηρταίοα ἰαῖκοβ, ὑο 1561} [π6 πϑῖηθ οὗ {86 ἤρτιγο, βθϑαου,, ΟΥ ὑγ06: 
Δα οη {μ6 οοπίγασυ, ΉΘη {88 ἴγρ6 ἂπᾶ ἔρυτο οἵ {86 {μ]ηρ' ΥΘρυθ- 
βοηοα ἰαῖκθβ ἰο 1056} [86 παπια οἵὗἨ {6 δπυρο" (Νο. 9.).3 

ϑγηιδοϊίοαϊ αοἰϊοης Ἀᾶνα οἴζθη θθθη 4116 ργορἠείίοαϊ ἔψρε6. Βυΐ 
{Π15 15 1ο ἰάθη ιν {πῖηρβ σ Ιοἢ ἀϊῆοσ, ΤΉῈΒ {Π6 ργορμού [βϑῖ8ῃ σγϑηῦ 
πεκοά ἰοὸ ργθῆρττο {π6 ἴαίαὶ ἀοβίσυοοη οὗ {π6 Εἰσγρίίδηβ δπὰ Εμ1ο- 
Ῥίδηβ (188. χχ. 2.) Τμὸ Βάϊπρ' οὗ ἃ οἰ να]6. 1π ἃ τοοῖς οὰ {1 Ῥᾶπκ8 
οὐ (88 Ἐπρμτγαῦΐθβ, π ῖοἢ ᾿οΐπρ' δἰθοσνγαγ 8. ὑβκθη [μθ ποθ Ῥγονθα ὧο ὃθ 
Τούξθῃ, νγὰ8 ΒΥΤΩΌΟ]1ΟΔΙ (6761. ΧΗ]. 1---7.). ὙῊ6 αὐρβίδιπιμρ' ἔροτα ταϑῦ- 
γἷασθ, τηουτηηρ,, 8Π6 δαβίϊηρ,, [0 Ἰπαϊοαΐθ σοί] οδἸδτηϊ65. ϑροῦῦ ἴο 

Β6811 (86 1βγβθ 68. ον {6 ῖν βίπβ (61. χυΐ. 2---8,) νγὰβ οἵ {6 Βϑπὴθ 
πδίατο, Φογοιλδἢ νγ85 8180 οοιηιηθη θά (0 ὈΥθαῖς ἃ ρούξου Β γ6886] 1ῃ 

(Π6 ν8 16 ὺ οὗ Ἡϊπποιι, ἰο ᾿πἀταδίθ {π86 ἀθδίσυσίοη ΟΕ «΄ Θγαδαίθτα (6[ 67. 

χῖχ.). ΒΥ τιρκίηρ βαπᾶβ ἀπ γόοῖκοβ, ἀπ ρυύίάηρ' {Π6τὰ βτϑῦ οἢ 15 οὐτῃ 

ΠΘΟΙΚ 8ηα {π6η βοπάϊαρ' {Π6πὶ ἰο {π6 Κιπρβ οἵ Βα ομι, ὍΔ, Ατητηοῃ, 

απ ΤΎτα, μ6 ἀθοϊαγοα {ποῖ} βαδήαρδίίοπ (ο {πμ6 γοκθ οὗ Νερυομῶ- 
ἄποζζαι (96. χχυῖ. 2--8,.),), ΑἸδῃ τϑηῦ 815 ΠΘῊ ρδυτηθηῦ 1η70 

ἔσσοῖνθ ρίθοθβ δῃᾷ ρᾶγα μθῖὰ ο «΄ϑΌβοδπι ἰὸ δ βἜΥ {μα {16 
Κίησάομα που] Ὀ6 τϑηῦ (1 Κίπρβ χὶ. 80.).», Τὰ {6 τιϑῆπον ἘΠ]15η8 

Ἰηϊουτηθα “ΟοΑΒἢ ὈΥ͂ ἃ 5ΥτΡ.]Π1οα] δοίΐοη, οὗ Γαύαγο θυθπίβ (2 ΚΊΠρΡΒ 

χῖ, 14--19.Ν. 80 ἴοο Αρᾶρυβ, 85 τϑοοσ δα 1η 186 Νοὺν Τοβίαμλθηΐ, 
Βοπμῃά μιἷ8 μβαπᾶβ δηᾶ ἔδοῦ τ τ Ῥ80]Β οἰγα]6, ἱποπηδύιπρ {π8 ΔρΟΒΙ 165 
ὀρ νῦν αὖ «ΘΥβαίθμη. 

ἐς ΤῊ, 656 8η8 δἰταῖαῦ δοίβ οὐὁἨ {π6 ργορμαίβ βασβ Ῥθθῃ οδἹ]ϑα ἐψρίοσαΐ, 

ΒΠΑ͂ πα ΒΔ ]Υ ΤΠΘῪ Πᾶνα ἃ βυυἹΚῖηρ' ΤΘΒΟΙΑὈ]Δμο6. (0 ΒΌΟΙ ἃ5 816 

1 ρ5 ὙΔΥθατου 5 Ὀϊνίπο Τρ αιΐοη οὗ Μίοβοβ, Ὀοοῖκ ἴχκ. οἤδρΡ. 2. γ0]. Υἱ. Ρ. 165. 

2 Ῥν. 993. δέ. δοηῃ. ᾿ 
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ἰγρῖοα!. Τὴ ὁογάσοοι Ὑ1Π ὑγρθβ, (ΠΟΥ ἅτ ἀοίϊοηβ ἃ8 αἰβιϊ στ βηρᾶ 
ἔγομι ογᾶβ; {6 0 τ ϑψηιδοϊοαΐ ἀῃα ργορλοίοαϊ δοίλομθ. Ηθποθ τα 
ΘΟΠΉΟΗΪΥ ἢπᾷ {πθτὰ οἰδββθα Ἀπ ον ἴπ6 μοϑα οὗ ργορμοίίοαΐ ἔψρε5. Ῥυΐ 
πού δίδηδίπρ' {π656 ροϊπίβ. οὗ υϑβθιίαπορ, ὑμ8 ἔγχοὸ ἅτ ποὺ 14 6η{1- 
ο41. ὙΠῊῸ εβἰρημοσπῦ δοίβ ἴῃ αποβίϊοι ἡγ6γ ἈΥΟΥγΘ]Ύ ΡΟ  Ουτηθα Ὸγ ἃ 
Βρϑοῖῆο ρατροβθ, δηᾶ σπῖτι τϑίθγθποθ [ῸΓ ὑπ6 ταοϑῦ ραχὺ ἴο βοῖλθ ϑυθηῦ 
ΟΥ Θνοπίβ ὭΘῸῚ αὖ παπᾶ. [ἢ ΘΥΘΙῪ Οδ86 ἰΠ6 0 νγοτθ ἡπβμζαίοα ϑοῖβ. δπα 
ποί ἱπίουσόυθῃ ἱπίο {π6 ΟΥ̓ ΠΑΥΥ͂ ὑγϑηβδοίοηβ οὗ {86 Ῥγορἤοίβ᾽ Π1ν68. 
ΤηΔοοᾷ {ποὺ μδᾷ πὸ τοἰδίϊοῃ τὸ {86 Ῥγορμϑὺ ἰταβοὶ; ἢ6 Ῥϑυίοστηθα 
[Ὠθῖὰ ἴπ δὴ αββυτηθα ομδυϑοῦου δηα τυ Θχοίαϑινο τοίογοποθ ἰο ξαΐατα 
δυθηίβ. Βαῦύ ἐγρίοαϊ αοἰϊοη8, ῬΥΟΡΘΙΙΥ 80 081164, ἃγῖβθ ἀἰσθοῦ οἂὐ οὗ 
{86 ἰταπραούϊοηβ πὶ  ΒΙΟΒ {86 Ὁγριοαὶ ρούβοι 15 δησαρθᾶ, ΤΟΥ οἴΐοῃ 
ἴοστα ἃ ραῦύ οἵ [16 ΟΥ̓Δ ΒΑΡῪ ΟΟΟΌ ΤΟ ΠΟ65 οἵ 18 Π|6, ΤῊ ομαγδούου 1ῃ 
ὙΒΙΟΒ. 6 ρογΐουταβ ὑμθὰ 18 18 ΟὟ ῬΙΌΡΘΙ ομδγϑούθι, πα ποῦ δῃ 
ἀιβθα τη αἱ ομθ. ΤΠ6 δοΐβ ὑμϑιηβθίγθβ ἃ16 ρϑυξοντηθα ψιποιι ὉΠ Θ0η- 
Βοϊουβηθαβ οὐἨ ὑμῖν ῥιοβρθοίνα δπᾶ ῥγορμϑίϊοαὶ τϑίθγθμοθ, πα [88 
ῬΘΙΒΟΙΒ ΟΥ̓ Θγθηὐβ ὙΠ1ΟᾺ {Π6Υ Ῥγθῆρατο 816 τοτηοίθ, ἢ 

ΟΗΔΡ. Χ. 

ΟΝ ΤῊΣ ΙΝΤΕΕΡΕΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ῬΕΚΟΡΠΕΟΥ, 

ΤῊΒ ργορῆοίβ ὝΘΥΘ ῬΘΙΒΟΏΒ ΨΟ ῬΟΒΒΘββοα ἐπ6 ϑριτιῦ οὗ αοᾶ ἴῃ ἃ 
ΤΩΒΉΠΘΙ ΔΠπα ἴον δὲ πᾶ βοιηθνμδὺ ὈῬΘΟΌ]α; αὖ ἰοαδὸ 1ἢ ἃ ΤἸΏΒΉΠΟΙ 
τ Β1Οἢ ἀἰβιπουθηθα {Πϑτὰ ἔγοτα οἴ 8 ἴῃ σγογα [86 β8πλ6 ΡΙΤῚῦ ὑγ88 
δοῦνο. Τῇ οἱθ Π6Ὺ ροββεϑβθβά σϑῖθ ἰηὐθηαθα ἔῸγ {86 β'ΘῃΘΓΑΙ 
βοποῆί οὗ [86 ρϑορὶβ δῃᾶ οἵ μυτηδηῖϊγ. ὙΠΘΥῪ Ὑγ6γ6 {86 ὈΘΑΓΘῚΒ οἵ" 
{η6 ἀϊνίπο ταϊπα ἰο {μι ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΥΔΙΊ6Β 8Πηα ἴο ροβίθογιίγ. ΤΠΘΥ 
ὉΠ] 64 {μ6 Ῥαγροβοβ οὗ “μον, ἀρ γουΐησ ταθϑϑᾶρθδ ΤΌΤ ἤθϑυθα 
ἴο ὑΠ6 11 παίϊοη. 

ΤῊΘ Τὰ ποΐὔοη οὗὨ {88 Ῥγορμθίβ νγὰβ οὐ ὃ Τῇ ΟΥ6 ΘΟΙΏΡΓΘ ΘΏΒΙγ 6 δα] 
ἰμᾶπ ἐοτοδισῦ οὗ {π6 ἔαξατθ. ὙΤΠΘΥ πο γα [ουϑίθ θγβ οὗ {μῖπρδ δροὺΐ 
το Βᾶρρϑῃ ; Ραῦ {818 ὙχΧὰ8 τβουθὶν ἃ ραᾶτῦ οὗ {π8 ἀπί168 ᾿ποϊαά θα 1η. {8617 
ἀϊνίπθ ταϊββίου ΤΠΘΥ τουθαϊϑα [86 ψῈ} οὗ (ἀοά ποῦ ΟὨΪΥ τοβρθοίϊῃρ; 
{86 Ταὔατο, θαύ ἐπ ραβύ δῃα ργοϑθηῦ αἰδο. ΤΏΘΥ Ὑγ ΓΘ ποῦ Τη6 6 ργθ- 
ἀϊούοτβ οὗ οοτηϊηρ αυθηίβ, ΒδΙμΟΥ ποτ ὑμ6 Υ τηθαϊα οὗὁἨ δομπηηπηῖοα- 
ἄοῃ Ὀούνθοη οα δῃα τη σΘΏΘΙΆΪΥγ. Ηδποθ ρχγορῆθον Ἰλο 88 
»γοάϊοξέοη, Ὀὰὺ 18 ποῦ δαυϊναϊθαῦ ἰο 10, Ὀαΐηρ οὗἨ πῖον τάπρθ. Τὺ 18 
πιθοοβθασυ (ο αὐθπα [ο {Π6 ὑγὰ6 14θα. οὗἨ α ρτγορἢοέ (}53})) βῖποθ 10 Πὰβ 
θη τθαυθμυ Πἰπι θα ἴο {86 ἐογοίθΠπρ οὗ ἐαΐαγα ουθηΐβ, ὅο {88 
ὅτθαῦ ᾿π]υσυ οὗ ργορββϑίίο ἱπξουργοίαϊίοη. ὙΤῃυβ 1)... Ῥγθ ἢ 
ἄεβουῖθεβ α ργορίδον ἴο θ6 “ἃ αθοϊαταίίΐοῃ τηϑᾶθ ΟΥ̓ ἃ ογθαίαϊθ, 
τ Πϑίμοσ μυτηϑη ΟΥ οὗ ἃ Βαρουῖου οσᾶθυ, απ ᾶοι [86 ἱπδριγϑίΐοῃ πα οοτα- 
τη ϊβϑίου οὗ {π6 οὐηηϊβοϊθπῦ Οοα, γοϊδθπρο ἰὼ δὴ δυὐθϑῃῦ Οὐ Β61168 οἵ 
ουθηΐβ ὙΒΙΟΒ μάνα ποὺ {ΚΘ ῬΙδοθ αὖ {886 ὑπὴθ 88 ῬΥΟΡΏΘΟΥ͂ ἰβ 
αὐἰξετοά, πο οουἹὰ ποὺ παν Ὀθθη οδγίαϊ ]Ὺ ἔὈσΘπούσῃ ΟΥ̓ ΔΗ͂ 

. Κ'66 ΜΌΘΠΒΟΒΟΙ οἡ ΤΎΡΙοαΙ Τπἰογργοίαἰΐοη, ἴῃ 86 Απλουίοαθι ΒΙ 1104 ΒΘΡΟΒΙ[ΟΥΎ ἴον 
1841, Ρ. 106, 



448 }διδίϊοαϊ Τιξογργεἰαίϊοη. 

Βοίθῃθθ ΟΥἩ ὙΠ54οπλ οὗ τηδπ, δαΐ τ Βϊοῖ νν}}} [Δ Κ6 ρ͵δοθ 1ῃ (ἢ 6 νἱβ10]6 
ἀϊβρθιβαίλομβ οὐ {μ6 ἀϊνίηθ σονθγησηθηῦ, ἴῃ {Π6 ργθβθηῦ βίαίθ Ηθγθ 
8 ἀοΠπι ίοη ταποῖ ἰοο τοβύγιοίθα 15 ρίνθῃ. ΤΠ6 τηοάθστι 86 οὗὨ {86 
ἰουτὴβ ρτορῆοξ ἀτιᾷ ργορίσοψ 88 θθθῃ οο οἰοβϑὶν βϑαμοτθά ἰο. “αην. 
»γορθοῖοβ ἀγα ργεαϊοξίοηδ, Ὀὰὺ ποὺ αἱ. ΤῊΘ6 ῥχόρμϑίβ υὐΐογθα α18- 
Θου 8868 τοβρθούϊηρ {πἰηρΒ ραβδί, ργθβοηΐ, δηα ἔαΐασθ ; Ἱπουρ ταοβὺ 
τοϊαίθᾶ ἰο {μ6 {ἴπ|6 ο σοῖηθβ. ΤΈΉΏΘΥ Ὀο]οηρθα ἴο 8ῃ ΘΟΟποαΥ οἷ 
88 Ῥτοβροοῖνα ἴῃ 15 ὁμαγαοῦίου ---- ὃ ργθραγδίίοπ ΤῸ} Ὀϑύον ὑμ]ηρ8. [Ὸ 
ὅθ. ΤΉΘΙΣ τϊβδίοι μαά ἃ οἰμίοῦ Ἰθδπῖηρ ὑονγαιβ {πμ6 ξαΐατο, Ὀ6- 
ὁδ86 10 τνᾶ8 ἃ ρατῦ οἵὗἨ δη ἐπέγοάμοίογψ αἸβρθηβδίιοῃ. 

Τὴ φγοοθοᾶϊηρ ο ἐμ ᾿πιουργοίδοπ οὗ ΟἹα Τοβίατηθηῦ ΡΥΟΡΉΘΟΥ 
ὕχο {μίηρβ τησϑὺ 6 δβϑιμηθὰ δ8 οογίαϊπ. [Ὁ οοῃίδ!ῃη8β ἐδ τον 
0 αοα ---- τοϊσίοιι5. ἑάθαϑ ὈῬΥΟΡΘΥΙ͂Υ ἃ πα {γ ]Υ 50 οδ]]θᾶ, 776 τιυογά ΟΥ̓ 
ἐμὲ 1,ογα φῬτοοθθαθᾶ ἔγοσα {π6 τουτί οὗ {π6 Ῥγορμθίβ; δπα 88 [818 15 
ἃ Βρί ταδὶ] {πῖπρ, ΟὨΪΥῪ [86 δχροβιίου ὙΠῸ 15 βριγιῦαδὶ οἂπ ΥἸΡΏΥ 
Ῥοσοοῖνο [86 ἴδοί. Α'8 βΒοὺῃὶ 88 ἢ6 18 Ὀγουρῃῦ τηΐο ἃ ΒΡΙΣΙ18] ΘΟΠαΙΠΠΟΉ. 
6 νΜ0111 γϑδά!]ν δοκπον]οᾶρσα [μ6 ποτὰ οἵ Φϑονϑῖι 88 μανίηρ ὈΘΘη 1Ώ. 
186 Ῥτορμοίβ, δπᾷ ὑπογθίοσα θα οαϊ!ϑα ἴπ [μοῖν τι ἴθη ογϑοίθθ, Αραῖῃ, 
ν6 τορά 1π {π6 Νὸ Τοβίδιαοπύ ὑμαὺ Ομ τῖθὺ Β1τη561} βαῖα, “ῆ Α1]] {ππρΒ 
ταυδὺ μα {ΠΗ α τ ΐοῆ ποῦ πτιίθῃ ἴῃ {π6 ἰὰν οἵ Μοβϑβ, απά ἵπ ἐΐδ 
»τορΠιοίβ, ἀπᾷ ἴῃ 0868 ῬΡΒαίτωβ, δομποθγηϊηρ' τη6 (μ0Κ8 Χχῖν. 44.) Ηδ 
αἶβὸ βρᾷα ἴο {86 το ἀϊβοῖρίθβ. {πὰ8: “" Ο ἴοοΐβ πᾶ βἷονγ οὗ ᾿ϑαγὺ ἴὸ 
θε ον αἷ ἐμαΐ ἐλ ργορῆοίβ ἤαυο 5ροῖθη 7 Οαρῦ ποὺ ΟἸγῖδὺ ἴο Βᾶνθ 
Βα ογϑα {π656 {πΐηρβ, ἀπά ο ϑηΐοσ ἰηΐο [18 σίου ἢ Απα Ὀθρίπηϊηρ 
ἀὺ Μοβββ, μα ὀοχρουπᾶθα ππίο {μοὶ ἐπ αἷϊ ἐβθ δογίρέμγος [886 Βϊηρ8 
ΘΟπμοοσ πηρ' Ὠἰμη56 1 (1μλ[κα χχῖν. 2---27.) ΤΏθβθ ραββᾶρθβ ΠΩΡΙΥ͂ 
{πᾶῦὺ {86 ῥγορμοίβ οὗ {88 ΟἹά Τοβίαμηθηύ ἰθϑθιβθα οἵ (τῖιθύ, ΤῊ8 
Θββθποθ οὐ {π611 σοιητηηἰοδίοηβ μ8α τοβροοῦ ἰοὸ πη. 1 ὑμθη {πο Ὺ 
θαγο πυϊζηθϑθ οὐ 16 Μοββίδῃ ἰο οοτηβ, {Π8 βριτιῦ πα οοπύθηΐβ οἱ Π 617 
ΔΩΠΟΠΠσΘΙηΘηΐβ ἃ1Γ6 ἴῃ ππΐβοι ὙΠῸ {π6 βρισιῦ οἵ ΟἸτιβί---- τι 18 
ἀοοίτίπα, μῖ5 σους, Π15 ΘΗ 16 τα} ΘΒ 8 10} ---- ἃΠα ΘΟΠΒΘαΌΘΉΟν 1 
ἴμ6 σοπέοηΐβ ἃπᾷ βριτῦ οὗὨἩ {88 Νὸνν Τοβίαιηθηῦ σθθογα]γ. ΤῊΙ8 
οοπηθοίοη {μ6 1 ουρυθῦθυ γ71}} Τθοορηῖδθ. 10 15 ΘομΠγτηθα Ὀγ ἢ]δβίο- 
τὶοδὶ δυϊάθησα ; ἰὸν ΟἸσιϑὺ Ἀππηβ 1 ἀθο]αγρα τὉ, τ 116 ρυϊτατ να (ΟΠ γ15- 
ὈΔΏΪΟΥ ἰουμπαᾷ 105 που Ιβῃτηθηῦ ἴπ [86 Ῥτορμθοῖθβι ΟἾγῖβὲ δηα 18 
ΔΡΟΒΌ]65 ποῦ ΟΗΪΥ τϑίου ἰο {πΠ6 ρυόρμοίβ Ὀαὺ 8180 Ῥυοῖθθβ {Π6 ΘΠμΘΠΘΒ8 
οἵ βριτῖῦ Ὀούπθθη ἐπθπὶ δηα {πϑιηβαίνοβ. 

Θἴησοο {Π6η, συ μαῦ τγᾶβ ἐΓΌΪΥ δηα ροβι νον αἰνῖπο αὐγο]ῦ 1 {π6 ῥτο- 
ῥμοίβ δῃᾶ ρογνδαθα ἐποὶν βαποίϊοηβ, ἃ απθβίϊο ἃγ1568 σϑβρθοίπρ [86 
τοϊαίΐοη οὗ {6 αἰνίπο δῃα ματηδη ἰπ ποτὰ. [Ἃ}ἢ {Π6 Θχμιριίοῃ οὗἉ {μοὶ 
ῬΓΟΡμΘοῖθβ, ταῦ Ἰηῆμποποθ 15 ἴο Ρ6 δϑοσθοα ἴο {π6 οὴ8 δπᾷά ἴο {88 
οἰ μ6 1, τοβροούνου ἢ ΤῊ]Β ροϊηὖ ἰβ πού απὶπηροτγίδηὐ 1η 105 ὈΘΔΥΙΠΡΒ Οἢ 
1μ6 Βουιαθηθαίοβ οὐ ρσόρθθου. ΤᾺΘ Ῥγ Ό]ομὰ 18 Ὀθοία ἰπ ογβεπρ' ἀπά 
τηοϊηθηΐοτιξ.. 

Οπ ομϑ βι4θ, {π6 Ῥδββι υἹῦὺ οὗὨ {μ6 υμηδῃ 15 ταδὶ πἰϑιπθα. Τὺ 18 
ἀγσυθα {παῦ [μ6 ταϊμα οὗὁἨ ἃ Ῥχορμϑῦ ἴθ δοποθινιηρ,, δηα ἴῃ αὐοτίηρ, 

᾿ Οη {86 Ῥιυϊηοῖρ]65 οὐὗἨἁ Τηξογργοίδοη ἃ8 Θρρ θα ἰο 86 ῬΙΟΡΒΘοΙ65 οὗ ΗἩΟΙ͂Υ Βουιρίαγο, 
ΡΡ 9,10. 

2 866 ΑἸοχαμπᾶου δ Τηἰτοἀποίίοη ἕο 18 ΟΠ ΠΟΘ ΔΙΎ Οἡ 1δαϊδἢ, Ρ, 9. δὲ βόγᾳ. ΟἸΆΒΡΟΥΣ 
εἀιοη. : 



Ῥνορῆἤθογ. 449. 

ΠΆΘΟΣ ΟΥΑΙ ὧν ἴῃ τυ ηρ;,, ΗΒ ΟΥϑ 0168, τγᾶβ ὙΒΟΠῪ Ῥαββῖνθ ΤῊΘ 
Βυχμηδη οἰοσηθηῦ νγαθ ΘΠ ΤΟΥ ΒαρΡργοββοᾶ. 10 ψὰβ {86 αἀἰνῖηθ π πο ἢ 

ΔΙομδ τηδηϊοϑίθα 1561. ΥΥ μαῦ {πμ6 Ῥσορβοίβ ὑπουρῃῦ δα πδμαῦ {ΠΥ 

ΘΧργοββοᾶ --- θοῦ (π6 ταδύξου. δηα ἴοστα οὗὨ {μι611 Θοιητη απ] ΘΔ Γ1018 --- 

ᾺΒ ΘΧΟΙ ΒΊΟΥ αϊνίπθ. ΤΉΘΥ ΓΘ ΟἸΪΥ Ὠπιθη ΘΟΏγΘΥΘηΟΘΙΒ οὗ 
ἀϊνῖπ πα οθθαρῸ8 ; ΟΥ̓ΡΘΏΒ ΟΥ̓ Υ658618 ὑπγοῦρ ὙΒ] 08 ανίπο ὑσαῦῃ νγα8 

οοταιηπηϊοαθα ἰο θη. [ἀπο ουἱ οἵ ἀπὰ ἀρονβ {Π6 ργθβϑϑηῦ, δηᾶ 41] 

Ηἰβίουϊοαὶ τοϊαϊζομβ, {μοὶ ἱππθρθθ δπα ἤρυγοβ ἅτ {Ὁ}} οἵὗἨἁ ὠἀϊνὶμθ 
τα ϑίθυῖθ8 ψΠῖοι τδῃ οου]4 ποὺ μῶν Ῥγοάποθα. ΤΉΘΥ Ὑ76γ6 τηθοδιδη!1- 

ΘΔΠΥ δοίθα ἀρομν γ᾽ {π6 ϑριτιῦ οἵ 4, Π|κθ ἱπδίγυτηθηΐβ ἴῃ {86 Βαπαβ 
οὗ τηυβιοΙη8. 

Αποίδοὺ υἱον 18, ἐμαῦ Ὀοϊα {86 στήλῃ δπα {86 ἀϊνίηθ σοδρογαίθα. 

ΤῊ Βυταδῃ βρίτὶῦ οὗ [6 Ῥγορῃβίβ τγὰβ δοῦν, ἃ8 0761} ἃ8 {π8 αἸνγ]η6 
Θρῖσῖῦ τ ΠἰΘι δηϊτηαίοα {86 Μ1Π ἀπα ἰηθθ]θού, Ηθποθ μἰβίοτϊοαὶ πὰ 
οαξνατχα οἰτουτηδίθποθβ ὑγ 6 ποῦ Ἰοϑῦ βιρμύ οὗ, ΟΥ βυγα!]ον θα ἀρ 1η {88 
Θχοϊαβῖγο ψουκίμῃρ' οὗ {π6 Βαρογπαύσγϑι. 

Ὕγ6 ἔδαν ἰμαὲ ἴμ6 βυβρ)]θοῦ 15 ὁθ6 το ΒΟΆΈΟΘΙΥ Δαπη5 οὗὁἨ ἃ 56 {15- 
ἐδοΐουυ ἀοίοσταϊπαίου οἰζμο ᾶγ. ΝΟΙΒΘΥ ὙἹΘῪ ΒΘΘῺΒ 10 ΡῈ Θχοΐα- 

βίγοῖν τὶρηῦ, Ὑ͵ΆΘα βοῦ ὀνον ἀραϊπδῦ ὁὴ6 δποίμθι, ψ6 οαππού δαορὺ 

δἴτμον το [86 δμτο τοὐθοίϊοῃ οὗ 1.8 ορροβιύθβι Βαΐ 581} {π6 ἀγραγηθη 5 

οἰθαυῖν ροϊηΐ ἰο {π6 Ἰαύδου. ορϊπίοῃ 88 {π86 τῆοσθ ρυόραῦϊθ. [μϑὐ Ὁ8 
ιν ρίαποθ αὖ {π6 Ῥυϊποῖραὶ ρῃβθποηθπα Ὀϑἰοηρίηρ 0 ἐμ6 ῥγο- 
ῬΒδοῖθβ {μϑιβοῖνθθ, Ὑυμῖ οι σαυγαμῦ Ὧ8 1η ὈΘθυϊηρ ὑμαῦ ὉΠπ6 τηϊπα8 οὗ 
{86 τηϑῃ ψογ6 ποῦ ὙΒΟΙ]Υ͂ ῬΆΒΒΙΥΘ. 

(α.) Τὸ 18 ποὺ ἀμῆσα! ὑο ἀἰδεϊπρυ ΒΒ ἐΐθ ἑάθαβ ὅο νἹ ΒΟ αὐίθγαῃμοθ 18 
σίνθῃ ἴτοτὰ ἐδ πιράθ ἴπι ὙΓΒΊΟΒ {Π6 Ὺ ἅτ δάαποθᾶ. ΤΠ ἀϊοίίοπ, αἀγ688, 
δηᾶ ἤραγοβ τγϑίδσ ἰο δχιβίϊπρ' τ πηοΥΒ δα ΟΘαδίοιηβ. ΤΉΘΥ ρᾶτγίαϊκθ 
οὗ 1π6 ἰδίογῖοα!. ΤΆΘΥ Ῥοίοπρ ἴο {π6 τηδίθυϊαὶ, ὑγΒ10 ἢ ΤΠΘΥ͂ Βοῦνο ἴο 
Ρτθβθηῦ ἰο {π6 ᾿ΘΑΤΟΙ ΟΥ τϑαᾶθυ ἴῃ 8ῃ τη 6 ]ΠΠρῚ10]6 ταθίμοά, ῬΥΟΡΙΘΟΥ 
Ἰπο] υθ5 οοηβοίουβπθθα οὐ {π6 δούυϑ!γ ργαβοηΐ, οοπηθοίθα στ 8ῃ 
τη ταδίθ ραγθοϊραίίου ἴπ 10. [Ιμοο]ς αὖ 18 τηϑύθσια]β ΟΥΎ Θοτηροπθηῦ 
Ραγίβ. [5 ποῦ {π6 ὁμαγδοίθυϊβιῖο ταϑιμβοᾶ ἴῃ σι μῖοι 16 ἀθυθίορβ 1[561} 
ἄταν ἔγοτα 186 ργθβθηῦ οὐ ραβϑύ ἢ Εὰ8 1Ὁ ποῖ ἃ οοπβίϑηὐ τϑίθγθῃοα ἴο 

{πΠ6 δοίυ8] δπᾶ ἀθβηϊίο Βα 1 ταδπβ παύσγαὶ ῬΟΥΤΘΥΒ ΟΥὁἨ ΘΟΠΟΘΡΌΟΩ 

ἀπ τοῆθοίάοι μα θθθη οπ το Ῥδββῖνθ, ὑμ18 ρθουαυν σου] ποῦ 

βαγθ δρρθαιοᾶ. Ηδᾶ η6 ργορμϑίβ βθθῃ ραββῖίυθ οὐρᾷῃβ, ἰβγοὰρ 
ΜΉ οΙΩ ΘΟ απ] Δ ΟΩΒ ἔγοτα ρου Μγ6 16 δοηγουθᾶ, σγου]α {π6 τηδίθ- 

1115 ἢᾶνθ Ὀ66ῃ οοϊουγοᾷ δηά ρευνβάθα ὈΥ βιαοὰ ἰβίουιοαὶ ομδυδβοίου ὃ 

Τῇ οοηβϑάθθμοθ οὗ [π6 βου δι Θοπβουταδύιομ ὈΘΙοπρίηρ' ὕο ῬγΟΡΆΘΟΥ, 10 

ἴθ ΡΌΠΟΡΑΙΠΥ ῥγοροβοα 88 ἃ. ὁδαϊοπ ὑο ΠΘΙΤΩΘμΘα οὶ ὙΥΠΌΘΙΒ, δα 

ΥἹΡΒῸΥ 80, ποὺ ἴο 1086 βἷρῃὺ οὔ {μ6 ιἰβίογιοαὶ ομαγϑούθ οἱ {Π686 

ΟΥΔΟΪ65 ; ποὺ ἴο ἸΟΟΙΚ ΤῸΣ τλογο ΔΙ]ΠΘΡΌΤΥ δηα ταγβίουυ ἴπ ὑμθτὰ ; Ὀαΐ ἴο 

[Ὁ]Πον ἔπ ϊβέουϊοδὶ Ἰπἰθυργοίδεϊοπ ἃ8 ἔδυ 88 1ῦ ψ1}} βαίβὶ Υ 1Ἰοδᾶ, 8 

βοίιονθ, {μογθίοσθ, ἐμπαῦ {π6 τοϊπάβ οὗ {π6 ῥσγορμοῖβ 616 δοῦνο απὰ 
δοπβοίουβ, βθοόδαβα οὐ [Π8 τηοᾶδ ἴῃ ψ ῃΐοῖι {πον 4688 ἃ1΄6 Θοχηχοπηϊοδ 6, 

ΤΊ 15. ηὸ 1464] ἔοττη τ ΒΙΟι ῬΘΙοπρβ ἴο δῃᾷ βϑῦυβθ [0 ΒΥ} 0186 ΤΠ086 

1άραβ, θαὺ ομθ ἄγανῃ αἰ σθοῦ Υ ἔγοτα οἰγουτηβίδποοβ ἴῃ ὙὙΒ1ΟᾺ ὑπ 6 ῥχο- 

Ῥμοίβ {ποιυβοῖνγθβ τηουϑᾶ πᾶ Ἰ1νϑᾶ, οὐ ἔτοτη Κπούσῃ ΠΙΒΙΟΓΥ. 
(6.) Ὑ7 6 πᾶν πὸ σϑθάβοι [0 ὈθΙιθνα {μπαὖ {86 ἀϊνίπο Θρ᾽τιῦ οὐ Ἀ 

δοίβ ροι {π6 πυτηδῃ τηϊπᾶ ἴῃ ΔΠΥ ΟΥμ6Ὶ τηθίμοα {πᾶ ὈΥ πρϊηρ 18 
γΟΙ,. 11. 6 6 



4δ0 Μιδίιϊοαί ]1ηξογργοέαϊίοη. 

ἰηποποα ὙΠῚῈ 16, ἀπᾶ οἰοναίηρ τῦ ᾽ο ἃ Πῆσμοῦ πα ΠΟ] 16 ἐὸπο {μ8η ἰΐ 
οουϊᾷ οὔμουννῖβα τοι. Τμ6 αἰνῖπα ϑριγιῦ ἄοθβ πού βαρογβθᾶβ οἵ βϑὲ 
45146 (π8 'δ6 οὗ {π6 παίπισαὶ! ρόνϑσβ, βαῦ 4. ΚΘ η8 8πα ραγῆ 65 {Π 61}, 
80 ἐμαῦ {ΠΕ Ὺ δδῃ 866 τσοὶ ἔδεμον ἀηᾶ μρῆου, ΤῊΪΒ δὖ Ἰθαβί, νγχαβ θοται- 
ἸΉΟΗΪΥ {86 οαβ6 ; ἐβουρᾷ [μ6γ6 ἀγ ἀουθύ168β5 Θχοθρί!οη8 00 ὙΠΟ Ὑ76 
50.411 84Π0ἅ6 πογθαῖίοσ. ὙΒΘη γ͵16 ΘΟηβοΣ {π6 νϑυϊοῦβ ῬΠΘποιηθμᾶ 
Ργθβθηϊθα ἴῃ {Π6 ρτορμθοῖθβθ, ὑΠΘΥῪ 8.8 δβσρ!!οαθ]θ ὈΥ̓͂ τηθᾶη8 οὗἨ {86 

πάπα Πρ; πνεῦμα (Βρ᾽γ10) ἴῃ οΘοπηθούϊοι τι {6 παύασαὶ ἔθου 1685, [{ 
ψ88 ἐΐε ϑρίγίέ [μα Θμα] 6 ργορμϑίβ ὅο Βρθδξ ἴπὶ {86 ἀϊνουβιΗ θα βύγαῖτβ 

οὗ οοπἀοιηπϑίομ, δἀπηοη 10, ἀπ σομΐοτῦ το αιϊηρ ἴο {π6 ργθβθηῦ πα 

ἴμ6 δαΐαγο, Ὀ. δοϊηρ ἀροὰ {861 τηθηΐαὶ ῬΟΥΤΘΥΒ ὙΠ} ἀηαβαδὶ ἔΌΓΟΘ, 

ἀπᾶ (π5 Ββυταυϊαηρ (θα (0 σῖγα {86 τη Υ 1468] οοπίοπίβ οὗ ἃ 
ἄϊν! πο τηθβθαρα ἃ ΡΥϑούϊο ΠΥ 1η06111010]6 ΟΠαγΟΘΓ, 

Βαυΐ ἅτ ποὺ ργβαϊοοηβ οἵ Γαύασθ ουθηΐβ ἱπουοα ἴῃ [88 ρΘΏΘΓΑΙ 

1ᾶδα οὗἨ ργορβοουῦἢ [Ππἀουρίράϊγ, ὑπουρὴ Ὁ 18. ἃ ΠΑΥΤΟΥ͂ ΨΙΘΥ 0 
τοραγᾷ (6 ργορῃδίβ 5016 1 88 {μ8 ργϑάϊοίουβ οὔ ἐβίηρβ ἕαῤασθ. ἀπά 

οδπ μ6 δχριαπαίϊΐοη. σ μοι μὰ5 7ιδὺ Ῥθθῃ ρίνθῃ βαίβέυ {86 οομά!οη 

οὗ Ργορθο68 88 ἐδ ργοάϊοϊίοης οἵ σσμαῦ γγ88 ὕο ἰδ κ6 ρίδοθ ὑπογθαΐίοσ ὃ 

Ἤροτο 10 15 ΠΘΟΘΒΒΑΥΎ το αἰβ ρτ 5. ἐλϑοογαΐίο ργϑαϊοέϊοη8 ἴγουα ΒΌΟἢ ἃ 8 

αγ6 5ρεοίαῖ, ΤΠ Ἰαύίον τϑίδυ ἐο ἀββηϊθα ὁοουγγθηοθβ ἃηα Ῥθύβοηβ, [ἢ 

γοϊαἰϊοπ ἴο σϑπογαὶ {πϑοογαῦο δπποιποθιαθηΐβ Β]ομρίηρ; (0 {μ6 διΐατθ, 

{π6ὺ οαπ 6 5Βι ΠοἰοΠΠΥ Θχρὶαϊποᾶ πὶ {μ6 πιϑίμοα δγθδν ῥτΌροβθά. 

ΘΌΘΗ ρἴαποθβ αὖ {(μ6 ἔαύατα τοῦθ βθποτα!. [Ι͂ῃ {86 ἀουϊοριηθηΐ οἵ 

π6 ἘΠΘοοΥδοΥ δπᾶ οὗ μυχηθῃ πϑέαγ8 88 [Π6 0 Κπονν 8Πα τγΙΓη 6586 10, [86 
Ῥγορμοίβ βανγ ὙΓΠῈ Βριτῦαα] ροπούγαῤίομ ἐμαῦ {μι γα πχπιϑύ 06 ρϑυ]οαβ οὗ 

ἀδοϊθηβίοι απᾶ οουταρθίοι ἴῃ {Π6 τηογαῖβ οὗ [88 Ῥϑορίβ, {ἴπη88 ἴπ  ΏΊΟἢ 
1860. τοῖρῦ ΘΑΒΠΥ [81] ἃ ῬΓΘΥ ἴο υγίοα] Θμθηλ188 ἀτουπά, ᾿ΓΏΘΥ ΒΑ 

{μαΐ (88 Ῥϑορὶθ τισβῦ 06 βοδίίαγθά, θὰΐ νου ἀρϑῖπ Ρ6 τϑποννθα ὈΥ 

(οα; [πα ἃ χὰ δπᾷ βρίτἰῦαδ] υγουβῃὶρ Βμου] ἃ μογθαΐζον Ὀ86 Ἰπίσοαποβά, 

Δηὰ 186 βευνίοθ οὐ {π6 Μοβϑὺ ΗἸρὮ Ὀ6 ἃ ρῃτο δηά ΒΟΙῪ βϑύνῖοθ ΨΏΘΥΘΙΏ 
Ηΐβ Ῥθορῖθ Βμου]ᾷ ἀθ! ρηύ. Α11 [86 Ῥγορῃθίβ μΒᾶνθ βιοι βϑπογαὶ 1η{1- 
τηϑί0η8, ροϊηηρ' ἰο ἃ ρ]ουουβ ρου ἴο Ὀ6 τϑϑ]]88α ἴπ [Π6 βαθαγθ, ἃ 8 

186 αἰδιιηαίθ μορο οἵ {6 ρίουβϑι Απᾶ ἔὸγ ὑμιθβ6 ναρὰθ δη 1 οΙ ρα ΠΟἢ8 

ΟΥ̓ Ῥχϑιμοηϊξιοηβ οὗ ἔαΐατα Ὀ]ββίηρβ, ἰὉ 15 ποῦ πΘΟΘΒΒΑΤΎ {πῇ {86 ταϊπα 
οὗ ἃ Ῥγορββὺ βμου]ᾶᾷ θ6 ΠΟ ΠΥ ραββῖνθ, οὐ ἐμδὺ Π15. Ῥου 6 ΓΒ οἵ τϑῆθο- 

ἴοι Βμου!ᾷ 6 βϑιβρεπᾶρα; 1Ὁ 15. ϑῃουρῇ {μπᾶὺ {πΠ6 ἀϊνιπα δηᾶ {π6 
μυτμαθη οοορογαίθα : (μαῦ (6 ϑὅριτῦ οὗ Οοἄ 80 δοίθά ὑπ ἀπά ὈΥ͂ 
[π6 παΐαγαὶ ρουγοῖθ οὗ {π6 τὴ ὑπϑιωβαῖνθβ, {μαῦ ΠΟΥ͂ βανγ ὑΠ8 ΘΟμ]ηρ 

[ογίαπα δπᾶ. ἔαΐθ οὐὗὁἨ Βυμηδηΐον τι Οἰθασοῦ νἱβίοι {πῃ {86 ΟΥΙΠΔΥΥ 

61485 οὗἩ ΘΠ ρμιοηοα 1θγα 6} 1068, ΓΠΘΒΙΑΌΟΘΙ 88 {Π6Υ ᾿ἰνϑα ἃπα δοίθα [0 

188 τψο]λγα οὗ {86 οομασηαηῖ, Βαΐηρ τυαΐοδπιθη ΘΟπΟΘΓ θα Ὸγ {86 

ΘΟμΏοη ἰπίογοδίβ οἵ 411, {π6 Ὺ γογο αἱ 464 ἔτοτῃ δου ὕο (8 Κ8 τη 016 σοια- 

ῬΥθμθηβῖγο δηα ἈΙσ ΘΓ νἱθνσβ ὑμδῃ {Π6 1} ΘΟ θυ ρογασιεβ, Οηεγαῖ ἐΐεο- 
ὁγαἴϊο ργοαϊοέίοπις ὑμϑγθΐοτα ἀγὸ ἴο Ὀ6 δχραἰπϑα ομ ἐπ 8 βᾶπι6 ῥτἹπο1 016 

45 [μ6 οὐδοὶθβ οὔ [μ6 ργορθίβ ψ ποι οοποοσπ Ῥγοβθηῦ ὑπίπρβ. [ἢ (Πθηὶ 
ἴοο 6 866 {Ππ6 ἀϊνίπθ δηᾶ {86 ᾿ππηδη Θοταπηης]6α.} 

Βαΐύ 5ρεοΐαϊ ρτοαϊοίίοπβ οδηπού θ6 δοοουπίθα [ὉΓ ἴῃ {Π18 ΤηΔΠΠΘΓ. 
ὝΠ6η 6 Ππᾷ, ἴὉΣ δχαίηρίθ, (μαῦὺ {π6 ἴα οἵ δὴ ἱπαϊνιάπδὶ, [Π6 ἀ6- 
βίταοίίοι οὗ ἃ οἱ οὐ Ῥθορίθ, 15 δπποιποθᾶ πὰ} ἰβίοτιοαὶ ἀθ ἰΐθ 688, 

1 366 [λι28 ΒΙ ΠΒο6 Ηοττηθθοθίκ, 8. 78. Ῥ. 396. εἴ δέ. 



᾿ Ῥγορῆεον. ᾿ 4δῖ 

“ὑὸ τὺ Ὀοϊθνα {πα {π6 Καον]θᾶρσα νγὰβ ΒΟΥ παίασα ἢν σίνθη. ΟὙὟΥ6 
οοπορᾶσδ ἰο Βοκοτγιῖ, 1.23, ἀπ οὔμογβ, ὑμαῦ {6 γ6 ἃ.6 οοιηρατγανοὶν 
ἔδιν ρτραϊοοηβ οἵ {15 παΐασθ [}6{ὦ χοϑρϑοῦ οὐ πυχηῦ θυ, ὉΠΟΥ͂ ἃΓ6 Β8Ὁ- 
οΥἀπαίο ἰο ἐποβα οὗ σβῖο γχο πᾶν 108ὺ Βροκθη. ΥΥα ἅ]]ον αἷβο, 
[μᾶὉ ΤΠ6Υ ἄο ποὺ Ῥϑᾶγ {86 βϑῖὴβ ᾿πύϊπηδίο τοϊδίίοπ {0 [Π6 1ᾶθῳ ἃπα 
οββθῆοα οὗ {μ6 ργόρμϑῆο οβῖοθ ΤΉΘΥ ἅγ6 ποῦ οὗ [π6 βᾶπι6 Ἱπιρογτίβμποθ 
1} {μόδα ρόπογαὶ ἐμϑοογαίιο ργΘαἸΟὕ]0η8 ὙγΒ10ι γον ὑγμαῦ 18 στοαῦ 
δηἃ ἱτηροτγίαιῦ [Ὁ Βυταδηῖγ. Ὑοὺ {π6 0 τηυϑῦ ποὺ 8 ονϑθιοοκβοά, 
δχρίαϊπθα δυῶν, ΟΥἩ ΤΠάΌΪΥ ἀσργθοϊαίθα, 88 {ΠπῸῪ 816 ὈΥ 1ωμαΐΖ. Τ|6 
ραββᾶρϑϑ ὙΠΟ Ἔχ Β1 10 ὑμθῖὰ ὁδπποῦ Β6 150] ομαγροα 1} Ἰπίοτροία- 
ἰζοη. ΤΉΘΥ ἔογμι δὴ ἱπηρογίδηὐῦ οχοθρίϊοι (0 {π6 οὐδ ῬγΟρΠΘΟΙ68, 
δια Βῃουα ποὺ ἐπογθίοσα θ6 16 οαὖ οὗὨ δοοουππῦ 1ῃ ἀδίθστηϊηϊπσ {ἢ 6 
ΟΒΥδοίου οὐὗἨ ῬΥΟΡΏΘΟΥ σθηογαῖν. Τηβίοδα οὗἨ αὐξοταρίπρ' ἰο δχρἰδῖπ 
ποῖα ἴῃ [86 ὙὙΑΥ Δἰτοδαν ργοβοηίθα, οἵ οὗ βι ροταϊηδίίπο, ἐμ τὰ 50 τυ 
ἰο {6 τοϑῦ οὗ ῬΥΟΡΏΘΟΥ 88 ἰὸ ἀθοιὰθ ἀροη 1.8 παύασθ υγιύμοαῦ ἐμ θη, 16 

8Γ6 ταί ον ̓ ἱποϊπθα ἰο Ὀοονα ἰμαῦ 1π σοϑρθοῦ ἰο {βοὰ, {μ6 αἰν]η6 
δ στ Ὺ ονουτα]θα {1 Βυμηδῃ, 50 {μπαῦ ὑπ παίθγαι βου] 168. οὔ {88 
ῬΙοροίβ ᾿δα πο 5μ818 ἴῃ βυσροδβίίηρσ (86 ἱτπον ]θαρθ οοπίδϊηθα 1π ὑΠθπι. 
(οὐ τονθδὶιθα οογίαία {μπΐπρθ ἴο {π6 ῬΙΌρΡοίβ αὖ γιοῦ {1π|68 ὑπαᾶΐ 
(οί ΠΥ ΒΌΣραββοα 41} {πον ἈΡΡΥυθ θη ΒΙΟηβ, ἴὰ ΤΘΟΘΊ ]ηρ' ἃ8. 0761} ἃ 8 
αὐδουϊηρ᾽ ὙγΒ1Ο ἢ {Π6Υ πιαβὺ μῶν θθ6ῃ ραββῖνθ. [Ὁ 15 γϑιηθ 8 }]6, Πον-- 
δυϑῖ, ἰμαῦ {μ686 ργθαϊοίϊομβ ἃγα οὔῦβουσο, ἀπ ἤου] οὗ οχρδηδίάοπ, ἀπᾶ 
ΘοΙμρατδ γογ ἴον. ῬΧΥΟΡΠΘΟΥ οἁπποῦ 6 Ἰυᾶροα οἵὁἨ ὈΥ͂ {μϑτὰ θι μον 
Θχοϊ αβίνϑὶυ οὐ Ομ. ΤΟΥ ἅτ ποῦ ἴΠ6 γτὰ]6 θαύ [88 Θχοορίϊοπ. 

Τῃ ἰπβ τααϊπίαϊπίηρ ὑμαὺ {μ6 Βυμδῃ Ὅγἃ8 ποὺ ῬΘΥΙΔΠΘΏΌΥ ΟΥ̓ 
ΘΘΏΘΥΑΙΙΥ ΒΟρργοββϑᾶ ἴῃ {88 Ῥτορμοίβ, ὅ76 ΔΙΘ ἴῃ πὸ ἀδηρου ΟΕ 6η- 

δοππίουϊηρ ορροβιθίομ. ἔγοτα ὃ ᾿ϑϑαϊπρ' ραββαρθ ἴῃ 2 Ῥοίου 1. 19---2]1., 

ὙΠΘΓΘ ἡ ͵16 τοδα ὑμαῦ ΠΟ ὈΥΌΡΒΘΟΥ οὗ {π6 δουιρύυγα “15 οἵ δὴν ργίυαίθ 
ἱπέοεγργοίαξίοη. ἘῸΥ ὍΠ6 ῬΓΟΡΗΘΟΥ͂ οατηθ ποὺ ἴῃ οἹα ἰζτη8 ὈΥ͂ {π ψ1}} 
οὗ τῶϑῃ : βαῦ ΒΟΙΥ τιθὴ οἵ (ἀοᾶ 5ρᾶκβ 8δθ5 86. ψγ τ τηουθα ὈΥ {0 

ἩοΙν ΟΜ ιοβί,; Τύ 15 ηρι1θα ἴῃ ἴμοθ σογαβ ἐμαὺ π6 αμηδη Μγὰβ 

αἰἱγαοίοεῖ, οἰουαίοα, ἐπ βογπιθά ὈΥ 86 ἀϊνίπο, αὐ ποῦ φμρργοθθοά. [{π|θ 
ῬΙορμοὺβ Βραῖκα 88 ΠῸῪ ὑγοτθ οαυτὶβα αἱοπρ' (φερόμενοι) ὈΥ Ὁπ6 ΗοΙγν 

ΟΠοβύ, ποὺ υἱοϊοπέϊν ϑογηθ οπισαγ, 88 ἩΘαρβίθη ουρ ΒΌΡΡΟΒΘβ, Ὀαΐύ 

{πουρ 11, ἱπίο! Πρ ΒΕγ, τὰ ἃ ἄθρυθο οὐ βο] -ροββθββίοη. ὙΠΘΥ 

Ὑ6͵6 ἰηϑρίτοᾶ; {πμ6 παίιστο οὐ ὑπαῦ ἱπβριταύΐοπ ολίογίν σομβιβίπρ ἴῃ 
8) οἰαγαίίϊηρ ἱπῆπθποθ οι {π6 τηθηΐαὶ ροῦτοιβ, ποὺ 1ῃ ΒΟ] Ιπρ' ὕΠ089 
ῬΟΥΤΟΥΒ 1π ΔΌΘΥἝπΟΘ. ὃ 

Τῃ ορρβοβίίοηι ἰο (μῖ5 {ποοτν οὗ ΟΙἹα Ταβίατιθηῦ ργόρβθον, ΗΠ θηρ- 
βύθῃθοσρ; μὰ8 ἱπρϑηϊουβν ἀουθὶορθα ἃμοῦμθι, τοβηρ ὁπ {Π6 οἰα, 
Τα ΘΟ, 8η1081 ᾿πβρἰομ-4θα, Ασοογαϊπρ' ἴο {818 τΥῖίοσ, [86 Ῥτορμϑίβ 

ὙΓ6ΙΘ ἴῃ δη δοδέαϊζίο δἰαΐα, ἴῃ τ ῖομ {ποῖ 1π6]16οῦ ἃ πα ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΗΘΒΒ 

γγ γα ΒοΙα ἴῃ δθθγαποθ; Ῥεΐπρ' (σοι ] δοίβα ἀροη ὈΥ {π6 ϑριτι οὗ 

Θά, δηά 80 τπιδᾶθ {π6 ραββῖνθ οὐρᾶπϑ οἵ ἀϊνίπθ οοιηταπηϊοδίίομθ. Π| 
ἔανουν οὗ {18 ΠὨ6 τ ῦουβ [0 την ῬαΒΒαρΡ 8, ΒΌΟὮ 65 {π088 ἴῃ ΜΓ ΒΙΟΝ 1 1: 

5614 ἐπαῦ [86 Ῥγορμϑίβ ϑιρὶου θά ταυβῖο; ἴῃ πίοι ἐδε λαπά 97 Οοά οἱ 
ἐδι6 ϑρίγεϊ 97 Οοά φαπιθ οὐ 761] προηὶ ἐβόπι; 88 8180 2 Ῥϑίθν 1, 21. ὅθ Ης 
δὔάιοοθ ΝΟ. χἱϊ. ὅ---8., ψΒοτο ἃ ἀἰβποίουι 15 ἄγαν Ὀθύνγθθῃ {116 

1 Ὧϊ Ῥχορμοίθη ἄθβ. ΑἸίθη πὰ Νϑαθη ΠΤ οβιατηθηΐβ, Ρ. 510. δἐ δέῃ. 
3. ΒΙΡ]Ί15Β6η6 Ηουθη αθκΚ, Ρ. 408. 3. 566 1λιΐΖ, Ρ0. 409, 404. 

ααᾳ 2 



4δ8 Βιδοαὶ Ταηζογργϑέαέίοη. 

γουθδίϊοηβ τηϑᾶθ ἰο Μόοβοβ απ ἕο (μ6 ργορβμδίβι Τῇ ἔουτηθν τὸ- 
οοιγϑά ἢ18 δοιτηπηϊοαύίοηβ αϊγεοίίζνψ οὐ ἐπιηιοαϊαζεῖῳ ---- ““ ταί (ο 
τοῦ, 88 10 15 ἴῃ 186 οὐἹρίηαὶ Ἡῦγον ; {π6 Ἰαύίου ἐπ υἱδίοη. ΤῊΘ 
βᾶπιθ {μῖπρ 15 βθονσῃ ὈΥ (86 πᾶπι68 86675, Ὀ , ὉΠΠ: 8η6 ἔγοπι 108 
Ῥοΐπρ' 5ε:4 {μαὺ {πμ6 Ῥγορμείβ οδίαϊηρα ἱπβριγϑύίοιι τὰ ἄγθαπι αἷδο. [ἔ 
μου οδίαϊποα ᾿πδρϊγαίίοη ἴῃ {818 ΤΩΔ ΠΥ, {ΠΟῪ ὙγΘΓΘ ἴῃ 8π διέγαογα- 
πα Βίαϊθ. ΒῪ τπαθᾶπβ οἵ {{π18 θοδέαξίεα οομαϊθοπ, ἩηρσβίθοΥρ' 
δσρίδίηβ {86 [Ὁ] ονίπρ ρΘου]]ατ165 οὗ ΟἹα Τ᾽ οβίασηθμν ργορἤθοῖθβ. 

1. ΤὴΘ Ῥγόρμθοῖθβ ἅτ ποίδβιηρ Ὀπὺ ἔγαρτηθηΐβ, ΤᾺ αἴ γ1η6 τα68- 
ΒΘΏΡΘΙΒ αὐΐογθα πῸ τλοτα ὑμη δῦ Ὅ788 ργθβθηΐθα ἴο {Π6Πὶ 1ῃ ἸηῦοΓῈ 8] 
νἱβίοη ; 8ηα 811] ἐπαῦὺ νγᾶὰβ 50 οομπηϊοαίθα Ὑγ88 Τρ Υ  ὙΠαὺ ὙγᾺ8 
Βα 6016 ἴῃ {86 οἰγουτμηθίδμοοθ. ΤῊΙΒ ΔΡΌ]165 ἰο ἴμ6 Μθββίδηϊο ῥτο- 
ῬΏΘΟΙΘΒ5 1η ῬΑΥ 1 Ὸ]8, 

2, ἘνΘΥΥ {πΐπρ' τχαβ βοὺ Ὀϑίοσο {μοῖ αθ ργοβοηί. Τὸ 8 δοίπδ!ν 
Ὀοΐοσγα ἐμπὶν ἸπηοΥ νἱβίοθ, Εθηοθα {Π6Υ Βρθᾶκ οὗ ρϑύβοῃβ δῃᾷὰ οο- 
ΘΌΤΤΘΠΟΘΒ ὈΘ]οηρίηρ' (0 ἃ Τοιιοίθ Βαΐαγο 88 14 (Π6Ὺ 6 γ6 Ῥγθβθηΐ. 
Ἤδποα ἰοο {ποῖ ᾿πϑχϑοίμθθβ 1 186 86 οἵ ἰθῆβθθ ὅ1ποθ {Π6Ὺ 58 
ΦΠΙηρβ ἐπ ἐΐπιθ τοῦ ἐπ βρᾶσθ, ΤῸ ΒρΘοΙῆο τηᾶτκβ οὗἁἨ {ἴϊτηθ οδπ 6 6χ- 
Ροοϊρᾷ ἔἴτοα ἰβθ. Ἡΐφθποθ αἴδὸ {86 ἀϊδίαπέ ἔαύασο νγὰβ ἀΠΚΤΠΟΎΤΗ 
ἴο {μθηλ, ὉΠ|6858 (Π6Ὺ τϑορϊγϑθα ἃ Ῥθοῦ] 18 γον δίοι οα 1Π6 Ῥοϊηΐ. 
Αοοογαϊ Πρ {π686 ῬΥΟΡΘοῖοβ δ΄6 ομδγδοίθιβθα ὈῪ (μ6 ἰδοῦ ὑμαύ 
ΟΟΟΌΤΥΘΠΘΘΒ βαραιαίθα ἔτοτὰ ὁη6 ἃπούμου ὈΥ ψιάθ ᾿ῃίθυναβ οἵἁἨ {1π|6 
ἈΡΡΘαν σοπέϊπμιοιθ. ΤΉΘΥ Ὑγ616 ργβθηύθα ἐοσοίδον, ἃ τη δι 665810Ή.. 
ΤῊ τηθϑηβ ὈΥ Μ ΒΙΟΝ {86 διμοσοδϑῖυθ παζμγθ οἵ ἴμ6 ΟΟΟΌΥΓΘΏΟΘΘΒ ΤΩΔΥ ὯΘ 
αἸθπρ  Βη 66 ἅγ6 {Π18868, 

(α.) Ῥοβηϊίο ποίοθϑ οὗὨ {π|6 ΤΟΙ δηπουποθα ἴο {π6 Ῥυορμϑίβ ἴῃ 
οογίδϊῃ οὔβοθ, ΒΌΘΒ ἃ5 {86 βϑυθῃΐυ Ὑϑδβ᾽ 6χῖθ ἴῃ Βαργίομ (οὸ .6- 
τοι. [π «706] 11. 1. (11. 28. ἘΠρΡΊΙΒΗ νουβῖοα), {86 Μαββίδη1ο 
Ρουοα 185 τηὐγοαπορα τι 13 "ὙΠ, αὐογισαγά. 

(6.) Αἰ δομιρασίβοη οὗ ραββᾶρϑβ ἴῃ ᾿ΠΙΟΝ ουθηίβ ἃτῸ γϑἰα θα βθρὰ- 
τίν ἐπαῦ δγ6 πηῖύθα ἴπ {Π6 ὁπ6 ὉΠΟΥ͂ ΘΧΘΠΜ] Δ ]ΟΗ. 

(..) Τὴ8 ρυορμδῦ βοπιθίάπηθβ ὑοοῖὶς 15 βίαῃμα-ροϊηύ ἴῃ 6 πραιθϑῦ 
ἔαϊατα, ἴο ΒΌΣΥΘΥ [λ6ηῸ6 {μ6 αἰδίαηῦ ἔαίαχα, ἃ5. 1βϑῖδῃ 1π {Π6 1 ΘΓ 
ραγὺ οὗἨ [8 ὈοοΪκ ἰαῖκθβ 815 ροβιμοπ ἴθ 1π6 ΒΔΡΥ]Ομδη 6Χ116, δηα 1ῃ 
1π6 ὄϑτά οβμαρίον ούσθθῃ {86 βυβοεῖπρβ πα ρ]ουοδίοη οὐ [868 
Ἐράθουμθυ. 
᾿ς (4.) Το Δ] ΑΙπιθηΐ ἴῃ μἰβύουυ οὐ βοτὴβ θυθηΐβ ββονγβ μᾶὺ 501] τὸ- 
Τ 818 ἴο0 θ6 Δοσοιῃρ 1516 1ῃ {π6 ἔα. 

8, ΤΆ 411 {πεῖν ἀἸβοϊοβισθβ τοβρϑοίίμρ' {π6 ἔπύαγθ ὑγοσθ τηδᾶβ ἴὸ {86 
ῬΤΟΡΒοίβ ἴῃ νἱβίοη, ὑπ Ὺ ταυδῦ μᾶνθ Ὀθθη ρίνοῃ ἴο {πθπὶ 1Π ἸΤΩΒΡΒ. 
Απὰ {8686 ᾿τηθρθβ σγο τ ἰδ Κη οαὐ οἵ {Π6 αἰτοὶθ οὐ {861} 14θ88 δια {86 
ουὐνγατα τοϊδίϊοηβ ἴῃ ἡ Β1Οἢ (6 Υ 11ν6α. 

ΘΏΘΝ 5. ἃ ΥΘΙῪ οοπαθηβοά νἱθν οὗ {Π6 τϑη πη} Ὁ 1ῃ Β1Οἢ Ἡδηρ- 
βέβῃ Ῥοσρ' ἀπ] 45 8πα ΒΌρρογ(β 818 {πιθοῦ οἵ Ῥρσόρμθου. Ῥ]ΔαΒΙ0]6 δὰ 
ἹΠρΘΗΪΟΙΒ 85 1Ὁ 18, 10 15 Π1400]6 ἰο σγᾶγϑ οδ]θοοῃ, ἼΠΘΓΘ ἃΓΘ ὑγθαϊς ΡΟ ηΥβ 
ἴῃ 1. μαι Ηδηρβίθηθεσρ' αββουίβ ἴῃ 1 ἃπα 2 88 ρθου δ 165 οὗ 
ῬΤΌΡΒΘοΥ οδπποῦ ΡῈ δἀτηϊἰοα τιμοαῦὺ τηδύοτια! ᾿ἰτοϊαομβ. τ μ 

1 Ομ γϊβιοιοσίθ ἀεβ ΑἸέθη Τοβίϑιμθηίβ, νο]. 1. Ῥ. 994. δέ 8δθηᾳ., ἢγϑί εἀϊἴοα, Οοπιρατὸ 
Αἶδβο {Π6 τίς] Ῥγορίθον ὈΥ [86 βατηθ, πη ΚΚΤτο᾿Β Ογοϊορθαϊα οἵ ΒΙΡΙΠ1ς41 Τἀζογαύαχθ. 

2 Ομ γϊβιοϊορῖο, γο]. 1. Ρ. 802. δἔ βέφῃ. 
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τοραῖά ἰο {πὸ Πγβὶ, 16 τησϑὺ ποῦ (86 {86 γγ7 018 ὀοτηρδββ οὗ {86 ΟἹᾷ 
Τοβίδιηθηῤ ῬγΟρἤθοῖθβ ἃ8. [86 τηθαβασα Οὐ βίδπαδγα. ΕἸΔΟἢ ῥγορῃοί 
ΒΆΓΥΘΥΒ [86 ΠΒΟΙΊΖΟΙ ἃ5 10 ὍὙῸ8 Ῥγθβθηΐθα ἴο ᾿ἶτ ἢ θαῦ ὑπ 6 ΘΔΡΔΌΜΙ 68 
οὗἨ βοΐ θγ6 ογθαΐθυ ὑμᾶπ {μοθ6 οἵ οἴμϑιβ, δῃὰ {μογοίοσθ {μον 
τοοοϊγϑα {Ἀυίμου ᾿ηδιρῦ δηα ἰοοῖκ ἃ ὙἸΔΘΙ σῖθνσ. [ἢ {6 ἀΘβΟΥ ΡΟ Π8 
οὗ [86 ᾿πᾶινιᾶθαὶ! τυῖθ 8, δ οἢ 15. ἃ ΠΟ]6, δηα ΔΡΎΘ68 Βιδδβίδη 8 }} 
αἰ 41] οἴμοι ἀοβουιρίοηβ; [Ὁ 18 ΟὨΪΥ ἴῃ {π6 πὐτηῦοῦ οὗ δβῖρηβ 
Ῥοίοκοπίηρ {86 Μοββίδηϊο ρϑυϊοα ὙΒΙΟἢ τ δααπορα {πῶ ὑμοῦο 18. ἃ 
ἀϊογοποθ Τηθ ΗοΪγ ϑριγιὺ γγὰβ σοτημηππιοαίαα ἰο 81]: ὑαύ 4811 αἸὰ 
ποῦ 566 {86 βετὴ6 ἴδαΐασθθ. [15 ΠῸ ρῥγοοῦ οἵ βδοβίαίιο οοπαϊίϊοη {μδΐ 
ΟὯΘ ΡΙΌΡμδῦ ρῶν βοῖὴθ ὑγαϊβ οἵ ἴῃ Μαοββίθηϊς [π|6 δηα ϑηοῦμοῦ 
ΟΥΒΟΥΒ ; ΜῈ116 ποπ6 ρίνϑβ ἃ οοιηρ]οθθ πα οοπηροίθα ριοΐασθ οἵ {π6 
πιο πᾶ τεῖρῃ οὗ Ηϊπὶ ἘΟ ψγχἃ8 ἰο ὁοῖηθ.0 }18 δου]!ᾶ βοδιοοὶν μᾶγθ 
Ῥδθη Ὄσχρθοίβα; ἔου {86 ϑρὶτιῦ ἀἰξέγιδιιέεβ ἴῸ ΘΎΘΥΥ Τηᾶῃ ΒΘΥΘΙΆΠ]Υ 85 6 
Ἅ11, ΤΥΘΙΥ Ῥγορμϑῦ οοταπηπηϊοαίθδ ἃ ρατῦ : ὅπ ἰπαὺ ραᾶτὺ ῬΟββθβθθβ 
δ ΘΗΘΓΘΙΘΒΒ 1 1056 

ΑΒ ἰο ἐμ βυσοδββίοη οὐ ἔπη βανξηρ' θθθῃ ἰοδὲ ἴο {86 Ῥυορμθίβ. 
Ῥδοδιιβθ οὗἨ {861}. θοῦ δῦ Ἰηὔου 8] βύαίθ, 1 ἃῖθ ὉηΔ0]6 το Ηπα {16 
Ῥτοοῦ οὗ βασι δῃ δββουίϊοι ἴῃ ἐμοὶ ἀἸβοοῦγθθθ ΤΠΘΥ (ακθ {Π 6] ροβι- 
ἰοῃ ἴῃ ἐπ ργθβθηῦ, γΒΘΠηΟ6 Π6Υ βοϊηθίξηθβ ρίδμοθ αὖ {π6 ραβύ; μαυΐ 
{Π6 0 ἀἰβεπρτ 5 ραβδί, ργοβομῦ, δπά βαύασθ. Τῇ 86 οὗὨ {88 ργοίογι(θ 
15 ηοῦ ΥΘΒΟΪγ 8016 τηΐο {π6 ἱπίογργοίθοι σίνοῃ ΟΥ̓ Ηδηρβίθηρογρ, θαΐ 
Ῥ6Ιοπρβ ἰο ἩθΡγον ργδιητηδσ. ΤῈ6 ῥγορῃϑίϊο ργθίθτιίθ βἤουγβ ἐῤδ 
οογέαϊηπέψ οὗἨ σι μαύ 10 15 ἀρρίιθα ἴο. Τμθ ρ]ονίηρ ἀδβουιρύϊομβ οὗ [Π6 
ξαΐαγο τὸ Πηκρά Ὀγ μοι ἰο ἀοῆμηθα ΘΟΘΙΎΘΠΟΘ5 1π ὕτη6. ΤῊΘ οαΪν 
αὐρατηθηῦ ὑμαῦ ῬΘΑΙΒ ΠΟΙ ΟἸΓΘΟΌΥ οἱ 1π6 Ῥγο ΘΠ ΠΥ οἱὨἨ {πΠ6 50 68116α 
θοβέαίϊς δἰαῖα δθᾷ ἐμ ὀηέϊγε ραδϑιυϊέψ οΥὗὁἩ 186 πυτηθῃ ῬΟΥΤΘΥΒ 18 ὑμαῦ 
τη8486. ἊΡ οὗ οογίαϊη Θχρυθϑϑίουβ ἴῃ {π6 ΟἹα Ταβίδυαθηί, Βυΐ δυθῃ 
ἐλεψ ἀτθ πού γα] α ργοοῦ 7.6 δρίγίε Κεἰ τροη ἐΐθηι ---- ἐδ6 μαπά ο 
“ζολουαΐῖ τσᾶς προρ ἔμθηι, ο. Ἐϊχίθυ μα] βυγαρίομηβ χθῈ8 οοπηθοίθα 
ὙΠ} {Π6 ᾿τρα]β6 οὗ {86 ϑρμηιῦ ψιύμιῃ : θα ὑπαύ 15 ααἰία 1π Ομαγδούου 
ἢ {π6 Ἐαδύ. Ζ7λεγ6 Ἰηΐουηδὶ ἔθ ηρΒ. ἃγ6 τηϑηϊοβίθα ΟΥ̓ Θχίογηδὶ 
σοβίυσαϑ ΤΩ ΟΝ ΤΩΟΥΘ ΘΟΠΒΡΙΟΌΟΌΒΙΥ ἔμᾶπ ἴῃ {πὸ ὙΥ οϑύ, Ῥουδύ1685 {Πι6 
ἄδργϑο πὶ ΒΟ} {μ6 ἀϊνίπα ϑριτῦ δοῖθα ἀρομ πᾶ 1π ἀπῖοῃ τι} {Π 6] 
τοϊη 48 ἀδρϑηᾶθα τσοὶ οα {861} 1ύθυμα] ομδγδοίου πα ὑθιηροσδιηθηΐ. 
ΤῊΘ τηοτα οὐύμβθ ἰΠ6Ὺ σχσογθ, ὑμ6 σταοαίοι απο] ῦν, 80 ὧο βρθδῖς, μδα 
1μ6 ἀϊνιπθ ριστιῦ ἰοὸ Θσποουπΐίοσ. 186 τιοσὸ οὐ ναίθα {86 1ηθ]]θοῦ, 
{86 ἔδυ. οαὐνγαγα οοματηοίζομβ νγουα ΘΗΒΈΌ6, β 

ΑΒ ἰο {86 ἤρτιτεβ δᾶ ἱπιᾶσοβ βαῖηρ (8 Κη ἴγοτη {π6 ἐθιιροσαὶ 
ΤΟΙ ΟΠ 84 οἰχουταβδίβημοοθ ἴθ ΜΏ1ΟΒ 86 ργορμοίβ Πνοᾶ, {παὺ ἴδοῦ 
ΟΕ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 6 Ὑϑοοποῦϊδα ἢ {π6 φεδίαξίς [ἈΘΟΥΥγ. [Ὁ ΠΑΥΓΩΟΠΊΒ6Β 
ὙΠ ἀπᾶ ἴανουτβ ἰπ6 ορροβῖία υίοσσ. [Ἃ}ἡ {8π6 δοβέαξίε σουαϊςοη, Ὑγ6 
ΒΒου]ᾷ Βαγνϑ Ἄχρβοίοα {βοτὰ το Ὀ6 ΠΠ||64 οὖ οἵ ΒαγΡουηατϊηρ' ΠΗ ΌΘΠΟΘΒ, 
Βαὺ (16 ἴδβοῦ {μαὺ 1867 σογθ ποὲ 8580. δύριοβ Β6] -ρόοββοββίου δηᾶ 
ΟΔΙ τη 655,} 

Ὕγοιο 1Ὁ οὗἩἍ δὴγ σεῖρμύ ἴῃ ἃ αποϑίϊου οὗ {818 παίαχθ, γχἷ6 τρί 
δάάπσα {86 οοιασηοπ πἀρταρπύ οὗὨ [86 βαυΐν ομυτοῖ, οαπά 1π Εἰ ΒΘΡΠΙΒ 
856 οὐδόν ἔδίμουβ. ΤΏ ἔκστασις νχὰβ ὃ Μοπίδῃηϊδβὺ ρϑου Παυγ. Ἰπάθοα 
10 νγὰβ ἃ ἔοστῃ οὗ μαντεία δταοηρ' ἐπ ὐθθῖβ. β β 

. 8569 ΙληΖ2, ΒΡ] βομο Ἡθυταθηθαςκ, » 407. ἐἐ δ64. 
6αα 8 
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Οὐ {π6 σοῖο, γα α΄ σομδίγα θα ἰοὺ τοϊθοὺ ὑμ6 Βυροίοβϑῖβ οὗ 
Ἡηρβίθηθουρ' 85 ΠΏ ΘΟ σβασν [ῸΥ {μ6 Θχρίδηδίοπ οὗὁ {μ8 ῬΒβποιηθηϑ 
ΟΥ̓ ῬΥΌΡΙΘΟΥ, 45 Ὀπβαρροτγίθα ονὸπ ΟΥ ὑῃ6 ρῥαβϑᾶρθθ οἵ ϑογιρίαγα 
Δἀαπορα ἰπ 105 ἴανουχ, δπά ᾿ποομβιβύθηῦ τὰ [86 ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ τηϑίμοά οἵ 
Ἰηβριταϊϊοη. [ΠΠΊ86 808] τηοαθ οὗ ἱπβρ᾽ταύϊομ δοσοσηῦ ΤῸ {86 σμδγδο- 
ἰο Ἰβ61058 Οὗ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, {6 γ6 15 0 πΘ6α ἴογ τϑβουθηρ 0 Δπούμον. ΤῊΘ 
Ἰηϑι τα Δοη8 [ῸΓ γι ηϊηρ' ρτορμοίβ, [86 50 οδ ] θα ““ βολοοίς," ται] ὐαΐθ 
ἀσοαϊπϑῦ {π6 νιον οὗ Ἡ θηρβίθηρογρ. 

ΤΆ τοῦδ ποὺ 6 βυρροβοά {μδὺ [16 Ῥυορμοῦϊο ρἹΕ γγὰβ ὁμ6 ψΒΙΟΒ 
νγὰβ Ρασιηδηθηΐύ ἴπ ᾿Ἰπατνιά δὶ Ρτορμοίβ. ΤῊΘ τηβριταύϊοη οαπθ ὍΡοη 
{θὰ αὐ ἔἄπιθβ δπαὰ μθη [Ὀγβοοῖς πο. [ ὰ8 ποὺ ἃ ρᾶατύ οἵ {861 
γαθηΐαὶ 1ΟἸΟΒΥΒΟΓΆΒΥ, οὗ {61 Ἰηύοσπαὶ οομδι πϊοπ, τ Β1οἢ ΘΠ. ΟΠ06 
σοῦ γγχα8 ΠΟΥ γι μάγανσῃ. Απα 1τὖ 5Βῃου]α ον 6. Ῥοῦπθ ἴῃ τοϊμα 
{μαὺ {π6 ργόρμοθῦϊο οἷδββ ὑσοσο ποῦ ομαχϑοίουιβθα Ὁ. {Π6 δῃηποιηοθιηθηΐ 
ΟΥ̓ 58ρεεΐαΐ ργοάϊοξίοπς οἵ ἀρηηϊίε Κμέμγ6 ουοπέβ, Ὀὰὺ Ὀγ ἐλ ἀεοϊαγαΐζίοη ΟΥ̓ 
ἐΐ αἀἰοῖπο ρμγροβοβ. μοῖν ἀθοϊδυδύοηβ οομβιβῦ οὗὁἨ ρϑῃθσαὶ, τηοταὶ, δπα 
τοιοῦ 14688, 10 πη {Π 61 Θοπῆτγτηδίίοθπ ἀημα {π]Π]τηθηῦ 1ῃ 
μιιβίουν, ἐποὶνγ εἰξηιαίε απα Ἄοοπιρίείο γμ{γϊηιθηέ ἴὰ (π6 Ῥϑύβοῃ δπᾶ 
Κιηράοιῃ οἵ Μοββίδ, ΠΥ 6 ἈυταϑΗΔΥ ΔΡΡΘΔΙΒ 1π 115 Ἰομαϑύ βίδίβ. 

Ἡνὶπρ' οομβιαογοα ἐΐο παΐμγα οἵ Ῥγόρίιθου, ἰθὺ ὰ8 πον δανοχύ ἴὸ 
1.8 ἐπέογργοίαξίοη. οΥΘ τὖ 15 ἸΤΩΡΟΒΒΙΌ]6 ἰο ΙΔῪ ἀονσῃ σοηθγαΐ σαΉΟΠ8 
ΔΡΡΙΟΔ4016 ἰο 411 οαβ68. ΥΥ 6 οαππού βού ἔοσίῃ μγιέσογβαΐ γεΐε8 Ὁ ΤΟ868 
ΔΌΡ]ΟΘ ΟΠ. ΘΥΘΙΥ͂ ᾿παϊνπδ] ΡῬΥΟΡΠΘΟΥ͂ ταῦ Ὀ6 ΘΧρίαϊ θα τι ἢ ὉΠ ΌΤΤΩ 
[Δ 1 ΠΠὐγ. ΤῊΘ ΟἿΪΥ βαΐβ δπα οϑγίδιῃ τηθίμοα 18 {μ6 δχϑιηϊηδίΐοη οἵ 
ΘΟ Ῥδιθουϊαι οᾶ86 ὈΥ 1561 Υοὺ ψγὸ 584}} ϑπάθανοιν ἰὸ ραΐ ἰο- 
σοίθο Βοηθ σΌΠΘΓΑΙ ΟὈΒΟυ νυ ΟΏΒ ὙΠΟ ταδὺ Ὧδ οὗ βούνιοθ ἴὸ {πΠ6 
τοβϑᾶθσ, [Ὁ {Π6ν Ὀ6 τοῦθ ποραΐγα ἰμδὴ ροβιίινο, {Π61} Ὡρρ]ιοοη. 
01} αὖ Ἰοαδύ βούγθ ο ργθυθῃῦ γϑϑῃ δηα διγοηθοῦβ Ἰη ουρυούδ [10 }8. 
ΤΉΘΥ ΤΩΔΥ ποῦ ᾿οϑα ἴο βο ἃ8 δῖ ἔσθ δηά οογίδιῃ: θαὺ 1 {Π6 0 
Ῥγθυθηῦ βοπλθ ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΒ ἔγοτὴ ρΟ]ηρ ἀϑίΧΑΥ, ΠΟῪ 071} ποὺ 6 56]688. 
Νο συ]65 ᾿παθρα οδπ ρ6 οἴπον {μη ποσαξἧυα ἴῃ το] δίϊοι ο {μ6 βα]θοῖ 
Ὀοίοσο π8. 

1. Τμα ἢχϑὺ {ῖηρ᾽ 15 ὅο ἴσιο [86 ἰδύουιοαὶ ᾿ουΐζομ. 
Ιὴ ΘΥΘΥΥ ΡΙΌΡΠούΙο ἀἸβοοῦσθο τ 15 ᾿ἱπουμηθηῦ ὁπ {Π6 1π ουρυθίου, 

Πγϑὺ οὗ 411, ἰο δβοουίαιῃ {πμ6 ομαγδοίοσ οἵὗἩ {π6 ἄτηθ 1π ΒΟ} 10 οχρὶ- 
παρα. ΤΠ ϑηθγο ΒΙβίουο8] Ποσυίσοι Βῃου]α Ὀ6 βυγνογοᾶ, οί {86 
δαΐῃοῦ δηα ἐδ οοοδβίομ Βμῃου ]α θ6 πόσῃ. [0 {86 ΤὈΓΠΊΟΥ οδμπού 6 
ἀϊβοονθγθα, {86 οσὰ δηα ρουϊοα 1ὴ θοῦ {86 Ῥγορμοί ΒΡΟΚῸ οὐ σοί 
ταιιβύ δὖ ἰοαβδῦ δ6 ᾿ἱπγοϑυραθα, γι Π6 οοσαβίοιι ἡ Β1Οἢ σαν σὶβα ἰοὸ 
Ὧ18 ῬγοΡἤΘοΥ. 
Θομαθυ 65 1ΠΒΟΓΙΡΕ]ΟΠΒ αὖ [86 Θοτηχηθηοοιηθηῦ ροϊηῦ (ο {π6 δαΐμογ, 

Βα ουϑθῃ {πθ86 οαμποῦ αἰνγαυβ θ6 τ 6α οη. ΤΉΘΥ ΤΩΔΥ ὍΘ ΤηΘΓΟΪΥ 
ἐγασιίἑἑοπαῖ, Ῥγοσθθαϊηρ' ἔγοσα βπι ἢ 85. θ8α 0 ἀο τι {μ6 οοἸ]]θοπρ' οὗ 
186 Ῥοοκβ. Οὐ, {μ6ὺ τᾶν τοϊαΐθ ἰο ἐΐδ οοἰϊοοίίομ ἴτι ΤἈ1ΟΝ ἃ ρατιῖ- 
οἶα’ ΡῬΥΟΡΆΘΟΥ 18 υμᾶ, Ηΐδηδθ 10 ὈΘΟΟΙΊ6Β ΠΘΟΘΕΒΑΙῪ ἴο ΘΧΘΙΏΪΏΘ 
ὙΒοίμου ἸβουρΌοπ8 ἀρῦθθ τι μα ὑΠ6Υ ραγροτῦ ἰο ὃ6--- ψ ΒούθοΥ 
[86 τοῦθ αββισιιθα 1η ἔπθηὶ θ6 γεαϊίν ἐΐ6 απέμοτ5 οὗ 81] ΒΌοα Ῥγόρμο- 
οἴ65, [Ι͂ἢ ογάρυ ἰο {818, {π6 σοπύθηϊβ οἵὁἨ ϑδοῖὶ 1ηαϊνιαπιδὶ ργορἤθοΥ, 10 

1 Οομρ. Ηοΐπιθππ᾽ 5 Ὗ οἰββαρτιπρ ππᾶ ἘΣ ΆΠπηρ,, ρατί ἷ. Ρ. 37. ΣΝ 
2 ἥβο ΒΌΟΚΟΙΒ ἀ16 Ῥγορμοίθῃ ἀθβ ΑἸΐθη πᾶ Νϑῦθα Τρβίδιαθηίβ, Ρ. 310. δὲ δ. 
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Ἰδηρᾳδρθ, δβίγ]6, βίον! σαὶ ὈΔ518 8ηα 8]]πιϑΐοηβ, Βῃου]Ἱᾶ θ6 τϑοορτιϊβοα δ8 
οοἰποιϊάϊηρ πιὰ {Π6 Θα ΒΟΥΒΠ1Ρ ἀϑϑιρηιθά, Ηθγο γα ἰᾶνθ δῃ ᾿τηρογίαπί 
ΠοΙρ ἴπ {π6 ἰβίοσϊοαὶ ὈΟΟΚΒ οὗὁἩ 86 ΟἹα Τοβίαμηθπύ, θβρϑοῖδ!]γ {ποβ6 
οἵ {186 Κτηρ5. 

Ββϑῖᾶθβ ἐγδάϊτιομδὶ ᾿πβου 108, {Π6 Ρ81.81}6]58 θ6] οηρίηρ ἴο ἃ Κπονῃ 
απ οοτίαϊη ρῬοχϊοᾶ βμου]α αἷδοὸ ΡῈ σοπϑιι θα, ἴὉΓ ἐπ6 ρύγροβθ οὗ 
ἀβοουίαϊηῖμπο [86 ὑϊπηθ ἴῃ ὙΒ1Ο. ἃ ῬΥΟΡΆΘΟΥ νγᾶβ ἀϑγοσοᾶ, Βαΐ {μὸν 
ταβῦ θ6 ἱπάορϑηδοδηύ οἵ ὁπ δθοίμθυ. [Ὁ 18 βοιηθίμηθβ (ῃ6 ὁ8856 ὑμαΐ 
ὁπ6 ΡῬτγορμοϑὺ παι αἰθα δηούμασ. ΤΉΘΥΘ ΔΓΘ ῬΊΘΟΘΒ ἴῃ ὙΒ]ΟΙ ὁπ 6 ΟἸΟΒΘΙῪ 
(Ὁ]]ονυθα βοῖὰθ οὗὨ 818 ργθάθοθββουβ,, Τθβα {βου θίουθ, σομβιἀογοα 88 
Ῥ81811615, 8.6 οὗ πὸ 186 ἴὉΓ ΟοἿϊ ργββϑθηῦ ρυσροβθ Βαΐ {μϑγῦ8 δῖϑ οὐδοῦ 
ἰηϑίδηοοϑϑ ἴῃ ὙΥῖ ἢ 146 85 δηα ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟῚΒ ΘΑ ἃ ΘΟΥΐα ἢ ΤΟΒΘΙΔΪΔΠΟΘ 
ἴο οπ6 ἃποίβμοι, ἐπ αϊβέϊποέ ρμγορδεοίεθ, ΠΤ ὑπο ν τ γΘ ργοἀπορά 
ογίσίπαῖίν. Τὴ ἴμ6πὶ θούμ ὑπουρβ πα αἸοίίου ΓΘΒΘΆ0]6 οὁη6 δμ οί υ, 
ποῦ θθοδαβο ἴμοῚ6 ͵ϑ ΘΟΡΥΙΏρ οἢ {π6 ρατὺ οἵ οπθ, Ὀαὺ βδοαῦβο {π6 
ΒθΙὴ6. Βρισι ἴῃ {886 ψτῖύουβ, ορογαϊπρ' ἀροσ ταϊη 8 ΡΘ]οηρίπρ' 0 ΟῊ6 
Ῥαυϊοα οἵ ἰδίοσυ δηα ομο παίϊοῃ, 16 ἴο οογίαϊῃ οπαγδοίοσιϑίιο ἔδαϊασββ 
οἵ ἀϊβοοῦγβθ τηαυϊκίηρ' ὑμαῦ ρᾶγσα 87 {ϊπηθ ἃπα Πο86 το Ἰνϑα ἴῃ 10. 

Ιη οοππϑούϊοῃ τι {818 ροϊπῦ 185 {86 ἀοίουηλπδίιοη οὗὁἁὨἮ [86 οχίθηῦ 
οὗ ἃ ργορμϑίϊο ρῖθοθ. ΤῊΙΒ 15 ἃ ργοῦ]θα ΏΙΟἢ Ῥγθβοηΐβ ργοαύ 418Ε[ἢ- 
οα]γ. Τὸ Κηον ἜΘΓΘ ΟὯ6 ῬΙΌΡμοὗϊΟ ῬαΓΔΡΎΔΡΙ ΟΥ ΡΊθοθ ἰθυτηϊπαῦθβ 
8:.Πα ΔΠΟΙΠΘΥ ΘΟΙΏΤΊΘΠΟΘΒ, ΤΑ ΌΙΤΟΒ τη ἢ ρα οηῦ Θχδιιιηδίοη, ὙΥ̓αΐ 
86 {86 ὈΓΟΡΟΙ θουπαλιϊοθ Ὀοῦνγθοα ομ6 αἸβοοῦσβα δ ηα ΔηοίΠοΥ οδ ἢ 
οηἶγ μ6 βθϑθῃ ὈΥ {Π6 τηοβὺ ταϊηπίθ ἸΠΟΌΙΣΥ ; ῸΣ ὑΠπ686 ὈΟυΠΑΥ165 ΔΓῸ 
οἴνϑῃ ᾿παϊθθποι. οιηθίιτηθβ ᾿ηαἀθϑα ὑμ6ν οαμηοὺ δ6 αἸΒΟΘΥΠΘα: δηᾶ 
ἐμβουθίοσθ ἃ πυροῦ οὗὨ σμδρίουβ Ἀρρθᾶν 1ῃ οἷοβα σοπβϑοιίϊοῃ, {π6 οἵἵ- 
ΒΡΙΪΏΡ' ΔΡΡΘυΘΠΟΪγ οὗἨ σπο σβῃ οὗ ὑπ6 Ῥχορμοίϊο ἱπβριγαίλομ, ἀαυὶς ἀπά 
ΒΏΔΟΟΥΥ 1 ΟἸΠ]Π]η6. ϑοιηθῦμηθβ ΒΠΏΔ 6 Υ ῬΊΘΟΘΒ. ΔΡΡΘΔΥ ΔἿΟΙ ἸΔΥρα 
ΟὨ6Ά5, θα δηποχοᾶ ἰοὸ {πὸ ἰδἰίου 88 {ποῦρὴ ἐπον Ὀοϊοπρα ἰο {μου. 
ΤῊΙ5 15 ΘΧθι 164 ἴῃ 1βαῖδῃ. Αὐ οὔθ {ἰπη685 ἃ 5181] Ῥῖθοβ ργϑοθᾶβϑβ 
ὃ. ἸΟΏΡΘΥ οη6. Βαΐ Ιβϑῖ8}} 4180 δ χθι 165 {πῸ 1παϊδυιποίηθδ ἈΙΟἢ 
ΤΟΠΘΥΒ 10 811 Ὀυὺ ΠΩΡΟΒΒΙΌΪ6 ἴῸγ {86 Ἰπἰογργθίοε ἴο βου] {Ππ6 δχϑοΐ 
σΟΙΏΡ4 88 οὗ ρτορμοίϊο ἀἰβοοῦσβοθ, Ὑοὺ τὸ 15. ΒΙΡΏΪΥ ᾿πουστθοηΐ ἀροπ 
Βΐτπα ἰο ἄο [18 πὐμπηοβὺ ἴο ἀἰβοουϑὺ τπ6 σχύθπῦ 85 Ὑ7611 ἃ5. {π6 ἐγρ8 
οὗ 680. ἷ 

ΑΠΟΣ ἐμ6 δαύμου δπα ἔπη αν Ῥθθη δβοουίαι θα, ὑπ 6 Θχροβίθοῦ 
Ῥτοσθϑάβ ἰο δχδιηῖηο {86 ἰβύοτϊοα! ὈΟΟΚΒ, ἀπ 411 ἀββουιρίίομβ οὗ {π6 
Ρουϊοα ψ ΒΙΟΒ μ6 οδῃ Ηπηά, {μαὖ ἢΘ τηᾶὺ ἃυτῖνα δὖ ὦ Κπον]θᾶρα οὗ 108 
οὨδΥϑούουιβῦιο ἔδαϊυσοβ δηα 10 6 μη 068.3 

ΤῊ15 ᾿πνοβι ρδίοη 18 ῬΥΘΙΠΙΠΔΙΎ. [ὃ γγόραγοθ ὑπ6 ᾿ἱπέουρυθίοσ 
ΟΥ 15 ἰαβὶς, βιλοοίμοθ {Π6 ΨΑΥ 10 ἃ τηθᾶβατ6, 8Πη6 Ηχθβ ψῃδῦ ἢ6 88 
ἰο ἄο. 830 ΤᾺΣ [6 18 Τρ γον αἀγιδέϊηφ ἴθ Του. Τὺ Τοιλδίηβ ἰὸ 6 
Ῥου ουτηϑα, 

2. Τὰ {π6 δοίμδ] δχθρθϑὶβ οὐ ργορμϑῦϊο αἀιβοοῦτθθ δὲ 1 θυρυοίου 
τηδὺ ἤγβί Ἰοοῖς ἴον ἐΐθ ἐψρθ τὲ ὅθα7,5 ΟΥ ἐδι6 σοι7γ86 1ξ γάηδ. ΤΈΉΘΓΘ 18 
ἘΒΌΘΠγ ἃ οοτῖαίη οοπίογπιδύϊοπ. θ6]οπρίπρ' ἐο 10, 1 15 σαβὺ ἴπ ἃ βογύ 
οὗ ρσϑῃθσαὶ του, ΤῊϊ5 αὖ ᾿ϑαϑύ μο] 45. ρσοοᾶ 1π {86 ὁ886 οὗ ἃ στοδῦ 
ΤῊΔ] ΟΥ̓ οὗἁ {π6 ῬγιΌρμθοῖθθ. ΤῸ Κπομν]θᾶσο οἵ βῦομ ἃ ὑγρα ψ1} δἱὰ 

1 (οχρατο Α]οχαπᾶρθυ β Τηἰτοδποίΐοη ἴο Η18 ΟΟΤΩΤ  ηίΑΣΎ ὁπ 1581 8Δῃ. , 
2 8560 1χιΐΖ, 8 7. ἢ». 416. 
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ἴῃ Δοίογιαϊηϊηρ' (86 οσχίοπί οὗ ἃ ραυμουϊαν ρῖθοθ Βαΐ 1 4068 τηογθ. 
Τὸ αβϑιϑίβ 1ὼ 186 ᾿ἰπίουργοίαθίοι οὗ 1, ΤῈ Ῥυορμθῦ Θοτωτ  ὨΪυ βοῖβ 
οαΐ ἔτουι {π86 ργϑβοπῦ ἴπ ἃ γϑρυθβομάϊηρ ἴοπθ, βῃ οηρ ΠΟΥ͂ 1ὖ [815 
ἴο τθ8}156 ἐπ6 1ᾶθα ϑιαθοάϊβα ἴῃ ἃ οΘογθηδηύς-ῬΘΟΡ 6, ϑατλοπβι68 ὕπθα 
[ὁ τοῖαχα ἴο Φοθονδῃ, {πγθδίθῃϊηρ ρα ἰϑβιηθηῦ 1ῃ 6858 οὗἨ [Π6]} τϑ- 
αβ8] : Ὑἤδποθ ἢ6 ρᾶβεθβ ἱπίο {86 ἔαΐατο τι ἃ ρ]ονίηρ 1464] ρΙοίαγα, 
ἐπι5 δῃοουταρίηρ, [ποτὰ το τορϑπύ, πᾶ Θομβο] ηρ' (86 ἀρτιρηῦ ἔδυ 80 
γτοιηδίη ἔα πα] ἰο [86 τα. ϑΟἢ 18. 086 ουδβίοταδ Ὁ 5μᾶρ6 ὙὙΏΙΟΒ ἃ 
Ῥιορβοίίο ραυαρυαρμ ΔΒΒΌΓΤΑΘΒ. ' 

Υ οὐ {μοῦ δῖ δχοδερίίοῃβ, ΜΒθίμοΥ ΔΙ ΙΓΓΑΥῪ οὐ ποὺ γγχ πθϑά πού 
᾿πααῖτο. ΤῊΘ πίε Θοῦγβθ Ππδῦ πηθη]οπθα 185 ποῦ ὑταναγβθά θυ 8}} 
{Ππ6 ριόρἤβοῖθβ. 188 ἰαβὺ ραγὺ τηδὺ 6 οταϊθθα, ἀπ [μ6ῃ ἃ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
οοηβιβίβ οὐ 116 τόσο {π8πῃο Θημοπποθιηθηΐβ οὗ ραπιβῃτηθηῦ, {πγοαύ- 
δπΐηρ' οἵ τ βου πᾶ ταΐη. Νὸ ρ]ουίουβ Γαῤαγυ 18 Οραπϑᾶ ἀρ ἴῃ {Π6 
ἀἰδίαπῦ αΐατα ἴο οἤθοΥ {π6 ᾿θαγίβ οαϑύ ἀόυσῃ ΡΥ [86 ἔδαν οἵ πρθπαϊηρ 
οαἰαχαλύγυ. Μοβῦ οὗ {π86 ργορμθοῖθβ οὗ Ατηοβ ἅτ οἵ [818 ἀθβουιρίοη, 
ΘΙΩΡῚΥ [ΠΟΥ ἅτ τοϊπαίουυ ἀπά τηουτη]; Ὀαὺ ΔΡΘΥ {ΠΥ ὙγΟΓα 8}} 
οοΙλΙπ64, {86 5601. δρροπᾶβᾶ {π6 Ὀγισμῦ ν᾽βίοη οἵ δαύατ!ν αὐ {μ 6} 
οἷοβθ. ϑοιαθθχηοθ {πὸ Μοββίδηϊος ἔαΐαγα 18 δὖ {μ6 Ὀδριπηϊηρ ᾿ηβίθϑα 
οὐ [16 οἷοβθ. [ἃ 1588. 11., 111... 1γ., {886 ἀο]ηροδίοη οὗὁἨ δχΐαγθ Ῥγοβρουῖν 
βίδῃ4β. βοΐ αὖ {μ6 Ῥεριπηϊηρ δπα {86 οἷοβθ. Αἀποίβμϑι {γ}8 15 6χ- 
δια ρ Π 6 ἴῃ Φ6Γ. χῖν., ΧΥ.» ΜΏΘΥΘ {π6 ἀΙβοοῦγβθ 15 οοπαἀποίθα 1π {π6 
ὙᾺΥ οὗ ἃ ἀϊαίοσταθ Ὀούσνθομ (ἀοὰ ἀπά 86 Ῥγορμοί, 

ὃ. Δοφυδϊηΐαποο τ ἐΐθ ργορλοίἑε ἀοοίγίπο, ὑπαῦ 1856, “1 0Π6 
Βιρδίδηοο οὐ νι μαὺ {Π6 ῥῬγορμϑίβ αϑυ8}}ν ἰδαρηῦ, 15 ΠΘΟΘΒΒΆΥΥ 0 8ῃ 
Ἰηξοσρσοίου. ΤῊϊ5 ἀοοίχίηθ 18 ἀοτῖνοα ἴσουσα {μοὶν οομηιηθα α1]8- 
οουτθθ8. ὙΥΒθῃ 811] αὔὸ φραυύ Τορϑίμου ἴῃ οη6 οοηπθοίθα οαὔπθ, {88 
ΥΘΔᾶΟΡ ροίβ ἃ ρΌΒΘΙΆΙ σἱον οὗ ἴμ6 ὅὍπ016. ὙΤῊ18 Ῥγορμϑίίο ἀοοίσηθ 
ΤΑΔῪ ὍΘ Βαμα 64 ῸΡ ἴῃ ἃ ἕδνν ψογᾶβι ΤῊ6 αβῖ8 οὗἩ 10 18. {π6 1ᾶθ8 οὗ 
15γ861 βϑίηρ ἃ ῬΘΟΡ]6 φθου αν ομόβθα οὗ (ἀοα ἰο Ὀ6 ἨΐΒ, ἀπα ἃ8 
ΒΏΟΘΝ, ἀδβεϊμθα ΤῸ ἃ ρ]ογίουβ βία οἵ οχαϊαίϊΐοῃ. ΤῈ6 Ῥθορὶθ 816 
ΒΡΟΚΘη οὗ 48 ἘΠ6Υ τϑαΠ]ν γα δὖ {Ππ| {ἴπι6, σι ι0]πρ' {πρὶν ἀθραγύατο 
ἔγοσα {86 {τπ6 Ἑὁμαγδούου οὗ ἃ οονθηδηῦ ῬθΟρ]Ὲ; θαῦ γοῦ (ἀοά 15 ἔχπο. 
ΤΉΘΥ ἀγα του ηᾶοα {μαὺ Οὐ 8 {Π6 ΒΟΙΥ Ο1Π68: ΤαΪΒΟΥΥ ἃ8 {Π6 60Π- 
ΒΘαΊΘΠΟΒ οὗ ἀροβίαδυ ἔγοια δῖπὰ 15 ργθαϊοίθα; 6Χ}]6 18 ἔογθίοϊαά. Βαΐ 
Ἰμδβηυπ ἢ 858 Οοα 18 αι], ΤΟΥ 5881} Ὅ6 Ὀγουρμύ ῬΔοΚ ; {μ6 ἀϊν!ηθ 
ϑριτῦ ψ11 μ6 πωηρατίοα ἰο (θα. ὙΤΠθη ἀγῖ868 ἃ ῬΒΥ 5104] ἀ πα τποτὰ] 
οοπαιου τ οΒ 18 π6 1464] οὗ υμηθη 116. ΤῊΪΒ βίαϊθ 18. ΑΙ υσΥΒ 
Ρτθοθάβά Ὀν {π6 ἔογρίνβμβββ οὗ βῖπβ, Οὐοἂ Ὀ]οίβ οαὖ {π6 Ἰπααϊ οὗ 
ἰιϊ8 ρϑορί, δῃᾷ ἱτηρᾶτίβ [18 ϑριτ, ΑἹ] 18 τϑργθβθιίρα α8 θβίονρα 
ΌΥ ϑβονδῇ ἀροπ 8π ἀπἀθβογνιηρ τᾶ06. Τύῦ 01} 06 ΠΘΟΘΒΒΑΡΎ [ῸΥ [86 
τη οιρσγούου ἴο οθβοῦνα οἰοβου {86 ὑγαηβι θη ἔγοπι {86 ργθβθηῦ ὕο {Π6 

Ῥϑβί, Ῥβοᾶιβθ [Π6Ὺ 8176 ὈΒΌΒΙΥ τὰρὶᾷ. ϑοιαθτηθβ {μ0Ὺ ἅγθ ϑχοθθά- 
ἸΩΡΊΥ ὈοΟΙ4 αἀπᾷ βυδᾶδπ, δρῦ ἴο βυγργῖβθ {Π6 ὉΠΥΤΑΙΎ ΤΘΘ 6, 8.5. 11 
ΜΊΟΔΝ ἱν. Ὑοῖ ἰπαβθ ὑγαηβί 05:8 816 δὲ Θϑβοηῦαὶ ἔθαύασα 1π ῥχῸ- 

Ῥμβοῖθβ ψΒοΝ ἀΡργοϑοῖ σομαρ]θίθμθθβ ΟΥ ἔμπϊποθβ, ὙΠ6 ῥγορμοὶβ 
μλϊβϑίου γχὰ8 ποῦ ΜΒΟΙΠΥ ομα οὗ {μτοαϊθηῖπρ πηροτ, Η6 νὰβ βθηΐ 
[0 οοιηΐοτξ δπ δηοουγᾶσθ, 88 Ὑ76}} ἃ8 0 ἅτ πα ραπῖθῃ. ὙΠῸ 
τρῃίθοιβ ἔθ οἵ {π6 παίϊοῃ σοῦ πού 19 Ῥ6 ονθιϊοοκθά. Πθμοθ, 

3. (οπρϑι {λιΖ, Ρ. 417. 
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Ἰηβίοδα οὗἁἨ ἀν! ]!ῆρ οὴ {Π6 οἹΟΟΤῚΥ ῥγαβοηῦ μα 18. ᾿πηηθαϊαίθ οοη- 
ΒΘαΌΘΠΟΘ, {86 ΒΘ ἶΒ ὙἹΒΊοη ἰΟΟ ΚΒ Ἰπίο {μ6 ξαύαχθ, ΒΓ δύο ἐπί πρϑ 
ΔΡΡθᾶσ. Τμ6 ἀϊδβίαδηῦ ΠΟΥ μ88 ἃ ΒρΙΘπάουσ ἰο πο ἢ [Ὧ6 στη ]6 
86 ἀϊτοοίβα 85 {[μ6 δπᾶ οἵ {πιθοῦ ΠΟρβ8. 

4, Απ ᾿πίοιργθίου βμου α δάμογο ἰοὸ {π6 ομθ οἶγοΐθ οὗ Ἀιβίουϊοα 
ΤΌΘ μσΘ ἃ8 ΗΣΤΆΪΥ 88 ῬΟΒΒΙ]6, ἅΠ]688 βοιηθύμηρ τϑαυΐϊγα 105. ΔΡθδη- 
ἀοπιημθπί. ΤἘρμ6 τϑηρ οἵ {86 ῥγορμθῦϊο ἀἸἰβοοῦσβα 18 Ὠβίουιοαὶ, θβρϑ- 
ΟἾΔ} αὖ 108 ΘοΙμμτηθηοουηθηύ. {πὸ βίαπα-ροϊηῦ οὗὁἨ {86 τΥΟΥ 18. ἴῃ 
ἢϊΒ οσὰ 6. Ηδ βοίβ ουοὖὐ σι ἃ ἀοἤηιϊία 4]]} ϑῖοη ἰο [5τϑ6], ΟΥΓἹ 
ἴμοβθ οοῃηθοίθα τὰ [ΒΥ 6 15 Ὠϊβδίοσυ. Τῃθ ρῥγορμρίϊο ἀοοίγηθ [88 
ἃ διβίουϊοδὶ 6515 δηα οϑθηίσθο. Ὑγ θη {μοῦ ἃγὸ αιϑύποῦ τᾶγκ οὗ 
ΒΡΘΟΙ4] Ῥυθαϊοὐϊοηϑ, ΟΥΓὁ ῬΘΟΌΪ 8 το Ποδίιοπμβ οὗὁἩ [86 ργορμδίϊο 1ᾷ46δ, 
{8686 Ῥμοποιλθπδ τηϑύ θ6 ἔΔΙΥ]Ὺ ποί!οοα πᾶ δχρ]αϊηθα, [10 ψ}} ποῖ 
Ἃο ἴο γτϑβοῖγα ψηδύ 18 ἃ βρθοῖῆο ργϑαϊοίϊοη ᾿μΐο ἐδθ φοπογαΐϊ ργορἢεξὶο 
ἀοοίγῖηθ, ἃ8 186 Βδομδ δίβ ἀο, 50 ὑπαῦ ΘΟ] 18} Θηποιησοιηθηίβ οὗ 
ἀοβπῖία ξαύαγο ονυθηΐβ ἃ δχραϊπθα ἀὐγᾶγ. πὸ πογηιαΐ ἐψρθ ταυιβὺ 
ποῦ Ὀ6 ΒΕ] 80 ΠΔΥΤΟΥΙΥ ἃπα ΗΥΆΪΥ 85 ἴο ἰσπουθ ἀθραυθατοβ ἔγομι 1{. 
Τὸ 15. βθῃρσδὶ δῃά ἄδυξκ δῃοιρῇ οὗ 1861, ψιμοαὺ δααϊπρ' Βρθοιῆο ργθ- 
ἀἸοοηθ ἴο 6 βυγα!]ονγθα ἊΡ ἴῃ 10, ἃπα 80 ᾿πογθαβιπρ Π6 Δ ΌΘΠΘΒΒ5 
τηβίοδα οἵὗἉ Τοσπιῖηρ δὴ ἱτπιρογίδηὐ δχοθρύϊοῃ ἴο 10. β 

ὅ. ΤΏ6 Αροβί!β Ῥοίδϑν αϑένστηβ οὗ ἰῃ6 ΟἹα Τοβίαμηθηῦ ργορμοίβ (οἵ 
{86 ὑτσιθ ΗΡτον Ῥσορμοίβ, πὰ ποῦ τηογοὶν οἱ [4Π16], ἃ5 1)6 ΥΥ̓ βἰίθ 
ἀββ 8) {μαὺ (86 ϑριστιῦ οἵ ΟΒτῖδὶ οὐ οὗ (ἀοα, το. νγχὰ8 ἴὰ (Πρ, 
ὑρϑθποα Ὀοίογθβδηα {86 βυβοσιηρβ οὐ ΕΟ γιδὺ, δηὰ {μ6 ρίουυ {με 
Βῃου]α ξΌ]]ογ. Βαύ μ6 ἀοθϑ ποΐ βαὺ ἰμαὺ ὑμ6ὺ στο γα Ἰρπογδηΐ οὗ {Π8 
τηθϑηϊηρ ΟὗἨ {ποῖ οὐχ ῥγοαϊούίοηβ. ΑΧἈΚ1] {πδὺ 15 ῬΙΔΙ ΠΥ πα ροβι ἄγνου 
Ἰηγοϊνϑα ἴῃ Β15 Ἰδηραδρα 15 πα ΠΟΥ γογΘ Ἰρπογαπύ οὗ ἐΐθ ἐΐηιθ ὁ" 
Μιίηιοπέ. ΤΉΘΥ αἸα ποὺ πον ἐΐθ ρογὶοά “θη {Π6}]} ῬΥΘαΙοὐ 08 
νου ]α 6 νουϊῆθα, ΑΑσοΟΥΟΙΠΡῚΥ {ΠΟΥ βοασομοαὰ τμαῦ οὐ οὐ ψἢαΐ 
᾿Πη4 οὗ ογὰ (εἰς τένα ἢ ποῖον καιρόν) π6 ϑριγιῦ ἡ] ἢ ὑγὰβ ἴῃ ὑΒ τὰ 
Ροϊπίθα ἰο. Α1] {μαὐ {μ6 νυ οου]ά βασι, Πούγουοσ, ἔγοτα βυοι ᾿ΠΟΪΥΥ͂ 
ὙΒ ΥΘΥῪ σΌΠΘΓΆΙ. ΤΉΘΥ Ὅγ6Γ6 ᾿πίουτηϑα ἰμπαῦ {π6 Μοββιδηῖο Ὀ]ββίηρβ 
ΘΓ ποῦ ἴο Θοη6 ἴῃ {μ6 1 οὐσῃ ἄαγ. “Ἅ [πο Βοτὰ 1Ὁ νγὰ8 τουθα]οα 
ὑδαὺ πού απίο {πϑιηβοῖνοθ, Ὀαῦ ππΐο 8, ὑπο Ὺ ἀἸα τηϊηϊβῦου ἐπ6 {Π]πρ8 
ὙΒ1ΟΝ ΔῈ6 ΠΟῪ τορογίορα,; ὅσ. (1 Ῥοίου 1. 10---12.})ὺ ΤΏ νιον ἰΚθη 
οὗ Ῥοίου Β σουὰβ ὈΥ ΑΥ̓ΠΟΪα βθϑίὴβ [ο 18 ππδαρροχίοθα. “θη 
10 15 Β8164 {παὖὺ {Π6Ὺ Βα μοα [ῸὉΓ {Πμ686 {μϊηρΒ (γμαὺ δμα τγδῦ ΤΑϑ ΠΟΘ Υ 
οὗ ἰϊπι6), 1ὖ 15 ᾿ρ]16α οὗἨ οουγβο {μαὺ ὑπο α]4 ποῦ Ἰκηονν {μθῖὰ αἵ 
Πγυβῦ; δμέ ιυμοίδον ὃψ βοαγομίηφ ἐΐοψ 10 076 πη απ δα86 οπαδίοά ἐο ἀ8-- 
δου θ}" ἔθη, ἐξιὲβ ἐξα τυογὰς 9} δὲ. οίοΥ ἀο ποὲ πάθε αὐῆγηι, δι γοῖ 
μοὶέμ 6} ὧἀο ἐδοψ ἀθην τϊ.} ὅϑυσοὶν {μ6 Ὡροβί!]ο᾽β ἰδπρτιαρα ΠᾺΡ ]1685 
{μαῦ ὑπ βρδιοδιηρ νγὰβ ἔγαλ 1685, βίποθ 1 15 δα θα, ““ Το σβοῖη 
1ἴῦὸ νγὰβ τουθαϊθα ἰπαῦ ποὺ ἀπίο {πϑηλβοῖνθθ, θαὺ πἀπίο 8, {που αἰ 
τα] βύθυ. {μ6 πῖπρ ΠΙΟΩ 8.6 πον τοροτίοᾶ," ὅσ. Υἴθ ππαοιβίαπα 
Ῥείο ἕο βᾶ0, ποὺ {μπδὺ {Ποὺ μδὰ ργϑυΐουιβ Κπον]θᾶρθ οἢ ὁΠ6 ροϊηΐ 
Πα ΒΘΑΙΌΠΒΟα [ῸΓ 1Ὁ οῃ δποίμπου, θαΐ ὑμαῦὺ ἱπ οομβθαπθποθ οἵ {πον 
ΒβθδυοΒίηρ δρουΐ {Π6 ἐϊπη6 οὗἩ {π6 Ὁ] Π]τηο πὸ οὐἨ {π6 1}. Ῥγορμθοῖθβ, [818 
1 ἀοΗπῖ6 Κπον]θᾶρα γγχὰ8 ρίγθη ἰο ὑμθπι, νὶζ. ἐπαῦ ΠΘΥ͂ ὑγογ8 ταΐηῖδ- 
ἰοτῖπρ' {Ππῖηρβ ποῦ ἴο 6 Δοσοιαρ 564 ἴπ {πο ῖγ οὐαὶ ῬΘΤΙΟα. 

Δ Νοίοβ ἰο βϑυτηοηβ οἡ [(Π6 Γπἰουρτοίατίοη οὗ ῬΙΟΡΠΘΟΥ, Ρ. 480. 
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6. Ιπ οογίαϊπ ρυορμοίΐο ρίθοθβϑ οὐ ἀἰβοοιισβθβ ἔμ ῖ6 18 ἃ ἀομ]6 
Β6ΏΒ6, ΟἹΓὁἨ ὑγοίοϊᾶ τϑΐθσθποθ, ἃ ἰονγεῦ ἀπᾶ ἃ ΒΙΡΏΘΥ, ἃ ΠΘΆΤΟΥ 8Πα ἃ 

ἸΏΟΓΘ τοιοίθ. ΤΏ ἔουτηοσ τοἰαῦθβ ἰο {π6 ῥγοβοιπὺ δηα Ἰτηπλθαϊδία : 
Ὑ8116 ἐμ6 Ἰα οι ἀϑιαΠ τϑΐουβ ἰο (6 Μοββιδηῖο ρϑιοα πᾶ βρίτζυδὶ 
ἀρ] νοσᾶποθ. ΤῊΐβ ροϊηΐ 18 οἸΟβθυῪ οοπηθοίοα τα {Ποὺ οὗὨ ΔΜοββιδηΐο 
δΔιηα βρβοίῆο ρῥγοάϊοίϊομβ. Τύῦ 18 ὁπ6 ἡ βίο μα8 ῬΘΘη ἰαΓρ ΪΥ Θοπίοδίοα, 
Τὸ 1 ἀπᾶάθηῖθῦ]8 ἐπαῦ τηδηῦ οὗ [μ6 ἔδυ μ 6.8 τηαϊπίβϊηθα {Π6 50-08}164 
ἀοιιδίο 5θη86, Ῥαυυουϊαυγ Ὑμδοᾶογτα οἵὗἨ Μορβιοδίδ : δα {6 γα 15 

1116 ἀουδὺ μαῦ τηδὴν Βᾶγο ταὐθοίβα 10 οῃ δοοουηῦ οὗ {π6 απίοτμαπαίθ 
Δρρβ!]αοη. ΖΊισο οἱά γοξεγθηθο σου] θ6 ταῦοῖ τοῦτα ἃρρτορτίδίο : 
Βαὺ [μ6 πϑηη8 15 οὗ {0|16 σοπβθαθθποθ [π τποάθυῃ ἐϊπη68 (86 {ηρ' 
Β0 ἀοβιρπαίθα 18 ΘΟΙΠΙΩΟΠΙΥ͂ Ττο)θοίοα 88 ἀπύθηϑ]θ. Μαομ οοπῃίοιηρύ 
θύθῃ 888 Ὀθθῃ ρουγϑᾶ ἀροι 1ὖ ὈΥ͂ ΒΌΡΘΓΗΟΙΑΙ ὙΥΊ 615. 
Α ροοά ἄφα] οὗ ἃ ργἱοτὶ γϑαβοπίηρ' 88 Ῥθθῃ ἸματΠσοϑα ἴῃ τοραγάϊηρ 

τ. Τῃυβ ἃ τοοϑπὺ ΟΣ ΔΒ κ8, “ Ηον οου]ᾶ δυοῃ ροτγύϊομβ [Όττη 

Ραιξ οὗ ἃ γευοϊαξίοη ὙΠ 6τι, ον τα μᾶνα δβοθγίαϊ θα {Π617 τηθϑηϊηρ, 
Ὑ7Χ6 ἃ16 51 16 δ Ἰσπογαηὺ 88 δυϑι οὗ {π6ὶν ἱπηροτ, βίποθ ὉΠΑΘΥ 
ἰμε86 ψογᾶβ δῃοίμου ἄθθρουὺ τηθϑηῖπρ 5{}}} 1168 ᾿ιἀάθη "Ὁ ΘΒ1468, 
Βον, δη ἀφοη πῇμαὺ ρυϊποίρ!θ, οαῃ τ ΕΥ̓} Ὀ6 δβιι6 ἰμαῦὺ τὸ μᾶνῦθ 

αὐτο δὲ ἰμ8 ἐγ ΒΘΟΟΠΑΆΓΥ ταθϑῃΐηρ, ΟΥὁἨ ὑμαῦ γγχἷῪδκο μαῦθ ρϑυ ΘΟ Υ 

δσχβομβίθα ἐπ6 Ὀυγάοῃ οὗ ἔμ686 ραββαρθϑ, δπᾷ ὑπαῦ Οὐ ΤΟΥ ἃ5 ΘΟπι- 
ταρπίδίουβ 15. δοοοιῃρ ϑμθᾶϑ ὙΤΠΘΓΘ ΤΩΔῪ Ὀ6 ἃ {μιγα, ἔραν, ΒΠΒ, 

οΥ---δ (88 ΒΔΌΡ15 τηδϊηὐαὶῃ ---- Βουθηὗ τ δ ΙΠΡΒ τ κῖηρ 5.1} ἀθοροσ 
ὉΠ ΘΙ (686 ὙΘΥΥ͂ ΜΟΥΓῸΒ. 

“Τῃ ἐμοῦ ἐποτα 1ἰβ πὸ δπᾶ ἰο {π6 οδ]θοίϊοηβ ΒΔ τηΔΥ Ρ6 ἀτρϑᾶ, 
ὰ ργἱογῖ, ἀραϊαθὺ τμῖ8 ταϑιμοᾶ οὗ Ἰηξογργοίδίϊοη, ὦ 
ΤῊ ροϊπὺ οαπποῦ Ό6 οἰ ποϊἀαϊοά Ὀγ ἃ ρτγίογί τϑαβομῖμρ;, ου. δύ ῦ 

5146 1Ὁ 15 Ἰοοϊκοᾶ αἱ. Νοιίμον (86 βιπρὶβ ποὺ {μ6 ἀοαὈ]6 β6η86 {ΠΘΟΥΥ. 

Βῃου]α θ6 ἀτρτιιᾶ {πι8. Ηθποθ γγ18 το)θοῦ 811 βιοιι αὐθιαρίβ αὖ ἃ ργἱογὶ 

Υρυτηθπῦ οἢ {Π68 5146 οὗὨἁ 86 Ἰαὐξο 88 Ὑ76}1} δἃ5. 106 ἴΌΥΠΊΘΓ : 88 ὙΠΘῺ 

ΑὙΠοΪ( ἐχῖθβ ἰο βΒον ὑμαῦ ἃ ““ἀοιυ]6 βθη86 Δρρθδῖβ ὕο 06 ἃ ΠΘΟΘΕΒΑΓῪ 

οομδιίίοι οὐ {μ6 ὙΟΥῪ ἰᾶθα οὗὨ ΡῬυοΡΠΘΟΥ ; - .- - . ἰπδὺ ΘΥΘΙΥ͂ ῬΓΟΡΠΘΟΥ 

[45, Δοουϊπρ ἰο {μ86 συ ἀοβηϊίοη οὗ 6 τοτά, ἃ ἀοι]6 βοῦγοα; 1 

μδ5, 1 1 τΩΔΥ γοηΐατθ 50 (0 Βρθαΐς, ὕχ δαΐῃοτβ, [ὴ6 ὁπ δυχμηδῃ, {86 

οἶμεν ἀϊνίμθ, ΕῸΓΣ α8, οὰ {π6 οπα μαπά, π6 ποτᾷ ἱτηρ|168 {μαὺ 10 18 

αὐξοτοα ΌΥ {δ ἐοηρτιο οὗ ταδῃ, 80 10 ̓ γΩΡ]168, οἡ [88 ΟΥΘΓ μπᾶ, {μαὺ 18 

δαΐμον απᾶ οτἱσίη ἴα αοα."2 ΤΗΐβ Ἰαπρπαρθ ΔΡΡΙ168 (0 811 Ἱπβριγοά 

οομαροβί ΐοη8, απ ἡγοῦ] Ἐμοτ ἴοσα Ομ δι βυ  ΕΪῪ ἱπέδσ ἐμ6 ἀου Ὁ]6 56186 
οὗ 411 δογιρίατα. 
ΤῈ ἔσθ τοί μοᾶ, πᾶ {μ6 ΟὨΪΥ ῬΒΠΟΒΟρΪο8] οΠ6, 15 0 σΟΠΒΙ ΘΓ 

μα δοΐυδὶ ρμθμοιαθηᾶ οὗ ῬΥΟΡΒΘΟΥ͂ 48 [Π60 [6 Ὀδἔοσθ 8 ἴῃ {π δ υρ- 

ἴαγ68, πᾶ 866 ὙΜμοίμου {π6 οπθ-βθη86 ΠΘΟΥΥ ταθοίβ 811 {16 ΘσΊρ ΘμΟΙ68 
οὗ βδοῖῦ ἃπά ΘΥ̓ΘΥΥ ῬΥΟΡΒΘΟΥ. 

Απᾷ Βοῖβ αὐ ἐπ οὐδοῦ τα ἰοία!γ ἀθην ὑμᾶὺ “086 {ποθοῦν οὗ 
ἀοι 16 5θη86 τϑβὶβ 8016 17 ἀροὸὰ {μ6 οοπδίγ ποῖοι ρα ἀροη ἔμ6 ἔοτ- 

τα ἴα ΜΒΙΟΝ ἐμ6 Νὸ ἡ Τοβίδμμθπὺ υιῦοβ Ἰπίσοάπος {86}1 αποΐα- 
ἰΐοπιβ ἔγοτα {π6 ΟἹ, 88 65. 97. Μαίίμ. ἱἴ, 22., τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, 
ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ κυρίου διὰ τοῦ προφήτον: “ “Ϊ {}}18 

1 ὙγΟΙ6, ΤῊο Μεββίδῃ 88 ργοδϊοἰθᾶ ἴῃ {86 Ῥοπίαίοτιοι δηα Ῥ581Π18, Ρ. ἸΧΣῚΥ 
2. ΒΟΙΙΏΟΏΒ, γ0]. ἷ. Ρ. 427 : : 
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νγὰ8 ἄοπο {πᾶῦ 1 ταϊσῦ 6. [Ὁ]8116α τ ΜΙ οἢ νσὰβ βροόῖκθῃ οὗὨ (86 Τιοσα 
ὈγΥ [6 φγορμοῦ:᾽ ἀπά οἴποῦ Δ γθνίαίθα [ΌΥΤΉΒ, ἵνα πληρωθῇ, ἀνιᾷ 
Βὸ οἡ. Τᾷο 6815 1168 ἴδ ἄβθθρου δῃηᾷ Ὀγοδᾶον μαπ {π|5. [10 18 
ἔουπᾶεᾷ ἴπ ραγῦ οπ {π6 ἐψρέοαϊ ομαγϑοίον οἵ ΟἹ Τδϑίατηθηῦ Ἰπβειία- 
(ἴομϑ, οἱ ΒΥτΩ 1104] ὑγαηβδούϊοηβ 8δηα ἰρϑομίηρθ [ὺ 15 ἀθυῖνθα ἤοτα 
186 Ἰαπρτιασα οὗ ταϑηΥ ἱπαϊν 8] ραββαρββ, τ Β1Οἢ 18 ὉΠ. ΒΙΤΩΡΙΥ ι15- 

ἰοτῖοα] ἀπᾶ ὀχαρσογαίθᾶ. [ὺ 15 Ἱπβογϑηῦ ἴῃ {86 παίπτθ οὗ ἃ ὉβΒΟΟΥΘΟΥ 
1|κὸ [86 Φον θα οπ6, 16 ἢ νγὰ8 Θ᾽ Θπλ πίασΥ, Βυιαθο θα], ὑγΡ108], ρτ6- 
ῬαγδίοΥΥ ἰο ἃ Ὀούξου ἃπα βρ: υἹὔπι8] ΘΟΟΠΟΙΏΥ. 
6 ἔλθου 81ΠΠ|οὁνν ἐμαὺ ἃ ἀοι]8 βθη86 βῃουα ποὺ 6 δατηϊ ρα θη 

ΔΏΟΙΒΘΥ οχρίϑηδίϊοι 15 τλοσα ῬΥΌΡ8 016. Νὸ ἀουθῦ 10 8 Ὀ66ῃ ἀββυγηθα 
ἴῃ Βοι86 648565 ἰοο μιδϑί!γ. Τμοῖθ πᾶν Ὀ66η ἀραδ6 δπα αδχϑρ- 
σογδίϊοιι ἴῃ 1τὖϑ ΔΡΡΙΙοδοη ; Ὀαύ 1 15 ποῦ {86 1688 τὰ ὁῃ. {ῃαὺ 86- 
οοιπί. ΤΠΘΥΘ 816 οὔδ68 ΤΒΙΟΩ σαηποῦ Ὀ6 [Ἀ1}}Υ Ἰπἰοσργοίθα σι - 
ουύ 1. 

Τιοῦ τ τϑῆβοῦ ἀρὰ {86 λοὺ ὑμαὺ {π6 Ἰδηραδρθ οὗὨ ῬΥΟΡΏΘΟΥ ρ6η6- 
ΤΆΠΥ 185 ναρτια δῃᾷ ορβοῦστθ ΤῈ 14688 οὗὨ [86 56618,---- {61} Ὑ]ΒΊΟΠΒ 
δια ἀγθδπιβ,---- 6 γο {προ τι ἀδυίιθθθ. ΤΉΘΥ Πα πού, δὖ ἰϑαβύ 
ἴῃ ΠΙΒΩΥ͂ ἰηβίϑῃοθθ, ἃ Οοἶθαν ρογοθρίϊοῃ οἵ 411 {π6 τηθδπίηρ' οὗ πβδΐ 
ἘΠΟΥ πο γ6 Ῥγοιηρίθα ο αὐἰΐογ. Τη6 ἩΟΙΥ ϑριτῖῦ, ῈΟ Βρδαῖζθ ΟἹ]Υ 
ἴπ δπᾶ {πγουρῇ {πὶ} τοϊηᾶ8, 1οα ποτὰ ἴο 86 ἰδπρπδρθ οὗ ρ ποδὶ 
ἱπηροχὺ, οὔθῃ ταϊβῦυ Ῥθοᾶῦβθα ΒΥ τα 1164]. Τὺ 15 οὗ πο τπουηθηῦ ἴο {Π6 
Ἰηὐουργθίου τ μούμου {Π6Ὺ ὑγ6Γ6 Θομβοίοιβ οὐὗἨ ὑπ6 θη γ6 βρη] ἤοαπο8 
οὗ νβαῦ ΠΥ Βροκα δῃὰ τζοίθ;: ῬγΟΡΔΌ]Υ {ποὺ ποῦα πού. ΑἹ] ἐμπαῦ 
6 88 ἰο ἀο πιὰ 18 {86 {π1ηρ' 1861} πον οἡ τϑοοχά. 

5ο τ ἴτοια βομθ ργβαϊοίϊοῃβ βαίπρ' ᾿ποᾶρ8}016 οἵ το ὑπᾶῃ ἃ 
Βῃ 016 τοΐδθυθποθ, γα Βοϊᾷ {μπαῦ {Π6Υ τ ἔβί]Υ βαβοθρί]6 οὗ νὰ- 
τίου βασι, δηᾶ ὑγογο τηϑϑηῦ ἰο 6 80 ἰαῖζθῃ. “Ἅ Α]] ργθαϊοίϊοηβ, ΟΥ 
ῬΙΟΡΠθοῖοβ ἴῃ {πὸ γαϑβίχϊοίθα 56η56, ἅτ ποῦ βρβοιῆο δῃηᾷ θχοϊβῖν, 
ἢ, 6. Ἰἰταϊ 6 ἕο ὁτι6 οοοδβίοη ΟἹ ΘΙΏΘΥΡΘΠΟΥ : αὖ ΤῊΔΠΥ͂ 816 ἀ6βουρύγ8 
οὗ ἃ βθαῦσβθποθ οὗ ουϑηΐβ ψΒῖομ. μα5. θη οἴνθῃ τα] δα, {Πα8, ἴῃ 
βΒοθ ρετγίβ οὐ Ἰβαΐδῃ, {μϑγθ δὺ8 ῬΙΌΡ οι ριοίαγθβ οὗὨ {16 βίθρβ οἵ 
 ογαβαίοσα τ ΒΟ οαμηοῦ Ὀ6 6 Χο βίου ΔΡΡ]16α ἰο ΔΠΥ͂ ὁη6 ϑυϑηῦ οἵ 
{μαΐ Κιπᾷ, θυὺ {π6 ἔδυτηβ δηα ᾿τηᾶραβ οὗ σῃ]οῖ 16 Ὀουγονγθα ῬΑΡΥ 
ἔγοτη οπϑ δηᾷ ῬΥΠΥ ἔγοτα ἀπούμου ἐβμγουρ ἃ οουγβα οὗ ἃρθ8. Τδυβ 
{86 ἐμγοαίοηϊησ ἀσαϊπδὺ Βαγοι οομίαϊποα ἴῃ {μ6 {ιτίθθπίῃ πὰ 
ἐουχύθαοπίμ ομαρύουβ οὗ 1βαΐδι, 16 Ὄχρ δ ηθα 88. ἃ βρθοιῆο δπα δχοῖα- 
ΒΙγΘ ῬΥΌΟΡΠΘΟΥ οὗ ἴμ6 Μεάο-Ῥουβίδῃ οομαπθδί, βΘΘῺΒ ἴο Υϑρυθβθηΐξ 
1π6 ἀονη!}} οὗ {μ6 ΟἸΕΥ̓͂ ἃ5 ταογα βυδάθηῃ δηα οομρίοία {πδῃ τὸ ἃρ- 
ῬΘΔΙΒ π᾿ ἰδίου . ...... 1 ἴβ ἃ ραπογϑτηδ οὐ {π6 [4}] οὗ Βδρυίομ, ποῦ 
ἴῃ 15 Πγϑὺ ἱποδρίίζοῃ τηογϑὶυ, μαὺ {πγουρἢ 11 1ἐ8 βίαρβ {1} 18 ὁοπ- 
βιιτηδίϊοη. "52. [ΓΕ [15 τϑαβοπίπρ Ὀ6 οοτγθοῖ, 88 ὅχὰ Ὀ6]ῖθυϑ 10 ἴο Ρ6, 
ΒΌΤΟΙΥ {Π6 Βᾶπι6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ γϑίευβ ἰο τηοσθ θυθηίβ ὑμδῃ οὁη6. 10 ἀ6- 
Ὀἰοίβ αἰογθηῦ δημᾶ ἀἰβεϊποί ὁοούσγοποθβ βοραγαίθα ΟΥ̓ Ἰπίονγαἑβ οὗ 
Εἶπα ἔγοτη ομ6 ἃποίμου. ἘΔ 18. ἃ οογίδίῃ φταίθ ἃ πα βέασε οἵ [Ὁ]8]- 
τηοπῦ. [Ὁ 1Β ποῦ {0141168 αὖ οποθ, μαΐ τϑϑομα8 108 Ὁ] Π]τηθπύ ἐμγοαρὮ 
βαοοοβδῖγα βίαροβ. [Ὁ σχοίοιτοά ἰὸ ὁπ6 ΘΟ ΎΘΏΘΘ, ΟἹ ἃ Β561168. οὗ 
ΟΟΟΌΥΤΘΠΟΘΒ ἰαϊκῖπρ' οΙδοα ἐορϑίμου, [Π6 ῬΓΟΡΘΟΥ͂ ΟΘΥΡΆΙΗΪΥ͂ ΔΡΡ]168 

1 ὙγΟΪίο, Ρ. ᾿Ιχχυὶ. 
2. ΑἸΟχαη δ Β Τηἰτοάποίίοῃ ἰο ΟΤητ Πα ΥΥ ὁπ 1βαΐδἢ, Ρ. 87. ΟἸΔΒΡΟΥ τ ρτηῦ. 
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ἴο ἔβοη. Τί [885 18 ταθδπῖηρ ἴῃ ἰμθ., Βαὺ 1Ὁ 88 ποῦ 1.8 7ε1] 56186 
οὐ δῃῦτο γμϊηίηιοηξ 111 1ῦ 6 ΔρΡΙΙΘα ὕο οὐβεὺ ὀοοισγθηοθθ. ΤῈ 
ΒΘηΒ6 οὗ 1Ὁ 18 δργίπσίπφ οὐ φογπιπαπὲ; οοπίπαϊηρ ο ΜΙ {1] 10 
Θαγαοο νατίουβ τΘίθγμβΒ --- Δ] βίο ἃηἃ Δρρ] οί η8 ἰο νΔΙΊΟΙΙΒ 
δνθηίβι [Ὁ δρρϑαῖβ ἴο τϑ ἐμαὶ {86 ορροποηΐβ οἵ ταῦ {π6 0 Ῥϑιβιϑῦ 

ἴῃ ΟΠ] πρ' α ἀοιιῦῖε 86η86, ἴῃ Θοποραϊηρ {π6 ὑσαΐῃ οὗἁ ἃ σταᾶυδὶ {1Π8]- 
ταθπὺ {πὸ {π18, νἱγύυδ! ν βαστοπᾶου (η6 ροϊηῦ ἴῃ ἀδραΐθ. Ὑοὐ {ποὺ 
ἄο ποῦ Ῥγοΐθεβ ἰοὸ 866 {86 οοπῃθοῦζομ Ὀθύνθθῃ ΒΟ] αἴηρ {π6 ἀοΌΡ]6 
ΒΘη86 δηᾷ Ι,ογχᾶ Βδοομβ σγαίεβ δι βδίασεβς οὗἨ [Ὁ]Β]τηθηῦ. [μϑὺ τι8 
{πεγϑίογα ργοοθϑᾶ το νίθνυ βοῖθ Μϑββίδηῖϊο ῬγΌΡ ΘΟ 68 1π [818 το δίϊοῃ. 

ΤΊ ἴθ Ῥθϑῃ βυρροβϑᾷ {μαὺ [μ8 ββοοπά δπηᾶ ἔουυ - ἢ ῬΒΑΙταΒ δἴοτα 
[86 πιοβὺ Ρ]δαβὶ 16. ἀρρθαάγαποθ οὗ βθαυϊπρ' ἃ ὑσοίο]α γϑίδσγθποθ 80 
Τιαὺξ ὈΕ]ονοθ. Βυΐ γα 40 ποὺ 80 ταρϑια ἰπθ. Τὴ ἔοσυγιθ αὖ 
Ἰοαβὺ 15. δαί οομβιογθ 88 ἃ αἀϊγεοέ ἀπ δχοζιδῖυοῖν ΜΜοδδίαπὶς ῬΒΆΙτη, 
ΜΠ οβ6 ἤρσυγαίίνα ἰδηραδρα 15 ροστονθα ἔγομι ἰβύουιοδὶ οἰγουτηβίδηοθϑ 
[το ἄἀδριοῦ [μ8 βρίτιτθαι ἹΚΊηρ οὗ 5.86] βοϊοῖγ. ῬΊΟΌΔΡΙΥ {μουθίοσγο 10 
185 πὸ Πἰβίογ αὶ σὑϑίδγσθηοθ ἰο 8ΔὴῪ οὐμαὺ βουθοῖίρηῃ. υῦ {π6 8βιχ- 
ἰοϑπίμ Ῥβδῖτα βίαπάβ οα ἀπεγθηῦ ρτουηᾶ; δηα ἰμοβθ 80 ΒΟ] 1[8 

Θχο αβίνου Μοββιϑηΐο ομαγδούθυ ἃ. 6 Ῥθυ 6 χοᾶ ὈΥ νϑυϊουβ ραγίβ οἵ 10. 
Τπᾶεθοθα {86 παύμχαὶ πα ὈΥΪΠΙΔΙῪ 56 η886 18, (μα 1ὖ ἀδβοῦῖρ6 8 8. ῬΙΟῸΒ 
ΒΟΒΌΥΟΥ ἴῃ Ῥ611] οὗ ἄθαϊα, οἰἴποῦ αν! ίταβϑὶ οὐ βοτὴθ οἴβϑυ, ἴῃ 

{π6 Πτεὺ ἱπβίαποθ ΝΟΣ 86 1Χὸδ6 ἀνγαγα οὗἨ ΒΥ σοοα Θχροβιίον οἵ 186 
Ῥβαΐτιβ ψψο ἰακοβ 1 οἰπουνίβθ. (Οαἰνῖη, 6 ὟΥ εἴἰε, ναϊα, ΗΠ θηρ- 

βίβηρογο, Αἰοχαημᾶβθν, ΟἸββαυβοη, Ηρ], 4}} μηἀοχαίαηα τὖ {ῃ8. 

Τὴ {μ6 συγ νϑυβο {π6 Βρϑδῖίζου βχρυθββθβ 818 ΔΌΒΟΥΤΘΠΟΘ οἵ 81] οὐ μ8 
δοᾶβ. Ηον οδῃ βιοἢ} Ιδῃριαρα μ6 τοβίγιοίθα ἴο ΟἸγιβύ 88 ῬΥΟΡΘΥΙΥ 
δα ΒΟΪΘΙΥ ἀρρΡ]ΟΔ 018 ἰο Εἰ ἢ Υ̓αΒ μα ἰοιηρίοα ο ἸΔΟΙΔΙΤΥ ΟπῸ6 
δηᾶ ἀραῖπῦῷ Απᾶ σι πιμαῦ ρυορυι θυ οαπ ΟἸγδύ βαὺ ἰο {μ6 ΕλίΠοΥ, 
ςς Του 10 ἰθϑ οὶ τὰ {π6 ἂν οὗ 1π|6,7 οχοθρύ ἐπ δπα ἐδγοιο ἢ, ΘΥΘΥΥ 
ὁπ οὗ μῖ8 σου (ὉΠ]Πονουβ; οσοθρὺ τὰ {π6 ΒΆγλΘ ΤΑΘΏΠΘΥ 88 ἢ βεια 

ἰὸ ὅδιϊ, “ὅδα], ὅδ], ΨΥ ρεγβθοιίοδὺ ποὺ τη Ὁ" Βα ψ 8116 [88 

Ῥβαίγτα μδίυγα! γ ἀσριοίβ ἃ Ῥίουβ ΒΒ Υ Υ, το 7116 0818. 15. ἀο. 1685 
115. ῬΥΪΓΩΔΤΥ 5686, ---ἰὖ 4180 Ταίθιβ 9 ΟἸγιδύ, ὑμ86 τηοβῦ 1] βίτ]οὰβ 
γαργβοπίανα οὗ {πμ86 δῃθγα οἷἶθθβ 88 Ὑ76}1 δβ {ποῖ Ἡοδᾶ. ΓΒ 15 
ΠΥ ργονοᾶ θῪ {π6 αποίαἰίοπβ οὗ Ῥαείθσ δῃᾶὰ Ῥϑὰ] ἴπ {μ6 Αοίβ οὗ 
{816 Αροβέϊοβ. Τῇ Ῥβαίτη ρᾶββθ8 ὑβπτοῦρη ὁπ6 βίαρθ οὗ ΠΕ] πιθηύ 
ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ Ρἷουβ βαβοτγοῦ; Ραύ 105 δοταρίοίθ β]Β]παθτῦ 15 'π ΟἸἈτῖδῦ, [0 
μὰ5 ὑβευθοσυο του {8} ἃ Β1Π016 ΤΟΙΌΓΘΠΟΒ. 
ΤῊ βϑτηθ τϑαβοηΐηρ 15 ΔΡΡ]108018 ὑο 186 ἐνγοπίγ-ϑθοομα Ῥβαῖτα. 10 

[α5 ἃ 5:τη1181 γϑίδγθμοθ ἰο ἃ τἱὶρμίθοιβ ββΌσῸσ, μοβο ἔθ ]]Ὡρ5 δηᾶ 
ἀοϊνογαποα ἱὲ ἀορίοίθ: δῃᾷᾶ 15 {ΠΠΠ164 τὰ 185 Εἰρῃθϑῦ βαμβ8 ἴῃ (ὑτ]βί, 

{π6 μοδᾶ οὗὁἩ {86 οἷαββ οἵ ρίουβ βυβδσοιβιυ ΤΏοβΘ ]ἘΟ ΔΡΡΙΥ ἴο {μ6 
 Θββδ ἢ 6 χο  υβί νου, δἃ8. ὑπ6 βρθαῖαυ, {πὸ [Ὁ] σσῖηρ' ἰαπραδρθ, Ὧο νἱο- 

16ποθ ἰο {π6 ἔδο!ηρβ οὗ δυθυυ σὶρ ὐ-ππάοα τοαᾶθσ, “ Βαΐ ἰδοὺ ατῦ 
μα {παὺ ἰοοῖκ πὶ ουὖ οὗ {π6 οι; ἰδοὺ ἀϊάϑὺ τραῖκθ τὰ ορ6 θα 1 
ΔΒ ὍΡΟΙ ΤΩΥ͂ τηούμοιΒ Ὀγθαβίβι 1 νγὰϑ οἂδὲ ρου ἴμθ6 ἤὥοτα [86 
ὙΟΙΑΌ ; ἐμοῦ αὐτῷ ΠΥ Οα ἔγοτα ΤΥ ταί μου 8 Ρ61}γ.. .. Βυΐ 1 δὴ 
ὃ ὍὝΤΟΥΠΙ ἃ Πα ΠΟ τη8.᾽ ( 6868 9, 10. 6.) 
Ὑγ 6 τιᾶὺ 8150 ροϊπῦ ἰο 158 Χ]---᾿χυὶ. 85 8η βχϑῆρῖ8. Υγ 6 οαπηού 

ἀουδύ ὑμαῦ ὑμῖ8 ρογέϊομι τοίθυβ Ὀυϊ μη Υ ἰο ἃ ἰβίουιοα! ορἠθοῦς {116 
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Ἔσο, απᾶ ἀο᾽νούδηοα οὐὨ ἴβγβοὶ ἔτοω Βαργυίοθ. Βαξ δοῃρ τ 1 {86 
ἀοβουρίοι οὗὨ βυοὴ ἀθ] σουᾶποθ, ἐμ ΥΘ 18. ἃ ἄθθροὺ δηᾷᾶ Εἰσῆθν χοΐδν- 
606, γἱΖ., ἰο {88 ἄπιθ οἵ Μοββίδῃ, ἴπ ὨΙΟ. Θοιηθ85 βριστιῦαδὶ ἀ 6] νογ- 
8η06.. Πα ὕνο 876 βροΐίκθῃ οὗ ἰορϑίμου. δῃᾶ Ὀ]θπᾶθα ἴῃ ἐμ ἄο- 
βουρίίοι ογθη. ΤΏ6 ῬΓΙΟΡΆΘΟΥ νγὰ8 δι ο τὰ [86 Ἰαβῦ; 1τὉ με δὴ 
ποίρίοηπέ ΓΟ] Β]τιοπύ, [ἢ 16 ταύ 6 8|Πονγοά {16 Ῥῆγαβθ, ἰὼ {π6 Βτϑύ, [Τύ 
τηδίογβ ποὺ ψβϑύμ ον [86 Ῥγορμϑῦ ΒΙτηΒ617 ἀἸβ ποῦ] Υ ἱπίθ πα ἴο Βρϑαῖὶς 
οὗ Ῥοίῃ; 10 15 ΒΙΡΉΪΥ ΡγΟΌ80 16 6 Πδα πο γϑΥῪ οἰθαῦ ρογοθρίΐομ οὔ [Π6 
τηοᾶθ ἴῃ ΜΓ Ώ1Οἢ Ὦ15 ἰδησααρθ Βῃου]α δθ νϑυῆθα 1 1.85 ΕΙσηθβύ 56η86. 
ΤῊΘ ἀοβουιριοηβ ἅτ οἵ ἃ Κιπα ὑῃ]οΒ τ] {μοῖγ δχοϊμδῖυθ ΔΌΡ]1οδ- 
ἰΐοιι οἴ ΠμοΥ ἰο {86 Νουν αἰβρθηβαίίοι οὐ {9 δυθηΐβ ἴῃ {π6 ΟΪά. Βοῖϊμ 
τησϑὺ 6 σοι ποά ἴῃ οτᾶθι ἰο Ὀυϊηρ' οαὖ {86 γα ᾿πίουργθίδϊοη, ΤΆΘΥ 
τοδί Ῥοίῃ ἐὸ διἰβίουιοαὶ ϑυνθπίβ ἀπϑπᾶρυ {μ6 ΟἹ], ἀπα βρίτϊίαδ] Ομ 68 
ὉΠ6ῖΘΥ {μ6 Νον, ϑοοποῖαυ. ΝΟΥ 86 {μ6 γὙϑίθγθῃοθβ ἴο ἐδ ῃἰϊβέογϊος 
δα {86 βρ᾽τῖῦαλ] Καρῦ ἀραῦὶ, Ὑπθ ομ6 τ ΟΓΡῸΒ ἱπίο {πΠ6 οἶμοσ. [ἢ 
ΒΟΙῺΘ Ῥατίβ {Π6 ἀαβουιρ ΟηΒ Ῥοϊηῦ ἰο {π6 ὕγχζοο 85 ϑιᾳοοθββινθ, ΜΣ 8118 1ἢ 
οὔμοὺβ {Π6Ὺ οάρτγαοο μοί ἱορϑίμβευ. Ηθτθ ἐμογοίοσα ͵1 αν ἃ ὑνγο- 
[014 τοίθγθησθ οὐ ἀοα 0]6 56}86. 

ὝγεοΥΘ τ ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ [0 ΤΟΙ͂Ο ἴο ΙΏΟΥΘ ΘΧΘΙΆΡΙ65, γγ7χ6 Βμου ἃ δἀάποο 
1βαῖδῃ νἱῖ. 14---16. τ 1Οἢ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο 18 θοβοῦ ὙΠ ἸΠΒΆΡΟΙΔΌ16 ἀ1Π- 
ΟΠ] 168 ΟΝ. ΔΗΥ͂ ΟΥ̓ΠΘΙ ΠΥροΠοβῖ8Β ὑπαὶ {μαῦ οὗ ὑψοὸο ομη]σγθη Ὀοΐῃρ' 
τοίουτθα ἰοθ. Υ 8 ἂγϑ δσαγο οὔτμο ᾿πμουθηῦ ρουρί σιν οἵ [π6 Ῥαββαρθ 
Οἢ 8 ΠΥ 1ηἰοτρτοίδϊίοι ; Ὀαύ ὑμαὺ ΒΙΟΙ. ΘΟΠΠΠ65 τ Θχο δίνουν (ο {868 
ἽΜΘββιδῃ 18 δχροβθᾶ ο βρθϑοῖδὶ οδ]θοίϊοῃβυ ΤὨ18 15 βῃοσγῃ Ὀγ ἰμ6 
Θθαγα ΔΉΒΥΤΟΥ ρίνθη ὈΥ̓͂ ΟΩ6 ὙΠῸ τ ίϑυβ {Π6 ρϑββαρθ αἰγϑοῦν ἰο ΟἸτΙβί, 
ἴο {π6 αποδίϊομ, “ ΥὟΥ αῦ οοῃηπθοίϊομ οου]α οχιδὲ θούν θθη ἐμ6 Ὀισί δηα 
στον οὐ “6508, δπα {86 ἀοαἰνογαηοα οἵ “πα 68 ἔτοτα {μο88 ὙΠῸ 6ΥΘ 
16 Βαγαββίπρ' 1 ἢ νἱΖ. ὑπμαῦ {π6 Ῥγορμϑύ βαὺσ {π6 οἰ] ὈοΥῃ, ποῦ 885 
Ὑγ Παὐ Βῃου]α ΟΟΟΌ͵ 80.685 αἰογυγαγαβ, θαὺ 48 δῃ ουοηΐ δοίμδ!]ν γϑα] θα 
αὺ [Π6 τηοτχηθηῦ ἢ6 βροκθβ. 18 βοθῆθ οὗ {μ6 Ὀἱσὺδμ ραββϑα 1π ν᾽ βίοη 
Ὀοίοσγθ 818 τηϑπΐαὶ ογθ.0 Τμθ Ὀἰγίμ τγὰ8 ἃ γοαΐ ονυθηῦ ἰο τη. 718 
Ὀθοϑῖὴθ ἃ βῖίρῃῃ οἵ 1ὴ6 ἀδ᾽ινούδηοθ οὗ {86 εἶϑννβ Ττότὰ {πο ῖνῦ Ῥγοβθηΐ 
ἀδηροῦ, Ὀθοδῖβθ 1 τοημαθγρα τὖῷ οογίαϊα ὑπαῦὺ βποι ἃ ἀθ]σθύᾶποο ταυβί 
ἰδ Κὸ ρίδοοΐ Α5 1 ψμδῦ 15. ἤθύθ στϑργθβθηϊθα 85. βθθὴ ΟΥ ἐδθ ἐμιυατά 
υἱδῖοη οἵ ὑπ6 Ῥχγοριοί ---- αὶ (μῖπρ οἵ 18. οὐσῃ τηϊπᾶ ---- οὐ] 6 δὴν 
δίστ ἰο {π6 «΄6νβ ὑμθη, ἐμαὺ ὕπο βῃοι!α θ6 βρϑϑά!γ ἀο᾽ γογϑᾶ ἔγότα 
{πον ϑῃθιηῖθθ, Νοίβιίπρ' Ὀὰὺ δὴ δχίθγηδὶ βρη οομ]α Βα βν (ἢ οβ6 
168, ἴῃ τοΐθγθπμοα ἴο ἤοτα {816 Ῥτορμοῦ βαια “" Ἷ8ο μαίῃ Ὀϑίθνοα 
ΟἿΓ τοροτὶ ἢ {μαῦ {π6 ὺ ββου]αὰ 6 βρϑϑά!ν τοβϑοαθα ἔγοιῃ ἐπιροπαϊης 

᾿ (Δαηφοῦ. [υπϑτα ν᾽βίοηβ, νυ δύθυου μ6Υ τοϊαίθα ἴο, ΟΥΘ πὸ ρ]θαρ68 
ἴο {μϑιη. ᾿ 

γ6 τηϊρβΐ 4130 ροϊηῦ ἰο ἀθῃ. 111. 1ὅ,, ἴὰ {Π6 σσογαβ οὗ  Β1Οἢ. ῬΥΌΙΩΪΒ6 
ΤΠ 6 γα 18 8 ὑνοίο]α γϑίθυθησθ, ἃ ᾿1ἴ6γὰ] δηα ἃ Βρισιῦαδὶ ; [88 ὁη6 ὈΘ]οποῖηρ' 
ἰο {86 1ἴογα] βουροπῦ δπα τηδηκιπᾶ : [π6 οὐμοὺ (ὁ {π6 ἀ6ν}1} δῃᾶ {{6 
Βρ᾿χιῦπα] βθϑα οὐ {π6 σοιηδῃ, θϑρθοῖδ!!γ. μοῖν Π]αθίσουβ Ηθδᾶ δπὰ 
Ἐδργοβοηίαζινθ. 
Α οοταπιοι ομ͵]θοίΐζομ ἰο ἐμ τηοᾶβ οἵ ἱπίευργοίαθίοη ΒΟ 76 ΠΟῪ 

αὐνοοεαία 18, {παῦ 1ὖ 15 Δ ΟΙΓΆΓΥ ἴο ΔΡΡΙΥ οπ6 ραετὺ ἴο ἃ ᾿ιβέογίςαἶ ῬοΥΒοη. 
ΟΥ̓ ΗΪδ66, δηᾶ δηοίμον ρατύ οὗἨ [86 βᾶτὴθ Ῥγόρῇθου 8 γἱξιιαίψ ; ἰο τηΐοΥ- 
Ῥτϑῦ ὁπ6 γϑῦβθ Ὺίβέογίεαϊζν, δα δαοίμον 9ριγίξμαϊ ; ΤῸ ΘΧΘΙΆρΙ6, ἰο 
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ΒΩΥ {μα Τανια 18 βΒροκθὴ οὗ 'ἴπ ομ6 σψϑῦβθ, δῃα ΟἸ σῖδὺ 1π Δηοῖ σ, 
ἼΠοβ6 ἘῸ 40 πού ἱπίογργοῦ [Π6 βᾶτλθ ῬΥΟΡΠΘΟΥ {πγουρ]ιουΐ, 1π 9016 
οοπδίϑίθης τηϑίμοά, δύ 1080 114016 ἰο {818 ορ͵]θοοη. Τὴ ὑνο 
τηϑίμοᾶδ, {86 ΒΙβίουϊοαὶ δπα {86 βρί ταδὶ, βμου]α θ6 δαορίθα ἰοροίμοσ, 
Δη4 ΔΡ0]16α Τῃτουρμουῦ {86 βᾶτὴθ ρυόρβθου. ΟοὐἉϑ, ὕμοβθ 0 Ὀυθίου 
[86 Βιβίουιοδὶ δίοπθ, οσὐὨἨ ἐδ6 βρίτἰῦαα! 4]0η6, Βμῃου α δάμουα ἴοὸ δἰ 6 ̓ 
τ ϑρθοῦγου. [015 σσόηρ' [0 ΤΠ ἔσο ὁπ6 0 δπούμοι ἴῃ μ6 ΒΆ͵Ω6 
ῬΙΌΡμθοΥ. μα οδ͵]οοίίοη ἄοθβ ποῦ 116 ἀραϊηδβύ {π6 Ἰορταμηδίθ 86 οἵ 
{86 ὑποίοϊα γϑἔθγθμοθ- βοῆθταθ, Ὀὰύ ἀραϊηβύ 105 ἀθ86. 

ΤῊΘ αὐ ΒΟ. ΠΟῪ Ἀ71568, ΠΘΙΠΟΓ οπ6 δηα {86 βαῖὴθ στὰ]6 οὗἉ ᾿πίοτ- 
Ῥτγοίδίοι Ὀ6 ΔΡΡΙΙΟΔΡ16 ἰο αἰ {Π6 ῬΤΟρΡΏΘΟΙ68, ν1Ζ. τ μούμου 811 ἅττα ἰο 6 
ππάογβίοοα θούμ 11 ΘΓ ΠΥ δηα βρισιύσα!]γ. μου α {μον 6 οχρίαϊπρα 
οὔ {86 οὁπ6 ῥΓΠΟΡΙΘ οἵ ἃ ὑσοίο!α τοΐοσθμοο Ὁ Το δβηγτηδῦννα ΔΉΒΎΤΟΥ 
15. σίνθῃ ΟΥ̓ Αὐποὶά, ““ ΑἹ] ᾶὺ μα οὐυρθύ ἴο ΡῈ υπαοιβιοοα Ὀοίῃ 
Ἰτύογα Π]ν δηά βριγιύυδ!}}ν.᾽} 
γε οδππού δαορὺ {18 νίονγ.υ οιηθ 8:6 ᾿1ὔθγα], ΟΥΠΘΙΒ Βριγιαδί. 

ΘΟΠΊ6 16 Ὀοίῃ ἰ1{ογᾺ] δ ηα βριτύαα! αὖ [π6 βαῖὴθ {1π|6: Ὀαὺ 411 ἀο πού 
ῬΟΒΒ685 ΘΠΥ Ομ6 οὗἉ ἰμ6β6 αϊβιϊποῦύϊνο ομαγδοίθυβ, Υγα Ὀδ]ϊονο ἐπδύ 
ΒΟΙΏ6 8ἃΓ6 ΒιΙδίου ἃ] δηα το] δίοπθ. [}ἢ {18 ΔΉΠΟΥ γ7ἷὸ δχρ δῖ 
{886 Ῥϑοπρίηρ' ἰο Βαρυίοη. [10 18 σα ἰδαῦ {μ6 Ἰδηστιδρθ 15 ΠΥ ΡΟΓ- 
ὈΟ]1οα] ἃ ηα οἀχαρρογαίθα 1 νϑυϊουβ τοβρθοίβ, 85. 8 Δρρὶ16α, Βαῦΐ 1 
15. ἐμε ἰαπφμασο 9} ροοίγῳ, ἀμ ἃΒ βύοι ραγίακθβ οὗὁἨ {86 οἱδνδίϊοπ οἵ 
Ροθίσυ. Βϑβιίάθβ, 10 ἃ ΪΒ65 ἴῃ ραᾶγύὺ ἴγοιῃ {μ6 βίαϊθ οἵ {86 ρσοριοίβ᾽ 
τηΪπ615, ἡΣΒ1Ο ἢ. 6 16 ΕΥ̓͂ ΠΟ τη68η8 ἀἰδέϊποίίν θη ρ ζοηθα ἃ ἴο [μ6 παΐαγο οὗ 
{88 ρῥγραϊοίοηβ {μον αὐξοτοα. ΤΏΘΥ σογθ ποῦ οοηϑβοίοιιβ οἵ ἃ ῬΥ͂ΘΟΙΒ6 
Β6η86 αὐΐδοβίηρ (0 {611 ὐαυαθοθθ 1π τη πν οᾶ8568. Ηρηοδ {Π61 ἰ8Δη- 
σῦδλρθ ὙΧ88 γἈΡΊ1Θ, ρσΘΠ6ΓΑΙ, αἴπη, ουθη θη (ἤ6Υ τοίοσγοα ἰο ἃ ρατγίϊ- 
ΟΌΪΔΥ ῬΪδθθ ΟΥ̓ Θουμγ. ΥὙΥ̓Β16 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ οἰ]θούῖνα ἴῃ Ὀαᾶτγΐ, 1τὖ 
Ρατίοοῖκ οὗ ταυοῖρ βυδ]θοῦνο ργορίηρ, - ΟΥ̓ΠΟΥ Ῥγορἤθοιθθ ἄρῃ 8Υ6 
Μφββίδηϊο ἃηα βρισιῦαδὶ ἀἰοπο, ὍΤῆ 24 8δη4 1100} ῬΒΑΙτηΒ ΘΧΘΙΩΡΙΗὟῪ 
{μ15. Βοίβ τγοΐδϑγ {βσουρμουῦ δηα ϑχοϊυβινοῖν ἰο ἢ. ΟἸἾΠΟΥΒ, 85 78 
Βᾶγϑ 866}, 81:6 Ὀοίἢ Πἰδίογιοαὶ δηα βρισιίαδὶ, Βυ0ἢ 85 158. χχχῖν. ὄὅ---17., 
γγΠογ6 {8Π6 ἀοδίγαοίοῃ οἵ Εάοτα, ἃ5. {π6 δῃθιηῦ οἵ δηοϊθηΐ [βγδ6], δα 
186 σοποσαὶ ἀοβίγαοίοι οἵὗἩ {π6 ολυσο μ᾽ Β Θπθ 68 ἀτο θοίῃ ᾿ῃο]παδα, 
Τνϑῃ ἴῃ ἐδ Νοὸνν Τορβίαπιοηῦ {Π15 15 006 σᾶδ6: [ὉΓ σχὸ μο]ᾶ, ἐμαΐ {16 
241} ομαρίοσ οὗ Μαίμον ΒΒ (ἀοβρ6ὶ σϑίθσβ βοίῃ ἴο {πὸ ᾿ρϑμαϊηρ' 46- 
βίγαούοῃ οἵ ἐΓ Θυβα! 6. ΟΥ̓ ὑπμ6 ῬλοΙΏ8η8 δπα ἰο {6 ἤπα] Ἰπαρτηθηΐ ; {Π6 
[ΟΥΤΑ ΣΎ οἱ ηρ' ἃ. ῬΥΓΘΙΔΟΠΙΓΟΥΎ ΘΙ ]Θτὰ ΟΥἨ Δη οΙραῦνα τοργοβοηἑδίοῃ οἵ 
{86 Ἰαύίοτ. [|π|1[κ6 τηϑηποῦ, 86 ργϑαίου ραχύ οἵ ῃ6 ΑΡοοδίγρϑβθ μὰ 
ΤΑΟΙ6 Υϑίθυθ μοθϑ Π8η οπθ, [0 18 οί ιβϑύουιοαὶ δηα βρίσιζαδὶ, ποῦ 
ΠοΥΘΥΘ, ΘΧΘΟΟΪΥ |κὸ ἰο {π6 Ῥγόρἤθοιοβ οὗ ὑμ6 ΟἹα Ταβίδιηθης οὗ 
ὙΠΟ 6 πᾶν βροόοῖκθη. ΤΠμ6 ἰδηριαρα 18 80 σΘΠΘΓΑΙ 88 ἴ0 ΔΡΡΙΥ ἴο 
ψΑΤΊοΟΙ8 ἰβύοσιοδὶ ουθπίβ δηα Ρουθ. [Γὑ νγγχαβ τηϑδῃΐ ἰο αο βο. ΥΥ̓ μοῃ- 
ΘΥΘΥ φοηογαἶ ἀφθηοὶθ5 ΔΡΌΘΆΙ 1ῃ ΟΡΟΓΔΙΙΟΗ ---- ἀπά 1ὖ 15 οἵἉ {8686 δηά πού 
ἱπαϊυϊάπαϊ ουοπί5 (μαὺ [86 566 ΒΡΘΔΚΘΒ ---- ΠΟΘ ΟΣ φοηογαϊ οατι565 ἀπά 
ἐηγίμοηοος αχὶθῦ, ἐΐογ9 [ἢ 6 ῬΥΟΡΏΘΟΙΘΒ οὗ (Π6 ΑΡροοδίνρβα Δρρὶγ. ΤΠΟΥ ᾿ 
ΘΟΙΆΡΓΘΠΘΠα γϑοιβ αὐθηΐβ δηα ρουϊοᾶβ, ρθοδβθ 6 Ὺ βρϑᾶκ οἵ 
φόπεγαί ἐΉ)7Ἰιμδηι665 ΟΥ̓αφθηοὶθ8 ὙΤΙΟΪ Ῥγυοάπιο6 βιτα1]ν οἴἴθοίβ. 

1 ΒΟΥΙΊΟΏ8, γ0]. 1, Ρ. 406. 
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᾿ς Βα Ὁ Ὑ11 6 αβίκοά, μον 15 1Ὁὁ Κπόονσα ΒΘ. ἃ ῬΓΟΡΉΘΟΥ 18 τολοῖίν 
μϊείογίοαϊ οΥ ᾿ἰΐοταὶ ; π θα 1ὐ 15 τολοίϊΐῳ δρὶγίξμαϊ; δια 6 η ἰῷ 15 δοίῇ 
αὖ {86 βαϊὴβ ἐπ ἢ Το βυδύ ὕνχο 8.6 ΤΟΥ 68 51}ν αἸβοθυηϑα {ῃ8η {πο 
Ιαϑὲ. ΤὮδ ομαγδοίου δηᾶ ἰδπραδαρα οὗ {ῃ8 Ῥγόρῆθου 1086] τησϊοαίθβ 
ΠΠῈ ἰο]Θ 8016 οἰθασπθθθ Ἡμούμου 1Ὁ Ὀ6 Ἰἰΐοτα], οὐ Βϑύμου 16 Ὀ6 8ρ1- 
ται]. Βαὺ 1 10 185 ἀοιλαπαρα οὗ 8 ἴο δββίρῃηι ἃ ΘΠ ΟΥἩ Χα]6 ὉΥ 
ὙΠΟ ἯγἯΘ ΤΩΔΥῪ ἀΙΒΟΟΥΘΙ ἃ ῬΥΓΟΡΏΘΟΥ ὑπαῦ 15 οί ἰϊέογαϊ απὰ 5ρὶγἱξμαϊ 
αἱ οἸς6, ΟἿ ΔΆΒΥΘΥ 15 ὑμαύ γγ οϑηπού. ΝῸ ὉμΊγΘβ8] ΟΥ̓ ΘΥΙΟΙ Οδ ἢ 
Ὀ6 ργοροβθᾶ. Ἐδοῖθ ῬΓΟΡΆΘΟΥ ταυδῦ θ6 ἰβίκθῃ δα ἱπᾶάρϑα Ὀγ 156] 
Απ δχϑμηϊηδίΐοῃ οὗ 105. οπαγαούουι δύο ρῃθποιηθηδ, 846 αὖ ἐϊτηθ8 ὉΥ͂ 
{π6 Νὸν Τοβίδιλθηΐ, 18 811 {π6 ἸηουῬγούου μὰ 8 ἴο γ]Ὺ ἀΡΟΗ. 

Τὸ τὰν 6 ὑβουρηὺ ὈΥ ξοπι ὑπᾶὖ {Π6 76 15 ἃ Κιπᾶ οὗ οτιζθυῖοι τ ΒΙοἢ 
6 ΤΩΔῪ 86 ὙΠῸ οἤθοί, νἱΖ. ὑπαῦ πμθη {π6 ἰδηραᾶρα οὗὨ ἃ ῬτΌρΡμθοΥ 
15. ΠΥΡΘΥΌΟΙ]ΟΔΙ ἃπα οχαρρογαίθα 88 ΔΌΡ]Π1664 0 ΒΙΒύοΥΙΟΔΙ ουθηΐβ ῬΥΙΟΓ 
ἰο {μ6 δᾶνθηῦ οὗ Ουιϑύ ---- θη μΠ6 στογβ “ἃγθ πηρυθα ὙΠ 8 
ΒΡΙΥΙ 50 ταϊρηῦν {παὺ ὑμ6 Θαυί]ν ἔλαθ 18 ἴοο ὑγθῶκ ὑο ὕθᾶσ 10} --- 
ΤΠ6Υ ταϑὺ 8ἰδὸ βᾶνθ ἃ βρισιύαθ! βθη886. δηβουιηρ δαθαυπεύθὶγ δηᾶ 
ΠΥ ἰο {86} τηδριηϊῆσθηθθ. ὔβθσθ ὑπθ6 Ἠιβίουιοαὶ ΕἸ] Π]τηθηΐ 1π 
ΘΟ ἐγ 168, Οἰδ168, ὨΘΌΪΟΠΒ, ΟΥ̓ παν 815, ἀο68 ποῦ οοὰθ ἊΡ ἰο (δ6 
μοῖρῃΐ οὗἩ {16 ἀδοβουιρίϊομ, βοῦηθ ἈΙΡΉΘΥ 8ηα Ὑγου μ16 Βα ͵ 6οῦ τησϑὺ θ6 
ΔΒΒΆΤΑΘΩ͂, ὙΠΟΒ6. παίασο βΆ]Π]5. 411 {πη6 οομαϊ οηβ οὗὁἨ {86 ἸΟῪ ἐβυτηβ 
δια ρ]ογθᾶ, ΤῊ1Β οὐβογναίϊοῃ 18 Ὁ] δι 016, ἀπα χου]α ἈΡΡθαν αὐ ἢγϑὺ 
βισαῦ ὕο αϑϑιϑὺ ὑμ6 1πὐουρυθίθι πού ἃ 11{{186. ΒΥ τηθϑῃβ οἵ 1, Αὐπο]ᾷ 15 
164 το τοραζα ἐπ6 ψ 016 βίσαιη οἵ ΟἹα Τϑϑίαμηθαῦ ῬΥΌΟΡΏΘΟΥ 88 ρᾶϑγ- 
ἰλκΚιηρ' οἵὁἨ ἃ ὑνγοίο!α ομαγϑοΐθυ, δηα ὑγαιθηρ' ἔῸΣ ἃ ὑποίο!α {]Ε]τηοπί. 
ΤῊ6 δηθγο βοἤθιηθ οἵ 1:πἰογργοίδίϊίοη μ6 ἰᾶκοθ ἰο 6 οὗ ἃ ὑποίο!α 
πϑίαγθ, μανηρ ἃ ΒΙΒύοσΙΟδΙ οὐ 1161] Β6η86 8δηα ἃ ϑρ111{118] 016, 
Ῥδοδυβθ οὗ {π6 Πρ βίχδιηβ ὑυΒΊΟ ἢ ῬΓΟΡΆΘΟΥ ΘΙΆΡΙΟΥΞΒ ---- ϑύγ 15 ἴ00 
δἰθναίθα το μ6 ϑηδγοὶν δὐαρίθα ἰο δηα γρ8 1564 Ὀγ {16 Τογταρστουπά οὗ 
ἴπ6 ρσγορμοίϊο ν᾽ βίοι, οὐ {π6 ΦθιηρβΒ [0 γβῖοῃ {Π6 ῥγορθὺβ ὈΥΙΠΊΔΤΙ]Υ 
ΤΟΙῸΓ 8δηα ἴγότὰ συ 10 ἢ ὑΠῸΥ Βοῦ ουΐ ἃ5 {Π611 βίασ ἱηρ-ροϊη, Βεΐ "6 
ΘὙΎΘΑΙΥ ἀουδύ {86 ὁΘογγθοίημθββ οἵ {86 ροβίοῃ. ὙὍὙμ8 Ἀγρϑυθο]οδὶ 
οΒαγδοίου οὐ {π6 ἰδηρταρθ 18 ποῦ, 1 ΟἿἹ ὙἹΘΥ,, Οσπρ ἴο 1.8 Ὀοΐπρ' {86 
1η θη 64 γϑῃῖο]ο οἵ ἃ ΒΙρἢ μα βρισιῦαδ! τηθαπῖηρ, Απα 10 18 ΘαΌΔΠ}Υ 
Ἰποογγϑοῦ ἴπ ΟἿΣ ορίπῖοι 0 δβϑίπηθ 8 Αὐμο]α, ἰμαὺ π6 Ῥγορμθίβ 
ὙΘΥΘ ὑμουηβο]γ 68. ΘΟΠΒΟΙΟῚΒ οὗ 8. ὑνγοῖο]α οὁμπαγδούθ Ὀϑ]ομρίηρ' ἰο {86} 
ΡΙΌΡΘΟΙ68, ὑπαουβίδπαϊηρ' ὑπ 6 ὁπ6 56π858 οὗ ἔμϑιη Ῥαὺ ποῦ {π6 οἰβοτ--- 
{86 οὔθ βεΐῃρ οηέογίαϊπεα ὅν ἐΐ6 ἀμηιαη ηιϊπα 9 ἐλ6 ιυγτξογ, [6 ΟΥ̓ΒΠΘΥ 
Ρεΐηρ [86 βΒ6η86 ἔῃ) μδοα ἐπίο ἐξ ὃψ οὐ, ἃ5 ὑμαῦ ὙΥΙΘΙ Βα ρροβθθ. ΤῊΘ 
ἀιβειπούίΐοῃ ἐμ τηδα8 ἐπ ἐΐδ ηιϊπα 9} ἐδ ευΥτξθῦ' ΔΡΌΘΑΥΒ ἴο 8 ἀηνγᾶζ- 
τατιθα δηα ργοῦ 4016. Βούϊμ ὑγοῦθ 41κ6 ἐπ δῃα ἐῤγομσὶ, [86 τα])6}8 
οὔ {86 Ῥυορῇμοίβ δἃ5 Δ. 88. 7 οδπ 1.4σθ. ΝΟΙΓΠΟΥ Β6η86. Μγ͵Ὑὸβ “" 1ἢ.- 
ἐαϑοα "ἢ τῆοτο ἔμ8πη {π6 ΟΥΘΥ ; ΠΟΥ ᾿ἰπαορα τγᾶβ δἰ ὺ “ 1ηΐπ566α᾽ αὖ 8]. 
ΤΉΘΙΓ 1048 ΘΥΘ δοίθα ὌΡΟΣ ΟΥ̓ 8η ᾿πῆἤποηοα ὙΠΟ φιηφίοα ἐΐδοῖ 
εὐἱξἢ, ἀιια δεσαηιο α ρατὲ οὗ (86 1468 ἐμϑιηβθίγοβ 85. Π6Ὺ ἃγοβθ. ΤῈ6 
ἸΠῆἤπθποθ Ὀθοδὴθ ἃ ρᾶῦὺ οὗ {π61} ἸΟΙΟΒΥΠΟΥΆΒΥ ἴῃ 086 τηδ]ουν οὗ 
Οδ568. 
ΤΟ ἀΠΠουΪν οἵ {86 ᾿πὐθυργθίου π111} 116 ἴῃ ομθ Ροϊηΐ, ΥἱΖ. ἴῃ βθρὰ- 

1 ΑΤΤΟΪᾶὰ, γο]. 1, Ρ. 484. 
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τοῖο Ὀούνθ 6 Ῥάββασοβ ἴῃ ΜΆΘΟΙ {πΠ6 Ἰληρτδρθ οὗἉ ἃ ῬΥΟΡἝΘΟΥ 18 ΠΘΓΘ 
Ἐποοογαῖο ΠΩΔΡΌΤΥ, ποίμίηρ μὰ «6 βὰ ΟΥ̓ΔΡΘΙΎ ΒΟΙΎΙΠΡ ἃ8. 81} 
ΘΏγΘΙορο ἰο βρίτιδαδὶ ἰάθαβ δπᾶ βριγιίαδί ουθηΐβ οοππθοίθα σι 
Μοββιδ ἢ Β Κίηραουα, δμα ραβθαρθθ σμῖομ ἀθβουθθ ουθηΐβ οοημῃθοίθα 
ὙΠ (μ6 οΟἸ4 δοοποιὴν ᾿οβι68 ροϊηθηρ ἰο Νον Ταβίδιηθη {]πλ68 
ἴον 118 δἀοαᾳυδία δηα ῥσόρεϑὺ {01Π]Ἰπγθηΐ. Ὗ8 Ὀ6]1θσα ὑμαῦ {86 γθ ἃγθ 
Ῥοίι Κιπᾶβ οἵ ρυόρββθοῖββ. Οὗ {86 ἴοστηογ χε δάποθ {886 ΘΧϑΙΏΡ1868, 

ΤῊΘ ργονδίθηοθ οὗ Βδυτηοηγ πᾶ Ἰονθ διμοηρ [86 «Γ 6 ν75 ἐπθιάβθὶνϑβ, 
ἸΒοη (Π6Υ 888}1} θ6 οοηνγογίθα ἰο (οἂ δηὰ ἀοΠρῃῦ τὼ Μαοββίδῃ, 15 
ΘΧΡΥΘββθα ὈΥ ἃ ἰρυταϊπδύϊοῃ οἵ {π6 βομΐβιη ὙΏ1ΟΝ βοραγαῖθα ἐΓπάδ} 
8.6 [5786]: (16 ἰοΐα! οχυποίϊοη οὗ {86 ἴοσταθν 1θϑουϑΥ οσχβῆηρ 
Ῥεούπϑθῃ ἐμβοὰ. ““ ΤῊ ΘΩΥΥ αβδο οἵ Ἐρῃσαῖπι 5881} ἀδρατγύ, δπα {π6 
Δάνουβαυῖθβ οὐ υᾶαῖι 5888}} θ6 ουὐ οὔ; Ερῃχαίϊτα 5}.8}} ποὺ θην 
Τυδαη, δπᾶ «“πά48 5141} ποὺ γὰχσ Ερμγαῖτη.ἢ (1588. σχὶ 138.) ὙΤῈ6 
γτοργοϑθηίαίίοη τηδᾶθ ΕΥ̓͂ Ηοβθα 185 βι τη] αγ, “ς ΤΏΘΩ 8881] {π6 Ομ] ἄγθη 
οἵ Φυδδῃ δηᾷ {86 οἰ] άγοῃ οἵὁἨ [βγα6] Ὅ6 σαϊμογθα τορούπον, δμα δρροϊηῦ 
Ἐμοιβοῖνοβ ὁπ 684 : δηα [6 Ὺ 5}}8}1 οοθθ ἃΡ ουὖ οὗ {86 ἰαπα : ἔῸΓ 
στοδῦ 5881] Ὀ6 {88 ἄδγ οὗ “6Ζγ66]. (Ποβϑᾶ 1. 11.) 

Τὴ {πμ656 ἀπ Ὡπδὶοροιβ ᾿πβϑίδμοββ, 1708 τηυϑύ βαρ οὔ (ῃ68 ὑποοογδί!ο 
ἄτοββ, ἰο σοῦ αὖ {π6 τϑὰ] ταθδηῖηρ' οὗ {886 ῥγορίθοιθβι ὙΠῸ ϑηνθίορθ 
ἄορβ ποὺ ἀθβουῦῖδο γθὰ] ἔδοίβ ΟΥὁ ὁσοῦσσθμοθβ οοηπθοίθα σχῖ {πΠ6 οἷα 
ΘΟΟΠΟΙΆΥ. [0 ΒΕΙΥΕΒ 88 α Π|676 υεἱΐ, Ὀογοπα Ὑ]Οἢ {86 Θα]σμίοηθα 
167 ψγἃ8 θουπᾶ ἰο Ἰοοῖς ἴπ 110} ἴῸΓ {86 βρισιῦ οαροάϊοθα, Τὴ ]6η- 
συδρα ἄο68 ποῦ βοῦ ἔστι ὕνσο {πίηρβ, ομ6 οὗὁ σβῖομ ξουθβμδάονοα {Π6 
Οἰμοῖ, δμᾶ τγᾶῶᾶθ δῃ ϑαιπαδ οὗ ἃ τλο 6 ο]ΟΥΙΟΒ. ΘΟΠΒατηγηδίοη. [0 
ΘΗΜΤΆΡΒ ἴῃ 96 8 ἀγᾶρουυ ΟἸ τιβίύίδῃ 14θα85 δπα ονυθηΐβι Ῥϑυμδ 08 
ἰδίου Ὑ1}} αβϑιϑῦ ἴῃ ἀἰβιρυθῃϊηρ Ὀούνγθθῃ 0818. Ειπᾶ οἵὁἨ ῬγορῇθοΊθ8, 
ὙΠΟ ἃ ΡΘΟΌΪΙΔΙ ἀγ688 18 θιῃρὶ ουϑα ἰὸ ρουγίταν, Ὑ 116 1ὖ ραυία!}ν 
Θομοθ815, ἔθαΐαγεβ βϑ]οπρίηρ' ἴο {86 ΟΒγβύδη ἀρ, 8ηα {π6 οἴου ΚΙιηα, 
ΜΠ6Γ6 ὑνο ουθηΐβ, {π6 ὁπ6 ἰγρίοδὶ οὗ 86 οἰμοσ, αὐτὸ Ὀ]θπαρα ἐορϑῦμαυ 
ἴῃ. ἀββου ρθη. 
Ἧς Βᾶγθ πὸ ἔϑαῦ ἐμαῦ [μ6 δανοοδίθβ οὗ ἃ β'ῃρ]8 β6η86 ἴπ ἃ}} {Π6 

ῬΥΟΡΉΘοΙθ8 Μ}1] δυϑὶ βυοοθϑᾶ ἴῃ αἸβ οάστηρ {Π6 ὑποξο]α γϑἤθυθῃοθ, ἃ8 
ἴοπσ 48 (86 ρϑηΐαβ οὗ {86 ΟἹ] Τοβίαμπηοπὺ 15 αἰ ποῦ Υ Δρργθμθηαορα. 
ὙΥΏ116 ὑΥ068 δπᾶ Βυτλ 018 ἃ 6 τϑοορηϊβθά 1 10, ὑγριοαὶ δη4 βΒθοομδυν 
ΒΘΠ568 τησδὺ μα δαἀπη 64, ΤΉ] νγ88 ΟἰΘΑΣΙΥ ΒΠουΤη ἰοπρ' ἃρῸ ὈΥ ΒΊδβμορ 
ὙγΑΡαγίου, πὰ [18 ““Πινηθ Τμοραίίοη οὗ Μοβο. 186 “6 βῆ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ 7αβ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀοβίρπθα ἴο ργθραγθ 707 διὰ ζοτοδἠαάοισ [6 
Ομυϊβδη. Τὰ Ηδργονγβ ποτα ᾿πδίγυοίθα ΡΥ ουὐναγα ἃπα νἹΒ10 16 
οὈ͵]θοίβ. ϑρι τ 18] ΒΟΘΠ6Β χα ΘΟ γα 0 {Π6 1} ταῖη 45. [ΠΥΟΌΡὮ {116 
τηράϊιπτα οὗὨ ρογπιαπεπέ οχύθστιδβ. ΤἈγοῦρῖ [Π6 6845 οὗὨ {πον πιδίϊομ 
δα ᾿πηροτίδηΐ ονθηΐβ ἴῃ {Π|61} Πιβύουυ, {μ6 Ὺ σοῦ ἰδαρμῦ ἰο ἸοΟΚ ἔοτ- 
νγατα ἴο ἃ ρΌ]ἄθη δρθβ.Ό Τὴ Ὀο]ιθνίηρ 1βγϑθ 8 γγχὰ8 αἸγθοίθα το ἃ 
Ρϑυϊοά νι μθη Η18 Βορο5 βΒῃου]α 6 6116, 28 ἃ ὑθιωροσαὶ ἀ θ᾽ ΠΛ ΘΥῸΥ 
τηθη ϊοποα, το Βμου] ἃ ΘΟΠῸΓ Βιρηδὶ Ὁ] ββιπρδ οὴ {Π6 παίϊοι ἢ 6 νὰ 
ἀοβουθοα ἴῃ ἰαηραασο τ Β10ἢ Θομ]α οπἱν ἢπά 105 [Ἁ]] Ἰταροτῦ ἴῃ ἃ στοϑαΐ 
ἀρ νοσοσ {μογοαΐξίοσ. ὙΥ̓ 85 ἃ βῖρῃ:8) υἀστησηΐ ἀροαυῦ ἰο [4] οτι ἃ Ρασγί!- 
ΟἸ]8 ῬΘΟρΡΙ6 ἢ {16 Ιδηριδρα βυγο]θα Ραγοπᾶ 1 ὑο {π6 Ἰπαρτηθπί οὗὨ {86 
στρα ἄγ, οὗἨ ὙὨΙΟΝ 10 νγὰ8 ἃ αἰπὺ δἀυμηργαίίου. Τηο αἸοίίομ δπὰ 
ἹΛΆΡΟΥΥ τοϑομοα Ρογομᾶ {86 ὑγρ6 ἰο {π6 δηξιγρθ. 
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Τὰ δσρ αἰπίπρ βυοῖ ραββᾶρθβ, 1Ὁ 15. ορυίουβ ἐμπαὺ ὁπθ τα] βαῦομ οὗ 
μοῖρ τηθϑῃΐηρ' 4068 ποῦ Δμβυγοῖ 811 0μ6 ΘΟΠαΙ 0:8 Δτίβιηρ᾽ οαύ οὗὨ {πεῖν 
οσω. Οπθ ὁδουσυθηοθ 18 ἸΩΘΤΘΙΥ 85 ᾿ποϊρ᾽ηῦ ἀθυθὶορτηθηῦ οὗ ϑποίμοσ. 
ΤΉ νἱβ1016 δπὰ ἰθιιρογαὶ 18 οομπϑούθα πῆ 086 βριγῖύαα] ἀπα αἰδίαπί 

ξαΐατα, ροϊπίϊπρ [88 νγαϊεἶπρ' ἀθβῖτθβ οὗ {π6 ρίουβ Ἡ ΘΌτουν [ο ἃ β]ουϊουβ 

ΘΟΠΒαχητηβίΐοθ. ““ ΤῊ ΠΟΔΤΟΙ Βα ]θοὗ ἴῃ ΘΔΟΒ ᾿ηβίθποθ,᾽ ΒΔ 08 8. 8[0]6 

ὙΥΪΓΟΥ, “’ ΒΌΡΡΙ165. {86 Ῥτορβοῖίο στουπᾶ πᾶ {8ῃ6 Ῥυόρ βοῦς ἸπλδρῈ8 ΤῸ 

186 βαΐζυτο ΟἸτιβδη βαδγθοῖ, Ὁ ὙΒ6 ἔουταου τγὰ8 πὶ Ἰπβίαἰγαθηῦ οὗ {88 

ΕΠΕ]ταοπέ, ποὺ {π6 ΕΠ ΑΪπιθαῦ ἰδ Τῦ βουυθᾶ δ {π6 βῆγθὶορο οὗ 

[π6 Ἰαίίετ, τ 116 1Ὁ 4180 ἀθοϊαγθᾶ ἃ 1106γ8] ἐγαθα ΟΥ̓ ᾿πιροτίαπύ ἰδού ἴῃ 

Φ ον ἸΒἢ Βἰβίοσυ, οὐ ἔμ ἰβύουυ οὐ πδίϊοπβ Ὀγουρμξ τηΐο οοπίδοῦ σ ἢ 

[86 ομόβθη ρβϑορίθ. [ὑ νγὰ5 [Π6 οδ]θοιίνϑ ἔοστὰ Θηβῃτουαϊηρ ἀπ νο!]πρ; 

{86 ἀϊνίπα βριττῦ. ὙΥΒΘα {μογοίουθ {π6 ουὐπαγ ἔταταθσοσκ 18 1614 

αϑ146 Ὁ. {π6 ὀσούγγθποθ οὔ [86 ρυῖοῦ ουθαῦ ΟΥ Ῥϑύβοῃ, {Π6 ΠΊρΡΠΘΥ ταθϑῃ- 

ἴηρ' ἰῦ οοπίαϊηθα γοπιαϊηθᾶ ἴο Η1] ἀρ {π6 τηθαβαγο οὔ [Π6 ἸΟΥΓΥ αἀοβουϊρίϊομ. 
ΑΡΎΘΘΑΡΙΥ (ο {μ18 τϑργθβοπίδίϊοη ἰὺ μᾶ8 θθθη οὐβθῦνθα ΕΥ̓͂ {86 

ΔαΐΠΟΥ Αἰτοδαν οἰϊοᾶ, “ ἴμοσθ 18. Ῥοΐῃ γϑάβοι δηα βα ] 1 ἴῃ Ῥτὸ- 

ῬΏΘΟΥ ; δπᾶ νγα Β888}1] ΒΟΔΌΘΙΥ ἀπδογθίφηα 10, ὉΠ]Θ55. Ὑ76 8ῚΘ Ῥγδραγϑᾶ 

ἰο ΤΌΪονν τὸ ἴῃ ΡοῖΒ. Τ5 βυ ] ταν 15, ὑπαῦ 1 οὔὔθη ΒΟδγΒ, 85 ΘΓΘ, ΤῈ 

ΔΌΡονο {π6 βοθὴθ ἤἄοτα ΒΟΏ ἰῦ ἰακοθ 105 Υἶβθ. [15 Τϑᾶβοι 18, δύ 1 

5] Βονϑυβ οὐοσ {86 βοθπθ οὗ [θῖπρβ ἔγοτα σσΒῖ οι 10 τοβθ. {Τὺ [8 |Κ65 {Π6 

σἱβῖ 016 οὐ {π6 ἐδιαρογαὶ βαθ]θού, δβ 15 ροϊδὺ οὗἩ ἀοραγτίατο (1 1 τοᾶν 

Ῥοστον [88 ῬΕγΑ86), ἔοτ 15 Θμ]ατροᾶ τουοἰαίίοι: πα γϑῦ ὮΥ ὑπαῦ Βα θ]θοῦ 

10 ρονθυὴβ 15 ὁοῦτθθ. [Ἃἡ {818 τηϑίμοά οὗ 10, 1 Ρείονθ ἐμαῦ τηθῃ οἵ 

ΡΙαΐῃ ἀμβορ ἰβιλοα θα σϑᾶβοι βπὰ 16 ρουίθοιυ 1π.6 ΠΡ 1016 : ἀπά {παύ 1 

ἴθ ΟΩΪΥ [86 [8158 ἐαβι]οβηθθβ οὗ ἂπ ροΠο14] Ἰθαυπίπρ τ μιοῖ Ῥαΐϑ 

τμ6 βόυΌρ]6 ἰμΐο ουτ ροιοορίϊομβ οἰὐμθν οἱ 105 ΘΟΠΒΙΒύΘΠΟΥ͂ ΟΥ' 108 Β6Ώ88. 

Βαυΐ πῆθη ψγ6 οοπδίοι ἐμαὺ ἐμ18 βίγαοίαγα οὗ Ῥγόρμθοῦ, ἔουμαβα οἢ ἃ 

Ῥτοχ τηαία ν]81016 βαθ)]θοῦ, Β8α {π6 δἄγαηύαρθ, ὈΟΤΏ 1η 188 αρέϊμαάο οὗ 

186 τοργοβθηίαίζοι, δηᾶ ἴῃ ἐδθ ἐπιπιθάϊαίο ρίεάσε οὗ ἴθ βαύαγο ἐγαὶὶ ; 8 

Βουπᾶοι Ἰθαχηΐηρ᾽ Τ,8Υ͂ ἀἸΒΡΟΒΘ τι18 00 Δάταιῦ 1, Δα μα΄ 1 οοπδάδμοο, 

ὙΒΘΠΟΥΟΣ (88 Ῥτορμϑίϊο ὑθχὺ ΟΥ ταυβίϊο ΨΙΒΙΟΩ 15. Ἰηραθηῦ [Ὸ [86 

Ἰατρ ΣΙ Β0ΟΡ6, δη8 ἔμ6 οοπβρίσαουβ ὁμαγϑούουβ οὐ {86 ΒγτΆ 015 ἀμα {ῃ8 
ἔαοῦ οομοῦσ πὰ 1Δθηαυγίπρ [88 το]αύίοι. ἢ ὅ 

Τῇ {16 ορρομποπίβ οἵ ἀου]8 τ θυ πΟΘΒ ΟΥ̓ 56Ώ868, δ: η4 ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΤΥ 

οὗὅὨἨ ὑπχοίοια δοοοιαρ!ἰβηταθηΐβ οὐ υϑγιβοϑιίοηβ, τυῖβῃ ο Ῥϑπῖβῃ ὕμθτη 

οἴ δοίθδ! γ ἤτοτα {π6 τορίου οὐ ρυορμϑίϊο ἱπίθεργθίδθομ, ΤΠ6Υ ταύ 

ἜΧΡΘΙ {γρ68 8πᾶ 5υτωβοὶβ ἔτοτα {π6 1016. ΤΆΘΥ πχαϑὺ θην βυιῖρο- 

1108] ονθπίβ. ΤΉΘΥ τασδὺ ἀιββοοίαίθ {μ6 τυϊθηρβ οὐ {86 Ῥσόρμϑίβ 

ΘΠ τοῖν ἔγοια ἐΐο ἐψρίοαϊ γἱέμαῖ, ὙᾺΘ το]ρίοιβ τἰθαδὶ Ὀθιπρ 0108] 

μι ἃ τπογαῖ ἱηιρογέ. Τὺ σὰ ἴπ λοῦ α ϑρεαλίηφ αοίϊοη ΜΙᾺ ἃ γιογαῖ 

ἐμρογί, Τῇ [Ἀθγ6 Ὀ6 ΠΟ ῬγορΆθου ὑθδιῖπρ' 8 ὑυγο[ο]α δβρθοῦ, πῃ 816 

ἔπ τυϊάπρϑ οὗ [πΠ6 ῥγορῃθῖβ θη θὶ αἰ ββιμαῖ]αν ἴπ Ομδτϑούου [το {86 

ΡΌΌΙΟ τἰταδὶ οὗὁὨ 186 ἀποῖθπε θοοποηῦ. ΤῊΘ 0 Ραγίβ οὗ 8 αἀἸἰβρθηβω- 

οι ΠΟΙ πτὰβ ἰαϊθπάθα ἰο ΘΟΠΥΘΥ͂ βοὴ βρι τίνα] Κοον]θᾶρο οὗ ἃ 

Βοίξου ὁπα ἴο οοῖθθ, 8ἃ16 1805 ὑλκο. Βαυῦ τ΄ 500} Ῥτορθ ΘΒ ἃ8 Ὑ6 

816 οοπίοματηρ ον Ὀ6 Δ] ονγθᾶ, ΒΔΙΤΔΟΠΥ 18 τηἰτοάπορα Ῥούσθθῃ {ῃ6 

ὕπο Ῥουίΐζομβ οὐ {86 οἱ δοοποίωγῦ. Ἂκἀὰβ ἐδθ βρθακίπφ αοέϊοτ ΟΥ ἐψρέοαϊ 

γίΐο Βδβ δι πιογαῖ ἱπιροτί, 80 88 ἴμ8 ἀουῦ]6 ῬΥΟΡΙΘΟΥ͂ ἴῃ 108 δεσοπάαν 

1 Ἡανίβοῃ, Ὀ᾿βοοῦτβοβ οα ῬΣΌΡΒΘΟΥ, Ρ. 316. 418 ἃ, 2 Τρῖᾷ, ῥῥ. 8318, 519. 

ΎὙΟΙ,. 11. ἨΗ 



4θ6 Βιϑηραϊ ΠιέοΥΡγϑέαξίοη. 

βόη56. Ἐαοΐ μαΒ 108 ῬΥΠΛΔΡΥ Βθηβα ἴῃ {π6 παίαγο οὗ {Π6 «Θ 18}. το 1- 
σίοι ; δηα δὶ ἔοο [88 118 8ρίγίξμαϊ ἀπιὰ {μ1] εἰσπ ίοαπου ἴῃ ἃ το] ρΊοη 
ὙΠΟ 88 [μῃ6 οοπδυχϊητηδίϊομι 8η4 ρογίβοϊοι οὗ 105 Ῥγθαάθοθββου. 

ΤῈ ΔῺΥ ὑπίησ 676 πϑοάρα ἰὸ οοπῆττα {μ6 ὙἹΘῪ ΠΟΥ ἰᾶκθη, Ὑ76 
ΒΒΟΙΪα τοίου ἰὸ {86 ψγθαῖς δπᾶ σουίμ]ο8β8 ἀυρυμλθηΐβ ὑσροᾶ ἀρδίηβί 
ὙΠαὺ 18 οΔ1164 {π6 ἀοι]6 βθῆβα ὈγΥ Εδδίσραιση. ΧΚ11] {μαῦ ἢ6 δ 
δἄάποθ ἴῃ ΟΡΡροΒΙ ΟΝ 15 (818: “ ΕἸχβῦ, θθοϑαβα 10 80 ταυββ δηά οοτα- 
ῬΙΙοαΐοβ {π6 ταθαπίηρ οὗ (86 Ῥγορἤβοῖθβ ἰο ΜΒΙΟΝ Ὁ 18 Δρρὶ16α δ8 ἴο 
ἸΏΎΟΪΥΘ ὰ8 ἴῃ Ῥαϊη ἃ] ἀουδὺ ἀμ ἀποϑυίδι αὐ τ ράχαηρ' ὑΠΘΙΥ ὈΥΌΡΘΥ 
ΔΡΡΙΙοαοη. ϑθοομάϊυ, βῃου!α {818 Ρ6 δυοϊαβά, 10 δὴ ΟΠΪΥ ΔΓΒ6 ἔτουὰ 

[6 ργόρμθοῖθβ βϑῖῃρ οὗ β5οὸ ρθπθγαὶ δα ΘΟΤΩΡΥΘΉΘΩΒΙΥΘ ἃ παίιτθ 88 [0 
Ὀ6 ἱποαρᾷθ]θ οὗ ἃ ὙΘΥῪ οἷοβθ πᾶ βρϑθοῖῆο Ὁ] Β]τηθπί, Απά ΗμΑΙΪγυ, 
ὙΠ θη ΔΡΡ]16ἃ ὕο ρα οι] 8 7 ΘΧδταρ 168, {π6 ΠΠΘΟΥῪ Ῥγδού Δ ΠΥ οἾνοΒ γγαν, 
ἃ5 1.6 ἰθΥΠ8 ΘΙ Ρ]οΥΘα ἴῃ 4}1} [88 ποσθ πηροτίαμῦ ῬγΓΘαΙΟΟ 5. ἃγ6 ὕοο 
ἀρῆπίίθ πᾶ ργβϑοῖβα ἰο δάπηῦ οὐἨ πχογθ ἔμ8ῃ ὁΠ6 ὈγΌροῚ' [Ὁ] Β]ταθηΐ," ἢ 

Τὴ τερατά ἴο {π686 ομ]θοίίομβ, (μο56 στο μάνα οαγ Ἅ]]Υ βύυαϊθᾶ {86 
ΟΙά Τεβίαμηθπὺ ρῥγόρμθοῖθβ πον {πᾶ {86 τρϑήουυ οἵ {μϑίὰ 878 
σΘΠΘΙΆΪ, ΘΟ ρτθηθμδῖνο, ᾿πάθῆμίθ, ΤῺ τγεϊίου Βἰτ561} 8] νγ8 {πδὺ 
8:61. Ῥτορμθοῖθβ μᾶνθ τθοτο ΕΠ] απίβ ἐπᾶπὶ οὁπη6. 6 ΘΥῪΒ ἴῃ Βὰρ- 
Ροβίῃηρ {μ6πὶ ἰο Ὀ8 ἔδτν πᾷ δχοθρίίζομαι. ΒΥ ἔδυ {π6 ρυθαῦβθι Ὠαμ ΕΓ 
8.6 οὗἁ [Π6 νΘΥῪ οἷαββ ἴπ απϑβίζοη, ὙΠΘΥΘ ἢ6 ΘΟποΘᾶθ8 ἃ ἀΟΙ 16 586η86. 
ἘΔΠΠΙΩρ' [ο ρογοαῖνθ 0818, Β6 βρθαῖβ δρϑήπβῦ {π6 {πθουγ οἱἁἨ (6 ἀομθ]ο 
Β6η86 ὧς ἐδ γιιῖο. ΑἸ] {μὰ Βα βαγβ δϑουὺ {μ8 βιχύθοητη Ῥβαΐπι 15 οὗ 
τὸ ανδὶϊ ἀσαϊηβί 18 ὑποίοιἃ δρρ!οδίίοῃ ; δβρθοία!Πῦ 88 ἢ ΘαΥΘ ΠΥ 
ἀν οἱϊάβ ΔἸ] αδίοη ἰο [π6 ρατὺ οὗ 10 {πδὖ τηϊ] αὔθ τηοϑὺ ἀραιηβύ Ὠϊμη5617, 
Απᾶ {Π6 ργόρῆθου ἴῃ [58. υἱῖ. 14--- 16. 18 ποῦ ἰο 6 οἰ ποϊααίθα Ὀγ Βυο ἢ 
ῬΟΥΠΟΙΟΥΥ ὙϑυλΑ 5 ἃ5 ἴῃοβ6 δἀναμοθᾶ. Τὺ 15 ἴοο ἀὐβηου Ὁ δμα ἰᾶγρθ 
ἴο Ὀ6 Θομῆποα ἰο {886 πᾶγον θα 1ηΐο σΏΙΟΙ ΟἿΥἿ ΔαΙΠΟΥ ΟΥ̓ΆΒΏ6Β 1ὖ 
ὙΠῊ δ ΠΕ οΙρ] δοθηῦ 8 Πα ΒΌΤΩΤΩΔΥΎῪ ῬΓΟΟΘΘάΏΧΘ, βαυτηρ, “’ ἐμ8 ππαογ- 
βιοοἄ (ὦ 6. ἴῃ 186 Ἔχο  αβῖν ον Μοββίδπιο 88η88), {π6 ἍΟΪ6. 18 ΘὨΡΙΓΘΙΥ 
παίαχαϊ ἀπ οοπβἰβίθηῦ; δηᾶ {Ππ6 βῃρ!β βθηβ6 οἵ {Π6 ῬΥΟΡΉΘΟΥ ΡΥΟΥΘΒ 
(ὁ 6 ᾿ἰἀδηίοαὶ, δ5 6} τι (μ6 παίῖνα ἴοτοθ οἵ {Π6 υγογαᾶβ, ἃ5. σι 
{86 1πὐουργοίδιομβ οὗἨ ᾿πβριτϑα τηθη." 

Ἐαισθαστη [118 ᾿ηΐο ἃ ρ]ρδῦ]6 ᾿ποομβιβίθπου ἴῃ δραϊπηρ' ἀραϊηϑὺ 
ἄοι]6 56 η868 ἴἢ ῬΥΟΡΏΘΟΥ, ΤῸ ἢ6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ δστηβ {μα ὑγρ68 816 
ΘΘΡΔΌ]6 οὗὨ ταοσο ὑμδπ ὁπ6 ΔΡρ]]οϑίίοη ἰο {6 τϑα 1168 οἵ {Π6 ρΌΒΡΕΙ. 
Τη 7 5166 ἴο Βΐτα, 1Ὁ Βῃου]α Ρ6 βίαίβα 1πα 666, ἐμαῦὺ μ6 Βο] 8 ἃ {γ}6 ἴο 
62}γ6855 ὑμέ οπ6 πιθαπΐπφ, ἀἰδαπραβπρ (μα ἔτοτα 118 ααἀγιϊίξη ἩΔΟΥ6 
ἐδαπ οπ6 αρρ[ϊσαΐοη. Αταπίηρ, μουγονον, {μ6 αἀἰδύιποίοι (ἡ ΒΙΟΒ νγ16 
ἄο ποΐ, ἴοτ 1ὖ 18 ὁπ σι μουὺ ἃ ἀΠἴδυθησθ), τ μα ἀο {μ6 δΔανοοδίαβ οὗ ἃ 
ἀου]6 βθη86 τλθ8ῃ τλοΥ6 ὑΠπ8ῃ ὑπδὺ ῬΥΟΡΏΘΟΙ6Β τη δηα 4Ἃ0 δάτηϊύ οὗ 
ΤΊ οΥ6 ἐμ8η 0Π6 ΔΡὈιοαίϊου ὃ ΤῊΪΒ 18 {πΠ6 ὙΘΥῪ ἐμῖπρ {Π6 Ὺ πτιϑιηίβ]η. 
Ἤ δ ποο {Π6 ὙΤΙΟΥ 18 οΌΔΥ οἵ ἱποοπβιβίθμου. Ηδ δαμπ):8 οὗ ἃ ὑψο- 
[014 αρροαξίοπ, ἃ8 Ἀ6 0818 10, οὗ ἃ {γρ6; γαὺ [6 τϑῆιϊβθβϑ ὅο οοποθαθ 
1πμ6 ἀου]6 ΔΡρ]]οαοι οὗ ἃ ργορῆδεοψ. Βαῦ Ῥοίᾷ ταυβῦ ρῸ ἰορεοίμεου, 
ΤΥΡοΒ 8πᾶ ρυορῇθοῖθβ ἃΓ6 00 πΘΑΙΪΥ 1116 το Ὀ6 50 βθραταϊθᾶ. ΤΈΘΥ 
Δτ6 Β ραίδη 4} 1ἀθπίϊοαὶ, δηα ταδί, τυιτα βοτηα δχοθρίϊομβϑ, ρα 6χ- 
Ρ]αἰηθα ομ [16 58Π16 ὈΓΙΠΟΙΡΙ6. 

᾿ ὅρα ὙΥΔΥΡυΤΙΟἢ ΒΒ Ὠινίπο Σορδίϊοη οὗ Νοβοβ, ὈΟΟΪΚ Υἱ. βθοίοῃ ὅ. 
3 ΤΥΡοΙΪορΡΥ, 24 64, γοϊ. 1. Ρ. 188. 8 366 Ῥϑρ8 186, 



Ῥγορῆιδογ. 4681 

Ὑ 18 πὸ Νὸν Τοϑίαιηθηῦ ΤῸ οὐὐ σαϊάθ, γγχο οαπποὺ ἀοαδὲ ἐπαΐ 
[μογϑ 816 Βυτα 1168] οὐ ἐγ ρ1681 Ῥγορῃθοῖθθ 500} 88 Θομῆπθ {Π6 νἱανν 
ἰο δ6 δυϑηΐ τ ΒΟ ἴοσιὴβ {86 ΤΟγοργουημα οὗ ἰῃ8 Ὑ᾽ΒΊοπ, 88 τηοβί 
Ῥδυομ δ! ϑίβ 4ο, 1056 β:σῦ οὗἨ {86 ἸΡΏΘΥ Βριυιῦ, σινιηρ ὑμδὺ δυνθηὺ 108 
ΟΠ ΘΓ γα]ὰ6.. ΤΉΘΥ ποοϊθοῦ {86 1τηὐταδίθ γϑἰδίίοι οἵ ὕνσο {βπρβ [0 ὁη6 
δηοίθου ; Δ ΒΟΠΡῊ {861} Ἰητουυσοόν θη ἀθβουρύϊομ βμου]ά Βανο 164 ἐο ἐμ 
Ρογοθρίζου οὗ 1. ὙΒ6 ἰδηριιδρα 18 οἵἨ Βυ0ἢῃ ἃ ομδγδοίθυ. 88 ᾧο ΒΟΥ 
Ροϊπίβ οὗ ργοβραυταῦίνο στβοιαθίαποθ Εὔα Ά ΠΥ ταϊβύα κοι τ ὑῃ056 
ὙΠῸ πϑύγον {μ6 614 οὗ νἱβίοῃ ἴῃ ἐπα ορροβιίβ ψγὰὺ. 576θῳ 1ο86 βιρῃύ 
οὗ [88 ογηιδοῖ, τοβισιοϊηρ ραββαθθβ ὈΘΙΟΠρΊηρ' ἴο [Π6 ΠΘῪ αἰβρθηβαίιοῃ. 
ἰο {μαῦ ὁτοζιείυοῖν, ΒΟ ΡὮ {π6}} «(} Θ]ἸΒἢ υϑα! ν ἀπα ἴόττη ΤΟΙ τ. 

7. Τὰ {86 φῬγορβμοίβ ἔθου ἀγα οοτίδίῃ ἐππαδταθηίαὶ 14688 υμ1 ἢ οαρ 
ἴο 6 Βρϑοΐδ!ν τοραγᾶρα Ὀγ {πῸ6 Ἰηἰευργοίοσ, Τῆθβο δηΐοε τηἴο δηᾶ 
το (86 ἴοσα οὗ {πὶ} αἰβοοῦγβϑοβ, βῃιονίηρ {π6 αἀθθρ υϑὶριουβ 
[86] πρ' ΒΊΟΝ ρουνυϑᾶθβ ἔμθῖα 81. 16 τϑἰαίϊομβ διηϊα ὑυ 190 ἢ {815 οἶδ88 
οὗ ᾿μβριτϑαᾶ ἑβδοιθῖβ ᾿ἰνϑα δηα ρα τημϑὺ ποὺ μὲ Ἰοοκβᾶ δὖ ἔγοτη ἃ 
ΙΉ6γΘ ουὐνγαα Βδἰαπά-ροϊηῦ, Ὀαῦ ἴῃ {πο βαβρ)θούνθ αϑρθοὺύ. ΤΠ 
Ηἰβϑίουϊοδ, παύαγαὶ, δα ἰθιαροῦαὶ 15 ποῦ {π6 {τ Ὀδ815 δηὰ θυτάθῃ οὗ 
{μον τορτοβοπίαίίουβ. ΤῊ6 στοαῦ δοποθρύϊοηβ ὑμ6 Ὺ ̓οα!δα ἔουῃ ἅτ 
ὑγΌΪΥ πα ΡΓΟΡΟΙΥ γε σίοιι5 ὁπ68, πανὶπρ ᾿παθ6α {Π6 φψηιδοίζοαί ἀγε85 
οὗ {μ6 ΟΙἹα Τοβίδιηθηΐ, θαῦ {μ6 ςρέγὲξ οἵὗἨ το] !ρίοη σοπουα ]γ. [5͵Δ6] 18 
ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ {86 Ἰ1ογ] 18.861. Ζιομ 18 ἔγθαυθηεν (μ6 βρισῖσααὶ Ζοη 
ΟἹ Θμυσο οὗ αοἅ. Μοϑρ 15 ποὺ 80 τσος 1η6 Μοδρ {μδῦ βῃονγθά 
1861 μ6 οὐρβεϊπαῦθ θηθιαυ οὗὁ [86 οἤόβθῃ ρθορίθ, 8ἃ8 {86 θῃθιῃῖθ8 οὗ 
τὰ ὈΘΙἰουοΥβ ΏΘΥΘΥΟΥ δΔηα ὙΏΠΘΏΘΥΘΥ {ΠΟῪ οχὶϑί, ΤῊΘ ῥΧΟΡΘΟ168 
βοὺ ἔστη ἃ ρυτα βίαπααχα οὗὁἨ ἀϊνίπθ ᾿ψουβῃ δ πα βϑύνιοθ, ΨΈΙΟΙΝ 1165 δὖ 
{88 4515 οὗ {ποθ 411. Ηΐδποα {π6 5ὸ οδ]]θα ϊβίύουιοαι του ργοίθιιοσι. 
[4115 ἴὰ 15. ββδ]] ον θβ (0 γϑοορηΐβο {Π6 στοῦ οοηΐγαὶ 146 88 ὙΠ]0 
σῖγα 411 118 γαϊὰθ ἰο Ῥσόρῆθου. Οοουρίθα 88 10 15 ΠῸῸ {Π6 ΒΙΒίΟΥΙΟαΙ 
Δα ἰοιηρουαὶ ἱπιροτῦ, 1Ὁ ΠΟΥΘΙ ΔΥΓΙΥΟΒ αὖ {πΠ6 το] ρΊου8 Βρῇθσ τ ΔΊΒΊη 
ΜΉΙΟΩ. {86 Ῥγορμοίβ᾽ ἐβουρίβ τηογϑᾶ, δημα ουὐ οὗἨ ὙΒ1ΟΒ ὑΠΘῪ οτὶ- 
σιπαίθα. 

Τπαύ ἐμοτο ἅτ βυοιι οομύγαὶ ὑγατῃ5 οοηδισαϊηρ {π6 Θββϑθηθαὶ Ῥαγβ 
Οὗ ῬΤΟΡΒΘΟΥ ΜΠ] ποὺ μὲ ἀϊθρυϊο. Τμυβ ἑάοίαίγῳ ἴῃ τί παΐαγθ, 
οὐἹρῖη, δῃα ΘΟΠΒΘΑΏΘΠΟΘΒ, 15 βοῦ τ ἢ 85 {μ6 ορ]θοῦ οὐ ἐμ6 αἰνὶπο 418- 
ὈΪθαβασθ. [ἀο]αίτυ 15 {86 γρ6 οὗ 811] βη, 776 τπΐοη οἵ ἈυτηδηΥ 
ὙΠ ἐπ6 ἀϊνίμο 15 {86 {τ ποτιτηδὶ τοϊδίϊομ ; δηα 811] ἀδυιδίιοη ἔτότὰ 
ἐμαῦ---ἰππ Ἰοαβὺ βουθύδποθ οἱ Βπ0 ἢ} βρι για] σΟΙΩ ΠΗ ΠΠ]ΟῊ ---18 ἑαοἰαΐγ ΟΥ̓ 
β'η. ὙΝΆΘΗ τηδη 0568 818 ἐγαβὺ ἴῃ (Ὁ πᾶ ρ]δο68 1ῦ ἴῃ [86 ογβθαίαγο, 
[6 Ῥθοοιμθβ δὴ ἑάοϊαίευ. Ηδν βίγοηρὶν ἄο {86 ῥγορῃοίβ βού ἔοσίῃ {Π6 
ἔϑαΥὰ} ΘΟμΒΘα Θη668 οὗ ἸΔοἸ]αίγΥ ! 

Αραΐῃ, {886 τηϑετίαρθ τϑδίϊοη 18 θιηρὶ ογθᾶ 885 δὴ θη} Ὀ] θὰ [0 βού 
Του τὰ 0.6 οοναπδηΐ τϑίδίϊζοῃ οχἰβυίπρ θούνθομ Οοα δηα [βγ86] ἀπᾶ {πὸ 
ΔΡοβίαβΥ οὗ {ῃ8 ρϑορία οὐ ΟἹ Τοβίδηθηῦ ομασοι ἴτοπὶ ὕπ6 αἰνῖπθ 
Ἡυθραμπά «πὰ Ἠρδά, 

Τὴ {κ6 τρϑηηθν ἐδθ ταί 0,6} Οοα 18 Του ]ν τοργοβοηϊθα ἀραϊηϑῦ 
τηϑβ ἱῃργδάαθ. δηᾷ τὙϑρϑΠ]ῖοα, ἸΚτηάτγοαᾶ ἰο 118 18 ἐλ6 ἄαψ 0} ἐλιὲ 
Τογα, ἴὰ ι ϊοι Ἔσρσϑββίοι 18 ἱποϊ θα ποῦ τλρυοὶυ ἃ [τα οὔ ταϊδίοσίαῃθ 

1 366 ΤΥ β'ϑϑποτοῦ ρει πΘαςΙο8, Ρ. 51. Εἴ 8044. 
ἨΗ 2 
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οὐὁ δὐνοιβῖεγ, δαῦ (86 βυδ]εοῦοι οὗὨ [π6 πμο016 πουἹα ἰο ἩτηβοΙ Γ΄ ΡΥ 
{86 οππηϊροίοπὺ ΠΟΙΙη6885 οἵ Φ 6μονδῇ. 

30 οο {π6 ἀο᾽νοσαποο οὐἠἨ 15γ86] μα5. {μ6 δχίθπαθα δηά ἄἀθβρ τηϑϑη- 
τηρ οὗ ἐδε τοαεηιρέίοη, 07 πιιπια μέ. 

ΤῊ6 ἡεΐωγο φίογψ 9 ἐδθ ρεοορῖο ὁ. Οοα Θιαθγαθθβ δὴ Ἰάθα ὙΠ] 6 ἢ 
βίγοίομββ {πσουσβουῦ [88 Μοββίδηϊο ἀἰβραηβαίίομ, τϑα] βῖηρ; 158] ΤΛΟΓΘ 
Δα ταογο {1 Ὁ θ6 οομϑατημηθίθα 1ῃ Θπούμοι βίαΐθ. 

Τη 11κ6 τρδπηοῦ, Ζίοη, [6 οραίχο οὐ {86 ΤμΘοοΥύθοΥ, 15 ποῦ ἃ ΤΉΘ ΓΘ 

ἐοιαρο γα {πῖπρ --- ποῦ {88 Ζίοῃ οὗ {π6 «ΓΘ ]5} τθ] ρῖοη ΒΠΏΡΙΥ, Ὀαὺ {Π6 

τοἀδοιαθά οδασοῖ οἵ αοἄ, ψ βοῖ μα μἰτηβο ἢ βοϊθοίθα δηα οἤοβθ ἃ8. [15 

ῬΘΟΌΪΙαΥ ῬΘΟΡΙΘ ὕο νἱν ιν ΙΒ 18 Θρισῦ 8πα ἀν76}] 1η.} 

8. ΤΊ Ιδησιιᾶσα οὗὁἨ ῬΥΟΡΏΘΟΥ 18. ΒΙΡΉΪΥ βρατγαίίνθ δῃα βυταθ 1108). 

Ἡδηοο ἴὐ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ΤῸ {π6 Ἰη ουΡγθίοσ ἴο δ6 Μ06}1 δοαπαϊπίθα ὙἹ ἢ 

ἤρυγοβ πᾶ βυιηθοῖθ. ΕῸΥ ὑμῖ8 ργροβθ, βθυθῦϑὶ ἀβθεα] ἡγοσκβ μᾶνθ 

Ῥθοη οομρ1164, Βοἢ 48 Υ Θμλγ888 ΚΟΥ ἴοὸ {πὸ 5 υρο οδὶ [μδηρταρθ 
οὗ ϑουϊρίατο; δηᾷ ἃ Οὐοποῖβα Π᾿ο δ ματΥ οἵἁ {π6 βᾶτηθ ἴῃ ὑπ ἔουσ 
ψοϊατηθ οὗ {μ15 οσκ. Το δη τοροιηουρ Ἕβιηβ δηα ΔηςγΌρα  }15Π|8 

ἘΒΟΙΪ]α 6 ΘΑ ΠΥ ΟὈΒουυθᾶ, ἴῃ οὐάο ἐο βοραγαΐθ {π6 ρᾳγβ 1468 οὗ 
(οἄ ἔτοια 81] βαοι βθηβαοῦβ Γορυθβθη δ] 018. 

9, ΑΚ ρυορβθοῖθβ 86 Θοιωτη οἱ πε ἴθι ἴῃ ῬΟΘΟΓΥ, ΤΠ6Υ Ῥαγίαϊκα οὗ 
{μ6 ομαγδοίογβιίοβ οὗ ΗΌτονν ροθῖγυ. ΤῊΠΒ ΟΠμ6 11η6 ΟΥΘΠ ΟΟΥΤΟ- 
ΒΡΟμαΒ τ ἃπούμου 88, 

Ὕ7Έο Βαί(ἃ Ῥεϊὶονοά οὐσ στϑρουί ὃ 
δηα Τὸ ὙΠοΠλ 18 {[Π6 δτηὰ οὗἩ [86 Τιογχὰ τογθαϊθᾶ ὃ (158. 11], 1.) 

Ὑ8 616 {π6 βαπλα ἰάθα 185 βχριβββϑᾶ ἴῃ οί ρᾶγ8116] πλθαθοτβθ. Ηθηδθ 
αἶϑο τὸ πιθοῦ πιὰ (π6 Βοϊάοβὺ ἤρατοβ, {π6 ῬϑοῦἝαν Ἰταθρ ον, [86 
ἀϊργϑββίοπβ δηᾶά δρίβοάθβ Ὀβ]οπρίηρ 9 ροθίϊοϑὶ οομῃροβιθοῃβ, ἃπά 
ΘΒρβοῖδ!]ν οὐἱθμΐαὶ ομθβ.2. ΤῊΘ ΟὨΪΥ οχοθρίϊοπ ἰο {818 15. [16 ῬΤΌΡΠ6- 
οἶθ8 βοδίογοᾷ {πγοὰὺρῊ {π6 Ο5ρ6 15 ἃπὰ ἘΣ 1β0168, ΒΟΉ ΔΛ ἀβ.18}}Υ ἴῃ 
Ῥιοβαίο ἀιοίίοη.5 ΤΒτουρῃ πεορ]οοῦ οὗ {π18 βίπηρὶ οὐβογγυαίίοῃ, ἃ 
οἶαθ5 οὐ Ἰπίουργδίοιβ οι] σθβοὶνα ἃ ρτϑαῦ ραᾶτύ Οὗ [86 ᾿πηλρ ΡῪ οἵ {86 
ΑΡοραΐγ ρβ6 ἴηὖο Βἰβύοσυιοδαὶ δη8 βιρῃιῆοαηύ οἰγοιχωβίδῃηοθβ, [81]1πρ᾽ [0 
φοιοοῖνο ὑμαῦ φροσίλοαὶ ἀγαρ υΎ οὐ ὀοβύσταθ γγχἃ8 ποῦ ταθαμὺ ὑο Ὀ6 ὁ0ῃ- 
ψογίθα πο ΡΪδῖη ῬΓΟΒΒ. 

10. Τῦπίγουβαὶ ἰθύτὴβ βου] ποὺ Β6 Ῥγθββϑᾶ, βίποθ ὑπον Ὀβίοπῃρ ἴο 
{88 οἰεναίβα ἀϊοῦοπ οὗ ροθίσυ. Ταυβ ΘῈ ᾿ψγὸ το οἵ 41] Κπονψηρ; 
η6 Ἰιοχ ἔἴοια {πμ6 ᾿ϑαβδὺ ἰὸ {μ6 ρτϑαίθδί (9 6γ. χχχὶ. 84.) οὗ 4}} 
β68}} βϑοίῃρ (86 ρίοιυ οὔ {μ6 Τιογὰ ἰοροίμον (188. χὶ. ὅ.); οὗἨ 188 
βαυῖμ Ὀαϊπρ 1] οὗ {π6 Κπον]οᾶρα οὗ {86 Τωοτὰ 85 [ῃ6 νγαίθιβ ΟΟΥ̓ΘΥ 
{86 568 (188. χὶ. 9.); οὗὁ (86 ψοϊὲ ἀν πρ τα {86 απ, ἀπα {86 
Ἰθοραγτᾷ ᾿γίπρ ἄονγῃ τ τ {πὰ Κἰά, ὅζο. ἴῃ οοππθοίϊοῃ γι ἢ τθ ποῦ 
μυτθπρ οὐ ἀοβίγογίμρ; ἴῃ 8} (ἀοα᾿Β ΒοΙγ ταοπηίδίῃ (158. Χ1. θ---9.}} τ)ῦϑ 
γησϑὺ ποῦ ΒΌΡΡΟΒΘ {πδὺ ἃ Ρο.Ιοά 18 ργβαιϊοίθα γβθη θεν ἱπαϊυϊάμαϊ 5.81] 
ῬΟΒΒ688 ἃ βανίηρ' Κποσ]θαρα οἔ 86 τὰ αοα. ΤΉΘΒο ΒΊρΉΪΥ ἤραταίνθ 
Ῥῆταβθβ, δπα οὔμιουβ βίτη]αν ὑο {Βοχὴ ὙΙ1ΟῈ ταῖρηῦ θα αυοίθα, ἀδποίθ [Π6 

1 Ταιῖχ, ΒΙΡΠ56 86 Ἡδτ δ πκ, ὑ. 422. οἐ δεῃᾳ. 
2 δι οἡ 1Π6 ῬΙΟΙΡΙ65 οὗἉ Τηϊοτργϑίδιοη, Ρ. 57. 
8. ὅ66 ΒΙΒΒορ Τοχτοῦβ Αρροπάϊχ ἰο 88 ἐσδηῃβίίίοη οὗ Εγμθβίὶ, γο]. 1, Ρ. 216. 
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δχίθηβῖνο αἀπδιβίοπ οὗἨ {πμπ6 σοόβρθὶ. ὉΠ6 σα ψ11}} θ6 βργθδα δηγοῃρ: 
811 παίίοπϑ ἃμ Ῥθορ]θ8β. 448 18} 88 176 οδῃ 8566, ὑῃθι6 ὩΒΨΘΙ Ὑ71] 6 8 
τα ψΉΘῚ ΘΥΘΥΥ ἱπάϊν! 018] 8Π8}} Κπονν [86 Ἰμογα 85 ;18 (ἀοᾶ ; ποῖ ἄο 
[8888 Ῥῃγαβθβ δββοσύ 10. 

11. ὙΠδ ἱπίογρσγοίαθίομ οὐ Ῥγόρμθου οσίνθη ὈΥ {π6 Τωογὰ «658 πᾷ 
Βἷ5 ἰῃηβρίσοᾶ Δροβί!εβ 18β ἃ τι ]8 οὐ ΚΟΥ ὈΥ ταθᾶπβ οἵ ΜΏ1ΟΝ 76 ΤηδΥ οοΥ- 
τ ον Ἰατοσργϑὶ ΒΟ 85 ἃτ6 οἰὐθα ΟΥ τϑξδσγα ἴο Ὀγ ποῖ. 118 γὰ]ο 
[85 θβδθῃ οσίθμᾶρα ὈῪ ΒΎΔΒΟΙ μΘη Π6 58 Ύ8, ἐπαῦ ΘΥΘΥΥ͂ ΒΟ. Ῥαβδθᾶρθ 
16. ἃ ΚΟΥ ““ἴο ορϑῆ ἀΡ [88 ψ18016 βθοϊϊοῃ οὗἉ {Π6 ῬυορΆΘΟΥ οοππθοίοα 
αὑὙἰ} 10:1 ἀπά 50} τόσα ὈΥ Ὁ. Πανιάβοι 3, 10 οχίθη 8 1ὖ ο ΘΥΘΓΥῪ 
ῬΆΓΆ116] Ῥτόρμθου, 80 {παῦ ἢ6 μοὶ 8 “πὸ Νουν Τδβίατηθπῦ Ἰπίθυρτο- 
ἰαἴΐοπ οὗὨ Ῥγόρβθου ἴο θ6 {Π86 ΟὨΪΥῪ βιτθ πα οουίαϊσι οὐἹζθσῖοι θῪ ΜΙ 
186 τωδϑιῖηρ οὗ αἷϊ ἀἰυΐπα ργϑάϊοξοηβ ταδν ὍΘ αἰδοονεσβά," αΐ {Π6 
016 51 ρυ48 (ο 81 ἀϊνίηθ Ῥγθα οί η8 18 πού οὔ {μ8 ομαγδοίθι. ἤθυθ. 
οἷα πιο ἔον ἢ. Τῇ Νὰ Τοβίδιηθηῦ τἰουργθία οι οὐ ῬΥΟΡΏΘΟΥ ἃΓΘ 
γα ἃ ον 1π6 ραββᾶρϑδ αυοίαα, Δα [ὉΓ ποηθ οἴμοσ, 6 ΟΥΙΘΙΊΟΙ 
βίχοιομοα δὴν ἔασι ]ο865 108 οοτίαϊηῦγ. ἀπά {86 τ]6, Θ ΘΠ 88 76. 
Βᾶγθ ριορουμᾶρα 10 πον, τηυδὺ 06 οδα!ουβὶν ΔΡΡ]18α4. [Ὁ τησβῦ 6 
(6 κοὴ τ ΠΠ ἃ φυδ]βοδύϊομ. ϑουαθ τη θβ ΠΟΙ ΒΙΠρ' ΤΩΟΥΘ. 18 τηθϑηΐ ὈΥ͂ {Π6. 
Τα γοάποίοσυ Ρθγαβθ ἐξ τσας {με 1|6α ἴοι τπαὺ ὑπο γα οχιβίθα ἃ ἀἸΊ 6 ]Υ 
ΔΓ ρΘα ΔπΘΙορῪ ᾿δύνγθθῃ {πμ8 ἴλοὺ Βρόκβϑὴ οὗ Ρ. {π86 Ῥχγορμϑῦ δηὰ {μδῦ 
πετταϊθα ὃ. [86 Νὸνν Τοϑίατηθηῦ τυῖίου, 50 {μαὺ Ομ τηδὺ Ὅ6 ΘΧΡΓΘββθα 
ὍΥ {π6 βᾶτηθ ὑθίζωθβ. 1818 ΠΟΥΘΥΘΥ μο] 48 ροοᾶ ΟἿ ΜΏΘΠ ἃ ῥτο- 
Ῥβϑίῖο ραββθᾶρθ οοῃίδι 8 ἃ σὍηοταὶ [θοῦ ΟΥ βϑηψτηθηῦ ὉΠάΘΥ ΜΏΙΟΠ ἃ 
ρα οαΐον ἔδοῦ οὐ βοπ ϊταθηῦ ἴπὶ [η6 Νοὺ τὺ 6 στουρθα βϑοδῦβα οἵ 
αἰτηπ46. Τὸ ἄοοβ ποῦ ΔΡΡΙΥ͂ σθα ὑπ6 ΟἹα Τοβίατηθηὐ σομπίβδιηβ ἃ 
ϑρθοΐῆε ργεαϊοίίοη ; ἴου γ16 πᾶν {πθπ ἃ βδι βίβοίοσυ ρα]46 ἴο {Ππ6 56η86 
ὁΥ [μ6 ὈΓΟΡΆΘΟΥ, αὖ ἰδαβὺ ο 18 Βῖρον δηᾶ δάθαπδία {Ὁ] τη ηΐ, 

12, Τί ἀο68 ποὺ ο]]ονν ὑμαῦ θδοδῦβα [π6 ρυθαῖθυ ραγὺ οὗ ἃ ῬΡυόορἤθοΥ 
Ῥ6αγ8 ἃ [06 γ8} Β6η 86 δυόγῳ Ῥατὺ οὗ 1ῖὖ 15 πολ], [}6 18. σϑῆθσαὶ ομδ- 
τϑοίοσ 10 τᾶν 6 ογα], 116 ἃ ἀθβουϊρίίοη οὐ {π6 ορ]θοῦ οὐ' οδ]θοῦβ. 
δια υδορᾶ Ὀγ 10 γθαυῖτοβ μοτΘ δπα ποῦ βροταγθ ΘΧΡΥΘΘΒΊΟ ἢ 5. πα ἃ 
Βρ᾽τιῦαλ] βθπθθ. Οἱ [86 οομπίχαυυ, ΏΘΩ ἃ ΡῬΙΟΡΉΘΟΥ [88 ἃ βρὶτἼῦα8] 
56,86, ΒΟΙῺ6 5118 161 ῬΟΥΙΟΠΒ ταδῪὺ αοιηδηα ἃ ποτα! ὁπ6, 41] ἀθρθηᾶβ 
οα {86 παίατο οὗ {μ6 {δῖπρ' οὐ {μ1πρ8 ἀββου θα ΟΥ̓ {6 ὙΧΊΟΓΙ. 

18. ΜΌΘΟΝ οατα βμουἹᾶ 6 ἰδκϑη ἴῃ {Π6 ᾿πγϑϑρϑίοι οἵἉ Βα ἢ ῥγο-. 
Ῥμθοῖθβ 88 816 ργϑαϊοξίοῃϑ, 1. 6. [Πο86 τϑδίπρ' ἴο ξαΐατα ουθηΐβ. ΤΉΘΥ 
ΒΒοΙΪα 1 Ῥοββῖ 0186 θ6 βαρααΐβα πᾶ δχδιηληθα 85 ἃ οἶδββ. Βαΐ σγϑδῦ 
ἀΠ που 165. ἀγα ᾿ηΐουσγονθα 1 ἰἤθτω, Ῥθοθβθ {Π6Ὺ ΤΩΔΥῪ ταϊδίθ ἴὸ 
Ῥγοβθηὺ 8ῃηᾷ ἔπαυσα αὐ ἐΐ6 δαηιθ ἐΐηα; ΟΥ Το [6 ΠΘΆΓΘΙ ΠΑ [ΏΟΥΘ 
τοιιοίθ δαΐασα αὐ οποθ. Ἰπἰουργθίοσβ μάνα οἔὔθη [8116 1ῃ δυρυταθηῦ 
ψΠ ἢ τποῖν ορροποπίβ ἔγοτα ποῦ ἀἰβοοσπῖπρ' οὐ Δοκπου]οαριηρ ἰῃ6 ὑνο- 
[ο]ἃ τοΐθγθποθ οὗ νϑυϊουβ Ῥγόρθοῖθθ ΕΥ̓͂ Ταθᾶη8 οὗ ψὨΙΟ. ΤΠΘΥ ΤῊΣ 
ποῖσ Ὀ6 ραγίϊαϊϊψ [1 Π116α, θα πο δοπιρίοοῖψ 80.0.0. Τῇ ἰμ6 0 οοπίομα 
ἐμαῦ {ΠΥ ἃτὸ πον 1816, δπα ἀο ποὺ ἐμπδγοίοσο Ὀδίοπρ ἰο {86 
Γαύαγο, οὐ ἐμαῦ {Π6 7 ἅτ ὑπ 1164, Δηα ὑπογθίοσα σγαῖῦ [8611 Δοσοιη- 
ῬἢΠΙΒμταθηΐ, [Π6Ὺ ἀββασῦ τοὺ 15 Ῥοί [4186 ἀπᾷ ἔσθ. Μδιη διηϊηρ' ὁη68 
ΒΘΠ56 ΘΧΟΪΌΒΙΨΕΙΥ, γᾶυϊουβ Θχροβιίοιβ πᾶν [116 η ̓πίο οὐτοσ, Τῆι 

1 366 5 ΚΟΥ ἰο {Π6 ῬΙΟΡΉΘΟΙ68. 
2. 566 15 ΒΟΟΚ, ΤῊ Τοβῦ οὗ ῬΤΟΡΠΟΟΥ. 

Ηπ 8 
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ΒοΙη8 δϑϑοσὲ ἐπαὶ 1βαῖαἢ, ομαρίου 11., 888 Ῥθθῃ {π]8]]6α τη {86 Βαδυ- 
Ἰοπῖβῃ οαρύϊνιγ. Βαΐ [815 18 Ἰηϑυ ]Υ ἃ μετ οὗἉ 108 Ἰτηροῦ. [10 18 51} 
ποὺ δἀθαυδίθ!ν οὐ Ὁ] δοοοιαρ!βθά. Βϑὶοπρίηρ 88 10 4065 ρτῖποί- 
ΡΆ]γ, {πουρῆ ποῦ δχοϊαβίνοὶυ, ἰο {Π6 ρΌΒροὶ αἰβρθηβαίιοη, 1ῦ 15 ΠΟῪΣ 
ἴπ ργόρτοββ οἵ {]Β]πηθπί, 105 ραγίια], ᾿ποῖριθαῦ ΔΡΡ]Ο  Οη πσχὰβ ἴὸ 
ἐπ ἀεϊνούαποθ οὗ {[Π6 «6τὺὺνὺ8 ἔτοπιὶ Βαῦγ]οθ. Ηθποθ 1ὖ ΤΟΙ͂Ο 8 αὖ ῥγὸ- 
βοΐ οί ἰο {π6 ραβδί δπα {μ6 {αΐαγαο. 

14, Αρατὺ ἔτοτλ Ῥγόρῇθοιθβ μανῖπο ἃ ἀοα]6 τϑίβυθμοθ, Οὐ Βιο. 88 
Ῥ58 ἰβγουρἢ ναγίουβ βίαρϑϑ οἵ ΓΟ] ΒἸτηθηῦ, 10 15 πο Θαβύ [0 βϑραγαίθ 
{μο86 {πᾶ πᾶν θὰ ΕἸ ΠΠ16α αἰγοααν ἔσοια μ6 ὑπ} ]]6ὰ, ΤὍΤη6 
δηὐἶ το ΑΡΟΟΔΙΥρ86 18 {μπουρηῦ ὈΥ Βομιθ ἰο γϑίϑυ. ἴο {1π168 8{1}}} ἔπίατα : 
ΜΓ 8116 οὔπουβ τϑραγα τηοϑὺ οἵ 10 88. δγδαυ δοσοιη}} 156. Υ8 ΚποΥ 
οὗ πο οὐδοῦ ταϑίμοᾶ οὗ δβοογίδϊμιησ δῦ ἅ16 ὑϑα νυν ργοάϊοζίομ5 811} 
[αἴαγο, δηα τ μαὺ αν θ6θη δἰγοδαν δοοοιαρ 15Π64, ἔῃ δη {παὺ οἵ δβίυαγ- 
ἴηρ᾽ ΘΔ ἢ ὈΥ 156] 1π 811 185 ῬΡῃθποιηθηδ, ἀπά 70 ρΊπρ' ΔΟΟΟΓΟΙΗΡΊΥ. 

16. ΤΏ6 ᾿ηὐουργθίου βου] α ἀβοοχίδίη μού Σ᾽ ἃ ῬΥΟΡΏΘΟΥ Ὀδ εἦγο- 
ποϊοσίοαϊ οΥ ποῖ. ἯΥ α ΒαΙϊθνθ {πᾶ ἔδνγ αὐτὸ ὀῃτοποϊορῖοαὶ. Μοβῦ ἃ16 
οὗὨ 16 ΘΟΠΊΥΆΤΥ ομαγδοῖθσ. [10 18 ποί οἵ ἐδδ δββθηθα οἵἨ ῬΥΟΡΠΘΟΥ͂ ἴο 
ΒΡΘαΙς οὗὨ ἰἴπηθ8, δχοθρὺ ἴῃ ὙΘΥΥ͂ βθπθῦαὶ ἰθυωϑβ. [Ὁ ἀ068 ποῦ ὑβυδ!]ν 
ΒΡΘΟΙΥ ἀαέο5 πα ροτὶοάδ. 

16. ΤΆ ἃ ῬΡγορΡΘΟΥ Ὀ6 ὑπ] ΟΠγομο]οριοαὶ, πὸ ᾿ἰπκ οὗ 1Ὁ οδῃ 6 86- 
ΘΟ }15Π64 1η τλοτα {πϑ ἃ 851η0}6 ουθηΐ. 

17. Τὸ 15. τοδηϊδδεῦ ὑμαῦ Ῥγόρβθοῖθβ όσα οίνθῃ ποῦ ἴο Ὁ ,ΔΕΙΥ 
οὐδ ΟΥ̓ ΘΔ] ησ' τηθπ ἴο ΤΌγακπον ουθηΐβ. ϑΌΟἢ [Ὀγ Κπου]θᾶρθ 
Ὅουα αν Ὀθθῃ ἱποοηβιβίθη ψι {πΠ6 τηογὰϊ σονουῃταθηῦ οὗ {Π6 
νοῦα, Ἡδπμοθ δὴ ἱπίεγργοίαίίοη δ χϑα ἴο ἃ ργϑαϊοϊοη ΟΥ̓ ῬΕΙΒΟΏΒ 
ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΥΑΥΎῪ ὙΠ {86 Ῥτορμθῦ ΟΥ ᾿Ἰνιηρ ΒΟῸΠ 8 6, οδῃ ΥΘΠΑ͂ΘΙ ΠΟ 
αἱ ἰο 5. Ηρηοσθδ αἷδο γα ηδϑα ποῦ αἰὐοπιρὺ ἃ ραγίϊσμίαν τα αἰδέϊποΐ 
δχρίαμδίλομ οὗ ἔμοβα ψβῖο τϑηιαΐη ἰο 6 ΚΠΗ]16Δ, ΤῊ σσοτα ἴο 
ἄοτῖνο ἔσο ἔβουη 8ῃ ΔΌΜ ΠΥ ἴο ργθαϊοῦ ξαύαγο ονυθηΐβ, ΒΔΟΠ. ΠΟ τηδῃ 
οδη ΔΟΑΌΪΓΘ. 

18. ϑοιιθ ρυοριθοῖββ 81:6 ο δ6 ἱπίογργοίθα ΕΠ ΟΠΙΥ ΠΥ ἐποὶν 
ονοηίβΌ ΤὨΐβ ΔΡΡΙ168, μουγανοῦ, ΤΏΘΥΘΪΥ (0 8ρεοϊχἧς ργοάϊοίίοη8. ΒΌ 
[ῸΣ δχϑωρίθ 88 Ὀϑίοηρ ἴο Ῥϑύβοῃβ; ἰὸ 1π6 Μοββίδῃ, 818 ον, [1ἴ6, ἀπα 

ἄφραιῃ. Βαῦ ρυόρββοῖββ οὗ {Π18 παίατθ ἃγΘ σοπιραγδίν οἷ Υ ἔθνσ, Μοβὺ 
τοϊαίθ ἰο δὐϑηΐβ, ἱπῆμπθηοθβ, ἈρΌΠοΪθθ. ἼΤΠ686 816 σ,ΘΏΘΙΑΙ, νΑρΊ6, 

᾿ηἀιθποι, ὙΒΘα ἐπογοίοσο {μ6 Ὁ τὰ {014Π164, {π6 ὀνθηΐβ 40 ποὺ δὖ 
ὁπο8 ἸΔθπιἶν {ποιυβοῖνοβ τα ὑμ6 απίϊοιραίοα ἀθοϊαγαίίοπ οὗὨ {μθπὶ. 
ΜΔΩΥ {πϊηρβ τηΔῪ τηᾶῖκο τῷ ἀπο] ἴο τααιῖ ὕπ6 βθηβ6 οὗἩ ρυόρἤθοῖθϑ 
ἴῃ {86 ονϑηίβ {014ΠΠῚπρ' ἐμοὶ. 6 πϑϑᾶ ομἱἹὺ σϑίο ο ἐΐε βϑαὶς διὰ 
ἐγιιπιροία οὗ 16 Αροοαίγρβθ ϑύγοΙΥ Ἰπίοιργούουβ ΓἘΠ8Ὸ ΒΌρΡροβα {πα΄ 
ταοβί 1 πού 811 οὗ ἰβθα ἃγθ ραϑίν βᾶνθ ἔθ πα νοσῪ στοῦ ΡΟ] ΧΙ 1ῃ 

αβοογίδιπίηρ' [86 Βἰβίοσιοαι θυθηΐβ Π] Δ] Ππρ μοι. ΤῊΘ ΒΥγΆ 0018 8.6 
Οὔβοατο. 16 ἀοβουρθίομβ ἃτ6 ἴῃ {86 ἈγρουΡΟΪ 104] ἰαηριδρο ἀπά 
γἱν! 4 Ἰτααρ ΤΥ οὗ ΡΟΘΥ. ὙΤἸΏΘΓΘ 15 δῃ ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ 8}] Θῃτοπο]ορίοδὶ 
ποίαϊοη. Παΐοθϑ α16 ποῦ ρἴνϑῃ ; Οὐ 1{ {Π6 0 6, {Π6 πυτηροΥ5 βίδπα ἔῸΥ 
1πἀοβηῖία οὐ τουπα ομθ8. Ηθδηοθ6 ἃ]] 15 ἀποθγίδιη. 

19. Τὴ {86 οοπιραίαίίοῃ οὗἉ (ΐτπθ, ἃ ἀν ἄοθβ ποῦ πλθϑῃ ἃ ψ6α], ὉΠ- 

» ὅρα ἘΔΌοτ᾽ 5 Ὠἰβϑοσίδιίίοῃ οὐ [μΠ6 Ῥτορῃθοΐ68, 826.) γ0]. 1, ᾿. 9. Ῥτοΐδος, 
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1655 10 Β6 βρθοιβοδ!ν δββουτίθα ἰο ἄο βδο. Νοιῖβουῦ 15 ἃ τοϑοῆ δαυϊναϊθηῦ 
ἴο ϑουθη ὙθᾶτθΒ. Α ἀΑΥ 185. ἃ ἄαψ, δια ποίμϊηρ 6ἷβθ. ὍΤῃ8 ψογὰ πηαβὲ 
οἴου Ὅ6 ἰλκϑη ἴπ 108 ΟΥ̓ΔΙΠΔΙΎ Β6η86, ΟΥ̓] ΔΘ ἤπΙο]γ, ουηθίτηθβ 16 
ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο 6 υϑοᾷ ἴῃ [π6 0η6, 8δπά Ββοτηθίϊηρβ ἴῃ [Π6 Οὐ υ' δοοθρία- 
οη. Τῆ6 Ζαΐίογ" οΥἩ Ἰαεί ἀαγ8, ταθϑῃ ἐΐ6 φοβροῖ ἀἰβροηδβαϊζίοη. 

ΤΊ 15 ὙΒΟΙΥ ἱποοσγγθοῦ [0 ϑῇσμ, “ς [ῃδὺ ἤθη ἐλ6 ἰαΐέογ ἀαγ5 διὰ ἐΐ6 
ἴαδὲ ἄαγϑο ᾶτ6 Βρόίκθῃ οὗ ργορμϑίι δ !ν, ἐπ ἐλο ει Ἵ δξέαπιθπέ, [ΠΘῪ ὈΘαΣ 
ἔψο δηθτοιυ ἀπογοηύ βρη βοδ.οΠ8." 

20. Ῥτορβθοῖθβ 8γ6 ΒοΟπλ 65 ἀρ! γουθα ἴῃ {πΠ6 ἰδηρταρο οὗ οοι- 
τηϑη, ΔΡΎΘΘΟΔΡΙΥ ο {π6 Ἰάΐοτα οὗὨ {π6 ἩΘΌτον, ἀπά οὐδοῦ οτιθηΐαὶ ἰδῃ- 
σύυθροβ. Υ̓μδὺ 18 βαΐυτα 185 ῥῬγθβθηίθα τὰ 1Π6 ἔοστα οὔ ἂῃ Ἰπ)αποίίοῃ. 
ὝΥμθα {ππ8 οοτημηϊδδιοποά ὈΥ (ἀοα ἰο ἀθοίατο ἃ ὑπῖπρ' βαύαχο, [86 Ρτο- 
Ρμοίβ Βρθδκ 88 17 {π6ὺ μδὰ Ῥδθϑὴ δρροϊπίρα ἰο ἀο 10 {Ποτηβεῖνθα, Οἵ 
{μ18 τ μᾶνθ ἃ ροοᾷ Θχϑηρ]θ ἴῃ 1588. νἱ. 9, 10.: ““(ἀο δηᾶ {6}] {15 
Ῥθορ]θ, Ηδϑᾶῦ γα ᾿π4664, Ραῦ υπαογβίαπα ποῦ, ἀηᾶ 8566 γ8 Ἰπάθϑὰ μαΐ 
Ῥοιοοῖνα πού. Μδκο {π6 Βοατύ οὐ {8186 Ῥθορὶβ ἔδί, δἀπα πλαῖζο {Π6]1Ὁ 
Θᾶ15 ἩΘΑΥΥ, δηᾷ βαὺ {μον ΘΥ68; 6ϑὺ Π6 0 566 τ {Π 6} Θγ685, ἀπά 
ἢρὰῦ 1 {ποῖν οατβ, δα πἀπαογβίδηα τὰ {ποῖν μοαγί, ἀπ ὁομνοσί, 
απ 6 μρα]οᾶ:" ὦ, 6. γ86 588}} ΒΌΓΟΙΥ ἄθὰνῦ Ὀαύὺ ποὺ ππαογβίδηα : δηᾶ 
γα 5818} ΒΌΓΟΙΥ 566, ας Μ{0}}} ποῦ Ῥϑοαϊνθ : ῬΤΌΠΟΌηΟΘ ὑπο} μϑαγίβ [0 
δ 156 Ώ51016, τοϊποίατπῦ ἴο ΠοΆΥ δηᾶ οὔον {86 ἰσατῃ, ὅο. ὅτο.2 

21. Τη6 Αροβῇ!ο Ῥϑίϑι δβέστηβ οἵ ϑνϑῦυ ΟἹα Τϑϑίασηθηῦ ῬγΟΡΉΘΟΥ, 
ἐμαὶ 10 15 ποῦ ἰδίας ἐπιλύσεως, ὈΥ͂ πΒΙΟΝ ῬῃγαΒ6 νγο ἀὁ πού υπαογβίδπα 
ἢ Ἡ ΟΥΒΙΟΥ δῃᾶ οἴϊιοῖβ δοζεϊπίογργοίαϊξίζοτι ΟΥ ἐΐ5 οισπ ἐπιέθγρυϑέον, Ὀπὺ 
97 οποὺς οἱση ἱπίογργοίαίίοη. ὙΠ6 Ῥχορμθίβ σσοσθ ποὺ οὔ {μϑηλβαίναϑ 
Ἰπίογργθίθιβ οὐ (16 ἀϊνιημθ οουπβοὶβ ΤΉΘΥ σογθ ἰθα ἴο αὐΐον ὑμ61" 
δχροβιοηβ οἵ Οοαἶβ ν1}}, ποῦ ὈΥ {π6 βυρσροδβίοι οὗἁ {ΠΘῚΥ Ονγα ταϊηα8, 
Ῥαΐ ὈΥ πὸ ἩοΙν Οαἰοβῦ,. Αοοοτάϊμηρ' ἰο 1818 νον οὗ {Ππ|ὸ Ῥάββαρβ, [86 
οΆποη οἵ Ηουβίθυ, ἐμπαῦ Ὧ8. ΤῸ ῬὈΓΟΡΏΘΟΥ 18 15. οὐγῇ ἰηίθυργοίθι, (Π6 
Β6η86 ΟΕ 680} “18 ἴο Ὀ6 βουρῃῃῦ ἴῃ {ῃ6 δνθηίΐβ οἵ {π6 νγουα δηὰ 1η τῇ8 
Βδιτλοηῦ οὗ [μ6 ρτορβϑίϊο ψυϊηρβ σαῖμοῦ ὑμᾶπ ἴθ {86 ὈάγΘ ἐθυτηβ οὗ 
ΔΩ͂ Β' προ ργοδιοίίοη," 5 4118 1ὸ [16 στοιπᾶ. ἱπάθϑα 10 18. ΒΙΡΆΪΥ 
οδ]θοϊομα]6; δπᾶ δνθῃ 1 (Ο]ονγθα οου]Ἱὰ 1θδα ὧο ΠΟ βιαοοεββίαι! το- 
ΒΕ], ᾿ 

22, Τῦ 1θ. ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ (0 ΟΟΙραΓ6 ἰμ6 ἰδησταθο δηα ΒυταΡο]5 οὗ {88 
Αροοδῖνρβο τι [86 ΟἹ Ταβίασμθπῦ Ῥυορθοῖθθ, θβρθοίδ!ν πη 
Τδηΐοὶ δια ἘΖοῖκῖο]. ὙΤΠ6 ἀϊοίίομ 18 βίσοηρὶν ἩΘΌΓαΙβοα, δηᾶ {Π6 
ἸΩΔΡΌΓΥ ἰδ 6 158, μοίηρ' ἰουπᾶεα ἀροη 1πΠ6 Η οῦτον Ροθίβ. 

23, ΤᾺ6 Κίηράοπι ΜΒΙΟΙ 18 π6 βαρ]θοῦ οὗ {πμ6 Αροοδῖγρβθ 18 ποΐ 
ἃ. ἰδαροᾺ} Ὀυὺ ἃ βριτἰῦαδ! ὁπ6. ὙΠ6 ῥγοόρτθββ οὗ {86 Ομ γϑίδῃ τα ]}- 
σΐἷομ 18 ἀερίοίθά, 118 βυοοθββο δηᾷ πὶ ἰσσηρῃ. ΤὨίηρβ ὑπαΐ ῥσο- 
τηοἰοα οὐ τοίατᾶθα 10 ἀγα τηθηίϊοπθα ΟὨΪΥ 1 ΒΌΒΟΥΎΙΘΠΟΘ (0 {Π6 οΠ6 
οβ]οοῦ, 

24, ΤΒδ ἰμἰουργοίο βμουἹᾶ συδτὰ ἀραϊπδῦ [μ6 αβοϊπδίίηρ Ἰάρα οἵ 
ΔΡΡΙΣ Ωρ; ραββίηρ' Θυθῃΐβ 1 818 οὐ ΔΑΥ 88 Δοίθ ΠΥ {ὉΠ Π]Π]1ηρ' ρατϊοα]δΓ 

ῥγϑαϊοίΐουβ. ΤῊΪΒ ΟΥΤΟΥ 888 66 οἵγαπ οοιητηλ θα, ΑΘΓ ΒΊΤΩΒ6]}, 

Ὑ0 οἰ αν ἀϊβοθυμθα {π6 ἀδπροΥ, 86}1] πο 1Ὁ 1ῃ γϑυῖουβ Ἰηβίδ 068. 

1 ῬΔΡΟΥ, νο]. 1. Ρ. 80. 2. ὅ'βο ᾿ῦ Ηογθηθαί 68, Ὁ, ὅθ2. 
8. 366 ΗΟΥΙΒΙΟΥΒ ΘΘΙΤΉΟΏΒ, βθύαοῃ Οἡ ῬΡΟΙῸΤ 1, 20, 

ΠΗ4 
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ΟΗΑΡ, ΧΙ. 

ΟΝ ΤῊ ῬὈΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ἹΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΞΟΕΙΡΙΌΕΞΕ. 

ΤῊ ϑϑουϊρίαταβ ἱπβίσασῦ ταϑηκὶπα ἴπ ἀπ δγθαῦ τῃθίμῃοάθ. Νοῦ ΟὨΪΥ 

ἄο μου οοπίαϊῃ ῥγορθοῖθβ ἀπά ᾿ἰβύου!θβ, θαὺ {μ6ν ἀο]πϑαΐθ ομᾶτδο- 

618 αἷβοι [ἡ {πὸ τρϑῆποῦ {Π6Ὺ ῬΓθϑθηῦ αοοίγη65 ΤοῸΥ ΟἹ δϑοοθρίδῃοα. 

ΤΉ686 ἀοοίτῖπδβ δῖα δἀάδαοβᾶ ἴῃ νϑτῖουϑ ταοᾶθβ. ΤΉΘΥ 8716 οοῃίθί θα 

ἴῃ Ῥγθοθρίβ Πα Ῥγουη8885 88 Ὑ76] ἃ 8 ἴῃ ροβιένα δῇηττηδίϊοηβ. ὙΠΘΓΘ 

15 πὸ ργθοθρῦ Ὑμιοῖ ἄο68 ποῦ ἸΠγΟΪγ6 ἃ ἀοοίχϊπο; {μ6γθ 15 πὸ ἀοοίτη8 

ΗΟ 4068 ποὲ ἱποῖίπᾶο ἃ ργοιαῖβθ. Ὑϑί 1ῦ 18. πού ἀϊβῆσα] ὑο αἰδίϊη- 

συΐθῃ πῖμαῦ ἃγθ βυδ!]Υ ΚΠΟΥΤΩ 88 ἀοοίγῖπος ἴτοτα φγθοθρίβ ἀπά ρῖὸ- 

τπήβοσ, 36 88.811 ἐπουθίοσα βρϑαὶς οἵ ἴμϑῖα βθρδγδίθί υ, 85 1 ἃ8 ὙΠ61: 

Ἰηϊογργοίδθοι 18 ὁομοοιπθᾶ. Αὖ Ῥγθβθηῦ 10 185 ποῦ ΟἿΪΓ ῬΧΟΥΪΏ66 ἴο 

ΟἸΆΒΒν ἀπ δυτδηρο [6 ἀοοίγη685 οὗ Θοσιρίατθ, ΟΥὨ Το ἔογπι {μθῖὴ 1ηἴο 

ἃ δγβίθῃῃ. ϑυβίθιηδιιο {μΘΟ]ΟΟῪ (0688 {μ156. [1 15 108 ὈαΒΙΠ688 ἴο 60]- 

Ἰδοῦ δπᾷ οοταδῖπο {πϑιὶ 411 ἴα {μοῖν Ῥγοροὺ ρΙ8068 δπᾶ τ δίϊομβ, ὑπαῦ 

ΠΟΥ ταῦ Ὀ6 βἰυάϊοα ἰοροίμου, Τὸ ἀο (818 Ὁβογουραιν τὖ πσου]Ἱὰ Ρ6 

ΠΘΟΘΒΒΘΙΥ͂ (0 ἰηγοδίϊσαϊα (μ6 ἀθργ668 οἵ Ἰηβρ᾽ταῦοι Ὀ6]οηρίηρ' ἰο {Π6 

ῥιορμοῦοαὶ, ἀοοίγιμαὶ, δπᾶ Εἰϑίοτιοαὶ υυϊπηρθ γοβρθοίνϑυ ; {π6 ἴη- 

ἤἥποποδ οὔ ἔδε ἐμαϊυϊάμαϊίέψ οἵ [88 ΔαϊμοΥβ ἀροῃ {Π 61} ᾿πΒριγοη; ἐλθ 

σοοαβίοπαϊ εἰιαγαοίον Ὀοϊοπρίπρ; ἰο {86 ῬοΟΙκΒ ἴῃ οοππθοίζοι 1 {ποῖτ 

τηβρίγαζίοι ; 8π ἐΐδ παξιιγ6 ἃ8 Ὑ7611 88 ἐπέ ἄοσγοο οἵ ὈΪΌ]1οΑΙ] ἀσοοηιηιο-- 

ἀαξοη. ΤᾺΘ Ἰαςτο. ᾽πὶ ρα ουϊαν μ88 8 Βρθοϊαὶ Ῥθασίησ' ἀροι βουιρύαταὶ 

ἀοοίτῖποθ. Ηρτο πιρῶρ Ὅὃ6 βονγῃ ὑμ6 ὩΘΟΘΘΒΙΓΥ οὗ ΘΟΘΟΙΏΙ Δ ΟΠ. 

ΤῊ6 ἱπίουργοία. ταϊρΐ ᾿παϊοαΐθ ϑοοοιατηοαδίιοηθ σγϊοῇ τϑϑρθού ἐλ 

Ὥτγηι, δᾶ ἴμοβα σοὶ τοαΐο ἐο ἐδ 6 6586Π66 οὗ τουϑϊαίίοῃ [{{πᾶϑὺ {Π6 

Ἰαίον, γχο ΒΒου]ᾶ ἀἰβθϊησυῖθῃ {πο86 ἴῃ {86 ΟἹά Τοβίαπιθηῦ 8.56 1ᾳ Π6 

Νεν. ὙΥ ΗΝ τοϑροοῦ ἰο ἴμ6 Νθαν Τοϑίατηθηῦ, γ76 ταϊραῦ ρῬοϊηῦ ουΐ 

λοδοτηταοδαξίοιβ ἴα [86 ἀϊδοουτβοβ οὗ Ογῖβῦ, ἴῃ {61 ΘΣργΘββίοηβ δπα 

γαϊοοϊπδθοη, 80 ἃ8 [0 5807 {88 σϑηθγα! ἀἰγθοῦοη οἵ Ὠ18 ἐθδοηρ. 

Αβἴου. τμῖβ, δοθοιητηοδαϊϊομβ ἴῃ {86 ἰοδοβίηρ οὗ [86 ΘΡοβί]65. ψουἹὰ 

τοτηαΐῃ [0 δα ποιϊοοᾶ, Εἰνουῦ τοβοοίίπρ' ἱπίουρσθύον οὗ δουϊρίατο ν7}}} 

Ῥογοδϑῖνα {παῦ [Π 688 876 ὑορὶοβ οὗ πο μἰρμοϑϑῦ Ἰτηρονίϑηοθ δηα ἀβ]οδοΥ, 

ἀθιηδηίηρ [μ6 ΔΡΉΠ1ῸΥ οὗ ἃ πρδβίθυ [ο ἀἸβοῦδδ ἴθι ἐμπογουρῆϊν. ὙΥΒο- 

δυο ποιὰ φργοοθϑᾶ 1ὰ {86 τἱραῦ ἸηΘΠΠΘΥ ἴο ἔγΆτηθ ἃ βυβίθια οἵ ἀοο- 

ἐτῖπο οαἱὐ ὁ {Π6 δοαϊογβα δἰ θηΐβ οαοπίαϊποα ἴὰ {86 ΒΙ10]6, τηϑδῦ μᾶνθ 

αοττοοῖ ἰάοαβ οὗ βαοῖ τοδύζοιβ, οἶδ 15 ἀοοίτῖηαὶ οὐοϑά, μου  ο8γ6- 

[ὉΠ] οοἸ]οοῖορα Αὐᾶ οοπᾶοπθοᾶ, ψ1}1} παπῦ ἃ στρ Ὀ 8818, δὴ Ὀ6. ΘΑ ΒΥ 

οὐοείσονη. Αὖ φῬγθβοηῦ, 576. 581} ΟὨΪΥ͂ γοΐου το {86 ἀπἴργθμοο Ὀ6- 

ὕγϑϑη {π6 ἐοδομίηρϑ οὗ 6888 ΟἸτἰϑῦ δηα {86 ΔΡΟΒ[168: βῖποθ {86 ἤππάδ- 

ΤΑ6Ή{4] ἀοοίτϊηοβ οὗ Ο Υἰβ δ μ  ΕΥ τὸ ἔουπᾶ αἰπιοβῦ βχο  αβῖν ον 1η {Πιοιη. 

Ὑ76 ργθβύπαθ ὑπᾶῦ ποόπα οδῃ [81] ἰο ποίϊοθ {μα ἐμοτθ ὁ ἃ αἴ θη 06 

Βοΐπσδοη ἐβθα, Τμ6 ἀϊνουβιιῖθβ ἀρρθᾶῦ ἱπ {π6 βϑίθοῦοῃ, ἀθυθὶορ- 

ταθπί, ἀπά βρβοϊδ! γ. Τὸ δσρίδιῃ ὕμθτ, Ὁ70 {Πποοτῖθβ βᾶγθ θθθη ῥτγο- 

Ροππᾶρᾶ. [ἢ {π6 ὁπ6, ὑπ ΒΆ;ΩΘ ἐμεορηθιιδέϊο ναϊαθ 15 αἰταοηθα ἴο {Π6 

ἸοδΕ ᾿ηδοηβιἄουαθ]α ψοτᾶβ οὗ [μ6 δροβίί8δβ δπᾷ {86 τηοβύ Ἱπηρογίδῃΐ 

τηβέσασξοηβ οὗ {π6 Βδάδοπιοσ. ΑΟΘΟγΔΙΠΡῚΥ δαοὰ αἰ θυθηοθθ ἅτῸ θχ- 

Ῥἱαλποα Ὁ διό ἀευεϊορπιοπέ 4} ἐγ. Ομ τῖϑὲ ππβ6 1 ἀπίοϊάοα ἐγαΐῃ 
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1ο [15 ἀ15010165 1ῃ 8ὴ ἱπιρογίθοὺ ἀβριθθ. Ηὸ τϑυθα]ϑᾶ 1ὖ θαΐ ρῬαυ8}}γ, 
οσσῖηρ; ἰο {86 δἰαΐθ οἵ {Π6 τη] 45 τα ἢ ΒΊΟἢ 6 ᾿νδα ΤΊΟΓΘ ἱτητηθαϊδίο  Υ 
ἰο 4641. Ἠΐδ :πἰοπμαᾶρα, μοόσονον, ὑμπαὺ 10 Βῃου]α 6 ῥγορτοββῖνοὶυ 46- 
γϑὶοροᾶ ἀπᾶον {μ6 ἀϊτθοίίοι οὗ {μ6 Ηοἷγ ϑριστύ, 45 86 δαμογθπίβ οὗ 
ΟΒυιβύϊδηιον ουδάσδ! ν Ὀθοαηθ ΤΟΥ͂Θ ΒΒΟΘΡΌ]6 οὗἁἨ ΒΊΡΉ αἸΒοΟΙΟΒΌΓΘΒ, 
ΤΏΟΓΘ ΘἈΡΔΌ]6 οὗ υπἀουβίδηαίηρ δπηα Δρρυθοϊδίϊηρ' ἐγαίῃ, ΤΠ6Υ σϑοοῖνεα 
τὸ ἴτοτὰ {86 Ὡροβίϊθ5 δηα {Πι6 1} αββοοιδίββ, δοοογάϊῃσ ἴο 86 Μ1}} οὗ 
{ποῖν ἀϊνῖηο Μαβίου, ἴῃ ἃ τηοτο Θοιηρί οί βία. 

ὟΥ6 ἄο ποῖ δπί σου οοϊμοῖαθ τι {818 σίου. Του ύ1688 10 15 ἐγ 6 
ἰο ἃ σγβαύ δχίθπί: θυΐύ ΘΥΤΟΥ 15 τϊχϑα ΠΡ ὙΠῸῈΠ 10. Τὺ 1Β 1140]6 ἰο {86 
οδ]θοίϊοῃ οἵ οδιυβίηρ' {πΠ6 ἐθβομῖηρβ οἵ {ῃ6 Δροβίϊθβ ἰο Ὀ6 ργϑίδσγϑα ἴο 
{μοβα οὗ Ομυῖβὸ; οἵ τοβισιοπρ' {π6 Ἰαὐξοι, δπα οὐ Ἰδδαϊηρ {π6 ομασο 
ἰο 14 1561 ἊΡ Ὧ1 τθοσο ὈΥ τηθδη8 οὗ 86 ἘΣ ριβίϊθβ ο {86 Βοπιδηβ 
αηα ΗόΡτονβ {π8ῃ ὈΥ {86 ούτθοη οα {π6 Μοιηύ, ΒΥ βιο} ἃΒ Βο]α [{, 
οαὐἰθοβαταθηβ Ὑ011}} δἰσλοδὺ ἀπδυοι δ] Ὀ6 ἐδαρηὺ {πΠ6 Ῥααΐιπο ὑΠμΘοΟΪ ΟΟῪ 
[0 {μ6 πορϊοοῦ οὗὨ [16 Μεββίδηϊο 1056}. ΟἸ]αάσθη 71} 6 ἴδια ]Π]Ἰατιβϑα 
τ ἐμ6 οὐδοῦ δπᾶ τηϑίαρῃγβιοαὶ ἰθδοβίηρα οὐ Ῥαϑα], ταῦμϑι ὑμδη 
{86 5Βτηρῖο Ἰθββοπβ οἵ Ομ σῖβῦ, Νοῦ {μαῦ {μ6 ὕνγο γϑ ἐβϑοπέϊαϊζῳῃ ἀΪΚΘ : 
Ῥαὺ ὑπαὺ ἴῃ {86 βγβίδθια τϑίοστθα τὸ ἐπ6 ὑθοιϊηρβ ΟΕ ΟἸ σὶδὺ 8΄Γ6. ΟὨ]Υ͂ 
{86 σόστα, Μ Ά116 [88 ὡροβίο!ο τυϊθηρβ οοπίαϊα {86 ἤονγουβ δηα ἤλαϊ. 
ΤΟ Ἰπάϊνιἀλ} γ οὗὨ {86 ἀροβί65 15 ἰδ ἴοο τασοι ουὐ οὗ βσδύ 1ῃ 1: 
δηᾷ (μ6 νἱον οὗ ἱπβριγαθίομ αββατμηθα, ἡγ 10} 18 (Π6 (ἀαββθηῖδη 016, 

ἈΡΡΌΘΑΥΒ 0 18 τὐίουῦ ππίθηθ]6.ἢ 
ΤῊΘ οὐμαὺ ἰΏΘΟΥΥ, τ μὶοι μα5 Ὀθ66η ΘΟΙΥΘΟΙΥ ἰθιτηθᾶ {86 Βοοὶ- 

πΐδῃ οπ6, 15 5.1 τόσο οβ] ο [οη80]6, θθοδαβθ Ὁ πϑρ]θοίβ μ6 ρῥυιη- 

οἶρῖ6 οὗ δοοοπαιηοδαίίομ, δπᾶ μα8 τϑραγα ἰοὸ ἱπάϊ νι ἀμ} ] }ΠῪ δ΄οπμθ. [ 
ἄοοβ ποὺ ὑϑοορη8β8 ῬΥΟρΡΊΘ58, μαὺ {Π6 Ορροβῖίθ; ΓῸΥ {Π6 Δροβί!88 8.6 
τοργεβθηίθᾷ 48 Βανίπρ Ραῦ ἱπηρου ΘΕ] ΘΟ ρτθμθπᾶθα ἀπα βϑῦ [Όυ!Ὰ 

1λ6 ἀοοίχϊηθβ οὔ ἐποὶν ἀϊνπο Μαβίοσ. [ἢ {Π15 τηᾶῆποῦ ΒΘνθίδίο 15 
γἰγίθ Πν τοἀπορα ἰο ἐπ6 ἀἰβοοῦγβοβ οὗ «6505 ΟἸγιθῦ; δῃὰ ἐπθ δροβ- 

το! 1.8] Θρ βι 165 τ ἀδρτθοιϊθᾶ, Ῥαυ] 5 ται ῃρΒ Θβρθοὶδ!]ΠῪ ἃγ6 ἈΠ] ΒΕ 

Ἰαᾶροᾶ. ὙΒ6 ΤΠΘΟΥΥ Ἰορί Αγ οαττιθα οαὖ 18 τηοϑὺ ῬθγὨ]ΟΙΟα8, ὈΘΟΔΊΙ89 
τ οοπάυοίβ ἰο {886 οοποϊαβίοη {παὺ {86 Ἰοδάϊπρ' θρ 8.168 οὗ [86 Νὸν 
Τοβίαμηθηῦ 16 {]} οἵἉ ταϊβίδίκββ. 

ΤΠοτΘ ἀγα ἔδγθο {μῖπρθ ΒΊΟΝ νγα ἸΟΟΙς προπ 88 οἰ βδι]Υ ἀθιποη- 

βίχϑθ]8 ἴῃ [86 ψυϊζουβ οὐ {μ6 ϑογίρθυτοβ, δῃᾶ σοι βοῦν ἐορϑίμοῦ ἴο 

Βοῖνϑ {μ6 Ῥγόῦίθια, μον [μ6 αἰ νου 185 ἴῃ 116 ἐθδομῖηρβ οὗ (μγῖδὺ ἀπὰ 

ἴμοβθ οὐ ιῖβ δροβίίθβ ἃ ἰο θ6 θχρὶαἰπθᾶ, Νοιῦμοι ὑπ θχύγθιηθ 

οὐΐμβοᾶοχ ποῦ [με ϑοοϊηϊαπ βοϊαίίζου. βαβοθβ ἴο οἷθαῦ 10 ἊΡ Ββαβίδο- 

ἰουῖγ. ὙῈᾺ6 ἰδγθο ρεϊποῖρ]θβ τὸ 4146 ἠο 476 [8086 οὗἉ ἐπαϊτοϊάἀιαιέν, 
οσοαδιοπαζιενψ, να ἀαοσοοηιπιοααξοη. 

1. ΤῊ ρεϊμοῖρ!ο οὗ ἐπαϊοϊαμαϊέψ, τυ οι. Ῥυθβθηΐβ ὅο τι8 [ἢ 6 δροβί θβ 

85. {Β᾽πΚίηρ' ἀραπίβ χσϑίαϊπίπρ' [π6 ῬΘΟΌ]Ιδν 518 ἀπά Ὀϑηῦ οἵ ΤΠ6 1. 1Π- 

το]]Πδούααϊ πα ταοταὶ ρονγοῖθ--- ἐμοῖς οοπβά υϊοπδι ἰθταρθγαχηθηῦ ἀπᾶ 

ἰθμδποῖθα ποὺ πβίδπάϊηρ ἀπᾷ ἴῃ ὉΠ απο τ  {λ6 ᾿περι τίου ΤΏΘΥ 

Ῥοββθββρᾷ --- ἰϑδ 48. 8, ὙΠ116 δοκπον)θαρίπρ ἴθ ὕμοῖα ἃ τϑϑὶ οηά 
ὀοσίθῖῃ ἱμδρί τα ϊου ὙΒΘΥΘΌΥ ΒΟΥ Ὀϑοῦτηθ ἰτπ6 συϊάο68 10 {86 οατος 
ἴῃ τοβρϑοῦ ἰο σοπογαΐ αἰϊγοοίοη, ἴο οοποίαᾶο ἐμαῦ {πον μα ἃ ραχγθαὶ 

1 366 (ἸΒΙΠΘγῖοι, Μαπποῖ ἃ Ἠογπιομουιίαιιο, Ρ. 8518. ὃ 187. 



474 Ἀιδπεαί Πηξογργείξαξέοπ. 

Δ Ἰποοιηρίοίο ἱπδριταῦίοθ. [0 ψὰβ ποὺ {Ὁ]1] δῃὰ πηΐνοσγεαὶ, θυ)- 
Ὀγϑοῖπο 811] δβρθοΐίβ ἀπά ρδυίουαῖβ οὗ 84 βρ]θοῦ; ΠΟΙ͂ γγὰβ 10 1η- 
οἰαδῖνο οἵ 411 ἰορῖοβι [ἢ βοσί, 1Ὁ γγὰϑ ρατθδὶ, δηα, 80 ἴδ, ᾿τπηρογίβοί, 
Ἡδποδ {ποῖν ἰβδοδίηρ' νγὰβϑ ᾿τῖου (0 ὑμαὺ οἵ «688 Ομ σῖϑύ. [Ὁ νγαϑ 
ποῖ δυσοόηθοῦβ: Ὀυΐ 1 88 1658 δβοϊαίθ, [685 ἴγθϑ τότ 411 Ὠππηδη 
1468, 1688 οοιωρίθίῖθβ. ὙΒοονοῦ τϑϑᾶβ {π6 Αοίβ οὗ {π6 Αροβῇϊββ, 
Θβρϑβοΐδγ ψμαῦ 15 τοϊαῦθα ἴῃ [ῃ6 δββθι]ν αὖ «6Υβαίθτη υθβρθοίίηρ' 
1η6 ἀἰδουββίουβ [86 δΔροβίίθβ Ββαὰ (Αοίβ χν.), ψ11}} ποὺ δ6 ἀϊβροβϑὰ ἴο 
ἄδην {π15. γα τηᾶὺ 4180 τϑῦου ἴοὸ {π6 αἰ ουθηῦ γα 8 ἴῃ τ] οἢ Ῥδα] 
δια «}4π|68 βρθᾶκ οἵ 7 ῆοδίϊοῃ ; ὑγ8116 {π6 ἐππαδιηθηίαὶ ἃπα οοτη- 
Ρ]οίβ ἀοοίτιηθ οα {π6 βυθ]θοῦ 15 ἰα14 ἀονῃ Ὁ ΟἸτϊβύ, Ηρ ῥγββουῦῖθ88 
ἴουο. ἘδΙΙΝ δηα του ἀγα Ὀὰὺ ΒρθοΙδὶ ἔΌΥΤ8 ἃπα ἀβρϑοίβ οἵ ἤουθ ἕο 
Οοά. Ὑοὺ {86 ἐεδοβίηρ οὗἩ {Π6 δροβίϊθβ 18. βΒβοσῃ ὈΥ {86 ὑβμθοῖγ οὗ 
14 ιν ἀυδ! τίν ἰο ΡῈ ᾿πίθσιου ἰο ἐπὰῦῷ οἵὗἨ ΟἾΓΙδύ ΟΠ]Υ ἴῃ ἔοστη. Τύ 18 
{86 5818 ἐπ 65567.66, ἃ ἴᾺ. ἃΒ {π6 ἱπα νἀ 1Υ οὗ {86 τυϊίουβ ἈΡΌ ΘΔ. 

2, Αραῖπ, ἐΐ6 οοοαβιοπαζίέν ὈΘΙοπρῖπρ ἰο {π6 δροβίο!!ο Ὑυπρϑ 
1τ. 0165 ἃ τοδί 688 ποῦ τ τ ]Υ οἵ όσα, μαΐ οὗ βαθβίδῃοθο, [70 185 8ῃ 
ΔΌΡΠοαμοπ οὗἨ οίθγῃμαὶ σα ἰο οογίαϊη ψδηΐβ, ἀδηροῦβ, ΘΠ ΌΓΟΙΘΒ. 
ΤῊ6 ἀρρ]ιοαύίοη τγαβ Ὀοίῃ προθββαυυ δια τπιβοία]; γοῦ {ῃ6 σου ἰδοῦ 
οὗ 15. Ὀοΐπρ ἃ τροσθ δααδρίδίίοι οἵ δβοϊαίθ ἰσαῦῃ ἰο οχιδίμο οἰτοῦτα- 
βίδιιοθθ ἃπα ἱπῆμπθμποθθ Βμονγ5 108 ἸποοΙὈ]ύθηθδβ οὔ οπαγδοΐοσ [0 
γγὰ5 {Π6 τηϑίσυτηθηῦ Οἵ ῬΥΌΡΎΘΒΒ. 

8. «εοοηπιπιοάαϊίζοη α͵80 δββιδίβ 1ὴ βαρ διηῖηρ [86 ῬΥΟΌΪΘΙα ἴῃ απ168- 
ἐἰοη. Αοοογάϊηρ (0 118, 688 σᾷν (ῃδὺ βυϑύθιω ὙΒ1Οἢ νγ6 (ουτα 
Οπνιϑἐϊαπίΐψ ἴο ἴπ6 ψγουἹα, οφηγσα Ὀοΐῃ 88 γθβρθοῦβ 108 οὐὔἹσὶηῃ δηά ῥτ1η- 
οἶρ]65, θαύ ὃὈγ 16 δηὰ 1016 1ῃ 105 ἀσνθιορπιθηΐθβΌ (ὐπ [Π6 οὐποῦ 
Π8η4, {π6 ἰοδομίηρ οὗ {π6 δροβί]θβ 8ἃ8 δοιαραγθα σι πΠ6 βανιοι Β 
15. Ομαγθοίουιθοα βο]οὶν ὈΥ ἴπ6 δρρ]ιορίϊοη ἀπα ἀθνθὶοριηθηὺ οὗ {μ6 
4815 δἰγραᾶν 1δ14. Βαΐ {6 [ὈΥΤᾺ 156 Το ᾿παϊνιάθπδ), Δπα ὑμογοίου 
1688 σοηιρίοίθ. Τὺ 18 πού τρδυϊζοα ὈΥ ῬΓΟΡΤΘΒΒ: ἴον ἐμοῦ σγου]α ΤΡ ]Υ 
Ββοιηθίμῖηρ' ΔἸ οπ8] ἰο ὑΠ6 πηῖνθυβαὶ ὈΥΠΟΙΡ]68 ἱπου]οαίθα Ὁν [6 
αν] οΟΌΓ ; {Π6 Του παδίϊοη αἰγοδαν ἰδ] 4 Ὁγ ἐμ6 Μαβίου. 185 Δρρ.16 8 δῃά 
Θσχρ αῖηθα, Νοίβμιηρ' 15 αὐ ἀρ ἴο 1{.ἷ 

ΓΠ686. ΤΟΙΊΔΥΚ5 τηυδύ ποῦ ΡῈ (ἰθοιηθα ᾿ῃοοηβιδίθηθ τι νάυϊοῦβ 
ΘΧΡΙΓΘΒΒΙΟΩΒ 1 {86 Νονν Τοβίαηθηῦ τ ]Οἢ ΠΔΥ ΤΟΥ ΤΟ ἴο {Π6 
τη ἴῃ {Π6 ργδβοηῦ οομηθοίΐοη. ΤΉῸΒ 1 185 Ῥγοιαβοα θγῪ {86 ϑανὶουῦῦ 
ἐμαῦ σὴ 16 ριτιῦ οἵ ἐσυαὰα σαπλθ, 6 ββουα ρσαϊαθ [μ6 Δροβί]θβ 
Ἰηΐο 811] ἰχαῖῃ. “41 Πᾶν γοί, ΒαΥ8 ἢ6, “"ΤΩΔΩΥ ἰ(ὨϊπρΒ ἰ0 ΒΔ Ὁπίο 
γοὰ, Ραύ γα οδῃηποῦ θα ἰμθῖα πον. Τμ6 ϑριτιῦ νγὰβ ποῦ ἴο ἰθϑοὶ 
[86 δροβίϊοβ, αἴδον {ποῖ Μαβύου Β Ἀβοθῆϑιοι, ΠΥ ΠΟῪ δ. [10165 οὗ ἀοο6- 
τη οὐ δι, Ὀοοαῦβα ΟἸχιδῦ Πδα βαιά {μαὺ δα δᾶ τωϑάθβ πονῇ ἴο 
{ποῖα αἰΐ ἐξίπιφε ιολίοἢ, δ λαά ᾿δαγά ὁ ἐλ αΐΐογ. ΤῊΘ δριτιῦ ρυμᾶρά 
{μοῖὰ ἴῃΐο 81} πϑοθββασῪ ἰγχαΐῃ, Ὑπδίβοουοσ. (γι μδα στϑνθα]θα ἰοὸ 
[θ. ὍΠΟΥ αϊά πού υπαοχβίδηα ὑμ6 παΐασο πα θαυ ηρ8 οὗ {πΠ6 ἄοο- 
ἰχῖπθ 6 μιδα ἰδυρῶῃύ {πθπὰ 1η [86 ἀΔγ8 οὗ 18 ἤδβι, 108 δοιωργβῃθηβῖνθ 
Θμαγδοῦο δηα συϑἰαίοπβ Ποὺ αἸα ποὺ ρογοοῖνγθ, ΤΠΘΥ Το γ6 ποῦ 8016 
ἴο ἀδνϑὶορ 10; δηα Δοοοι !Πρ]ν (π6 δρισιῦ 16α {Ποῖ ᾿πίο 108 ΘΠ 6 ΠΟΥ, 
Τοἰδίϊομβ, Δηα σϑηῦϊηθ Ὡπίο!απσθ, Ηθ ἰδαρθῦ {μ6πὶ ἔο 566 Ὀοίξοσ {Π6 
ἐγατῃ (ΠοΥ δα μραγα Ὀοίοσο. 

1 366 ΟΒ]]ο:16 Ὁ, Ρ. 845. 
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ΤῊΘ φγεαΐ βουτοθ οὗ ψμδῦ 15 ἰοττηθά ἀοοίτιηα] ΤΠΘΟΪΟΡῪ 15 μ6 Νὸεν 
Τοβίδιηθηί. αΑαπᾶᾷ να οίϊονο {παῦ {μ6 ἀροβίο!ο ΕΣ Ιβί]65. ἢν Ὀθθῃ 
ἴοο το τοραγάθα, ἃ8 1 {Π6Ὺ 6 γα ἃ}} Ῥαΐ {86 5016 ἐθαπίαϊη ΠΟΘ 
10 βου 6 βουρῃβύ. ὍὙμθ (ἀοβροὶβ οοῃίδιηἷπρ 1Πῃ6 ἰβδοβίηρβ οὗ 
ΟἸγῖδῦ μαναὰ ποὺ β6θῃ ϑεβιοϊοηείῳ αὐτο θα ἴο Ὁ ὑπ6 οὕ ποάοχ. Βοίῃ 
Βῃου!α ΡῈ ἐδκβθῃ ἰορϑίμου 88 {π6 ὁη6 γε οὗ δι, ποιύμπον Ῥοὶπρ 
Βα οταΙπαίθα ἰοὸ {μ6 οὗμον σψιϊπουαῦ ἃ σοοα γσϑᾶβοῃ, ἰϑαβδύ οἵ 411 {Π6 
(οΞρ6158 βυθογαϊηδίβα ἐο {Ππ 1 ρ]50168, 10 15 ἐσὰθ ἐπαῦ ἀοούγιπα] ὑγα ἢ 8 
ΟΟΟῸΓ 4180 'ἴπ {δ δβίοσιοαὶ, ργορῃθϑίϊοαὶ, δηα ροϑίϊοαὶ ρᾶγίβ οὗ {88 
ΟΙα Ταβίδιηθηΐ, οβρθοῖα]ν πὰ {Π6 8; Ρυΐ {μου {6 0 τ ᾿π γϑαπϑηΐ, 
ἸΊΡΟΥ ΘΟΥΥ οπαποϊαίθα δηα Ῥγοσηα]ραίθα, ἴῃ σοταραιῖβοη τ {86 
Ἰσηὺ ἴθ σψΠΟΒ {πον γα Ῥγοβθηίθα ἴθ {86 Νοὸ Ταοβίαμηθηί. ΤΉΘΥ 
8΄6. ποί!βα οἷν ἴῃ σοημθοίίοι τι Πα 1 ἃ ΤΩΒΏΠΘΥ βαϊεα ἰο {μα 
“ αἀαΐδιη. 1 Οἢ ργοραγθα {Ππ6 ΑΥ̓͂ [ῸΣ ἃ Ὀοίίου βυβύίθιμ. 

ὙΥμαΐ ΠΟΥ 18 τηθϑηῦ ΟΥ̓ ἀοοίτιμαὶ τηἰουργοίδιμοῃ ἢ 
Τ0 18 σοσασλοηἶν ἀπαογβίοοα ἰο 6 {μπᾶύ δχροβιύίοπ οἵ ἔμ ϑδογοα 

ὙυυηρΒ “ Ὀγ Μ ΒΙΟἢ γ͵7χ6 Δ16 Θῃδ]θα ἰο δοαῦϊτα ἃ οογγϑοῦ 8η6 βϑυϊῃρ' 
Καον]βᾶρο οἵ {μ6 ψ1] οὗἩἨ (ἀοᾶ οοποογηῖησ 8. ΤΏΘΥΘ ΤΩΔΥ 6 5016 
ΘΟΠΘΏΙΘΩΟ6 ἴῃ ὑγοαίϊπρ οὗ ἀοοίγίπαὶ τη ογργοίδίοη. ὉΥ 1861, ἴὰ ἃ 
ἰγθαῦβθ οὐ Ηδυιηθηθαίοβ; αῦ 1Ὁ τηυϑῦ ποὺ 6 βαρροβοά {παὺ {6 
Ἰηογρυθίδιοη οὐ ἀοοίτηθ8 15. 8 ἀἸἴδγθηῦ ργόσθθβ ἔγοῖὰ {πᾶὺ οὗὨ δΔηΥ͂ 
οὔμοσ ροσῆομ οὗ δουιρίασο, Ὑ78 δυτῖνο δὖ (π6 βθῆβα οἵ ἀοοίχιποβ 1ῃ 
{λ6 βᾶὴθ ΨΑΥ 88 δὖ 8} οἴμοὺ ἰγαΐῃ8 οοπίαϊηθαά ἴῃ {μ6 Β1016. Ῥδ8- 
ΒᾶρῸΒ ἴῃ ὙΒΙΟΝ {Π6Ὺ ἌΡΡΘα τηυϑὺ 6 ἄρα 1 88 οἴμουβ. ΤῊ6 
οοπίθχῦ, ρδγΆ}1618, ΒΟΟΡΘ, δηδίορυ οὗ ἔβιἢ, ὅτο, ὅτο., ἀ’6 85. ΔΡρ 1080 ]6 
ΠΘΥΟ 8ἃ8 βἰβθύσβεσθ. [πάρα ἐμ ἰηβίγαμηθηΐίβ οὗ ᾿πίουρυοίδ οι. ΔΘ 
ΘΥΘΥΥ ΒοΥῈ {μ6 βαμθ. Ὗ 6 ρδίβου ἀοοίσιμδιὶ γα 8 ἔλοτα ἐμ6 Β10]6, 
7αδὺ 48 188 τηθδπῖηρ' οὐ ῥῬγθοθρίβ, δοιητηδη 8, ῬΥΟΠἾ568, ἐγ α ΘΠΙΠΡΒ, 
15 σαίμοτγοα, ὈΥ νἱγίαθ οὐ {π6 βαπγλθ ΔρὈ]αποθθ. Τοοίτπ8] Ἰηφουργθία- 
(1οη {Π6 18 πούμϊπρ' ΤηΌγ6 μα ἔλθ ἐπέογργϑέαξίοη 9. ἀοοίγῖηοδ ; δθα 1 
10 Ῥδ δϑὶκοὰ λοι βαοῃ γα μ5 οπρῦ ἴο 6 Ἰπἰουργοίθα, γγα στϑρὶν, ἴα {86 
ὙΥΔΥ 811 οὐμοὺ ὑγτα 5. ΒΙβίοσοα, τλογὰϊ, ρυορμθύϊοδὶ, ἃγὸ ἈρΡρυθμθηαθα 
δηα βού ἔοσίμ. 

Ἡρτο ἀραῖπ 116 ὅὁ πού ῥτοΐδββ ἴο ΓΏΪΒἢ ὉΠΊγ Υβαὶ ὍΔ ΠΟΤΙΒ ΟΥ̓́Τ 68 
ἴο σιϊᾶθ {π6 τϑδᾶθυ ἰο {88 τὶρῃῦ βθηῆβθ. [ύ 18 ᾿πηρΟ5510186 ἴο ρῥγββθηῦ 
Βῖτα μι οἰποιθηΐ 4145 Ἰοδάϊηρ' ἀἸΙ ΓΘ ΟΥ ἰο οοττθοῦ οσροβιίίοη οὗ ἀο6- 
τἶἰπ6. Βυὺ γ ΤΔΥ ῬΟΥΠΆΡΒ ΔΥ ον βοὴ σθηθγαὶ Οὐβθγυδί! 8, 
ΜΒΙΟΝ 11] ργανθηῦ δῖπὶ ἔζοτα ροϊπρ' ἀϑιαγ. ΟἹ τα]βο δ ηθοῦβ τος 
ΓΑΛΔΥΪ 5. Ὑ{11] θ6 τόσο οὗ ἃ ποραῖζγα μδῃ ροβιίάνα ομπαγαοίθσ. 18 πὸν 
ἄο ποὲ οοπαποῦ ἰο 4 ἔστι ραγοθρίϊοπ οὗ ἐμ ξιαπάδμπηθηΐίαὶ ἀοοίγπθβ οὗ 
ΟὨτιβυϊαηπιῦγ, [ΠΘΥ τᾶ ὺ ῥγθυθηῦ 8Π ΘΙΤΟΠΘΟῸΒ ΔΡΡΥΘΙΘΏΒΙΟΙ 8Πα 68- 
τηδΐθ οὗ ἔβϑιὰ ; τ ΒΙΟἢ 15 41} {παῦ τυ]θθ. ου. ΒΘ ἢ ἃ βυθ᾽]θού σδῃ αο. 

1, 1 βίυαγιηρ' (86 ἀοοίτπαβ οἵ {86 ΒΙ10]6, πὸ υπλδῃ βυβίθμῃ ΟΥ̓ 
βοὺ οἵ ργϑοομοοὶνϑα ποίϊομβ βΒῃου]ὰ 6 Ὁ] ον θα το ᾿πίουαυο τι τ μα 
15 βία 64, 50 88 ο δ {86 ἡπᾶρτηθηύ τοβρϑοίϊηρ' {π61} ταθδηῖϊηρ, ναῖθα, 
ΟΥ̓ τοϊαίῖνο ἰτηρογίαποθ. [ῖἋπ ᾿πίοτργοῦηρ ἀοοίτπ! ὑγαῖμβ, ἰοὺ ποί 
ἴἌΠΟΥ͂, οὐ Ἱποϊπδίϊομι ΓῸΥ ῬΥΘυΪΟΌΒΙΥ ουταβα 14668, ΘΟμ ΤΟ] {Π6 8686 
ἰο Ῥὸ οτοϊίοᾶ. 5'Βου]ᾶ (6 οουγβθ Βουθ δϑῃβασθα 6. ρΡαγχβαθα, οη6 
15. Θῃἀρδνουσίηρ' ἰο πανα {π6 ΒΙΌΙ6 οπ ἷβ β'46. ταῦθα ἰμδῃ ἴο δ6. οἡ 
{86 5146 οὗὁἩ {μ6 Β1016. Οτοαῦ ὈΙατηθ αἰίδομθβ ἰο δοιησηθηΐδίουβ δηᾶ 
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ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΒ5 ἔῸ πορ]οοίϊηρ (818 ρἷαῖπ τα] αποίϊομ, ὈΥ οαιτγῖπρ' {Ππ6ῖν ονγη 
ἀοοίτι μα] βγϑίθια ἱπίο 'ϑοσιρύασθ, σαΐμον ὑμαη οαἀποιπρ 10 ἔροτα ϑ'ουῖρ- 
ἴπτο. ΜΔΠΥ 8 το ἰβίου ὈΘΟΟΠ68 ΤΏΟΥΘ ἔἈγ1]Π1Δ7 ὙΠ ΠῚΒ ὉΠΘο]ορίοα] 
βυβίθια ἰθδη μ6 15 τι {μ6 ΒΙ0]6 1861; δπα {μογαίογθ [18 βυβύθτω 
βίαπαβ "γϑί, ἀπᾶ 6 ἱπίθγρεοίβ ἃ ἰοχύ ἴο βαῦδγα 1 818 βυβύθπι, 1π- 
βίθδά οὐ ρατίπρ δῃᾷᾶ π]ηρ οὐ [Π6 Ἰαύίου ὑο τρδῖα 1ὖὺ ἅἄσγτβθ ψη 
μ6 ἰοχι.} Ὑοῦ ὖ τυσβὲ θ6 ὀομίδββοα δὖ {Π6 βΒατθ {ΐπι6 {πα 1τῦ 158 πού 
ΘΑΞΥ ἰο [Ὁ]]ονγ {86 ῥγθοθρύ ἴῃ αυθβίϊοπ, Ῥγθοοποοῖνθα τηοαάθγη πο- 
ἰϊοηβ δηα βυβίθιηβ ἃΓ6 δρὺ (ο ΒΔΥ 81] ποοηβοιουβὶγ, 6 οδῃπού 
Β6Ιρ ἰεἰκίπρ τι ὰΒ ἰο βοιρίαγθ οογίθϊπ ἰθδαϊηρ' 146848 οὗὁἨ γβδῦ 1 
βου α 6 85 οοτηΐησ ἤοτα οὐ, ἀπ σψηδὺ ἀοοίγηθβ δῖ ποίην οἵ 
Ἡΐμι. ὙΥ6 Βᾶνε αἷ8ο ρ]οβορῖοαὶ ΟΡ πῖοπΒ Μῖοῆ Ἰπῆπϑησθ {86 Ἰπαν- 
τηθηὺ ἴῃ ἀοοίχϊπα] τηδύνοβ. Ο νι οσθγ γα οαπηοῦ οοτπθ ἰο {π6 Βδνο- 
Ἰαίίοη οὗ (οὐδ ν1}} τι ταϊη 5 πκὸ ἑαδμίας γαβδαθ, ΟΥ̓ ἃ ψχϊ6 ϑμθοῦ. 
οἵ ρᾶροῦ πού συ ίθη ἀροὰ, Βαῦ 5601Π| (86 ταἱθ 15 αβοία], 6 1υαρ- 
τηθηῦ προᾶ πού πᾶ οὐρδῦ ποὺ ἔο Ὀ6 ῬΥΓΘΟΟΟΌΡΙΘα οΥ ὈΙαββθα ὉΥ ἃ 
βυβύθιω δἰγθδαν ἐοσταβᾶ : οἶβθ ἴῃ βαρ αἰπίπρ' ὑπ ἀοούν 68 οὗὁἨ δουιρθατθ 
1ῦ ψ1] τοάποορ {ποτὰ [ο ἃ Βυτηδι βίαπαατγα, 

ΤῊΘ τοᾶθ 'ἴπ ψΏΙΟΝ βυβίθιηδιο ὑμθοϊορῪ μ85 Ὀθθη δηά 15 8.1} 
βὐπα!οα μὰ8 οομίυ θυ οα το {1815 Ἰ]σ]οΒ οοῦσβθ, [Ὁ 85 ῬΘθῃ ἈΒΌΔΠΥ 
ἰααρῦ ἴῃ {Π6 ἐγπέβοίϊο ταοῖμοα. Τωθοαγουβ οα ΠΘΟΪΟΡῪ ΤΤΠΙΒΏ ΤΟΥ 
οομθηβθᾶ, οοπιρθοίοα βυβύθμηβ τϑαυ τηδᾶθ, ον {π86 τϑοθρίϊοπ οὗ 
βίυΔοηία, Τρ ἀοοίχη65 ἃγὸ οἰδδοζαίβα Ἀγβύ, δηα πθ Ῥάββαρθβ ἰο 
ΟΟΙΤΟΡοΓΑΐΘ ΟΥ̓ ΡτοΥα ἔπθῖὰ 81:6 ἃρροπαρᾷ. Βαΐ {Π15 18 πού [πΠ8 Ὀϑβύ 
ταϑίμοα οὗἩ ργοσθθᾶϊπρ, Ῥδίμου βῃου]ὰ [ῃη6 ορροβίῥθ οὐ απαϊψέϊο, ὈΘ 
(Ὁ]Πονοα. ΑἹ] μο ἰοχίβ ἐμπαῦ ἰτοαῦ ΟἿ ΟΥ τοίου ἰο {86 Βᾶῖηθ [ορῖο βῃου]α 
Ὅ6 ῬὈτουρὺ ἰορϑίμου πα ΟΔΙΤΑΪΥ Οοιηραγθα, {16 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ οὗ Οῃ8 
Βεΐπρ' το ῆθα ὈΥ (μο86 οὗὨ δποίμοι; δος μος 6 8016 ββου]α 
ΡῈ ραύ ἱπίο οπα οοπῃθοίθα ῬὈγοροβι το. ΟἹ 6.68. οἵὁἨ ἁ Ῥυοροβιοη8, ἴὸ 
τηδίῖζο ἃ Βδυτηοηϊοαβ ἀρρτγοραίθ. Απα ψμ6η 411 βϑραγαύθ [οριοβ ἃ.6 
{μυ5 οἰποϊδαίοθα, ΤΠΘΥ Βμου]α 6 τοίνυν ϑα]υβίθα, 80 85 Τὸ οοῃ- 
βαψαία ἰορθίμου α βγϑέοπι οἵ ἀοοίτπαὶ ἰσαΐῃ, [Ι͂ἢ ΘΥΘΥΥ͂ οᾶ56, [ἢ6 
ἰοχίβ οὗ δογιρίατο ᾿ἰβ6 1} βΒῃου α ΒΌΡΡΙΥ πὰ ἱπαϊοαίθ αὐ 7)}γδέ 411 {παΐ 
15 Τουραϊθᾶ σϑβρθοῦπρ' ἃ ἀοοίσπο. ὙΠ6Υ βῃου]α Ὀ6 δὖ ὁποθ 108 8518 
8 Θχρομθηΐβ, ποῦ ἃ ΤΩ616 ΔΡΡΘΠαΙΧ ἴο 10, 

ΑΜΡαυμπάδῃῦ δχϑιηρ]68 πσεῦ Ὀ6 ρσίνοπ οὗἉ τοϑϑίγαϊηΐηρ δηα Ἰαᾶοίπρ 
Ῥᾶββαρθβ οἵ βουιρύατα το αθπρ' το ἀοούγηδ) ὑγαΐῃβ ὈΥ βοτηθ ργθασγδηροθα 
βυβίθιΩ. ΤΒὰβ ἴπ ΗΘ}. ἴϊ. 9., ψΒογο τὸ 15 αϑιυταθα {δαύὺ (Ἠτιθί 
ςς φαᾳβίοα ἀθδίῃ 2307. ϑυεῦψ ηιαη," {6 δαἀνοοαίθβ οἵ 8 ραγέοσμαγ δίοτιο- 
τηθηῦ Β6Υ {δαΐ, 848 {86 οομίαχῦ τηθηξοηβ {π6 Ὀγϊηρίηρ Οὗ ΤΩΘΠΥ͂ 5008 
ππΐο ΘἸΟΙΎ, Εὐ67Ὁ ηϊαπὶ ἮΘΥΘ ΤΆθϑτι8 ἐὐέγῳ δοπ. Ἠδ ἀϊερα ἔθου ἐυενψ 801 
ὙΠῸ 18 Ὀγουραῦ απο ρΊογ. ΟἸδμοσβ, σιν [186 5816 σ᾽ θν οὐ πηδ]η-- 
ἰαἰτπϊπρ' ῬΑΓΠΟΌΪΑΥ δἰοποιηθηΐ, μᾶν6 ΤΘΘΌΘΥΒΘ. (0 ΒΟ. ΟΘΟΙΒΙ ΘΥΔΙΟΏ5 
ἃ5 ἴμδβο: “Νὸὺ ἀο {Π86ὺ [Θχρυθββίοηβ οὗ {818 Κιπα], θη ΒσἸΟΌ]Υ 
Βοδπηθα ὈΥῪ {π6 μδιδ ἰοφιοπαάϊ οἵ ἴπὸ Ν ιν Τϑϑίαπαιθπΐ, ἀθοιάβ αἰτοῦ Υ 
ἀσαϊηβῦ {Πῃ6 σι6 78 οὗ ὑποβθ πὸ δανοοαίο τυ πδῦ 15 ο8116α ἃ ραγεϊοιίατ' 
τοαδιηρίδοπ (αἰοποηιθηῦ). [Ιἢ 8]}1} [μ686 Ῥῇγαβθβ {Π6 βαρ]θοῦ θυ ἀθ ΠΥ 
τοβρθοίβ {π6 9727 οὗ βαϊνγαίίομ, [Π8 ὁρρογύπη!ν ἰο δοαῦϊχο 10 Τπτοῦρ ἢ 

1 Κορ “ἼΠΟ ὙΠ βυΠηρ ΤΠ ΚΟΥ ἢ ἴῃ ΚΡοΠοοΥΒ Ῥαβίου᾽ 5 ΒἸκοίο!ιοβ, βεσοπά δθγῖοβ, Ρ. 286.. 
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᾿ν Βοάσδομλον" 1 ΤΏ Ῥἤγαβθ ουεγν πιαη, Ὑγιϊ δ 105. ἀϑβοοίαίθβ, βρη ῆθ5 
ἐμαὺ Ομ τδὺ αοέμαϊζῳ αϊοα οτν ὈΘ 411 οἵὗἨ Θνθῦυ ἱπαϊνιαάπαὶ οἵ {88 Βυμαθη 
Τ8ο6, ΜΈΪΟΝ ἔουταβ ἃ 4515 [Ὁ {86 0776} οἵ βαϊναίίοῃ ὑο 411. ΧΑ] δἃγθ 
ΟΔΠ6α ἀροη ἰο τορϑηΐ, 88 Ὑ76}} δ ἰὸ Ὀθίϊονο {πὰὺ (Ομ τῖϑί ἀἸθα ἴο βαυβ8 
{μδῖὰ; ἂπᾷᾶ {ποὺ 5881} μα βανϑα δοοοσηρῖγ. ζ)ηϊυοεγϑαΐ αἰοποηιοτιέ 18 
ΟἰΘαΣῚΥ ᾿τρ] 164 1ῃ Βυοἢ. ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ. 

2, ϑοίηθ ἀοοίχποβ 8.6 ΤΟΓ6 ῬΓομ ποηῦ ἴῃ ου αγ6 ὑμδῃ οἴ ΘΙΒ. 
Του 1688 βοιαθ 816 1658 ἐπηαατηθηΐαὶ ἃπα πτηροτίδηύ ἐμᾶπὶ οἴμουθ. ἃ 
γοίαξζυο γαῖαθ αἰΐδομοβ ὑο {μὰ 411. Ἡϑποθ 4 ἀοοίτηδ] ᾿πύθυργούου 
βου] οἵνα {ποτὰ {Π6 βᾶπιθ ῬγΟΤΩΏΘηΟ6 85 ΤΠ6Υ Πᾶνα πῃ {μ6 ΒΙὈ]6. 
ὟΥ 6 αἵ δύασο οὗ {86 ἀπ ου]ν οὗὨ [Ὁ] οσσιπρ' οαὐ {815 ργθοθρύ. [Ὁ 15 
ποῦ ΘΑΒΥ͂ ἴο ἀϑοογίδίπ {η8 δχϑαοὺ Ῥοβι το. Ἡ ΠΙΟΙ. ΘΔΟὮ ΟΟΘΆΡΙ68 ἴῃ {Π6 
Θουρίαγθθ. [ [Πότ σοῦ Ὀὰῦ ὁΠ6 ΟΥ̓ ἔνγο 1ὖὉ τοϊρηῦ 6 6851} ἀ]80ο- 
γερά; δαΐ 1 80 τηϑηγ, {μ6 ομ86 18 οὐμαυνιβθ Ἤσο 1 15 ἀβοῖα] 
ἰο οὔβοῦνα μοβα ὑγα μβ το ἀγα οἴνοποδῦ Ὄχι διϊθα δηα δηξοτοθα, 
ὙγΒαὺ ἐπα τειύουβ ἄνν 611 τηοϑῦ ὌΡΟΙ ΤηΔῪ Ὀ6 ρΓΘΒαμλθα ἴο ροββ6885 {Π8 
᾿ϊρμοβὺ ναῖαθ. [ἢ Ῥυορογίίομ 88 {86 0 Υϑοοιητηθηα {μθπὰ 0 δοοθρύ- 
Δῃ66, ΒΏΟΙΪα ἐπθ οχροβιῦου δύσδῆρσα ἔβθη. Τῆαθ {μ6 ἀοοίτιπο οὗ 
αϊὰ ἐπὶ Ολγίβέ 18. ΒΙΧΟΠΡῚΥ δηᾶ ἐγεααθηῦν Ὀτουρηὺ ἔουνασα. ΤΠ 
ἀοοίσϊπο οὗὁ [μ6 δἰοποιηθηῦ τὰπη5 {πγοῦρ {86 οπύχο ΒΙΌ]6 85 {π6 στϑαῦ 
οδῃίχαὶ ἐσατῃ π βῖο Βονοϊδίίοιι νγὰβ ἀθδισηθα ὑο Δηποῦμοα 8η6 θοῇ. 
Τίονα ἰο αοἄ δμᾷ ἴο τᾶῃ 816 8180 ῬΥΟσ ΠΟΥ θη]οῖπθα, Οπἡ {μθ 
οἶμον Βαπᾶ, {μ6 ἀοοίχϊπο οὗ οἰδοξίοη, γι. ““ ἀοα 8. πανῖηρ' ογθοσαδι θα 
ῬΑΥΔΟΌ]ΔΥ ῬΘΥΒΟ8, 88 τηοπυτηθηΐβ οἵ ΠΒ βρθοῖαὶ ἰονθ, ύο θ6 ταδᾶθ ρᾶγ- 
Δ ΚΟΥ5 οὗ ρτδθθ μείβ, δηᾷ ρήουυ μϑγθαῖιθσ," 2 18 ββ]οτη δββουίβα ἴῃ {86 
Νεν Τοβίδμιθηῦ, [ὑ 18 Καρύ ἴῃ {πὸ Ῥδοκρυουπα, 85 ἃ βθογϑί {πϊπρ 
Ῥδϊοπρίηρ' ἴο [π6 ρυτροβεβ οὐ αοα ψΒῖοῖ πομθ οἂ ΚΠΟΥ͂ ῬΑΥ ΙΘΌΪΔΤΙΥ 
ΟΥ ξαυύμου ἐμδη 1ὖ 15 Τουθα θα, 

8. ῃ ἀοδυοίπρ' ἃ ἀοοίχτπθ ἔοι {πμ6 ϑουϊρίαγοβ, 1 Χ1} 6 ρὰ- 
{μουρᾶ τηοτο δοουσα οΙΥ ηα ΟἸΘΑΥΥ ΤᾺΓΌτὰ ΒΟ. Ὁ]δΟΘ8 85 }γο εδϑοαϊῳ 
ἰτροαὺ οὗ 10, (μᾶπ ἔτοια {μο86 πὶ ΘΟ Ὦ 1Ὁ 15 ποίβοβα ΟΠ]Υ ἐποξαθηίαίἶψ. 
ὝΤΠΗῈ5 [86 ἀοοίτίπο οὗ δι Πσαίίοπ ὈΥ Ταλ{ἢ 18 ΘΟΡΙΟΙΒΙΥ ὑγθαίθα 1 {86 
ἘΡΙβ616 ἠο {16 Βοιθαπβ. Ναοχύ ἰο ἐπδὲ, [86 ἘΡριβ016 το {88 (αδἰδύϊδηβ 
ΒΡΘΘΚΒ ΟΥ̓ 10 δὖ βοῖιβ Ἰδπρίῃ. Τῇ ἀοοίχϊπο οὗὨ ἰονβϑ ἴο {Π86 Ὀγϑίβυθῃ 18 
πγοϑὺ ΓΆΠῸΥ μαπα]θα Ὀν Φομη. Τῆδ ἀοοίτίηα οὗ ον ὕο Θῃ6πι168 15 61185- 
ΤΠΟΙΥ ᾿που]οαίοα ἴῃ ΟἸτβῦ βΒ ϑουταοι οα 186 Μουῃῦ; Ὀαύ ΟἹΪῪ ᾿ποὶ- 
ἀθηία! γ ἴῃ ἃ ἴδ Ῥ]Δ065 θϑ]ομρίηρ' ἐο (86 ΕἸ ρ᾿5[165, ἀῃμα ὙΘΥΥ͂ ΟὈΒΟΌΓΘΙΥ 
88 Ὑ611 848 "ρου δου] ἀπᾶθὺ (ἢ6 ο]4 αἰβρομπβαίίοη. 10 15 ἰοίδ!!γ 
ἱησογγϑοῦ ἴο Β8Υ {μαὺ ““ {86 ἰανγ οὗ Ἰἰονβ γ͵χὰϑ 88 ὑγ]ν Θη]οϊπθα ὙΠ το- 
ραγᾷ ἴο ΘῃθηαΪ68 ἀπᾶδυ {πμ8 οΪα 85 ἀπᾶου {π6 ποὺ αἸβρθηβαίοι. "ὃ 

4. Ἡιβογθηῦ ραββαρθβ οὐ ϑουιρίυγα τ ΒΙΟἢ βρϑαὶς οὗὨ {86 βαγὴηβ ἄοο- 
ἐὐΐηθ τηϑὺ ἀρραγοπέϊν σου χαδίοῦ ομθ δηοίμου ; μαύ ἃ8 {πθὺ οδπηποῦ 
γοαϊψ ΟἸαΒ, βοῇ ἱποομπβιβίθμοιθβ Βμο]α 6. ΟΔΥΘΆ ΠΥ ΘΣρΙαϊποα ὈΥ͂ 
ταῦ! σοτηραγίβοηθ. ΑἸοπρ ψῖΐ {π6886 οοπίτϑαϊούίομβ, δ Πα ῬΑΡΌΥ 
οἰποϊδεύουυ οὗὨ ἔβϑῖὰ, {86 ρταᾶπαὶ ἀθνθιορηιθπίβ οἵἨ ἀοοίτϊπθ ἴῃ Θ0η- 
ποοίΐοπ πσιῦῃ ἐμ6 ἱπαϊν: ἀπδ 1165 οὐ {π6 ναγίοβ ττὶῦθυβ ( ΒΙΟἿ ὙΓ6ΓΘ 
ποῦ ΔΡοΟΙΒη6α Ὀγ {(μ6 ἔδοὺ οὗ {μοῖν ᾿πβριταῦῖομ) βμουϊά θ6 οαγο ἍΠ]Υ 

1 Βιαδτί, ἴῃ (ὐοταπηθη δ τῪ ΟἹ {86 σογ80. 
3 ἙΙΔρΡΊΘΥ ΒΒ Βοαγ οἵ ᾽ν] ΣΎ, νο]. 1. Ρῃ. 889, 390., 6. 1814. 
3 Τ ΘΒΙΠΔΟΣΥ οὗ [μ6 Ἰθηϊοα ᾿Αββοοϊαϊθ ϑυποᾶ οἵ [88 βοοδββίοπ ΟΠαγοΙ, Ρ. 157. 
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ἴα κοι Ἰπίο δοοοιμί. ΑΒ τηδῃ 185 ἃ ΘΟΙΏΡΙΟΣ Ὀαῖπρ' 1 ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ΤΟΔΑΠΥ 
ΒαΡΡοΒϑά {μαὺ ἀϊνογβιῦαθβ οὐ {Π18 παίασθ γ7}}} οοσῦσ, Απά 88 {μ6 {πγθϑ- 
[Ὁ] παΐιτα οὗ {πὸ (οαμοδᾶ 18 αἰβο ἐδιιρ αὖ ἴπ ἐμ6 ϑογίρίυτοβ, 10 τηδῪ 
θα δχρϑοίβᾷ {μαὺ {π6 αοὐἀμεδᾶ ἴῃ 118 το οηΒ ὕο τηθπ δηᾶ ᾿πῆπδποϊηρ 
ΤΠΟΙΓ ψαγῖουβ ταοίϊνοβ ΜΠ ἰαπᾶ ἰο ὀγθαΐίθ δομ δ οὐοσΥ ῬΠΘποιηθηδ 
1η. {88 βἰαϊοιμθηΐβ οὗ δουιρίυγο. 

Τὴ {π6 οα86 οὗὨ [1686 ορροβιίθ δῇξσγτηδίϊομβ, γγχα πηβὺ δοοθρὺ Ὀοίἢ ἃ5 
ἐταθ, ἃπα αϑοουίαϊῃ {π6 ρδυίουϊαῦ 86η86 ἴῃ τ οἢ Π6Υ ἅτ θο. Τδυβ 
10 18 Βαϊ {μαὺ “ΚΞ ψΒοβοονοσ 15 θοσῃ οἵ (ἀοᾷ ἀοίμ πού σοτϊηχηϊ βίη, δηᾶ 
οδηποῦ 8 (1 ΦοΒὴ 111, 9.}); ψ116 γχϑ Ἰθαγῃ ἴτότα Οὐ οΥ Ρ]86685 {Παὖ [Π6 
τὶ ρβίθουβ ἃΥ6 ΠΘΥΟΙ τα ἔγοτη 411} δῖ, θθοϑυβα ἴθ Ὺ ἀο ποὺ δὐΐδϊπ ἴο 
Ρογίθοϊίοη. Ηδποθ Φοἢπ τηυδῦ μᾶνα ἱπίθπαθα ἰο βού ἔογίμ (μ6 80- 
Βίποποο οὗ {μ6 θ6]ιθνοσ ἴσοι λαδίξμαί δἷπ; ἰΐε ἀδεέγμοίίοῃ ἴηι ἤϊπι ΟΓ ἃ 
ἑεπίοπον ἴο βδῖη. ΗΒ Ἰποιπϑύϊοη ἰο βῖῃ 18 δἤἴβούι!ν βυθάϊπια, δο {μδὺ 
6 ἄοαβ ποὺ βὶπ ὨϑὈΙ ᾺΔΠΥ ΟΥ σοηοτα νυ, ἀμα οαπηοῦ 51} 80 Κα 88 {86 
Βορ οὗ {π6 ποχά 15 ἴῃ τα, ΤΠδῦ ποτά ργουθηῦβ μη ἔγΌτα ΒΙ ΠΏ] Πρ' 80 
ΡΥ 88 1τὉ 15 8] ουϑά 108 {1}} δμᾶ ἴγθο ἱπήπθμοο, απγθβίγαι πϑα ΟΥ̓ ῬΆΒ5101, 
ῬΓΘ) 166, ΟΥἩὨΠΤΩΡΟΣΙΥ. 

Αραΐη, αοᾶ 15 Βα ἴο νἱβιὺ (86 βῖπβ οὐ {π6 0618 ἀροη {88 οἰ] άγθη 
πηΐο {πὸ {πἰτᾷ δια ουγι ραπογαίίομβ (Εἰχοά. χχ. ὅ.); 8116 ἴπ δη- 
οἴδοῦ ρἷδοθ 1Ὁ 18 δϑηιντηϑα [ῃδὺ [16 ομιάγθα ἀο ποῖ ᾿θὰγ {6 1π10 1168 
οὗ {π6ῖν Τύμοσθ, Βοίὰ δῖ8 ἔτι, ποιΐμον ϑχοϊααϊηρ {86 οὐμον. (ΕΖΟΚ. 
ΧΥΙ]. 20.) 

ΤῊΘ ἀοοίτϊπα οὐ ἀϊνίπο ᾿πῆποποα 18 ἀπο] οὗὁ Δρρυθῃθηβίοη ἔγότη 
1[8 ὙΘΙῪ παίθγα ; δπά {86 γ6 ἅ16 Δοοου πον ψαγῖοτυιβ βία θηλθπίβ ἃρουΐ 10 
ἴῃ {μ6 ΒΙΡ]16 ψ βῖο ἈρΡΡθᾶΥ ο οἰδβ δγοηρ ἐμοιλβοῖνθθ. ΤΉΒ λὺ 158 β614 
ἐμαὶ αοὐ λαγαεηοα )αγαοῖ 5 ποαγί. Τὶ 15 αἷἰβο αἰδυτηθα, {μ΄ ΕΒΔΥΔΟΙ 
λαγαεοηοα [κ15 οἱση Ππεαγί, ΤΉΘΒΘ ἈΒΒΟΓΠΟΙΒ 816 ποὺ ΘΕΒΗΥ͂ ΤΘΟΟΠΟΙ]ΘΩ, 
ὟΥ 6 γθ 8016 56 ΒΔ οί ΥΠΥ δηα Θη ΠΥ Ιν ἴο Βαστηοπῖβθ ἰμθ. Βοίῃ 
Πουγονοῦ τηϑὺ θ6 τοοοϊνοᾶ, ὙΥ76 οδμπού οχρθοῦ ἰο ππαουβύδηά 41] {86 
ΡΘου] ἰΥ 168 οὗὨ ὦ ἀϊνὶπθ σϑνοϊδύϊοη 1τὸ {μαὺ σοὶ {86 Θουὶρίθγθϑ 
οοπίαϊῃ, δπα ἅτο Τογοθᾶ ἴο δοῃΐθεβ ΟἿΥ ἱρῃοσᾶποθ. 6 νγαὶλὺ ἴῸΓ ἃ βοὶυ- 
ἰὰοῃι οὗ ΤΕΥ ΡΟ] ΘΒ υϊβίηρ οὖ οἵἩ {86 Ὀ10]1σαὶ γθοογάβ, 
ΤῊ ρυϊποῖρίο φιΐ ξαοὶξ Ρ6᾽ αἰΐμηι ξαοϊξ ρ67 86 ν1}}} 610 {9 δσρίαϊῃ 

ΒΟΙῺΘ ΘΟΠ ΓΘΙΟΊΟΥΎ ῬΠΘΠΟΙΩΘΏδ. 
Αραΐη, ναιίουβ αὐ Δ} 1168 ἅτ βία θα 88 βββθηΐ1α] ἴο βα] γαίλοη, 9Π8 ἴῃ 

Ο.86 Ῥᾶββαρθ, δῃοίμοῦ ἴῃ ἀποίμοσ, ΤΉυβ γαϊι 18 Βα] ἴο βᾶνϑ ([Κ8 
νι, ὅ0.); ὉΥ 4766 816 γ6 βανϑᾶ (ΕΒ. 11, ὅ.); ἃ τηϑῃ 18 1051η64 ὈΥ 
{αὶ (Βουα. πὶ. 28.), 6 18. }υββοα Ὁ φσγαος (οχι. 111, 24.), μ6 15 
7564 Ὀγ ἐλο δοοά 9 Ολγὶδέ (Βοια. ν. 8.}, Ἀ6 18. 7υβιῆςα ὃν τοογλϑ 
(9 6γη68 11. 24.). Τὰ οἶμον μ]6ο68 ἰουθ 18 τθργββθῃηΐβα 88 {π6 ργϑδῦ 7ι8[1- 
ἐγίῃρ ρῥυϊποῖρία ἴὰ {86 βιρῃῦ οὗ ἀοὰ. πὸ αὐλιγ οὗἁ [86 ταϊθά 18 
οοπηροίοα τὴ ἢ δηα ἱπιρ]168 ἀποίμοσ. δι δπα ἰονθ πθΟΘββ ΠΥ σΡῸ 
ἰοροίμοσ. ὙΠ Υκ8 ἀγα σοππθοίθα ὑγι [ἢ ὈΟΙΒ, 

4. Τῆδ τιοᾶθ ἴῃ σ οἢ ἀοοίτ 68 ἃ τουθαϊθα οὐ ἰδαρῦ πὰ ϑοτῖρ- 
ἴαγο Βμου]α Ῥ6 οαγθ ΠΥ βἰυαϊοα, ϑοπιθ ἀγα ΟἰθαυΥ ἀπα ΘΧΌΓΘΒΒΙΥ 
αῇ᾽γπιοα, οἴ ΘΥΒ τ ἐηβεγτοά, οβῦ βῦβαρβ, θυθὴ βοῇ 88 ἅ16 ππάδ- 
ταθηΐδὶ, 8.6 ῬΥΟΡΟΙ͂Υ ἀοοίτπθβ. οὐ Ἰπίθγθποθ 1116 ἀοοίσίπθ οὗ {86 
ΤΥΛΙΥ 15 δυο. [ἢ ΠῸ Οη6 ῥΐδοθ 15 1ῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀββοσίθα {μὰ {86 
[ἄτοθ Ῥθύβοιβ ἂρ Ὀοία οασαὶ δπα οπθ. Βεΐ ἱπαβιηθοῖι 88 {86 ΕΔΙΒΘΥ, 
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ὅοπ, απ ἩοΙΥ ὥϑϑριτἰῦ, Δ.6 τοργθβθη θα 85 αϊνῖπθ ἴπ μ6 Βίρμοϑὺ βΒ6πβ6 : 
ΔΠ4 δε ψὰ Κποὸν {ἰπαΐ ἐμοῖο 15 θαὺ οπο οὔ, νγγο τηΐοε (μαὖ [86 ῃτοο 
ἄτα πο. Τὶ ἄορ ποί [Ὁ]1ονγ, μοσθνοσ, {πμαὲ ἃ ἀοοίτ!π6 15. 1655 οαυίδι πη 
Ῥδοδᾶυβο τγὸ ἴῃΐον Ὁ ἴσοτα βουϊρίασα βίδιθηθηίβι ὙΤδαὺ οὗ {86 ΤΥΙΗΣΥ͂ 
18. δα αν ἥττω ἐμπουρὰ ͵ὸ ἄγαν οη6 Ἰηΐθγθποθ ἴῃ ϑαποῖηρ 10 ἔτοτα 
Θουρίασθ. [Ὁ 1ἰβ ὑσαθ {παὺ {μ8 ἀθρυβθ οὔ ργορδθ}]Υ αὐΐδομίηρ ἰο ἃ 
ἀοοίτῖμθ Ὑ{ΠῚ ἀβαα!]ν Ῥθοοιηθ 1685 ἴῃ ῥγοροσγίϊοη ἴοὸ {86 παμαῦον οὗ 
βέθρβ ἰδκϑη ἴῃ ἀδαποῖπρ τὺ ἔγοτα {π6 Β1016, 16 {ποτ θ6. θα ὁΠ6 οΥ 
ἐνο, δηᾷ 17 1Π6856 γα ρἰδῖπ, {π6 ἀοοίσιπο 18 βυτο δα βουρύυχαι. Βοΐϊ 
16 ἴμ6 βύθρβ ργοοβθά θεγομᾶ (ῃτθθ οὐ ΤΌπ0, {86 Θυάδποθ ὈΘΟΟΤΩ 68 1688 
Βα ̓ ϑἰδοίοσυ. Βοιηοίθ ἀθάποίϊομβ τησδῦ ποὺ Ὅ6 βαὺ ἴσῃ 88 ἱπβριγϑά 
Ὀτοροδιζομβ. Βθάβοῃ 18 ϑιαρ] γα ἴῃ τηβκῖηρ' ἴΠμ6πὶ, ἃπα τθαβοη 18 
{4 111016. Τῃ ΘΥΘΙῪ 6886 10 18 Ὀοβὺ ἴο 801Ἃ6 οἰοβεῖὶυ ὈΥ {π6 ἰδπσπιαρα οὗ 
Θουίρίαγο, δχρ δἰ ἷπο 10 85 πα τ ΠΥ Δα ΘΟΥΤΘΟΙΥ͂ 88 ΡΟΒ510186δ. Βαΐ 
σμθη ΒΙΡ]6 Ρῥγοροβι 008, ὙὙΒ1Ο. τηδῪ μοιηβαῖγοθ θ6 Ρὰ ἰορσϑίβοῦ ὈγῪ 
οἱα οὗ γθᾶβοῃ, αι ἰδίςζθῃ ἃ5 {86 8518 [ο ἀδύῖνθ ἃ πυτ . Υ οἵ 1 υΘη.18] 
ἐγατῃβ ἴσου, {μ6 χα 8ὸ τϑϑαϊ προ ταυδῦ Ὀ6 ἸοοἸκθα ἀΡΟῚ ὙγΙἢ ΓΘΒΘΓΥΘ, 
αϑ {π6 ἐαδομίπρβ οἵ Βουϊρίασθ. ὙΠΘΥ οαπποῦ θ6 πηρογίαπί: ἀπά {Π6 0 
ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 ἱποούγθοῖ. ΤΉΘΥ ἃΓ6 ρϑιθδρβ ἀγανγῃ τόσα ἃ ἔοπηίαϊῃ ΒΊΟΝ 
νὑγὰβ ποῦ ᾿πἰοπάοᾷ ἰο ἐιαγαϊβῃ πο. ΜδΗΥ βοβοϊαβδίο ἀοοίσπεβ πᾶν 
αΥίβθη ἴῃ {818 τη μοά, πα γϑοοῖνοα ἃ ἄθρυθα οὗ δοοθρίϑηοα ΟΥ̓ 00 
Ἰη6 8:85 ἀπ6 ο Βοὰ. ΤΉΏΘΥ ἅγ8 {86 τϑβα]ύ οὐ ῬὨΔ]ΟΒΟΡΒ1ΟΑΙ αἸ ΒΕ ποΙ 015 
ΟΥ τιϑίρ γβῖοαὶ βρθου]δίίοηθβ, ταῦμου {πᾶπ {16 ρ]αῖπ ἐοδομίπρβ οὗἉ (068 
ποτά, ΑἹ] βγβίθιλδιο {μῃΘο]οοῪ ραγίακοβ οἵ βεω. Τῆυβ Βοῖὴθ 
Ῥτοδά!υ ἰὰν ἄοτγα {16 Ῥγοροβιθίοι ἐλαΐ 106 αγὸ σμὶϊέψ 9. Δαἀαηι5 5ἴη. 
“7 γηδῦ 6 Δβκθᾶ, βαὺβ ὁῃ6, ΗΟ οδῃ τγ͵1 Ὀ6 ρ.ΠΠΥ οὗὨ Αἀδηη 581} Ὁ 
1 Κηον ποὺ {868 λοι; {π6 ἴδοῦ 1 βου, ἴογ (σοα 15 τὴν δυΐμου. [ 15 
ργοΐδπα ἰο ἱπαυΐτα ἔασίμον ἔπη σα [ὰ8 τϑυβαϊθᾶ. 1μθὺ τ8. θ6]116νγθ 
Π|κ 1π||6 τ] άγσθη. Οοἄ ἐοβῆθθ, “ ΒΥ οὔθ τηδηὴβ αιβοθθάϊθηο {868 
ΤΩΔΗΥ͂ ὙΟΙΘ τηϑθ 5 πη 8, ΤῊΪΒ Βμουα 6 ΘποῸρΡἢ [ῸΓ ΔΠΥ ΨῈῸ 
τουούομοα αοἂ."} ἨἩρτο 18 ἃ ἀδάποίίοη ἔγουιλ δϑουιρίατο οομνουίοα 
αὖ οπο8 ἰηΐο ἃ βουϊρίατο ἀοοίσηθ. ΑἈπα ποῦ ΟὨΪΥ 15 1ὖ ἃ τηϑίβρῃγβ10 8) 
1 ἔουθηο6 ἔγοηι Ὀ10]1041 Ιδησααρθ, θα ἃ [8156 ὁπ6. θοδιιβ 1Ὁ 18 βα!α 
ιμαὺ ὃγ ἐδ οπ6 πιαπ5 αἀἰϑοδοάϊθησθ ἐΐ γιατ τ06 76 τηαθ 51ΠΉ6Υ5 (Τλοτα. 
γ. 19.} 10 ἄοαβ ποὺ Ό]Π1ονν ὑμαὲ {86 βἰ πα! πθθ5 οὐ {παῦ ᾿ϑδᾶ νγδβ ἰγ818- 
[ογγϑᾶ ἰοὸ μοὶ, οὐ {μαὺ δῖ5. βίη γχὰβ πωραϊοᾶ ἴο θη. ΠΟΥ ὈΘΟδΙῚΘ 
Β'ΠΠΟΥΒ μϑιυβαῖνοθ τοῖα ὑμποὶγ σοπηθοίίοη τῖῦθβ Δάθη. Νού {μδὺ 
Αἀδιοβ εἷπ ὑγ88 ὐϑα]ν τθοκοπϑα {μοῖτβ, δπα {μογοίοσ πον Ὀθοδτηθ 
συλ ; δα {μαὺ Αἀδπιβ 5β'η 16 το ἐλείν δἰππίηφ, ΜΓ ΆΔΟΙ Ῥογβοπαὶ δ᾽ 
ΤΟ παἀογοα {πθῖὰ οΊ]γ. 

Βδοδβα τηδΠ  πδίασο 18 ἀθρτγανθᾶ, ἃ γϑργβθηϊαίιοῃ οἵ 811 ΒΙ ΠΏΘΥΒ 18 

Βοιηθίϊηθθ ρὰῦ ἴῃ (μ6 ἀκγκαϑῦ οοϊουτβ, ἃ5 ὑπουρῇ 841} δ γθ οφιαϊί 
ἄεοργανϑά δηᾷ ὠπαδῖο ἰο αἰέοπιρέ Δὰν {πῖπρ' ῬτΟρον ἴῸν τθοονθυῖηρ' ὑΠθπι- 

Βοῖνθα ἔγοια {παὺ βίαίθιυ Βαῦ ἰμαΐ 41] βππϑὶβ ἃ αἰλθ ἀδργαυθαά ΟΥ̓ 

ἐφμαϊν ἀἰεὶποϊποα ἴο σοοᾶ 15 δῃ ᾿Ἰπέθσθμοα ἔτοσα {86 Ἰληρυδρ6 οἵ 5ο:}Ρ- 

ἴατα ΨΈΙΟΝ ΜΠ] ποῖ βἰαπᾶᾷ (μ6 ἰοϑύ. Μϑὴ ἅτ ὈΥ͂ παίιγθ ἀθαᾶ τὰ 
ἰτθβραββθδ ἃ βἰπβ; (ΠΥ ἅγ6 816 6βῃ ἴῃ βίῃ; {Π6Ὺ 816 Βρ᾽ ΠΆΠΥ ἀθαξ, 
ὈΠΠ4, παϊκοᾶ, ἀεβιαναία ; [μη8 Ποατὺ 15 ἀθοθι ἢ] ἀθονθ ἃ}1} {πῖηρβ πὰ 

1 Ἄγβοη, Ἑχαιαϊπϑίίοη οἵ [88 Ῥεποὶρῖοβ οὐ 0114] Τηϊουργοίδιοη οὗ Εγηθϑιὶ, ΑἸηπηοη, 
διαδτί, δηα οἵμος ῬὨ1]Ο]ορ βί8, Ρ. 241. : 
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στὶουουθῖν ἱπῆσιη : ἔμ6 Ὺ ἅτε πιμουῦ βίσθηρία; μογθ 18 ποόπὸ ἐμαί 
ἀοθίμ ροοᾶ, πο ποὺ οπθ; Ραΐ 10 18 ψτοηρ ἴο ἀρᾶποθ ἔροτα {{|8 {πδΐ 

ΘΥΘΙῪ ἱπϊνιάυ8] 18 ΘαΌΔΠΥ 80, οὐ [0 ἴδ κθ {π6 σγογβὺ 88 {16 πουτηϑὶ 

ρίαία ἀπά Ποῖα 1 ἑουτ δ {πο οοπάτοι οὗ συογν ρόγβοη. ΒΥ ἃ βΒθ.ῖββ οἵ 

ἱΠΙΈΓΘΠΘΘΒ Τ]ΔΠΥ͂ ἀγα ουὖ {π6 ρῥἰοίατα αὖ Ἰθηρίῃ, 80 ὑπαῦ {Π00 άπ 46- 

βοῦῖθα {π86 βίαίθ οὗ ἐμ υπᾶοτιβίαπάϊηρ,, οὗἨ {μ6 οοπβοίθμοθ, δπά οὗ 188 

11. “06 ἴβ αὐἱουν Ἰπαίβροκοά, ἀ]56 164, δῃα τηδᾶθ ορροβιύθ ηΐο 

411 ἐμαῦ 18 βρίτἰζαα!]}γ σοοᾶ, ἀπᾶ ὙΒΟΙΥ Ἱποιηθα ἴο 411 ον], δπα {παῖ 

οομίϊπυ811γ. 1 ΤῊΪΒ βίαἰθημθπῦ ργοΐθββθϑ ἰο θ6 ἔυπαθά ὑροῃ δηα ἀ6- 

Δυσοά ἔτομα ϑουϊρίασθ, Βαῦ 1Ὁ 15 δχασρογαίθα ἀπ ῬΑΥΠΔΠΥ Ἰποογγθοί. 

ΜαπΚίπα σαΠΘΓΆΠΥ ἅτ πού “ εἰέεγῖῳ αἰδαδίδά τπιῖο 811 ἐμαῦ 18 βρίσιῦα- 

ΠΥ ροοᾶ,᾽ ποῖθμοῦ ἅτ {860 ““ωὐλοίϊῃ ἱποϊϊποα ἐο αἰΐ ευϊ." 

Ἃ 8 Ἰοηρ' 48 [88 Ἔχροβίίον 8465 Ὀγ βουρίιγα Ἰδηρτιαρδ ἔθ, γ]Υ ἀπάον- 

βἰοοά, Β6 18 ου βαΐδ στουαπᾷ ; θαὺ ψΠ6π Β6 ἄτανσβ ἀθποίοη8 ἔγοπα ἀοο- 

ἐτϊμαὶ Ῥγοροβι οὴΒ Οὐ ρΘ ΘΙ] βίαξοιηθηΐβ, μ6 18 118.0]8 0 ΟΥ̓. Ιη- 

ξγθηοθϑ ἀοἀπορα ἔγζοτα ἐμ ΒΙΡ]6 οαῃποῦ μαγα {86 βᾶτηβ δυύμουιν τι 

ἀοοίχίηο5 ἄγον ἐουπαθᾷ οα {π6 τυυιτύθῃ ποτά. 
ὅ. Βορατὰ ταυδὺ Β6 πᾷ (ο {88 (ἀπι68 ἀπά ρί8668 ἴῃ σοι [86 ὈΟΟΚΒ 

οὗ ϑοιϊρίαγε ψθῖθ τυ ίθη. Μοᾶθιπ ποίΐοπβ πα βυβίθιηβ ὙΒΙῸΝ 

ΑΡΡθᾶν ᾿τηρογίαπί ἴο τι8 ὑ76γ6 Ῥγ Δ ΌΥ ἀπκμονῃ ἴμ6π. Οὐ Ὁμϑοϊοσυ 

5ῃουἹᾶ ποῖ μ6 ἰταμβϑίοιγοα ἰὼ ἰβοῖα δ ἴὖ 15; θυΐ ἰαῖκθη Πότα {πθῖὰ 

ἴῃ ρατί5, δπᾷ ρυΐ ἰορείμοτ, ΤῊΒ ργϑοθρῦ 18 νἱοϊαίβα ὈῪ βυοὰ αἸν] 65 

αϑ αποία 6η. νἱ, ὅ., ““Απᾷ σοά βᾶνν {μπ8 [86 Ὑγν]οΚθάπ688 οὗ τῆδιὶ Ὑγ7ἃ8 

στοαῦ ἴῃ [6 φαγί, δᾶ {μαῦ δνογν ἱπιαρτπαίλοπ Οὗ [π6 Ἱβουρν8 οἵ [15 

Ἠρατύ νγὰβ ΟἿΪΥ 6Υ}} οομ ἐπ Ά}1ν,᾽ ο ῥτονο {παῦ τΘ 816 ποῖ, ἀπᾶθν 

(86 ρόΌΒρ6] ἀϊβραπβαύΐοῃ, “" ἱποπηθᾶ ἴο 811 ον} ἀπά ὑμδῦ οΟὨ λπ8}}γ.᾽ 

ΤῊΘ Ἰδηρτιαρο τοίου [ο ταθπ δύ Ὀοίοτο {πὸ ΠοΟΩ͂ --- ο [Π6 ΘΕ τηδα- 

Ηἱταμίβ οὐ ἐῆοβο οουμίγὶθβ Ομ ογ6 {μ6 ογδᾶ]6 οἵ {πὸ δυτθδη τϑοθ, 

ΠΟΒ6 τγαγ85 μα Ὀθοοτὴθ 80 ΡΥΪΘνΟΌΒΙΥ το Κοα {παὺ {ποὺ Ὀτοπρῦ 
1ὴ8 Ποοᾶ 88 ἃ ἀδβίγουιηρ γυαρτηθηΐ. 

6. Τὴδ Ῥβουϊδι οοπαϊδοι οὗ [86 ΘΠ υγο 65 ΟΥ ῬΘΙΒΟῚ8. [0 ὙΠΟΠι (ἢ6 

ἘΠ ̓βί165 σθσθ ἢγβὺ δἀάγβββθα βῃου]ᾶ θ6 ἱσπόνῃ ἃπα αὐζοπαθα 0, 1ῃ 

ογᾶογ [μαὶ [π6 ἀοοίγϊποβ οοπίαϊηθα ἴῃ ἴῃο86 Τρ βΌ]65 τηᾶὺ ὍΘ ἔΔΙΪΥ 

σαι μοτϑᾶ. ἘΕῸγ Ὁ Βαρρθῃβ {πᾶὖ [μ6 14688 ἱπου!σαίθα Ὑγ6 16 ΒΟ} ἃ5 [Π6 

τυϊίουβ ἐμουρῦ ἰοὸ 6 δυϊίδθ]6 ἴῃ {Π6 οἰτοιτηβίδμιοαβ ; δηα {μαὺ {Π|610 

ῬΓΟΠΑΪΠ6Π06 ἴῃ ἃ οογίαίη ὈΟΟΙΚ 18 ΤΩΘΓΘΙΥ γοϊαξΐυθ, ἴο ὯΘ ΘΧΡΙ]αϊποα ὈΥ 

{π6 εἰτααίίΐοι οὔ ἐπα ἱπάϊν! 818 δἀἀταββθᾶ δπα ποὺ ΟΥ̓ ὑποὶν 1 ΓΙ Π816 ΟΥ 

ΔΌΒοΙαἰθ ναϊαθ ἴῃ [μ6 ρθπογαὶ βομθηλθ οὗ γυϑιαίϊοθ, 1)οοίσιπαὶ ρ85- 

Βᾶρ68 οἂη ὃ τοἀπορα ἴο {ποὶν ὑτὰ6 ργορογίοηβ δπα ΘΧρ δἰ πϑα ἴῃ {Π 61} 

Ῥύόροῦ Ἰρμῦ οὐἷν ὈΥ ἰακίηρ' ᾿πίο δοοοσπῦ [μ6 Ἄοδπαγαοῦοι ἀπα Βρισιῦ οἵ 

{π6 ρῬαυῦϊθβ ἐο σσμομι {ΠΟΥ ὑγοῦο ἤγβι ἀἰγθοίθα, ὙΥ̓Πθη {118 15 ἀοπ6 ΟΥ̓ 
{μ6 1Ἰηἰογργθίθσ, μ8 Μ11 6 ἴῃ 1688 ἄδηρον οἵ ταϊβοδο]δίμπρ' {Π611 1π- 

Ῥοχὺ δπᾷ βοορθ; ἃπᾷ 11} τ] σθοομοῖ]θ ὑμθῖὰ ὙΠ ΔΩΥ ΟἸΏΘΥΒ 

ὙΙΟΝ ΤΏ6Υ͂ ΤΑΥ͂ Βθθῖὰ ἰο δοηύγαάιοί, ΤΊα5 {Π6 ΤΡΙ5116 το {μ6 Βοτηδη8 

15 ὉΠΟΟΠΈΓΟΥΘΙΒΙΑ] ἴῃ ΒΟΟΡ6 δη4 ἀδθβίρῃ, Ὀθοδβθ ΠΟ ΒΟ, βηὴ ΟἿ᾽ ΒΘΙΊΟᾺΒ 

αἰνιβίοη μαᾶ δὐίβοῃ ἴθ {86 οἰατοῖι δὲ Ῥομμθ. «Γπααϊβίηρ ΟἸγ ΙΒ 188 
σϑϑῖουβ ἔοσ ὑπ6 ἱπουϊοδίάοι οἵ ἴπ6 αν οὗἨ Μοβθβ [δᾶ ἃ8 γεὺ τηϑ4β πὸ 

πορυθδβίοι οα (86 θ6] ον β {866 ; ΠΟΥ μ88 ΔΩΥ ῥαπάθπου οὗἉ {πεὖ Κιπά 

2 Κ'6ο [86 Ιᾶτρος Οαἰθομίβτη οὔ (86 Ὗ οδἰταϊηβίον ὈΙνΊ 65, ΔΉ ΒΜΤΟΥ (0 απθδίϊοπ 25. 
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τηϑηοβίοα 15617 ἀταοὴρ τθπὰ, ἘπΠΟῸΡῊ ρᾶτῦ οὗὨἨ {π6 σμυγοῖ, ἠοὺ {π6 
τηϑἤογϊ νυν, οοπβίβίθα οὗ εἶ οσιβῃ ΟἸτιβύϊαηθ, Ηθπὸθ ὅγἷα ἂμ 8686 {86 
ῬΥΪποῖρ]6 ἱπνοϊγεᾶ ἴῃ Βοτα. χὶν. ὅ.. ““Ὅπ τῆδῃ οϑίθουμθι ἢ ὁὴ6 ἀδῪ 
ον δποίμου; δηοίμου δϑύθοιηθί ἢ ΘΥΘΙῪ ΟδΥ 4}1|κ6. [μδ΄ ΘΥΘΥΥ τηδῃ 
Ρ6 ἴἍΠΥ ρεγϑυδάοα ἴῃ Η15 οντῃ ταϊπῆ. ἢ Βοταθ ῬΘΊΒΟΩ5 1η {Π6 ουτοι 
ὝΘΥΘ τγοαᾶϊς ἴῃ ἔδῖἢ, δηᾷ γτοραταθα ὁη6 ὅδ ἃ5. ΒΟ] 161 ὑπᾶπὶ 8 ΠΟ ΘΤΥ, 
ΤΊ686 νγεσθ ῬΧΟΌΘΟΙΥ “6 15} ΟΠ τιβίϊθπβ, στὸ μα πού {Ὁ}]}Υ αἸνϑβίθα 
ἐμποιλβοῖ γοβ οὗ 411 {ποῖν ΘΒ ἢ ῬΓΟΡΟΒβθββίοηβ ποὺ σού οαὖ πο {π6 [.]] 
Πρη απᾷ οχογοῖβα οὖ βοβρϑὶ ἔγθθαοτω : δα νγοθ 501] ἰτου ] θα τ} οοπ- 
Βοιθηΐίοτιβ ΒΟΓΆΡΙΘΒ τοϑρθσοίίηρ [86 ἔδβίιναβ δῃα ξαβί- ἀνθ οὈβεγνϑα ὈΥῪ 
{86 6 νν8 δοοογάϊηρ ὕο ἘΠ6ῚΥ 1807, 8ἃ8 Ἰπουρῆ ΤΟΥ͂ Ἴ 6 ἸΏΟσΘ βου 
{88 ΟΥ̓ ΠΑΥῪ ἄδγβ. Οὐ ΥΒ ἴῃ π6 οπυτγοῦ, [π6 μϑϑίμθῃ οομνεσίβ, ΓΘ- 
σαγᾷοα ΘΥΟΙῪ ἀΑΥ 88 ΑἸἴκθ6 βαουβά. ΤῊ δροβίϊθ σοπάθιηηβ πϑιύμο {86 
0Π6 ποὺ (86 οἴμεσ. Ηδβ ρῖνϑ πὸ ἀθοΐβιοπι ὁῃ {πὸ ροϊῃηῦύ. Ἠδ γϑϑίβ [88 
Ὑ{Π016 τέο οα ὑμ6 βίγθηρίῃ οὗ ᾿ππψαταὰ σομνιοῦοη. 7 }αὲ 5μου α 
τϑρεἶδΐθ 811. [1 ὁπθ Ὀδ ΘΟμβοι [ΠΟ ΒΥ ΘΟηνησθα ἐμδύ ΘΥΘΓῪ ΟΔΥ 18 
Θαιδ!]ν βϑογϑᾶ, ΒΘ 18 τἱραῦ ἴῃ δοίπρ' οαὖ 15 σομπυϊοίίοηβ. [Π Δ ΠΟΥΠΟΣ 
γορατὰ οἱ ἀδΥ ἃΒ τοῦ βϑογθα ἰῆδπ δποίμου, 1οὺ δῖτα ΤΌΠΟΥ ΠῚΒ 
ΟΠ αιθδη οομνϊοίΐοῃβ οα ὑμαΐ ροϊηύ, Βοίῃ ἃ18 τὶρμύ τ ΠῚ 816 
ΒΎΩΪΥ φοιβυδάθθ οὗἨ {861 τϑβρθοίλνθ βϑηψπηθηίβ, Βαὺ ἐπουρἢ {π6 
ΔΡΟΒΕ]6 ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΒ 0 ἡπαρτηθπί ἴῃ ἔν ΟαΣ οὗὨ ΤΠ 6 016 ΨΊΘΥ τηογ6 ἴμϑη 
186 οὐμοὺ, 18 15 δρραγϑηῦ ἔγοπα {μ6 οοπίοχύ ὑμαῦ ἢ6 οοϊποι8β νυτῦα ΒΌ60ἢ 
85. Θβἐθθιη αὶ ΘΥΘΥῪ ἀΑΥ 4|1|τθ΄ ἜΠ6 οπ6 (ὅς μὲν) γγβο γϑραγαβθά 91Π6 
ἄδν 85 Βοιου {πδῃ 8ποίΠου, 15 ἢ6 Ὅ7Ο 18 οα]δα τὐϑαᾷ ἴῃ 186 οοπίοχί;, 
Βμονίηρ ὈΥ οοπίγαβὺ ὑπαὖ [86 οἴου (ὅς δὲν γγχϑβ ϑέγοη φ 7 ἴῃ ἴα, ΤῊΘ 
Ῥϑᾶβαρθ ὑμουθίουθ ἱἤγον ϑ {Π15 ρυΙΠΟ1016 οὐ ἀοοίσπθ, {πᾶὺ ἴῃ {Ππ6 ΥἹΟῪΣ 
οἵ ΟἸἈεἰδύϊδῃ δοπυιοῦίομ ΘΥΘΙῪ ΟΔΥ 18. ΑΚ ββουθᾶ, ΟἸιγιβύιθπ Κπον- 
Ἰεᾶσα, ἔγβάομι, δπα ομβοι θη ]ΟΌΒη658 ἀΥτῖνα δὖ {Π6 τ 5.}Ὁ ἴῃ αποβίίοῃ. 

ΤῊΪΒ ΡΙαΐπ ᾿πήθγθποθ ἔγοτα {π6 ραββδρθ, 80 ΟὈΙΟΙ5 885. 00 Ὀ8 1η- 
οοη του 1016, ἄοοθβ ποῦ δὖ 81] οἴδδὰ σὰ [μΠ86 ψογάβ οἵ ὑμ6 βϑιηθ 
ΔΡΟΒΙ]6 ἴῃ (86 Οαἰαίίδῃ ΤρΙβι]6, Τί 15 ταῦδβον δουτοδογαίθα Ὀγ {θθτη. 
Τιοὐ 1 θ6 τϑιμοιηρογθα ἐπαὺ {86 (ὐαἸαίίδῃ ἘΣρΙΒ016. 15. Ῥο]θιηῖοαὶ ἴο 
ἃ Θομαί ἄοσϑθ]α οχίοηῦ. Φααϊδίησ ΟΠ Ιβθδμβ δδα οοτγαρίθα {μ6 1η- 
ἴδ Οματοθ5 ἴῃ Οαἰαίία, ἀγανίπρ [θη ΑΎΤΔΥ ἔτοτα {μ6 ΒΩΡΙΙΟΗΥ͂ 
οΟΥἩἨ 186 118 οὸ {π6 οὐβούναμοθ οἵ ἐμ Μοβαῖο ἰδ ἃ8. ΠΘΟΘΕΒΑΡΎΥ͂ 
ἰο βαϊναίίοῃ. ““Ὑὸ οὔβουυβ ἄδυβ, πα τιοηίηβ, 8μα {ΐγηθ8, 8η γ 6418, 

Βαγ85 Ῥϑῃ]: “1 δὴν αἴγαϊα ἰοϑὺ 1 παν Ὀθβίονγθα ἀρὸμ γοὺ ἰΔ ΟΡ 
ἴα ναΐϊῃ." (6]. ἱν. 10, 11.) Ηδθτο {πὸ (ἀθαῦ]θ ΟἸβῦαπθ τ]ὸ 
οοπδεϊταϊοα {μ6 Ῥοᾶγ οὗ [86 ομυτοίοβ ἃτο δα αἀγθββοά. ΤΉΘΥ μϑα Ὀθθῃ 
βοαπορα ἰο {μ6 βἰαπᾶ-ροϊπῦ οὔ {186 «ΘΒ αν ΕΥ̓͂ {Π6 «Γ ππαάδίβογε. 

ΤΉΟΥ μεᾷ Ῥασὰπ (ο ΚΘΘΡ {6188 ἔδαδῦ ἀπα ἔαδῦ ἄδυβ τπθ {86 βριτιῦ 

οὗ ἃ βἰαυιβῃ βυρογβεου. Ποβοθηίηρ' ἐππ5 ἔγομι ἃ ΒΙΡΊΘΙ 0 ἃ ἸΟΥΤΟΙ 
Ῥοϑιίοπ ἀπᾶρν {π6 ρΌΒΡΕΙ, [ΠΠὴρ ἔλτοπα ἔγθθάοια ᾿πύο Ὀοπᾶδρο, {μ6. 

ΔΡΟΒΕΪ6 πδύαχθ! ]ν ὀθηβασοθ ἰμθ. ΤΉΏΘΥ μοά ἀοσθηογαῖθα ΤΉΘΙΣ 

ταῖϊπ8 μά θθθπ οοσσυρίοα ὈΥ ἃ ἰΘρβ]βηα τοι ἐπτθαϊθηβα ο ἀθβίσουῦ 
τἱρῃύ ἰᾶθα5. οἵ βαϊναίΐοπ ὈῪ ΟἸτδὺ δρατὺ ἔγοτη. 1μ6 ἀθθα85 οἵ {ΠΗ ἰανν. 
Ἡδᾷ {ΠΟΥ Ὀδδι 615} ΟἸτἰβίϊαμβ, αἴγαϊ ἃ ἔγοτα ΘΟ πΒΟΙΘ [0118 ΒΟΓΡ]68 
ΔΗ τθάκπθθ οὐ Ὁ18 το οομαθ ουὐ ΠΥ ᾿πίο {μ6 Ὀτοδᾶ Πρῃὺ οὗ 
ΘΌΒΡΘΙ ἐχαίμ, ([Π6 ἀροβία σου] ποῦ Βανθ Ὀ]αιηθα {μότὰ ; ὈθόλμΒ6, ἴῃ 
[μα οαβ6, [ΠΥ ΟὨΪΥ ψαπίβα ἃ 1116 ταογα Κπον]θᾶρθ ἰο ἀἸδβιραίθ [Π6]ν 

ΥΟΙ,, 1. : 11 
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διιοίθηῦ Ῥχθροββοββίομβ;; δα, δἃ5. {ΠΟΥ σοῖο (ἀοπθΐθ ὀοπνογίθς {π6 
ΔΡΟΒΕΪ6 τοραγάβ 1Ὁ 48 ἃ ἀονγηναγα βίθρ ἴῃ ὑβθηι [0 Θαθτασθ ἰαραὶ 
ποίΐομϑ, δηᾷ ἰο οοπβί ον [ῃ6 οὔβογυδηοθ οὗἁἨ οογίαϊῃ ἀδγβ, οοπβθογαΐθα 
ὉΥ ἀβᾶρ διιοπρ {π6 7 678, 88 Βανίηρ' (0 ἀο τὶ {π6 νου κίηρ' ουὐ οὗ 
ἐπϑῖν βαϊναϊΐου ὑπᾶρυ {π6 ροβροὶ. Τῆυ8 {118 Ῥαββᾶρθ, 50 ἔᾺΓ ΠΌΤ. 
ΔΡΡρϑδυΐηρ γ6 8107 ἴο σοπίγοαιοῦ {86 οἴμοῦ, οουτοθογαῖθθ ὑμ6 ῥυϊποῖρ!α 
οοπίαϊηθα ἴῃ 10, {86 ῥυϊποῖρ]ο οὗ Οτϊβίδαπ ρογῦν ποῖ δβοῖνθβ [ῃ6 

ΘΠ σπἰοηοα, οομδοϊθηίουβ 6] θυ  ἔγοπι Ἰοοϊπηρ ἀΡΟΠπ Οη6 (ΑΥ̓͂ 88 
ΒΟΙΙΘυ ἴῃ 1561 {δ ΠΟΙ ΘΓ. 

7, ΑΚίη ἰο ἐμ ργβοθαϊηρ τϑιηθυῖς 15 πού υ᾽ ΟὈβθυνδίιομ, ν]1Ζ.. 1ῇ ἃ 
δον Δοοίσίμαὶ βϑοίΐοῃ Οὗ Ῥαββδρ6 ΥΘΙῸΣ αἸΤΘΟΙΪΥ ΟΥ̓ ἹΠαΙΓΘΟΙΥ [0 ΔΏΥ ΟΟμίΓο- 

ΨΘΙΒΥ ἀρὶίαἰεα αὖ {π6 ἀταα [86 ῬΟΟΚ ΟΥ̓ΘΡΙΒ[16 ἴῃ ὙΒΊΟἢ 1 ΟΟΟΌΥΒ 788 
πὺτιτζοη, ἐμαῦ οοπίχονοῖβυ Βμου]ᾶᾷ 6 πόσα ὈΥ {π6 1πὐοσργοῦθυ, 6188 μ6 

σδῃποῦ ραγοαῖνθ οὐ Θχι10 (μ6 ἀοοίτϊπα Ἱπου]οαίθα 1ῃ 8 58 15 οἰ ΟΥΎ 
ΤΔΠΠΘΥ. ϑϑοιηθίϊπηθβ {π6 {6 158} πυιπρθ ΜΧ111 ἰπσον ἸΙσΗύ ἀροπ {868 
δοπίχογουβίθβ; δῦ ρΘΠΟΘΙΆΠΥ βροϑαϊῖπρ, [η6 Νον Τοβίασαθην 1861} 
αθοτᾶβ [86 ομἱν οοτίαίπ ποίϊοθβ οὗ {μι ; Ὁ θαυ] σπατοί, ΒἸΒΌΟΣΥ σδ ἢ 

Βαυά]γ θ6. υδοα 1 τασοῖ δἀνδηΐαρθ οα {πΠ6 ροϊῃῦ. [Ὁ οιαρίογϑᾶ δἵ 
411, 1 ταυδὺ θ6 ἄοπθ οδαιουβν, ἔου ἔθαν οἵ ὑγϑῃβίουυιηρο σομἐγουθ7 5265 
(ἀφυεϊοροα ἴο ὑπὸ ἰΐϊπηθ οὐὗὁἨ ἔπ βᾶιηβ δοῃίγου υΒ1 68. 9} φθγηὶ οπΐψ. ΤῊΪ8 

ταϊβίαϊκο ἰηᾶθοά μ85 θθθῃ οομηϊ64. ΤῊᾺΒ 10 μα Β Ὀ66ῃ αββουίβα ὈΥ͂ 

ΤΑΘΠΥ {μα ΦομηΒ Οοβροὶ ψγὰβ τι ἴο τοβαΐθ {π6 -[8]56 ποίίοπβ οἵ 

Οουΐμίμαβ, ΜΠΒΙΟΒ 18 ΘΟΠΕΓΑΙῪ ἴο {886 ρϑηῖπβ οὗ [86 ΟΟΒΡ6Ι 1[561}, δῃὰ 
ΟΡροβθά ἴο οἶβδὺ δοῃβι ἀβυδίι η8. 

Μοβὲ οὗ {π6 αυοδίϊομβ αρϊἰαὐθα ἴπ ἐμ6. οαυν ΟΠ τιβύδη. οἰ ατΟἢ 685 

οὐἱρίπαίξοα ἴῃ {π6 Ῥϑουθαν οοπάϊοη οἵ ἴμθὰ. Ποβ8 ομαγοῖθθ ο0η- 
εἰϑίβα οὗ 76.715 δῃα (ἰδῃι168 ; τοίαϊηϊηρ βϑυοσαὶ οἵ {{Π|611 ΤΌΥΤΊΘΙ ΡΥθ- 

ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΠΒ ΘΠ ΟΡΙΠΙΟΠΒ, ὙΓΒΙΟΝ ὉΠΟῪ Ὑγ6ΓΘ ποῦ 80 ΘΠ] σ]θηθα 88 ἴο 
αν δβῖ48 δ ὁπθθβ. Ηθῃοθ {86 οομ μου ΥΒΥ τϑβρθούϊηρ; [Π6 ἱτηρογίϑῃοθ 

δ πΘΟΘΒΕΙΟΥ͂ οὗ [π6 ὀογοιποπίαὶ αν ἰο [88 Οἀὐθη]6 οοπυθτίβ, ὑυ81ο. 15 

τοίουγοά ἰο ἴα {π6 ΕΡΙ516 ἰο {μ6 Οα]αίίαπθ, Ηθποθ ἴοο {1μ86 Ὑθοθρ- 

οι οὗ {π6 Θἰϑμ 168 τοῖο ἐπ Ἰϊπράοτα οἵ (σα φαυα!ν τι {Π6 «Γ 6 γγ78, 
ὙΠΟ τγαθ ΘΟΠΙΓΑΤΥ 0 {π6 Πεγθα  ατῪ ῥτιάθ δα Ὀγοϊυαϊοθ οὗὨ {μ6 

Ἰαϊίον ἢ ἴο τ Βῖο [86 ἀροβῦίο δ] ὰ4θ5 ἴῃ {6 Ἐὰριβ616 ἰο {π6 Βοιμδη8, 
Ῥγονίηρ Ηἷβ ροβί οι οσα ἀπ ΟἹά Ταβίδιηθαθ. Ὑ αιοῦβ ΘΥΡΌΠΘΟΙΙΒ 
ρηθίβ 816 γοίουυθα ἰοὸ 1 αἰβαρρχοθαίλοῃ Ὀ. {π6 Αροβίίβ Ῥδὰὶ τὰ Π5 
ἘΡ᾿β| 168, βιοῃ 88 ὑπ ὑοσβμιρρίηρ οὗ δηροῖβ, ὅζο. (( 0], 1. 18... 5 
186 χϑύϑύθῃοθ ἄμπθ ἴο δῃροῖβ 15 ἃ αἰβρυϊοα ροϊπῦ Ὀούσγθθῃ Ῥχοϊοβίδητβ 
δα Ἐοιηδηϊβίβ, γ76 588}} ποίϊοθ {815 ραββαρ 1ῃ [86 (ὐοϊοβδίδη ΕἸ Ιβ{16 
Ῥδυου]ατῖν. Τὺ 18 οονίουβ {μπαὺ Ῥδὼ] μὰβ τϑίθγθηοθ ἴο οογίαιῃ 1856 
ἰοϑοθοῖβ ἴῃ 8 ὅν, σμὸ μδα δπμαἀθανουχοα ο βθάποθ {πΠ6 οοπνοσίβ δὖ 
(οἴοββα ἔσοσα 186 ἔστὰθ [αἰἢ, ἀπά ἀραϊηβῦ βοτὰ 6 Ὑγᾶγη8Β {Π6 Ἰαὐίοι. 
ΤῊ ἴδ|586 ἰθαοθοβ 'π αυοβίοῃ 6.6 «6 υῖβῃ οομγοτίβ δααιοίθα ἰὸ 
Ἐμθοβορἷο αβοουϊοϊβια, σγχο βουρῃῦ ἰο οαδὺ ΟἸ τ βδπιν τὴ {6 τηου]ᾶ 

οὗ {πεῖν ρῬϑου] αν ρἈΠ]Ποβοραγ. ΤΆΘΙΣ ἰδπϑίβ ἑοιτηθαᾶ {88 σϑστῃ οἵ [86 

αι  αἀαϊδιπρ (ἀποβίϊοϊθιΩ. ΤΉΘΥ͂ ραϑϊα ἃ 5:1 ρουβυιοι8 ΤΟΥ ΘΥΌΠΟΘ ἴὸ 
Δηρ οἶδ, ποῦ ΟΠΪΥ Ῥδοδαβ6 ΔΠΡ68 ὑγ6γ6 ρταβθηῦ 1η στϑαΐ πυτη 6085 δὖ {Π6 
σἰνίηρ οὗ [π6 αν, Ὀπαὺ Ὀθοδίιβθ ταυϑίθυϊο8 ῬΟΎΤΘΥΒ ὙΕΥΘ ϑιρροβθα ἴὸ 
Ῥτοοθϑᾷ ἔτοσα ἔμθηι, τ ΒΙΟΒ οοναίθα {π6 ᾿πιαὐθα ἔν ἀθονϑ [86 ταῦἹ]- 
ἰυ46. ΤΏΘ ἀροβίία 'π {μ18. ρᾶββαρθ σομάθπηηβ {Π6 1} ““ ψοΪ  ΑΤῪ 
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Πατ  γ πᾷ ὑγουβϊρρὶπρ οὗ δῃρ6]8,) ΤΉΘΙΓ ΒυτΑΠΙΤΥ νγδβ8 αϑδοίεα 
ΘΠ Βα οΥΒ  [1008. Τοῦ ποιρᾶσα ἕο 8ηρ6 5 γγὰβ ᾿ποοῃϑιδίθηῦ ὙΠ 
186 τηαϊπίοπαποθ οὗ Ομ Ἰθ 0 5. ΒΌΡΥθΘ σαὴκ. ΤῈ6 ὕθπου οὗ {86 σγῆο]6 
Ῥαββαρθ, ὙΠῸ 105 οοπίοχί, βμονβ ὑπαῦ {886 φροβίίβ αἰβαρργονυθβ οὗ 
θρησκεία τῶν ἀγγέλων, ΜἈΘΙΠΟΥ 10 06. δμργόηιθ τοογδῆϊΐρ οἤδθυθα ἰο 
ΔΠΡῸΪΒ οὐ ἡπζεγίου ἤοηιασε. ΥΥα ΒοΙά 10 {πογθέοτθ ἴο θ6 Ἰποοπβιβίθηῦ 
1} {86 Ργϑυθτβ οἴου ἴο δηρ6}5 1πὶ {η6 Ῥοταδη (ὐδίμο!ο μασι. Τὸ 
18 ἱποοσσύϑοῦ ἴὸ 880, 85 Ῥυοιηδϑηϊθίβ (ὁ Ποτο, {ῃὺ ΡδᾺ] 4]].665 ο {π6 
ἀοοίτῖπα οὗ ϑὅἴπαοθ Μαριβ πα οὔμουβ, ὅγο ἐδαρῃῦ ΔΠρ6}5 ἴο Ὅ6. ΟὟΓ 
τηρααίοτβ, πού Οτιβὺ, πα Ῥυθβου 66 βϑουῆοθβ το θ6 οἴἴογθα ἴο ἐμθιη, 
Ἰηοϊααῖπρ' θοΒ Ρ8α ἃπᾶ σοοά δῃρ65.} Τ]Β 15 ἃ ΤῆθτΘ ἈΥΡΟΙΠ 6818 ΤῸΥ 
[86 ρατροβο οὐ Ὀεϊηρίηρ' {π6 ὑοχῦ Ἰηΐο μδυτηοην τι {86 ῥγδοίϊοθ οἵ 
οἴἴδυϊπρ' ρυαυο 5 0 {86 ΠΟΙΥ Δηρ615. Βαύ {πα ἀοοίτ!πα 15 σοπάθπγηθά 
ποῦ ομἷν ΟΥ̓ {μ8 ργϑβοηῦ Βριβύϊ6, Ὀαύ {π6 σ'ϑηῖτβ δηά βρ τὶ ΟΚ [886 ΒΊ16]6 
σΘμΘΥΆ γ. [πβίρϑα οἵ Βμοπίηρ γᾷ Ἀυτ] ΠΥ οα {μ6 ρᾶγὺ οὗἉ {Π8 
ὙΓΟΥΒΙΡΡΟΥ ΟΔΙΥΥΪπρ' Ἠ1Β ὈΓΔΎΘΥΒ ἴῃ {8868 ἢγδβύ 1ηβδίϑῃοθ ἴο 8ηΡ618, 1ὖ 
δου μοθ 8. ἃ ΒΡ Υβ 1008 ῬΥ166. 

8. ΤΏ ἀοοίτῖπα! σοηΐθηΐβ οὗ [Π6 Ν ον Τοβίθμηθηὐ ὈΟΟΪΚΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ 
οὗ ἴμ6 Ῥαϑυϊηο ΕΡΙβυ165, 11 θ6 τοὶ Ὀούζον πάογβίοοα 1 {μ6 ᾿ηύοτ- 
ῥγϑίϑυ οαγϑ ΠΥ αἰϊθπᾶ ἴο {π6 ἰγταπδιίλοη οὐ ῬΘυβοη 5 Ὑ1οῖ ἔΡΘα ΠΘΗΠΥ 
ΟΟΟΕΌΣΒ 1} 61. 
ΤῊ Ῥγοποῦηβ 7, 106, ψοῖ!, ὅτο. 816 οὗ στϑαῦ ᾿τηρογτίδμοα ἴῃ {88 

ἘΣ 5|165 το {μ6 Βοιθδῃηβ, (ἀαἰθίίδμβ, ΕἸ βιδηβ, θα (ὐο]οββδίδηβ. ΤῊυΒ 
ἴῃ ΡΒ. 1. 12. ἡμεῖο, το6, ἀσποίοβ Ῥϑὰ Ὠϊτηβ6} δμα {π6 εἶονβ, σ80 
γ6γ6 {Ὲμ6 ἢγβὺ ἔγαϊβ οὐ ΟΒχιβιάδηϊν. ἩΗϊπονύο 10 πα θη πβρὰ 
ἴῃ ἃ ΤΟΥ̓́Θ σθηθγαὶ 5686 ἴο ΒΙΡΏΠΥ 841 {Π6 οἰθού, 4 6 θυθῖβ σιϊπουί 
Τοίουθμῃοθ ἰὼ ὑποῖτ' ργθυϊουβ βία ἢ Ὀαὺ πον {π6 Ῥγόποῦῃ ᾿πο] 4685 Ὠΐτη- 
561 απ ἰμ6 6.8, πὸ ποῖα {86 ἢγθί ἔγυϊίβ οἵ Οτιβαθυιγ. ΤῈΘ 
νοτὰ προελπικότας ΒΗΟΥΒ {παῦ «6078 Ιοῃμθ 1ῃ Ορροβί(10η 00 μού ἢ 8 
416 τηθϑηΐ, ἴῸυ {μ6ὺ μα {π6 ὀχρθοίδοη οἵ Μοββιδῃ Ὀοίογο Π6 ἃρ- 
Ῥθαιϑά, ὑγθθγθαβ (μ8 μοαίμοη μα πὸ Κπον]θάρα οὗ μἴτη. [ἢ ψϑυβα 18. 
ὑμεῖς, ψοῖί, τα }8 [Π6 ΕἸΡΙΒΘΒ18Π8, γγ80 μ8α Ῥθθῃ Ὠθαίΐμβοη. [0 βίδπαβ 
ἴῃ σοηίχαδὺ ἢ ἡμεῖς ἴῃ [86 ῥγθοθαϊηρ γοῦβθ. ΤῊ15. αἸβποίο. Ὀ6- 
ὑσγθθῃ {86 1τ06 πᾷ ψοῖν ἴῃ [8 γϑύβθβ ῃ85 Ὀθθπ ἀορτηδίιοθ! ν ἀθηϊθα ὈΥ 
Ἐὅ16.2 [πβίρδᾶ οὗἁ θοϊῃρ' “ἃ σγαϊυϊθουβ Ἀββυταρί!0Ὲ,᾽ ἃ8 ἢ6 0818 10, 
ἴ0 156. ἃ πΘΠ-ρτουπάρα οχορϑίϊοαὶ βοπίταθπῦ, ὑγΒῖ ἢ. ποη6 ραΐ ἃ γΆΒἢ 
δχροβιίον σου] νϑηΐατο [ο ἀθηγ. 
ΜΔΏΥ ΘΥΤΟΠΘΟᾺΒ βοηἐτηθπΐβ μᾶνθ θθθη ἀθαπιοθά, αὖ 1οαβῦ ἴῃ ραᾶτγύ, 

ἔγοια ψϑῃύ οἵ ρογοοϊ νίπρ' {π6 ῬΥΟΡΘΥ ταθϑηῖπρ ΟΥ̓ 106, ἃ5. δα ρ]ογα ὈΥ͂ 

[86 Αροβίία Ῥϑὰ]. Ὑῆὺ5 ἴῃὰ 2 Ὅσον. ν. 18---20, {86 Ρῖυγαὶ ργοόποῦπ 

ἄοοβ ποῦ ταθᾶῃ {π6 ἀροβίϊθ8 δηᾷ 811 οἴβοὺ ταὶ ηἰβύουβ οὐ [86 βΌβρϑὶ. [1 

ΒΠΩΡΙΥ ταθδπβ [86 ὙΥΙΟΥ ΠΙΠ5616: πᾶ (Ομ θθατ 18 τὶρῃῦ ἴῃ ὑγηδ- 

Ἰαϊϊπρ' 1 ἰηΐο [π6 βἴπριυ]αν παταθοι ἴπ [86 ραββαρβ.ῦ θα Βα Ύ8, 18 

ΟἸγίϑὃς εἰοαά, 1 αηὶ αἩ απιδαςεαάογ (γοτβα 20.). Νὸο ἀουδύ ψγμδύ νγὰβ 

ἰτὰ6 ΟὗἨ οπ6 δροβίϊθ γχὰβ τπ6 οἵ αἱ], Ῥθοδιβα {μ6} οϑῆοθθ τγχὰ8 ὁπ 
ἃ Πα [Π6 βαῖθθ. ΤΉΏΘΥ Ὑ6Υ6 811] απιδαδδαάογξ, δθα βίοοά 1ῃ (ΟΒΥ]Β0}Β 
βίδα ἰονγαιβ ταθη. Ρόοο]6 15 ἰοίδ!γ στοπρ ἴῃ Δ Πγτηῖπρ' ἐπα “ [ἢ 6 

1 66 [πα ποθ ἴῃ ἐη6 ἘΠοΙ 5 Νὸνν Τ οδίδτηθηξς. 
2 (ΟΠ ΘΗΔΤΥ͂ οη {μ6 αὙθοκ Τοχέ οἵ [μ6 ἘΡΙ5116 οὐ Ῥδὰὶ (ο {10 ΕΗ 6βιδη5, Ρ. 57 
3 ΤΏς Τῆΐξο δηᾶ ἘΡΙ50105 οὗ δύ, ῬδαΪ, γο]. τι. Ὁ. 104, 

1τ2 



484 ᾿ς Βιδίϊοαὶ Ζιξερργοίξαξίοπ. 

ΔΡΟΒῖ16 ἤθυθ σίου ὰΒ ἃ ἔταθ ποίζομ ποῦ ΟὨ]Υ οἵ Δροβί]65, ὙΒ1οἢ. πσοτθ 
{πο ἢτβέ δῃᾷ ρυϊπαῖρα! τοϊἰβύθυβ οὐ {16 ροβρϑὶ, μαύ οὗ 8411} οὐμοὺ ταϊη18- 
618: ἰβδοῖπρ' 8 Παῦ 411 ταϊηἰβύθυβ βῃου]α Ῥ6, 8δπὰ τ μαὺ 811 ὑπ 
ΤΩ ηἸβίουβ οὐ ἐδ φΌΒρο] ατ6.} Τὴ πὸ ομθ ρἶβοθ οὗ ἐπθὸ Νοὸνν Ῥϑβίδ- 
ταθηΐ 4065 [86 Ῥτγοποῦῃ τ06 (ἡμξι5) ταθαπ Ῥδα] ἀϊηιδοί σθηιρ» εἠσπ ἀϊη 
{1:6 οἶδιον ἀαροβέϊο5 απά ργϑαοῆοτ8 9 ἐἶια σοβρεῖ. Τ υῦ Θνϑὺ δοταρυθῃβθμά 
οἴβοσβ 65:65 Ηἰτηβ6 1} πα Π15 [6 ]Πονν ροβί]68, 10 τητιϑύ τῃ ὑπᾶὖ οα56 ἴη- 
οΙυ46 ΟἸτιβδηβ σθηογαγ, σι μουῦ ᾿ηἰγοαποίηρ' ἃ ΙΒ ΟΠ ΟΠ Δπιοηρ' 
Ομ ιβύϊδμβ ᾿πΐο ταϊηἰβίουβ οὗ {π6 ρΌ5ρϑὶ ἀῃμα οὐμϑῦβ, δπα ὑπ υΘΟ οοπι- 
Ῥγθμομάϊηρ' [᾿6 ὁη6 οἶᾶ88, Ὑγ 8116 Θχο παϊηρ Βα 0ἢ 85 76 ποῦ ΡΓΘΔΟΊΘΙΒ 
ὉῪ ρτοίδβεβίου. ὙΠῸ ἀϊβιϊποιίοῃ Ῥούνγθθῃ οἰθυρυ πα ἰϑΠΥ νγὰβ τπ- 
Κποόνγα Το {π6 δροϑίο]ιο ροσιοῦ. 
Ὗ7 6 Κπον οὗ πὸ ψυϊοσ οα 1Πὸ Ναὸν Τοβίδιηθηὐ πῦη0 μα5 66 80 

ΘΔΓΘία] δπα οοτγϑοῦ ἴῃ ροϊηθηρ' οαὖ [Π6 γΑΥΪΟὰΒ ὑΓαβι 10Π5 οὗἨ ὈΘΙΒΟῚΒ 
ἴῃ {μ6 ΕἸΡΊ5:165 οὔ Ῥϑὰ] δα. Μυ. (ὐόοπυρθαγθ, Τῴοοθ 8180 ρϑια Βρθο18) 
αὐϊοπίλοη ἰο {μ6 ροϊηύ, θυΐ νγᾶβ ποῦ δἰ ψαῦβ βιοοθββίῃ, 

9, Νὸ αὐίϊοϊθ οὐ ἈΠ οαπ 6 ἀοάυοοα ἔγοτα βἰπρὶθ ἐοχύβ ῖοἢ ἃΓ6 
οὔβοῦτο. [Ὁ ἃ ἀοοίτῖπα Ὀ6 οὗ σοπβθαῦθηοθ οὐ γα Πι6 ἴῃ {6 ΘΘΟΠΟΙΗΥ͂ 
οΓ, βαϊναίίοι, 10 Μ11 Ὀ6 ῥ᾽ αι εΥ ἰααρμῦ οὐ ἱπου]οαοα ἴῃ αἴ υθηῦ ΡΙδοθα, 
80 ἐμαῦ ἰὉ ΤΔῦ 6 β66ῃ ἴγομι 8} τορϑίμου ἴῃ ἢ οἶθαῦ σης, ΠμΒ 
Ῥοιαδη (δ βοϊοβ. ἀουῖγθ {16 ἀοοίχϊπο οὗ δχύίγοιηθ ἀποίϊομ, ἡ Β1Ὸ ἢ 18 

ὁη8 οὗ {πεῖν βδουδιηθηΐβ, ἔτοτὰ «81165 ν. 14. Βαΐ {6 8818 15. ἴ00 

ΒΏ1811 ἀπ ᾿πϑθοῦγο ἔον 16 ἰο τοϑῦ ροῦθ.Ὶ. ΤῊ ρᾳββδρθ 15 πού 6168γ, δηᾶ 
{πογοίοσο βῃου]ᾶ ποῖ, ουθὴ [Ὁ {παὺ 5]ηρ16 τϑββοῖ, 06. ἰδκθῃ 85 {Π6 
Βιρροτί οἵ ἃ ἐβποὺ ΒΟ 18. ϑχα! θα ἰο δῃ ἱπιρογίατιξ ρἷδοθ ἴῃ {6 6β[1- 
τηϑϊοη οὗ {π6 οι ΟἾἸυχΟΙ,, 

10. Νὸ ἀγξοϊα οὗ αὐ βμουἹᾷ 6 θβϑίβ]15η6α ἔλοτα ραγϑ]68, 8116- 
ΘοΥθΒ, ΟΥ βίπρί συταίίνο ἰοχίβ. Το ἀοοίσποβ οὗ ([Π6 βΌΒΡΘΙ βου ά 
Ἀ6 Ἰοαυμϑᾶ πὰ {μ6 ἢγβὺ ρίδοθ ἔοι οἴμοι ραββαρθβ, 8π ὑμθηῃ Ῥϑυθδρ5 

86. ταρῦ 86 {ΠΠπβιταϊθα οὐ οοπβυταϑα ἔγοτα ῬᾶγθὉ]168. ὉΣ τιθίδροσῖοαὶ 
ΤΟΡΥ δαί! 8, 
ΤΏ ἴθ {π6 φᾶγαβο οι! τορτοϑθηίδεϊοη οὗ {16 τοῦ τὴ ἂμ 

Τιδζαταβ, Ὑ ΠΟΥ {π6 τοι τηδη γϑαπθδίβ ΑὈταθθμη ἰο Β6 Πα 1μαΖθιβ (ο 

Ὧ15 Τ᾿ ΒμουΒ Ποῦβα, ἴο (ΘΒ ππΐο δὶβ ἔνθ Ὀυθίμγθη Ἰθδὺ {Π6Υ 8180 
Βῃου ἃ οοταα ἰπίο {π6 ρΙδοα οὗ ἰογιηθηΐ, Βοτηθηϊδίβ ἀθάποθ ἔγομη [86 
ὙοΥβ {π18 ἀοοίγπο, ἐμαὺ “16 {πο56 ἴῃ [611 πᾶν τηθϑὴβ ὕο ΘΧΡΥΘΒ5 
{ποῖν οορὶαθίομβ ἃπᾷ ἀθβῖτθβ, δῃᾷ ἴο ΡῈ υπαογβίοοα οὗ ΑὈγαμᾶπη 80 
(Ὰν ἀἰβίαπο Βοίμ ὈΥ ΡΙδοθ δπᾶ οοπαϊομ, πιο ταύβοι τϑὺ {86 ᾿ἰντηρ 

ῬΓΑΥ͂ ἕο [86 βαϊπίβ δῃὰ θ6 πραγ οὔ ὑΠιϑτα.᾽" ὅ ΒΌΓΤΘΙΥ 10 γεγο σαῦο Ῥοίζου 
ἈΠ βαΐον ἰο ἀεοάσοα ἐξὲς ἀοοίχίπο, {μαᾶὺ 17 μοβα ἴᾳὰ 8611] αν βιςοὶ 

Ομαυ 4016 αἴδοίϊομβ, τα ταοσο {Π6 βαϊηίβ ἴῃ μοᾶνθη. [0185 Π]ορὶοδ] 

Δα ἀπνγαγχϑηίοά ἰο ἀδάσοθ δὴν δγίϊοίθ οἵ δ ἴγοσα {86 ἀδβῖγα οἵ 

{π6 τοι τβῃ ἴῃ 611 Ἔχργοββθαᾶ ἰο ΑὈταῆϑιῃ ἴῃ ἤθᾶνθῃ. 

11. Νὸ ἀοοίτϊπο οδπ θ6 Τουπᾷ ἴῃ οὐ οβϑίβ ]15}64 ἔτοπι {{|6 δουιρέυτοθ 

{πεῦ 18 ΘΟΠΙΓΘΡΎ ἰο ΤΈΆΒΟΙ ΟΥ̓ ἴπ6 ΔΔΙΟΡῪ οἵ (418. ΕῸΓ 7886 ΒΊ016 ἀπὰ 

γΘΆΒΟῺ 76 ἤτοι {Π6 βᾶτηθ βοῦσοθ. ΤῈ8 οἴνου Οἵ ὈΟΓᾺ 15 [06 ΒΆ7η6. 

(Ποἂ οαππού οοπέγαδϊοῦ Βηβ6 8. ὙῈ6 ποτα οὗ (σα πιυδβῦ Ὀ6 ΔρΎΘΘΆ0 16 
ἰο βουπᾷ τοῦβοη. ““ Βθᾶβοπ, βαὺ8 Ι οοϊκο, “18. πδίαταὶ γανϑίδίιομ, 

} Απποίβεοιβ οἡ {π6 ΒΙΡΙ6. 3 ὅρρ ΒΗΘ ΒΕ ποίθ. 



Τοεἐγίπαϊ Ζηἰεγργοέαξίοη 0} ϑογίρέμγε. 485. 

ὙΠΟΙΘΌΥ {πὸ δίδυμα πο οὗ Ἰρὰὺ δηᾷ ουπίδϊη οὗ 41] Κπον]θᾶρθ 
οοτασπϊοαῖθβ ἰο τϑηκίπα ἐμαῦὺ ρονίοι οἵ ἐσαὺῃ μοῦ μ6 85 ἰδ 
πη {μ6 τχϑδοῦ οὐ ὑμποῖσ παύθταὶ Του] 165, ΒΒ νοϊδίίοη 18 παύαγαὶ 
τοάβοι ΘαἸαγροᾶ ὈΥ ἃ πον βοὺ οἵ αἰβοουθυῖθβ οομητηθτοαϊθα ὃν (ἀοᾶ 
Ἰτχη  Ἰαίθὶγ, σοῦ σθαβοι γόυοῦαβ ὑμ6 ὑσαῃ οὗὐἨ ὈΥ 886 ἰθβι μον 
δια ῥγοοίβ 1Ὁ ρίνϑβ ὑβμαῦ ἐΒ6 Ὺ οοτηθ ἔοι (ἀοά. ὅο ἐμαῦ μ6 ὑμαὺ ἰδῖκθβ 
ΔΥΤΆΥ ΥΘΆΒΟΙ., ἴ0 τη8 ΚΘ ὙΑΥ ἔογ τονοϊαίίοπ, ραΐβ οαὐ {π6 ᾿Ισῃύ οἵὁἨἁ ὈΟΊΤΒ, 
δα ἄοοβ το - τ αῦ [86 β8πὶ6 ἃ5 1 μ6 ψου]α ρουϑυδαβ ἃ τηϑὴ ἴο 
Ραυύ ουὖ 818 Ἔγ68, {πμ6 Ὀοίίογ ο σθοθῖγο {π6 τουποίθ ᾿ἰραΐ οἵ ἀπ Ἰην 510 [6 
βίαι ὈΥ͂ ἃ ἐ6]6βοορβ. "ἡ Βῦ {πουρὴ ποίμιπρ ᾿π {μ6 ΒΙΡ16 μ6 δομέγαγγ 
ο γϑα807, ΒΟΥΩΘ ΡΒ ΤΩΔῪ 6 8η4 ἃγ6 αδουθ γϑαδοθ. ΏΘΒ6 ἃ16 Ὀ70- 
ΡοΥ Βα] θοίβ οὗ ἢ. ὙΠΟΥ ταυβῦ θ6 τϑοοϊγϑᾶ οα {86 δυϊπουῦίγ οὗἉ 
(ἀοά. Τα ἀοοίτπο οἵ ἰγαπβιιδίδηὐθιου οαημηοῦ Ὀ6 τϑοοϊυθα ἃ8 ἃ 
βου! ρύαγα ομ6, 1 Ὀοϊπρ' Ορροβθα Ὀοίῃ ὅο τϑᾶβοῃ δηα [6 δυϊάθποο οὗ 
[86 βοπβθθ. Βαΐ {μ6 ἀοοίεπαο οὗ ἐμ ΤΥΪΏΙΥ͂, ΡΥΟΡΟΥΥ ππάοτβίοοα. 
Δα ΘΧΡΙ 5564, 15 πο ΘΟΠΥΓΆΤΎ ἴο ΤΘΆβοη. ΥΥ 6 βᾶγα ΔΙΓΘΔΑῪ βροΐίζθῃ οὗἉ 
ἰῃ6 ἀπ ορυ οὗ (αι, τ ΐοἢ την Ὧ6 ἀδρ6α 8ἃ5 ἃ ἰοϑῦ ἴο {τὺ {86 βουῖρ- 
τυγα γ οὗ ἀοοίγιμθβ 1685 οἷθαν ὑμδῃ δυιοῆ ἃ5. Θαΐου ᾿πίο ὑμαῦ ΔηΔίορΥ. 

Ἑτοῖὰ ΕΒ. 11. 8. (ὐδίνιη ἀθάποοβ ἐλ ἀοούσιπθ οὐὁἨ οΥἹρΊ πα] 51}, {μδῦ 
ἐξ γὙ6 ΔΥΘ. ΒΟΥ ΜΈ 51Ππ 85 βουρθηΐβ ὑυϊηρ {π6]ῚΥ σνθηοη ἔγοτα {π6 
σοι. 2 ΒΘἢ ἃ ΥἹΘῪ 15. ΘΟΠ ΤΑΙΎ θοίἢ ἰο 786 Δηδίορυ οἵ 810} πᾶ 
ἰο γϑᾶβοῃ. Τὴ ΡΌΠΕΟΥΘΙ ἰθηοῦ οἵ δουιρῦασο ΒΏΟΒ τηδη 0 6 80- 
οουπίθθ]6 ἰο αοά. ἨἩδγθ [ἰβ τοβροῃβι Π1ν 15 ἀοδίγογθα, ἊἈκΑκ8 πῆδπ 
15. Θομηιδηᾶθα ἴὺ ταροηῦ δηᾶ με] ον, μ6 μὰθ {π6 ράψϑείοαί ΔΌΜΟΥ 
ἰο 4ο 5ο; 801 ΠΥ Ὀδίπρ' οοτητηθηβαγαία τὐξέϊ ΟὈΠΡαίοη. Β6581668, τϑὰ- 
ΒΟ ἐθαθθθβ ὑπαὺ 5: οαπ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἃ γοΪ απ αυΎ ὑγδηβρυοβδῖοπ οὗ ΚΗΟΜΗ 
Ιαν.8 Απᾷ στὰ ἰδ15 {π6 ΒΙΌ]6 οοἰποίάθθ. Ἡποθ δα οαπποῦ ΡῥΤῸ- 
ῬΘΥ͂Υ Ῥα ρτοαϊοείοα οὗὨ τηΐβπίβ ἔγομπι {ΠῚ σϑῪ Ὀισῃ. ΤΉΘΥ 40 πού 
Ὀυΐηρ' βἷπ 11 ἔμϑὰ ἰμΐο 186 ψοΙ]ά, 8 βευρϑηΐβ Ὀσῖηρ ἐπ ῬΟΊΒΟΠ. 
ΤΉΘΥ Βδνθ 'π {πη 8η ἀπαθνθίοροα ργορθηϑβιἐψ ὙΏ1Ο ἢ ὍΧ1}1 ΒΔ ΤΆΠΥ 
Ἰραά ἐο δῖα. ὙΠΟΥ͂ μαγϑ [86 ρϑύῖὰ οὗ πμαῦ βου ασβ Ὀθοοσα 68 510] 
Δ ε'ω. Βαὶ ἐδ ἐγαηεσγοϑϑίοη ΚΓ ἴαισ ὙΠ ΒΔ} βῖπ 18, ἸΏ Ρ1168 ἃ Κηονν- 
Ἰεᾶσα οἵ {πὸ ἀϊνίπθ Ἰὰνγ ἐπα ἄοθβ ποὺ Ὀοϊοπρ' ἰο Ἰπξδηΐβ. 10 σου]ὰ 
ποΐ μὲ ἐΠΠου] ἰο βῃον ἰμαὲ {η6 ψοτα τοπαθυϑα παΐμγο, μα ὑπαᾶο1- 
βίοοᾶ οὗ δίχέϊ οὐ φοπογαΐίοη ὉΥῪ Οαἰνία δῃᾶ Εἀαγάβ, βρη 168. ἴῃ 
ἜΡἢ. ἢ. 8. [86 παίαταὶ βίανθ οὐ οομαϊομ οὗ ταθῃ, 88. ορροβθᾶ ἴο ἢ18 
τορομογαΐα βίαίθ 7 8ὲ εσρὶ δίῃ 1Ὁ πού οἵ {δ οὐἹρῖμδὶ παίασο ΟΕ τηὰῃ 
Βοΐοτο 1τῦ μὰ5 ἀϊπηθ ΟΥὁ ΟρρουψαΥ ἰο ταϑηῖθϑύ 1056], ποῦ οἵ [88 παίαγθ 
Ὧ6 Ῥοββθββ68 δὖ 818 υϑὲγ δίσία, Ὀυὺ οὗ {πΠ6 βἰαίθ ἴῃ σοὶ ἢ6 πα 5 [ἴτας 
561} αὔέσαν 6 μὰ8 Ῥδοοιηθ ἃ νοϊαηίατυ ἀροηύ. Απα {15 ΠΡΟ Β68 
ΜΠ {μ6 ᾿πηπηοάϊαία σοηίοχί. ΤΠ6 σἱθν ἰακθη οὐ {π6 ραββαρῖθ Ὁ 

Οαϊνίη δμᾶ Ἐδυναγᾶβ 15 οὁρροβϑᾶ ο {π8 ρϑποσγαὶ ρυϊποῖρίθα ἑδαρηῦ οἱ 
βαποοηθα ὈΥ ϑουϊρίατο, ψ οι ΟὨ τ βυϊδηθ σΘΠ τα] τϑοορηῖβα, 10 18 
αἶβο Ορροββϑᾶ ἰο τηδηἘ ᾿παϊνιπ8) γοΒρο 51 1Π10Υ. 

12. ΤῊ ἀοοίτίποβ οὔ δουϊρίατο βῃου]ᾶ 411 Ὀ6. βὐπάϊθα δᾶ τϑραγαθα 
τὰ {86 Ἰρῃῦ οὐ ϑοιρύατα αἴοπθ. 1 π6ὺ 6 οἰβουνῖβα ἀουῖγοα ἔγοιη 

1 Οἡ [86 Ηπυτηδη Τὐπᾶοιβίδηαϊηρ, ΒΟΟΚ ἰἶγ. οπαρίοσ 19. ὃ 4. 
2 (ὐοιῃτηθη αγ ΟἹ ἴΠ6 γ6 186. 
3 ὥρο {π6 Ατιΐοϊο ὙΥΒαῦ 5 Βίη, ἰὰ (Π6 Ατηογίοδη ΒΙΌ]1ς641 ΒΟΡΟΒΙ ΟΥΥ, ἔῸΓ 1889, ἢ. 20], 

εἰ 5ε6ῃ. 
ττ9 
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1ι,--ῖῦ 816 ὙΠῸ ἅτ Ὀοΐπρ δχδιηϊηθᾶ ἀπά οο ]θοίθα 1π᾿ π6 Β1018 
ἴμ6γ 6 νἱδυγϑᾶ ἴῃ οοππθοίοη γι Π6 ΟΠ ΓΟΥΘΙΒΙΘΒ ὙΈ1ΟΩ μάνα Ὀ66ῃ 
δοπαποίοα αἱ ἀἰβοτοπὶ ἄταθϑ ἀροαῦ ἐμ θπα, ----ἰὖ 18. ΨΟΥΥ͂ ῬΓΟΡΔΌΪΘ {πᾶ 

ΠΟΥ Ὑ111 (811 ἠο Ὅ6. Δρρυθβοπᾶρα ἴῃ ὑμῖν Ὀ10]164] βωρῃοϊγ, [Ὁ 18 
{μοΓ ίοτ ἃ ρδγηϊοϊουβ Θουγ86 0 βύμαυ {π6 ΒΙΒίΟΥΥ Οὗ ἃ ἀοοίχημθ ἢγβῦ, 

Τῇαΐ οαρθὺ το Ὀ6 {Ππ6 Ἰαϑὺ ἐμίηρ Ἰδατποᾶ, 1,60 1Ὁῦ 06 ἀβοογθαίπθα ἤγβὺ 

ἴῃ {88 σῆς οὗ τουϑϊδίάοῃ δίομθ, ἃπᾶ ᾿ηὐθργθίθα 1ῃη ἰδηριαρθ ἃ5 ΘᾺ 

ἰο {π6 ὈΙΌ]1οΆ] 885. ἃ τῖρῃ ἀπἀογβίθμαϊηρ οὐ 10 Μ1}} «ἱϊον ; ἰού τὸ Ὀ6 

νἱοπϑᾶ ἰπ 411 105 ἀβρθοίβ δηᾷ γϑἰδίϊοηβ, ἃ8 1πα]οαϊθα 1ὴ ὑμαῦ Βοῦτοο : 

δηα {πμ6π 1 μ88 ἃ βαύοι. ορροχίπηϊν οὐ Ὀοίπρ δαάαοθα Ὀγ {Π6 ἀοο- 

ἐγῖπα] ᾿μ θυργθίου ἴῃ 15 ῬΙΌΡΟΙ ἀϑρθοὺ δη4 ἄχ8 ῥγοροΥ 018. 1 τ}18 

ΘΟΌΓ56 Ὑ6Γ6 δία Πυ ρυτβιιοᾶ, τγα ρδἰῖονο ὑπαῦ τηϑπν γα 8. ΠΟΥ 6185- 

ἤρσυτοά ὈΥ͂ ἃ Βομοϊαβίϊο οὐ τιθίδρ βίο! ἰθοβηϊοα ιν σοῦ ᾶ σοτηπθηά 

ἘΠοιβοῖνοβ ἰο {π6 Θομηοη-856η58 ἈΡρΥΘμθηβίοη οὐ ππ]ούζαγθα τλθη ΤΆΣ 

ἸΉΟΓ6 ΓΘ γ, ἀπά 6 Θα γδοθα 4}1 ὑπ 6 ΤλοτΘ ΠοΑΤΪΥ, 85 βοσρίαταὶ. 

ἯΥ 6 τρϑν ἰακ8 ἃΒ δ ΘΧϑΩρ]8 ϑ’ αὖ 15 ἰοττηθα ἴῃ {ΠΘΟΪ]ΟΡΊΟΔΙ ΒΥ βύθτηϑ 
ἐδ ργοςοδδίοπ οἵ [6 ΠΟΙΥ ΘΡΙΓΙ. 

Τὰ {μ6 ἢτβθὲ ρίδοθ, βθοδιβα 1Ὁ 18 ψυϊέθα ἴῃ Φόμη συ. 26., ““ {86 

Θριτῖν οὗ ὑχαῖῃ τολίον, ργοοοοάοίϊι, ἤγοπι ἐϊ6 Βαΐμεν" (τὸ πνεῦμα τῆς 

ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται): ἰῦ 18 Βαρροβοα {παῦ 

1886 τοτάβ τοίου οπίοϊορίοα! ν ἐο {μ6 δββθηίίαὶ παΐασα οἵ {16 ϑριτ, 

Ἧς ρῥτοοοθᾶβ ἔογίμ ἔτοπι ὑπ6 ΕΔΙμΟΡ δϑϑθρξίαϊψ. ΟἿ ἐπαὺ δοοουῃῦ ΒΘ 
15 Βῃ ογάϊηθία ἴο {86 ΕΙΠΟΥ. 

Τὰ {μ6 ββοοπᾷ ρίδοθ, 16 1586 βρίτιῦ ῥγοοθθάβ ἔστουα ἐμ Είμον, Π6 

Ῥτοοθοϑάβ ἔγοτη {π6 βὅοπ 4180. 866 σμαρίου συ]. 16. ἃπα {Πο056 Ῥᾶββαρ' 68 

ὙΠοτο {π6 ϑριτῦ 18 βαϊα ἰο θ6 Ηΐς ϑριστιυ, Βοτα. ν111. 9. : (ἁ4]. ἵν. 6.:; 

ῬΆ1]. 1. 19.: 1 Ῥεῖ, 1. 11.} “ΤῊ Τιαθη ἐλ μ 605,7 βὰγβ ΗΠ], ““ ἀγρᾳθα 

ἴῃ {π|β Ἰηϑηποῦ. ϑἴποθ {π6 ϑριυϊν ψἘΠῸ 18. οΔ]164 1ῃ δογιρύιτθ [Π6 

δριτῦ οἵ Θοἄ, 18. οαΠ6ἃ α͵5δο ὑμ8 ϑρίτι οὗ μ15 βοῃ; ἀπα βίποθ {88 
Θρίσιῦ, ὙΠῸ 15 βοπῦ Ὀγ {86 ἘΙΠ6Υ,, 15 αἴβὸ βαλα ἴο 6 βοηύ ὈΥ {86 5οῃ: 

10 [ὉΠονγ5 ὑπαῦ {μετ 15 {μ6 βᾶτιθ βθογάϊπαίϊοι οἵ {π6 Κριτιῦ ἰο {π6 
ὥρῃ δβ ἰὼ {π6 Βαίβεσ, Βαυΐ {86 βυρογάϊηπαίίοῃ οὗ {86 ϑρισιῦ ἰο {86 

Ιμου 15 ρτουμᾶθα ροῃ μῖ8 ργοοθϑάϊηρ ἔγοια 188 Ἐδίμου, πα Β8 
Ῥοΐπρ' Βυροταϊπαίθ ἰο {88 ὅοπ τησβῦ μῶν 188 βᾶπηθ Τουπηαδίομ, ἵ, 6. ἃ8 

16 ἀϊνίπο παίατθ τγὰϑ οοπιηπηϊοαίθα Ὀγ {μ6 ἘΔΙΒοΥ ἴο {π6 50ῃ, 80 10 

γχὰ8 οοιηπιαπϊοαίοα ὈῪ τ[μ6 ἘίμοΥ δπᾶ ἐπθ ὅοπ το {86 ἨοΙΥ (ἀμποβὺ." " 

76 ἀρρτονβ οἵ {π6 οοπααοῦ οὗ [88 Οτθοῖς ἔαίμουβ ρθπθυα!]ν, 180 
“ψΟυ] ποὺ ἀἀορύ [6 Ἔχργβββίοι ἐπαὺ {μ6 ϑριτῖῦ ρ»οοοθα8 ἔγοηι [86 ϑοῃ 
88 Ὑ7611 δβ {π6 Εδίμδυ, ὑθοδῦβ ὑΠπΠ6Ὺ ἐπουραῦ 10 ἀπμβοσιρύαγα!. [{ 18 
ποῦ βαϊα ἴῃ ϑβουρίυτα {μαῦ [π6 ϑρισιῦ ργοσοράοίἑ, ἔτοτα (86 δοι (ἐκπο- 

εὐεται); δια ἐπϑγθίοσο {π6 σουποῖ] οὗ ὐοπβίδη πο ρ]6, Δ. Ὁ. 581, 156] 

αἀὐορίοά {μ6 Ἰαπρτιασο οὗ {88 Νουν Τοβίδιωθηῦ 84 ΠῸΠ6 οὐμου, τὸ ἐκ 
τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον. Τῇ ὍὙὰ8 ἃ ψτΟΩρ' 560 ἴῃ {π6 Ἰμαὔῃι Ομ το 
ἴο Ῥγοοδϑᾶ ἐαγίμου, δηᾷ ἄγαν ἃ ταίρι 5108] Ἰῃἔθγθμοθ οα. ΒΓ ἃ Βα - 

θοῦ, ψΠΙΟΝ 15 αὖ Ἰθαβῦ ααθϑθϊομδ!θ. Υ 6 οαῃποῦ βαποίϊοῃ {861} ῥτο- 

οοἄσγο οὐ ἐμοῖς δοποϊαβιοθ. Α11 {παῦ βμου]α θ6 ἄοπθ οὐ ἃ ροϊηΐ 

οὗἩ [815 Κιμᾶ ὃν {86 {μοοϊ]οσίοαὶ Ἰπίουργοίου βῃοα!α θ6 ΒΙΏΡΙΥ Ὅο ἀβοου- 

ἰαῖπ, μοί με: ἐκπορεύεται τὰ ΦοΒπ χν. 26. ἀδπούθϑ [π6 Θουαπη μι] ο 01 

. 1 ΟὐΡ. ΑἸ ον 5 ποίο οἡ {Π6 ν 6 Γ56. 
3 1, ροίῃτοϑ οἡ ΠΙΥΙΔΙΥ, γὙ0]. 1. ἢ. 3381. δτὰ οα. 
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οὗ {π8 ἀϊνγῖπα παίυτο ὈΥ {86 Ἑδίμον ἰο {μ6 Ηοὶν αμποϑῦ. 6 ὙΥ εὐΐθ 
ἀδηΐοβ {παὶ Ὁ τοίϑεβ ο ἐδε δϑϑόηποο οἵ {π6 ϑρισιῦ ; δπα Ὄχρ δ1}8 ᾿ξ οὗ 
5. πιαηϊ[εοἰαξίοη, [18 ἐπ ργθϑδίοη τὰ ΟἸγιβίίαπ δοϊνι τυ οὐὗἨ τ ΒΙ ἢ 1Π6 
Ἐδίμου 15 {πμ6 φυῖπιθ βοῦτοθ Βαῦ {π6 ἀποϊθηῦ ομαγοι (ΟῸΚ 10 πιοέα- 
γἤἢψεϊοαϊ οὐ οπέοϊοφίοαϊίῳ οἵ ἱπιπιαπθηΐξ βιϑεἰβἐθγιοο-Τοἰαἰΐοη. Μοδὺ τϑ- 
οϑηῦ πίθου ίουβ ΒΌΡΡΟΒΘ 10 [0 Ὀ6 πι6α λέδβέογσαϊϊῳ τοῦ πιεέαρἠ γείοαϊζῳ, 

88. Ὀαΐηρ ῬΆγ8116] ἰο ὅν ἐγὼ πέμψω παρὰ τοῦ πατρός." 

ΟΠΑΡ. ΧΗ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΜΌΒΑΙ, ἹΝΤΕΕΡΕΕΒΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕ. 

ΤῊΣ πλοῦ] ρᾶτΐβ οὐ δουιρύυσγθ Θ Ό 808 115. ργϑοθρίβ 8η4 δχϑιΏρ168. 
Ῥγβοθρίβ αν θθθῃ αἰνιαθα τηΐο ὕὑνγο ἰκ]η68, ΥἹΖ. πιογαΐ ἀπ ροϑίέζυθο. 
ΤῊΘ ΤὈΥΙΔΟΥ ἃτὰ {μοβθα {π6 τοαβοῦβ οὗ ὙΏΙΟ. ᾿͵1ὸ 566; {86 Ἰαὐξου {Ποβ86 
ὙΠΟΩ6 ΤΟΆΒΟΙΒ 816 ὉΒΚΠΟΗ 0 ὰ8. ΤῊ [ὈΓΙΏΘΥ ἃ11586 οὐαὖ οἵ {ῃ6 
ΤΙΘΟΘΒΒΑΤῪ δα παΐαγαὶ τοϊαὐϊοι ἴῃ ὙΓΒΙΟΙ. τηδη βίδηβ [ο 815 τγθδΐου: 
Ὁ οτθαΒ. {86 Ἰαὐξοι ἀδρομα οὐ {ῃ6 “11 οἵ ἀοά αἰομθ. Ἠϑποθ {6 
Τοτα] ἃγ6 ᾿πταίθθ]α; {886 ροβινθ, ομδηρθαῦϊθ. ΤΠ6 τότ] οἂπ 
Ὡθυοῦ 6 ᾿ηα!ΠΠἜρογθηῦ, ΤΠ6Ὺ τησβὺ ἰνγανβ 6 {86 βαῖιθ ἴῃ {Π611 παίαγθ : 
ὙΓΝ116 {86 ροβιθῖνα αγ6 ᾿πα Πουθηὺ {11 ὑπο 6 σῖνθη. ΤῊ [ὈΥΤΩΘΙ 816 
ττϊτθη οα οὐὐ ποαγίβ, ᾿ηὐούνγόγθα 1ΓᾺ ΟἿἿ ὙΘΥΥ παΐαγθ ; 8116 (86 
Ἰαἰου ΔΥ6 ΤΏ ΥΘΙΥ σομηιηδηαοα ἴῃ {Π6 Β10186.ἁ. ΤῊΘ ἔρυτο ̓  ἃΓ6 υμῖγοῦ- 
ΒΘ] ν ΟὈΠΙσαίοτυ, 086 Ἰαύθ ποὺ, 16 ἔουταοῦ ἅτ ᾿π τηδίου μα 
ΠΘΟΘΒΒΆΤΠΥ͂ Ἰοϊποα ἰορϑίμοσ, [86 Ἰαύου ἃὺθ ποὺ πθοθββα]γ Βο. ΤῊᾺΒ 
1μλ6ὺ ἀπου τὰ {ποτ στουπά, παΐατθ, ϑυιάθμοθ, οχίθης οὐἨ οὈ] ρθη, 
Δα ΘΟΠΠΘΟΙΟΏ. 

Βαυῦύ μπουρἢ τηοτλ] δηα ροβινο Ῥγθοθρίβ, οοῃβιἀθσθα 1ῃ {πο ΊΒ6 1 768, 
αἰβον παϑίη]υ ἴῃ {μαὖῦ νγα 566 {Π6 ΤΘΆΒΟῚΒ Οὗ {86 ὁπ6 8πᾶ ποῦ {88 οὐδοῦ; 
γοῦ ὉΠΘΥ ἃ1τ6 ἴῃ βοὴθ σϑβρϑοίβ α1Κ6. ΤῊΘ Ῥοβινο μᾶνθ βοιηθί βίην 
οὗ ἃ τηοτσϑὶ παύιτθ, πα 50 [Ὧ. ὅ27ὸ ΤΥ 566 ἰἢ6 τϑββϑοῃ οὗ [ἤθὰ. ὅδὸ 
ᾺΥ ἃ5 ΤΏΘΥ 876 δ|1|κ6, τγχ ἀϊβοθῦῃ [π6 Τϑᾶβοπβ οἵ Ὀοίῃ : 50 δ. 88 ΤΠ6Ὺ 
ἀγα αἰ δγθαύ, γα 866 {π6 τϑᾶβοηβ οἵ (ῃ6 ἰοτγιηθυ, πού οἵ {86 ]Ἰαύξου, 
Ῥοβιίνο ᾿πδυιψαϊοηβ ΟΥἨ ΡῬΥΘοθρίβ ἴῃ ρθποσαὶ, ᾿ΠΘΒΙ ΘΓ ἃ8 186 ΤΘΒΒΟΠ 
οὗ ἔμϑῖὰ 18 ρΘΠΘΥΘΠΥ ἀρραγοπῦύ, μῶν {16 παύμπγθ οἵ ΤΔΟΥᾺ] Θομιτηδηβ, 
ΤΉ 5 {μ6 ὁχέογηαϊ νΤουβΒρ οὗ (ἀοᾷ 15 ἃ τχοτὰὶ ἀαΐγ. αῦ {Π18 ροβιύϊνθ 
Ῥεθοθρί οΥ ἐμπαῦ ὁπ6 885 ποῦ {π6 παύιγθ οἱ ἃ γγογὰ] δοιητηδηά, βῖησθ {μ6 
Ῥαυ ΙΟΌ 67 σϑᾶβοι οὗ 1Ὁ 15. ποὺ ορυϊουβ. ὙΤμὰβ {μ6 ραγέϊσμέαν πιοάθ οἷ. 
Θχίθ ΓΔ] ὑγουΒ 1 ρ 15 ἃ ροβινο ἀΟΥΥ ταθγοὶυ." 

Ἑτοῖα τ μαὺ μ885 7αβὺ Ὀ6 θη βίαίβα 10 [Ὁ] ονγ8, {πᾶ 1ῃ σα86 οὗ σοτηροίϊ- 
τοι ἐπ6 τοοτα] ἃγο ἰο θ6 ορευϑβᾶ ἴῃ ργϑίϑυθποα ἰο {16 ροβιῦῖνσο, ΤῊ]8 
18 βαποποηθα Ὀγ ϑβουϊρίατο, ΒοτΘ 16 15 σειύθη, “1 Ὑ71}} Πᾶν 8 ΤΩΘΙΟΥ 
δια πού βδουϊῆοθ. Οὐ Τωοτὰ Εἰτηβ6}} ργυθίουβ ποσὰ] ἀπῦ165 ἴο Ῥοβιῦνο 
Οη65. [10 [0]ονγ5 αἷβο, ὑμπαῦ {π6 ποτὰ ρυθοθρίβ οδμποῦ 6 δοσγιᾶσοα 
ὉΠΑ͂ΘΥ ΔΠΥ οἰγουτηβίδποθβ ὙΠΟ τηᾶῦ Οοοαγ,. ΤΉΘΥ σομέϊπτιθ {Π6 ΒΆΤΩΘ 
ἴῃ πθον ἀπᾶ ομ]ραίίοη. ΤῊ6 ροβινθ Ομ68 τοὺ 6 ἰ6ββθηθ ΟΣ 

ι 66 Τὺατᾶι 8 Ὅδ5 Φομαηπδίβομα Εὐνδηρδιϊατα, γ0]. 1 Ὁ. 8335. 
2 δοο Βῃο5. Απδίορν, ρατῦ 11. σπαρίου 1. 
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ἄοπϑ αυγαῦ αὐ {π6 ΜΠ] οὐ Ηΐτι Ὅο ρᾶγνα {Π|6πι, Ραύ ποὺ δὖ ἴ[π6 ΜὙ11 οὗ 
τῆᾶῃ, Μίδῃ δ88 ΠῸ τηοτα τᾶβοῃ (0 Δα ἰο, ἰΔΚ6 ἔγοπὶ, οὐ ἀἴβρθῃβθ 
0} (Βοὰ, ὑμδπ 6 μᾶ8 οαῖβ8 [91 ἰγθαίσηρ' {Π 6 ΙΩΟΥΔ] 1ῃ {86 5816 
ΤΑΔΠΠΘΙ. ΤΉΘΥ 816 τηϑύξοσ οὐ ρᾳχα σγϑυθδίιοη, 86 ὑβογθοσθ μ6 μδ8 
ΠῸ ΘΟΠ [0] οΥὐασ ἰμϑῖὰ ἔασίμου θ8η ο ΟὈΘΥ͂ μθ, Οα 88 ομῃδηρθα 
μιἷθ ον ροβιθνα ᾿πδυϊ 1008 Δοοογαϊπρ (0 {π68 Πα ΟἸΓΟΙΩΒίθΠΟΕΒ, 
ΗΘ 858 ἄοπμϑ βο πού βϑοϑίιβθ σῦϑῃ τΏ8 Κ65 ὑπο [28], ΟΥ Ῥῃ}β {Π 61 1 
οορο οι τ ἢ ΒριτἸ ὑπ] γ, ΟΥ̓ Βα 5 αῦθ8 ὑμθῖ ἴον 10: Ὀαὺ Ὀθοδαβθ 
{16 ΠΟΙΟΥ͂ 5665 8δπηα Κπονβ [886 ῬΙΌΡΟΙ {π|ὸ θα {Π6 ἀ]ΒΟΙΡ11η6 οὗ 
τὴ8 τηογὰ] βμου]ᾷ ἰακα ὑπ6 ρΐδοβ οὗ {μαὺ οἵἨ [π6 ροβιύινθ, δπᾶ ἴῃ ψθμδῦ 
Ῥτορουίοη.; 10 15 ποὺ Θαϑὺ δἰνγαγβ ἰο αἸβυ ρΊΉΙΒΗ. ἃ πιογαΐ ἔγουα 8 
»οϑρίξέυε Ῥγθοθρί. Τῃυβ {π8 ΥΥ δβίπηϊηβίου ἀϊνῖπθβ ΒΟ] 4 ἢ {παῦ {πμ6 οὐ- 
βϑύνϑῃοο οὐ {6 βαθθαίῃ 15 ραγῦ οὗἨ {π6 τηοσὰ] Ια. ΥΥ Βαίθὶ υ οὴ {Π6 
οὔδμον βαηᾷ τηδιηΐαῖτιβ, ὑπαὖ ἐμ6 ἔουσ τ Θοτατηδπατηθηῦ 15 ἃ. ροδίέϊυο Ῥγ6- 
οορί.8 Βοίῃ δῖδ τἱρῃΐ δηα βοΐῃ ντοηρ, 
ΤΠ ργβοθρίβ οὐ {πὸ Β10]6 ᾶιθ ρϑϑα δῦ ἴῃ {π611 παῦαγθ, ΔΒ ΘΟ ἢ 

ἃ5 ΤΠ6Υ τοίου ἰο ἰδ τηούϊνϑϑ οὐ ἀἸβροβι 08 οἵ {Π6 ταϊπα ἴγομι Ἡγ ΒΊΟΒ 
ΔΟΙΔΟΠΒ Ῥγοσοοά, ταμου μη 86 δοίϊοηβ ἐπϑιηβοῖνθθ, ὙΠΘΥ ἰοποῇ 
{π6 βργίηρβ οὗ οοπάποί, δηᾶ ἃγο Ἰηΐεπαθα ἰο τθραϊαίθ ἔμθη. Ἠθηοθ 
411 [16 το] ριθοαρίβ ἃΥΘ. ΘΟΙΡΥΘΠΘΏΒΙΥΘ ΡΤ ΠΟΙΡ]88. σαΡρ8 016 οὗ 
Ῥεΐηρ τϑἀμπορα ἰο ἃ ὙΘΙῪ 67 Βρι Ἰυ8] ταβχηθ, ΤῊ1Β 15 Δρραγθηΐ 
ἔγο [Π6 Νὸνγ Τοβίδιηθηῦ ἴὰ ῬΑ ΟΌΪΑΥ, γμοΥΘ ΟἿΣ Ἰμογὰ δηα Ἠ18 
ΔΡΟΒΕ]65. ἱποιϊοαΐθ {μ86 ργϑαὺ ἰὰνγ οὗ ἴονθ δβ {86 βαββίδῃοθ οἵ 8}} 
(16 σοτατηδηηηθηΐβ, βμονίηρ {Π6 βριγι δ] τἰν οὐ {π6 ἀδοαίορσαθ, ψ ἈΙοἢ 
{πμ6 Φονγ5 μαᾶ [1164 τὸ ρεγοοῖνα, οἶβ {πον σουα ποῦ αν ρἰδοθα 
ὑγιι6 τ ]ρίοι ἴῃ τἰΐπα] ΟὈΒουναποθβ οὐὁἨ ουὐψαγα ἀ6θα8, θα 1ῃ 1η- 
γάτα Ποϊπθθ5. Τῃ6 ργθοθρίβ οὗ {π6ὸ Β1016 ἅτ βοΐῃ βρισιῦυα! δπᾶ 
ΘΟΠΊΡΓΘΗΘηβῖνθ, γοϑοῃίηρ (0 86 {πουρμίβ ἀπᾶ 1ηὐθηΐβ οἵἩ {Π8 ᾿ιθαγύ, 
ΔῈ δατητπρ’ οὗὨἨ Ἰππαταθγα 6. ΔρρΙτοαύίοβ δοοοτάϊηρ ἰο’ γαγιθυ οὗ 
οἰγουτηβίδποοθ Ηδά {πῸὺ Ῥθθὴ βρϑοῖῆο δηᾶ ρδυύιοαϊαυ, {ΠΘῪ ταιιβύ 
Βανα θθθὴ ΤᾺ7 ΤΟΥ͂Θ ΠΌΠΊΘΙΟΆΒ; ἃπα ουθ ἰπθη {ποὺ ἡψου]Ἱὰ ποῦ μαννα 
ΔΡρ]164 ἴο 411 5ἰἐυδίίομβ πα Οἰγοιτηβίδπορβ; Ὀαὺ Ὀθίηρ᾽ σΘΠΉΘΧΆ), {Π6Ὺ 
Ὀδοομ6 ΡΥ ποῖρ]65 οὗ τλοσα ν πσουΐῃυ οὗἁ {π6 ἀϊγιπα Βοῖπρ ἔγοαη Βοῖὴ 
{π6ν Ῥιοοθϑα, 

ΤἼῊΘ τηογὰ] ρατίβ οὗ {π6 Β1016 βῃου]ά πού 411 06 ᾷγονσῃ ἰορθίμοτσ, 
85 ἴθ. οἴἴθῃι ἄοπθ ΕΥ̓ {Π6 ᾿πἰουργθίο ΤΏοβα ἴῃ {π6 ΟἹα Ταβίδιηθηῦ 
Βῃου]α Ὀ6 βαραταίθα ἔγοση {ποβ6 οὗ πὸ Νανν. ΤΠ σϑϑβοη οὗ {Π15 18 
ΔΡΡαγθηί. ΤῊ6 πλογὰ] βυβίθμῃ οὐ Βδνοϊδύίοη νγὰ8 πού βοὺ ἔουψῇῃ 411 αὐ 
οὔθ. [Ὁ νγχὰβ πη] θα συμ}, ἈΡΥΎΘΘΔΌΪΥ ἰο {π6 Μ1}} οὗ ἀοἄ πὰ 
πὰ δθαρίδθοη ἰο ἐμ6 Ὠἰβύουυ οἵ μυτηδηῖν. 

πῃ βἰπάγίηρ' {Π6 τογῶὶ] ρατίβ οὗ {ῃ6 ΟἹ Ταβίαμηθπί, μα ἀ6- 
ἀποίϊηρ' ΠΡῸΠπι ὑπϑιὴ ὑμ6 οἴμιοβ οὗ {Π6 ΨΠΟ]6, 10 ΜΨ1]1 Ὀᾳ6 ἀ6βιγα]6. ἰοὸ 
ΘΟΠΒΙΘΥ {π6 ΡΘΟΌ]ΔΙ τλ078] Ἰ΄θαθ. ΥΠ1οἢ σσογο Ἰπου]οαίρα αὖ αἀἸἴογθηΐ 
ρουϊοᾶβ. 8 τοὺ ἴακα {π6 {1π|6ὸ βείογθ Μοββδ ἃ8 ἀθβουιβα ἴῃ {88 
ὈῬοοΐς οὐ (ἀδηθβϑῖβ; {86 τροσὰ] ἀοοίγηθ5 ΠΟ ἢ 416 Τοὰπα 1η ἐπ6 ὈΟΟΙΚΚΒ 
αὐ θαΐοα ἰο Μοβοβ: ἐμοβα ἐοαπα 1 {Π6 ΘοΙμροβιίοηβ οὗ 1 αν : {Π086 
ἴῃ “900 δηα ϑοϊομπιοη β ΨΥ ΉΡΒ; ΒῈΟἢ 88 ΔΡΡΘΑΥ ἴῃ {π6 Ῥσορβοίβ, δά 
ἐπ (ῃΠ8 ῬοΟΚ οὗ ΤΠ οο] οβιαβίθθ ὙΥ 6 ἀο ποῦ ᾿πὲθηᾷ ἰὸ ᾿πϑιηπαΐθ ὈΥ {Π15 {Π6 

1 566 ΒιΗ10}᾽5 ΑΠΔΙΟΡΥ, Ρατὶ 11, ΘΠΔΡ. 
2. (οηἰοδββίου οὐ ΕΔ], ομδρίον χχὶ, 7, 8 ΤΒΟΌΡὮΒ οἡ {π6 ΒΘΌΡΔΙ, 



Μοναϊ ]ηἰεγργοέαξίοιε 97, Θογίρέμγο. ἡ 480 

ᾶδθα {παὶ {π6 οἰπῖοβ οὗ [86 ΟἹ Ὑρδβίδμηθηῦ οὐ 108 τηοσαὶ γτα]65 ναυτϑᾶ 
αἱ [686 ἀπἔογοηῦ {πηθβ οὐμουνγβθ {Ππ8η 1ῃ ππτηροτγίαπῦ, ῬΘΟΙ]ΙΔΥΙ 165 
οἵ ἀουθιορυιθηῦ: 88 ἔα 88. {86 προσ ΠΥ οατη6 ΙΓ ΟΥΥ ἔγομη ἃ ἀν 116 
ΒΟΌΤΟΘ, 1 188 Θββθμ 81 ὑπ6 βᾶθθ. [π ἰἢ6 Νουν Τοβίαπιθηῦ, τὖ 18 
ταοϑῦ {Ὰ}Π}ν πᾶ οοταρ  οὐοὶυ ἀπο] ἀθα ; γοὺ 10 18 διεδεϑίαπέϊαίέμ [Π6 Βᾶτηθ 
45 ππᾶσὺ ἐπ6 δποϊθηῦ θοοποηῦ. ΤΉΘΥΘ γὰ8 ἃ ρΎΒ6.Δ] τουϑἰαὐϊομ οὗ 
τ. Βαΐ 88 1μ8 τρογαν οὗ [86 ΟἹα ᾿Τδβίδστηθπὺ οᾶπλθ ἔγτοτῃ ἃ. ἀν] η8 
βουτοα ἱπάϊ θοῦ] πᾶ τοιηούθ! Υ ἴῃ ἸΩΔΠΥ͂ οα868, 1ὖ οοηὐγαοίθα, Βοπη6- 

ψγμαΐ οὗ [μ6 Βυηδῃ δπᾶ {π6 οοττιρῦ το {86 τηρθᾶϊὰ τοῆθούϊηρ᾽ 10. 
Τὴ {π6 ἢγϑὺ ρίαοθ, ἴὖ γχὰβ ποὺ οἰ θαυ]ν τονθα]θα ο {Π6 βαϊηΐβ πάθοι {Π6 
διοϊοπὶ ἀἰβροηβαίϊοι,---- [αοῦ ἴῃ Βαυταοπῦ τι ἢ {ποῖν βίαϊθ οἵ Ῥαρηδρο 
ἀπ ργαραγϑίΐοῃ. ἀπά {πθπ τλοσθ οἵ ὑπ Βθτηδη δΔαμαγθα ἰοὸ 1, ὍΘ 
[Ο]Πονίπρ; ορβουνδίίομβ ἀγὸ Του πα θα ὁπ Ὀοίἢ ΓΙ βίδτωθηΐβ. 

1. Τὰ {86 Μοβαῖο ἰανγα ἀπ ρυθοθρίβ ὑπ6 ᾿η ουργοίου ΒΒου]ά βθρ8- 
ταῖθ βΌΟἢ 85 81:8 ροϊϊέϊοαϊ ΟΥ̓ γοϊαῖθ ἤο ταθτθ οχύθγμδὶ οα]ζατθ, ἔγΌΤΩ 

Βθο ἢ 88. δ΄ σιογαΐ, Ἀπᾶ 1ῃ τϑραγὰ ἴο {π6 Ἰαὐίου -- ([ο86 ὑπ Ὑγ 6 
οὗἩ τηογὰ] ΟΡ] σαύϊου ---- Β6 βῃου ἃ ἀἰβιρυ 8} γμαῦ 15. ἰοσαΐ ἀνα ἐθηι- 
Ῥογαν ἔγοτη συ μαῦ 15 οἵ ρεγρείπαϊ ΟὈ]Ιρ ΟΠ... 

ΤῊ6 βαῖηθ ΒΒουἹα 6 ἄοπϑ ἴῃ σχοίη ἰο {86 τρογὰ] ρυθοορίβ οἵ οἱ 

Τιογτᾷ δπᾶ {μ6 δροβίίθβ. ΤῊΘ ἴοοὰὶ δῃᾷ ἰγαπβιθαῦ βῃου α Ὀ6 αἀϊνιαθα 

οΥ̓᾿ ἴγτοτα {μ8 ρουταδημθηύ.  ΔΥΙΟῸΒ ῬδΥ Ιου 815 ἀϑδιδὺ ἴῃ 018, ΤΠτ8 

106 τηδῦ 6 ᾿παϊοαίθα τηοῦθ ΟΥ 1688 ρἰδίη]ν ὑπαῦ ὦ Φϊηρ' 18. ῬΥΘΒΟΥ Θά 

ΟΠΪΥ͂ ἴου οογίαϊῃ ῬΘΥβΟΩΒ ἃπα ἔἴτηθθ, ἀπ Θχϑηρ]86 ΟΟΟΌΒ ἴθ [86 
ϑροβίο!ο ἄθογβθεβ οίνθῃ ἴῃ ἀοίβ συ. 18---21, 1ῃ 1 Οὐοῦ. υἱῖ. 26. 
ΘΙ ΌΔΟΥ 18 Θη]οϊμθα ομ δοοοιιπί οὗ “16 ργοβθηὺ αϊβίγθββ." [ἋῺἘπΐἰ 
Τμκα χ, 4. ἴὸ 18 ουϊδοπῦ {ποὺ [816 Ῥγθοθρὺ 15 ταθϑδηῦ ΟΠ [ῸΓ [ῃ6 
ΒΘΥΘΗΤΥ ἀἸβοῖρίθβ. ΥΘ τηπβῦ 8180 Θοηβιθν Ὑγθῦμ υ ραββαρθδ οοπίδϊῃ 

ΘΟΙΠ56]5 ΟΥ Ορ᾿πΐοηβ οα {π6 ρατῦ οὗἩ [86 ὙΓΙῦΘ 18 ---- τ ΒΘΈΠΘΙ 1Π6 δαί ΠΟΥ Β 

ΒΡΘαΚ ὈΥ ἱπβρίταύίομ οὐ πού. ὙΤΒὰΒ {π6 Αροβίί Ῥϑὰὶ βαγ8 ἱπ 1 (οσ. 

γἱ!. 25., ““ΟὐποοΥπίπρ' Υἱγρὶηβ Γ Πᾶνα πὸ οοιητηδηαϊηθηῦ οὐ {86 
Τιοτᾶ: ψοί 1 σίυο τὴ 7)μαφπιοπί," δι. Τὰ δπούμον ρίδοθ οὗἉ {π6 βϑῖὴθ 
Θμαρίθυ 86 ἄβοϊατοβ, “1 βρϑαὶς [818 ὈΥ ρϑιταϊββίοι, δπα ποὺ οἵ οοχα- 

τηδηαιηθηΐ.ὔἢ": 
ΤῊ ἀμου]ν οὗὨ ὑκὰ5 βοραγαθίπρ {π6 Ἰοοα], {86 ἰβθιμρογανυ, {Π6 

ἐγταμβίϑηΐ, ἔγοια τ βαῦ 18 ΟὈ]ΠΙΡΔΙΟΥΥ ἴῃ 81] ἃρ88, 18. ὙΘΥΥ ΟΟΠΒΙΔΘΥΆὮΌΪ8 

ἴῃ ΤΉΘΠΥ οαθ68. [Ὁ 15 ΘΑΒΥ͂ 0 ΘΠ ΠΟῦΠΟΘ ἴπ σΘΠΘΙΆΪ ἰθυηβ ὑπδὺ “( ποῦ 

ΟὨΪΥ 818 411 {86 ἱπιροτίαπ᾽ ἰανγβ οὗ τλοσϑ ιν ρϑιτηδπθηῦ, θαὖ 4}1 [Πο86 
ΘΘΠΘΙΆΙ τι]65 ΟΕ οοπᾶποῦ, ἀη4 1ηβιλ γα 018 ὙΓΏΙΟΒ. ἃγΘ ΘΥΙΠΘΗΤΥ οὁ81- 

ου]αἰοα ἴῃ τοϊρίοι ἕο Ῥγουλοία ἐπ ροοᾶ οὗ τηδῃκῖπα δηά {π6 ο]οτΥ 

οὗ αοἂ;:" Ῥυΐ 1ῦ ἰβΒ ποέ ΘΆΒΥ ἴῃ ργϑοίϊοθ ἰο βαραγαΐθ ὑπ8 Ῥγθοθρύβ οἱ 

ΔΙ ϊ6165 ὑυΒῖο. αι οἰγουχμαβίδηθια] δηα ἰοΙΆΡΟΓΆΤΥ ἔτοτα {μοβ6 οἵ υὑπὶ- 

γοῦβαὶ ομσαϊΐου, [Ὁ πα Ὀθθα 5814 ὑπᾶῦ ταϑην ὑπίηρδ ἅτ ϑη]οϊπθα 
ἴθ {86 ἀϊδοουγθοθ οὐ ΟἸτυῖδύ πο} το]α θα Ἰτοτηθαϊαίοὶυ ἰοὸ 186 Ῥαγ- 

Βαϊί5, ΤΔΏΠ6ΥΒ, 8Π6 (πη65 οὗἉἩ {86 ἀροβί]οβ, ἃπα οδῃηποῦ Ὁ6 {γαιβίουσθα 

τὸ {π6 σΒοΙα Ὀτοίβουμοοῦ οὗ ΟἸτἰιβδηβ δὖ δὴν Ὀὔταθ οὐ οἷδοθ :" πὰ 

τγ78 δ΄ ποὺ αἰβροβθά ἰο ἄθῃν ὑμ6 δχίβύθποθ οὗ βοπιθ βαο ἀἰγθο 018, 

Βυΐ νγϑ ἔδαν {μαὺ βυοι 85 ργτορουπᾶ {Π6 τι]8 ἴῃ φαοδίλοπ 816 αἰβροβρά 

1 ὥρα Βαιουβ Ἐπί οἴποῦ Ἡουτη που Κ, 8.1 δ. Ρ. 128. 
2 ΤΌ]ΟΥ 85 Αφγαοπάϊκ ἰο Τανγοίίπηβ Ττδοίαθιιβ ἀο δοιὼ βευρίιγο Τα ογρτοί!0}6, 

Ῥ. 867. 



490. ΜΒιϑίϊοαΐ Τηξογργεξαξίοη. 

ἴο ΔΡΡΙΥ Ὁ οχίθηβίνου ἀπά τπϊυδιοίουθγ. ΤΉυΒ. Οη6 βαγβ παΐ οὗ 
[86 πυπμηοσοὰβ ἀας165 ἱπουϊοαίοα οα {π6 δροβί]θβ αἴοηθ τὰ {Π6 ϑϑυτηομπ 
οὐ ἐδα Μουπί, [μ|κὸ νἱ. 27. 185 δῇ δχϑιρὶοὶ “ Ιμονθ γὙΟΌΥ Θηθιηῖ68, 
4ο ροοά το {βοτὰ ἡ ΒῖοΒ. μαΐθ γου. ὙΠῚΒ 15 ἔ8156θ. ᾿ποίβμου υβίβυβ 
[ο [π6 ἔοστῃα οὗὨἩ ργᾶγοῦ ἰαυρμὺ Ὀγ ΟἸτϑὺ ἰοὸ [18 ἀἸβοῖρίθβ. 1 {μαί 
6Γ6 γαροαίοα Ὀδίοσϑ τἱοῖ ἀπά ῬΟΟΥ ΑΠ1|κ6, 80 ὑμαὺ θοίμ το ἰο το- 
Βρομά, ψμαῦ, βδαγῦ8 Β6, σουά {π6 ἴοττλοῦ ηαουβίαπα ὈΥ̓ {Π6 πογάβ, 
“ἐ (ἀνα τ8 {π18 αν ον ἀα]Υ Ὀγοϑᾶ," ψθη {Π6 Ὺ δᾶγθ δα πάδηοθ 9 
Απὶ Δροβῆο ὙΠῸ ψ͵β ροοῦ πᾶ πϑοαν τηϊρηῦ βαγ 50, πού ἃ τοί ταϑι." 
Ηρα {86 Ἰωογαβ ῬΥΆΥΟΥ 15 αὐἰΐθ τ ὶβαρρυθμθπαβα, Νὸ φῬγθοθρῦ οὕ 
φοιοη ἴῃ ἰὉ ὈΘΙοπρθ ὑοὸ ἐπθ ἀροβίϊθβ θχοϊυβίσθὶγυ. Δ συἱοῖν τηὰῃ 88 
Ὑ7611 ἃ5 ἃ ῬΟΟΥ 016 ΠΙΔΥ͂ ὈΙΌΟΡΘΙΪΥ ἀ886 {πΠ6 ροίϊιοη, “ ρῖνϑ α8 {818 ἀαΥ 
οὖν ἀδιγ Ὀτοδά, ἔοσ τιομθβ ἀγὸ Θη γον δὖ {π6 ἀΐβροβαὶ οὗ (ἀοά, 8 
οδπι ἰακα ἔμθιη ΔΥΑΥ ἴπ ἃ τηοιηθηί, Υγ8 β6]|16νο {παὺ ποίμίηρ Ὀαΐ ἃ 
ΒΟΙΥ οἰτουτηβροούϊΐοα. Μ1ΠΠΙ ὁπα0]6 {π6 ᾿πίουρυθίθε ἰο αἀἰβάπραβῃ {Π6 

οἰγουτηβίδη 8] δηα ἰδιηρΟΥῪ ἴγοσα {86 δββϑηῦδὶ ἃηα οΟὈ]σδἰΟΥΥ. 
τα ροββθβεθᾶ οὗ 10 ψ ἢ} Ἰοοῖς ἰο {16 οομίοχὺ πα βοοῦρθ οἵ ΘυθΡῪ 
Ῥδϑβαρθ, θχϑιηληίηρ ἴὸ ἴῃ {π6 Πρὸ ΟΥ̓ ρᾶγ611618. ἀπ {886 ἀπδίοσυ οἵ 
ἢ. δ Μ1] Θομβιάου {π6 σθηΐαβ οὗ ὑγὰ8 γϑ]ρῖοι δα πάρα δοὸ- 
ΟΟΥαΙΠρΊΥ. 

ὃ. οΙα] φιοροβιομβ οὐ ἀϊβοουϊβαβ ἃ1΄6 ΘΟΤΩΙΠΟΉΪΥ ΘΧΡΥΘΒΒΘΑ ἢ 

ὉΠ ΘΥΒΆΪ ΤΘΣΠῚΒ --- ἴῃ ἰδηραδρσθ σΘΏΘΙΆ] δηα πα 6 ἤπ]6. ΤῺ βύγ]6 οἵ 

Οὐϊοπίαὶ πυυϊΐουβ 15 Οὐϊθηΐαὶ, ὡηα τηδΥ βθοῖὰ δχϑρσαγαῖθα ΟἹ ἢγρθῖ- 
ὈΟ]1οα]. ΤῊΪΒ τᾶν Βᾶρροη {Π6 τηοτα γθϑ!]ν Ὀοόδαβο ᾿ὖ 15 γοῦν ἤρὶι- 

γαϊνα, [μ6 βἰ τυᾶθβ δᾶ ἤροτοβ Ὀδίηρ βοιηθίϊμηθβ ἴαγ-ϑίομθα ΟΥ 
ἰηβαϊοᾶ. [Ὁ 15. ΘΔΒΥ ἰο 566 ΨΥ τηοτῶ] ργθοθρίβ ἅτ ρστορομπαβα 1 
{Π15 Ἰηδππο. ΤΏΘΥ 16 οἵ υπΐγοιβαὶ οὐ ραίιομ, δπα τηυβῦ μ6 βού 
ἐοσυτ ἴἢ ἃ ΤΑΔΏΏΘΥ ΘΟΙΩΡΥΘΏΘΗΒΙν  8η4 [ΌΤΟΙΡ]Θ. 

ἴῃ οομβθαῦθηοθ οὗ [16 πμίνουβαὶ, μα θβηϊῦθ, δηα ῬΟΡΌΪΔΙ ΘΧΡΥΘ8- 
βίομβ ἴῃ ΒΊΟΝ φγθοθρίβ 88 σομνουθα, {μ6 Ὺ ἅτ [180]6 ἰο Ρ6 υτροὰ 
τοὺ τ. Τοῖς αὐπχοβῦ οχίθηῦ οἵ ταθϑηϊηρ' 18 οοἰθα, ΤὐνοΥῪ ῬΏΓΑΒΘ 
δια ποτά 15 ἰδκθῃ ἴῃ 185 οχϑοῦ δῃᾷ {]] ββῆβθ. ΤῊΪΒ δοῦγ86 15 οἴῃ 
αἰϊοηαοα ὙΠ βουΐουιβ ταϊβίακοθ ΤῸ ἰπβῖβῦ ρου ΘΥΘΥΥ ταϊηαΐθ ρᾶχ- 
ἀοαϊαν πὰ} γαδυμοιηδίλοδὶ ΟΥὐἨ ταθίθρυ 8108} δΟΟΌΓΑΟΥ 15 ποῦ {ἢ6 Ὑγ8γΥ 

ἰο ἰχϑαὺ αὐἱρμῦ {88 Ἰαηριαρσα οὗ π6 Β1016. γδιουβ ΠἸπυι [08 
ΒΒ ου]α Ὀ6 Δρρ!1ο. «{ϑῦ οααϊίομβ ἀπά τηοαϊβοαίίουβ ταυβύ 6 αὐϊθπαρα 
ἰο. ὟΝε δάηϊν {μ80 πμΐγϑυβαὶ ῬΥΟΡΟΒΙ 0:5 ταᾶὺ δ6 8Π6 816 τιϑ866 1ῃ 
τ οΓ815, ἡ οι δαπῖῦ οὗὁἨἁ πο Δρυϊἀριηθηύ οὐ Ἰπηϊαίϊοῃ ; Ὀαῦ 1ῃ ΒΟΙῺΘ 
Οα565 {Π6Υ τοῖαβθ ἰο 86 ψγθββθα ἰὸ {πὶ {8}1] οχίθῃθ οἵἨ τηθδῃϊηρ. 
Ἧς ψ}ὸ αὐξοιηρίβ ἰο ἄο 50 σρθδ ἔμθηη ἴοο [8 δῃηά ἱοῖΐβ ἃ το ηρ' 
Β6η56. [Ἐ Ἐπουθίοσο προσ] ῬτΟρΟΒΙ ΠΟῈ5. ΟΥ̓ ΟΙΒΟΟΙΓΒ6Β. δ] 6 ποῦ (0 Ὁ 
ΤἸΡΌΤΟΙΒΙΥ οαΥγτϊθα οαὐ (ο 411} {86 διαρ! πᾶς οὗ 1άθεα5. {π6 ἱπάϊνι πα] 
ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ. Μ1Π Δ11ονν, 17 ΠΥ βῃουϊα 6 ἀπαθυβίοοα τὰ οογίδιῃ 
Ἶυϑὺ ᾿πἰα ομθ, {86 απθβῦιοη δυ1568, ΠΟΥ 816. ΜῸ 0 ἀβοθυίϑιῃ {Π|6 
ἄερτοο οὗ Ἰαϊπυᾶθ τ πῖον {86 δου α ρ6 δοοθρίεα "ἢ ὙΥ̓ Βα 
ΟΥ̓ ΟΝ. Ὑ01Π1 Θμδ Ϊ6 ὰ5 ἰὼ ἀθοῖάθ ἸΡΟΩ 616 ῬΙΌΡΟΙ οχίαπὺ ἰο τ Β]10 ἢ 
16 σθηθυαὶ 56 1858 15 10 6 σϑυγϊϑα ουαὐῦϑ ΤῸ {815, Τγγθίίη Τρ ]168, 
ἔϊ6 παΐιγε 0} ἐμὲ ἐλίπσ απά υαγίοιι5. οἰγαιιτηδέαποο5 011 ΤΌΤΏΙΒῃ ἃ 

1 ΒδιΟΥ͂, μέ δερτγα, 2 ἼΦΙοΥ, οὐ εργὰ, Ὁ. 3567. 
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οὐ ουϊου.Ϊ Βαΐ ἐπαὺ 15 ΘΓ ρΌΠοΥαὶ ἰδηρτιαρ ---- 00 ΠΟΙΆ ἰο αῇοτά 
ἃ ἰορὲ ἴῃ ἃ τπιαίζον μοί ἀΠἤοα] δπα ἀο!σαῖθ. ΝΟΥ 15 Βδιθυβ" γιο- 

γαϊϊέψ 9}, τϑαβοπ ἃ σοοᾶ οΥ βαΐβ ἐμϊηρ', γϑάβοῃ βϑὶπρ' 8Π ἸῃΒΘΟαγ6 ρι]1α6 
ἴῃ ᾿η8ηἘΒ ρῥγδβοπῦ ΘΟμα ΠΗ. ῬΘΥμΔΡ5 {π6 οοπίοχύ 15 ψμαῦ τηϑῦ θ6 

ΟΠἸΘΗ͂Υ το] 16 ἀροπ, τϑᾶβοη οὗ ὁοῦσβο πάρη δηα ἀθεθγπαιληρ [Π6 
πέσ οὗ ἐπ οαθθ δ8 ἀββου θᾶ, δη8 ΠΟῪ ᾺῚ 1Ὁ ΤΙΔΥῪ ῬὈΓΟΡΘΙΙΥ δατη 

οἵ τοϑγιοθοη. 
ΤῊΘ ἐΟ]Πονίηρ Πἰπυ  α ομΒ. ἀγα βίδα ἃμα Θχθιηρ!ῃοα ὈΥ Τυτν- 

τοι. ὅ 
ΟΥΑΙ φγοροβιδοηβ ὙΒΙσ ἃτ6 ἀηνουβαὶ οὐ ᾿πάθῇπψθ Βοτηθίϊηγο8 

ἀοποίθ ποίβίηρ' τόσο {88π παίαται βὔηθββ Οὐ {π6 ὑθηθηου οἵ ἃ ἐπὶπρ' 

ἰο Ῥγοᾶυοα ἃ οουϊαΐα οθθοῦ, ἡπουρὰ 186 οβθοῦ οἴγθη 3115, ΤΏ, 
Ῥτονυ. χυ. 1., “ΑΔ βοΐ δῆβνου ὑσυημθίμ ἀνὰν ταῦῃ," ὦ 6. τῦ 15. {86 

παύαταϊ ἰοπάθμου οἵ ἃ τα ΔΆΒΥΟΥ ὅο ἀντ ΒΈΆΡΘΥ, Βυύ δ οἴροί 

ἄοοβ ποὺ αἴτγαυβ αἶα ρἴδοθ, ἴῃ σοηβθαῦθμοθ οὗ {86 ἀθρυαντν οἵ ταθῃ. 

ῶρ οο Ῥτου. χῖχ. 4., ““ ὙΥ φαἢ τραϊκοίῃ τοδὴν ἔγιθ 68.) 1 Ῥοίου 11]. 
18., ““Ὑ78ο ἰβ Βα ἐμαὺ ψ1}} Βᾶυτὰ γουῦ, 18 γϑ Ὀ6 [Ὀ]]ΟΥΤΟΥΒ οἵ ἰμαὺ νιοὶ 

18 ροοάῦ᾽ ἘὙΤμδ6 παύσταὶ οἴου σγμῖοῖ ἃ φοοα [18 071} ΡΓΟΌΔΌΙΥ ῥτο- 

ἄσοαθ ου οἰἴμϑιβ 15, {μπαῦ {06 0 ΜΠ τοίταϊῃ ἔγοῦλ μαγίϊηρ' {Π6 ΡΙουδ τηδη. 

Βαὺ [88 ορροδβῖ{θ 15 βοτηθύϊμηββ ὑμ6 6886. 
ΑἸκία {0 {μ158 15 {π6 ποχὺ ορβογνυδίϊοῃ, ἐπαὺ πηϊνουβαὶ ΟΥὁἨΥ̓ΙΠα ΘΗ πιΐθ 

ῬΙΟΡοΒΙ οπ8 ΒΙΡΉΪΥ͂ ΠΟ τοτθ ὕμπϑπ σγμαῦ ἀΒΌΔΠΥ ΒΑΡΡΘΠΒ. ΤἨὰΒ 6 

τοαὰ ἰὰ Ῥυον. χχὶ! 6. ““ Τταῖπ ἋΡ ἃ Ομ] ἴπ ὑπ6 σὺ Π6 βδου]ά 

σο; ἀπᾷ ψΈθη [8 15 οἱά [6 ν71}} ποῦ ἀδρατῦ ἔγοτη ",. Τυτοᾶῃ το- 

ταδυῖτβ {πᾶὸ 811 ργοροβιίομβ ΜΏ1Οὴ. ὑγϑαῦ οὗὨἁ {π6 νἱτίαθ8. ΟἹ υἱοθβ οὗ 

οοὐίαϊη παίζομβϑ, Θοηιοη8, ΟΥἹ ἀρ68, ἅ16 [0 Ὀ6 τοίθγγθα ἰοὸ {818 μ68α. 

ἘῸΣ ὀχατηρῖθ, “ {86 Οτθάβηβ ἃγθ ΔΙ [1818 (ΤΙταΒ 1. 12.5. ΓΘ 

ραπογαὶ ομαγαοίοι οὗ [π6 παίϊομι 15 ἀθβουι θα 1ὴ. ΒΌΟΒ ἰαηριιαρθ. ΡΎΥΟΥ. 

χυῖῃ. 28., “ {86 τοι δηβυσογοίῃ το ]ν.ἢ 
Αραΐῃ, ΤῊΔΗΥ͂ {πηρ5. ἀγα βίαϊθα ΘΘΏΘΓΘΙΪγ 10} ΒΟ] ρσοοα ΟὨΪγ 

οὔ α οουξαῖα οἷἶδθθ Οὗ τωθῃ, οὐ αὖ οοσίαϊπι τῶθ8, ΤΏ0β, ἴη 2 ΤΊτη. 11. 

12., νχα τϑαᾶ, ““ ΑἹ] ἐμὰῦ ψ1}} Ἰῖνθ ροά]γ ἴῃ ΟἸγῖβυ ἐ[ 6818 588} βυιῆοσ 

ρουβθουξίου," Ηθυθ δ] υβίοῃ 18 τωϑάθ ῥὸ {{|6 ῬΘΟΌΪΙΔΙ ΟἸΓΟΙΤΩΒυΘΟ6Β 

οὗ Βο] θνοβ ἰῃ {μ6 ΘαΥΥ ρουϊοά οὐ ΟΒυβυδημγ. ϑυοι γ88 186 ομα- 

τϑοίου οὗ τπ6 ἔπηθβ, ὈοίΒ ὅονβ δηᾷ μϑϑίμθηβ Ὀθῖπρ' ὉΠ ΟΣΙΥ ορροβοᾶ 

τὸ {πμ6 ΟἸεϊβίζδῃ σϑ σίου, ἐπαὺ 811 30 Ὑγ6γθ ΗΥΤΑΙΥ Υθβοϊνϑα το 11ν6 

ἃ 16 ἀδονοίοᾶ το ΟἸμεῖβῃ θχροβϑᾶ {μϑυλβϑῖνθβ ΡΥ μαὺ σϑγν ἀθίθιταϊμπα- 

ἔοῃ ἰο ϑάγθιβυ δηᾷ ρογβθοαθοπ, Βαὺ {818 ἀο68 ποῦ Βο]α ροοα δὖ 

411} ἄπο. Ὑ1πὸ οἴἴδβοίβ οὗ ροῦν ἃῖθ ποῦ δἰ νγαυϑ οὗ {πΠ15 παίαγο. 

Φ611 ἐυίμοσ, ππίνουβαὶ οὐ ᾿ηἀθῆπύθ ρυοροβι 0.8 οὔθ βιριγ ἀμίψ, 

ποῦ τ μαῦ ΘΟΠΒΘΜΕΥ ὑαῖκθβ Ρ]80θ. ΤΏυ5, του. χυῖ. 10., “5Α ἀϊνίηθ 

βοῃίθῃοθ ἴ8 ἴῃ {86 1108 οὗ ἃ Κίηρ; διῖ8 ταοῦτῃ {ταπβρυθαβοῦμ ποῦ ἴῃ 

ἡαδοταοηΐ," ὦ. 6. ἷ8 τουῦα βλομία ποῦ Ῥτγοναγϊοαίο ἴῃ ἡπάρταθηί. 

ΘΙΌΣαΥ Ἰαπρυδρα οοουτθ ἴα {π6 181 γοῖβθ οἵ {{|6 βατὴηθ ὁδαρίογ: 

ἐς Βισπέθουβ Πἰρ8 ἅτ ἔπ ἀρ οὗ Κίπρ5." Βασι βῃμου]α 6 {{π6 6886. 

Ἡον οὔίοπ 8 ἴὸ οἰμεγαίβε ΓΝ. Υ̓ΠΘα {μ6 ἀροθι]6 ψΥΙ68 0 ΟΠΌΓΟΠΟΒ, 

δα 50γ165 {μθῖὰ βαϊπές, ἐλ6 γαϊέἠ [μὶ, βαποίξηεά 1 Οἠιγὲβέ ὕόβιι5, ὅχο., 

: Ὧρ ϑδοῦρ ϑογιρύιγο Τηξουρχοίϑιίοηο, Ρ. 850. 6. ΤΟΙ]οΥ. 

2 Ἑηΐπχυτῇ, ἃ. 5 τ᾿. ἢ. 128. 8. ζ9ὲ ξιιρτᾶ, Ὁ. 851. δὲ ξ6ηῃ. ρα, ΤΈ]Ιον, 

4 ὅρα ϑίπετε οἡ {π0 ΒοΟΚ οὗ ῬΥΟΥΟΓΌ5, Ῥ. 129. 
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ἮδΘ τιργοὶν ταργοβοηΐβ {ποῖν ομαγδοίου ὈΥ ργο εβδίοη δα οὐϊσαϊζοπ. 
ΤΠΘΥ ογ6 80 ΕΥ̓͂ ῥτοΐβεβίοῃη, απ {ποὺ οὐριιῦ ἴο Ὀδ6 50 ἴῃ στρα] ύγ. 
Βαυΐ βοιχθ, σἰπουῦ ἀουδέ, ἴῃ {16 βοοιοίϊθβ 5δο δααγθββοαᾶ σψογα ποῦ 
δου} ΠΥ. Βπο. ὙΠοῖν οοπαϊιοι 'π {π6 βιρῃί οὗ (οα νγὰβ πο τγμδῦ 
10 οαρῃς ἴο αν θθθῃ, Μβοϊκηῖρὺ ἔγιύίουβ ἀυσαν {86 ἕοτος οὗ {μι688 
σθποταὶ ἀπᾶ ΒΙρἢ {{{Π168 μη Ἀ6 8808 ὑπαΐ, “΄ ρσίγϑη ἴο ἽὙΠ0186 ὀμυγοί 8, 
[μεθ {1|168 τπηρογίοα ποίβίπρ' ταοσ Ὀαὺ {μπᾶ [Π6 βοοίϑίυ ἴο σπβίοῖι 
ἴμογ τοῦθ σίνθη σγγχὰβ ἃ οδυτοι οὗἩἨἉ ΟἸὨγΙθί, απά ἐπαΐ ἐ6 ἱπαϊυϊαμαΐς ὁ 
εὐἰιϊοῖ ἐμαΐ 5οοἰοίψ τῦραβ σοηιροβθα τ0676 φηΐϊεα ἐο αἷΐ ἐξ ργυϊίορος 
δοϊοπσίπρ ἰο ἐἶι6 υἱδίδίο οἸνιγ οἷ, ἀπά ροορίθ 956, “οα,"} Οδι 1π6 οοπίχατυ, 
ἘΠ6Ὺ ἱπρΡΙῪ {μαῦ {π6 Ομ ατ Ομ 65 σθηθυΆ ]]γ δα ἐΐθ ολαγαοσίεγ τϑἔθυτϑα ἴο. 
ΑΒ τηϑηροὺβ οὗὨ βαοῦ βοοιθίιθβ, 1 νγὰβ ἐμπὶν αὐ ἴο ἢᾶγο 1. Απά 
Ῥδοδιιβο Ὁ νγᾶβ ΟὈΠσαίονυ, {ΠῸῪ ῥγοίθββϑα {παῦ ὑΠ6 Υ ῥῬοββθβββα 10, δπά 
ΘΘΠΘΙΆΪΥ αϊά Ῥοββθθθ 1. Α [87 [61] βίου {πϑὶν Ῥγοΐθββίοῃ, δπὰ 
Ὑγ6γ6 πού ψμδὺ ἐμοὺ ομφἠέ ἴο αν θ66η. 

Αρβῖῃ, τηΔ}Υ ἐπ]ηρ8 8.6 46 νογθα βρη ΘἼ ΑΠΥ γθβρθούίμηρ' ἈΟΙΙΟΠΒ ΟΥ̓ 
ἀα(165, τ] ἢ σου] 6 τππάἀεογβίοοά ΟὨ]Υ οὐὁἨ 8 δουίαιπ Βρθοῖο5 οὗ βυοῇ 
δοίζομβ οὐ ἀαϊϊ65. Τῆυβ ἢ ΕΡΒ. ἵν. 26. “6 γ8 ΔΗΡΥΥ δηά 5ῖη ποῦ ἢ 
τηυβὺ 6 ἰδ κθη 85 τηθϑηΐηρ', ΒΘ ΔΗΡΥΥ͂ ΜΘ Οοοδβίοι γΓΘαῦϊγοβ, δύ 
βίη ποί, Τ86 ργϑοορὺ ἄοϑϑ ποῦ Ῥυόῃι} 41} Δηροῖ, θαὖ ΟὨΪΥ 50 ἢ ἃΒ 
18 ἱπιρΙΌΡΟΥ ἴῃ τοβρϑοὺ ἴο οαπβ8, πδίασθ, δα ἀυταίϊομ. [ἢ {1Κ6 γηδῃ- 
που, Μαζί. ν. 34., “" βύσϑαῦ ποί αὖ 41], δῃὰ ε΄ δπι68 ν. 12., “" βύσϑαν πού, 
ἄο ποῦ ἔογιά {16 ἰακίπο' οὗὨἉ Δῃ. οδίϊῃ ἴῃ ΘΥΘΥΥ 6886; ἴον [818 σσγουϊα Ὀ6 
Ἰποοπβιβίθην ἢ ΟΥΠΟΥ Ῥαβθαρθθ ὙΠΘΥΘ ΒΘ ΔΙΩρ᾽ 15 ΒρΟΚοπ οὗ σ] 
ΔΡΡτοθδίίοι δηα γϑοοιαπιθπαβα ὈΥ ΘΧΘΙΏΡΙ8. 

3, δὴ ἃ τγοσϑὶ ρυθοδρῦ ργοι 1] πηρ᾽ 811) 15 6] γουβα, [Π6 ορροδβιΐθ 
ἀπτγ 8 Θη]οϊπβά : ὅπ ΘΗ ΔΩΥ͂ ΔΟΤΥ 15 ΘΠ] οἰ η661, {Ππ6 ΘΟ ΓΑΓΎ Βἴη 18 
ἐουθιάάθη. Τῆτ5 πορϑύννϑβ ἱποῖαᾶδ δἰ ηλαίνο8β ἀπα δἰηγτηδίνοβ πθρὰ- 
ἔνθ, 850 ψ Π6Π ᾿πηᾶρ68 οὗ {Π1πρ8 ΤῸΓ ΤΘΠΡΊΟΥ 8 ὙΤΟΥΒΏΙΡ 806 ΤΟΥ] Δα 6Πῃ, 
1π86 βρι για βουνῖοο οὗ [86 ἐτὰ6 Οοἄ 18 οπ]οϊηθᾶ, [}π {π6 {μ]τὰ οοτὰ- 
ταϑηηηθηύ οὗ 0[π6 ἀθοδίοραθ, ὑγ8116 4}} Ῥγοΐδϊμρ ΟΥΎ Δραβιηρ οἵ (οὐ β 
πϑίαθ ἴβ Τουριἀἄθη, {86 ΠΟΙ͂Υ ἀμᾷ τονθυθηα πι86ὲ οἵ ΒΒ πᾶτηθ 15. 850 
δη]οϊποᾶ, ΑἹ] {86 οοιηπιδπάτηθηίβ ἅτ 1161] οχρ]δίηθα οἡ (18 ρυϊη- 
οἰρῖθ Ὀγ ἴμς ΥΥ δβιταϊμβίου ἀἰνίπθβ, ἴπὰ (86 Τρ υ ἀπά Θθουίθυ (ὐδίθ- 
ΟἰὨΙΒΠ18. 

4. ὝΠδἢ ἃ τροσὰϊ ργδοορὺ ῥγοΒ1 105 ΔΩΥ ὑμῖπρ ἀβοϊαίο!γ, Ὁ ῬΥΟὨ1- 
Ὀ 15 811 {πα0 1665 ἴο 10 οὐ 18 Β:τ 118} ἴῃ ἃ Ἰονγοῖ ἄθργθθ. ΤΠ ἸΟΥΘΙ 18 
1Ἰπο] ἀρ ἴῃ {π6 μίρμου, ὙΥΥ̓ Βαΐθνϑυ τοὺ 6 ἃ ργονοοδίϊοη ἴὸ {Π6 βὶπ 
ἴῃ Ουγβοῖνθβ, ΟΥἩ γον οὐ αβϑϑηῦ ἰὸ 1 ἴῃ ΟΥΒ6ΥΒ, 15 Τουθιάάθη. ὙΠὰΒ 
{π6 βουθῃίῃ οομαπιθηατηθηὺ ἔοΥ 15 811 ἀποίθδῃ ἱπηαρτπδύιοηβ, ὑμοιρ 8, 
Δα Αἰδοίίοηβ ; 411 Ἰαβοϊνίουβ σοηνθιβδίοῃ ; 4180 γϑηύοῃ ΒΟΏΡΒ, ΡὈ]0- 
ἔιγ68, ὈΟΟΚΒ, ὅτο, 8πα ὙΒδίθυοΥ Ἱποθηύνοβ 1686 ο Δα] ΘΥΥ ΟΥ̓ΓΌΥΠΊ- 
οαἰίομ δἰΐμου ἴῃ ΟἸΒ6 ᾽ 768 ΟΥ' ΟὐιοΥ8.ἦ 
δ. Νεραῖῖναθ δἃ.6 δἰγγαβ Ὀἰπαϊπρ, Δηα πηιδῦ Ρ6 οὐβουνθά ροὺ- 

Ῥδίυδ!ν, πη ]688 βοῖηθ ϑχοθρύίοη [0 ὑμθηλ 06 οἰ ὕΠ 61 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βία θα ΟΥ̓ 

ἱπιρ!16ἅ, ὙΒὰΒ {π6 ργθοθρύ, “ Ιωῖ6 ποῦ ὁπα [ο ἃπούμογ ἢ (Ο0]. 1. 9.) 
δατηϊβ οὗ πὸ δχοθρίίζοῃ. [Π| βΒοηβ οὔβ88 78 τηἱρῃῦ ΒΌρΡροΞβα {μα ροοά 
σοῦ] ἀγῖβο ἴγοπι ἰγίπρ; θα τ 5ῃου ]α πονϑῖ (ὁ 6Υ1]} ὑἐπαῦ σοοα ΠΊΔΥ 

1 Μδοκηιρη δ ποία οἡ 1 4“0}η, 11. 29. 
2. ρ6 ῬαϊθγΒ Δίογαὶ! δαηα Ῥο]ηςΑ] ῬΠΠΟΞΟΡἢγ, ὈοοΪς 111, ρατί 3. σμδρίου 3, 
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ἘΠ πα ύο Υ οοτλθ ἔγομα 1, Ἡρτο βίγοηρ [11 ἴῃ [Π6 ῬΓΘΒΘπΟ6 δηᾶ ἰονθ 

οὗ Θοἄ 15 Ἔβρβοίδγ τοαυΐγοᾶ, {παὺ ΟὨ τ βίϊδηθ τᾶν ΘΟὨ 16 βίοδᾶῥαιδι 

ἀπ Ὁπταον δ ΐθ, που Ὶ 5 γουυασ ἴτοσα ἀν Ὁ. ἀοῖασ ταύ 18. δθβο- 

Τυΐοὶν Του θιά θη. 
δ. Αῆνταδίϊνεβ ἃτ6 ποὺ αἰισαχε Ὀϊηίηρ, Ὀδοδτιϑθ ΒΘΥΘΙΆΙ ἀμ 168 

οαπποῦ δ6 φῬουϊοιταθᾶ δὖ ὁπα δπᾷ [88 βᾶτηθ ὕπη6. ὙΠὺΒ 116 ὁδηποῦ “"- 

ἀοΐπρ' ροβίξῖνο δοίβ οὗ ουὐνγατα ΒΔΓ οὐ᾽ ΚΙ Π688 ὕο ἴμο86 διουπα τ8 

αἱ αἷΐ ἐΐϊπιοο. Μίδαν ἰμῖπρβ ἀγ8 ἱπουταδθηῦ οα Ὀθἴθνθσβ, Ὀθοόϑαβο ΠΟΥ 

816 Θῃ]οϊηθᾶ, ἡ μῖοι ΤΉΘΥ ταῦβὺ ρϑυίοστα δῦ βασι {πι68 δμα ἴῃ ΒΆΘΗ 

τηοᾶθ8 85 ἀρρβϑᾶδν βεβῦ ἰο {πϑιηβοῖνοβ. [Ὁ {ποὺ οαπποί 40 βοῖῃθ {108 

ΜΟΙ ἅτ οογαπιδηαοα, {Π6Υ ταῦβῦ 6. 811 [86 τόσο αἀἠΠισοηῦ ἴῃ [86 

ἀἰβοθατρθ οὔἉ ΘΕ 6.8 ἡ ΒΙΟἢ ΤΏΘΥ 8.6 8016 ἴο ρβιυΐοστω. 1 ΤΠ6Υ ὀαπποῦ 

ψὶβῖς ΒΠΟἢ 8.5 816 51:0Κ ἀπᾷ ἴῃ Ὀυΐβομ, ΤΠΘῪ ταδὺ οοτηΐοτῦ {π6 ἔδύμου 888 

Δα πἰάον ἴα {μοὶν οὐ οοπ. 1 [ΠΥ οαπποῦ ρὸ ἴο ἃ ροἷδοθ ψΠΘΥΘ 

16 Ῥα]1ο γουβμῖρ οὐ αοἄᾶ 15 οοηἀποίθα, [ΠΘΥ̓ τιδῦ ῬΓΔΥ͂ ὙγΙ ἢ ἃ 510 Κ 

ἐτϊοπᾶ, Ἠρτδ σγϑαῦ ρῥυπᾶθποθ ἀπᾶ βιμρίθηθϑβ οὐ ᾿θαγὺ δῦ ἀθιλαπαᾶθα, 

παῖ [86 Ουϊβιϊδῃ τρϑὺ ναὶ! Ὠπη56 1 οὗ ὐάηρ ορρογύαπῃι 88. ὧο 

ἂο ταὶ 15 βοϑὺ ἰο μ6 ἄοπϑ ἴῃ οἰγτοιπιβίδμοθθ 85. ἐμ6 0 διῖβο,Ἠ μἂβ Π6 

18. ὍΠΆΡΪ6 ἴο δηραρθ ἴῃ 81} ἀπ 165 αὖ 811 Εἴπη68, Β6 τηπϑὺ 1156 818 Ὠϊρηθϑῦ 

ΔΠ4 ΠοΙοϑὲ ἀϊβοσθίίοπ ἴθ πἀπογίαϊκίπρ οη6 δηα ΘηοΙμ ΘΓ τυλθηθυθ 7 ἈΘ 

5665 ἴξ χτχαοβὲ ἀδβίσαίθ, δπᾶ ἐπὶ τολαΐουον ογθ᾽' ὯΘ6 ἀθθιηβ τποϑὺ Θο- 

ἀποῖνα ἰο μ6 ρχοηαούϊοῃ οἵ {μ6 αἰνιηθ βἹΟΣΥ. 

ἡ, ὝΒοη [6 ἄνουν οἵ αοα 15 ῥγοπιιβϑᾶ ἰο {π6 ρϑυϊζοτιωδμοθ οὗ Δ} 

αοίλοπ, ἰῦ 18 πηρ]164 αὖ {π6 βαταθ (τα {πᾶῦ {πὸ οὗμον ἀπ(168 οἵ τ Πρίοι 

᾿μ6 ῬοΥουμιθᾶ. Τυβ ἔαδίηρ 18 βροῖζθ οἵ σι ΔΡρυοραίοη ; δπᾶ 

ΗΘ ἢ ποί ἄοπο ἰο μ6 βθϑῃ οὔ ταθῃ ἐμ Ἰμογὰ 11} τον αγα ἴση 7͵ι0 Ρ6Υ- 

ξουταβ [86 ἀαΐγ. “Βαύ του, ψμθη που [λδίθβί, δηοιπὺ {πο μοδᾶ, 

Δηᾷ νγαβὰ ἐῃγ ἔδοο ; {μα (ποὺ ἀρρθᾶγ ποῦ αηΐο τηθπ ἴο [αβϑὲ, Ὀαὺ απίο 

τὴν Βαΐμον ΜΒΙΟῊ 15 ἴῃ βθογθῖ ; 8ηα {ῃγ ΕΑΙΠΟΣ γγΏΙΟΒ Βθϑί ἴῃ βϑογθί, 

5411} γϑυνατὰά [μ66 ὀρβηϊγ." (δαιν. νἱ. 17, 18.) Εαβίϊπρ᾽ 18 ΟὨΪΥ͂ ὁΠ6 

ἄυΐγ. ΟἸΥμοΥΒ 16 Ῥγθβαρροββα, ἃ8. Ὑ76}1} ἃ8 ἃ τὶρῃῦ βίδίθ οὗ τοῖπᾶ 

ἰονατᾶβ Θοᾶ, τ ιδπθα 16 Ὡπα [Π6Υ ρτοοθθᾶ, [πῃ {π6 2δὅιμ ομαρίδν οἵ 

Μεθ Β Θοβρο], οὐ Ἰυοτᾷ ᾿πβίβηοοβ αὖ Ομ6 ϑρθοῖθϑοῦ σοοά ψοΥΚΒ, 

νἱΖ,, ἔλοδο 07) ἐμαγτέψ, ἴον Ὑ1Οἢ ταθῃ ὙΠ] 06 αδιαιἰ64 τπΐο {π6 Ὀ]ΘΒβθα 

Κίπράοια οὗ αοἄ ποτγθαίτθυ. ΟΥμου σου κ8 ΠΟΎΤΘΥΘΙ ἀΥΘ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘα--- 

τγογῖςβ οἱ ῬΊθΕΥ ἔογ ϑχϑαρθ. ΤὨῊΘ οπ8 οἰδθβ ΒΟΘΟΙΏΡΔΏ168. {π6. οἰ ΘΓ, 

Ῥδοδιβθ Βούα βρυίηρ ἔγοια ὁπ βίαίθ οἵ ταϊπά. 

8. ΤΑΣ 47 10 1Π6 1αδὲ οὐβογνδίϊοη 15 ἀπούμου, γ1Ζ. {πα΄ ΘΗ ἃ οοτίαιῃ 

βἰαίθ οὐ δοπαϊ λοπ ἰΒ ρσοποιηοϑᾶ Ὀ]65864, οὐ ἢ ῬΙΌΠΗΪΒΘ 18 ΘΗΠΘΧΘΑ ἴο 

10, ἃ ῬΙΌΡΕΣ ἀἰβροβιἑοπ οὗ θαι 18 ἰπνοϊνϑᾶ ; [Ὸσ 1 15. ποὺ {86 οδδτδο- 

τουϊϑῦϊο οὐ ϑουριαγο τπου ΠΥ ἰο αϑᾶτθ88 186} ἰο οαὐταχα 6668, θαῦ 

ΔΙΎΤΑΥΒ 0 ΚΘΘΡ ἴῃ νἱθν {π6 ΒρυϊπρΒ ἔΓΌΤι ΜΒΙΟΒ {Π6Υ ρτοοθθᾶ. 1 

6418 ρϑου λιν ἀπ ἀἰβυ ποῦν οἱ Ὁ σι ἢ τη αν 88, ΤὨυ5 θη 1α1κ8 

οἶναβ 85 18:6 Μογᾶβ οὐἨ οὔσ ϑδνίοαν, 10 15 Βοτθοθῃ ΟΏ {86 ταουηΐ, 

ἐς Β]Θββθα ἅτ γχ8 ροοσ, δὴ ἔβα! 80) Οὐ 1 18 ῬΙΓΘΒΙΡΡοβοα 88 

οσἰβύϊησ ἰὼ {πὸ ἀΙβοῖρ]θ5, ΤῊΘ τγογᾶβ ὑγοῦθ ἰπὐθπᾶθ [0 οοτηξονῦ {86 

ἀἸβοῖρ!88, τὸ σσοτα ροοῦ δπᾷ οἵ Ἰον δβίαϊο ἴῃ {Π|6 σουἹά, οχροβοά ἰὸ 
Βι ογιηρ' δηα ῬοΥβθουτ0η. ἢ 

9,.ΑΨ. ομδηρθ οὗ οἰτουμηβίδῃ 65 ΤΩΔῪΥ ὁμαπρθ {6 ομαγδοίου οὗ ἃ ργὸ- 

ι Ῥαυγοίία, Ὁ. 808, 
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οορί. Ηδποο ορροβῖία {πῖηρϑ τᾶν δ6 ταϑηθοπθα ἰοσοίθοΣ ἴῃ τηδίίουβ 
οἵ ἀαΐγ. Τδὰβ νγχα τϑδᾶ ἴῃ Ῥγον. χχυΐ. 4, ὅ. “" ΑΠΒΥΤΟΙ ποῦ ἃ 00] 80- 
οογαϊηρ ἴο Ηἷ8 [011Υ,᾽ δα “" Αὔϑν Υ ἃ [00] δοοογάϊπρ' (0 δ18 {0}1γ.ἢ ὙἘ6 
ΤΘΆΒΟΙ ἈρΡροποα ἴο Θϑοι ᾿ἱπ] απούΐοη δοοοσπίβ ἔοσυ [Π6 αἸἶτοπῦ οοπαποῦ 
τοοοιῃπηθηοᾷ ἴῃ αἸ δγθηῦ οἰσοατηβίαμοσβ, ()η6 18 ποῦ 0 ΔΏΒΥΤΟΙ ἃ 00] 
ἴῃ. ἃ ὝΑΥ {μαᾶῦ δοοογᾶθ τ 818 ΠΥ, ὈΥ βαγίπηρ' ἔθ 188. {Πϊπρ8 ἃ8. Π6 
ἄοοβ. ὗὐγ ομθ ἰβ8 ἴο δῆβυγου Ὠἷπὶ ϑοοογαϊηρ ἴο 18 ἔο]Ϊγ, }πι8ὺ ἃ8 ἢ 18 
ΤΌΙΠΥ ἄσβογνθβ, δὑμονὺ 1} τορτοοῖ οὐ πιο θγαίομ ἃ5 {Π6 οᾶ56 τϑααίγοβ, 

10, (ὐδείαϊῃ ἀπϊ68. ἅτ ὁσοθβίοηα}}ν ἀἸβαρργονθα οὐ οομαθηηηθα 1ἢ 
(μ6 ϑουϊρίαγοβθ, ποῦ Ὀθοδῖιβθ {Π6Ὺ 1.6 Μ͵ΌΠρΡ' 1ῃ ὑμθιηβαῖγθϑ, οὐ ἐδμιδύ 
ὙΠῸ Ὺ βμου]ᾷ ποῦ θ6 ἄοπϑ, ὈὰΓ Ὀθοαιβα οὗὨ 8 τλδηποῦ δηά οἰτουτη- 
Βίδποοβ ἴῃ ΒΙΟἢ (Π6Υ 816 δηίοσθα ἱπίου. ὙΠὰ85 ἴῃ. Ρυονυ. υἱ. 1, 2., 
χὶ. 1ὅ., Χχ, 16. ΒΓ ΘΟ 8810 [561 15. ποὺ Τουθιάθα. Βαῦ ἰο ὈΘΟΟΠῚΘ 
ΒΌΓΘΟΥ [ὉΓ ἃ ΒΔΠΡΘΙ ΤΆΒΏΪΥ Πα ὑπουρἘ ]οββῖν, οὐ θη Ομ6. [88 
ποίμῖπρ' ἰο ΡΑΥ͂ 018 ογθᾶϊ τοι, 15 Θοπάθιημθα, ““ Π6 {μαὺ παίθι βυιγοίυ- 
ΒΕΪΡ 18 Β.Γ6 185 ἃ ρΘη6ΓΑ] τηθχΐπι οὐ ργαάθποθ : μαΐ 1π οογίϑιη οα868 οὗ 
Ῥοπθνοΐθποθ, ομαυΥ, πα πδβι166, Ὁ 18 δὴ ᾿πηρογίαπί Δα Υ ἴο δηΐου 
ἱπίο {π6 τοϊαίΐοθ. [0 18 ψσόπρ' (0 δηΐου Ἰηΐο 1 θη 1 ψοῦυ]ά Ἰηΐου- 
ἔδγθ ψ ἢ τόσο ἱπιρογίδην 8π6 ργθββίπρ' τηδίῦθιβ ΜΒΙΟΩ 681} ἔῸΓ ροὺ- 
Του 866, 

11. ϑοιηοίϊαθβ βρϑοῖῆο σὰ]οὸ8 ἴὼ (86 Νὸιν Τοβίαμηθη σοηο θυ ηιηρσ 
ΡαΡοαΪαι δοὺβ τοϊαΐθ ἴο ἃ βίαίβ οἵ τηϊπᾶ ---- ἃ ργθυβιπηρ' ἀἸΒρΟβ᾽ ΠΟ ΟΥ̓ 
[ΘΙ ρο ΜΥΠΪΟὮ 15 ἱπου]οαίθα --- ταίμον ἐμαῃ {Π6 ταῦθ ἰβοϊαίθα οαὐνγαρα 
ἄοοῖβ ψΠΙΟΝ ἀ1΄6 τηθηϊϊοηθᾶ. ΤΉΘΥ τηυβῦ ὑπογυίου Ὅ6 τϑραγαθα ὃ8 
88 δχύθυηδὶ δχρυθβϑίοι οὗ ἱπτνγαγὰ ομαγδοίθι, βοϊθοῖθα πὸ ἀοαθδὺ σι 

ον Ῥδυθοα]αν νυ, ἀπᾶθν ἐπ 8 οἰτουτηβίαποοβ 1. ΜΓ ΒΙΟὮ ΤΒΘΥ πγ616 δ - 
ἀυοοᾶ. ὙΠὰβ ἴῃ Μαίί. ν. 39---42, γα τᾷ 88 ἴπ6 ργβοθρίβ οἵ [ῃ6 
Θανὶοιγ, “ Βα 1 Β4Υ πηίο γοι, ὑπαῦ γ6 τοϑιϑὺ ποῦ 601} : θαῦ ἡ ΟΒΟΘυῸΣ 
ΒΔ] 5αίία [866 οὐ (δν τῖρῆς Ομ 6 κ, ἐασῃ το Εἴτα {86 οὐδοῦ αἶβο. ἀπαὰ 
1 ΔᾺΥ τᾶ Ὑ01}} δὰ [Π66 δὖ ὕΠ6 Ἰανγ, πᾷ ἰδκθ ἀὐγᾶνῦ ἴῃ γ σοαῦ, Ἰοὺ Ὠῖτα 
δαγο (ΔΥ οἷοαῖκ α]ἰδο. Απαᾶ ᾿᾿ βοβοθνϑ 5118}1 σοπιροϑὶ {π68 ἴο ρῸ ἃ 1|116, 
σὸ “1 ἴμὰ ὑνγαῖῃ. Οἴγα ἴο δῖπι {πᾶΡ βίῃ {Π66, ἃΠα ἔοτα Εἴτα ὑπαΐ 
που ὈοΥγΟν οὗ ἴμ66 ἰὰπππ ποῦ πο ἀὐγαγ. [}ἢ {π16 89} νϑιβθ, 
ὙΠΟ 15 βοὲ οὐδοῦ ἀσαϊηπδῦ ἃ βριτῦ οὗἨ τϑυθῆρθ, ἴον ὑυβίοι {μ86 αν οὗ 
Μοβ65 ἔνθ 64 βοχὴθ ἔπ], {π6 ϑϑνῖοαι τϑοοιηταθηδβ ἃ ν] 6] ἀἸηρ᾽ ΒρΙΥῚύ 
οὗ 561 -βδουϊῆοο {πγοιρἢ ἴον οὗ ροᾶθθ ῊΪΒ 15 Θχθπιρ Ε6α ὈΥ ἔμγη- 
ἐπ {86 οἶον οιοθῖ ἐο μῖηι τοἶο [κα5 δηιϊξέθη ἐ}|6 016, δᾺ δοῦοη. ἩὙΒΙΟὮ ΤΩΔΥ͂ 

6 ἄοπϑ τοΐδη οἰγοιηιδέαηιοο5 γοητῖγθ ἐξ, ἃΒ δ ἱπᾶθχ οὐὁἨ {π6 βίαίβ οἵ {μ6 

τη. [ἢ 186 401 απ 4180 νούβθϑ, μΒ8 6ῃ]οῖ 5 ἃ Ῥ6806-]οντηρ᾽ αἸ81η- 
ἰοτοβίθἄηβββ, Θχθι 184 Ὁ. σίνίπσ τρ εὐθπ α πῖοῦ υαἰμαδίθ γαγηιθπὲ 
ἐβαπ ἐδ οηδ τοαπίεα ὃψ ἐδ αὐἀυογδαγῳ αἱ ἰαισ, ἀια ἑαλίηφ α ἰΟΉΘΟΤ 

οιγηον ἔδαπ ἐμαί βογοοά προτὶ οπ6. Τὰ 88 42πα γϑῦβθ, ρου δηά 
ΠΕ σΉ 658 ἰ0 Π6ΙΡ ἃ ἱπουϊοαιθά, Θχθιρ)ῃοα ὈΥ͂ σίυίπς ἐο ᾿ἶπι ἐλμαΐ 
αϑξοίϊ, α ἴοαπ 9 αποΐϊιον. ΤΏΘΒ6 Ῥγθοθρίβ ἀτὸ οὗ πμίνθυβαὶ ΟὈ]Πραίοη 

ὉΡοὴ ΟΠ υἰβδηβ, δῃᾷ παβϑὺ 86 ἰάθη ἴῃ 81} ὉΠ6ῚΡ σθηθγα γ. [ἢ {Ππ6ὴὶ 

{π6 Βδἄδθιηθυ οοιητηϑη 48 (6 ἜΧϑγοῖβα οὗ οογίαϊη ἔ6611η958 -- [λ6 οὐ]Π- 

νϑίϊοη οὗ οογίαϊῃ διβροβιοπβ. θοῇ ἀἸβροβι 005 ΤΩ Ὶ ὯΘ6 ΘΧΘΙΡ 1Π6 ἃ 
1ῃ. 116 ΤΩΔΏΠΟΥ ΠΟΙΘ ΒρΘοΙΠοα, ΟἸγοιπιβίδῃοθβ Ὑ01]1 Ὁπουρ Ὁ}}}7 1684 
(0 (6. Ῥοβῦ τηθποᾶ οὐὗἨ δρρίγίησ βαοῖι ργθοορίβι ΤΠ6 τηϑίῃοα ΤΑΥ͂ 

1 Ταγτγοίίη, Ὁ. 559. 



Ἰυγαῖ Ζηξογρτοξαξίοι 9 ϑεγίρζατγο. 49 

γα. Τὸ ΤΩΔΥ ποὺ ΡῈ {μαὺ Βϑῖθ ρίνθῃ 88 ἃ βρθόηθῃ. Βαυΐ 1 ἐξέ 
γίρμε αἰσροοίξίοη οχιβὺ, [6 ἀν 15 νἰσύπα! γ ῬοΥ Οὐταθα, δηα 11 ἀπ- 
ἀουδίοα!ν 6 ἄοπο 45 Ομ τβίίδῃ ργαάθηοθ δπά {86 παύασθ οὐὁἨ ϑϑομ θδ86 
ΤΆΔΥ ὈΙΟΙΩρΡύ. 

129. Μοὶ] ἀϊδοουσβοβ δρουπα ἴῃ ραγϑάοχϑϑ δη6] δηῃ6868, τυ ΒΙῸ ἢ 
τηυϑῦ μ6 δχυρ αϊηϑᾶ δηᾶ ᾿ἰτϊτοα Ὀγ {π6 παύυτϑ οὗ {π6 βυιυ]θοῦ δπα {μ6 
οοῃίοχύ. ΜβῃΥ δχϑιρίοθ Οὐοὰῦ ἴῃ {86 Ὀοοῖκ οὗἩ Ῥτγογθυῦβ, Τῇ 
Ὀοαίι 685 αἰδοὸ ἔα η]5ἢ} ᾿πβίδηοϑβ. 

18. Τὸ 15 βαϊὰ ὈὉῪῚ Τυττθῦῃ ἐμαῦ ΠΥΡΘΥΡΟ]68. 8.6 νθΥῪ ἔτθαπθηΐ ἴπ 
{86 ταοσϑ] ρεατίβ οὗὐ βουϊρίαγθ, 85. θη ΟἸτῖδὺ βαυβ (Με, χίχ. 21.) 
{μα τὖ 15 ΠΑΥ͂ΘΥ [ὉΥ ἃ. ΥἹΟῺ τϑὰ ἴο Ὀ6 βανϑα {πδη [ὉΣ ἃ Θατμ 6] ἴο Ῥ888 
[Ὠγουρἢ ἃ. πθϑα]θβ ογθ. Βαὺ [Π18 νγαᾶθ ἃ ῬΥΟΨΘΥΌΙΆΙ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη. Ουγ- 
τοηΐ δὖ {μ6 {ἀπι6 ἴῃ ᾿Αβίβ, ἰο ἸΏ ΔῈ ἸΡΟΒΒΙ 1. Απα ΠῚ ΟἴΒΟΥ 
ΘΧΔΙΉΡ]65. 816 5011] ΤηοΥ6 ᾿πϑρροβιίθ, ἔΌΥ [Π6Ὺ 816 ποὺ Ὠγρϑυθο1 68, ΤῆὰΒ 
Μαῖίί. ν. 39. 15 ποῦ ἃ ἔυρϑῦροϊθ.1 Ναιΐμου δῖ Μαί, υἱ. ὃ. 6. 7. 26., 
νἱϊ. 1., ὅχο., ΡΆΙΠΡΡ. ἢ. 8., Βγρουθο] 68, πουρῇ 80 ρίνθῃ ὈΥ {18 
υυϊοσ, Ηδ ΘΙῪΒ 5.1] ΤΟΥ͂Θ ΘΟΥΘΟΊΟΌΒΙΥ ὙΏΘ6η Π6 δάἀαποοθθ {86 ρτθ- 
οδρίβ, ἄἀο αἰΐ ἐμίπφε ἰο ἐδ σίογψ 97) Οοά ; ργῦαν τοϊξξοιμέ σϑαδίηφ ; Τε)οῖσθ 
θυ 6} 1076; ἰο μαΐο ξαξ]ι6 7, πιοίθιθ 7, ψοϑα Ομ ε᾽ 5. οιογὶ [6 ; ἐο γϑηο 06 δοίξ; 
ποΐ ἰο πυϊπα ΟΥ 86οἶ, διέ ἐο ἀθερῖ86 οαγέπίψ ἐλίηφϑ; ἐο ἰοῦδ θη θηιῖθ5, ὅτο. 
Αοοογάϊαρ' ἰο βιοῃ οχθρθβῖβ, {π6 Βα Ππηοϑῦ ργθοθρίβ οἵ ΟΕ ΔΗΙΥ 
τοῖσι Ὀ6 τοἀπορα ἰο- 116 ἴθνθὶ οὗ 8 ΡΠ οβορῃῖοαὶ του νυ ἀθυ!βθα 
Ὀγ {86 Βαμηδῃ τπα ἂρᾶτὺ ἔγοτη γϑνοίαύϊοθ. (ατθαῦ ἀἰβουηλδ[] 08 
Βῃου α Ὀ6 υαβρα ἴῃ ἀββυταῖπρ' ΠΥ ρουθοΪ68 ἴῃ {Π6 ὁ858 οὗ τλοταὶ Ῥγθοθρίβ. 
Τὸ 15 ἱποοισϑοῦ ἰο αἴτια ὑπαῦ {π6 τηογὰ] ρᾶγὶβ οἵ δοῦιρύαγο “ δρουπὰ 
ψῊ ἢ θο]α Βγρουθο 68. 

14. Μοτδὶ βϑηΐθηοϑβ ἴῃ {π6 ουῦυ 68 816 οὔὔθη τυι θη 1η ἃ 60Π- 
ἄοπβαα, ἔογβθ, ροϊπίβα, Ὀυϊθῦ τηδημθῦ. [ἢ σομβθηθθηοθ οἱ {Π6Ὶ} σοπι- 
ΡΥθββαα δπᾶᾷ ροϊηϊοά ᾿δηρπαρσθ, μοῦ πγῶ8 Ἰηΐθηάθα ἴο τηᾶκθ [86 
᾿ΒΘΗ ηθηὔ ΤΏΟΥΘ ᾿ΠρΡΥΘββϑῖγθ, ΠΟΥ οἴνοπι ἀθιηδηα ἃ ἄδθργθ οἵἁ τηῃοαϊ- 
βοδίίοπ. - 5ίγσουρ απα ἢριτγαῦλνο αϊοίίΐομῃ. τρακθθ 86 {βουρῦ ΤλοΥΘ 
ΘΙΏΡΒαΙΟ. ἃηἃ [Ότοῖ016. Τὸ βέγκοβ {π6 τοδᾶθυ πὰ ργθαίου οἰϊΐθοί, 
Τηξοπδύν οἵ δἰυυηδίϊοι 15 {π6 ἔοσπι ἴῃ ΒΙΟ ὑποαρ] 8 ὑγοτθ οοην ου θα 
Μ 1 βίσθηρίῃ ἀμ οἴοδου. Βαΐῤ {π6 οοπίοχὺ δηλ ΘΟΙΏΤΩΟΙ Β6Π58 Ὑ71}] 
ἨδΙΡ μ6 δχροβίίου ἴο δββῖρῃ {886 τὶραῦ Πτηϊοίίοη. [10 18. σὰ {δαΐ 
[6Γ886, ῬγΟν Υθ- Κα βαυϊηρΒ 16 ΒΟ θέ πη65 ΟὈΒΟΌΓΘ ἴγοτα {μι6 11 ὈγΘΥυ Υ ; 
γοῦ {86 808] Δρρ δποαβ οὐ ᾿ἱπίευργθίδθοη 0.1}} Ὀγηρ οαὖὐ {Π61} ταθϑῃ- 
ἴησ. Υγθ ὈθΙ1θυθ ἐμπαὺ Τυτχτούϊη μα85 ᾿ποουσθοῖ!Υ ρα ΤΟΤᾺ] βθηΐθησθϑ 
οὗ {π18 παίασο ἱπίο ἐπ 11δὺ οὗ Βυρϑύθοϊθβι ΤΉΘΥ δΓ6 ΒΙΓΟΠΡῚν δηα 
Ῥοϊηΐθάϊν Ἔχργθββθα ἴον [μ6 ρΓΡοΒΘ οἵ τρβκιηρ ἃ ἀθοΡ Υ ἸΤΩΡΥΘΒΒΊΟῺ, 
δια, πκ6 411} βαγίῃσβ οὐ {86 βαπὶθ Κἰπᾶ, τηυβῦ μ6 ααἱν ἰθιηροτθα ὈΥ 
{86 ἀΘοΙΒΙ0Π8 οἵ ἃ βοιιπᾶ ἡπαρτηθηί.8 

1δ. Τὰ ρϑββαρββ γϑἰδεϊπρ' ἐο τηοτα]8, αἸΒΙΘΌΠΟΥ [18 βοπλθίϊπηθα ἈΤΊΒΘΠ 
ἔγοτα Ἰρῃογᾶποθ οὗ [88 ῬΓΌΡΟΙ ἰάϊοπιβ οἵ Ηθῦγον ἃπᾷ ατεοκ, οΥ 186 
τὶρηῦ τηθδηΐηρ οὐ πογτᾶθ. Απ δἀοαυαία δοαυδίπίαηοα Ὑγιῦμ [86 ἰΔη- 
συᾶροδ οὗ {88 ΒΙΡΙ6 18 πϑοθββαῪ (ὸ ᾿υπρ ἔουτὰ ὑπ6 ἔσπιθ 58Π80. 
ΤΗὰ5 θη ΟἸ τἰβί, τοίδυυϊησ ἰο Ηοβϑα νυἱ. 6.. βᾶγβ, “' 1 ὙΠ] αν 
ἸΩΘΙῸΥ ἃπα ποῦ ββουϊῆοθ," [π6 ποραθίοῃ 15 ποὺ δρβοϊαίθ, ραυῦ τοϊδτο, 

1 500 Τ στη, ἢ. 861. 2 Τα ρῇ. 868, 964, 
Σ. 50 υΠδΙ 5 (ΟΟΤΩΤΩΘΉΓΑΙΎῪ οἡ ῬΙΟΥΟΣΌ5, Ρ. 138. Εἴ 567. 
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(οἄ τϑαυϊγϑα ΤΩΘΓΟΥ͂ οὐ {π6 ἴον οὗ πηθῃ ἴπ ργθίθγθησο ἰο τιδαδὶ 0Ὁ- 
Βούνδιοθα, Ποϑᾶβ οὐ οβαγινυ δύ βϑῦ δῦουνθ ἃ] ροβιῦῖνθ ᾿πβι 1018 
ΜΠ6η {μ6 ὑνο ᾿ἰπίουίοσθ ΤΒοαρ {πμ6 πορϑίίοῃ 6 ΔΌΒοϊαὐθ ἐπ ϑογηι, 
10 ἰβ ποὺ 80 ἐπ ἑάρα. Τὴ ὕπο {πϊπρδ 816 Βροόῖβη οὗ σοηιραγαξίυοἶψ. 
Τῃ 1 ΟὐοΥ. χ. 234. γα τα, ““1μθὺ πὸ τηϑῆ βϑϑὶς 8158 οὔσῃ Ὀὰὺ ΘΥΕΤῪ 
τηδη 8πο ΠογἘ. ΤῊΘ τηϑϑηῖηρ 15 πού, “μοῦ ΠΟ τη 566 Κ [18 οσῃ 
Ἰηἰογοϑὺ οπῖν," 88 16 μόνον ϑμου]α Ὀ6 Βαρῃ}164, τι Ῥοίὑ δῃα οἴδμογε. 
Βαυΐ {86 1464 15. ὑπαῦ ποπθ βῃου]Ἱα ραγϑαθ Π15 οὐσῃ Ἰηξογοβίβ ἐπ α 5εἴ- 
ολ ορίγῖ. Α Ῥύοροσ, ρῦτο, β6! -Ἰονθ 18 ποῦ τϑίοσγθα ἰο ὈΥ [86 Δροβί]8, 
ΠΟΥ 8 1Ὁ παρ]|164, ϑοίεῆηο85 15 Ἰηγοϊνϑα 1π {Π6 νου εθθΐ, ἀπά {πογο- 
ἔογθ (86 ργβοορὺ 15 δβοϊ ον Ῥυομιθιίουγυ. ΡὮ1]. 11, 4. Βῃου]α "6 
ΒΙΆΠ]ΑΥΥ Θχρ απο, [ἢ ΤΆΚα χῖν. 26. {88 αν ΟΣ 5αΎ8, “ 1 ΔῺΥ 
Τῆδη ΘΟΠῚ6 ἴο πι6, 8π6 μαΐθ ποὺ Ὧ185 [8 Π6 17 δηά τηοίμοσυ, ἀηα νχιΐθ, δπα 
ΟὨΠΠάγοη, δηα Ὀγοίμσθῃ, ἀπ βἰβίθυβ, γ 68, 8 πα Ἠ18 οὐ 1118 80, ἢ οδῃ- 
ποῦ Ὀ6 τὴῦ 4]5οῖρ16. Ηργθ ἀπά 1π Β᾽Ώ1ΔΙ ράββαρθθ ἐπ γϑὺρ λαΐδ 
(μισέω) 15 υιβθᾷ ἴῃ ἃ τοῖον βθη88 ἴμδη ἰῃαῦ οὗ ροβὶᾶνα μαίγθα, τλθδη- 
ἴπηρ' ἐο ἐμίπα ἴε55 οἵ, ἐο ἰοοΐ τιροη 8 ὶ 685 οοπιϑοφιιθηοθ. Δ ΘΟΙΩΡΆΓΊΒΟΙ 
15 πηρ]16ἃ Ῥούνγθοῃ ἔνγο {μ᾽ ηρ8 ; 8δηα {86 Βίχτοηρ' ἐθ π18 λαΐθ, ἰουό, “ ἈΙΟᾺ 
816 οοηἰγαβίεα, ἀδηοίθ ΠΟ τσ ἐμ8} [0 65ζθθηιὶ 688 απια ργε 767. Βτοίβοι- 
ποῖον! βαγ8 ὑμαὐ μισέω 1Β τιδοᾶ ὈγῪ μείωσις. 1η Μαῖίξ, νἱ. 2ὅ., “Δ Κ6 
πὸ {βουρμῦ ἴον γοῦν 116, ζο.ἢ {Π6 νου μεριμνῶτε ἸΧᾺΡ]168 8δῃ ΟΥ̓ΘΙ- 
ΔΏΧΊΟΙΙΒ ΘΑ ΘΓ] 688. 

ὙΥΠῈῺ τοσατὰ ἰο {86 γιογαῖ 6 απηιρῖε8 οἵ ἴπ6 ΒΊδ]6 δπᾶ {μϑγ οχ- 
ῬΙαπδίοη, τγ78 ΤΕΙΩΔΤΚ {παὺ {Π6Ὺ ᾿ποίπμαθ δοίϊοη8 βου θα ἰο (ἀοά, ἴο 
ΟἸγῖσί, ἴο {π6 ἀροβί]θβ, ἰο ροοῦ πα δα πιθῃ. 
ὙΠ τοραρᾷ τὸ βυοῖ ΒΟΟη8Β 88 8Γ6 βου θα ἰο (ἀοά 1η {88 ΟἹά 

"Ταοβίατηθηΐ, νγ6 τηαδὺ τοὐθοὺ ὑῃ8 γαὐοπδ]δὺ Ῥσιποῖρ!θ ὑμαύ {16 πυῖίοτβ 
τΏ8 Κα {μ6 Ποῖύν βρθαὶς πᾷ δοῦ δοοογαϊηρ ἴο {π6 δἰβίοαὶ ποίϊομβ οὗ 
{πον ἄΔΥ, ΟΥ ὕποβθ ΜΒΙΟΘΒ {Π6Ὺ {μϑιηβοῖγεβ παα.52 ΤῊΒ ἀδηροτουΒ 
ΘΧοσ 108] τ]8 ἱπγ οῖναβ ἃ ἀθη18] οὗ {μ8 Ἰηβριγαίϊζοῃ οὗὨ [ἢ 6 τυ! 8. 

Τη {π6 δοίζοῃϑβ οὐ “688, σ Β1ο ἀγα ποὺ ὁχοθρύϊοη οἵ {Π6 ρμυτοβὺ 
τηοτα! παίατο δηα ἰθηᾶάθπου, 716 μου] αἰβιπριϊβῃ {86 ἰΘΠΙΡΟΙΆΓΥ͂ 
ΘΠ Ιοοα] ἤομ μαὺ Ἡ ΒΙΟ. 15 οΥτΏΥ οὐὁἨἁ υηΐνογβαὶ ᾿τηϊ αίοθ. ΤὮτιι8Β 
Πἷβ γαβεῖπρ' {π6 ἀἰδοῖρ]οθ᾽ ἔδοὺ Ὀϑίοπρβ ἴο [86 ἰβθιωρογαυυ {βῖηρθ. ὅδὸ 
αἶδο 18. ὀχραϊβίοα ἔγοτη {μ6 ἰθπιρὶο οἵ ὑποβ [δῦ Ὀουρηΐ δηά 50]4 ; 
115 Ταβθμηρ [ΤΟΥ͂ ἀαγβ 8πα πὶρἢ 5, ὅζο. 

Ὑγμαΐ τ ἅ16 ον ἰο ταραχα 15 {16 οοπαποῦ οἵ θῃ. Πθῖθ νγὸ 
ΟΌΞΒΘΙγΘ, 

1. Τπαῦ ἐπίηρβ τὰ τοϊαἰθᾶ ἴῃ δουιρίατθ Ὴ ἢ ἀΙβαρρτοναὶ. ΤΕυΒ 
Ταν 45. πυταρογίηρ [86 ῬΘΟρΙΘ 15 Βρόοϑῃ οὗ ἃ8 ἃ 81}, δηα ραπὶβηβα 
ΔΟΟΟΙΙΠΡἾΥ. 

2, Μδην {πῖπρβ ἃτὰ τϑοογάρα σιμοὰύ οθηβασθ. ΕὌΥ Θχϑτη}]86, ἴῃ 
{π6 ᾿ἴνεβ οὔ Αργδβδῃῃ δῃμᾶ αν ψγὸ τοαᾶ οἵ νϑγίοιιβ δοίϊοῃβ ὑπ- 
ἀουθίραϊγ γοπρ, δυο 4Ἂ5. Αργαμαπιβ ἀθηΐαὶ οὗ ϑανδ ἢ} 88. 18. σ]6, 
Δ [6 ργοίθπαθα τηϑᾶπϑββ οὗ Πᾶνα. 80. ῬοΪυΥρΆΤΑΥ νγὰ8 αἰϊοιυοί, 
πού 6πη)οϊποί ἀπᾶογ {86 ἴα. [Ὁ γὰ8 ρῬοιτοϊτοα ἰο {Ππ6 «6078 οῃ 86- 
οουπί οὗ {πΠ6 Βατάποβθ οὗ {ποῖν μϑαγίβ: δύ 1{ 15 πον ΓΟΥρι ἀθη ὉΠΟΥ͂ 
{Π6 φὌΒΡΘΙ. 

8. βοιηθ δοϊϊοηβ απᾶου ἐμ ΟἹα Τοβίδιημθηΐ αἸβρθηβδίιοι ἡγογο Ἃ0Π6 

λ Τοχίςοῃ, ξ. ν΄. 2. 366 Βαίιοτ, Ἐη νυτῇ, πὶ 5, τν., 8. 157. Ὁ. 180. 
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Ὀδοᾶῦβο [ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ ΘΣΧΡΙΘΒΒΙΥ δοτητηδπᾶρα, Τὰ Φοβιαθα οαὐ οὔ᾽ [86 
(ὐδηδαηϊίοθ. ΑὈγάμδ γ͵ὰβ ΟΟΙΠΙηΔ Παθ6α ἰὺ ΟΠ ἴβαδδο 1ῃ 5ϑου σα. 
ΤῊ αἰνίηθ δυῦμου ν 15 βυηοϊθηῦ ἰο ΒΕΓ ὕμθ86. ϑπα 5118. 80- 
ἰἴοπβ: Ὀυΐ [Π6Υ 8:6 πὸ τι]8 οἵ οοπάποῦ ἰο οὐμοῖβ. ΤΉΏΘΥ ἃγ6 ὀσέγαογ- 
ἀἴπαγν δα ρεομίαγ, Βα ΒΘ] ηρ Βοτλθ ῬΑ ΙΟΌΪΔΥ ΡαΡοΟβα οἵ Φ 6 μον 
δῦ [86 ἰτη6 [Π6Υ ὑγογ 6] η6ά. 

4. 6 τοῦσβὲ Ιοοὸῖκ ἰο {86 ργίποϊρίο ΟΥ ηιοξέυθ ΠΘΠΟΘ οουίαϊη δοίβ 
ῬτοοΘΘαδα, ἀπ ἱπηιύαύα ὑπιθ 50 [Ὁ 85 {86 ῥγϊποῖρ]β 15 ροοα 8ἃπᾶ βουπα. 
ἘΠ] Π]6Β ουὖ οὗ Ζθ] ἴον {π6 ρογυ οὗ [86 τὰ6 ἀοά, ἀπᾶ ποῦ ἃ βριγιὺ οἵ 
Ῥοιβθουθοῃ, τηοοῖκοα {Π6 Ῥυιθδίβ οἵ 84], (π6 1Δ4ο]αίσουβ Ῥγομαούθιβ οἱ 
{0117 δῃὰ :ττριοίγ. 

ὙΥΒαύ [μ6ὲ τουϑῦ χὰ βὰὺ οἵ ΟἹ Τοβίαταθηῦ οχϑιρὶθδὺὴ ον [ἈΓ 
ΒΒουα {μθ6ὺ Ὀ6 τηϊεαίθα, πα θη βῃου]αὰ πον θ6 ἀνοιϊάβα ἢ [ύ 15 
ποῦ βυβιοϊοηῦ {παὺ δοίϊομβ 6 τϑοοσαθα τη ϑουιρίασστο σι μποσὺῦ οΘοπάρια- 
πδίϊοα. [ὑ 15 ποὺ ΘΠΟῸΡῊ [0 ΤαΟοΟΙΩΙηΘ Πα {πθηὶ ἔοσ τηνι αίιοπ, {πεῦ 
ΤΠ6Υ 6 ἄοπβ ὈΥ ροοᾶ τηϑθῃ, τιϊμουῦ Δ ΠΥ ταῦ οὗἨ {π8 αἰνίηθ ἀἸβὰρ- 
Ῥτοραίίοι αὐξδοβίηρ ἰο ἔμθη. ΝΟΥ 18 1ῦ Θῃουρῃ ὑμαῦ {μ6Ὺ Ρ6 οοτὰ- 
τηϑηοά οὗ (οα οποθ ὑπᾶοὺ ῬΘΟυ] 11] οἰτουτηβύθμοθθ ΥΥ6 τησϑῦ ἰοοΪς 
αὖ {86 Β5ἰδαίθ οὗ τοῖα θμοθ βϑοῖ ργοοθθάθα, 710 1Ὁ γγὰβ ἀοπ6 σῇ 
ἃ ὙἹΡΗΐ τηοῦνο μα ἴον ἃ τὶρηῦ θη, 1Ὁ Δρργονθδθ 1056] δἃ8 σοοα δπά 
Ὑγουτῃν οἵὗἉ ̓ ταϊίαίϊοι ; 1 οἰ υσῖβ8, 10 15 ποῦ ἰο Ὀ6 οορῖθα. ποι ὑπ 
Ῥούβοι ὍἘΟ Ῥουϊουτηθα 1Ὁ δοίβθα 1ῃ δοοούάδποθ στ {Π6 ἰὰνν οὗ (οά 
ὙΠΟ. Π6 Πα, ἢ6 γ͵χὰ8 50 Π 64 ἴῃ 1, Βυῦ 10 15 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [ῸΣ ἊΒ Μ])ῺΟ 
ῬοΙοπρ' ἰο ἃποίμον αἀἰβρθηβοίιοι ἰο {Ὺ Ὁ ὈΥ μ8 τηογὰὶ ρυθοθρίβ δῃὰ 
ῬΥΪΠΟΙΡ168 οὗ [η6 Νὸιν Τοβίδμιθπῦ. ὅὸ ἴδ 88. δῇ ϑοίϊοπ Οὐ ΘΟΌγΒ8 οὗ 
οομᾶποῦ βϑ]ομρίηρ ἴο ἃ ῬΥΙΟΥ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ΔΡΎΘΘΒ ὙΠῺῈᾺ {π6 ᾿γθβθηῦ 016, 
Θη4 πὸ αι μου, 18 1ὖ ἠο Ὀ6 οοριθα ὈΥ (εἸβ 88. 

δ. Τπμᾶον 86 Νὸν Ταβίδιηθηῦ, 176 ΔῚΘ ἴοὺ ΟΟΡΥ͂ {πΠ6 ΘΧϑιΏρ]68 οὗ 
σοοά τηθη δηᾶ οὗἁ ἀροβίϊθϑ 50 ἴδ: 88 ὉΠ6 0 ἃρτθθ σιῃ ὑΠ6 θύθυμδὶ ρυϊπ- 
ΟἾΡΙ68 ΟΕ τηουϑ ν Ἰπου]σαίθα ἴῃ τονοἰδύϊομ δη4 στ {π6 ρογίβοῦ οχ- 
81Ὴ016 οἵ δδϑθυβ ΟΠ γιθί. δοιηθίηθβ ὑπ6 σοπαάτού οἵἁἨ Ἰπβριγθα χη 
ἩΠυβίταῦθθ {μ6 ταθαπίπρ οὗ διαδιραοιβ ΟΥ̓ ΟὈΒΟΌΓΘ Ῥγθοορίβ, 88 ὑμαὺ 
ἴῃ Μαίϊ. ν. 39. 15. δχρίαἰπϑα δηὰ [᾿τηϊθα Ὀγ ῬδᾺ]}» οοπάποῦ τη Α οὐδ 
ΧχΥυ. 11. 

6. Τμ6 οχαρίθ οὗ ροοᾶ τθῃ ἀθβου θα 1η {86 Νοὸν Τοβίδτηθηὐῦ 
ΠΘΙρΡ5 15 ὧο ΔΡΡΙΥ {μ6 σδῆθυδὶ γπ]65 οἵ [86 1016 ἴο Ῥδυ!οα 1 ΟΔΒ88. 
ὙΠ θη νγ8 866 {π6 ῥγϑοδρίβ θχϑιιρῆρα, {πο86 ῥτθοθρὺβ ἀγα βχυρ δπθα 
ἴῃ δῃ ᾿ἰπ06]1Π1010]86 τημου. ΤῊυΒ ΡΔ0] Ὑυϊίοβ ἴῃ 1 Οὐ, ἴχ. 20., ““ Απα 
απίο {μ6 96) 1 Ὀθοδιλθ 88 ἃ «67, ὑμαῦ 1 ταῖρι ραΐῃ [86 ἐ΄ ανγ8.ἢ 
Ησον δηᾶ βοΐ ἔὰγ ἀϊ4 μ6 δἀδορὺ 6 158 ρυδούϊοθβ δπα [ὉΠΠ0νγ «} ΘΥΊΒῃ 
πϑαροβῦὴ Ηδ ἰοοῖς απᾷ οἰτουμιοϊδαά Του. Βαῦ μ6 γοβίβίβα {Π6 
οἰγουχλοϊδίοη οὗ Τίϊαβ. [π {Π6 [ὈΓΔΘΙ οᾶ86, ἢ6 ὑθοᾶτηθ 88 ἃ 60 [0 
{μ6 ὅν) 8, θθοδιβο πὸ ρυϊμοῖρὶα οοππθούθα τ βαϊνδύϊομι γχ88 ἱπνοϊνϑα 
ἴῃ ἰμ6 δοῖ. Νοόοπθ γϑαυϊγοα ἴὉ 88. ΠΘΟΘΒΒΘΙῪ ἴθ βωϊγαίϊοθ, [Ὁ νὰ 8 
ΒΡοιίδπΘουΒ 8π4 νοϊαπίατγ. Βαῦ ἴπ [88 Ἰαὐτοσ οδ86, ὁ πἀαϊδιηρ (ἢ τ]5- 
[ἀδπ8 ᾿ηδββίθα οὐ ΤΊ ΒΒ οἰγτουτησίδίοι. ἴῃ δοοοχάδηοθ 1 0861} ἀο6- 
ἐτῖπο ἰμαῦ 1Ὁ νγᾶβ ΠΘοθββασΎ ἰο βαϊναϊΐου, Υγ 6 866 {μογϑίογο, ὑπαῦ ἢθ 
γἱο] θα ἰο {π6 “οτῦϑ 88 181 88. Ῥοββῖ 6, ΠΘΓΘ ΠῸ ῬΥΙΠΟΙΌΪΘ τγὰ8 1π- 
νοϊνοᾶ,. Τῃ ταδίίουβ ἱπά  Ἔἴθυθηΐ ΟΥἩ 5πι8}} μ6 δοθοιωσηοαδίθα ὨΠη561} [0 
9 ουνΒΕ ργθροββθββίοῃβ πα ργϑοίίοθβ. Βαὺ {16 δαἀαρίθίιοι ΠΘυῸῚ πθηΐ 

ΥΟΙ.. 11. κΚΚκ ε 
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Βογοπᾶ ἐμ6 Βουπάλγυ τ βοτθ ρυϊποῖρ!θ θαραη. [π 818 γ᾽ θ᾽ ἀπο οοπι- 
Ῥ] δα ϑρισῖς ον 186 βᾶΚα οὗἉ οἴβουβ᾽ ροοά, 811 ὑθδοθουβ οἵ ὑστιῖῃ ἀπά 8}]} 
ΟἸτἰβίϊαπβ βῃου]ά ἱταϊίαία (π86 Αροβέίβ οἵ [π6 (ἀϑῃξ1168. 

ΤῊδε ἐπ οοπᾶπος δυθη οὗ Δροβί]θβ ββουᾶ ποὺ θ6 οορὶ θα 1π βυθυυ 
ἐμΐηρ;, 5 βμονι Βγ Ῥοίδγ᾽ Β βεβανίουν αὖ Απίϊοον, οι δοοοπηῦ οὗ τ μῖοῖ 
Ῥδυΐ πιςμβίοοα τα ἴο [86 ἔλοβ Ὀθοδῦβα ῃ6 νγᾶβ ΘΌ]ΡΘΌ]6. 

1. 16 ἴμο {ΐπρ ἰο ΜΆΘΟΙ δὴ ΘΣΧΘΤΩΡΙ8 τϑίουβ θ6 οὗ ἃ ποσὰ] δία, 

γγ6 ΒῃουἹα ἱπϊλαῖα [86 οοπάποῦ οὗὁἨ ΒΟΙΥ πιθη τρδη ΘΒΕ ΠΥ Δρρτονθά οὗ 

οἄ 848 ἴὰτ δ 116 σϑᾶβοῃ οὗ 10 18 {π6 βαῖὴθ ἴῃ ὈΟύἢ ΘΆ868, Βαΐύ {π6 

τϑάβοῃ οὗ ἃ {μΐπρ' τᾶ} Βμονν ὑπαῦ ᾿ῦ 15 Δρργορτγιαθα ἰο 8 οογίαϊῃ {{Π16 

οὐ Ἰοοαγ. ΤδὰΒ {π6 Αροβίίβ Ῥαὰὺ] βρϑαῖκβ οὗ 86 ῬΆΙΠΡΡΙδΔη5 

βανίηρ' βοπῦ οοπίν θα οη8. τηοτθ ἔμαῃ ὁπ66 ἰοναγβ [86 το] οἵὨ δ18 
Ὡδοθαβθ8. ἢ μαᾶ Ὀοποβίθα ἔπθτὰ ἴῃ βρισιτθδὶ ὑπῖηρΒ:; ἐΐεν οοπίσ]- 

Βυϊοα οὗὨ ἐμπεὶν ἰθιαροιαὶ ἐπίπσβ ἰο ἷ8 βαρροτῦ ἀπά. οοτηΐοτί. ΤΠΒ 

δοίΐομ 15 σοηθηᾶδοϊα ἀμᾶ σου ΠΥ οἱὗὨ 81] ᾿τπϊαίΐοη. Τῇ τϑάβοι οὗ 

1 οοῃίΐπαοβ [π6 βαπῖθ ἴῃ [88 οαδ6 οὗ {μ6 ῬΆΠρρίαα Ογβίίδηβ ἃμά οἵ 

ΟἸτἰϑίαπβ πον. ΤῈ ρυϊποῖρ!θ τ πίη ἐπαῦ ῥτοπιρίθα βπο} ἃπ δοίϊοῃ 

Ὑ1 Θυοσ Ῥγοιαρὺ ἰο βτηῖ]8 Οη686; οΓ {886 βριῦ οἵ στ Ὀ6ΠΘΥ ΙΒ 

15 {π6 βαῖηθ. Οταίθα! ἰόν δῃᾷ Ὀοποῆοθποθ Μ1}} αἰνγαγβ 6 {Π6108. 

ὙΒοΩ οὐὐ Τιοτᾶ παᾶ παβμοᾶ {π6 ἀἰβοῖρ!6β᾽ ἔδοξ οῃ ἃ οουίϑιῃ οοοαβι 0 

6 βαϊά ἰο {βϑιὰ, 178 αἶθο οτιφίι ἰο τυαςἦ, ὁη6 ἀποΐζιοτ᾽5 ζ66ὲ. [ὑ 15 8150 

τηθηοπϑα 88 ὦ ραγὺ οὐ {π6 ΜΙ ον Β ομδγδοίον {πῶ 586 8. “ς νγαβῃθα 

ἴπ6 βαϊη θ᾽ ἔδοῦ, ἀπά γϑονθᾶ {μ6 α)]οίοα ἢ (1 Τίτα. ν. 10.), βου ὰ 

γα ἱπυϊΐαΐα [π6 ργδοίῖθα οὗ [88 ϑαυῖγ ΟἸτἰβύϊτιβ ἴῃ μ18 τεβροοῦ ΥὙγθ 

ποϑᾶ πού, βϑοδιβ {π6 γθᾶβοῃ ἄοβϑ ποὺ ΔΡΡΙΥ 1π ἂ ΘΟΌΠΙΓΤΥ {6 ΟἸ178. 

Τὴ μοί βαβίοσπι δουηΐσίθβ δου ὑτανϑ πρ' ἴῃ βαπᾶαΐβ, σγαβιϊησ οὗ 

{μ6 ἔδοῦ τγαὰβ νου τοί τοβίηρ ἀπᾷ 411 θυῦ πϑοθββασυ. ΤῸ Ἃ0 1Ὁ 0 

ἈΠΟΙΒΘΙ τγᾶϑ ἴο ΒΠΟῪ {π6 τηοϑὺ ἰθπᾶου οαγ6 [Ὁ 815 οοπαΐοσ, αΐ οἷὰ; 

οἰπηδίο 15 8Βο ἀἰβεγθηΐ, 85. αἷβο {86 οἱοϊμίπρ οὐὗἨ [π6 ἔδοὺ βαϊθα ἴο 10, 

{μαὺ ἴμ6 τϑάβοι οὗ {π6 {πῖπρ 15 σαμιϊηρ, ΤΏΉΘΓΘ 18 ΠΟ ΟΟΟαβίοῃ ἔῸΥ 1. 

Αραῖπ, 16 τχαβ ἀϑ8] ἴπ {86 Εἰαϑὺ ΤῸΓ τῆθῃ ἴπ β πογαὶ 0 ΘΧΡΙΘΒΒ {π61 Ὁ 

αϑδοϊίοπ ὈΥ ἃ Εἰββι 186 ἢγβὲ Ογιβιϊαπβ ἀἸα 5ο, ϑιαριουίηρ 088 ὁοτα- 

τοι τηοᾶδ οὗ βαϊαίαϊίοπ ἴπ ἃ το! σίουβ τᾶηπού. ΤῊ ΑΡροβίϊθ οὗ {88 

θη ]65. δα)οίπβ ἐμ6 βαϊηΐβ ἴο βαϊαίθ ὁπ δποίμου ὙΠ ἃ ΒΟΙΥ͂ [(158. 

9 6θὺ5 βαϊᾷ ἰο ϑ5ηοη, “ΤΒοὰ ραναδὺ τὴ6 ΠῸ ΚΙδ5; ὑαΐύ {818 ὙγΟΙΏ , 

βίῃοα {πὸ {ἰπ|ὸ 1 οὔτ ἴῃ, βαίῃ ποὺ οβαββα ἴο Κὶββ τὴῦ θαεὺ" (1Κ6 

νἱ!. 46.). ὙΠιῖ5. Θχδταρα 18 βιιη1]ὰν [ο {π6 Ἰαδῦ, Τῦ γγὰ8 ἃ πυταδῃ Ουδ8- 

ἴοτὰ ΔΡΡΙ6ἃ ἰο 8 τϑιρίουβ π86.0. ἀπά ψβθγο [88 Θυβίοτῃ [88 Θθαβϑα, 

[886 {πϊπρ τὰν 6 ἀϊβρθηβθα χη. ὙἨῈΘ βρὶστῦ οὗ [86 [Βῖηρ᾽ ΤΘτ δ 8, 

θαύ {86 τποᾶδ οἵ 1Ὁ ναγ168.} 
8. ΤΕ ἴμ6 ὀχϑιηρῖθ σϑίδθυβ ἰοὸ ἃ ροβινϑ ᾿πδυϊυαίῖοη, τὖ 15 ποὺ Ὀϊπαϊηρ 

ἴῃ [15 Δοοιἀθηίαὶ οἰτουτηδίαποοθ ΜϑΗΥ͂ ἰμῖπρβ οομπθοίθα ὑιῦ {Π6 

ΤιΟΥ ΔΒ ΒΌΡΡΟΙ 816 οὗἉ ἐμ18 παίαγθ, [Ὁ γγὰϑ8 οΥὐἹρΊπα ΠΥ οΟἰ ταῦθα 21. 

ὉΠ]οαγοηθα Ὀτθαᾶ, ἴῃ 8 ὌΡΡΕΙ τόοτα, ΒΥ [μ6 ἀΙ5ΟΊ 0168 ἴῃ ἃ τϑοῦπι- 

Ῥοπὲ ροβίυγο, ἴπ [π6 Θνεπῖηρ. Α11] {{688 δΟΟΘΒΒΟΙΊΘΒ ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 ἀϊβροπβϑά 

ὙΠῸ πον.2 Βαρίίδηι γγα8 ρουοιταθᾶ ἴπ {π6 Νο Τϑβίατηθηῦ {126 ΤῸ 

ἴπ6 πιοβῦ ρατύ, 1 ποῦ αἰνανβ, ΟΥ̓ ἹΠΩΤΩΘΙΒΊΟΙ. Βευΐὺ {818 15 ΠΟ γϑᾶβοῃ 

1 8366 ΕᾺ]16.᾽8 ὙΥΟΥΚΒ, νο]. ἷν. ῬΡ. 621, 622. ; πᾶ αν άδβομ οα [88 Ἐοο]οβἰαϑῖοαὶ ῬΟΠΥ͂ 

οὔ 6 Νὸνν Τοβίαταθηί, Ρ. 36. 2πᾶ βαϊοπ. 
2 Ῥανίάϑοῃ, μὲ διρτὰ, Ὁ. 26. 
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ὙΠῪ ἰῷ Βδουϊᾷ Ὀ6 8ὸ ποῦ. ΤῈΘ τοοᾶθ 15 οὗἨ πὸ δοῃβθασθθηοθ Τύ την 
ὁμδπρθ 88 ἃρῸ8. πᾶ οἰϊπηαΐοβ οθδηρο. {86 ἐεδοηζίαί ὑπίπρ' 18. 88 80- 
ΡΙΙοδοη οὗ γγαίου 8 {86 Β)τηθ0] οὗ ἃ ῥτοξεββϑα Ἰηνγαγὰ ραν βοιίίοῃ, 

ΟῊΑΡ. ΧΤΠ. 

ΟΝ ΤῊΗΞ ἹΝΤΕΠΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤΗᾺῈ ΡΕΟΜΠΒΕΚ ΑΝῸ ΤΗΒΕΛΑΤΕΈΝΙΝΟΒ ΟΝ 

Β5ΟΕΙΡΤΌΞΒΕ,. 

Α ῬΕΟΜΙΒΒ 18 ἃ ἀοροϊαταϊίοη οἵ (οα ΒΒ ΜΠ] ἴῃ τ μϊοἢ 6 βιρηῖῆθ5 πηδῦ 
Ῥαχίζσυϊαν ροοά {πἰρβ μ6 Ὑ1 ἔγθοὶυ Ῥοβύονσ, δηά [πμ6 θνῃ8β Πὸ ὙΠ] 

τοίῆονθ αἂ ριομιῖβο ἀἴουβ ἔγοτα ἃ {μπγϑαϊθηϊμρ' οἵ (ἀοα Ἰπαβηλθοῇ ἃΒ 

16 τοίουβ ἰο ζαΐατο ροοᾶ; ψ816 {μ6 Ἰαύίου 15. ἃ ἀθοϊαγαίίοπ οἵ {88 
ἄϊνίηθ ἀἸβρίθαβατα ἀραϊηβὺ βῖη. [ΠΡ ἀπἴουβ ἔροτα ἃ σοιημηδπα ἱπαβηιαοῃ 

ΑΒ ἴξ 18. ἃ ἀοοϊαγαίίοι οὗ Οοα᾽ “11 σοποοΥ Ωρ ΠΟΙΟΥ͂ ἴο μ6 τϑοθίνϑα: 

ἃ Θοιαιαδηα σομοοΓηηρ αὐ Θπ] 66." 
ΤῊ ἱπίογργοίαθίοιι οὗ {μ6 Ῥγοιηῖβθβ 18 ἠο δ6 οοπάἀποίθα οπ {Π6 Βᾶπιθ 

ῬΥἰποῖρ! 98. 48 {μα οὗὨ 811 οἶμον ρασίβ οἵ δουϊρύπισθν 10 μὰ8 ποίβιηρ 

Ῥθουϊαν ἴπ {μ18 τοβρθοῦ. Βϑβίαθβ, τηϑῃπυ οὗ ἴμοπὶ τηδὺ Ὀ6 τ βοϊνθα 

ἴηΐο οἴβοὺ μβοαᾶβ. ϑοπὶθ ἃ.6 ργϑαάϊοίίονδ ; Θβρθοῖα! γ [6 Ῥγοταῖ568 Ὁ6- 
Ἰοπρίπρ' ἰο {πμ6 ΟΙά Τοβίαμαθηί, ΟὐμθῚΒ αἴθ ργθοθρίβ 8180. ΜδηΥ 
ταὶρὐ Ὀ6 Ὀγουραῦ πηᾶρν {μ6 μοδά οὗὨ {μ6 τουδὶ ἱπῤογργθίδίϊομ οἵ {Ππ6 

ΒΙΡΙ6, θθοαῦβα ἰΠ6Ὺ Θοποοιῃ ἀαί168 ἰο θ6. ρϑυϊοτιηθα. Ὑ οὐ 1ὖ τλᾶὺ ὈΘ6 

πβϑῖαὶ ἴο οομπβίᾶον {π6 βαδ]θοῦ βαραγαίοὶυ, ἐμαὺ τῦ ΤΥ Ὀ6 τηοῦθ ΟἰΘαΣ]Υ 

ΔΡρυοποπαδά. 
Νο ροοΐ οἰακβιβοοίίοη οὗἨἁ [Ππ6 Ῥγοταῖβθθ ομ 06 Βα. γΟΥΎ ὁπ 

᾿ἰμουίο ρσοροββᾶ 18 ο]θοίϊοπθ]8 ἃπᾶ τιβοῖθββ ΤῊ18 ἔλοῦ ἃτῖβθβ Πόσα 

[π6 παΐαχα οὐ τραπυ οὗ ποῖα, τ ΒΙΟΝ Πδυτλοπβθ8. 1 ῬΥΘαἸΟὕ0Π8 ΟΥ̓ 

οοἰποίάοβ ὙΠ ργθοορίβ. ΤῊΒ ΘΠ. Ο. ΟὯ6 18. ᾿πίο αδεοζωΐε ἀνα 601- 

αἰδίοπιαἴ Ῥγοταῖβθβι Τη6 ἔοστμθι γτϑαυῖτα ποίμίπρ ὁπ {Π6 γρατί οὗἉ {86 

ογοαΐυσα ἴῃ οσᾶου ἰὸ {μοὶν ζ]Β]ηθηῦ; {π6 Ἰα θυ τα τηϑᾶθ ἰο ἀθρομα 

οα. ΒοΙῺ6 βία οὗ τυϊμᾶ οὐ ἀαΐγ ἴο ΡῈ ρϑυϊοσμηθα ΕΥ̓͂ [86 ογθαΐασο. 

ΤΉΘΥ Πᾶνα αἷβο Ῥθθῃ ἀϊνι θα Ἰηΐο 8ρίγίξιαί ἀπα ἐεπιροταῖ ῬΓΟΓΆΙΒ6Β, 

ορ᾿ποίβ σϑϊαθίηρ ἠο {16 παίατα οὗ {πὸ {μῖπρϑ ἀθοϊατϑά ἴῃ βοα.. [Ὁ 15 

πο Ομδηρθ ἴον ἔμ Ῥοίίοι μοι Ὑ Δ ά]ανγ σου] βυρδε αν ἔον [86 

Ἰαξίευ οἰδβδι βοδθίοπ (88 αἰγθοιϊΐν ἀπ {μ6 ἐπαϊγοοίϊν 8ρίτίξμαῖ, ΤᾺΘ 

ἔοσταοῦ Β6 τϑάποοβ ἰο 0Π6---- [π6 ῥγόομπιῖβα οὗ {86 Ἠοὶγ ϑρι σὴ ἴῃ 41} {Π6 

γαιϊϑίν οὗ μἷβ ἱπῆπθποθθ ὙΤῈΠ6 Ἰαύξοι μ6 ἀφβουῖθθβ 88. ὑθιαρογαὶ ἴπ 

{ποῖν παύαχο, θαὺ βριτῖναλὶ ἴῃ ἐμοὶ ὁπᾶ.2 Υ 6 888}} διγϑηῆρθ ΟἿΪ τὸ- 

ΤΟ ΥἾἶτ5. Ὁ πᾶου {86 [Ὁ] οσίπρ' Π6868. 
1. ΤΒ6 ὀχροβῖτον βου ἀἰϊβπραϊδῃ ᾿ϑύνγθθμ ργοπιῖβθβ ΜΓ ΆΙΟΒ ἃτΘ 

πηΐγοῦβαῖ, ἀΡΡΠΘΔΌ]6 ἰο 411 Ὀο ίθνουβ, πα βαοῖι ἃ8 876 ραυοα]αγ, Ὀ6- 

Ἰοπρίπρ' (0 Βο16 οὔ. ΤΉι8 ραγθοα]δ1 ῬΙΌΙΩΪΒΘΒ Ὑ7616 τηϑα6 ἰο Νοαδῇ, 

τὸ ΑΡργαβδμι, ἰο Μοβοϑ, ἰο Πενία, ϑοίοσμοι, Ομ τιβὺ, ὑο Ῥααϊ, ὅθ. 80 

Ὑ76 Πᾶνθ ὃ Βρθοῖαὶ ρχοπηῖϑθ τωθάβ ἰο Ῥείοσ ἴῃ Μαίι. χυἱ. 18., “" Τῆοα 

. 60 ϑρυγοίονοβ ὙΠῸ ὙἿ 6115 οὗ ϑαϊναίϊίουι οροποά, Ρ. 10. εἴ δέηᾳ. Τιοπάοῃ, 1659, 

3. 866 ΤηἰτοποίοΥν ΕΒ5ΑΥ το ΟἸΑυκ ̓Β ΟΟ]]θοίίοη οὗἉ [π6 ῬΤΌΣΆΙΒΘ8, Ρ. ὅ9. εἴ δέῃ. 
ΚΑΚΆ 
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ατὸ Ῥαοίοσ, δπᾶ ἀροι ({ἰ8 τοοῖ 1 ψ1} 0114 τὰν οΒυτοι ; πᾶ {86 ραίθβ 
οἵ 61] 5881] ποὺ Ῥέδυβι ἀραϊηβὺ 10,7) (Οὐογίδϊῃ ῬΥΟΤΑΙΒ8Β αἶβὸ βϑίοπρ' ἴο 
8. ΟΪ458, ἃ8 ἠο {86 Δροβίϊ65; ἕο θχϑιηρίθ, Μαίί. συ]. 18,19., “ Βα - 
ΒΟΘΥ͂ΘΙ γ8 5888} Ὀἱπ4 οι φασί 5841] 06 Ῥουπα ἴῃ Βθᾶνθῃ; ἃπα τυ βαΐβο- 
ΘΥ͂ΘΙ γα 58.8}] Ἰοοβθ οῃ φαγί 584}} θὲ Ἰοοβϑα ἴῃ βθᾶνθῃ, ἀραΐῃ 1 βαῪ 
απίο γοῦ {μπαὺ 16 ὕνχο οὗἩ γοῦ 5881] ἄρτθθ οπ. ϑαυίμ ἃ5 ῥοπομίπρ' ΔΗ͂ 
(αΐηρ' ἐπαῦ ἐμ6 Ὺ 5181] 85, 10 881} θ6 ἄοπθ ἔοσ. {μθπὶ οἵ τὴῦ Εϑίμοῦ 
ὙΓ80 [8 ἴπ μβϑαυθη." Βαῦ {88 οονοπδηὺ οὗ ρυᾶθθ 15 {86 πῖνουβαὶ ργοὸ- 
τηΐδβο, δηᾶ {πουϑίοσγ {86 στουπᾷ οὗἉ ἐλ}, 

2.ΛΑᾺψΨ ραγθουϊαι ῬΓΟΙΆ158 ΤΠΔΥ Ὀ6 ἃ ὈγΆΠΟΙ ΟἵὁἨ ἃ ὉΒΊΎΘΙΒΑΙ ὈΓΟΙΉ]56, 
Ἡΐσποθ θη (86 οᾶ86 ἃπα τϑαβοη οὗ [Π6 Ῥγοιαῖβθ ὑσουβ {Π6 τηθϑηϊηρ; 
οὗ 1 ἰο Ῥαίοπρ ἰο οὔμμδυβ 85. 781} ἃ8 ἰοὸ {μοβα οι 10 γ1ἃ85 ἢγϑῦ τοδθ 
ἴο, ΟΥ ἴο 811 ἐμαΐ δ΄8 ἴῃ βτηῖαῦ οἰγουχηδίδῃοθθ, Ὁ τηᾶῪ 6 δρρ!16α 
Ὀδγομπᾷ {π6 οτἱρῖπαὶ ρᾶτίγ. ὅ0 {π6 ῥγογηΐβθ τηϑᾶβθ ἰο «οβῃπδ 18 ἃΡ- 
ῬΠ6α ὉΥ 6 πυϊον οὗ {μ6 ἘρΙΒ]6 το {86 ἩΘΌγονβ, “1 π}}} ΠΘΥΟΓ 
Ιοαγο (ἢ 66 ποῖ ἔοσβαϊκα {π66᾽ (Η60. χῖ11, ὅ.), ἴο {πὸ «“ ουσῖβα ΟΠυΙβυδηΒ 
οὗ Ῥαϊεβέηθ ποῦ ἰοπρ' Ρϑίοσ {π6 ἀοθβίγαοίοι οἵἉ «ΓΘγ 5861. 

8, Τὸ {Βς Ἰαβἰ-ταθπ οποα μοϑᾷ τᾶν μα τϑίουγθα [1186 ῬΓΟΧ1568 τηϑᾶθ 
ἰο ἔμπα 1βυδϑ θα. ὙΏοθ6 σχοτθ ἰθιρογαὶ δηα θαυ ἶὶγ, ΤῊΘ ᾿ΠΟΓΘδ86 
οὗ ἔποῖν βϑϑᾷ, Ἰοπρ 16 ἴῃ ὅπ ἰαπᾶ οἵ (δπδδῃ, σου]! ῬυοΒροτΥ, 
ὙΓΘΙ6 ῬτοΙηϊβοα ἰὸ {610 ΔΡΊΘΘΘΌΙΥ ἰο ὉΠ6 ΘΘΓΘΠΔΟΙ18] ΒΘΥΎΊΟΘΒ ὙΓΠ1ΟΝ 

Βαϊ οα {μ6 11 ταϊπᾶ8, Ὑιονοᾶ πὰ {86 Πρ οὗ τπ6 ΟΠ υϊβίϊδη ἀἸβρθηβα- 
ἰΐοη, {μεθ ἰθιαροναὶ {μΐηρβ τ ΒΙΟΒ Ῥοίοπρ' ἠο {π6 δποιθηῦ ΘΟΟΠΟΤΩΥ͂ 
Πᾶν 8 Βρ αἴτια} ἀβρθοῦ, ΟἹ ταϑῦ δ6 ἰγαπδίαὐθα ᾿ηύο οὔμον 8ἃπα βρίτῖσαδὶ 
Ἰδπρθαρθ οὗ ἃ ῖρῃον προτὶ, ὙμὺΒ {86 ψυῖίον οὗἉ (πὸ ΕρΙβί16 ἰο 
[16 Ηδῦτανβ βρθαίςβ οὗ {16 τοῦ ἴῃ δπθαῃ ᾿ἴηρ' τλοτο {Π8η ἃ Ὁ61- 
χτηδηοηΐ βου ]οιηθηΐ ἴῃ {Π6 απ οὗ ργοιηΐβθ. Ηθ γϑραγαβ 1ῦ 88 ὃ ΒῃΔΟΥ 
οὗ ἔπ6 Ποαύθη]ῦ τοϑύ. 80 "1ὸ νἱονίηρ {μ686 ΘαΣ ] Υ ὉΠΊηρ5 ἃ8 βυτηῦο- 

Ἰ1βίηρ' Βρί τα] οὐ]θοΐβ, ταν ΔΡΡΙΥ {ποτὰ πάθον ΟἿἹ' Ῥγθβθηῦ ΘΟΟΠΟΙΗΥ͂ 

ἰο ἔτὰθ Ομ θδηβ. Ιῳοπρ [16 1ῃ. {886 ροοαϊν Ἰαπά οὗ Ῥαϊθβπθ ψ}}} 
μθη ἄδποίο οίουμαὶ 8 τη {πΠ6 στον] οἱὗὨ 1158. 

4, ϑοιλθ Ῥγουαΐβαβ 816 δβοϊαΐθ, οἴμθυβ οοπτοηδ). ὙΤὰ5 {π6 Ῥτο- 

τηΐβα ἰο ὑπ86 ρϑίπγομβ {παῦ {πΠ6 Μοββίϑἢ μου ]α οοτηθ νγα8 Δρβοαίβ. 
ΤῊ6 δἀνοπὺ οἵ {π6 ϑανίουν γχὰβ ποὺ ἀθροπάθηὐ οἢ Δ}Υ ὑπῖπρ' ἀοη6 ὈΥ͂ 
τηδηκίπᾶ. 80. {π6 Ῥγομαῖβα τηϑᾶθ ἰοὸ ΝΟΔᾺ {παῦ [Π6 στοῦ] βῃοι]α ποῦ 
ἀσθῦπ Ὀ6 ΟΥΟΓΥΠΘἰτηθᾶ τ ἃ βοοά σγὰβ δρβοϊαίθ. ΟΣ {18 βδπηθ 
παύθ τγὰ8 {πα Το ϊπρ (ὁ {Ππ6 6411 οὗ [16 δη]ε8. ΒΥ ἴδγ {86 

σύθαοι πῦταρον οὗ {Π6 Ῥτγοταῖβοβθ, βονγονθυ, ἅτ οοπαϊξίοπαί. 1] βυοὰ 
88 ΘΟΠΟΘΙ ΟΥΔΙΠΑΤῪ ὈΘ6]ΙΘν 8 816 80. [ἢ {π611 ρουξουιωδποθ [Π6Υ ΔΓ6 
οομπαϊΐομλ]. ΤΉΘΥ ἀδροπᾷ οα ἀυϊί65 ἄοπο Ὁ υ58. Ηδ Ψ|0 15 τηδᾶθ 
Ῥατγίαϊκου οὗ ψμαῦ 15 οοπίαϊηθα ἴῃ {ποῖ τηυδὺ πᾶν 8η δηϊθοθάθηῦ 
αυδ!δοιϊΐοη πᾷ βύποθβ σμουὺ σβῖο ΤΟΥ οδπποὺ ρ6 ΠΙ]Η]]6α. 
ΤῊ ραγᾶοῃ οὗ β'π 15 Ῥγομηβθα (οὸ ϊπὶ 7Ο ΤΘΡΘΠΐΒ: 705 1 Ποαίιοι 

ἰο ἴτω {παῦ 6116 νθ5: ᾿πόύθαβθ 1 ουϑοθ [0 ἷπὰ {πδὺ ἹΠΩΡΙΌΥΘΒ σγᾶθθ 
τοοοῖνοα: ἃ οὔόνῃ οὗ 116 ἰο Εἴτα ὑπαῦ ρούβθυθσθθ. [π ρϑυϊοσταϊπρ [86 
οομπαϊοι οὗ ἃ ρῥτοχαΐβθ, ὑποῦθ 18. πουμϊηρ' τ θυ ΤΟΥ Ο8 ἴῃ τα, 10 
5. ποῦ {π6 οαπδ8 οὗὨ {π6 Ῥτογαῖβα Ὀϑίηρ {Ὁ1{ΠΠ14. Τίβ {τὰ ῃϑίμυχθ 18 
ΒΆΘΗ 88 ΟὨΪΥ ἰο βαβρεπαᾶ (86 Ῥοποῆς. Τῇ ποη- ρου ξοστηάποα οὗ [88 

: 566 Βαχίου β {8 οὗ ΕδΙΒ, Ῥταοίῖοα] ὙΥΟΥΚΒ ἰπ 28 νοϊτη65, νο]. ΧΙ], Ρ. 245. 
5. ΤΌ], Ρ. 346. 



ΤΡγογιΐδο5 απα ΤΙγοαΐθηῖησβ 9 ϑορίρέμγο. 6501 

οομᾶϊοι 15 ἸμΒοραγ ὈΪῪ ὀοππθοίθα τι [86 ποη-Ῥ υοστηδποθ οὗ [86 
Ῥγοιηῖβθ. Ὑθὰβ τη 2 ΟΥΟΥ. γἱὶ. 17, 18. νὰ γτϑϑᾶ, “" ΥΥ̓ Βδυθίοσ οολα ουΐ 
ἔγοτη διθοηρ ἔμϑῖ πᾶ ΡῈ γ βθραγαίθ, βδῖἢ {πὸ Τοτά, ἀπα ἰουο ἢ πού 
1π6 ἀποίοδη {μπΐηρ; ἀδθᾶ 1 Ὑ1] τϑοϑῖνθ σοὺ 8πᾶ 1] Ὀ6 ἃ ἔα μον ἀπίο 
γοι, 8πᾷ. γα 5818}} Ὁ86 ΤΟΥ͂ 5018 δηἃ ἀδυρβίουβ, βαϊίθ ὑμ6 Τωοσᾶ 
ΑἸΙρμίγ." Ηδρτα {μ6 Ῥγοχηῖβθ τηδάθ 18 {π6 Ὀοϊπρ' ἃ ΕΠ ο1--ραύθσμιδὶ 
Ιονε ἀπά τορατᾷᾶ. ΤᾺ συΐγ οὗὨ [88 Ῥϑύβοῃβ ἰο ὑποτα 10 15 δααἀγοββοα 
15 Βρβοὶ θᾶ ----ἰὸ 1Β ο τϑποῦποα {π6 δββοοϊδίϊοι οἵ [88 5Β1η{Ὁ] ἃπαᾶ απ- 
οἴθαθ. Τῇ τηθῆβοο ἱπιρ]168 15, ὑπαύ 1 {Π6 0 ἀο ποὺ βαεραγαΐθ ἴτοτῃ {Π6 
ΒΟΟΙΟΙΥ οὗ {16 Ἰτοτηοσαὶ ἃπα υ1]6, (ἀοα {011} πού δαάπηὺ μοι 1πΐο Ἠ18 
ἴανουν Ῥαὺ Ἰθανα [μ6 πὰ ἴο ῬΘ.Ι5ἢ. ᾿ 

δ. Τὸ [Ὁ]Π]ονγβ ἔσοσα {86 ργθοθάϊηρ {πᾶὺ ἃ8 [31 ἃ8. ὁπα {]8]5 [ῃ6 οοη-. 
ἀϊίομβ, μ6 ΤΔΥ ΡΟ] αν ΔΡΡΙΥ {6 ῬΓΟΠΆ1565 ἴο Ὠἰτη561Ε. ΤΙ ἢθ 15 οϑυίαϊῃ 
ἐμαῦ 6 τϑρϑῃΐβ πᾷ Ὀθ]1θυ 88, μ6 την οομοϊααθ ἐμαῦ ἢ6 μὰθ ἃ 5018 
Ἰηίογοδὺ ἴῃ {μα θοποῆῦύ οὗ ἃ Ῥγοϊηῖβθ ΒΙΟΒ. 15. οοάηοῃ. Ῥαδγάομ δῃᾶ 
Θἴουν ὈοΙοπρ' ἰο Εἴτα ψῸ θοίονθβ. Βαῦ {πθὴ ἢΘ πηυϑί Ῥϑύβθυθσθ ἴῃ 
ἴμ6 ραΐ οὗ ἀυίγ. Ἠδ τηυβϑῦ οομάπαθ ἰο Ρ6 ἔθγνθῃῦ ἴῃ βρὶ τ. ΜΘ 
τηυϑὺ μΒ6 8] απίο ἄρα. Ἠ1ΠΠΒ ἀυΌ165 816 ποῦ ἄοπο αὖ ὁποθ: {πΠ6Ὺ 
ΔΥ6 ΔΙνγαῦϑ ΟὈΠρ ΓΟΓΎ ἴῃ {86 Ῥγοδϑθηῦ 1166. 

6. ΤῊΘ ῬΙΟΙΏΐ565 ἀγ6 ποῦ τηϑᾶθ ἴο τηθγ6 βιποουϊίγ. ΤῊὴ6 ομαγδοίου 
ἴο ψΒΙΟΝ ΤΠ6Ὺ ΥΘΙῸΣ 8η4 οἢ γΥΒ1ΟὮ {Π 61} ῬΘΥΟΥΤΏΔ 66 18 ΒυΒΡΘΠηΘαΑ, 18 
ἸΔΟΥ6 {πῃ Οπ6 ΟοΟμηβιϑύϊηρ οἵ βποου! τυ ἅἴοπθ. Βορθηΐδηοθ, ἰδῇ, 
[οσνουν, βά 6] 1γ, δία] μθ88. ἀραϊπβῦ βἰη, ρυάγοῦ, ἴον ἴο βαυθαπθ 
ΘΥ 1] Ῥτόορθηβιθ65, ἀσθ {86 αὐ] βοδίιοπβ ἀθιηδηαθα. 

7. ὙΝ θὰ ὁπ Δρρ]165 {π6 Ῥγογηῖβαβ ὑο ΒΪΠ5611 780 ἀ0685 ποὺ 018] {π6 
οοπάϊοπβ ἰο ψ οὶ {Π6 1} ρου ουταδηοθ 15 ΘΠ ΘΧΘά, Π6 185 ρἼΠΤΟΥ οὗ ργὸ- 
βυιιηρίοη. Ηδ Ἴσχρϑοῖβ {π86 Ὀθοπαδύ οἵ {μπᾶ ὙΒΙΟΒ ἀο685 ποὺ Ὀϑίοῃρ' [ο 
[88 ομαγδοίον 6 Ῥθα8. ΤΠ6 πηροηϊθηῦ βου α ποὺ 8δηα οαπηοῦ ἴῃ 
τ ΠΥ Δρργορτίαίθ {μ6 Ὀ]οββίηρ' ὈΓΟΙΑΪΒθα ΟΠ]ΥῪ ἴο [Π6 ρθηϊθηῦ, Οπ6 
ὙΠῸ ἀο68 ποῦ [Ογρίγθ οὔμιϑυβ {π611 τ βραβ588 δρϑιηδύ τα, οαπμηοῦ ΠΟΡΘ 
ἴο τϑοθῖνϑ ἔουρίνθηβϑβ ἔγοτα (ἀοᾶ ῸΓ 15 ΟὟ 5128. 

8. (οἂ βοιηθίτηθβ Ῥγομιῖ5685 ἃ ἐβηρ' ΜΆΘΩ 6 ἄο68 πού Ῥγοτηῖ86 ἐΐα 
γιαηηογ ἐπ τοἰιϊοῖι ἀθ εοἱΐΐ ρογξογηι . ΤῊΘ ΤΉΔΠΠΟΙ 18 γαΥ]8α Δοοογαϊηρ' 
ἰο [π8 ροοὔ φ]θαβασα οὗ Ηΐ ΒΟ ὙΟΥ ΚΒ. 811 ἴῃ 811, δῃα 1π6 αἰγουηλ- 
Βίδῃοθϑ οὐ Ὠ15 Ὀ6]ουῖηρ' Βουυδηίβ. 

9. ἀοἂ ἅο65 ποῦ δ᾽νγαυβ Οὐ ρΘΏΘΓΆΠΪΥ Ἱπαϊοδίθ ἐδ ἐΐπιθ 07 6. 7ΌΥΉι-- 
αΉ66 ΜΆΘΗ 6 ροἶναϑ ἃ ῬΙΌΠ56.8 ΤὨΘ τη68 δπα [Π8 Βθβοη8 8 Πδίῃ 
Ρυύ ἴῃ ΒΒ οὔσηι Ῥοῦ6 1. ΤΏ Ῥσχοχωΐβοβ θϑῖπρ' οὗἨ ΠϑΟΘΒΒΙΥ ρΘΠΘ6͵ΑΪ 1 
{μοῖν παύαγο, {π6 βοῦ {ἴϊτηθ ἔοσυ {μ6ῖγ Θοσοχαρ  βητηθηῦ ὑο ῬΑΥ ΘΌΪΑΡ 1η61- 
νἱπ415 ναυ168 δοοουίηρ' (ο {86 βίαϊθ δηα πθοθββιθι65 οὗ {π6 Ἰπάϊν! 818 
{ποηβοῖνοθ, ΤΠ6 βδῃηθ {πη που] ποὺ 6 βαϊίθ]6 ἴο 41. Ἠδποθ τὖ 
5. ὙΊΒΘΙΥ οοποραθᾶ, ἐμαῦ Θ80 ἢ τηᾶὺ σαὶ, ψίομ, ἂῃᾶ 8 ραϊιϑηΐ. 
ΟἸτῖδὺ μὰθ Ῥχοιηϊβθα ἰο οοῖηθ ἀρϑῖπ δηα ἰαῖκα Ὠ15 ῬΘορΙθ ἰο Βἰμηβ6]}, 
{μᾶῦ ΘΙ ἢ6 18 {ποθ ἘΠ6Ὺ ΤΩΔΥ Β6 8|50ὸ (Ψόῃ σῖν. 8.): μαΐ {88 
Ἐτηδ 15 πηκποτη. [ύ 18 Ῥχοχηϊβοᾶ ὑμαὺ (οα νγ71}} ἀ 6 νου {86 σὶρ ίθουϑ 
οαὐ οὗ Βἷ8 ἀ Ποοπβ (Ῥβαΐμπι χχχῖν. 19.): θαῦ μ6 μὰβ ποῦ σϑυθαὶθα {π6 
Βούὺ {πτὴ6 οἵἉ ἀοἹπρ' 80. 

10. Ὑ Πα ἃ {πίπρ' 18 ργοτηϊβϑα ἴῃ οαβα οὐ ονθβάϊθῃοθ, [6 ΘοπίγαγΥ 15 
ἐπγθαξθπϑᾶ ὈΥ ἱπιρ!οαίίΐομ, ἰπ οαδ6 οὐἨ ἀϊβοβϑάϊθποθ: ἃ: ἸΠΎΘΥΒΕΙΥ, 

Σ Ῥαχίον β 1118 οὗἩἁ ἘΙΡΏ, Ρ. 244. 2 ΤΡΙά, Ρ. 242, 3 ΤρΙᾶ, Ρ. 3.42, 
κκκ8 



602 ᾿ς Β δ οαϊ ΤηϊογργοξαξϊοΆ. 

τ Βοη ἃ (δΐηρ 1Β (μτοαίθπθα ἴῃ οᾶ8α οἵ ἀβοδἄϊθποθ, ἃ Ῥγοσηῖβο οὐ [86 
ΘΟΠΊΓΑΙΥ͂ 18 παρ] 164 ὁπ οοπαϊοι οὗ ορθάϊθμοθ ΤῊΪΒ 18 Θσθιαρ ῆοα 1η 

186 δδδοιίῃ Ῥβαΐτη, τ μογθ {86 αἰνίπα ργοίθούϊομ 18 ῬΓΟσαϊβθα ὁπ ἐμ6 

οοπαπίοη οὗ ταοταὶ ρυτίγ. ΓΙῸ 1Β ἱπιρ|164 {πᾶὺ (ἀοά Ὑἷ1} πού ργούθοί 

Ῥαΐ δαί 9} ἀπ ριπίδι ἰμ6 ᾿πηρασα δηᾶ βἰπθα!. ὙΠΘΥ͂ ἀγὸ υἱγίθα ΠΥ 

τπγϑαξομθὰ πὰ [π6 ορροβῖία οὗ ὑπδῦ οι Β88}} ΡῈ δοοογα θα ἰοὸ {86 

ΔΟΪΥ. 
ἧ. ΟΘοἄ ΜΒ βαϊβᾷ μ15 Ῥχγογηΐβθβ [0 818 ργθοθρίβ. ὙΤΉΘΥΘ 18 8 1π6- 

ταδῖθ οοπποῖΐοι βϑύνγθθη {μ6πι. ΟΘΟΓΟΙΏΡΊΥ ΤΏΘΠ 816 ΒΟΙ ΘΟ ΠΊ6Β 

οοτηταδπᾶοά ἰοὸ ἄο τ μαῦ Οοα ἀφοίατοβ ἤ6 111} ἀο ἴον {ποῖ οὐ ἴῃ {μθῃ. 

βοιαθ ἰμΐηρθ ἃγ6 δῃ)]οἰ θα ἴῃ 9Π6 ρῬᾶβδᾶρβ ὙΉ1Οἢ ἀγ6 Ῥγοχηβοά 1ῖῃ 8- 

οἶμοσ. Τῆα5, “ Απᾷ 1 11} οθαπβα {πθὰ ἔτοτι 41} ὑμ6ῖν ἱπιαυν" 

(ει. χχχη!. 8.). “ ΟἸθαμβθ γοῦν Βαηά8, γ6 ΒΙΏΠΘΙΒ, δΔηἃ ΡΠ Ὺ γοὺν 

Ἠοατίβ, γο ἀουθ]6-ταϊπαθα᾽ (δηι68 ἵν. 8.). ὙΤῊ6 φγθοθρῦύ ἰβδομαβ {π6 

οἴπηοῦ πμαῦ 5 ΔΟ Υ 18, 8δηα 04118 ροη ἰπὶ ἴο 158 815 αἰτηοβέ θηάθα- 

γΟῸΓΒ ἴο ρογίοστα Ὁ ; Μ8116 αὖ {μ6 βδταθ {πλ6 [Π6 ῬγΌΠΙΪ86 ᾿τηρ 1165 [ῃ6 

πορᾶ οἵ ἄϊνίπθ δϑβϑιβίαδῃοθ, ἀπᾶ [ῃ6 οουίαλπίυ οἵ οὐίδιπίηρ 1 Ἰὴ 

[86 τδηπον ᾿πα4οαϊοᾶ, Μδῃ τρλΚ68 {π6 Θουῦ ΒΟ ΘΓ ΙΥ δηα ΠΟΠΘΘΌΥ 

(0 ἄο πῶαΐ 18 ϑη]οϊπθά; δηᾶᾷ ἴῃ [18 50 βύγιγίηρ Β6 ΤΘΟΘΙνῈ 8. ΟΊΆΟΘ 

ΘΠ ΘΠ ηρ' μἴτη ἰο ἀἰβομᾶγσθ {π6 ἀσύγ. Τη 411} βαοὶη ὁᾶ868, ΓΘ {Π|6 78 

15. ἃ Ῥγθοθρὺ βίαιϊηρ τ μαὺ ταδηβ ΑΟΤΥ 15, ἴΠποτ6 18. ὯῸ ἀδηροῦ οἵ Ἀ18 

ταϊ βίαϊκίπρ' Ῥγουαΐβ68 [01 ργθοθρίβ, θύϑῃ ὑπουρῃ 10 Ὀ6 ἀββοσίθα {πᾶ αοὰ 

11 4ἀο Ηπη561 νυ μαὺ 815 ογθαΐατθβ ἃγθ οα θα ἀροι ἤο ρϑεΐοσα. Βαΐ 

ποτα ἅτ οαβδβ ἴῃ Μ ΠΟΙ ἰμ6 ἀϊνίηα Ῥγογαΐβοβ ἅγ6 οοηγογίθα πο ῥχο- 

οορίθ, πιῖμουῦ ἃ σαυταπί, Γἔ (μοῦ Ὀ6 ποῦ δ. ΘΧΡΙΘΒΒ ργθοθρὺ ἴο ΒΠΟῪ 

ταῦ ταϑπβ ας 18, δηᾷ τ μδῦ ταθδηβ Β6 τηυβῦ 1586 βϑίοσθ μα αἰζθηρύ 

Ηἷβ ουσα οι νούαποθ, ἐβθη {μ6 Ρῥγοιαΐβα οὗ Οαοα ἰο ἔγθθ 815 βουνδῃΐίβ 

ἔγοσα τοῦθ !6 οὐ Ῥουβοουοι τασπβϑῦ 6 Ἰοδν ἴο Πἰγωβθ]} ἴο ΔΟΘΟΙΩΡΙΙΒΉ. 

ΤΉΘΥ πᾶν ΒΉΡΙΥ ἰο Ἰοοῖς ἰο (ἀοᾶ ἴον 1(8 δ] Β]ταθηΐ ; ποῦ [0 5Βθί δρουύ 

1π6 βυ]Ε]ταθηΐ οὗ 10 ΒΥ Βθο ἢ τηθϑῃ8 ἃ8. [ΠΘῪ ΤΩΔῪ ὑμῖηΚ τἱρηΐ ἴῃ {Π|6 1’ 

ΟΥ̓ ὙΙΒΟΟΤΏ. 
12. Τὴ Δρρίγίαρ [86 Ῥγουαΐβθθ, [86 ογᾶου αθᾶ ταϑί πο οἵ ἴμθτα βμου]ά 

086 ΟΔΥΘΙΆΠΥ ΟΡβοευθά, δα {Π6Ὺ τη  Ὀ6 ἰηνοῦίθα. ΤΉΘΥ ἀτὸ 8 [Ὁ]]} 

βίοσθμουβα ϑὲ 811 Ὀ]ϑββίηρβ, ὑοῖι (μο88 ΒΊΟΝ ταῦθ ἴο [π6 ργθβοηὺ Πίθ 

Δ [86 1186 ἰο οοιμθ. Ηδιθ ψ6 μανθ ἃ ραϊζουῃ 88 Ὑ78}} 848 ἃ ργϑοβρὺ 

(ου ουν ρυϊᾶθ. ΤῊΘ ἕοστηθυ 18--- ον Τωοχ 8 ῬγΑΥ͂ΘΓ, ἴῃ ψ ΒΙΟἢ Βρισγιθααὶ 

{πϊπρβ ἃτθ βοὺ ἔᾺγ ἀῦονβθ οὐσ ἀδ]γ Ὀὑγθαά. Τ|6 Ἰαύίδι 18 οοπίδϊ θα 

ἴῃ Ηΐβ βϑυύαοι οα ἔα Μουπί, σμοτο Ομ τῖβῦ βαγ8, “ ὅθ κ γ ἢσβὺ {π6 

Ἰϊηράομι οὗ ἀοἄ απᾷ 8 τἱρ  θοῦβπο88; δηὰ 8} {8656 Π1Π0Β 588} Ὀ6 

αἀἀθοα απο γοι." Ηδθποθ {π|6 Ῥγοιηΐβθβ ἃ.6 ὑο Ὅ6 ιῃρ] ογϑα 1 ῬΤΔΥΘΡ 

ἀπᾶ οἶμον (68, ὈΥΪταδυῪ ΤῸ ΒΟ] μ688, δη ἃ ΒΘΟΟΠἀΆΤΠΥ [ῸΓ ουαὐνατα 

οομηοτίβ. ΞΡ τἶ 08] τηθτοῖθβ ἃγ6 οὗ στϑαῖβυ Ἱπηρογίαποο {Π8ῃ θα ρογαὶ 

ὁπθ8. Ηδποο [88 Ῥγομλῖβ68 σϑἰδίϊπρ 0 {6 ἔοσταθν Ββου ά 6 οἰΙΘΗ͂Υ 

τοσαγάοα, ἢ 
15, ΤΏΘΥα ἰ5 ἃ βδοσϑᾶ οοποαίθηδίζοι θοῦ ἢ 0Π6 ῬΓΟΙΩΪΒΘ Πα ΔΠΟΙΠΟΥ 

ΜΉΪΟΝ Βπου]ᾶ ποὺ 6 Ὅτοκθοα. ΤΆ Ὁ] ββίηρβ οἵ {116 Βθυβυϑὶ ῬΥΟΓΑΒ68 

ἀγ6 11ηἸκοᾶ ἐορσοίμον δπᾶ τπαυβὺ ποὺ 6 βεαυοσθά. ὙΠὰ8Β {μ6 ῥτοτηῖβ88 οἵ 

Ῥαγάοῃ πᾶ τορθηΐίδῃοθ ἃγθ ᾿ῃβΘρασΆ]Υ ἸοἸηΘά, ΤΠοΒο τοἰαὐϊπρ ἰοὸ 

στδο6 δηα ρΊοτν, ΒΟ] 1688 8ηα ΒΔΡΡΙΏΘ58Β, ἃγΘ αἷἰ8δο οοππηροίαα.3 ; 

1. 566 )ραγχδίουγο, Ρ. 75. Εἔ δέῃ. 2 ΤΌΪα. Ρ. 78. εἰ 86ᾳη. 



) α55άσεβ ρραγθηξί οοπέγασέοίογ. δ08 

14, Τὴ ὀσχρουπαϊηρ πᾶ ἀρρίγίηρ (86 ῬγογαΐΪθ65 1ῦ 15 ἩΘΟΘββασυ 
6 Μ611 δοαυαϊη θα τὺ {Π6 ΔπαὶορῪ οἵὁἨ ἐδι{Πι, βίποα {π6ῖν ἄπο Ἰἰτηϊία- 
τοι ἸΆΤρ Ιν ἀορθηᾶβ οἢ 16. ΝΌΠΘ Μ͵ἸὨΟ ἄοοβ ποῖ (86 ἃ Θοιρσθῃθη- 
βῖγα νἱϑν οὐ Ομγιβύίαπ ἀοοίσίπθ δηᾶ ἀατν οδὰ οχρὶ δίῃ {μθτὰ ἴῃ {Ποὶν 
ΘΟΏΘΙΘΠΟΘ, οΥΘΥ, δπά τὶραῦ Ῥγορουίομβ. Τῆθ ράγίϊουϊαν οοπίοχύ οὗ 
ὃ Ῥάββαρα ἴῃ ὙΠΟ ἃ ῬΙΌΙΩΪΒΘ βίδηαβ Ψ11 ἀὸ το ἰο οἰποϊάσία ἰὑ; 
16 σΘΠΘΥΔΙ ΒΟΟΡΘ Ὑ11 ΒΘΥΨΘ [0 τηᾶΚ6 18 τηθϑηϊτρ τροτο ᾿π06]]1010]6 ; 
Ὀὰὺ 8 ΜΊΔΘΙ ΒΌΓΥΘΥ δἰομθ Ὑ11 βοα ο βού {ουθμβ 80 λ Ῥαγί αν 
ῬΙΟΠΙΒ6 ἴῃ 86 οχίθπύ δηα βρι νυ! Πν ὈΘ]οηρίπρ' ἰο 10 85. δοχηϊπρ 
ἕγοσα {886 (ἀοᾶ οὗ ργαθθ. [πᾶρθ6ἀἅ, 1 ΙΔ 6 βϑια {μαῦὺ {86 θββεποθ οὗ 
ἀὐυνίπο ον οίδοη Θοηβιδίβ οὗ ἃ 107] ῬΥΟΤΊΪΒ68. 19] ΒΒΟ] Ό]Υ Ἰπκοᾶ 
ἰοσοίμου, Τῆθ ροβρ6ὶ οοπίαϊμβ {π6 στοαῦ Ῥγουαῖβα οὗὨ τη Ἐ τϑηθναὶ 
δπα τοϑίογδίοι ἰο {86 οοτηρ δοθηῦ ἴγουν οὗ αοά, ΤῊ 15 18 βὉ- 
βίδβποθ. [π 1 ἃ (χοᾶ οὗ ἴονβ ῥγοϊηΐϊβθθ βαϊ γαίΐοῃ ἰο τῆβη, ΤῈ 
8 ΟΠΥΟΝ ὉΠΟΛΘΥ ἃ ΙΌΓΙΩΘΥ ΟἸΒρθη βίο ὑγὰ8 ΠΟυΥΙΒμρα δηά 
Βίχοηρίμοπθα ΟΥ̓ ῬΓΟΙΆΪΒοα, Απαᾶ ΔΙ Πουρἢ 86 ΟἸγιβθίαμ ομυτοῦ 15 
Ῥἰδορα ἴπ ταοτο ἔϑνοῦταθῖθ οἰτουχηβίδῃοοϑ, 1 15. ΟὨΙΘΗ͂Υ βαβίαϊηοά ὈῪ 
{86 βᾶτηθ τηθᾶῃβ. Τ86 οὔτοι Β 1116 18 τοδσϊηἰαϊπϑα Ὀγ δι ἴῃ {16 
ΘΧΡΓΘΒϑίοη οἵ (ἀοα Β ̓ττηπίϑ]6 ψ1]]. 

ΟΉΑΡ, ΧΙ. 

ὉΝ ΤΉΝ ἹΝΥΒΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΜΕΑΝΒ ΟΕ ἨΛΔΕΜΟΝΙΞΙΊΝΟ ῬΑΘΒΑΘΈΒ ΟἿ 

ΞΟΕΙΡΤΌΞΒΕ; ὙΓΗΙΟΗ ΑΡΡΕΔΕΗ ΤῸ ΒῈ ΟΟΝΤΕΒΑΡΙΟΤΟΕΥ. 

Μύσε μα8 βδθ βαϊά δραϊηβ ὑπ6 ΒΙΌ]6 οπ {88 σγοππᾶ οὗ 1.8 οοπίγα- 
ἀϊοϊίομβ, πᾶ τηπορ μ85 Ὀ6θη 81]16ρβα ἔβἰβοῖγ. Ηδβίυ δυίΐίπουβ, ψυ!πρ' 
Ὁ ἃ Ῥύτροβθ, δῃᾷ σ]βμϊηρ' ἴο ἀδτλδρα {π6 ογϑα!ῦ οὗ αἀἰνίηθ τϑυθίϑίιοι, 
μᾶγα ὐϊουθᾶ τϑηΥ ἰμϊηρΒ ἴῃ το]δίϊοη 0 {818 βα]θοῦ τ ]οῦ οδηποῦ 
βία μα ἃ τποιλθηδβ ᾿ηνοϑθραϊοη. ΤΠΘΥ πᾶγα ἀδθδίχογθα {π6] ον 
οὐΘα Ὁ (ῸΓ Βποου τυ δηᾶ {γα -Βθοϊκιηρ ταῖμοῦ {πὲ {ῃ86 Βοοκ {πον 
ρθε] ρα, ΤῊ βδογοᾶ τυϊοαβ ποῖ σααάθα Ὀγ {86 Θριτιὺ οἵ αοᾶ, 
δα ἐμοιθίοσα {μ6Ὺ οδπποῦ ταϑίθ ΠΥ ΟΡΡΟΒΘ ὁη6 δηῃοίμθυ. αΐ ΠΘΙΘ 
{86 {ἰομᾶβ οὗ Ἐνοϊαϊίομ ὑμϑιλβα ν 5 40 ποῦ δ ΠΙΥΘΙΥ ἀρτθθ 1η ΟΡΙΠΊΟΗ. 
Αοοογάϊηρ' ἰο ἐμοῖν 1ᾶθαβ οἵ ἐΐθ ὀαίοπέ ἴο  ΒΔΟἢ 086 ΟΥΡΊΠΑ] δαΐ ΠΟΥΒ 
Ὑ 616 ἸΠΒΡΙγοα ψ11 6 {86 νἱϑν ἰαίκοη οἵ ἴμ6 οομί δ ]οίοηΒ οἵ ϑουῖρ- 
ἰατο τι τ ἴβο ΘΌΘΒ 88 ταδϊπίαϊα ἐπαὺ ϑδοῦ ἃμα υθῦυ ραιῦ οἵ {π6 
ΒΙΡ16 18. 4Π|κ6 ἱπβρί τά ---- {Ππῶὖ ἴπ αἴ τααύουβ τ Β1ΟΒ 1Π86 τΥ ΓΟ Β Βρθακ 
οὗ μὸν ψογθ ἀπᾶθγ δὰ ᾿ηΈ81016. ᾿πῆπιθηοο ---- Ὑ711 ΠΘΟΘΒΒΑΤΊΥ Ὀ6]1θνθ 
[δα ἰῇογα οαῃποὶ 6 [86 1ϑαβϑὲ οοπίγδθιοίίοι. βούνγθοα [86 ραγίβ οἵ 

Θοιϊρίασο. ΤΠΘΥ Μ1] ΒΟ] {πᾶὺ ἴῃ τηδύίουβ ΘΟ ]ύογαὶ Φὸ στ ]ρΊΟΙ8 
ἰταϊῃ, βαοι 85 Ῥοϊπίβ οἵ Βἰβίοσυ, βϑορυαρῦ, παίαταὶ βοῖθποθ, ομσο- 
ΠΟΪΟΡΎ, ῬΒΠΟΒΟΡΏΥ, ὅτο., {π6 τΥΙΘΙΒ ὙὙΘΥΘ ἸΩΪΆΠ1016 ἴῃ 411 {Π6Υ ὁχ- 
ῥσϑββϑᾶ --- [πα [μι6 11 βοιεπηθηΐβ γ6Γ6 αἰσαγ5 8 ΘΥΘΙΥΎΠΘΓΘ ΘΟΥΓΘΟῦ. 

ΘΠ6 ἢ ἀραὶπ 48 ταρηἰδῖη {μαὲ {π6 τΥοῚ8. σγογθ ἸΠΙΆΠΙΡΙΥ Ἰηδρίγρα 
ἴῃ τοραγα ἰο 81] γεϊφίοιις ἀπά πιογαΐ ἐγμέΐ, οηῖν ---- ὑπαῦ σθαι ὑΠ6Ὺ 
τοί ἀϊνίπμα οοιητηπηϊοδίϊοηβ ᾿ϑδυῖηρ ἀἸγ ΘΟ οα {μ6 πίριοϑὺ η- 
ἰογϑϑίβ οὐ τηθπ, {μῈὺ 66 ὉΠἅΟΙ ἃ. ῬΘΟΌ ΠΟΥ ἀϊνιπο Ἰοδαϊηρ, Ὀαὺ 

᾿ ΚΑ 4 



ὅθ04 Βιδςαϊ Τηιξογργοέαξί 0. 

{παῦ οὰ. τηδύξοιβ οὐ δποίμου Κιπᾶ, βυοῖ 88 ΟὨΓΟΠΟΙΟρῪ δηα σοορταρῆν, 
1Δ6Υ ποτα Ἰοδς ταποι ταοτο (ο {μ6ὶ" οι 4688 ---- Ὑ71}} ΔΠΟΥ {δαῦ {Π6γ0 
ΤΊΔῪ 6 οοπίταηιοιίομ. οα τραύοβ οὐὨ ἰδίου υ πα βοίθποθ ὑγιμοαί 
ἀοίϊπαθπς ἴο 1Π6 οογτθοίμοβα οὗ 16 τυϊουβ ὁπ. τ ] ]ρΊουβ Δηα τρογὰ] 

ΒΟ] οὐδ, 
ΑΠου δὴ οχίδηᾶεᾶ δηᾶ οδγθα] βυτνου οἵἁ 811 {μ6 Ῥββποιηθηδ, γ786 

1ποῖῖαθ ἰὸ {π6 Ἰαϊίου νον. ΥἯνγ8 Ὀοϑίῖθυβ ἐμαῦ πὸ οοῃίγδαϊοοῃ οδπ 

οχῖβὲ βοίνϑοη {μ6 τυῖζοβ μη ἐγϑαίϊηρ' οἵ ΤΟ]ΙΡΊΟΙ5 Δηα τηογλὶ ἐχαίῃ, 

ὙΥΒαΐθνου {Π6Ὺ ἱπουϊοαΐθ τοβρθοίϊπρ ἀοοίσηθ ἀπ ἀατγ 15 ἸΠΈΆΠΡ]Υ 

οοιτθοῖ. 80 ἔδυ 1Π6Ὺ ποτα ἀπᾶου ἃ δΙρ ΠΠαπιϊπαύοη. οὗὁἨ ἴῃ Ῥριττῦ, 

πᾶ οου]Ἱᾶ ποῦ οὔτ; ἃπᾶ δ5 {π6 ϑριτιῦ σαηποί οοπίγααϊοῦ Βἰγηβϑὶῇ, 8}} 

Ἐπ τυϊθουβ τασϑὺ Βα θβίθη 1807 ἄρτθο. [0 18 τὰ ὑπαῦ ἀρραγθηΐ αἰδ- 

ΟΥΘΡΘΠΟΙΘ8 τᾶν Ὀ6 Τουμπα δπιοπρ ἔμθτα ούθῃ μοτο; Ὀυΐ {ΠΟΥ οδπ 

οηἶν Ὀ6 ἀρρατοπί. Α οογοία] οχδταϊπαίζοῃ οἵ {πθῖτ' δ] ορϑα ὀρροβίίιοπ 

Μ1 βον {μαῦ 10 15 ποῦ γεαί. ᾿ 

ὙΆ16 ἐμὰβ τηδϊηἰαϊπίπρ {πΠ6 ΒϑτμοηΥ ΟὗὨ 811] βοῃ ραββϑαρθθ 88 

ῬδΙοηρ ἰο ἀπᾷ οοπβάτυίο ἔλθ τοογὰ 96 Οὐοά, χα ἀουδύ 1 ρΙδοθδ οἵ 

ΔΠΟΙΒ6Ι Κὶπᾶ οὐ Ὀ6 ΘΥΟΥΥ ΠΟΙ τϑοοῃο]οᾶ, 1π τοραγα ἰοὸ ἀαΐίαβ, 

ὨΌΒΟΥΒ, πδπη68; μἰβίογοαὶ, αγομθο]ορίοδὶ, σθορταρῖοδὶ, ἃπα ΒΟ Θμ[1Ώ0 

Ῥοϊπίβ; Ὅ78 816 ἱπο πᾷ το Ἀοίῖθυθ ὑμπαῦ {ΠΥ Ὑ76γ6 πού 1π4}110]6, δπὰ 

ἸΠΔΥ Βαν6 ουτθᾶ, Τ}658 τηδίίθιβ Ὧο ποῦ αβϑοί [88 Θ556πῸ6 οὗ ἃ αἸγ]η6 

τονοϊαΐοθ. ΤΉΘΥ 816 8οΟΘββουΎ πᾷ ἱποιϊάοθηίαὶ, ποὺ ϑββθη αὶ, 

Βα {πουρῇ ἀβϑυταΐηρ 88 ἸποομίτονουὉ]6 ὑπᾶῦ ὕΠΟΓΘ 81.6. ΒΟΙΠῚΘ 

ῬΗθποιαθπα οὗ {π6 Ἰαύίο Κἰπα ἴῃ βουρίατθ σι ΒΊο οδηποῦ Ὀ6 Τϑοοῃ- 

ο164 ΌῪ {6 αἰτηοβῖ ἸηρσοπαΥ οὗἉ τηϑη, 1ῦ 15 ὑταθ ποῦν δι πατηρ {με 

{ποῖν παΡοΥ ἢδ5 ῬΘΘῺ ρΥθαῦ νυ οχασρογαίθα,. ΤΉΏΘΥ ἤᾶγθ Ὀθθη ὑπ- 

ΌΪΥ του! ἀριοᾶ, ΤΟΥ 5Βοῦ]α ποὺ Ὀ6 δἀγη6α Θχοθρύ αἴλου {Π6 

ταοϑῦ πραγ] πᾶ σὶρ οχατηϊπδίίοη. ΕῸΙ οὐγβθῖνθβ, 76 ἃ1Ὸ 418- 

Ροβοᾶ ἰο δον οὗ ποπβ ἐῤαΐ σαπποῖ δε ργουεά. 6 5118] ἰγῪ 88 ΤᾺ} 

85. 6 ἅτ 8016 ἰο Βαγτηοηῖβθ {π6886 Ῥαββαρθβ. [ᾧ 15 ΟἹΪΥ ἴῃ ἃ ἀθ8- 

Ῥαιαΐθ οᾶβθ ἐπαῦ τ16 518} δάτηϊὺ τϑὰϊ Ἠρροβιίίοῃ. ὙΒΘη 81} ὃἃρ- 

Ῥ] Δ ποθ8. [1] το ἰμγονν Ἰρτῦ ρομ ἐμθιη, γ76 ΤΔΥ͂ {86 π, δηᾷ πού {1}} 

1μοπ, 81Π1ονν {ποῖν εσἰβίθποθ ΤΠΘΓΘ ἃ ΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ 866Ππιἴη 0 ΘΟΠ ΓΘ ΔΙΟΙΠΟΏΒ: 

δ γοαΐ οπθθ,. [ωοὐ ἃ8 Θη ραν ουν ἴο ΤΘΟΟΠΟΙ]8 ὕΠο86 ὙΓΏ1Οἢ ἃΓΘ τοοϑὺ 

Δρραγθηὺ δῃα Ρ] 510 16, 
Ἤδτο Ὁ ἰΒ ἀππουϊε, 1 ποῦ ἱπηροβθι 0186, ὕο οἰ ΒΒ: ΕΥ̓͂ βθθιαῖηρ' Θομίσα- 

ἀϊοίΐομβ, Οδγαγτά ἀϊνι 4868 βϑϑιαϊηρ' σοηἑτ ἀἸΟὕ]0 18 ἴα} ἔΟῸΤ ΒΘΟΙΟΠΒ, 

γἷΖ, βθϑιηΐηρ οοη χα ἀἸοἸοη8Β ἴθ ἀπο ΠΠΟΏΒ, ἸῺ Ἠϊβύουῖϊοα! ῥάββαρ68, 

μούνη Ῥγθδιοίϊομβ ἀπά {πον Δοοουαρ Βμτιθπῦ, 1π Ῥοϊαΐβ οἵ ἀοοίτιηθ. 

Τὰ ὑπο βυοοοοαϊπρσ ομαρίοτβ μ6 ὑγθαΐβ οἵ βϑϑιαίπιρ' οοη γα ἸοὕϊοτΒ ἰ0 

γθᾶβοη ἈΠ ταογα γ, ὅπ βθοιηΐῃρ ΘΟ ΓΘ ἸοΌΟ 8. [0 ὨΙΒΙΟΙΎ πᾶ 

ταρείουβ οὗ ἔμοῖ ; βυθ)]οϊπίηρ' δποῦμου ομαρύον ππᾶθυ {πὸ {16 οὗἁὨ δὀοπι- 

»ϊοαίοά αἰ οιιϊο5.} Βαῦ {818 αἰνίβιομ 18 Δ Κατα, ΤΙ τορσαγα ἰο 

Βθοιηΐηρ' ΘΟὨ ΓΒ ΔἸ ΟΙ0η8 ἴο ΤΘΆΒΟΠ ὉΠ ΤΑΟΓΆ ΠΥ, [ΠΘῪ Ῥο]οηρ' ἴο {ῃ6 

βΒαβή)οοί οὗὁἩ {μ6 ουϊάθποοβ οὔ ἀϊγίπθ τον] δίίοη. ΗΒ βοοιαΐηρ' δοῃίγα- 

ἀϊοίίοπβ ἰο Ηἰβίουυ διᾷ τηδίουβ οὐ ἔδοῦ αἰβο Ὀϑίοπρ' τοδί! [0 {86 

βδτηθ Ἠθδή, ποὺ τὸ Ηουομουῦοβ, ΒΙΡ]104] 1η θυ ρυθίδοη Βα8. ἴῸ 

ἄο σι [π6 τϑοοποῖπρ' οὗ δουιρύαγο ἢ 105611, Βασταοηϊβῖπρ {π6 

1. Τηρΐοβ οὗ ΒΙΡ11041 Οὐ 1οἶβτα; Ρ, 417. εἰ δρηῃ. 



Ῥαββαφοε αρραγθπέΐψ οοπέγ αὐ ίΟΥ. δ0ὅ 

ψατΐουϑ τεϊτουβ ὙΠῸ ομθ δθοίμου. ΤῈΘ βισαρὶ δῦ τϑίποα 15 ἰο (8 

[μ6 ραβθαρδβ ἴῃ ογᾶθι, 88 [Π6 0 116 ἴῃ {πΠ6 ἰθχύ, γπουΐ ΤΟ ποΙηρ" {Π 61 
ἴο ρϑποιαί μϑαᾶϑ οἵ ομαρίθσβ. ΥὙὴ6 5881} ΘΟΠβ1 661, Πγβύ, ἀἸΒουθρθ ΠΟΙ 85 

Ῥοΐπϑοη {86 ΟΙἹΑ Τοβίαταθηῦ ὙΥΙΌΘΥΒ ; ΒΘΟΟΠΑ͂ΙΥ, ἀΙΒούθρθηοῖθθ βϑύν θθῃ, 

ἴτἴὴ6 Νουν ᾿Γοϑιασαθηΐ αὐἰμουβ; δηᾶ {πιγάϊυ. δούνθοι {μ6 ΟἹὰ ἀμ ΝΟΥ 

Τορβίδηλοπῦ ὙΥΤΊΥΘΥΒ. 
ΤῊΘ [Ο]ονίπρ' Ῥ]αΐη ῬΥϊπο 165 1} Θμ8}016 {μ6 ολτθ αὶ τϑϑάθυ ἴο 

Οἶθας ΔΥΤΑΥ͂ ΤΠ ΟΠ ΠΟΌΪ 165 ἀπᾶ Βθθπηῖηρ' οομ τ Ἰοὕϊοη8. ἔτοια. {Π6 

Βδογρα ἰαχύ, 
1. ΤΏ 5ίαϊα οὗ {πὸ ταχὺ Ὀοίᾳ οὗ 186 ΟἹά δηᾶ Νὸν Τοβίδηθμίβ 

Βῃου]ᾶ. 6 Ἰοοκοᾶ αὖ βτβῦ οἵ 411. Τῦ τρᾶῦ 6 {μδὺ σουταρ θη Πδ8 οὐϑρύ 
ἴηΐο ἴὖ ἴῃ βοὴθ Ὀδοθ8, 8ηᾷ ογθαϊθα ἀἸβουθραποῖθβ ὟΥ 6 ΚΠΟῪ ὑπδὺ 

ἐμΐβ μαθ δοίθ!]ν Παρρϑπηθϑᾶ, δβρθοίαΠν ἴπ {μῃ6 ΟἹα Τορίααθπί. Α 

οοιαρατίβοι οὗ {π6 ιἰβύοτιοα! ῬΟοΪκΒ, ΘαγημΕὶ, Κίηρβ, ΟΠ σοηῖοὶοβ, ΕΖ, 

Νομοιαίαῖν, Μ1Π νου ν {88 ὑσατῃ οἵ σαν ἀββουθίομ, "" β 

9, ΤῊΘ ἱμδρίγοᾶ τεῖθουβ βοιηθίϊπιθβ ἄγθυν [Π6 1 πδΥγ αν 95. ἔτΌτΩ 

ἀἰβογθηῦ βοισοθθ. ΤὨὰΒ ΟΠ6 τῶν ᾶνθ πϑϑᾶ ἃ Ὑυ ΘῺ ἀοσατηθηῦ, 

ΜἘ1Π6 ἀποίμον [Ὁ] ονγοᾶ ἰταάιθίοπ ἴῃ ἀθβουθίπρ {π6 βᾶπι {μῖῃρ, 

ΟΥ, ὁπ6 ΤΥ Βᾶγθ βθθῃ 8π δυθυίποϑ8 οὗἩ σπ]ιαῦ 86 τοίαΐθβθ, ψν 8116 

δαοίμου μοατᾷ 11. ΤΠ βαῖηθ ὙΤΠΘΙ ΤΥ μάνα υδοᾶ αἰογθηῦ ἀοου- 

τηδηΐβ ὍΣ ΒΙΟἢ ἀἸἃ ποὺ ΘΧΘΟΙΥ ἈρΡΤΘ6 ἴῃ ΘΥΘΙῪ ραγλουϊαγῦ. δὸ πῖ {Π6 

ἘΠΟΒΐτα δηᾷ Το μουδῇ ἀοουμηθηΐβ ἱποογρογοῖθα ἴῃ [6 ὈοΟΙΚ οὗἨ (ΛΘ ΠΕΒ18. 

Ἴπο ἀπογοηῦ τυ θβ ἀροῖπ τλΘΥ μᾶνγθ ἰαῖκοι αἰ ογθηῦ ἀοοσυμηθηΐβ, 

45 Μαϊπον ἀπᾷ Γ[Κὸ 4 ἴπ {μ6 οα86 οὗἩ {μ86 σϑηθϑίοριοδὶ χορ βύθβ 

Ἰπβογίθα ἴῃ τμοὶς ο5ρ6 15. ΤὨῺ6 ΘομρΊ]618 οἵ Κίηρβ δῃᾶ (ἸΒγΟῃ16168 

α5ο δ βοιαθυμαῦ Δι δγαπὺ ἀοουταθηΐβ ἴπ αι ηρ' ὕΠο56. ὈΟΟΙΚΒ. 

8, ΤΠ6 ἀἰδογθηῦ ἀρθ8 ἰὼ π ὨΪΟᾺ {Π6 βαοτοα τυ 5 νϑα ὙΧΧ7}}} ΒΟΤ 6 - 

ἶτι88 ρἶνβ στἶβθ [0 8 Κιπᾶ οὗ ἀϊβογθβρᾶπου. ὙΤΒΘ ἀοοίτπθ οἵ Βα] 0 

{πτοαρίι ΟἸιτῖδῦ σὰβ ἀη ο] 4688 σταάθα!γ, Ὀθοοταϊηρ; οἰθαγοι απᾶ τλουθ 

ἀϊδποι δ [μ6 ἔυ]πθ88 οἵ {π6 ὕπο σι μθῃ {π6 ὅοπ οὗ (οᾶ ν88 δοουῦ 

ἴο ἌΡΡΘΩΥ ἄτθνγ πρῶ. ΤῈῺ6 ὙΥΟΥΒ ὙγΘῚ6 ΘὨ]ΠΡ  ΘηΘα ΔΟΟΟΙ σ᾽ ἴο 

{μ6 ἐϊπιθβ αὖ πίοι {πον Πγϑᾶ. Μοββδ, ἴο0υὺ ΘΧΘΙΆΡΙ6, μδΔα ποῦ βπο ἢ 

8. υἱβίοῃ οὐ {πμ6 Μοδϑίδῃβ ρϑύβοῃ ἴῃ 818 Βαμα δέοι πα ΒΒ. ΤΙ ΠΡΒ ἃ 8 

Τραῖδῃ μα. ὙΤΒ6 Ηοῖὶγ ϑριτὶῦ ἀϊα πού Π]ατπαΐθ {86 ἀπαθυβίδ θη ρ8 

οὗ [6 δυαΐμοτβ σγπὸ στοίβ {μ6 ΟἹα Τοβίαπιθηῦ ῬΟΟΪΚΒ ἈΠ. ΑΒ {ΠΟΥ 

Ἰϊνϑᾶ ἴῃ ἀϊβογοπύ ρουϊοᾶβ οὐ 1π6 ὑοῦ 8 Εἰβίουυ, 80 14 {ΠΥ Ῥατίαξο, 

ἴῃ ὦ τηϑαβατζο, οὗ ἰμ8 ροπογαὶ ὁμαγθοίθυ βίλοβ οἵ {Πιϑὶν' οὐ {1Π|68. 

4. Τὸ 15’ Βαθδίαμ ΠΥ ἐμ βατηθ οὐβαγναίίοῃ τ]ὰ {Π6 1αδύ, {παὖ ἐΠ6 

ἀϊβογθης τυ ϊθουβ ροββοββοᾶ ἀπ οσουῦ ἄθρυθοβ οἵ πον θᾶσε τοβρθοίϊηρ 

Βρίτἰδαδὶ ἐσαίμθ. ΓᾺΪΒ 18 οονυΐουβ μη. Ὁ76 ΘΟΙΏΡδ16 ἰορ ύμον {π6 ΟΙά 

"Πδϑίδιηθηῦ δαίμοΥ8 ἀπ {μ6 δροβίθβ. Απᾶ 10 15 8180 ψ]81016 ἴῃ {Ππ6 οᾶ86 

οὗ [6 ΟἹ Τοβίαταθαΐ δαΐϊμοιβ {πϑιβοῖνθβ ΤΉΘΙ Κπου]θαᾶρθ τγὰ8 

αὐαρίθα ἴῃ ἃ στοαῦ ἄδρτϑα (0 188 {{π|68 {Π6Ὺ Βοϊοπροα ἴο. Οπ [6 

Ῥατῦ οὗ ἔπ Ῥοῖτγ, τῆ τουθαϊοᾷ ἩΠταβ Ι΄ ὉΥ μοι, {818 1788. ἃ Ὑ7156 

ὀοπἀοβοθηβίοα [0 ἐμ6 οαρϑοί(ἴθβ οὐ μοβα ἱπβίσυιοίθα. ὙΠΟΥΘ 18. ΠΟ 

ἀουδὺ ἐμαῦὺ {88 γο]ρίοη οὗὨ [128 διποῖθηῦ ΘΟΟΠΟΙΑΥ͂ τοοοϊγθα ἃ ΒὈηρ᾽ 

ἐἶαρσα ἔτοιη {Π6 οἷν]! πᾶ το]ρίουβ οπξίοσηβ, 186 ἀοταθϑίίο ΟὐὁἩ Ῥσινδαῖθ 

Ἰηβα αία5, οὗ {μ6 568, ΤῊ τοναγᾶθ πᾶ ῥαηἰβμτηθηΐβ Ἰηβιβίθα. ὁ 
1π {μ6 Οἷ4 Ταβίαπιθηῦ τα ἀϊβδγθηῦ ἔγοτα ὑποβα βοῦ Ὀθίογθ ὑπο σοαΪν 
ἴὰ 8 Νον. [πᾶρρᾶ {μ6 σϑηῖυβ οὗ (16 Μοβαῖο ἱπβίλψα ομβ ὙγὰΒ 



δο0θ Βιδοαὶ ]ηἱρ»ργοἑαϊοΉ. 

ουὐνγατᾷ δπᾶ 5]ανβῃ. [Τὺ Ὀγοαιμοᾶ {86 βρὶτῖῦ οὗ Ὀοπᾶδρθ, Τό νγᾶβ 
ΟΟΓΘΙηοπΐΑ], τἰΐαδὶ, ἤθθηϊγ. Βυὺ [88Ὲ Νὸνν Τοβίαμηθη 18 ΘΑ ΘΕ 
8ι Βρ᾿ τῖτα8] ἀϊβροηβαίίοι, ἀθδ]πσ τῖθ {Π6 Βρυϊηρ8 οἵ δούϊοῃ δηᾶ βού- 

ἔπρ' ἑουίμ (μ6 ρτοαὺ ρυϊποῖρίς οἵ Ἰουθ 88 ἴμ6 δῃϊτηδηρ τηοῶνθ. Τ8 
τουγαγᾶβ ἀπ ραπἰβμτηθηΐβ ἅτ ποὺ οὗὨ ἃ ἰθιαροται πα θαγίμ!ν Κιπά, 

Ῥυΐ βρίτιίαδὶ ἀπ Δοϊαϊπρ.. 
ΤᾺ [6 βίαϊοιηθῃΐ πον τοϑᾶθ 6 οοττοοὺ, {π6 Θχίθηῦ οὗ {Π6 Ὑυιίο θ᾽ 

᾿πϑρταϊΐομ γχ88 ποὺ 416. ΤῈ δοΐι8] Ῥῃθηομλθμδ, ῬγΌΥΘ {π08 ΤΟ. 

ὥΟΙη6 Ὑ6γ6 ΘῃΔ]οα ἰο 566 αείμου ἀμ ἄθθροῦ ἰμᾶπ οἴμουβ. ὟΒο, 

ἔῸΓ Ἔχϑιηρ]6, σου α ὀοιαραγθ ἴπ {μ18 τοβρϑοὺ 1βαῖ8} στ Φοπαμῦ Οτ 

ὍΠοὸ που]ᾶ οοιαραγθ ἴτη σγ1πὸ ττοίθ “ ΗΔΡΡΥ 5881] μα δ8 {πδὖ ἐ8Κοί 

δια ἀαβμϑίμ ἐὰν ΕΠ 116 οπθδ ἀρδίηδῦ [86 βίομθβ,᾽" σι [16 δυΐμον οἵ 

ἰηῖ5, “Ὑοα, 1 παγα ἀε!γογϑα μἷτη ὑμαῦ τι πουῦ Οδιιβ8 15 ΤΑΥ͂ ΘΠΘΙΩΥ "ἢ 

ὙΠῸ σου] οοτάραγα {π6 τεῖίου οὗ, “ Ποβίσου ὑμοὰ {μοτὰ, Ὁ ἀοα ἢ 
τ [μ6 βριτἰῦ οὗ Βἷπα ΠΟ βαγ8, “1 ῥγαῦ Οοἄ 10 τηᾶῦ ποῦ Ὀ6 Ἰα]ά [το 

ἐμοῖσ ὁμαρο αν ἀπά οἴμιοῦβ 'ἴπ (Π6 ῬΑ ΠῚ αὐΐογθα πρΥΘοδ- 

ἰἴοπβ αραϊπδὺ {μοῖρ ϑηθιαΐθθ: [(Π6 ΝοῪ Τοβίδιηθηύ τγεϊίοσβ Ὀγθαίῃθα 

Θποῖ μα Βρίτὶῦ ἀπ Ἱπουϊοαίθα οἴμον ργθοθρίβ, [ἢ [6 Μοβαϊο βυβύθιω 

ἔμ6 Ἰὰνγ οὗ τϑύθηρθ -γᾶ5 ὙΘΙῪ Βούθσθ Ουϊβίϊδηϊν 15 ομαγθοίογιβοα 
ὉΥ 8 σψ ον ἀϊβογομὺ βρι σύ. 

ὅ. Τὸ 1 πιΘοΘ Βα ΣΎ ἰο δχϑμιῖπιθ ὙΒδμου {π6 βαῖηθ ἰορίο θ6 ὑγθαίθα 

οΥ ἐμ6 βαῖὴθ δυβηὺ ἀθβουϊ θα ἴῃ ὑγχο ῬΙδοθ8 ΔΡραυ ΘΠ τοραρηιδηῦ, ἃ 

ΒΌΡΕΓΗΟἷἃ] ἀπ ΒΑΒΟΥ Τοδᾶθι τοὺ τηϊβίακθ ϑδηηζία γὴν ΤΟΥ δα,ΙΘΉ688. 

ἮΘ τιᾶνῦ ἐπάοπίϊ δῳπίίαν, Ὀὰὺ ἀϊξοτοπέ ὑῖπρβ. ὙΠὺΒβ {16 ὕνγο 64118 

οὗ ΑΡγάβαχη, ομἱὸ ἔγοια 00 οὗ {πμ6 ΟΒαίάθϑβ, πούϊοθα Ὁ. ϑύθρῃθῃ, {Π6 

οἰμ συ ἔγοια Οάσγαμι, ταθηδοποᾶ ἴῃ Οθπ6βῖβ, αν θ66η 1Ιἀθη ῆθα ὈΥ 
Οὐχ ἰταμπβαίοσθΌ Τῆ6 ἴοσηοσ 185 απποἰϊοορᾶ ἴῃ ἐμ ΟἹα οβίδιηθηΐ, 

ἘπουρὮ ἴῦ 18 ᾿τηρ]164 ἴῃ ΒΘΥΘΓᾺ] ΘΣΡΓΘΒΒΙΟΠΒ, 
6. Ἑγνθευ ἀοοίτίηθ οὐ ῥυϊποῖρὶβ 18. ποὺ {ὉΠῪ τϑυθδὶϑα οὐ ἀθβοιρθά.. 

ἴπ ΘΥΘΥΥ Ῥίδοθ. Οπθ ρα οὗ ἃ βυβ)θοῦ 18 ἐγθαΐθα δὖ ὁη6 ἔπη, δῃηά 

δ οίΠοΥ δὲ ἀποίμου. Ομθ δβρθϑοῦ οὗ 1ὖ βίδπαβ ἕο! Ῥγομϊπθηῦ 1Π 016 

ὙΓΙΟΓ, ἃποίμοῦ ἴῃ ἃποίμοσ. ἰϑου}θίηθβ ἰῦ 18 βίαθα δβο αἴθὶν, ἄρϑῖῃ 
χοαῦνογ, ὅθ. Ηδθηθθ 411 {π6 ραββαρδβ ὙΠ οι βρθὰκ οὗ {π6 βαῖμθ 

μΐπρ' Βμου]ᾶ 6 ραὺ ἰοροίμοι ἀπα βού ἴῃ {Π 6} σϑἰαίάνθ ροβιίϊοι, {παύ 

ὃν ΘΟΙΙΡΙΘΠΘΗΒῖγΘ ὙἹΘῊ τηΔῪ δ6 ραϊποα, Τ}6 ἀοοίτπθ οὗ ᾿αϑ.Ποδίϊοῃ, 

88 ἰτοαίθᾷ ὈΥ Ῥαὺ] δπᾷ «}81168, ἰβ 85 ϑχϑρῖθ. ΝοΙΠΟΥ ρῖνοβ 8 
οοταρΙοίθ ἀοβοσίρίου οἵ 10. Βοῖμι βῃου]ὰ 0ὴὸ ἰδίκθῃ ἰοσϑίμοσ, δοηρ 
Ὑ1 οἴμοι ἱποίἀθηίαὶ ποίϊοθβ οὐ {π6 βαῖηθ ἀοοίσιηθ ἴῃ {86 οἴμοι βαουτθα 

ὙΨ1ΟΥΒ. | 

7. Τα ἀϊογομὺ ἀοβῖστβ 1 {886 τγυϊύουβ μα 1ῃ σιν {11} 1686 
ἴο ἃ δοΥταβρομάιηρ Ββαϊθοίίΐοπ οὗ οτουμηβίαπιοθθ. ΤῊΘ ΨΘΥΥ͂ ΒΆΧΩ6 81ι- 
{ΠῸΣ τ ΔῪ ποίϊοθ Ῥαυ ΘΟ] ΔΒ. ΟἹ. ὉΠ6. ΟΘΟΆΒΙΟΏ, ὙΓΒΙΟΝ ὯΘ Οταῖίβ αἶβο- 
ὍΠοτθ. Ηδποθ 8ῃ ἰηἰουρσθίου βῃου]α αὐΐθμα ὅο {88 ορ͵θοῦ αἰτηϑά δ 
---6 ἀρ οὐ βοορε οὗ ἃ ἀϊβοουγβθ οὐ ῃἰβίοιυ. ΤῊ]Β 15 ΒΕΓ ΚΙΠΡῚΥ 
Ἔα ἀρϑ ον ἴπ (86 ῬοοΚ5 οὗ πὸ ΟἸΒσοῃίοίθβ ἃ8 οοχηραγθα ταῦ {86 
Κίηρβ,. 

8. γαγιαίίοπς τὸ ποῦ οοπ γδδιοίΐομβ. ΤὨΐβ ορυίουβ ἴδοὺ μᾶ8 Ὀθθι 
ΠΘαΌΘΠΕΥ ταϊβαρριθμοη θα, Οπθ ἰβύοσίδῃ τηϑ  τοίαίθ τυμαύ 18 
οὐ θα ὃν ἀποίμοσ π᾿ τοοογᾶϊπρ [Π6 βαπιθ ϑυθηῦ; οὐ, 15 ΠΔΥΤ Ωρ; 
(π6 βῶιμθ ἔδοῖ, ὁμ6 τλϑὺ ποίϊο6 οἰσουτηβίδῃμοοθϑ ϑγ μοι. {18 ΟΥΒΘΙ ῬάΒ568 
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ῬΥ, σἰπουῦ ΔῃΥ οοπίγαδιοίίοπ. ΑἸηπιοι, 1 Ηἰθ ποίθβ ἴο ΕἸγποβίϊ, 
1:88 ᾿γδαπ ΠΥ οττϑᾶ ἔγοτα ποῦ ρϑγοθίνίπρ' {818 ρἱαίῃ ῬυϊποῖρΙ6. 

9. Τῆ6 ογᾶοσ οὗ ἄππηθ 18 οἴϊδῃ πορϑοίθα Ὁ {Ὲμ86 βδογβα ὙΥ 8. 
Ἀπ ΘΟΟΌΣΥΘΘ6 15 ΒΟΙΩΘΏΤΑΘΒ τοἰαίθα 7267 δποίμου τ Ώ1Ο ἢ. ὨΔΡΡΟΙΘᾶ 
οίογε ἰι. ΤαυΒ ἃ ὈΙΟΡΥΆΡΕΥ ταᾶν 6 οοποϊαοα σπου {88 Ἰπβον- 

ἴοι οὗ σομέοιαροσδμθοιβ θυθηΐβ ἴῃ {Π611} ὈΓΌΡΘΟΙ ΟΤάΘΥ οὗἁἨ ὔὥτηθ, ᾿ϑϑὺ 

[μον Ββουᾶ ἱπίουταρῦ [86 ἀϊδοουτβθ Αρϑῖῃ, ϑυθηΐβ αγῸ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΗΥ 

δηθδοϊραεϊοᾶ, ὙΗ6 οχδοῦ ογᾶον οἵ ἴϊτηθ 15. ἔγθαυθμ ΠΥ Ὠϊἀάθῃ ἔγομῃ 

{μ6 τόϑᾶου, βϑοασβο (86 τψυίϊοτβ 41 ποὺ οὔβοσυθ ἢ. ΤᾺ6 δγδβὺ ἴῃγθθ 

ΟΟ5ρ618 οοηὐαῖπ Θχδταρ]65 οὗ ὑμ686 Ῥαγου 818. 
10. Αρραζοπῦ ἀΙβουθρδποῖθβ ἴτπὶ ΘΠΓΟΠΟΙΟΡῪ ταϑὺ δυῖβο ἔγοτα ὑπ ἔλοί 

ἰμαῦ {π6 βϑτηθ ρϑυϊοᾷ 15 ψδυϊουβὶγ ἀαίθα ΟΥ̓ {16 ΒΙΒΡΟΥΊΔΉΒ. 
Τῇ [δὴ5 ΤΑΔ ΠΟΥ ΒΟΤΩΘ ΤΟ Ο116 [86 τἴπιθ βίαυρα ἴῃ (ἀρ. χν. 8, δηᾶ 

Ἐ χοᾶ. χὶϊ. 40. 41.. Βαρροδίπρ ὑπᾶὺ {86 400 γϑᾶγβ οἵ {π6 Βτϑύ βΒῃου]ᾶ Ὅ6 
ΟΔ]ου]α οα ἔγοσα {πὸ ἰγί οὐ Ιβᾶδὸ; {π 480 γϑαῦβ ἔγοτη 818 Ἰϑαυΐϊῃρ' 
Τ: οἵ [μ6 Ομαϊάθοβι Βαυῦ {μ6 βοϊαίίζοι 15 ἀουί}. β 

11. Α ἀοβηϊία πυταῦοὺ 15. ΤΥΘαΌΘΕΠΥ Ρὰὺ ἴῸν 8η ᾿πᾶθῆηϊρ. Ππ8 

Τἀο0Ὁ 56 γ8 οἵ Τμαθαῃ ᾿ιῖβ ἔα μον-Ἰπ-ἰανν, “ΗΘ [ιὰ8 ὁμβδηρθά ΤῊῦ Ὑ ρ6Β 

ἰ6ῃ ἐϊπαθ8, {πε 18, οἴὔἴδῃ οὐ τϑρϑαίβαϊγ, ὡἀπᾷ σψβθη 8 ὑ1016 ΠΌΡΟΥ 

ἀπ αἰ ρατῦ ἅτ θοίδ ἰο Ρ6 δχργθββϑᾶ, {π6 ἔγϑοίζοῃ 15 οὔδθηῃ οιηϊοα δμα 

ἴπ8 016 πυροῦ ρἰδοθᾶ ἔου οί, οϑρθοῖα]γ πμοσθ 186 ἔγϑ 0 18 

ΒΙΔΔ1] ἴῃ οοταρατῖβοι ἩΠᾺ ΤΠ 6 7016 ΠΌΤΑΌΘΙ, 
12. ΤηΠ6 ἀϊογθηοθ οὗ ον θη ταοᾶθθ οὐ οοπιραίαύϊοι. ἃμα ΟΥΥΒ 

βῃουϊᾷ ΡῈ οαγθία]ν ποίθα, 6186 ἀθβοιβρᾶμοῖθβ τπᾶν ΔΡρθ81. (πῃ [868 

οἰδον παπᾶ, τοοάοτη οομιρυίαϊΐοη οὗ {ΐππ βΒμοιυ!ᾶ ποῦ ΡῈ δβϑιπηθᾶ 

ΜΠ Ποὺ τϑᾶβοι ἤογ {π6 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ Τοιηουίηρ ἀἰβουθρδηοῖθβ, ἃ5 1ῦ 15. ὉΥ 

Τονπβοι, ᾿μῸ ἰο τοῦῖκα {π6 οὐαί μουν ἄρτθο τα Ματ]ςΒ ἐλίγα, 5Β0}- 

Ῥοβθβ 86 Δροβίίβ Φόβῃ ποέ ῴο οοιηραΐθ ἴπ {86 ον ιθα Ραΐ πὰ {86 

τηοᾶογῃ ταϑίμοᾷ, δὖ χὶχ. 14. 

138. ΤῊΘ βᾶχηδ ρίδοθϑ μϑᾶ Δ δγοπὺ πᾶπιο8 δῦ ἀΠ ἴδυθηὺ ἐΐπλθθ, ὔνθα 

αἰ 188 βαῖὴδ {ἴπιθ αἰ ογοπὺ ἀρρο]δϊίοπθ Ὀθοπρϑᾶ ἰο οπθ δηᾶ {π6 βδὴθ 

Ἰοοαγ. Τὰβ ἴῃ θη. ΧΧΧΊ. 47.» ἰμ60 ΠΆΙῺΘ οὗ [86 Βθὰρ οἵ βύοῃμϑβ 15 

6864 ὈΥ [μᾶθαπ «]εσαγ-βαπαάιέπα Ὀυΐ ὈΥ Φ8000 Οἰαἰεεά ; 186 ΌΤΙ ΘΓ 

βοΐησ Αὐσὐδυμθθασι, {π6 Ἰαίδον Ἡθρτθυ. 1μαθδῃ 8150 οὑ]Π]οα τὺ ΜΊΖρϑ. 

Τὴ Τυδσ. πὶ. 29., 1 15 ΜΊΖΡΘΙ οἵ ΟἸοα, [Ι͂ἃ 16υΐ. τι.9.. ΗΘ ΔΟΝ 15 

βοᾷ (ὁ μα ο]168 Θιτίοι ΒΥ {86 Βιδοπίαηβ θαὺ Θμθηῖν ὈΥ 086. Ατηουθο8, 

Τα Ἰ)επέ. ἱν. 48. 1 15 οα1Π64 δ΄ῖοη. Βαΐ ἴὰ 1 Ομτοπ. ν. 29.; (ὐδηΐίιο]θβ 

ἴν. 8.. ΘΒΘηῖ: 18 ἰδ πραϊβηθα ἔοι Ἡθσθομ. ΚΊγ]ΔΌ}- Πθαγῖτα (ἰόντα 

οὗ ἴμ8 νγοοᾶβ) 18 αἰβο οδἱ]ϑᾶ ἸΚ 1] 1}- δ Ά 18}. ΟΥ̓ δαὶ (9 οδῇ, χν. 9. 60.,. 

1 Οἴτου. χἰν 6... Ἑρυρὲ 18 οα]οα Ἡδτα (Ῥ 84]. ᾿χχυηῖ. ὅ1.), Δι. {86 

Ἰαπᾶ οἵ Ἠδια (ΡΒα]. ον. 28.). Βοίμετηθοι (6γ, ΧΙν 1. 28.) 15. οὐ ]οα 

ΙΒ. θα! -ππθὸμ (9 88. χἱ. 17.) «Φ6γαβαίθμα. 18 οὩ]]οα Αὐτὸ! ([88. 

χχῖχ. 1.), ἤοπ 9Κὶ αοά. Ἐϊσγρὺ 18 βίγίϑα ἜΒΑ (188. 11. 9., Ῥβαὶ. 

Ἰχχχνί! 4., Ιχχχῖχ. 10.). Βαρυΐίοι 15 οδ]ϑᾷ ΚΑ μθβμδοι (6 Γ. ΧΧν. 26.).: 

14. ΤΏ βᾶτηϑ ἱπαϊ νυ! μβαᾶ αἰ δγθπῦ πᾶταθθ, ομο θϑῖμρ' οηρίογοά 
ΒΥ ομθ ψυῖθοῦ δηᾶ Δπούμοι ὈΥ ἃπούμοσ, Οὐ θούμ μοΐπρ' δοα ὈΥ {Π|6 58Π16. 

Τηὰ8 ἴπ οοιαραιΐηρ οη. χχχυῖ. 2. ψΠΗ ΧΧΥΙ, 94.» Ὑ7ὸ Ἠπα [86 

ἀλυρθμίου οὗἩ Ε]οπ 18 οδἹ]οᾶ Ῥαβμθπιδίῃ δηὰ ΑἀδΔ; δηὰ 1βῃμ)86} 8 

1 ΑΘἸΑββη ῬΆΠΟΙορ. βδογ. θᾶ, Τλαῖμο, Ρ. 645, δ δθ,η. 
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ἀδυρηίος Μαμαϊαϊῃ θᾶ Βδβμοιηαίῃμ. ἈΠΟ απ δηα «Γπ6 1 ἃγὸ 
8,180 Δρρβι]δίϊομβ οὗ {86 βᾶιθ σψοῖδμ. ΤῺ6 ἔἈύμοῚ οὗὨ [μ6 ἰδβί 18 
Βοπηοθύϊηθβ οὐ]οᾷ Βϑουΐ {86 ΗΠ ΐο, βοιιθμαθβ ἄπ {π6 Ἡουχῖίθ. 
Ηον {8656 αἸἴοΥ μοθβ 16 ἴο θ6 δοοουῃίθα [ῸΓ 15 ποῦ ΘδΕῪ ἰο ἀἸΒοονου, 
Ὑνγ6 τᾶν τϑίοσ ἰο ΤΌΘ δᾶ Κπορθὶ οῃ ἀβμθβῖβ. [1 1 Οἤγοη. 111. 1. 
ῬΔη16] 15 ΟἜ]680 (2 δι. 11. 8.)». Τὰ 2 Οβτοῃ. ΧΧΙΙ. 6,, ΑΖανιδῇῃ 15 
ΑΠΜΒαζίδῃ {μ6 βοῃ οἵ Φϑβογδτα (2 ἱηρβ νη, 29.). Ηδ 15 {πΠ6 βαῖὴθ 8͵5ὸ 
88 Φοβοῦμαζ (2 ΟΒτοη. χχὶ. 117.). «“θῃοῦμαζ (2 Κίηρβ ΧΧΙ]. 80.) 15 
οΆ1164 ΒΑ Πα (61. χα, 11.) ὦ. 6. ἢ6 γγὰβ ἃ Βθοομα ΘΒΘΊ] τα Ὀθοδβα 
6 τοῖρῃθα βὸ βῃοτί ἃ {πὴ6 (Ὁ Ρ. 2 ἵΚῚπρΒ χν. 18.). ΑΡ16] (1 ὅδ. 
1χ. 1.) 15. Νὸν (1 Οβγοη. ἰχ. 39.); ἰβῃαϊ (1 ϑαμι. χῖν. 49.) 15. ΑΡ1- 
Βϑᾶδρ (1. ΟἸτοη. ἰχ. 39. ἀπά 1 ὅϑῃι. χχχὶ, 2.). 1} 2 (τοῃ, σι. 20, 
ΜδδοθΔἢ (80 6150 1 Κιῃρβ χυ. 2.). 185 οδ]] δα Μιοθδῖδῃ (2 ΟἾγοιι. χἸ]], 
2.). ΤῬαδυρίουβ ἴῃ 2 Ογοη. χὶ. 20. τηθϑη ργδπα-ἀααρηὐουβ. ἊΑΖαχῖδ ἢ 
{86 βοη οὗ Οἀρᾷ (2 ΟἌτοη. χνυ. 1.) 18 βοιηϑθᾷ Οἀδϑα (2 ΟἌτοη. χν. 8.). 
ΤΉΘΥΘ 15 ΒΟΙὴΘ τοϊβίδκο ἴῃ ΟὯΘ ΟΥ̓ ΟἾΒΟΥ οὗ {ῃ6 νοῦβθθ. ἊΖδυδῃ 
(Ι Οβγοῃ. 111, 12., 2 ΚΊηρβ χῖν. 21., συ. 1.}15 οδἹ]δα {ΠΖΖιδῃ (2 Καϊπηρϑβ 
χνυ. 18, 80. 82. 84.) «οίμτο (χοᾶ, 111. 1.) 15. αἷβο οδ]οᾶ ἩορδΌ 
(Νυμ. χ. 290., παρ΄ τν. 11.). ΤῊ6 βαλθ αἰ8δὸ ΔΡῬΘδΥΒ ἃ5 Βαρτοὶ οὐ 
Ἤδαο] (Εχοα. 11. 18. Χο.).). Βαὺ {π6 ψοτα {μ6γ86 ΤΔΥῪ ταθαη οταπαᾶ- 
ΓΑΤΠΟΥ 85 70 861}} 85 [αίμου, δα ΑθθηοΖέα πα Βοβθημ 1116 0 {π1πῖ. ΤῊϊ 
15. ἀγουτοά Ὁ. Νυιῃ. χ. 29., σβοσο ἨΟΌΔΡ 185 οδ]]δα {Ὧ6 βοὴ οἵ 
Ῥαριθ]. ΟἸἾΔΟΡ ΟΡΙΏΙΟΠΒ ΤΩΔΥ 6 β60ὴ ἴῃ ΥΥΙΠΘΥ ὉΠ6ΘΥ {Π6 8.}10]6 
Τογιιοῖ, 'ΤῊΘ αἰΐοηθνα τϑϑᾶου οἵ [π6 Ὠἰβίοσιοα! θοο κα ὈΘΙοηρίηρ' (ο {16 
ΟΙα Τοβίαμημθηῦ Ὑ}1}1] ππᾶ οα οοιαρατίβοι. {μαὺ {Π6 βϑῖημθ Ῥϑύβοῃ. οἴὔθῃ 
ΔΡΡΘΑΙΒ Ὁπάου αἸθγθηῦ πϑῖηθθ, αῦ {Π6Γ6 8.6 ΤΩΘΏΥ͂ ΘΥΓΟΙΒ 1 8686 
ΔΡΡδ]]δίῖοηβ. ΤΆ 8. ΘΧΘΙΡ]68 οἵἨ {6 βᾶτηθ ῬΘΥΒΟῚΒ Βανηρ ἀἸογοηῦ 
ὨΔΙΏΘ65 ΟΟΟῸ ἴθ {86 Νον Τοβίαηθηῦ. Ἱμὰ8 Ναίμδμπδθι 15. 4150 
Βαυιμοϊοιηθν ; ΤΒοιηδ5, Πιαάντηαβ; ΠΘΌΡουβ οὐ Τβδαᾶθυβ 18 «πᾶ ὰ8 
(86 801η) οὗ “611688:; Μαείμθον 15 αἰβο 1μ6Υ] ; 588], Ῥδὰ].} 

16. ΤῊΘ οὐὐβορταρην οἵ Ὀ]ΆδοΒ πα ῬΘύβοηΒ 15 ποὺ ππιΐοστη, Απᾷ τἴὖ 
15 τηϑθ θύϑῃ 1658 Ὁ: στη ἰμδη ἴῃ {π6 οΥἹρΡΊπαὶ ἰοχύὺ ὈΥ οὐσ ΕΠ ΠΟ] 5ἢ 
ἰγαπδίδίουβ. Κα δηπϊοοίῦ ρῖνοβ {86 [0] οσχίηρ' Πιδὺ οἵ {Π6 βᾶπηθ πϑιη68 στ] 
αἰθογοπῦ οὐὐβορυάρῃυ ἴῃ (86 Ἡορτον Β1016. Μορὺ οὗ 86 ἀΠἴοχθηοοβ 
ΔΥΒ6 ἔγΌΤΩ τηἸβία 65 τηϑθ ΟΥ̓ ΓΔ ΒΟΙΊΡΟΙΒ 8η6 Οἶ618. 

θη. ἰἷν. 18. Μϑῆτ786] θη. ἴν. 18. ΜΠ 17186]. 

Χ]Ιν]. 10. Φομπ6] 
ὕϑοῦια 

ΖΟΒΔΥ “- 

ΣΧ νυν. 11. ΟΟΥβοη 

χ. ὃ. ΠΙΡΔΙΒ - - 1. Οἴτου. 1. 6. ΘΙΡΏΔΙΗ. 
Χχ. 4. ΤαΥβῃϊθἢ » - 1, 7. ΤΑΙ βΠδη. 

Τοάϑηϊπηλ - - ἨοαδηΪΤη 
Χ. 9385. Μὴ) «“ - - :. 17. ΜοβΏθοΝ 
χ. ῶ8, ΟΡαᾳ]. - - - 1, 99, ἜΌ.], 

χΧχὶϊ, 80. ῬΘηΪ6] - » - Οδη. χαΧὶ,, 81. Ῥοηπο] 
ΧΧΧΥΪ. 11. Ζορῇο - - - 1 ΟἼγοη. 1. 86. ΖΘρΡἘὶ 
ΧΧΧΥΙ. 28. ὅβδρβο - σ- 1, 40. ΒΒΘΡΗΪ, 
χχχυὶ. 89. Ῥθ « - - 1. δ0. Ῥαὶ. 
ΧΧΧΥΪ, 40. ΑἸνΔῇ - - Ἶ, 581. ΑἸ]Δῃ, 

1 Οἴτοη. ἰν. 94. 
- 1 ΟἸτοη. γν..16. Οθύβοη) 

Δ ΑἸα5581} ῬμΠ]οΐοσ. ὅ'δο ] θα. Πδῖδο, Ρ. 785, δὲ δόηῃ. 
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θη. χῖνϊ 18. οὉ - ΝΡ. χχυὶ. 94. ΑΒ μα, 
τ΄ ΧΙΤΥΪ, 16, Εθοη “- ΧΧΥΙ. 16. ΟΖη:. 

χΙν;. 231. ἨΌΡΡΙΤΩ 1 Οἔγοη. υἱϊ. 5, Ἠθσγχϑιη. 
Ατά - σι. 8, Αἀδαδτ. 

ΝΌΙΩΡ. χχυΐ. 42. ΒΔ). 
χοᾶ. ἢ. 1, Δοίῆτο. 
ΝΌΙΩΡ, ἢ. 14. Ἔδαθ], 
Ὠραΐ, χχχίγ, 9. ΦΨοβῇμδ. 

χΧΙν;, 9353, ἩΒΗ1ΠῚ 
Ἑχοᾶηβ ἦν. 18. Φθθο “- 
ΝΙΙΩΡΟΙΒ. 1. 14. Τ.6. 61 “- 
ραῃϊξ, χχχῖ, 44. ἨΟΒη68 8. τ :8δᾺ᾽: ιε΄ δΣ᾽ ε 3 λτ}ἅΡὖὸὖὸὦὔ2 ὔ2 "11 8 

16. ΤΏ βαπιθ δοίΐοῃ οὐ οἴϊδοῦ τηδὺ 6 Δϑουϊϑα ἰο ἀπΠἔδγθηῦ ῬΘΥΒΟΙΒ 
ΟΥ ΟΔΌΒ65 ἴῃ αΙσοηῦ ἰαχίβ. Βού τᾶν μᾶνο οολ γι ραΐοα ἴο {Π6 βδιηθ 
οἴδοὺῦ 'π αἰβἴδυομὶ ψΑΥΒ; ΟΥ ἷὖ ΤΔΥ διηοπηῦ ἴο 8 βϑῖὴβ {μ]ηρ' 
ὙΠοΙμου 10 Ὀ6 ἀββιρηρα ἰο ἐπ 6 ὁπ6 οὐ {π6 οἴμβου, Ὑμὰβ τὸ 15 βαια οὗ 
Οοἄ {μεὺ Βα Βαγάοποία {16 μϑατῦ: ἂπᾶ ἀρδῖῃ, ἐμαῦ τηθη πατάθῃ {Π6]1 
Οὐ μοατίβ. [|«ἢ βυοἢ ἃ 6886 1ὖ διηοππίβ ἴο {Π6 βαῖὴθ {πϊηρ' τυ μοί 6 
[86 οὴ6 δχρυθββίοιι Οὐ {86 οὔ 6 θιαρίογϑα, πουρὴ 106 οδηποῦ 
ΒοΙγο {86 ἀἰπου 168 οΘοππροίρα τι (μ6 ἴᾳοῦ. ΤΠ ϑουιρύαγοβ αββοτὺ 
ἐμαὶ ἔπ σοπίγοὶ οὐὗὁἨ {86 ΑἸπΡ Υ ΟΥΟΥ 811 {πΠ6 τοοσᾶὶ οοπαποῦ οἵἁὨ 818 
οὔθαΐυσοσ 15. δβοϊαίθ δπά ϑηθσο: 850 Ἀρβοϊαίο δηαᾶ οαθγο ἰμαὺ 1 6 
ἄβϑιηβ 1 οχρϑάϊθηῦ ἰο δχβῖριῦ ἰο [16 ππίνθυβα ἃ βρθοίβοϊβ οἵ βῖῃ. δά 
1.8. ΘομβθαΌθη665 6 οδπ 40 809 ἴῃ {πΠ86 οουγδβα οἵ 818 τὶρῃύθοιιβ Δ τη- 
γἱδίταϊίοι,, 816 γϑῦ {Π6 τηοτἍ] τοβρο ΒΙηΠΠ1Πὺν οὗ {{|6 Β᾽π τοϑίβ ΒΟΙ ΘΙ 
ὙΓΠῚ [86 Ῥούβοι ὙΠῸ ΘΟΙΆΓΩΤΒ 10. 

17. ὙΥμαΐ τγᾶβ βρόῖκθῃ τηϑὺ 6 γϑαθᾷ ἴῃ αἰ ουθηὺ ἰθυταβ ὉΥ α1- 
ξογοπῦ τυυιΐοσβ. [|π 818 οὐδ {π6ὺ οἷν {86 1΄4θ88, ποὺ {π6 Ὀγθοῖβο 
ὙοΥᾶ85, ΟΥ̓, ΤΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ ροἵγο αἰ βογθηῦ ραγίβ οὗ {Ππ8 βᾶταθ αἸΒΟΟΌΓΒΒ : ΟΥ 
Ῥούῃ {μ656 πιᾶὺ θ6 οομἰποᾶ. ΤῊΪΒ 18. ὀσχθιηρῆβα 1π {Π6 ὑποξο]ά 
ἔοστα οὗ [ῃ6 ϑϑυταοῃ ου {86 Μουπύ, σοι ἈΡρθαχβ ἴῃ {π6 (ΟΒΡΘ6185 8δ6- 
οογάϊηρ' το Μαιμον θα ΤΚ6. -" 

18. Οσοαβί οΠΆ ΠΥ ΘΘΠΘΥΆΙ (ΘΥΤΩῚΒ 816 ΘΙ Ρ]ΟΥ̓Θα, Ὑγμ6 16 οπθυβ που] 
Ὅδ τιοῦα Δρρσορσίδία, 1 ταϊμαῦθ ΔΟΟΠΥΔΟΥ͂ ΓΘ τθααϊτθᾶ, Α ἔδοῦ τηᾶν 
Ὅ6 τοϑϊα θα ἴῃ ἃ. ρθποῦαὶ ὙὙᾺΥ ΕΥ̓͂ 0Π6 μιἰδίογϊδη ΜΆΘΟΙ. δμοίμο ταδΥ ἀ6- 
βουῖθ ραγϊου αν, ΤᾺυβΒ Μαγκ βαγ8 ὑμαὺ {π6 {πῖθνθβ 7110 Ὑ76ΓΘ 
οὐρα τι τ 6805 τον] θα τὰ, ὑβουῦρη τγ6 ΚΠΟῪ ἔτοτὰ {μα|κὸ {παῦ 
[Π15 τχαὰβ ἔστι ἴῃ ἔϑοῦ οὐἱγὺ οὗ οπα οἵ βϑὰ (Μϑκ χν. 32, ἀπὰ 106 
χχΙ. 89---4].). 

19. ϑϑουλθίϊηθβ {π6 βρβᾶκου 18 Β]ΘΠΌΥ ἀπα βυἀάθη]Υ ομδηρδά. 
ΤῊ6 βοῃϊπθηίβ οὗἨ δὴ ΟὈ]θοῦοῦ {μου ΘΟ ΤΩ Ὺ ΒΥ ΔΡΡΘΩΣ ἴο μ6 αὖ 

γαγτίδηοθ ὙΠ ἃ πεὶσῃβουσίπρ' βἰαϊθιαθηύ, ΟἿ ὁοαγ86 μι γ6 Τ]ΔῪ δθ 8 
τοὰϊ οομ χϑϊοίίοι ἴῃ βαοῦ ἃ οᾶ86. ΟΥ̓ {Π8 5811 6 Ῥϑύβοι ΤΩΔΥ ΒρΘαΐς 1Π 
ἃ ἀμἴογθηῦ σαρδοῖγ, υὐξουίησ ΙΒ σθης βοηθιτηθηῖβ. ΤΊ ἴῃ μ6 Πγϑῦ 
φῬατὺ οὗ {86 898 Ῥραΐπι, {π6 τυϊίθι ἀθβουῦ 68 818 ἔθ ηρβ ἀπά οοπάποῦ 
αὖ ὃ ἔΌσταου ρουϊοά (1---θ.); ἴῃ [88 ββοοπά, ψιμαὺ μ6 {μ6ῃ [ο]Ὁ δπὰ Ὀ6- 
Ἰιουθᾶ γϑβρθοίϊηρ' Οοἀ᾽ 5 ρῥγονι ἀθηθαὶ ἀρ ηρθ. ΤῊ βγβὺ ρα {πογθ- 
ἴογϑ 18 ποῖ δὰ δχρυθδβίοι οὗ ρίουβ [βϑ]ϊηρ', θαῦ ἂῃ δοκπον]θαρτηρηῦ οἵ 

ΘΙΤΟΥ. 
ἄϑα. 1. 8, 9, 10. 1 Δοοογάϊηρ ἰο {π6. ἔογμλο ραββδᾶρβ (σοά τηδᾶθ 

»"“ 1.4. [6 Αγιδαθηῦ οὐ ἐπ6 δβθοομα (αΥ δῃᾶὰ {Π6 

φασί οἡ πὸ {ϊτ, Βαΐ δοοοτάϊηρ ἰο {μ6 Ἰαϊίον, [86 Ἰωοτὰ (ἀοά 18 
γϑρχθβθηίθα εβ τηβκίπρ' ἐμ6 μϑῶνθηβ (ΠγτηδιηθηὉ) ἃπα {86 θαυ ὁπ ἃ 
β'ποῖθ ἄαγ. ἰμ6 ποχᾷ ἄαν δ6 αϑθἃ ἴῃ Ρούμ ΡΙαοοβ ἔοσ {π6 βᾶπιθ 



510 Βιδίεαϊ 1ηιἰογΡΥϑαξίθΉ. 

ΒΡ866 οὗἉ {πι6, ἔμοτο 15 ἃ τϑαὶ ἀϊβοσθράπου. Βαῦ {Π18 15 δ) ΠΠΘΟΘΑΒΑΓΎ 
βαρροβίΐοη. [π ἐπ6 ἢτβί ομαρίου γχα Ιοοὶς ἀροὸπ [Π6 ἀΑΥ̓́Β 88 ρϑγιοβ 
οὗ ὑποπίγ-ῖουνῦ Βουτβ. [ἢ {π6 βθοοπᾶ ομαρίθν ([Ὀυττῃ Ὑθγ86), {86 
τγοτᾶ βἰαμᾶθ ῸΓ {{π|6 ΘΌΠΘΙΆΠΥ, ἱποϊπαϊπρ 8ῃ πα θῆπιύθ ῥοτοά, 88 
ἴῃ Νύμι. 111. 1.; 88. ΧΙ. 16. 

ἄσοαη. '. 20. Ὁ Ηοῖς μα ορροβίθίοπ 18 Βῃρροβοά ἴο 1186 1π {π6 οἱτ- 
» ἤἢ.. 19. {συμιδίαηος {μαὺ [86 ΤΌΓΙΔΘΥ Ρ]8 06 δββουβ {Π6 [Ὁ] ἕο 

μᾶγα θ66πη ριοάπορά ἔοι ἐΐθ τυαΐεγ5, [86 Ἰαὐίον ἔτοτα ἐλ6 φγομπᾶ. Ῥραί 
1.6 ἤοτταοῦ Βα Υ8 πουπίπρ οὗἉ {π6 ο]οσαθδῦ ΠΘΩ66 {πὸ ΤῸ] σγοῦθ ἰδ ΚΘ. 
Οοά εαϊᾷ ““ οὐ ἴον] Εν, 85 10 15 ἴῃ {86 τρᾶγρίη οὗἨ {ῃ6 ἘΣ πρ]5 Β10]6, 
ποΐ ““ αῃᾷ ἴον] ὑμαὺ τηδῪ ἢγ.ἢ 

ἄλση. 1. 27. ὙΒουρῃ (16 [ΌΣΟΙ ραββᾶρθ δβίδίθβ {παῦ τηῶπ δᾶ 
Π». ἢ, δ. [66 ῃ ΔΙγΘΘῪ οτϑαίοα, γοῦ 1ὖ 15 αἰθυτηθα 1ῃ. {86 Ἰαὐίον 
{παὖ {ποτα νγαβ πού ἃ τηϑῃ το {11} {μ6 σγτουμᾶ, 1π (86 ββοοπᾶ οπδρίοσ, 
ἃ Βοοομᾷ μιἰβίοτυ οἵ ογθαίίομ ἰβ οσίνγθῃ. Ὑοὺ οββδρ. 1. 1----ἰῖ. 8.» 8πά 11. 
4---26. ἀγα οοπδίβίθπῦ. ΤΆΘΥ Ραϊοηρ ἰο ἀἸοσϑηῦ ἀποιθηύ ἀοουμηθηΐβ 
Θμαρογοᾶ ὈΥ [86 τυϊΐοῦ οὗ (ἀθποδῖβ ΤῊ ἔουτηθυ ὈΘΙΟΏρΒ 0 {π6 
ΤἘΠ]οΒτα-ἀοουσπιοπέ, {π6 Ἰαὐίοι ἕο {π6 6 οναμ-ἀοσαμηθηΐ. 

Θοπη. τἱ. 19, 20. πᾳ {86 οσιμθσ ρίδοθ ρϑηθιαὶ αἰ γθοίοηθ 8ΥΘ 
9. σἢ.. 2, ὃ. σἴνοῃ ἰο Νοδὰ ἴο ἰαῖκο τ δῖπιλ Ἰηΐο {π6 δὺκ 

ραῖγ5 οὗ δηΐτηα!β οὗ θνθυυ Κὶπᾶ. Τῃ {π6 Ἰαὐίον, {86 περνιδετ ΟἿ ῬΑΙΤΒ 15 
βρθοι θᾶ απᾷ 1ϊπϊ θα ὧο βοσθμ ρα 118 οἵ οθδῃ βϑαβίβ υγι τ ὕνγο ῬαὶγΒ οἵ 

Ὁποίοδῃ, 88 8180 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΊπρ' ΠΌΤΩΡΘΥΒ οὗ ρεΐγΒ οἵ ἴονσὶ οἴθδῃ δῃά τ- 
οἴθδῃ. [ἃ νἱϊ. 8, 9. 1δὅ., βού {π6 δχθουθομ οὗ {μ86 οοχημηδπα 18 

γοϊαίοα, π6 Ηἰβίοτίαιι τηθηίοηβ ραϊΐγβ σΘΏΘΙΆΪΠΥ, πψιμουῦ Βρθο γηρ; 
186 Ῥυθοῖβθ Ὠθμαροῦ,. ΤΒὰβ {Π6Γ6 15 ΠΟ ΟἸΒΟΓΘΡΆΠΟΥ. ; 

Οδοπῃ. νἱ!. 12.  Ηοτδθ {π6 Ἰαὐΐου ρίδοθ βίδίθβ σϑηθυα! ν τ παὺ {{|6 
» γὙἢ..ὄ 17. [οὐδοῦ Βρϑοὶῆθβθ τοῦθ δχϑοῖίγ. Τὴ6 Οπ6 18 ΤΏΟΥῸ 

ἀοδηϊία ἰᾶπ {π6 οἶμοῦ. Τἢΐβ ταδηηοῦ οἵ βροακίῃησ ἀπά τυιηρ 18 
ἀϑ08] ἴῃ 811 Ἰαπριδοθθ, ΤΊ] ΠΧ Χ, πα τραηγ ΟΟρῖ68 οὗ {86 γα]ραίθ 
ἸΠΙΡΥΟΡΟΙ͂Υ ΒΌΡΡΙΥ ““ δηᾷᾶ [οτῦν πριν 5᾽ ἴῃ {86 Ἰαύζου Ῥαββᾶσθ, ὙΠΙΟΝ 18 
ὃ. ΤΊΘΥῸ ΘΟΙΤΘΟΙΟΠ.. 

6η. νἱ. 6. Βδραπίδῃοθ οδῇ ΟἸΪΥ Ὀ6 ΔΒοΥ 64 ἰο 1)61Υ πιοία- 
1 βδιω. χυ. 29. ᾿ ῬΒουῖοαγ. ΤῊΘ σοτα 15 αἸ ΠΥ ΘΜΌΪΥ ϑιαρὶου δα ἴῃ {86 

ἔνγο ΡΙδοθβ. [ἢ {8 ἔοστηϑι 1Ὁ τλθᾶῃ 8 βύοι ἃ Θἤδηρσθ ἴῃ (048 πηϑίβοα οὗ 
ἀδαϊηρ 1 ππθη 88 που] ᾿ηαϊοαΐθ οα {86 ραγύ οὗἨ πιθῃ ἃ ὁμδηρθ οὗ 
ῬΌΣΡοβθ. [π {16 Ἰαὐίου 1 ἀθπούθβ ἃ τθϑὶ σμδηρθ οἱἉ παπᾶ δηα σοιηΒεὶ, 
ὙΓΒΙΟΙ 18 ἱπηρ ΒΒ} 16 τ αοα. Ζέογαὶ γοροπέαποο οαπτιοῦ Ὀ6 ᾿γθ- 
ἀϊοαίοα οὗ πὶ ᾿πῆπιθ, οταπιβοιθηῦ μϑὶπρ, 

ἄθδθῃ. νἱ. 24. Τὴ [μ6 ομθ ραϑβαρθ {86 Ὑγαίθυβ ἃ16 Βαϊ ο ἤδνβ 6 6ῃ 
9» Ὑ{0Π1. 8, [πἰχοηρ οα {Π6 φαγί ἴῸΓ 8π ππατοα δπα ΠΥ ἀδΥ8: 

ἴῃ (86 οἴμοῦ 1ὖ 15 αθσυηθα {πμαὺ {μ6γ ἸοΙς {π6 φασι ργδασα!ν Δα ΤΟΥ 
αραϊοα αὖ {π6 οπᾶ οὗ {μ6 Βυπαγοα δηᾶ δἰ ἄαγθ, Αἰἴου {86 πυπατοα 
δηᾶ ΠΥ ἀδγ8 δα οἰαρβθᾶ {μον αραΐεα, 

(΄εη. χὶ. 26. ἡ Δοοογάϊηρ ἰο 6η. χἱ]. 4. ΑὈτατη ὑγχ88 7ὅ γϑαῦβ οἷα 
... Σι-ς 82, ᾿ ψμοη μα Ἰοῦς Ἡδίᾶη. Ηἰ8 ἔαίμον Τόσα σὰ 70 
» ΧΙ. 4. [1 πθὰ ΑΡγαβδη ψγ)͵ὰβ Ῥοη. Βυῤ Του αἰρα 1ῃ 

Ἡδταη. Ἡδπορ ἢθ 88 αὖ μῖ5 ἀδϑαίῃ 148, ἐ. 6, 70-7ὅ8. Βαυΐ (ἀδη. ΧΙ. 
82. βαγβ ἢ 4164 αὖ (86 ἀρε οὗ 20ὅ, ποὺ 145. Ἡδηοθ βοπι {μιηἰς {παῖ 



Ραββασεβ αρραγοηέϊῃ σοημέγ αὐλοίογψ. δὅ11 

ΑΡτδαβδτη ᾿γ88 ΤΟΥ Β γουπροϑῦ 80π, ποῦ {πΠ6 6] 46βϑὺ, Τῇ 5ο, ΑΡυϑβδτη 
Ὀἰγιι αἸ4 ποῦ ἐαἰκα ρίδοα ἴπ (86 ΤΟΝ γϑὰγ οὗἩ Ἴοσαῃ, 88 88 Ὀθθῃ 1πέοτ- 
χοᾶ ἔτοια σι. 26. Τμαὺ γα {μ6 ἀδία οἵ Ηταμ υστῃ. 1 ΑΡυΆἤδιη 
66 (86 γουπροδϑὺ βοὸπὰ οἵ Τοτδῆ ΒΘ γ)ἷὰ8 ΟΤῚ ἴῃ 18 ἔα μου ̓ β 1500} 
γα, ἴο σχΒῖ0ἢ δὐᾷ 7ὅ, τιδκῖπρ 20 δοοογαϊηρ ἰο (ἀϑη. χὶ. 82, Βαΐί 
ΤμοΥΘ ἅτ Βοῖοι ΟὈ] ΘΟ ϊοηΒ ἴο {118 Βυροίμοβιβι [ὺ 15 σουίαιην {Π 6. 
ταοδῦ ρυ δ [6 ὁπ 411 δοοοπηῦβ {πᾶ ΑἸ υϑῆδηα γγὰβ {86 6] ἀθβύ βοῃ. 

ΤῊΘ ϑατααγιίδη 885 148 ἴπ σι. 352. ᾿πϑίθαα οἵ (86 ΗΠ οῦγον, Ὀυὺ {818 
15. ἃ ΘοΙτθοῦοη. 

Τὸ ἴβ θούνου ὅο Γθοομο 116 {Π6 αἰΒορϑ ΠΟΥ ὮὉΥ Βαρροδίηρ ἐμαὺ ΑὈτάμα. 
ἸΙο Ηδται Ὀοΐογ [18 δίμου α1θα. ὙΠΒ 15. ΟἸΘΑΙΥ ᾿ 0116 τὰ (ἀθη. 
χῖ. 4. Απᾶ 88 δῖβ ἔμπα] γϑιηοναὶ αἸα ποὺ ἰᾶκα ρίδορ {111 {η6 ἀφθαίῃ οἵ 
118 ἔδίμον, ἢ [6 δοοουηῦ ἴῃ Δοίβ γ11, 4. ὍὈ6. οογγοοὺ, [ἤθη 6 τμϑὺ 
ΟΟΘΑΒΙΟΏΔΙΠ]Ὺ μᾶνα τούασποᾶ. ἴο δήλη. Υ 6 τηυϑῦ οοη 688, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, 
ἐμαῦ {π|5 15 ἀουθε]. Βίθρθη τγὰβ πού ᾿πβρῖτοα, Τμα αὐ ΠΟ] Υ οδῃ 
θ6 ἔδιυ]ν τηϑῦ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ Εἴτα ὙΠῸ ΤΘΟΟΡΉ1568 ὅπ ἀοοσαπιθηύς- ἢ ΟΠ 6518 
85 Τουηαοᾷ 1ἢ ἐσαΐῃ. Τη6 σομηθηοοιηθηῦ οἵ {μ6 120ἢ οδαρῦου, δθὰ 
[ὴ6 11}, σοῖο ἰβκθη ἤοτα αἰἴογθηύ ἀοουτηθηΐθ. ΤῊΘ ΓΟΤΙΏΘΥ ἴῃ 108 
Ῥγοβοπῦ ἔοστῃ ργοοθοϑαϑα ἔγοτη {86 « Θου]βύ, [π6 1αὐῦθν τόσα {86 ἘΠΟΙ1βύ, 

ἄϑοη. χυ. 18. ΤΏοβθ ἰθχίβ γα βοβδὺ Βδιτηοηϊβοα ΟΥ̓ {Ππ6 Ῥτϊποῖρ]6 
Ἐχ. χ. 40. {{δαῦ ἃ τουμα ΠυμΩΡΟΣ 15 οἴνοπι οιηρί ον θα θη ὃ πὶ 

οἂά πυσαρον σου] μ6 το οχαού. Βυηβθηῃ {1085 ὑμαῦ {π6 πυτα6 Γ 
400 15 ἰο Ρ6 νἱθυγϑᾶ 885 ἃ ρυορμϑίϊο τωοᾶθ οὗ δχργϑββιπρ' ἃ ἰοπρ' ροτϊοά,. 
δηα ἰμαὺ {μ6 ἀδίουιαϊπδαῖθ ΠΌΘΟΥ ἰουχσ 15 αὖ ἃ ΘΟΠΥΘΗΠΟΏ8] [ΟΥ̓Τ᾿, 
Ῥοιτονϑα ἔγοτα {86 σϑῃβδίορίοδὶ τοριβίοιβ. ΕΗ αἷἶδο τεραγάβ 480 ἃ8 
ΘΟ ΘΠ 008] ἀπ ἀπμδϑἰουοα ἢ ᾿ 

δη. χχῖχ. 3ὅ. ἢ Τὴ ογηλθῦ οἷδοα βαυβ ὑπαὺ Τώρα Ἰοῖῷ οἹ᾽ Ὀθαχπρ, 
.» Χαχ. 17. [{πὈαὺ ποῦ αἰτοροίμου. ὙΠῸ Ἰαὐίοι βῃονγβ ὑπαύ 10 γγὰβ 

ΟὨΪΥ ἴῸΓ ἃ {1π|6. 
ὅδϑη. κχχί!. 350. ΤΏΘΥΘ 15 ἃ τουϑίθυυ δρουΐ {π6 ὑταπβαοίϊομ τοϊαἰθα 
Ἐχ. χχσχῖῖ, 20. [1 αδη. χχχῖ. 830, σοι σαηποῦ ΡῈ 1βἰμοιηθα. 

δοοῦ ἐπουρμῦ ἐπαὺ μ6 δᾶ ἱπηπηθάϊαίθ Ἰηουοοῦσβθ τι {Π6 1)ιν]ὴ6 
Βοΐηρ. Ἰδοβθ γιὸ ψ 8 ἰο 566 {μ6 αἰβοογάδηύ νίθυγβ ἰαίκοπ οὗ {86 
ἐγαπϑαοίΐοη τασϑὺ ἢᾶνα γϑοουχβο {0 Κποθοὶ οἡ (ἀθῃθβι8, δπα ἰοὸ Ττα- 
Ὀγοῖ δ ΕἸΒΒΑΥ ἴῃ [86 δέκαϊοη ἀπά ΚΥίκοη ἴον 1848. Α Βϊβίουϊοαδὶ 
ἐλοῦ 1165 δὖ 6 Ὀαβῖ5 οὐ {π6 πουταου, [}ἢ Εχ, χχχῖ, 20, ἐδ 766 ὁ 
οὐ ἀδπούίθθ {πὸ οουυ πᾶ τηδίθϑῦυ οὗ ϑιονδὰ ἴῃ {{]1 Ὀυρ μι 685, 
ὙΠΟ πὸ τηογίαὶ οδη θ6Βο]α σιπουύ θοῖπρ ονοσρούγοσθα, ΤᾺ αἰνίπθ 
ΘΗ Ό]σοποα οὐἉ Το ΕΥ̓ πιαδὺ οὐ θυ ἶσα ἃ ἐΓ.1] ογθαίαγα οὐ ἀπθί. 
6ῃ. χχχυ"!. ΤῊ ΟὨτοποορυ οὗ θη. ΧΧΧ νυ". ῬΥθβθηΐθ Θ0}- 

9» Χ]ν1.12., Χο. ] ΒΙΘΥΔΡ]6 ἀΙβουθραμοῖ68 Θοτηραγοα τι ἐπ Ρῥγ6- 
οϑϊηρ απ [Ὁ]οντίηρ δοοουπίθ. ΕἼΟτα [Π6 5816 οἵἨ «Γο56ρᾺ 11} ὁ᾽Δο0 Ὁ Β 
ἀοβοοπῦ ἱπίο Ὀργρὺ νγὰβ ἀρουῦ 28 γϑᾶϊβ (χχχυῇ. 2., Χἰ!, 46., ἀῃα 10 
[μ6868 18 γϑαβ δήά {88 7 οἵ ρον ἀπά 2 οὗἉ ἔδταῖπα σι μῖοι μ8α ραββοά, 
Χ]ν. 11.) τ ΒΙΟΙ 18 ἰοο ββοτῦ ὦ ρογὶοᾶ [Ὁ “πάλῃ ἰο μάν [ῃτθθ Β0η8 ὈΥ͂ 

μ6 βαπιθ πιοίμοῖ, ἰο ΠΊΘΙΤΥ {μ6πι, πᾷ ἰο Βᾶγα ὑνγ1η8 ὈΥ Π1Β ἀδαρβύοι- 
1..-1ανγ, οὁη6 οὗ σοι, ῬΊδΓ6Ζ, θα 86 ποηύ (ο Εἰργρί, μα αἶβο ὕγγο 

1 66 Ερσγρὺ, γ0]. ἱ. Ρ. 171. θὲ 564. 



ὅ12 “Βιδίϊοαῖϊ Πιξογ»»):αξο0Ή, 

(αἰνὶ. 12.)Ν. Οπ ἔμο οἵμον παπᾶ, ἰῇ Φυᾶδῃἢβ Ἰποθδὺ πτῖμ ΤαιπᾶΡ Βαρ- 
Ραποᾶ δρουΐ {86 {ἴτη6 οἵ “οβθρῃΒ 5816, [818 1111 ΟΔΥΥΎ ἊΡ {86 οἰγοῦχη- 

βίαμοα τηϑδξοποα ἴῃ χχχυῖι 1, 2. ἰοὸ (886 86 θη 800} σγὰ8 ἴῃ 

Μεβοροίαμηϊα. ἘῸτ [Ὁ γγ8 ον 14 γϑαγβ, σι βῖοῖι 15 {π|{16 Θπουρι, ἔῸ τ᾿ 

ΘΗΘΙΔΝ ἰο Β6 ρτόσῃ υὉ (αχχυῇ!. 11. 14.) ἀμᾶ 8. ἴογ {86 Ὀἰτίμβ οὗ 
Ηἰπηβο ἀπά ἐπο Ὀτγοίμοιβ (8---ὅ.), {115 15} τβαῖκα δου 17 θούνθθῃ 

[86 οοπάαοὶ οὗ Φυδδῇ ταϑηὐϊομπϑαᾷ ἴῃ νοῦ. 16., ζο. δηα ἢ18 δββοοιδπρ' 

τ Βμυδ (νοῦ. 2.).) Απᾶ 885 Ψοόββρῖι νγαβ βθυθῃηίθθμ ὙΏΘη ἢ6 Ὑγ88 

5014 (χχχυῇ. 2.) [μ6 αῇἴαιν οἵ ΧΧΧΥΠΙ, 1, 2, γν1}} 6 ἃρουῦὺ οοπίοθι- 

Ῥογᾶπθουβ ὙΠῚῈ (86 Οἰτίμ οἵ ΦόΒΘρῃ (χχχ. 24.), ὁ. 6..ὄ 14. ὙΘΆΥΒ ΔΙΓΘΥ 

ΆΔΟΟΡ μά οοιμα ἰο Μεβοροίεατηϊθ, Βα ρροβίηρ Ὠῖ8 τοβϑιάθηοθ ἔμ6γ6 ἴῸ 

μᾶνθ Ὀδθθπ ΟΠ 20 γροαῖβ. [ἢ ΠΟῪ οἶδ. α1 ποῖ τρϑιτῪ δΟΠ6] 
ΠῚ] π6 μεᾶ βοινεᾶ 7 γϑδῖβ (χχῖχ. 20, 21.), ἃ8. ποῦ 1685 βὰπ δὲ 

Θἰαρββθᾶ Ὀϑύνγθθῃ ἷ8 πιδιυϊᾶρο μα {π6. Οἰγίμ οἵ 85 ἔουσί βοὸπ ὁ πᾶ 

(σον. 81--ὃὅ.), οὨἿγ [86 βᾶτὴθ βρδοθ οὗ ὕτηθ ν1}} Τουηϑῖν δύνῃ Ὠ1Β 

στὰ ἀρᾶ ΦοΒΟΡΒΈ ; ἴὰ οἴμοσ ποσᾶβ, οθύνγθθῃ 18 διχτ φοραὶ {86 οἴου 

Ὑ1 ΘΒυΔΝ τοι ἰομϑᾶ ἴῃ χχχυὶ!. 1.,  ΒΙΟΒ οαπιποῦ θ6 οογτϑοί, 

ΤῊΘ ἔτὰθ βοϊαίίοι 15 {παῦ ομαρίοι χχχυ. Ὀοίοπρθ {0 {μ6 ε6- 

πον σἰ-ἀοουμιοπέ οὐ τυῖΐου, ποὺ ἰο {86 ΕΠΟΒπη-ἀοουμηθαῦ σ ΟΝ 

ξογιιβ {86 Βαβὶβ οὗ [π6 ῬΟΟΚ οὗἩ Οϑμθβὶβι [6 οἂπ βοδ θυ 6 οχρθοίθα 

ἐμαῦ [Π6 Ρίβοθβ βϑ]οπρίπρ το {π6868 ὑνγο ἀοοατηθηίβ Βμου]α Θμτοπο]ορὶ- 

ΟΠ Πδττηοπθ6 ὙὙ1Π} 0Π6 Δ ηοίμου,.. 

Αποίμον βοϊαϊίοῃ 15 ρίνθη .ῪῚ Ηδηρβίθηθετρ,, [ο 1 Οἢ τ] οι ΟΠΪΥ͂ 

τοίου. Α {πϊτἃ, ΒΟ 15. 51} 1685 βυβιοϊθηύ, ἰΒ ἔουπα ἴῃ ΤΆΓΠΟΥ ὅ, 

ὙΠῸ Πα8 Ββόοτῃ η6 ὙΘΔΚΠ688 οὗὨ βθυθιαὶ ΘΟ ΒΙ ἀΔΘΥΔΡΙΟΏΒ ἀτρϑα ὈΥ 

Ἡρηρδίθηογρ. 
αϑδη. χίνι. 11. ΤῊΘ ἐουιοΥν οὐ Βδδηηβθθ 18 Βρόκθῃ οἵ ἴῃ {88 

Ἐχοά, 1. 11. ξουταο Ρΐδοθ, θαῦ ἴῃ {86 Ἰαλίοῦ {88 οἷν οἵἉ {86 

ΠβΆτη6 Πδη6. ΤῊΘ ΘΟΘΠΌΓΥ ἰοοῖς 105 πάη πόση {πΠ6 σμλοῖ ΟἸΤΥ ἴα 11. 

ΤΊ ἴβ Ῥυόβᾷθῖθ {πὸ Βιδάτηβοβ ἀπ (ἀοβθη ὙγΟγῸ [86 ΒδτηΘ. 
αϑῃ. χἰ νη. 8.  “Δοο0}} 5 δγθβ ποσβ ἀῶ, Ηθ Ὀομ6]4, θυῦ οου]Ἱὰ 

.». ΧΙΝΗΙ, 10. {ποὺ οἰθαυγ 566. Η ἀϊβθιπραβηθα Ομ] οὐδ Σ 212} 

παρουίθοῦ γι βῖοη. 
Ἐχοά. 1. 2. Τὰ {πὸ ἔοσταθῦ, [μ6 δηρϑὶ οὗ Φϑμονδ 15 βαιά ἰο Ππᾶνθϑ 

δηᾷ 11. 4. [ ἀρρθαγϑᾷ ὑο Μοβββ; ἴῃ {πὸ Ἰαὐθοσ, “) ϑῃονυδὴ ἈἸπΑΒ611. 

Τὴ {86 Νὸνν Τοβίαταθπῦ [88 Αροβί!β “ὁ8π ττῖΐθβ, “ΝΟ τηδῃ, Βα[ἢ Β6θῃ 

186 Ἐδίμου. Ηδθποθ [86 ἀηροὶ οὐ Φϑβονδα τααβῦ Ὀ6 Ἀ15 γ]51016 τϑρυθ- 

βϑηϊαϊῖνα, (86 Μοιητα, Ιμοροβ, οἱ Ὑὺοτᾶ. Ηδ οἰαίτωβ ἃπα δοοθρίβ 

Ὁ ΟΥΒὨΪρ, πα νγα8 πού ἐμογϑΐοτα ἃ ογθαϊθα δηρδί. 
Ἑχοά, νἱ. 8. ΤῊ.6 1αδὺ {πγϑθ ραββαρϑθ ἃρῬΟΔΙ [οὸ ἀϊβαστθ 1 

δεμ. χιῖ.. 4. τ86 ἄγϑὺ θθοδῦβο [π6 δρροιδϊζοῃ τ Θουδἢ 15 ϑιὰ- 

» Σχνὶ. 2. {]ογοᾶ ἴῃ πο. ὍΤΠΘ ΘΙ ΡΠΔΒΙΒ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο ὰ8 10 

., χχυη, 16.} [6 ἴὰ 1π6 νου ἄποισ, ΒΊΟΝ ἀθποῦθβ ἃ Ὀγϑοῦϊοδὶ 

Κπον]οᾶσα οὗ αοἄ Ὀγ {86 Ε]Β]παθπὶ οὗ ργογαῖβθβ τηϑάθ. ὙῊΘ ἀποιθηῦ 

Ἡδρτοτβ πον Οοα ΑἰΪπιϊσμίψ Ὁ [86 φχοίβθοϊοιι μ δῇογαβα ἰο {μθπι, 

δα μἷ8 τουκβ οὗ ργουϊάθποθ, αὐ {86 0 ἀϊ4 ποὺ Κπονῦ Βῖτα ΕΥ̓ {π6 80" 

1. ρο ΤΌΣΠοΥ 5 Ομ ρϑηΐοη ἰο [πΠ6 ΒΟΟΙ οὗ (6 6818, Ρ. 888. 
2 Αὐἰπρηίῖο 465 Ῥοηϊαίθ ἢ 68, νο]. 11. Ρ, 954. 6 86ηῃ. 
8 (οιμρϑπηίοη ἴο (ΘΠ 6515, Ρ. 84. 



Ιας85α)ες αρραγοπέϊῃ οοπέγαασϊοίογη. δ1ὃ 

ΘοΙΩ ΡΠ ΙΒῃχαθηΐ οὗ 18 Ῥγομαῖ5θ8. ΤῊΘ Ὥδηι6 οὗὨ ἐββονδῃᾷ γχὰβ Κποόνγῃ 
{11 τοῖν ἀοϊσογαπο ἄοσα ἔσυρ. 445 {86 στϑδὺ θεῖηρ ΠΟ τηδῆρ 
ῬΙοσαΐβαβ ἰο {π6 ραὐγ δυο 8. ἢ 6 γγχ88 Τθοορ 564 ; δα ἃ8 σΊνιηρ οἰξθού ἰο 
ἴθι ἢ6 νγὰβ ἢχϑὺ γϑυβαϊθαᾶ ἰὸ {π6ῖν ροβύθυυ θη ὑπ 6} 6 γ6 Ὀσοῦρῃς 
ἔουίῃ ἕτοτα Ερυρύ. ΟΥΒῸῚ βοϊυὐϊοῃβ οἵ (88 αἰ ΘΟ ΕΥ̓ τον Ὀ8 Β66ῃ ἴῃ 
ΤΥ ΗδΙΘΠΘΌΓΙΟΒ. 

Ἐχοᾶ, νἱϊ. 19. 20, 21. 1 411 [π6 νγαίοιβ οἵ Εἰσγρὺ θθοασηθ Ὀ]οοά, 16 
.» Ὑ1.. 22. ᾿ τ Ῥθθῃ δβὶκϑα, ψοσο α1α 086 τηδριοΙδ 8 

ῬΥΟΘΌγΘ Ὑγαῦου ἔῸΥ {ποῦ δμομαπίγηθπίβ ἢ Δοοογαϊηρ {0 {Π6 201 νϑύθ0 
ἍΜ οβοβ βυχοίβ τὶ μὲβ το {π8 νγαίθυβ ἐμδῦ χοῦ ἴῃ {μ6 τίνοσ. ΤΏΟΒο 
τγαΐουβ Δἴοηθ, αὖ ἰϑαβδὺ ἴῃ {86 γβῦ ᾿ἱπβίδῃμοθ, ὑσοῦο ὑαγ πο τηΐο ὈΪοοᾶ. [ἢ 
{815 βίαρα οὗ {86 Ῥ]δριιθ, {π6 ταϑριοῖδηβ οι] ΘΕΒΗΥ οὐδ! σγαΐθυ ἰῸ 
Ἰτηϊταΐα [86 τοΐτϑοϊθβ ψτουρῃὺ θγῪ Νίοβθβ. Υ 6 ὁδῃποῦ (611 μον (86 
Ρἴασιαθ Ὀθοῦσαβ οοσηπηθηβαγαίθ ὙΠ} {Π6 οχίθηὐ οἵἨ {86 αἴνίηθ Ἰπ)απο- 
ἰϊοῃ, 85 Τϑοογαβα ἴῃ {π6 190} νϑύβθ. 

χοᾶ, ἴχ. 6. Το δθ]οοίάνα αἱ τ {16 ΤΌΥΠΘΥ Ῥ͵ϑοθ 18 ῬΟρι]ΑΥ 
» ἴχ. 20. [πϑοᾶ. ΤῈ ἄοθβ ποῦ ταθδῃ 81] υτποὰὺ ΘΧΟΘΡΊΌΟΗ. 

Ἑ;χοᾷ. χυὶ!. 17---26. ἢ Τὸ τηῖὶσ αὐ παύαγα γ Ὀ6 ᾿πΐθγυγθα Ότα {Π6 ἰαὐ- 
1 6αΐ. 1. 9---18. 161 οΐασθ ἐπαῦὺ Μοβθβ Βἰπη561 Ῥγοροβθα {88 

ΔΡΡοϊπίταθπῦ οὗ ̓ υᾶρθβ, ΤΏΘγθαβ πγ6 ἰθάτη ἔγοτα {{|6 ἔουτηθν ὑπαὖ 10 νγ88 
Βαροθδίθα Ὀγ «“]6ἴμτο. [Ι͂ἢ {π6 Ῥάββαρθ ἴῃ ὔχοάπβ, {π6 Ὑυϊου ΓΘοοτ 8 
186 ῥεϊναϊα δοηγουβαύίοι {παῦ ἰοοὶς ρίαοθ θϑύνγθοῃ «} δίῃσο δηα ΠΙΤΩΒ6ΙΕ, 
ἉΠ]Πονληρ {πμ6 Βοποὰν οὗὨἨ 1π6 δυγδηρϑιηθηῦ ἰὸ δΐτὰ στ ποτὰ τ 
οὐἱρί παῖθᾶ, Τῃ Τδι σΟΠΟΙΑΥ͂ μ8 15 Δ΄ ἀγθββίηρ' [Π8 ῬΘ00]6, ἃπα τϑἰαίββ 
νι μαὺ (ΠΟῪ ΚΙΗΘῪ 88 γ76}] ἃ8 Ὠ]τηΒ6], 

χοᾶ. χχ. 11. Ηεσο ἀιἔογθηῦ ΣθθΒΟῚΒ 8.6 ρίνϑῃ ἴῸ Ὁ 116 ΟὈβου σα Π606 
Ῥοαυΐ. ν. 16. {οὔ τίμα ϑαῦραίῃ. Ὑοὺ {86 ργθοθρίβ ἂγθ ποὺ αἰβοογά- 

δῃΐ, Του ομ6 δηᾷ [Π6 Β8116 οοτητηδηᾷ ΤΩΔΥ 6 Θηΐοτοθα Ὀγ ὑνο αἰξογθηί 
τη οὔ 68. 

χοᾶ. χχ. ὅ. Αοοοτάϊαρ ἰο {π6 ΠΘΟΘβΒαΤῪ ορογδίίοη. οὗ {{| 
Ἐὐζεῖκ. χυῖῖ. 20. [ρυϊποῖρ!65. ΒΟ. τοραΐαίθ {μ6 αἴνιηθ δατηϊηϊδίγα- 

ἔοι, Ομ] ἄτϑη βυοΣ νατῖουβ ου}}5 Ὀθοδιβο οἵ {Ππ6 νιο65 οἵ {Π 61} Ῥαγθηΐβ. 
ΤΠ6 ᾿ἰαυϊάθβ οὗ {π6 ἔλίμουβ ἀγθ υἱβί [θα οπ [88 Ὀοαϊθ5. δηά ὑθηροσαὶ 
οοπαϊθίοι οὐἩ ἐμοὶ ομΠ] ἄτοπα, 1π σοπβθαῦθηοα οὗ {μ6 τηγβίθυϊοιβ ὉΠΊΟη 
οὗ 800] δηᾷ θοάγ, ἔπ ρυμιβῃχηθηῦ 18 ποῦ ΒΟΥ σογροσαὶ δηα δχίοθσῃηδι. 
ΤῊ 50] 15 ἀοίουϊοταίθα ὈΥ βῇθιηθ. ΤῈ6 ραΐουμδὶ ρυορθηβ᾽ 165 ΔΡΡΘαΙ 
ἴῃ {86 ταραΐαὶ οοηδςταου. ΤῊ 15 σοῃβιβίθηῦ ὙΠ Ζοκιθὶ, 80 
βου 8 {πᾶ Θϑ ἢ ὁη6 8881} θ86 ρα ιβηθα ἔῸΓ Η1Β. ΟὟ 81η8. (ἀοα 1} πού 
ἀγϑηβέδου {π6 ρομαν πε το {Π6 βῖπ8 οἵ ὁπ ἰο {μ6 Ποδᾶ οἵ δῃοίμου, 1ἢ 
ΘΟΏΒΘΑΌΘΙΟΘ Οὗ [π6 ἀϊνίηθ δυγαηρϑιηθηΐβ, {86 851π8 οὗὁἨ Ῥαγθηΐβ ΤΠΔῪ Θιη- 
Ιου {πμ6 Ῥυπίβηπιοπὺ οὗ ᾿ωρϑηϊθηῦ οἰ] άσθη : ραΐ {πὸ ἀϊβιποῦ 
ΓΟΒΡΟΉΒΙ ΗΠ οὗὨ ΘΔΟἢ τϑιηδίηβ υπαδοίθα. Ἠδᾶ {886 γγογὰβ “ οὗἩ ΤὙΠοῖῃ 
{παὖ μαΐθ τὰ  θθθῃ παπίϊηρ' ᾽πὶ {6 σοτητηθηπχοπί, {π6 οοπχϑαϊοίοη 
σπουἹᾶ μανο θθοῃ ἐοσυτηίδθ]ο; Ὀαῦ 88 1Ὁ 18, {ῃ816 185. ΟὨΪΥ {86 ΔρΡρϑδγ- 
ΘΠ66 Οἱ ΥΡΌΡΏΔΠΟΘ. 

Τ, 6 νυ. 1. 1. Ηρτο {π6 οπα ἰαχὺ γοϊδίθβ ᾿πἀ θη ον ἃπα σ6π6- 
» Χχανὶ. 34. [τὰ ]]γυ τ ῃαῦ 16 Οἴμο βρϑοϊῆθβ τινα Θχϑοίηβββ. 

ΤΟ 1 ονλ1ο41 ἰοὺ τὰ8 ργοτυ]ραίοα ἔτομι {Π6 ἰΔὈοΎ πο ῖ6, πα γού τ 
25 ΡΟ ΒΗοα ἴῃ (μ6 ποὶρμθουτμοοᾶ οὗἨ παι. ὙΠ6 ΟΥΪΠΔΠΟΘΒ 1 

ΜΟΙ, 11. 17, 



514 Βιιϑἤροαϊ Τπέογρτοίαξίοτι. 

4αρδίίοῃ ψοτα Δα νογϑᾶ ἰο [86 ρθορ]α ἴῃ 0π6 νἹΟΙ 1 οὗ {π6 τησπηΐίαϊῃ; 
ποῦ ἔτοια {86 ἴορ οἵ 1. 

ον. χυῖ. 1---Ἴ. ΤΏΘ αὐτου υΐδοθ οοπίϑιηθ. ἃ το αχϑίιοι 

Ὠδαί, χἰϊ. 1δὅ. 20, 21, 22. [οΥ ὅΠ| ργοβιθιίίοι πῃ ἐπ ἔοσηου. μα 

(86 ἐαθοτηβοῖα οἵ {π6 οοπρτορσαίίοι γχὰ8 πιςμῖπ ἃ οοπνθηϊθηὺ ἀἸδίλποθ, 

{π6 1βγϑϑ 165 ὑγθτα Του! ἀάθη το δαὺ δὴν οἰθδῃ δηῖτηδὶ πο ἢ {μον δά 
ΚΙΠο4 τνὰιμουῦ γδὺ Ὀτϊπρίηρ 1 το {μ6 ἄοοῦ οἵὨ {μ6 ἰδθθυμδοὶθ οἵ {πὸ 

οοπρτοσαίίοη πᾷ οὔουίηρ, 10 ἐο {π6 Τιογτᾶ. ὙΠο Ἰπ]αποίϊοπ τασϑὺ μᾶνο 

Ῥ66ῃ βύσσον ορβογνϑᾶ ἴῃ (6 ΜΠ] ἄθγηθββ, ΏΘυΘ [88 ῬΘΟΡΙ8 ϑποδιηροά.. 

ἰοσοίμου. Βαυὺ σψβθη {ποὺ μαᾶά Θοπίογθα Ῥαϊθβίϊπθ, {Π0Ὺ σοῦ Ῥοὺ- 

τ 64 ἰο Κι] πᾶ οαὺ Πθβῃ, ργονι θα 1ῃ6 ρίδοθ ψβογ δ μονδῃ Παὰ 

βοθῃ ρ]βαββᾶ ἰο ραὺ μῖ5. πᾶτηθ τνγὰβ ἰο0 αἰδίαῃί. ΤΉ, 1Οὐἢ ὙΘΥΒΘ οὗ 

Τ)οαΐ. χἰϊ. βϑϑπιβ ἰο 50 ἐμπαῦ {πὸ Ἰαύνόν ἰδνὺ νχαβ ᾿πίθμαθα (0 ΔΡΡΙῪ ἴο 

186 ῬΘΟρ]8 ἴῃ Ῥαϊθβίῃθ, “ Βα θη γ͵8 ΡῸ ΟΥ̓́ΘΡ «οτγάδῃ, δηα αν 6]}] ἴῃ 

1π6 Ἰαπᾶ πψ ποι (π6 Ἰωοχά γόους Οοἄ ρἴνϑία γοὰ (ο ἱπμουῖ, πὰ θη 

[6 ρἰνϑι σοὺ τοβῦ ἔτοσα ἃ] γοῸ ΘηΘΙ88 γτουπα δοαΐ, 80 Πμαῦ γο 

ἄνγοῖ] ἴῃ βαθὺν ; (μη {παγα 588}}1 6. ἃ Ῥ8.66 ΜΓ ΠΙΘΒ {μ6 Τωογα γΟοᾺΓ 

(ἀοά 58}4}1 οἤοοβα," χα. 
Νιυιμῦ. ἴν. ὃ. ΟἿδ ψ8Υ οἵὗἨ τϑοοποι]τηρ' {μ656 Ρ]αο65. 18, {πα {Π6. 

ἊΣ τι, 24. {1μονϊο5 βροπί ἔνθ γϑᾶϊβ ἴῃ ρυοδίϊοπ ὈΘογα ὑπον 

δηξοιθα ]]ΥῪ οἡ {π6 ἀυΐί65. οὗ ἐμοῖς οοθο. ΤΏΘΥ Ῥϑρδη ἔο οἠιοϊαΐο 

ῬΙΟΡΘΙΥ 80 68]168 αὖ ἐμ γοαῖβ οἵ αρθ. ἴθι, ΒΟΥΤΘΥΘΓ, ΤΏ 1η]ς8 

{παῖ [88 ὕνο βοοϊζομβ ἴῃ ψΒΙΟΩ ἴμο86 ἀἩἴοσοπῦ πυτ 68. ἈΡΡΘΔΙ, ὕΘΥΘ 

τυ ίθη ΟΥ̓ ἀϊβδυοπῦ ροίβοπβ Ῥϑιβαρβ {818 18. ἃ Ῥγθίθγ 16. ΜᾺ οἵ 

Βοοοπηθπρ" ἴον {μ6 ἀΠΘΓΘΠΟΘ, 
ΝύμὈ. 11. 11. 22. 28. 34. ἢ [πὰ {π6 Ιαϑὺ ραββᾶρθ 411 {π6 1μουτῦθβ 816 

ἀπ 90... ὁ οἴνγθῃ 88 22,000.{0 Βαύ πβθη {μ6 ῥτο- 

σοάϊηρ' πυμλθοτβ αγτο δα ἀοα ἐοροίμον μ6 Υ ἀπιοπηΐ ο 22,800. Ηοτο ᾿Ο 

οδπποΐ μαγ6 Γθοοιτ86 ἰο [μ6 ρΥϊποῖρ]8 ὑπαὺ ὦ τουπα Πα ΘΙ 15 σΊνΘΙ, 

Ῥδοδιβθ [86 οοητοχύ ἰθδᾶβ το ἔπ6 σοπίγαιυ. “ς [πὶ ψοῦθο ἀϑτά, βαγ85 Κ 6π- 

πἰοοίί, “ 411 {π6 βγβύ-θογῃ τη8168 οἵ [16 1βγαθ 1068 ἃΤῸ γοοϊζοηθα 22,278, 

ΜΠΟΝ ἴῃ νϑῦβα 46} α΄ ΘΧΡΥΓΘΕΒΙΥ βαϊα ἰο Β6 278 γιοῦ ἐδαπ ἐἦ6 1,ουΐξεξ 

(αμᾷ ἴμογο νγαβ ρυθαῦ τθαβοῃ ἴον Ὀοΐπρ' οχϑοῦ ἴῃ [86 οαἰουϊαίίοη), ἀπά 

ὀοπβοα ΠΗ γ {πΠ6 τὰ πύταθον οὔ {Π8 [λουῖο5 ταύ μᾶνθ θθθῃ 22,000, 

α8 θιργοαϑϑθαῖ ἕη ἐἶι6 διπι ἐοέαϊ 0 {ἦι6 ἐθχέ. ἘῸῪ 1 [ΒΟΥ Βα θβϑῃ 22,800, 

τηϑέοδα οὗ {π6 1βγαο 65 Θχοθαάϊηρ (μ6 1μονϊύοθ ὈὉγ 278, {886 μον ΐε8 

Ἰνου]ᾶ μανα δχοθοᾶθα {μ6 [βυϑθιθβ ὈῪ 27.} Υο τοὐθοὺ Καὶ Θππϊοοῦ δ 

βοϊαύίοι, ἡ ΒΟ ἀϑϑαμλθθ ὑμαῦ ἐῃοτ8 15. ἃ ταϊβίακα 1η {86 παθροῦ οὗ 

(π6 Ο υβμοηΐίοβ (σοῦβα 22.). [6 πυπλογαὶ Ἰϑύΐον Ἴ-:200 Ῥεΐπρ' ὁπαπροά 

ον Ἴ-εδ00. 10 ἰβ αυϊΐ6 παργοόθα 18 ἐμαῦ ἽἼ ἤπα! οχϊβίθα τὰ [π6 τηοϑύ 

ἀποϊοὺ Μ55. Υ͵α βαρροβα στὰ Ἡουδισδηῦ, ὑ{μαὺ ὑπο 15. ἃ ἔγϑῃ- 

ΠΟΥ ΒοΥ 5. τωϊδίακα ἴῃ (86 28} νϑῦβο. δ), δ, βΒῃου ἃ Ὁ δον, ἐΐγοο. 

Τηβίοαᾷ οἵ εἷς κωπαάνοα τοαᾶ ἐΐτοο ἀιπάγοά, ἀρα 811 15 δουτϑοί, 

Μυμῦ. χχχν. 4, ὅ. ΤΉΘΒ6 ὕνχο γ ΥΈ65 ἈΡρΘαΣ ἴο οοηίαῖπ ἃ Θοπίγδαϊος 

ἰἶοπ. ἴα {Π8 οπα {π6 Ἰοπσίβ οὐ {86 βθυτθΒ 18 ρίγθη 88 ἃ {μουβαπα 

δα δἰέε : ἴα {86 οἶμον ἔσο ἐμουδαηᾶ οἰ .8, ὙΠ6 βἰγωρὶοϑὺ τηϑίμοα οἵ 

γϑουπολϊηρ' [μ6 ὑνγο Βθθη8 ἰὼ 06 {πᾶς ῥγοροδβθὰ Ὀγ Βιοβθημη 116, ν]Ζ.» 

(παξ δαοἢ 546 οἵ [16 βαθατθβ 18 ὑνίοθ δ5 ἰοπρ (ὕνσγο ἐβουβαπμα ΘαΡ18) 

1 ἩΙσοογίδέϊοη οὐ {μ6 ϑσίαίο οὗ {π6ὸ γγϊηίθᾷ Ηδθτον Τοχῖ, ΡΡ. 99, 100. 



Ταββαψος αρρατεηίϊν οομέγααϊιοέογ. δ1δ 

85. ἃ Π1π ἀτάνγῃ ἔτοπι {Π6 ΟἸΤΥ ουὐδῖαθ (ἃ {μπουβαπά οὐ 1.5). ΤῊΘ [0]- 
Ἰοσίπρ ἤσαγτο Ὑ111] 5μονν {185 :---- 

Νοτίῆς 

4000 1 σου], 

Φ 
ο 

“Ξ 
Ὥ 
53 
Θ 

1000 οὐδ᾽ 8. 1000 ουδὶξξ. οὐ δἰ 8.᾽ 

γοεί. 
4000 

Ἑδοί. 

1000 ουδὶὶδ. 

2000 ἰ οσυδνὶῖ8. 

Βοιῃς 

Οὐμοῦ ὑγαγ8 οὗ δχρ᾽ δηδίοι τηδῪ Ὀ6 Β66ῃ ἴῃ Βοβϑητα 1116} 5 ΘΟ Π0]18. 
ΝυμηΡ. χα. 1. 2. ΤΏ656. ὑνγο ραβθαρῸ 5. ΤΏΔῪ 6 τ ΟομΟ 64 ὈΥ 810- 
Τοαΐ, 1. 22. Ροβίῃρ ὑμαὺ {π6 ρῬϑορῖίὶθ ἢγβὺ βυρροβίθβα {π6 

ΒΟ απρ' οὗ {86 5ρ168, δῃᾶ {μπαῦ (ἀοα βαποίϊοπθα {μ6 Ῥσόροβαὶ. 16 
ΡΘΟΡΙΘ ἀοβίγοα 10, δπᾶα {86 Τιογὰ δοοογαϊηον αἸἰτοοϊθα Μίοβοβ ἰοὸ βοπᾶ 
1886 ᾿ηϑη. αΐθι, ποσοῦ, ὑπ κθ ὑμαῦ {Π6 αἰνουβιυ ργοοθοαρα 
ἔγοτα {86 ἰβοὺ οὗ {86 ρίθοθβ μβανίπρ θϑ]οηρθα ἰοὸ απἴογθηῦ οὐἱρῖηδὶ 
ἀοουτηθηΐβ. 

Ὁ ΝΌΏΡ. χῖν. 2ὅ. Το ἔοττθου Ῥαββαρο βίαϊθ, ““Βυΐ {μ86 Ατηδ]ο- 
.» δΣῖν. 46. [{{ιίοβ. δπα {6 (ὐδμδϑηϊίοθ αὐ761} τὰ {μ6 νδ]16υ. 

ΤΟ Τιοτὰ τη {Ποτὰ οἵ 086 ΘΘΩυ Β ῬΟΒΙΟΙ, δηα Θχμογίβ {Π6ηὶ [ο 
ἰΚ δηούμον ἀϊγθοῦοη τη γΏ1Οἢ πο Ὺ Βῃου]α ποὺ [8}] Ἰηΐο Ὁπ6 μδπαϑ 
οὗἩ 186 (ὐὑδμδδηϊίθθ, Ὑοῦ {π6 ᾿βγϑθι65 Ῥγθβαμηδα [0 ΡῸ ὩΡ {86 }1]}: 
Δα ὑμπουθίοσθ ἰμ6 Ὺ ὑγοῦ6 αἰβοοιηβίθα Ὁγ [86 Αιηδ] δ κιΐοβ δθα (ὑδ- 
ΠΔΆΉ1068. 

ΝΌΏΡ. κχὶν. 80,  οδῆπα δα (ὑα]ορ, σο Ὀτουρηῦ δος ἃ ροοῦ 
2] Ο8}. χῖγ. 1... [τὸροτύὺ οὗὁἨ {86 Ῥγοιηϊβοα 1δηα, ἃΓ6 βιῃρ] θα ουὖ ὈΥ͂ 

ὭΔΠ16, ΘΒΡΘΟΙΆΙΠΠΥ 88 ὉΠ6Υ ὍΤΟΥ δἰδουνγαυβ {Π6 ἰοδάθιβθ, ΤΏΘΥ 816 
Βρθοϊῇϑᾶ 25 ἐπ τοργοβοηίδενοβ οὐ {ποθ6 ψῃὸ βμου]ά 6 ργῖν"θρϑα ἴο 
δηΐου ὕδῆβαη. Τύ 15 τηϑηϊοου {παὺ {Π6Ὺ σοῦ ποῦ ἐΠ6 ΟὨΪΥ ῬΘΙΒΟΙΠΒ 
ὙΠῸ οπἰογοᾶ {δ6 απ. ΑἸΙ ἐπ τηυττηῦγουθ ἡ γα δχοϊυαραᾶ: μα τ 
18 πὸ ὙΠ6ΙΘ 5814 ἐπαῦ βιοι 5 αιᾷ ποῖ ταυτταῦτ, ἀπιοπρ ποῖα {[8 
Ῥυιοδίβ τηδὺ δ6 Τϑοϊζομ θα, 6 16 ἀοραυτ θα οηἰσϑ 66. 
Νυ. χῖν. 88. ἢ βοη:β ἄδυβ σψοῖα αηθηρ ἰο οορ]οίθ {Π6 
Νυμῦ. ΧΧΧΙ. οχϑοῦ πυχηῦοῦ 40, 85 18 δυιθηΐ ἔσοτη [ὴ6 ἰδβί 
“ ο8}, 1ν. 19. ὑπο ΌΪαοθϑ. ΤῊ ἀρ ΠΟΙΘΠΟΥ͂ 15 ἥν ἄδγβϑ. 116 

μὶ, 



6160 Βιϑοαϊ Ζ7Ζηπξογ}γ 6 αξϊ0Ή. 

Τρυδϑοβ Ἰοῖν Εσγρύὺ οα {π6 Εἰ Τοοητῃ ἀαν οὗἩἨ {86 Πτβῦ τηοπίῃ: {86 
Ῥᾶββαρθ ΟΥ̓ΟΙ ογάδῃ γγχὰβ τηϑᾶθβ οὶ {86 ἰθπί! ἀν οὗἩἨἉ {86 ἢχβὲ τηοῃίμ.. 
ΤΠ6 τουμπᾷ παμηθοχ ΤΟΤΕ 18 ραΐ. 
ΝυΡ. χχυϊ. 10. ἢ ΓΠῦ ἀρρθαγβ δ ἢγβύ βιρὖ, ἰμαῦ ἐπ βτϑὺ ραββαρβ 

9» Χυὶ!. Ἠομίρεοι ΝΆ 15 χυὶ. 31---5ὅ., δηα Ῥβδίτη 
Ῥρα]. ουἱ. 17,18. } ονὶ. 17, 18, ΤΈΆΘΓΘ 15 Θοηβι ἀθυϑθ]θ αἰ Πα] Υ ἴῃ 

186 πογαβ οὗ [86 Ἰαβδύ ὕὑνγο ραββαρθβ. Τακίηρ' {πΠ6 ῬΒ4]πὶ ἃ8 οἂν σαϊᾶθ 
νγ6 τόβοῖνα {πμ6 τηδίζου ἐῃ58. Τῇ 17] νϑύῦβθ σϑαίθβ ἴο {π6 ἀθϑίγπος- 
το οὗ {ῃοβο [Ὁ] οῖβ  μΟ 6 γα πού 1 ονιΐθθ, ΤΠ 15. πδιταΐθα 1ῃ 
Νυχῦδοῖβ χυὶ. 32, 383. Τα 1808 νϑῦβα σοϊαίθϑ ἴο ἐπθ αἀδϑίγαοίίοη οὗ 
Ἰζοναῖ μη 56 1} δηα 15 1 μον] 104] [Ὁ] ΟσγοΥΒ ὈΥ ἔσο, ΤῊ1Β 15 ἀθβουιθοα 
ἴῃ ΝΌΠΡΟΙΒ χνυὶ. ὃὅ6. [ἢ Νυμθοῖβ χχυΐ]. 10. {Π6Υ6 185 βοὴ δοῃ βίη, 
ΤῊΝ οἴαιβα ἐοφοίδον ιοΐέϊ, Κοταΐ 15. οὗ ἃ. Ῥαγθηίῃθί1οα} παίαγθ δπα μ6- 
Ἰοηρϑ ἰο ψμδῦ [0]]ονγθ, [Ὁ ἀο68 ποῦ τθδῃ ἂβ ἐξ βιοα[ϊοισοά «0 ἸΚογαῆ, 
Βυΐ, αὐ ἐΐε βαπιθ ἐΐηιθ ευἱέ, ἐΐ6 ἀοϑέγιοίίοη ο Κογαΐ απ 115 σοπιραπῳ 
ὃν 2276. 

δαί. χ. 6, 7. ΤῊ15 ΟἸΒΟΥΘΡΔΠΟΥ͂ ΑΥ565 οἂαὖ οὗἨ {π6 
ΝΌΔΙΡ. ΧΧχα!. 18---87 58. ἰπμικλμαρς οὗ {86 ομ]άγθῃ οὗ [5786] 

.» ΑΖΧ. 28.- -29, Τπτουρ {16 π] άθτποββ, {π6 αἸ που] 168 
σοπμηροίθα τ ΒΟ πᾶν πού γοὺῦ θη βαὐβϑίμοίου!  Τοπιονϑά, 
ΤΉ Ιτ ϑἰαύϊοῃβ ἃγ6 τη ΠΟηΘα ἴῃ γΔΙΊΟᾺΒ ρΐδοοθβ, ουΐ οὗἉ τ ΔΙΟΙ. ΘΧΡΟΒΙ- 
ἰοΥβ βανα αἰξοιηρίοα {ο σίγα ἃ οομιρίοίθ ᾿ϊϑὺ ἴσουὰ Μουπὺ ὅϑῖπδὶ {1} 
186 αὐτῖναὶ οὐϑὺ ἀρϑιηβῦ ἐΓ ΘΥΊΟΠΟ, ΟΡ ὙΘΑΥΒ ΔΙΟΥ. 
ΤῊ 1150 οἵ βίαρϑϑβ ἴῃ ᾿ϑαΐ. χ. 6, 7. 18 βα1 4 (ο Ὀ6 αὖ νϑύϊθποθ 1 {Π6 

Ρατύ {Ππ8ὖ τϑίδυβ ὅο {π6 βᾶῃπλθ Ῥ]8θθ8 ἴθ Νυχῦ. ΧΧΧΙΙ, 51---ὃ8, ΤΠ6 
Ἰαὐίου πηϑίζοϑ {π6 1βγδϑ]ἴθ8 ἸΟΌΥΠΘΥ ἴσοια Μοβοσυόίῃ τὸ Βϑηθ- ΚΔ} : 
{6 ογτηοΥ ἴγοιη Βθπθ-δάκδη ἰο Μόβοσα. ΒΒ 6βιθβ, ἴθ [θα ΘΥΟ ΠΟΙΩ͂ 
{86 ἀδαίῃ οὗ Αδγοῃ 15 ρδοθα αὖ Μοβϑα, ὑνχγο βίαρϑ δέξου «᾽ οὐαί  ; 
τ μογθαβ (η6 11δὺ ἴὴ ΝΟΣΩΌΘΥΒ ὈΙδοθβ {π6 βᾶηθ δυθηῦ δὖ τπουπὺ ΠΟΥ, 
ἴουῪ βίαροβ αὔέεν « οὐ βαΐμδῃ. 
ὟΥ 6 δϑβιμιθ ἃ ὑνοίο]α βίαν δ Κδάθῃ. ΑΥ̓ΘΥ δυυϊνιηρ' [Π6Υ6 ἔγοσα 

51η81 1ῃΠ6 ᾿βυβϑ 165 τ ηθα Ὀδοῖς ἃπα πψδηάογθα ἔου {πἰσύγ-οῖρηῦ γθ 878. 
Ιῃ Νυιηρ. χχχῖ, 18---86, 15. ἂἃπ δοοουῃύ οὗ {118 πύου νθηϊηρ {11Π|6, 
ὦ, 6. ἴτοτη Κδάβϑβῃ ἰο δάθϑῃ δρδῖῃ. Βευῦ ἴῃ ϑαΐ, χ, 6, 7. 15 δὴ 80- 
οουηῦ οἵ βίαϊιοηβ αἴὔου {πΠ6 Ἰβγϑβὶύθβ βού ουῦ τότ Κδαθβ ἴοὸ ρῸ ἴο 
{ῃ6 οτάδῃ, ψῖ τ μιοὴ Ναμπι. ΧΧΧΉΙ, 57. ΒΥΠΟΒΤΌΠΙΒ65, ἄδγοῃ 6166 
αἰΐου τπ6 1βυδο το Ἰος ἸΚδἀοθῃ {π6 βοοοπᾶ {τηθ, δὖ ΗΟΥ οὐ Μοβουδ. 
ον {μ6π, 1ὖ 15 ἀβκϑα, ἀγὸ ψγὸ ἴο δοοουηῦ ἴον (μ6 ἰαοὺ ἐπαῦ Μοβοσα, 
ὙΠΟ τη οί [1ϑ8 185. ποχὺῦ ο Βθῃ- ϑδη, 15 ρἰδοθα ἴῃ {6 βγχϑί 
1ιδὺ (ΝΌΠΙΡ. χχχἕῖ.) βϑνθπ βίαροθβ οστα τπουηὺ ΗΟ ᾧ Βροδῦβο ἴῃ 
Νιυιαῦ. χχχῖ!. 80---856. {86 βίαϊομβ οα ἰμ6 τοίυση ἰο Καάθβῃ δγ8 
σίνθῃ; ὙΠΘΥΘαΒ 1 Ποαΐ, ΣΧ, 6. ἀπ ΝΌΤΙΑ. χχχηϊ, 857. {Π6. βἰδίϊοηβ 
816 σίνθῃ Οἢ ἃ βιβρβοαυθηῦ Ἰοῦσηου. 186 ἀραίῃ οἵ Μίοβοβ αἸα πού 
ἰδ Κ6 Ρδοβ ψῆθπ {86 ᾿βγδϑιθθ οαὴθ ἰὼ Μοβοιοίῃ, ἔγοτα δάθβῃ 

“ἴο Κδαβθβῃ; Ὀυῦ 10 Βαρροποᾶ ψβθη ὉΠΟΥ͂ οατηθ (0 Μοβοία οὐ Ηοῦ 
ἀραῖη ἰοῦ πον μα ἰοῖῦ δα θῇ Π6 βϑοοῃμα {ϊπ|6θῪι ϑοπηθ }]84068, 
Μόοβοσα διμοηρ {Π 61, ΚΘ 16 Τον]βι θα ΟΠ. {86 ἸΟΌΧΠΘΥ ἔγομι ζδάθβῃ (ο 
{Π6 «᾿ογάδῃ. β 
Μϑην 8016 οὐἰίϊοβ θην ἐῃ6 ὑποίοϊα νιβιὺ ἰο ϑαββῃ, διλοῃς,ἢ 

1 566 ΟΡ ΠΒΟη 8 Ῥα]θβίϊηθ, γο]. 11. Ρ. 678. 



Ραςβασοδ αρραγοηξζῳ δοη ἐγ ακίοίογγ. δ17 

ΜΏΟΙΣ ἃγ6 Εἰγαϊα δμᾶ που. ΤὮΘ [ΌΥΤΩΟΙ 885 Θηἀθανουτϑα ἐο ἐγϑοθ 
{π6 Βίαίζομβ οὰ {86 Βυρούμοβιβ οἵ ομθ βίδυ δ Κδαάθβδῃ. Τηα Ἰαΐξίοσ, 
οὈ]θοούϊηρ ἰο Ὠ15 τηϑί μοῦ, 85 οίνοπ ἃ ἔδιν Ὠϊηΐβ οὗ {16 ἸρδηπΠΟΥ ἴῃ 
ΒΟ δ6 τχᾶγοῖρ ἐβτουρ {π6 ΠΟΘΙ 685 15 (οὸ Ὀ6 τοραγαάρᾶ, ΒΒ 
16 ὺ ἄο ποῦ Βδυτηομῖβο ὑπ6 πούϊοθβ ἴῃ ΝΌΑΡΟΥΒ ἀπα 1) θα οΥοποιηυ. 
Τπάοθοα ὙΥ ΠΟΥ ἰοανοβ 1) οαὐοτοηοιαν οὐὖ οὗ [ῃ6 δοοοπῃηΐ. 

Βαῦ Δἰμουρ {86 ταϑυποα 7ι8ύ οἴνθῃ Τθιηουθβ {Π|6 (ἸΒουθρΆ ΠΟΥ δ6- 
ὕνθοῃ {μθ86 ὕψο ρδϑϑαρϑβ, ὑῃθσθ ἂῦ ἀμ που [168 ἴῃ 1) Θαΐ, χ. 6 -- 9, 
ὍΘ οαπηοῦ 6 ἀθηϊθα. ΤῊΘ νγογαβ ἤν πὸ οοπηθοίίΐοῃ 1} [ῃ6 
οοηΐοχ. Οπ {Π6 σοπίγαγυ, Π6Υ Ιηὐουγαρί {πΠ6 παιγαῦνθ, Ὑ ΠΙΟΒ τϑϑᾶβ 
Ῥαοίζου ποὺ θὲ. Αρδὶη, {86 βοραγδίϊοῃ οὗ {μ6 [βγαθ]τίθβ ατά 
ποῦ ἰαῖςα Ή]866 δὖ « οὐδαύμαϊμμ ἃ5 μοῦ βίδα, Ὀὰὺ αὖ 5ιηδὶ, Ὀθίουα 186 
Τρυδο] ῦθβ θθρϑῃ {Π|611 ἸΟΌΤΠΘΥ πουίῃναγα. [|}ἃπ τοραγὰ ἰὼ {π6 Ἰαὐίου, 
{86 ρῇγαβα αὐ ἐπαέ ἐΐπιο, νττ [ἢ ὙΤ Ὠϊοὴ (Π6 οἰρ ἢ σοῦβ θαρίπβ, πϑϑᾶ πού 
Τοίου ἰο {π6 Ρ]866 πῃθη ]οπ6α ᾿τητηθα!δίο!Υ θαἴοτθ, αὖ ἴο {Π6 ΕΠ νουβο, 
{88 πλ6 τ θη Μοβαβ νγὰβ δῦ ϑ᾽πμαὶ. (ὐρρθ]] 5 πα ΤΩΔΗΥ͂ αἰζου Ὠΐτη 
ΒΌΡΡΟΒΘ {παὺ {π6 Θδη ὔγο ρᾶββασθ 18. 8 1ηουροϊδίϊοπ, 1ηὐτοαπορα 1πΐο 
ἰῃ8 ἰοχύ Ὀγ {π6 ταϊβίαϊκο οὗὨ βουλθ ὑχσϑηβουθου. [Τὺ 15 ΠΟΥΘΥΘΥ ἴῃ {86 
δορίυδριηὐ Δηα 411 {886 ἀποιϊθηῦ νϑυβίοθβ. ΤΉΘΙΘ 15 ΠῸ ΘΕ ΠΟΥ ΤΟΣ 
ΤΈραγαἴηρ' 1 88 βραχίουθ, Κοηπίοοιῦ δάορίβ {πῃ6 ϑαιηδριίδῃ, ὙγΒΊΟΠΒ. 
ΘΡΎΘΘΒ Πούα ἢ ΝυΙθοΥβ. Του ύ1688 10 γγὰβ αἰϊοσθα Ὀγ {π6 ϑαπιὰ- 
ΤΙ Π8 50 88 0 Πδιτηοπΐδβα 1 {Π6 ραββαρα 'ῃ Νυμάθοῦβ. 566 12]16η- 
184], Βυχίον (Απμου 108), ἀημα Ἐποβθημλ ]]6υ. 

ΖοΒΆ, χ. 1δὅ. } [χὰ {6 ΤΌΤΤΔΘΥ ρ͵δοο « οβησδ 15 Βα] 4 ἰο μᾶγα γοϊασμθά, 
Δ. 45. ᾿ Δα 411 [5γ86] σι} Πῖτη, (ο ΟἼ]ρΆ], Τμῖοῖ μο α]α ποῦ 

ἄο {11 {μ6 δπᾶ οἵ {ῃ8 Ὄχρβαϊίοῃ (νοῦβα 48.) αγουβ ΒΥρούΠ 6568 
Πᾶνα θθθῃ ργοροβθαᾶ ἴο οἰθᾶγ ἀνγᾶν {μ6 αἰ οα] ν ποσθ. Ομ οὗ {μθτὰ, 
Ὀγ Μαβίυβ, 15 Ἱῃρῃϊοῦβ, νἱΖ. {παῦ θη 1Ὁ 15 5816 1ῃ γϑῦβθ 1 ὅτ} {παῦ 
“ οδῆπα τούαγηθα, [Π6 τθϑηΐηρ' 186. ΠΟ το γα {μπ8η ἦε γοϑοίυοα ἴο Υϑίυτη, 
ΟΥ ἢ6 τηδάθ Ῥγθρδυδίοηβ ΤΟΥ τούσσϊπρ. [}π σοπμδβητπαίίοη οὐ {818 
ἀϑᾶρα οὗ [ῃ6 νου, [6 τϑίουβ ο Νυμαρ. Χχῖν. 2ὅ., μοσα “ Βα δαγα 
Ταύασμϑα [οὸ [8 ρἷδοθ᾽ τυθϑηβ ὯῸ τότ μη ἐλοισῆξ 9}, τοξιγηϊηφ. 
Βαΐύ πε τοὐϑοὺ [Π6 Ῥγοροββά βοϊαίοη. Υ̓ 6 ἸΔῪ ΠΟ βίγθϑβ οὴ {Π6 ΔΌΒΘπΟΘ 
οὗ {86 1δῖμ. νοῦβ ἴτοτη {πμ6 τηοβῦ δποϊθηῦ σοριοΒ οἵ πὸ ΤΠ ΧΟ Χ.,, νἱζΖ., 
{86 ΑἸοχαπάσιπμθ πα γαίΐοαη ΜΙ 55. Τῇ νοῦθο σιν Ὀ6. δὴ ᾿πίογ- 
Ῥοϊαίίοῃ, 885 βοίηθ μαγθ ὑπουρῦ. [Ὁ Δρρϑαυβ ἴο ὰ5 ὑπαῦ γϑυβ68 12, 
18, 14, 1δ. οοπίαϊπ ἃ ᾳφᾳαοίφι!οη οὐ οχίσδοί ἔγοσὰ ἐμπ6 ῬΟΟΚ οἵὗἉ «βου. 
ΤῊΪθ. 15. Ρ]ίη]ν ᾿ππηαΐθα Ὀγ {π6 τυροῦ ἴῃ ὑμ6 τη144]6 οὗἩ ἐμ6 {81ν- 
ἰβϑα ἢ γοῦβο, “15 ποὺ {μπὶ5 συι θη τὰ {86 ὈοοΪς οὗἨ «45Π61 Ὁ» Τῇθ 
Ῥαββᾶρ 80 αυοίρα θ᾽ αἸη]ν ἰηὐουσαρίβ ὕμ6 8016 παυταῖῖνθ. [ᾧ 15 50 
Ῥατύ οἵ [86 ψοτά οἵ αοά, Ὀοΐπρ (θα ἴτοπὶ (ἰὴ5 δηοιθηῦ θΟΟΚ οὗ 
Ῥοαπιθ. [πϑαροι8}}]6 αἰ Που] 168 ἃγ6 ογοαίθα ὈΥῪ 10, 11 τσ ἸΟΘΚ ἀΡοπ 1Ὁ 
ἴῃ δὴν Οἶμοσ ἸἸρὴς {μ8π 48. ἃ ρῖθοθ οὗ [86 Ὀοοΐς οἱ {ἀβ88ὸν 10} τὰν 
θ6 το͵]ϑοίθα οὐ πού δοοογαϊπρ ἐο 18 Ἰῃηύδθυμδὶ ργορα ΠΥ. ΝΟΠΘ οδη 
ἀουδέ μοι οὔ [86 βοϊϊμάουβ ομαγδοίου οὗ σμαῦ 18 τϑἰαίθα, 86 δὴ 
δαδοταίβ ἀπᾷ 8016 Εββαυ γ Μυ. Ηορκίπηβ 1ὰ {μ6 ΒΙΡ]1οα] ῬΘροβιίοῦυ 
ΤΥ Φἀπυδγν 1848: ἀμα Πομα] 8οπΒ ὕαβλαν. 

965}. χ. 23. ΤῊς Κίῃρ' τηϑη!]οπϑα 1π {πΠ6 ἔουτηον μἷδοθ πθϑά ποῦ 
9 Σ. 87. [πᾶν Ὀδθθα {μ6 Κίπρ ἴῃ {π6 Ἰαὐΐοσ. ὙΥ̓Βθη {π6 ὁπ 

Παᾶ Ὅδοη 8]αῖπ, {π6 ᾿πμδδιίαπίβ οὗ Ἡ ΘΌτοη τηΔῪ ἤᾶνο οἤοβθη δηΟΊΠοΥ.. 
1,3 
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βῆ. χὶ, 19. ἢ ΤΊ οβο ὑσσο ραββαρϑδ ἅτ ποὺ οοπίγαιοίουυ. «οβῃθα 
» Χν. 68, [οοΚ {μα ον οἵ Φεγυβαίομη δπᾶ ραΐ 108 Κῖπρ' ἴο 

ἄρ ; Ὀαὺ Ὧ6 τγχὰβ ποὺ δθϊθ ἴο Ἔδχροὶ [86 “ ϑουβιῦθβ ἔτοτα 1π6 οἰϊβάβὶ 
ΟἹ ἔογίγοθβ ὑπ6 ὺ μδᾶ βγθοίβᾷ οὐ Μοιυπύ Ζίοθ. ΤΒ6 «678 δῃηᾷά «6 0α- 
βι[68 οοῃεϊππθα ἰο ἄτγ6}} ἱοροίμον {11 {π6 Ὁπὴ6 οἵ αν, το βα- 
ἀπρα {πὸ Ἰαύοτ. 

δ παρθβ νυ], 1. ἩΓδ 18 πὸ Ορροβι οι, ἔου 1ῦ 18 ποῦ βαια ἴῃ {Π6 
Νυμῦ. χχχίὶ. 7--- 10. {δὑΐου ραββαρθ {μὲ 411 [μ6 ΜΙαϊδηλΐ68 6.6 ὁχ- 

ἐἰγραϊθά. ΤΟΥ ἱμμαριθα δὲ δχύθηβινο αἰβύσιού, Ῥθβιάθβ, 200 γϑᾶγβ 
Ἰη ογνθηθα Ῥούνγθοῃ ἐμοὶ ἀϊἸδοοτηῆίαγο Ὁ ῬΒΙΠΘμαΒ. πα {Π61 ορ- 
Ῥγθββίοι ΟΕ {86 ΒΓ θ [68 ΒρΟΚθη οὗὨ ἴῃ {πΠ6 ξοσταθυ ρΪδοθ. ΤΉΘΥ δὰ 
ἸΠΟΥΘΑΒΘΑ͂ ἴῃ ΠΌΙΩΌΘΥΒ δηα βίγθηρίν ἀυχιηρ' 50 ἰοπρ' ἃ ΡοΓΙΟα. 

“υᾶρ68 χχα. 83.  Τη {16 Ἰαύθι ρ]δθθ ἃ τοιπα ΟΥ̓ ὙὙΠ0]6 ΠΌΠΟΙ 18 
9. ΑΧΣ. 46. ᾿ σίνϑη ψιμουύ (Π6 ἐγδούϊομ βρθοιῆρα 10 {ἢ 8 ΤΟΥΤΏΘΥ. 

Ὑ7ὲ τὸ ἱποϊπρᾶ ἰο μείονα σι Βογίμοδα ὑμαῦ δηοίμο 8η 6 τ ΟΥΘ 
οορίοιβ δοοοπηῦ οὗ {π6 Ὀφ.616 15 σίνθῃ ἴῃ 86---46. 10 15 ἸΟΟΒΘΙΥ͂ Θ0η- 
προίοα ψ ΗΠ {86 ἔοσμου ἴῃ 29---ὃὅ6, ΤΠ [115 θα 80, {π6Γ6 15 ΠῸ ΤθΆβ0 
ἴον βαρροβίηρ {π6 ὑπθηίγ- ΕΠ γοῦβθ βρυτίουβ, 88 [)6 γή οἰΐθ ἃμπὰ 
οὔ 8 αο. 

Τὰ Φυᾶσοβ ἴχ. ὅ. 18. δ6. ΑΡἱμαοΙθο ἢ 18 βαϊα ο πᾶνε βἰδίῃ 18 
ΒΘυ ῃ Ὺ Ὀγθίμγοη, ἐπουσῇ «οἴμαμη δβοαρθᾶ, ΤῈ τουπα πυμηδο 18 
σἴνοῃ. [Ιὰ {|κ6 τωδθποῦ {Π6 ρουϊοά ἀυγηρ ΒΟ {π6 [βγϑο]λῦθ8. 80- 
Ἰουχπρᾷ ἴῃ {μα Ἰαπᾶ οὗὨ [μ8 Αὐηουῖοϑ 15 οα 164 800 γϑδγῦβ (πᾶρο8 ΧΙ. 
26.), ΏΘΓΘΔΒ βγοῦν βρϑαϊίηρ 1 νγὰ8. ΠΑΡΑΪΥ͂ 50 ταῦθ. 

1 ὅδ. χ. 11. ΤΠ 18 0 πιϑπίϊοῃ οὗ Βρᾶάδῃ δπιοηρ' [Π6 γα ρ88 
οὗ 15γ86]1. Τῇ πϑιλθ βθϑῖῃὴβ ἴο 6 ἃ σοῃίγϑοῦοι ἴου .286η .7)α7,., 508 
οὗ Ῥδῃ, τηβδηΐηρ ϑδχβο, ὙΠῸ Ὑ͵ἃ8 ἃ 14 η1{6. 

Τὴ 1 ὅπηι. χυϊ. 18---22, ἐμογα 18. δὴ δοοοιιπύ οἵ 1)ν]4 5 Ἰπἰτοάπο- 
ἰοῃ -ἴο δι], οὗἩἨἍ {π6 ΚιπρΒ αὐϊδομηηθηύ ἴο Βῖτη, μα 818. Ὀθιηρ' τηδάθ 
ΙΤΩΟΌΓ-ῬΘΘΓΟΥ (ο {88 Κίηρ. Βιυύ ἴῃ χυὶ!. νγχα γϑϑα οὗ {π6 Κιπρ' βαστηρ 
ἴο κἷπι ΘΟ μ6 ψὰϑ Ῥγουρηῦ Ὀοίοτθ τὰ, “ Υ οβ8 βοὴ τὺ ὑπο, 
ἴβοὰ σγοῦπρ πιδῃ ἢ (δὅ---ὅ8.) Βίδμορβ Η4]1, γϑαγθυτγίοῃ, δῃά 
ἩΥΒΙΟΥ παν Βαρροββα {μαῦ {π6 ϑποουπίου ψι (ΔΟΠ ΒΒ νγὰδ ῬΥΊΟΓ 
ἰο Πᾶν 48 ρἰαγίπρ Ραέοσα ὅδ]. Ηϑποθ {μ6 1ϑϑὺ ἴθῃ υϑιβθβ οἵ {86 
βἰχίθοῃτῃ ομβαρίου ἀγα ἐμβουρμῦ ἴο 6 ταϊβρίδοθα. ἩΟΥΒΙΟΥ τοαῖκο {Π6 
βἰχίθοη ἢ ομαρίον δμᾶ πιὰ {π6 {ιγίθοηα νϑῦβ6, ὑγϑηβίθυυιηρ {88 
τοι μου ἰὸ {π6 οἰσμίθομί ομαρύοι δηα Ἰπβουίπρ τῷ Ὀούνγθθη {86 
πἰηΐῃ ἀπᾶ θη νοῦβοθ. Νοὐνιμιβίαπαϊηρ {π6 Ρ]δαΒι 11 οὗἨ {Π15 
Βοϊαἴοι, 6 δα] ον 10 ἰο 6 ἱπαδοαυαίΐθ. Τη ΟὈ]θοίϊοηβ γγο πᾶνθ 
βίαϊαᾶ ἰο 10 ἜἸβανβοῖα τοπιαῖῃ ἴῃ {11 ἴοτοο Αἰΐονῦ ᾿ρανια δα β]δῖῃ 
(ο] τα, ἀπᾷ μαᾷ Ὀθθη ἰακθη ὈΥ δι] ἴο {π6 ρῬαΐδοβ ἴο σὑββι4θ ψιῦῃ 
Πϊη)561, “86 θοβανϑα δἰπιβο  τγΊ861γ,"7 δῃα “Κ 5] βϑὺ ᾿ῖτῃ ουϑῦ {86 
τὴθπ οὗ νοΐ," ὅζο. (οἴαρ. χυῇῖ. ὅ., ζ6.). Υοῦ, ἴοι ὕμθββ ὑγαπβ- 
Δοίοηβ, οἡ ἴπ6 Κίπρβ ἱπαυϊγϊηρ' (ὉΥ ἃ τλδη ὑπαὺ σου] Ρ]ΑΥ͂ γ.6]], ὁΠ8 
οὗ ἔμ βουναῃίβ βαϊα, “" 1 ἢδνα Β66ῃ ἃ 50η οὗ «6856 {π6 ΒΘ] μοταλίθ 
{πδ 16 οΘυπηΐηρ' ἴῃ ΡΙασηρ, ἃπα ἃ ταρ ὐν ναϊαπὺ τηδῃ, 8η6 ἃ. τωδῃ οἵ 
τὰ, 8πᾷ ρυποπῦ ἴῃ τηδίξουϑ, ἃΠα ἃ ΘΟΙΏΘΙΥ Ροτβοπ, πα [88 ΠμοΡα 18 
τ δῖτα "ἢ (χνὶ. 18.). Τὸ 15 ρτόρ Ὁ ]6 {μᾶὺ Δ βϑυνδηῦ Βμου]!α πᾶν 
ΒΡΟΚΟΩ (5 ο ὅδ] οἵὗὁἨ Ἠαν!α, αἴϑον {μ6 Ἰκϊπρ δηξογίαϊπθα [66 Π1πρ8 οὗ 
βαίουβυ ἰοναγάθ μη, Ηθ ογϑαᾶ μῖτη Ὑ1Π Βυβριοοη δηα ΘΗΥΥ Οἢ 
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δοοοπηΐ οὗ 8ῖβ τἰβίπρ γρυϊδθοι, ἃπα 10 σου] πᾶν θη ἃ οϑιίαϊη 
τ ΘΔ Ὼ5 ΟΥ̓ ῥχονοϊκίησ' [86 ΘΒΟΙοσῖο Κῖπρ', (0 Βᾶγ 8 ῬΓΟΠΟΙΠΟΘα ΘΩΘΟΙΉ ΠΤῺΒ 
οα Πανὶ Ροΐοσα δἷἰπι. ΝῸΥ οδῃ 1Ὁ μὲ βαϊα ψ 1 ΔΩ ἄθργοο οὗ ῥγο- 
ὈΔΌΙΠΥ {μας 5601 [θϑπρθ ἰονγαγᾶθ Πᾶνα τγοῦθ ππκπόνγη (0 Πΐπ 
ΠουβοΒο]α ; ἴον 1ὸ 15 ει θη τὰ {μ6 οἰρ ίθθη! γοῦβα οἵ {86 διχύθοπί]ι 

ομαρίδσ, “ ΤΆΘΩ δηβυογθα ὁπ6 οὗ {μ6 βουνδηΐβ πα Βαια, Βοῃο]α," το. 

'ΓΓΠΟ τᾶπηθῖ ἴοο ἴθ ΜΒΙΟΒ (86 βούνδηὺ βρθαῖβ οἵ 1λανα 1 Ρ0}1688 ὑμδὺ 

ΘΔ] Πμαά ποτίμου βθοη τη Ὀθίογα ποὺ μα δὴν Κηονίθαρσε οἵ ΒΪπι: 
«7 Πᾶν 566} ἃ β8οὸῃ οἵ “6886 {π6 ΒοιΒΙ μοτημο. Αρδΐῃ, [86 τϑοθρ- 

ἰοῦ ψ ΒῖοΒ {πη6 Κίπρ' οἴγοθ ἰο Τανα οἰθαυν Ἱπίϊτηδίθβ ὑπαῦ μ᾿ γγὰ8 
ἃ ΒίχαηΡῸΥ ἰπγοαποθα ἴον {π6 Πτβύ πη: ““Απὰ Τ)ανια οαπια ἰὼ δι], 

ἀπᾷ βἰοοά Ὀοΐοτα μέτα ; δᾶ μα Ἰονθᾶ δἴμη συθαῦν : δηα ἢ6 Ὀθοδῖηθ 818 
ὉΓΙΔΟΌΥ-Ῥθασοσ ἢ (χν!. 21.).» ΒΌΓΟΙΥ [Π18 18. πού οοπδιβίθμῦ χα ἢ ταί 
μ6 β]α ᾿πυπιθϊαίοὶγ θοίογθ, ἐμ μ6 ουϑα ἤΐὰ ἔγοτὰ {μὰν ἀν ἀπά 
[ουνασᾶ, Βοβίάθβ, δοοοταϊηρ ἰο {πὸ Ῥγόροβθα υταηρθιηθηΐ, 581] 18 
εἰ ἰο αν τωϑᾶθ Πεανια Π18. διτηουγ- Θάσου, ἐπουρῃ 6 πᾶ ργθ- 
ΥἹΟΌΒΙΥ βού Βὴπι ΟΥ̓ΟΥ {π6 τη8ῃ οὗ ψ8ι δηᾶ ἔβαγϑᾶά [15 στοσίπρ ΡοΟρὰ- 
Ἰατῖγ. ὙΠΟ ἰβ πὸ ἰμῦ οὗ 818 μανίηρ Ῥθθη ἀἸβιηῖββθ ἜΥΌσΩ [80 
ΡδΪαθο δηᾶ γϑίυστιϑα (ο ͵8 Το Υ᾽Β ἴον 58] θθοῦπιθ αἸβρίθαβθα τ 
1πμ6 ἀΔοιμομβίχα !οη8 ταϑᾶθ ἴῃ 8 θνουῦ. απο ἀο {86 σογαβ οἵ 
ΘΠΆΡ. χΥΣ]. ν ῦβο 9, πρὶν {παᾶῦ 6 511}] τουβαϊηθα ἴῃ 1Π6 ραίδοθ. ἀπά 
γοὺ ϑὅ811 βοπὺ ἕο μἷπι, τι {π6 τιδηδαΐα ἴο 15 ἔΈΠ6, ““ ϑοπα τὴθ 
Ῥαν!ά, ΤΠΥ 830π, ψ οι 15 ψῖ {μ6 βμθορ᾽ (χνϊ. 29.. Ὑπὸ πογάβ 
416 ποῦ, ““βομᾷ τὴ Πανὶ, πὸ γγὰ8 1 τὴρ Ροΐοτο," ΟΥ̓, ““ ὙΠῸ 5|6ν 

ΘΟ] 181}, Ραΐ, ““τνῆο ἴΒ τη {π6 5660. ΒατΟΙΥ {μ18 ἰδηρπδσο 

Ιοδ45 ἰο ἐπ 6116 ἐμαὶ μο μά ποῦ θθθὴ τῖῦμ ἐμ Κη ὈΘΕΌΓΘ, ΟΥ̓ 6χ- 
οἰὐθα Πῖβ θα ]ουβῪ 80 το 48 ἰο δ6 ἀϊδιηῖββθα. ΤΠ 80, δὶβΒ θῇ ΜᾺΒ 
ΒΡΘΟΩΠΥ Ἰαϊᾷ αβ|46, δῃᾶ Πάν Ὀθοδηηθ, δέου 811 μῖ5. Ῥορα ΑυΥ, ἃ 
[ἀνουγιίθ ἢ 588]. 

Βυῦ Ησουβίον αβίτηβ {παῦ {86 οποουηίοῦ τι (ἀο πα ἀπά 1ΠῸ 
δνοπίβ ΨΈΙΟΝ ἱτητηοα!αίοὶν βαιοοθοάρά, ἃ5 παυταίθα ἴῃ οἢαρ. ΧΥΗ], 1----Θθ., 
τοοῖς οἷο Ἰοπρ θοίοσε αν Β ̓εἰτοάποῦομ ἴο 5411 ἃ8. ἃ τημβι ἴδῃ, 
ΤῊ ἰκἰπο ΤΟΥ ἴογΘ τ ΔΥὺ πᾶνθ Θηθγοὶν ουρούίοα Π6 γοσίμ. Βυΐ 
{παῦ [μ6 ἄπηθ Ὀούνγοθῃ {π6 νἱοίουυ πα ἷ8 δοταΐηρ' ἴο οοπτύ ἴῃ {86 
Θδαγδοίον οὗ ἃ τωυβίοίδῃ σου] ποὺ μᾶνθ θη Ἰοηρ', 18 βΒῃονγῃ ΟΥ̓ {86 
᾿ηβρθούζοῃ οἵ {86 θα τγο πϑυταύῖνο, 

ΓΒ 686 ἃγ6 βοῖὴθ οὗ {μ6 οομβιἀθγαίϊοηβ βίδπαϊηρ' 1ἢ 1Π6 τᾶν οὗ {παῖ 
αὐταπροιηθηῦ ὙΠΟ 88 Ὑϑοοτητηθηϑα 1056] 00 ΠΙΔΠΥ͂ ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΒ 88 
οὐθγοὶν βαϊβέδοίουυ. [!ἢ ΟἿΣ νἱϑὴ ΤΟΥ οοηβίϊαϊο ἃ8. Βουϊουβ ἃ 61- 
ΒΟΥ 88 παῦ τι οι ΤΟΥ ἀγα Ἰηὐθπαρα ἴο γϑῆονθ. 50 [ἃν ΤΠΡΌΤΩ 
ΔΒ  Π]Ποὐϊπρ {πΠ6 ἱποοπβιβίθπου, ὑμ6 0 ἰπίτοάποθ ᾿ηΐο {886 πδυταῖῖνθ ἃ 
5.1 στϑαΐου. ΤῊΪβ βοϊαθίοι ἐπογοίοτο οαμηοὺ Ὀ6 δἀορίθα.""} 

ΟΥμασ ταί μοᾶβ οἵ τϑοοπο]τηρ {Π6 δοοουπίβ ΤΔΥ δ6 566} 1η {ΠῸ 
Ἀΐδαο βοα ὑμίοῃ ἐπ ργθοθάϊηρ' Ορβουνδίίουβ αὖθ δχίγαοίοα, Ὑ6 
βοϊΐονο ὑμαῦ {π6 ΟὨ]Υ βαϊιβίβοίουυ βοϊαίίοη. 15 ὑμαῦ συ βῖοι ΒΌΡΡΟΒΘΒ {Π6 
οΥὐἱοίπα! πτίλον οὐ 1Π6 βἰχύθθπι ομαρίου αἰ ογθηῦ ᾿τΌτα {ἢ 6 σψυῖδο οὗ 
1π6 βονοπέθοηίῃ. ΤᾺ δοοουῃῦύ οὗ Ἰλανϊᾷ ἴῃ {16 5βιχίθοηψῃ οδαρίου 18 
βυθοῦ δηᾶ ἱποοιιροίθ ἀοοοσαϊηρὶν 186 σοταρη ον οὗὨἨ {πο ὈοοΙς ἰοο Κ 

1 5δογϑᾶ ΗουτηοηθΌ 5, ῬΡ. 542 548, 
11, 4 
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[86 βροίΐοῃ χυῖ! 12---31., πᾷ ρ]αορα Ὁ πιμοτο 1ὖ ΠΟῪ 15 ψπποαῦ 8011- 
οαὐπμαα 88 ἴο 108 πίοου Αὐπηρ (μ6 οοπίοχί. Ὑμ6 ἀρρθδγᾶποθ οὗ ἀ18- 
ὑαγ ῖηρ' [μ6 σομπϑοίζοῃ βθθμιθα ἃ 5118}} {πϊπρ' ἰο τη, Ηδ Κπον {μπαύ 
1ὸ Ῥγοβοηίθα ἃ {τπι6 δοοοιηῦ οὗ ἃ ρογάοῃ οἵ ᾿αν]α᾿ Β ὨΙΒΙΟΥΥ, δηα 58 
ἐμαὺ ἴμθγα νγὰβ πὸ βούίει. ρῖδοθ ἔον τὸ ὑμᾶῃ {86 ργθβθηί. 6 οοιὰ- 
Ρ᾿Π]δύουΥ ομαγδοίοσ οἵ ὅπ Ὀοοῖκβ οὐ ϑΐδπιιθὶ δοοουμΐβ ἔὺυ {Π6 ἀποῖῆτο- 
πο]ορίοα!, ἀἸβ] οἰ ὐθά, Ἰοοβοὶγ-οοπποοίβα παύατα οὗ Δ ΩΥ ρατίβ,} 

1 ὅδ. χχχὶ, 4. ἢ Τα Αὐμδ οι ηο 15 [88 βρϑδῖοῦ ἴῃ {π6 βθοομᾶ 
2 ὅϑϑτα. 1. 10, δοοοπηῦ οχαρρογαίθβ Δηα [8]518Ώ.65 1ῃ ΟΥ̓ΔΘΥ 00 ῬΙΘα86 

Τανιἃ πᾶ ονίβιη ἃ τουγαγᾶ. 1ῃ {818 ΠΔΠΠΘΥ ΔΗΥ͂ ΟἸΒΟΙΈΡΔΠΟΥ ὃ6- 
ἔσγθοη ὅ8πι.. χχχὶ. 4. ἃπα 2 ἴδῃ, 1. 6---10. τααβδὺ 6 γθοοη θα, 7716 
ῬΦΥ80η, ὙΧᾺ0 Βρϑᾶξβ ἴῃ {86 Ἰαύοι ρ]αοθ βοῖγϑβ {86 α" που]. 

2 ϑδτη. ψ11}. 4, Ὑγμαὺ 15 700 1ῖῃ {μ6 ΦΟΥΤΩΘΥ 18 7000 ἴῃ {86 
1 ΟΒγοη, χνυἱ]. 4. [Ἰαὐίοσ. Δύίμη ἥηπαϊ ἀδποίοβ 700. 7000 15 τηαγκοά 

ῬΥ σαγίη ΜΊᾺ ὑπὸ ἀοίβ, Ἡθηοθ ἃ ὑγϑηβου 6 ΘΟ Οππαθα [Π6 ἔνσο 
Ἰούίοιβ δπᾷ πϑοθοίθα {π6 ροϊμύβ ουὐϑσ οπβ οἵ μϑιῃ. 7000 15 {88 τρί 
ὨΌΤΆΌΘΙ, 

2 ϑδῖη. Χ. 18. Ηοτα ἐδ Κὸ τηϊδίαϊκθ μα8 θθθα πιδᾶθ, 700 [ὉΥ 
1 Οἤτοη. χῖχ. 18. [[17000. 
2 ϑδχη. χχὶ. 8. ἡ Α ταϊπαΐθ οοιρατῖβοι οὐ ἰ.686 (αχβ 711 ΒΠΟΥ 
1 ΟἼτοη. χὶ. 11. [μαὺ οί ἵβ οοσσαρῦ. Ἰζοημπϊοοίῦ ἤπαθβ {δγθ8 

οΟΥαρζομΒ ἴῃ {π6 ἔοσιλοσ, Ὀθαὺ 6 ἴδι]5 το {βγον τσοὶ ρα οα {6 
ὙγοΥ8, 

1. Τὰ ϑδιλθοὶ (πΠ6 το τοτᾶβ ΤΠ 3 3), “9 αἱ πρ' ἴῃ {μ6 Βοαι,᾽ Βῃου]ά 
Ῥὸ Ὡν ν᾽", νἱζΖ. αεμοδοαηι, 88 ἴπι ΟΒσομ10165. Καοππηϊοούῦ δοοοιηῦβ ΤῸΓ 
[π6 τηϊβίακο οὗὁἩ {π6 ὑγϑηβουθου ὈΥ ΒΌΡΡοβιηρ' [μᾶὺ ἢ6 συοῖθ {86 ἢγϑὺ 
[τα Ἰοὐΐθιβ, δπα {Π6η 1ηβίθδα οἵ οοπειπεϊηρ [6 νγοτα, οα 6685} σαβύ 
ἢ158. ουθ οὐ {86 ψοτὰ Πϑῦβ ἴῃ {Π| 11π Ἰτηγηθαϊαύθυ ἀρονα πα ἔγδη- 
ΒΟΥ οα 1ὲ ἴῃ Πογ6, ᾿ηβίθδα οὔ {μ6 τϑιλδιηϊηρ ΒΥ 118016 οἵὗἁἨ ἐΐθ Ῥγόρϑῦ 
γγοτα, 

2, ΤΉ [πγθ6 ψογᾶβ ἴῃ δαηποὶ τϑμογθα ἐδ δαπιθ ισα8 ΑαἴΠπο ἐἦιὸ 
Ἐτηϊίο ἂῦα οουγαρί. 6 ββου]Ἱὰ γϑδᾶ 88 ἴῃ (βγόηῖοΐθθ, λα πἰβεά αρ 
λιὶδ ϑρθαγ. ΤῊΪΒ 15 Θομῆττηθα ὈΥ͂ νοῦβθ 18, δῃᾷὰ {π6 ΠΟΠἜΧΧ, 
8. ΤῊ πογᾷ ὑὅπ, {ταῃδιαἰθα δβ ἃ συ ἦό βἴθιο, βΒμουϊᾶ Β6 δ᾽. [Ἃπ 

{Π6 181}. σϑύβο {86 1,Χ Χ, μάνα τραυματίας, ΜΓ ΘΠΟΘ 76 ΤΩΘΔΥ͂ ΤΟΥ 
ἐμαύ ἔμ Υ τϑδα 5. ΒΘΥΘ. 

4, Τηβίοδᾶ οἵ οἰσλέ λιπαγοα [6 (ἸΒτοπΊοῖ ΘΒ πανο ἐΐγθ6 “μι παγθά, υον 
ἔον πο, ὙΥς Ῥοίϊον ἐμαῦ {86 ἔΌΓΙΔΘΥ πυπαθοι 18 τρηὺ ἀπά {16 Ἰαὐίου 
ὙΤΟΏΡ, 

ΤῊΒ ῥαββαρθ ἴῃ ϑϑιαιθὶ βμου]ᾶ τϑδᾶ {πὺ8: ““ΤΆΘΒα ΡῈ {Π6 Πδῃηο8 
οὗ {μ6 τοῖρηῦν πάθη ψβοτα [αν] πᾶ: «Δ8Ποθᾶτα {86 ᾿ΙΔΟΒΙιμοηϊίο, 
ομα οὗ ἐῃ6 μοδᾶβ οἵ {86 τη] ΓΥ τηθη : μ6 ΠΠΠ αὶ ἊΡ [15 5ρθᾶγ ουϑὺ εἰρμύ 
Βυπᾶγοα νψουπαθα ὁἢ. οη6 οσοδβίοη. ΤΏγοο παπαγρα Παα θ6οη ρῥτοβ- 
ἐταϊοᾷ Ὀγ τα δηᾷ [88 σΟΥΡ5 ἢ6 οοπηϑηαθα. Αἰἴον ἐπ Πρμὺ τγγὰβ οὐχ 
ἢ6 ψγαυϑα 15 βρθᾶν ἴῃ ἐστι υταρῇ οὐοῦ {π6 ἔΔ|16η, Βα ηρ' ῬΟΥΠμΔ 05, “ ΤΉΘ56 
18 ΤΥ ἰτΟΡΒ168.72 ΤῊΘ ποχῦ σγϑυῦβα α͵8ο ἴῃ 2 ϑδϑιη. ΣΧ], 15 ΘοΥΤ αρύ, ἃ 8 
οοιαραγοα τ 1 108 ΡᾶγΆ116] τη (ΒὨγΟΠΙΟ]685. 

1 5366 ΤΥ ΒΙΌΠ16041 ΟΥ̓] οἾβση, νο]. ἱ. Ρ. 397. δέ βεῃ. 
2. 366 Ὑμοηῖι8Β οα {π6 ΚΊηρ5. 
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2 ὅδ, χχῖν. 1. 1 αοαᾶ 15 βοιθμηθϑ Βα] ἰο ἀο παν 6 ρογιιῖίβ 
1 Οἴτοη. χχὶ. 1. } οἴβμουβ ἰο ἄο. Τθαβ 6 μαγάθηρα ῬΠΔΥΔΟΙ Β Ποασγί. 

50 ἴῃ {π6 ργββοῃῦ οα86 6 ρουταϊ{64 δαίαπ ἰο ἰοιαρὺ αν! α. δαίδπ 
νὰ (86 δον δρϑηῦ ἴῃ {86 οαβθ. Τὴ6 δουιρύυγοβθ 8.6 ποῦ δὖ 8}} 
ΘΕΥΘΙᾺ] ἴπ ἀγανγίπρ Βα} αἸβυϊ οἴ] η5 ἃ8 76. δ΄ΓΘ. ΠΟΥ͂ δοοαδίοτϊηθα ἰο. 
ΤΉΘΥ ἀπ δι ]ΠΡῚΥ ἀβουῖθο {Βῖηρ8 ἴο (ἀοά Ὑ 10. οδπ ΟΠΪΥ ὯΘ6 ρτΟροτῪ 
ἀϑΟΥΙΡοα ἰο ἀρϑηΐβ ἀπᾶου' αἶσα, ὙΠ6 υἱθδτηία ἀηᾷ ᾿πίθυτηθαϊαίθ οδβ68 
816 ποὺ ἀΙβπρυβηθα, ΥΥ̓ Βαΐθυϑυ 15 ἄοπθ ὉΠ 6 Γ᾽ {16 ταοτὰὶ ρονθγηγηθηΐ 
οὗ Φοβοόνδὰ 18 αὐἰἰιραίοα ἀϊτοοῦγ ἰο Ἀἴπι. [πη δοοογάδῃηοα τι α (818 
Ρυϊποῖρὶθ ᾿βαῖδῃ ᾿πύγοάμποθβ ἐ ο μονῇ 88 βϑυῖηρ,, “1 οααβ6 ρ6806, πα 
1 ογϑαΐθ 601} (188. σὶν. 7.) 

2 ὅϑϑϊη. χχῖν. 9.  Ηϑύθ {πῦρ 15 ἃ οομίγδαϊοίίοι ἴῃ πατηρογ8. Α6- 
1 Ομσοιι. χχὶ. ὅ. [οοτάϊπρ ἰο {86 Πγβὺ τειύοσ 800,000 τὰθη οᾶρ4} 16 

οὗ Ῥϑαυϊηρ' δύτὴβ θϑ]οηροα ἴο [5786] δπα 600,000 ἰο πάλ. Αοοοταϊηρ; 
ἰο {86 βοοοπᾷ σιίου 1,100,000 Ῥοϊοηρθοα ἰο [βγ86], 470,000 ἰο “πάϑ}. 
Ὕνγς Ροϊῖονα ὑμαῦὺ {86 πυταροιβ ουθ ἴῃ μι 6] 8γ6 ΟΣ ΥΔΟΓΙΠΆΤΙΥ͂ 
δια ἱπουϑάιθν ἰᾶτρο. ΤῈ ρορυϊαίίομ γὰἃ8 νοῦν ἄθηβο: Ὀυύ 1ὖ γγὰβ 
ποῦ 80 ρτοαὺ 88 ἤϑῦθ βίαίθα, 1}8 8118}} ἰθσυϊ τυ οἵ Ῥαϊθβϑίιμθ σου] 
ποῦ Βᾶγθ Βυρροτίθα 50 θην. Ταϊκηρ ουθῃ {Π6 Βῃλθ 6 ΠΠΌΘΥΒ ἴπ 
Θδαλσ6] χὰ ταυδὺ ὨοΙᾷ Ὁ Ῥυοῦθδθ8 ὑμαῦ {π6ὺ βἰοοα ἴῃ 1μ6 οὐἱρῖμδὶ ἰαχῦ, 
Ῥϑοθαβα ὑποὺ ἃγ6 βαρρογίοα ὈΥ {16 οἰἀδβῦ νϑυβίομβ. [π ἔπθιὰ {Π6γ6- 
ἔοτθ ταῦ 6 βθθῃ {86 ἱπῆμπθποθ οἵ ρορυΐϊαῦ ὑγδαϊϊοπ βμ]αγρίηρ' δηᾶ 
ταδρητσιηρ. ΑἹ] αὐδθιαρίβ αὖ γθοομοιτηρ [86 πατηΟΥΒ [81]. Βογίῃοδα, 
ὙΠῸ ΔΡΟΪορίβοβ {μγουρ]ιουῦ ἃ8 [Ὁ ἃ5. 6 15 8016 ἴοῦ {86 στον οὗ 
ΟἸ τόπο] 65, ἀμ ἀοίθπαβ Εἴτα ἀραϊπδὺ Ῥγθοθαϊηρ' ἀββαα 8, Δαταϊβ ὑπαῦ 
188 Ἰᾶγρθ πυσαθοτβ ἀο ποῦ βυϊῦ γ716}1 ουθη 1 {86 ἀοοουπῦ ἴῃ 1 ΟὨγτοΠ. 
χχυΐ! 1---1δ., βἴποθ ἐμ6ὺ ΠΏΡΙΥ ἰμαὺ 1 ανια μά ἃ βδῃμαϊπρ' ΔΙΊΩΥ οὗ 
αρουύ 3500.000 τχμθη. 

ΤῊ6 οαϊίονυ οὗἨ [π6 αὐᾶτίο οαϊοι οἵὗἨ ἁ(ὐαϊτηοίβ ΠΟ ΟΠΆΥΎ οπάθδ- 
γουγϑ ἴο Βαυπιοηΐβα ἐπῃ6 παι γ8 {ππ5. “4 Τὺ ρρθᾶῦβ ΡΥ 1 Ογοῃ. 
χχυ {μϑὺ {ποῖα ὑγο θ ὑνγοῖνα αἰ ν:β0 5 οὐὁἨ ρθ που ]5 γγΧ0 οοτητηδηρα 
τ Π]ν, δπᾷ μο86 ἀπν τγᾶ8 ὅο Κααρ συδγά Ὡθαν [δ6 Κἰηρ᾽Β ῬΘΥΒΟΙ, 
βδοῖ Βανίηρ' 8 ὈΟΔῪ οἵἉ ἰχοορβ οοπβιβίπρ οἵ 24,000 πηθῃ, ὙΒΙΟῊ ἸΟΙΜΌΪΥ 
ἐουταρᾷ ὦ ρυδπᾶ δὴν οὗ 288,000; επᾶ 885 8 βϑραγαΐβ Ὀοαγ οἵ 12,000 
Τλ6η ΠΔΙΌΤΑΠΥ δὐϊθπᾶθα οἡ 186 ὑνγοῖνθ Ῥυῖπμοθβ οἵ {86 ὕγγϑῖνθ {1068 
τηΘηΠ]οπ αὶ ἴπ {μ6 βϑῖὴθ ομαρίοσ, {πΠ6 ψΠ0]6 ψ1}} 6 800,000; ψ]ο ἢ 
15 86 ἀϊδοήθηοθ βούνθοῃ 86 ἐτχο ϑδοοουπίβ οἵ 800,000, «πὰ οὗ 
1.100,000. ΑΒ ἰο {δμ6 τηθὰ οὗ 15γαοῖ, [μ6 Δαΐμου οἵ ϑαμλιθὶ 4068 ποί 
ἰΔΚα ποίϊοβ οὗὁἩ ἐπ 800,000, Ὀϑοδῦβα {μοῦ το ἴῃ {π6 δοίαδὶ ΒΟ ] 06 
οὗ [π6 Κίπρ' 85 ἃ βίδπαϊηρ' διιην, δηᾶ ἐπουθίοστθ ἴποὺθ γα ΠΟ πθϑᾷ [ο 
ΒΡ οΥ ἔβοια ; θὰΐ ΟἸΠτομ!ο168 7οῖπβ μθτὰ ἰο {Ππ6 τοδί, Βα Ἠηρ' ΕΧΡΓΘΒΒΙΥ 
(ὑπ ν" 55), ς 411 ἴμοβο οἵ 1βγδϑὶ σχοα 19100,000 :᾿ ὙοτθαΒ [86 ΔΥΠΟΥ 
οὗ βδιαιθὶ, πο τθοκοηβ ΟἹ {μ6 800,000, ἀο65 ποὺ 880 (διεν" 55) 
ς 411 [ῃοβ6 οἵ [5γ86],᾿ Ὀπῦ θα ὶν (δεν" ΠῚ) “ δηᾷ 15:86] νγϑυβ,᾿ ζο, [Ὁ 
τηυδὺ αἷβο 6 ορβογνβᾶ {πδΐ, δχοϊαϑῖνο οὗ {π6 ἰσοοὸρβ βίου τηθηθοποᾶ, 
ΤΒ6 16 Ὑγα8 8 ΘΣΤΩΥ͂ οὗ ορβαυνδίίοι οα {86 ἰγομίοχβ οἵ {π6 ῬΠΙ ΙΒ 68᾽ 
ΘΟΙΠΊΤΥ οοταροβοά οὗ 80,000 τηθπ, 85 ΔΡῬθδὺβ ὈῪ 2 ΘΆτη, ΥἹ]. 1., ΣΒΙΟΘΠ, 
10 βθϑύηϑ, 6 γα ᾿ποϊαδοᾶ ἴῃ 186 δον οὗὨ 600,000 οἵ [ῃ6 ῬΘορ]6 οἵ 
«7ιάαΐ,, ὈΥ {μ6 δαΐμπον οὐὁἨ ϑαηιμεῖ; Ὀαὺ (86 δυΐμποῦ οὗ (ΒγΌΠΊΟ168, ψ 80 
τη η οη8 ΟὨΪΥ 470,000, ροἶνοβ (86 παμαροῦ οὗ {ποὺ ὑγῖθ6 Θχοϊβῖνο οὗ 
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ἔθοβα 30,000 τηϑη, θθοᾶσβα ἐΠ6Ὺ σσογα, πού 411 οὗ [86 ὑγῖδ6 οἱ πᾶ δῇ, 
ἀηα ἐμογθίοτθ 6 ἄοθβ πού βᾶὺ {Π᾽1)Π' 55) “811 {πο56 οὔ Φυδα, δ5 Β8 
Πα καἰ (διε 55) “811 ἔμοβο οἵ 18γ86],᾽ θαὺ οΠΙΥ (Π11Π}}) “ ἀηα ΤΠο66 
οὗ συλ. Τμυβ Βοίἢ δοοουμίβ τῆαὺ Ρ6 ΤϑΟΟηΟΙ]6α ὈΥ ΟὨ]Υ Πᾶντηρ 
τϑοουτθα (0 ΟἾΟΥ ρατγίβ οὗ Βδουϊρίατα ὑγθαῦϊπρ οα {Π6 βάηὴθ βαρ]θοῦ, 

ὙΒΙΟΒ 1] ὁνοῦ Ὀ6 ουπᾷ {86 Ῥεδῦ ταϑίμοά οὗ οχσρίδἰπῖπρ ἀΠΠοα]0 Ρά85- 

βαρ 65.) Κ'0ΟΒ ἱπρϑηΐοιιβ {γ]ϊηρ' πθ6 8 ηο0 τϑβιψαίιοη. 
2 δὴ. χχῖν. 18. Ἡδτα ἐμ ΟἸΒτ πη] 616-τοδάϊηρ αὐξοδίθα Ὀγ {π6 
1 ἼἌτοη. χχὶ. 11,12. {1 Χ Χ. 15.186 τρῃῦ οπθ, Τμ6 ἰούθον 2-ξ ὃ νγἂβ 

Θπαηροά ἱπίο ἴξε7. ῆθ βοϊαύϊοη σὑμῖοῖν μα8 Ὀθθη ργΟρΟΒΘα, ΥἹΖ. 

(μγθο γοατδ᾽ ἔϑιαΐηθ ἢ ἁἀδτοι. ἰο {πὸ {πγθο ψΒΙΟΩ μα ῬΘΘη αἰτθααν 

ΜῈ μα συγγοηῦ γ θα ἱποϊααθαᾷ (οοαρ. 2 ϑδτα. χχὶ. 1.} 18. Ἰπβυ οι θηΐ, 
βϑοδιβα {π6 ἔπγδθ γϑαγβ ἴῃ ομαρίον χχὶ. ἀγα ἰοία γ αἰδίιποῦ ἔγοσα ὑΠ8 
Ῥγθβοαύ. ΤὍἬΘῪ το]αίρα ἰοὸ ἃ ἀπογθηῦ ὑγαιιβδοίίοι. 

2 ὅδιη. χχῖν. 24, Το ὕψο ρἷβοοβ 1.6 ᾿ΣΥΘΟΟ ΟΣ ]80]6, 85 15. δά- 

1 Οτοη. χχὶ. 2ὅ. [τολυ6 4 να ὉΥ Βουίμοαυ. 6 δάμευθ ἴο {Π6 
δοοουτῦ ἴῃ βϑϑηνιθὶ, ΤῸ. (86. ΟἾΟΥ ἈΡΡΘαγΒ ἴο Ὀ6 ὀχασσογαίθά, [{{116 

ΟἸτομϊο ο- υυϊου μα {η6 ἰοχύ 5 1ὖ ποὺ 18 1 ϑδύηθθὶ Ὀθίοσθ Ὠϊτη, 

ΤΗθηΐαβ 18 τὶρῃῦ ἴῃ βαυίηρ (μαὺ Εν μαέ αδοιολεϊίοῖ, μιοδογἐγἱοϑθη ; 1 τιοῖ, 

[η6 Θχρυθββίοῃ 18 ἴοο βίζοησρ. Ἧγ8 οδῃποῦ {61} Βονγ [Π6 ἰαχύ οδῃ ὯΘ 

Ῥγοιρθῦ ἱπίο μαγπιουγ. ΑΙ δχρίαποίίομβ ΒΟ ἢ μανθ ὈΘθη ργοροβθα 
γ᾽ Ὀὰὺ ριθββοθ, ΟΠ οὗ [86 ταοϑὺ ρ᾽διβι 018 15, ὑπαῦ {π6 βαμτῃ τηθτ- 
ἀἰοπρα ἴῃ ϑϑηλθὶ νγ88 [ογ {μ6 ἢοοι, οχϑῃ, 8πα ψοοάθῃ 1πϑύγι τη 5 

ΟὨΪΥ ; [86 Ἰαύνου ἔου {π6 ὑγμο]θ 81. Βα {815 σου] πρὶν ἔιρο α18- 
ἐϊπιοί ριιγοΐια868, ὙΓἈ1ΟΝ 18 ΟΠ αρτο 616. 716 ρίαοο ἴῃ (ΒΓ ΟΙ]ΟΪ65 
15 πὸ ἀουβέ 1ΔἀΘη οι] νι ἐδό ἐπγοδλίηφ-οον τὰ ϑαχαποὶ. 

1 Κίῃρβ ἵν. 26. (Ηρ. ν. 6.}1 Ηρτϑ {86 ἰοχί ἴῃ ΚΊΩρΒ 15 ὀογγαρύ. 
2 ΟἼγοη. ἰχ. 26. Τὸ βΒῃοια θ6 ον τπβίθαά οἵ ζογξῳ. 

45 ἴῃ ΟΠ Χο ο165, 12.000 Βογβοιίηθη ἰὸ 40,000 ομαχιοίβ σου] Ὀ6 ουὖ 
οὗ ργτορουίίΐοῃ, Ἧγ8 Ἰϑάσῃ ἴτοιῃ 1 Κίηρβ χ. 26., δῃᾶ 2 Οἤτοη. Ι. 14., 

τπαὲ ϑΘοϊοιαοη μαά 1400 ομαιϊοίβΌ. ΤΏοτΟ 6ΥΘ ὕνγο ΒΟΥΒ6Β ἴο δϑοῇ, 85 
15 Ἰηξουτοά ἴτοιὰ 81} Εργρύϊαπ ἃπᾶ Αβϑυυίαμ τηϑιηοσὶαϊβ. ὙΤΠΘΓῈ νγὰ8 
4150 ἃ Τθβοῦνθ μοῖβα (Χ Θμόρμοη Οὐὑυτορ. νἱ. 1. 27.). ΤῊΙΒ τακοβ 4200 
ΠοΥΒ685, υἱΖ. 1400 χ 2 -- 2800 -- 1400.0ὡ. Ηρα {μογθίοσο {μ6 τοιπά 

πα. 4000 δἰαπαβ ἰὸν 4200.0. Αποίμοι βοϊαίίοη, Ὑ Οἢ Ὑϑριθβθηΐβ. 

[Π6 δυίμοι οἵ Κίηρβ βροϑακίηρ οὗἉ {Ππ|| ἄογϑθ6 ἀπ {86 δαίμον οὗ Οπτο- 
ὨΪ6165 οὐὁὨἨ {μ6 ϑέαϊίε ἴὰ ὙΠῸ {ποὺ σοῖο Καρί, )ἷα ΠΟῪ το͵θοῦ ἃΒ 
ἸΣΩ ΡΟ Δ ]6. 

1 Κίπρβ νυ. 11. Ηδγϑ {πο δοοουπίβ ἀιον τὰ νατῖουβ τοβροοῖβ, ΑΔΒ 
2 (ἼἌχοη. 11. 10. [πον πον βίαμα {μὸν ἅτ ἰσυθοοῃ 016. 158. 

ΤῊ ἐισεπέψ ταθαβατ685 οὗ ρυχο οἷ] το οπρα ἴῃ Κτηρβ Βῃου]α μ6 ἐισοπέν 
ἐμοιιδαπά, 88 ἴῃ (ΒΤΌΠ101685, ἴον [Π6 Ἰαὐίοσ πα . ΌΘῪ ὈΤΙΏσΒ {π6 ἀἀ6 ῥγο- 
Ρουίοη ᾿πίο {86 δοοουῃΐ. ΤῸ Τ Χ Χ,, Βυτημλδοῆαβ, δηα «ἢ ΟΒΘΡ ΙΒ 
οομῆστη {Π18, Ζ2πα]γ. 20,000 τηθαβυγθβ οὗἩ Ῥδυθυ δηά 20,000 Ῥεί.β οἵ 
Ὑΐπ6 ἴῃ ΟἸΓΟΠΙΟ]65, ΓΘ ραΒΒΘα ΟΥΟΥ ἴῃ Κϊησα, ϑιᾶϊν. ΤΠ6 δοσουηῦ 
1η ΟἸΥΟΠΙΟ]65 Βῶγ8 {Π8ὺ {Π686 {μ]ηρ8 6 Γ6 ργοβθηςοα ἰὸ ΠΠΊτδη) ΟΠ 0Π6 
οσοδβίοῃ ; ψ 8116 {πᾶὉ ἴῃ ΚίηρΒ βρθαῖβ οὗ ἃ ψοαγίψ ρυθβθηί. διμ]γ. 186 
δοοοσηῦ ἴῃ ΟἸΓΟπΙο168 βαγβ [πα 086 ἀγοῖ6 165 σἴνθη τν 6 γα ἔον {πΠ6 τηδὶπ- 
ἴδπδποα οὗ Ηἰγαμπ ΒΒ βογναηίβ:; ἰμαῦ 'ἴπ Κίηρβ ὑμαὺ ἰΠ6Υ ψγογΘ [ῸΓ 
Ηϊταπι᾿β Ποιιβομο] 4, ΤῊ πατγδίϊνο ἴῃ Κἰπρβ βοθῖηβ ὑπιβυσουίῃυ ἀπά 
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δοουχαίθ; μα ἴθ ΟἸΒ τοῖο 15 Ὑσοῦρηῦ ἊΡ 1π {86 τηϑῆμοῦ οὗἁὨ {86 
γιοῦ, 8η6 15 1655 δχϑδοῦ, 

1 Κίμῃρβ νἱῖ. 16. 1 Ηοτϑ οἰσἠέθθῃ οὐ Ὀ15 15 {88 τίραῦ πυταθοτ, θοὶπρ 
2 Οἤτοη. 111. 16. {αὐ οβίθα ὈΥ 811 {μ86 ψγϑύβίοῃβ, δηα ὙΠ ἃ 81Πρ]6 

οχοδρίϊομ, ὈΥ 811 {18 ρΡ8181168]8, ἃ5 ν78}} 28 Ὅγ {π6 1908 γεῖβθ. Τὴθ 
πασαρον 83ὅ ἴῃ ΟἸγομο165 ἀύόβϑο ἔγοτῃ δἰτουηρ Π' Ξε 18 1ηἴο πὸ -Ξ 86. 
ΤῊΘ οἱάδθυ ᾿πὐουργϑίουϑ, πα Μονοβ 1η τϑοθηΐ {1π|65, γΟυ]α ΓΘΟΟΠΟΙ]8 
{π6 πη [5 88 ΤΠ6Ὺ βίαπα ὈΥ ϑϑυχαΐηρ ὑμαὺ {Π6 ἔοττηοῦ ἰοχύ βρϑᾶκα 
οὗ 16 Ἰοπσίμ οὗ [86 ρΡ11Π1γ8 βοραγαίοίψ, (6 Ἰαίτον οὗἨ ὑμῖν θηρία 
ἐοφοίϊογ. ἘΠΔΟΝ τγὰ8 ΠΘαΥΪΥ 18 οὐὈ115 Ἰομρ' (ϑἰαϊρα 1η τουῃμα ΠυμΉΘΥΒ 
ἃΒ. 18), δηᾷ Ὀοία διηουπίοα ἰο 8ὅ. ΤῊΙΒ 15 ψΠΟ]]Υ ἹπρΓΌΡ 8016. 

1 Κίηρβ ἰχ. 23.1] Ηοσβ {μ6 πυτηῦοῦ ὅ60 15 {πὸ τὶρηῦ ὁπ6. Ῥϑίῃηρ 
2 ΟΒγοη. νἱ!. 10. [σοπβχταθα ὈΥ 411 {π6 νϑυβίοῃβ δῃᾶ ἐόβαρῃαβ. 

ΤΠ6 ΟΠ γομ ο]θτπαοΥ 260 15. οοΥγαρί. Κοπηϊοού μι: {μα 1 
οτἱρὶ παρα ἔγοτα ταϊβίακῖπρ' 2 ΤῸΓ 5, 

1 Κίηρβ ἴχ. 28, 1 ΤῈ6 παροὺ 420 15 {Π6 τὶρηῦ ὁπ6. ΤΠ 460 οὗ 
2 ΟἼτοη. γἱ1]. 18. [Ὁ γομο168 ἀγοδθ ἔχου οοπίοπηϊηρ" 5 ΜΙ 2. 
1 Κίῃρβ συ. 10. ἢ ΤΏθϑθ ρ]δοθβ δἃὺΘ ΘΟΙΏΤΊΟΠΪΥ ὙΘΟΟΠΟΙΪ6α ΟΥ̓ 88- 
2 ΟἼχοη, χα. 2. [ϑυτηὶηρ ἰμαὺ Ὡξξ ἀθηοίθθ γγαμαηιοί ον ἴῃ τ 

[Ὀττλ τ, 8η4 γιοίθονῦ ἴῃ {π6 ἰαὐξου, ὅο θυϑθὴ να! βαρροβοθ. Βαΐ 
ΤὨδηΐαΒ οὈ]θοίβ, απ 1 τϑάβοι, ἴο {π15 βοϊαίίοη. Ηδ {διμκ8 {πε 
ὈΥ ἃ ὑγϑηβου ο 5 ταϊβίακ {Π6 ὑγοσβ ἀαμοῆΐον ὁ} “δίδἠμαίογι ὍΘΥΘ 
το ἱπίο ἐμ6 ἰοχύ. Το ΟἸΠγοπιοθτμααθ Μιομδίδῇῃ βου! θ6 88 1π 
Κιηρβ ΜδΒΟΒΔΒ, ἴον {πὸ ἔΌΣΤΊΘΥ 15 αἰτνγαυβ [8 πᾶτὴθ οὗ ἃ τηϑη, Υϑ 
δἀορύ ΤΠ Θηἑυ 55 ΟΡΙΠΙΟΗ. 

1 Κιηρβ χυῖ. 28. ΘΟΙΏΘ ΤΔΔΥ ΘΒΒΊΆΠ1Θ 8. ΘΥΤῸΥ 10 {86 ΠΌΤΟΥ 81 
» χν. 10. 16. [ἴὰ {86 ἴὈττμοΥ ρ]6ο6, τη κίηρ τ Βπου]α μ6 27. 

Οὐατὶ ἱταυιθάίαίου βαοοοροᾶρθα Ζλμιτι, {μ6 Ἰαύίου τοῖρπθα Ὀαΐ 7 ἀΔΥ8, 
γοῦ Ομσὶ Ῥορδη ἴο τοῖρῃ ἴῃ {86 2718 οἵ Αβὰ. Τῇ 12 γϑαγβ τηθη- 
Ὁοποα ἴῃ ἐπ6΄ ἢγβέ ραββδᾶσθ ὑγοσθ ποὺ {111} Ὑθᾶγβ ΠΟΥ σϑθοκοπϑά ἤ τα 
ΖιιατὶΒ ἀθαίῃ, θθοααβα ΑΒΔ, βοη οἵ Οἰησὶ, δηΐθγθα ἀροι Ὠ18 Τοὶρ ἴῃ 
186 381: γϑαῦ οὔ Αβὰ (1 Κιίῃρβ χυϊ. 29.)5. Ηθποθ [86 Ῥεριπηῖηρ' οὗ 
[15 τοῖρῃ ἴῃ {86 8158ὺ γϑᾶγ οὗ Αβῷ οδῃ πιθᾶη πούμϊηρ Ὀαύ ὑπαῦ οἵἁ [18 
μρηαἰοέμγϑοα ροββοβϑίοι οὐὗἠἨ [16 ἰθσοηθ. 1υγίηρ' ἴΌπ] γ6 818 δ6 νγὰ8 πού 
ΒΘΟΌΓΟΙΥ χϑα 1ῃ ροββθββίοῃ οἵ {86 ἰϊησάοιη. ὅ66 ΤΠΘηΪα8, 

2 ΚΊηρΒ γν11]. 16. ΤῺ ψοχβ ἴπ {πΠ6 γϑὺ ἰοχύ, “ομοδλαρλαΐ 
2 Κιπρδ.. 17. δοίη ἐΐοπ ἀΐπ 9 “μααΐ, ἀύοβ το ἃ 
1 ΚΊηρβ χχίὶ. δ2. τηϊβία Κα ἴῃ ἐγδηβουιρύιοι, δηα βου 6 
2 Κιπρβ ν111. 17. Θχραηροα, ψ Ηοαδιραηΐ, Κι ὁπηϊοοίί, 
2 ΟἸγοι. χχ. 81., χχὶ. ὅ. 1 Μδατγοσ, δῃα ΤἸμβθηΐαθ, ΤῊΘΥ ἃ16 νγϑηθϊηρ; 

ἴῃ Βουϑσαὶ Μ58., ἴὰ {μα ΑἸάϊπο ΠΧ Χ., {μ6 ϑγεῖδο, αμα ἐμ6 Ασϑθϊο. [π 
2 Κίηρϑ ἱ. 17.» νγγχ Ῥϑ]ονο {πῶῦ {π6 ἰδχύ 18 οουσαρί. ϑϑνθιαὶ ΜΌΝ. οὗ 
Τ)6 Βιοβϑὶ μανθ ἃ βρ8θθ ἴῃ {π6 νϑυύβθ,. [ηβίθδ οἵ ἐμ ἐδ6 8βϑοοπα ψθαν 9ἢ 
«7ε]ιογαπι, 8οη 97 ὕεποεπαρλαξ, ντα μου] τοϑα ἐπὶ ἐδθ ἕϊυο ἀπε ἐισεπέϊείῇ 
ψ6αΥ 906, “οβμοομαρμαί. ἴα 1 ἹΚίπρϑ χχιὶ, ὅ2., {π6 ἰοχύ 18 αἾ8δὸ οουγαρί; 
85 1ῦ οοῃέγασι!οίβ οἴμοσ ρ]αθθβ. Τὴ8 170} γϑαῦ βπου]α Ρ6 {πΠ86 2180, 
Τὸ Βαβ θθθῃ οἴἶδοῃ δϑβαπιθᾶ, {παὺ «6 μούαια ΒΘ η 92 γθ 8185 οἱΪα γγὰϑ 
ββοοϊαβα τὴ 18 ΦΠΟ ἴῃ {μ6 Κίμῃράαοια, ἃπα τοῖρῃθα ἢ ΐτα 
8 γοᾶγβ. Ηδ αἴοννατγᾶβ βαοοοοᾶραᾷ μἷ8 ξύμον ἀπά γοϊσπϑα δἰομθ. Βαΐ 
{818 ββασωρύϊοῃ 18 ὙΘΤῪ ᾿πηργο 4016, Τὸ 18 82η Θχρϑαϊθηῦ ΜΏ1Οἢ Πα5 



ὅ24  Βιδίϊοαϊ ]ηπἰογργεξαξίογ,. 

Ῥ6θῃ γϑβοτίβα ἴο 'π γαγΐίοτιβ ᾿ἱπβίδηοθβ πιμουΐ τϑᾶβοη. ΥΥ 6 ἄρτθο ὙΠῈ 
αὐστοθνγ6}} ἀπ ΟἸϊΐομ ἴῃ ἀνοϊαίπρ' 1 ΜΆΘΥΘΥΟΥ 10 18. ῬΟΒΒ1016. Τη {Π6 
ῬγΓοβοηΐ ᾿ἰπβίδμοθ ἴὖ 18. ΒΙΡΆΪΥ ΠΩρΡΥΟΡΆΡ]6, ἃ8 μὰ Ὀθθῃ βῃονγῃ ΜΥ͂ 
ΓΒοπΐαΒ, ἰο ΒΟ 16 ΓΟΙῸ ἴου δὴ 8016 οἰποιϊδαοη οἵἩ [886 παρ ΓΒ 
οοππηθοίθα 1} «6 οτϑτ Β ΤΕΙρΉ,, ᾿ 

2 ΚΊηρΒ χ.1. Ἴ [ἢ {μ6 βθοομᾶ ραββᾶρθ 39 18 τϑαυτθα ἔν 37. 
»“ο χῆ 10. {786 πυμηογαὶ Ἰούίουβ Ὁ δηᾶ ἵ, σα τθ σομίουπασά. 

ΤῊο ΑἸάϊης 1 Χ Χ, μα5 39. ὅδ ΤΏθηϊαβ οἢ ΚτηρΒ. 
2 ΚιηρΒ χυ. 1. στο {πα πηι Αζαγίας, ἴὰ {86 ἢγϑὺ ταχύ, 

τὸ χυ, 32. 34, ἐβῃουϊᾶ 6 {Πζζίαῃ. Απᾶ 1 [Ὁ]1ονν8 ἔτοια χῖν. 
τὲ χῖν. 17. [μο {μας {πΠ6 πυροῦ 27 18 δὐσοῆθοιβθ, [{ 

Βῃου]ὰ ΡῈ 1δ. ΤῊΘ τηϊβίαϊκ ἄγόβα ἔγοπι ομδηρίηρ' ἸΏ Ξξ 1ὅ 1ηΐο 13 -ξιἭ 27. 
Αὐηδζίαῃ βαγνίνοα « Θμοδβὰ ποὺ [11 πἔϊθοη γϑᾶγβ.0 Πθηοθ 15 50 
ΤΙ ΖΖΙ8} τησβὺ μᾶνα οοτη8 ἰο {886 {Πτὸπ6 ἴῃ {86 ΕΑ οοπίῃ γϑὰν οἵ «6το- 
Ῥοδια, ψ180 [Ὁ]]ονγοά «6 ῃοδβἢ. 

2 Κίηρβ χνυ. 80, ἴῃ {πμ6 ἤχβὺ ραββᾶρθ {π6 πατηροὺ 20 τησβὺ 8 
ἐς χνυ. 38. [δ ὐγοηθοῦβ. [ Ββου]Ἱᾶ Ὀ6 δ ἴῃ {86 βθοοῃᾶ, Τῇ 

τηϊβύαϊςα ἃΙΌΒ6 ἴῃ ὑγβη βου ΡΌΟΠ, ρου Ρ8 1ῃ [Π6 τλᾶηηον ΤἬΉΘΗϊ5. Πὰ5 
Ροϊηἰβα οὐ. 

2 Κίηρβ χνυ. 80. ἢ ΤῈοϑ ἐο  γοαν οἵ ΑἢδΖ ἴπ [π6 Ἰα (θυ Ῥαββαρδ 15 
" ΧΥΙ͂; 1. [πύόπρ, Ηοβμθαΐβ ργθάθοθββου θῇ τοϊρηθα 80 

γΘ 815 (χν. 27.), Αὕμὰζ Ῥθοδιηβ [ίηρ' ἴῃ 815 178 γϑαῦ (ΧΥΊ]. 1.) δῃὰ 
{πογοίοσθ ΑΠδΖ τησϑὺ πᾶν τοὶρηθα ΘΟΠ ΘΙ ρΟΓδμΘουβυ τα αἰδῇ 
18 γεαγβ. Ηοβῆθα τησϑὺ μάνα οοπ6 ἰο {μ6 {Πτοηο ἴῃ {π6 1408 οἵ Αδαζ. 
Ἵ ΞΞ 14 νγαβ ὀμδηρϑᾶ ἰηΐο 3") ΞξΞ 12, 8 στϑδυ ῥγοΐδυ [818 ἴο (δ ταθί β 
ΒΟ] αὐ]Ο ΠΗ. 

2 Κίηρβ χχῖϊ, 80. ἢ Ηοτο χὰ Ὀοίῖονα {μπαὺ Ὀοία ἐοχύβ 806 τθοομοῖ!- 
2 ΟΒτοῃ. χχχυ. 24. [80]6 δβ {ποὺ βίδῃα, ὑβουρ μου, ΤΆΘΗΪα8, 

8.4 οὐμοῦβ ΒΌΡΡΟΒΘ ἔβϑιὼ ἴο μῈ οοῃχδαϊοίοσυ. [1 {μ6 [ὈΥΤΩΘΥ ὈΪδο8 
{86 ποτὰ ΠῸ βῃου]!α 6 τοηαοσρα ἀγέμφ οὐ ἐπ α ἀγίμρ βέαΐο, ἃ ΒΙρηϊΠοα- 
ἄοπ ΒΟ} Εὑνγα] ἃ ἀμ Ἄοη ὐμρθοῖι αἰΐουν ἰὸ {π6 ψοτὰ, 6 
Κιηρ οχριγθα δὖ Φογαβαίθα, ποὺ Μοριααο. 8366 Βογίμβοαι. οα Ομτο- 
Ώ16168. 

2 ΚιηρΒ χχῖν. 8. Ὑν ὁ Ῥοϊονᾳ {πᾶῦ 18 τὰ {πΠ8 γϑὺ ραββαρο 18 τὶ ρῦ, 
2 Οἴγοῃ. χχχυὶ. 9. [πᾶ 8 ἴῃ {Π6 βϑθοομα τχοπρ, 16 ἰοίζου " μ6- 

ΟΒ1Ὴ6 1 Βομὴ6 ΜΑΥ οῇβορα τῇ {Π6 Ἰαϊίοτ. Κα], ἩϊΖὶσ, δπα Βογίμθϑι 
ΒΌΡΡΟοΒΘ {86 ΘΥΤΟΙ ἴο "6 ἴπ 18 ; Ραΐ {Π185 18 τα ἢ 685 Ῥσόραῦ]θ. Αο- 
σοΥαΙρῚν ΤΉΘΗΙτιΒ μ88 προ θγ ἀοίδηαοα 18, 

2 ΚιηρΒ χχιν. 6. Τὴ {πΠ6 ὁπ ρᾶββᾶρο 1 15 Ἰτηρ]164 ἐδπαῦ 
[6 Γ. ΧΧΙΙ. 19., χχχυ. 80, [{«76ΠοΙ]α Κίτη αἸ6α ἃ. παίαγα] ἀθαίῃ : Ὀαΐ 1 

ὁ) γι δ ἢ ἢ 15 ΥΟργ βθηἰθα 88 ΘΟΠ 1 ηρ᾽ ἴῸ ἃ ΒΗΔΙΊΘΙ] 6 πα δηα Πἰβ ΒΟΟΥῪ 
Ὀαΐπηρ γοξαβοα Ῥυσῖα]. ῬτορδΌΪν Ὠ6 [68]] ἴῃ ἃ θαύ]8 τα 186 γα] 
Ῥαηᾶθ τιϑηςοηθα 1ῃ ἰδ6 βοοομπα σψϑῖβα οὗ {μ6 ομαρίου, ἃπα σγὰθ πού 
Ὁπογθίοτα Ὀυσὶοθᾶ, ΟΥ, γγἷὰ Τὺ αβϑῦσηθ ὙΠ Τὔνγα]α, {Πὺ ἢ6 νγὰβ 
ΟΥΔΆ]Υ δα ϊοθα οαὐ οἵ «ΘΓ βαίθση, ἐβ κοι, δα ΤΩΙΒΟΥΔΌΪΥ ρυΐ ἰο ἀθδίῃ, 
ἀνα 15 ΡΟῪ τοβαβοα Ὀυτ1α]. 2 ΟἸτοη. χχχυῖ. 6. 068 ποῦ ΤΩΡ ΪΥ {μδύ 
6 νγαὰϑ δοίιδ!!ν οαυτθα το Βαργ]οη, Ὀαὺ οἷν ἐμὰὺ ΝΟΡΌΟΒΔΠ6ΖΖΆ 
Ἰπςοη ρα ἴο ἀἄο Βο. Βαΐῦ οὐ δοοουηΐ οὗὨ [ῃ6 ΟὈΒΌΠΔΟΥ 8Ππα τοβιβίαμοθ 
Οἤδυρά ὈΥ «6 μοϊκῖτη ἢ γὰβ ραΐ ἰο ἀθαίῃ, δου Ὀϑῖηρ' ἰβίκθιι ῬΥΊΒΟΠΘΥ. 
Ὁ] τὸ δαμο ἐπαῦ [μ6 Ἔχ ργθββίοηβ ἴῃ 2 Κίηρβ χχὶν. 6. 1ῃ {μον τηοβί 
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πδίαχαϊ 56:86 ΠΏΡΙΥ {παὺ ἢ6 188 ὈαγΙΘα 1Π Ἠ1Β ΑΓ ΠΘΥΒ,  Π116 {Π6 οἴμουα 
αϑϑουῦ 6 νψγὰβ ποῦ Ὀυτὶθα αὖ ἃ], Τῇ αἰΠοα]ν ΟΥ̓ οοπύγδαϊούϊοη 15 
5.11] τόσα δρραγϑηΐ ἴπὰ {86 ΤΧ Χ,, σ8ο ἴῃ 2 ἤτοι. ΧΧΧΥΪ. 8... οἴου [μ6 
ποσὰ ὕμααΐ, τπβοτί, ϑομοϊαξίηι 5ἰορὲ τολέϊ, ᾿ιὲδ ξαΐδογ8, ἀπά τῦας διιγὶοα ἐπ 
ἐδ6 σαγάογι 906: ὕεται. 1 [8686 νγογᾶβ Ὀ6 οἷά, ἐπ σοιαρ]ον οἵ ΟἸτο- 
πΐο]ο5 ἀπ {86 νοῦ οὗ Κιηρβ ἀἸα ποὺ ῃηβουὺ {πθιη, θθοῦῦβο {πον 
ταᾶῖκα 0 ῬΙρα 6 {μα {Π6 ῬγΟΡΘΟΥ οὗ «γθιδῃ τὰ ποὺ {0]Π]]66. 
Βυΐ δυθη ἃ8 {π6 ἰαχὺβ ΠΟῪ βίαπα γἡγ7Χ6ὸ οδῃπού Ὀτηρ (Π6 ῬΤΟΡΏΘΟΥ πὰ 
105 Δοσοτα ]}ΠἸΒΕτηθηῦ 1ὔο μαυτηοπῦ. ὙΥΙΠΘΥΒ Βοϊα 100. 15 ᾿Ἰπϑαθατπδίθ. 

2 Κιίηῃρβ χχῖν. 14. ἢ Ηϑῦθ {π6 πυταὈ6Υ85 Ρ]δίηΪΥ αἰδαργθθ. [1 «[616- 
“61. 11, 28. τ {δ 6 πα 1 ΒῃουἹα 6 10,028, τ ΒΙΟΒ 15 

τόθ οχϑοῦ ἐπαῃ {π6 τουπα παιῦον 10,000 ἴῃ Κίηρθβ, {86 τηϊδίακα 
ΔΙΌΒΘ ἔτοση οοηγουίηρ᾽ " Ξξ 10 1ηΐο 3 -ξ 8. 

2 ὅϑδϑιη. Χ. 0. Ηοτα 1Ὁ Μ1]1 ΡῈ ἔουμα οα δχαιπδίοη ἐμαὺ {88 
1 ΟἼτοη. ΣΙσ. 7. ᾿ ΠΌΙΩΌΘΙΒ ἴῃ βοΐῃ ρίαοθβ ἄρῖθθ, Ἂἀοοοσγαϊηρ' ἰο 

{η6 γί, Ατάσὰ Βοίμτ-τομορ μα Ασάμὶ ἔπτη Βῃ6α 20,000 ἔοοίμηθῃ, 
186 Κίηρ' οὗ Μϑδδοδ 1000 τηθη, δῃᾶ {μ6 Κιηράοιῃη οὗ ΤῸΡ 12,000. 
ΤΟ 20,000 πᾷ {π6 12,000 τηϑῖκα ὰρ {μ6 32,000 σίνγϑη ἴῃ {μ6 ΟἾτο- 
πῖοΐοθ, ΤῈ 1000 οὗ ἐπ6 Κιῃρ οὗ Μδδοδῇ ἃΓ6 ραββθα οὐϑὺ 1ῃ {Π6 86- 
οοππῦύ οὗ ΟἸΤΟμ16169.. [ἢ ΟἸτΟΠΐο]65 {μ6 Ἰαπα οὗ ΤΟ 15 οὐ, Τη 
2 ϑδλθὶ ΟὨ]Υ ἰοοῦ ΒΟ] ἼΘΓΒ ἃγῸ τηθηἰομϑα, ὙΠ116 δοοογάϊπρ ἴο 
ΟΠ χοπίο! οβ, [16 Ὠιτοᾶ ὑπο }08 οομβιβύ οἵ 39, τίάθυ 8. 

2 ΟΒχοη. ἵν. 8. ὙΠῸ ποτὰ ὉΡ3, ἴθ {π6 ΤΟΥΤΩΘΥ Ῥᾶβθδρ6 
1 ΚΊηρΒ νι]. 24, 2ὅ, 26. [ ὑτδμβἰαἰθα οχθη, Βμῃου]α 6 ὨΨῬὈΌ, ἄπορβ, ἃ5 1ῃ 

Κίηρβ. ΘΙ ΠΛ] Ἰοὐίουβ ἼΘ16 ποδία θη ἔῸΓ ὁπ ἃπούμοσ ΟΥ̓ ἃ ἰχδη8- 
οὐἱροσ. Οὐμοὺβ Βανα ᾿ἱπρϑηϊουβ]υ οοπ]θοίαγοα {παῦ 0Π6. Δγοβι θοίαγα 
ΟΥ̓ΠΒΙΘμΥΒ 041164 ἄπορ5 ΘΙ ἴῃ ἐπα ἴότια οἵ οΖθη. β 

1. ΟΒγοη. νἱ. 70, (δδ Ηδ6}.) [πϑίθαά οὗ ἀπο πᾷ ΒΊΊθϑα 1ῃ Οἶτο- 
“ οβῆπδ ΧΥυ]. 11]. ἘΠ  οϑῆυδ μα58 ΤἌΔηΔΟΝ δηᾷ (}- 

9. ΧΙΣ. 45. ΓΟ. Ὗγ6 Ὀό]θνα ἐμαὶ Αποὺ νγᾶβ 
ΟΥΡΊ ΜΆ] ΤΑΔΏΔΟΙ, ἼΝΠ ΤΙὲ τὰ «οβίναδ Πανίπρ θ6 θη αἰ ογθά τηΐο ὍΝ Πὶξ 
ὉΥ ομδηρίηρ Ἵ το , Οὐμ-τϊπάσηοι ἴῃ ἐΓοϑῃ δ 15 ἃ ταϊδίαϊκα οὐἹρὶ πα ηρ᾽ 
ἴῃ {Π6 Ῥγϑοθαϊηρ' γϑῦβ6, [ὉΓ ΒΙ]θαπι 15 ἃ ἰοῃ ᾿π Μδπδββθι, πο ἢ 
Βῃου]α 6 πούϊοθα ἤθγθῚ. {[Ὀ]θϑιὴ 1η ἐ[οβδπδ ΧχυἹ]. 11. 18 π6 βᾶιὴθ σι} 
ΒΊ]Θατα ἴῃ ΟΠ το 6165, {π6 Ἰαύζου θθῖηρ δ δυϊασοα ἔοστη. 

1 ΟΒγοη. νυν. 26. Τὰ {86 ἔουτηορ ρίδοθ 1Ἢ 18 βαϊα ἐπαὺ Τρ] ἢ- 
2 ΚΊΏρΒ ΧΥἹ!. 6, ᾿ ὈΙΪΠΘΒΟΥ ΟΔΥΤΙΘα ἀΎΤΔΥ {Ππ6 ΒΥ 6 1068 τηΐο {86 ΒΆΤηΟ 

Ραγίβ σι ἢ {86 Ἰαὐου ὑϑρυθβοηΐβ ΘΒΔΙ ΒΘ ΠΘΒΘΡ 88 ἰβκιπρ {μοῖὰ ἴο. 
ὟΥ6 δύ6 :ποπρα ἕο Ὀθίιονο ἐμαὺ οί Ὀ]δοο5 τοίου ἰο 86 βαῖὴθ δυθῃύ, 
{86 ἔτπαο οὗ ΤΊρΡ] ἢ - Ι]Π 56 δια Θ᾽ ΒΔΔΙ ΤΆ ΠΟΒΟΥ Ὀοϊηρ Θοηουηαθα Ὦν 
186 τεῖΐου οὗἉ {μ6 ΟΠ γΟη10165, ΤΏΘ στοχαβ ἴῃ ἸΚΊΏΡΒ "12 ΥἼ}Ὲ 7}}} ἼΠ2, ἐλὲ 
γίυον 9006Ρ:|Π[Ξ ασοζαη ἀπά οἱζίος Κ᾽ {16 ΜΜοάο5, αὐ ἴὰ Οσοη., [12 ἽΠ2) δ ἼΠ, 
Ἡαγα απά ἐδ γῖυογ 905}, Οοζαη. Τὺ 15 ἸΚΟΙν (μα: (16 ψτῖίοῦ οὗ ἐπ 
Ἰαύίου ἐὉ]ονθα δῃ ᾿παοῆπιθ ἰγαδιίίοη μα το] ]οὦ οἱ ΤΑΘΙΔΟΥΥ. 66 
Βογύμοδα. 

1 ΟἼγτοη. χυῖ. 4. [ἢ {Π6 ΤΟΥΠΔΘΥ τὸ 7000 Βογβϑιθα, ἴῃ {π6 ἰαὐίου 
2 Βδτη. ΥὙἹ1], 4. 700. ῬΙΟΌΔΟΙΥ {86 [ΟΥτηοῖ 15 {86 οογτϑοῖ πυτη- 

Ὅογ. [δ βο, {86 Ἰα{ίον βμοι]α 6 οπδηροά, 
1 ΟΒτοη. χυη. 11. } [ἢ {86 ἔουτηου ρ]αοθ {π6 ᾿ψοσαβ τολίοῆ ἦθ ἐοοῖ, 
2 ϑδχη, ΥὙ111, 1]. ἐῶν Ἴδε, πρ]ν (μαι Ἰθαγια ἀδαϊοαίοα ἰοὸ 46- 



5626 δι νηραϊ ΤηξογρΥοἑαϊίοη. 

Βονδὰ 411 [86 51νονῦ δπᾷ ροἹᾶ νι μῖοῖ μ6 ἰοοὶς ἔτοτὶ {86 οοπαπογοά 
πϑίϊοηβ. Βαῦύ (818 σοπέγααιοίβ 2 βδγω. ν|}. 7. Πθποθ {π8 τϑδαϊηρ οὗ 
2 ὅϑδτω. υἱἷϊ. 11. ΦΥῚΡΠ Ἴνὲ, ἐὐζίοῖι [6 ἀραϊεαίθα, 156. ῬΥΘίαδγΔ 18 ἰο ὑμαύ ἴπ 
ΟἸτοπΊ 6168. 

1 σου. χυῇ!, 16. [ἢ 1Π6 ἴουτηου ρᾶββᾶσα {π6 τὶρσῃῦ οΥὐἰΠΟΡΥΎΔΡΕΥ 
.1 δίβδιω. χχῖ 20. οὗ {π6 πῆι 15 ἃ μη 616 1κ, ἃ5 ἴῃ 2 ὅδιη. ψ]. 17. 

Τὸ 18 βίσαηρε μονγανοῦ, ὑμαὺ ΑὨΒἰτλ6]6]ς βμου]α Ὀ6 6816 {86 8βοῃ οἵ 
ἈΒΡ αΐμδ, βίποθ 1π {86 Ἰαὐου ρῬαββαρθ ΑΙ ΠΔΥ 18. τηθη ] οΠ θα ΔΙΏΟΩρ; 
1π6 βοῃβ οὗ ΑΒ θ]κΚ, Ἡδποο ροίμβ ΤΉΘπῖαΒ δα Εὐνγα]α Α]ύου {Π6 
τοαπρ ἴῃ 1 ΟὨτοπ. χυἹ. 16.. ταΐο “«Πδίαέμαν 5οπ οὗ" Αἠιϊπιοϊες, ὑο ἄστεα 
αἸ {86 τοράϊπρ' ἴῃ 1 βδηη, χα. 206, Βαυΐ 1ῃ 1 Οἤτοη. χχῖν. 8. 81. ἃ 
ΒΙΡὮ ῥυϊεδύ ΑἸτη 18 Κὶ ΔΡΡΘΔΥΒ ἴῃ δἀατίοι ἰο Ζϑοϊκ, ΒΟ 18 ο8]]6α β0ῃ 
οὗ ΑὈϊαίμαν ἴπὰ (86 δἰὰ νϑυβθβ. Τὰ {86 ΒΙρῊ ρῥγιθβίβ οὗ {π6 11π6 οἵ 
ΤΙ Δαν ἀγα ΑΠμλθ]6Ἰκ, μῖβ βοὴ ΑΡἰδίμαν, δηα {μ6 βοῃ οἵ Αδιδῦμδσ, 
ΑἈἤπμ616Κ. ΤῊ ρταπαξαμον δηα σταπάβοῃ πᾶν {6 βᾶ116 Π8Π16, ἃ 
ἐπΐηρ ποῦ ἀπαβαα. ΤῊ πύου οὐὗἉ (π6 ΟΒγοπο 68. Κπον οὗἨ δῃ ΑΒ1- 
ταϑ] οἷς, βοὴ οὗ Αδιαίμαγ, τ μὸ ἀστίηρ' [Π6 116 οὗ 85 ΤΠ Ὺ Ῥουϊοστηθα 
{86 ἀαΐι65 οἵ Βῖρῇῃ ρυιθϑῦ ὑπᾶον ΤαυαΒ τυΐϊθ. ΑΒ [6 18 τηϑηπ οηθα 
δίομσ ἢ Ζααοὶς ἴῃ 1 Ομ γοη. χχῖν. 8. 6, 81., 50 ΒΘ Δρρθδᾶῦβ Ίη 1 (ΤΟΙ. 
χυῆ. 16, ἀοηρ τῖθ Ζαᾶοῖκ α1δοθ.0 1 γγθ σοῦ 0 δ]ἴ6Υ ΑἸ Ή6 [0 Κ 
το ΑὈΙαίδαν δθα ΑὈιαῦμαν ᾿πίο ΔΙΕπΩο] οἷς 'ὰ 1 Οτομ, χυῖμ, 16., 6 
Βῃου ἃ μάνα ἰο τλᾶῖκο {86 βατὴθ αἰξοσδίίοη τη 1 ΟἸ ρου. χχῖν. 8. 6. 81]. 
Ὕγε Ῥοϊῖονα {π6 ραββαρα [ο Ὀ6 τὶρδῦ 85 1ὖ βίαπιαβ, ὅδ868 Βογίποδυ. 

2 ΟἼτοι. χσχῖϊ. 8. ἢ [πὶ 786 ΤΌΤΤΔΘΥ Οἷδοθ 86 τ οηθα ἐλθ ργΐμοθς 
2 Κτηρϑ Σ, 19. 9 “μαάαΐ απὰ ἐμ 80η5 0} ἐδ δγοξλγοη 95} Δλαξίαξ ; 

ἴῃ [86 Ἰαϊύογ, ἐδ δγοέδγοη 9 Αλαξίαϊ, Κΐπφ 9 Ψμάαϊ. ϑοιλθ βΌρροβθ 
{μαῦ ὀγοίμγοη ἴὰ τὰ Ἰαίο ταθδὴ ηιαΐο γοϊαΐυο5 φοπογαίίψ. Ῥαὺ 186 
τηοἦθ οὗὨ δχρίδηδίϊοη δἀορίθα ὈΥ Βογίμθαι ἰδ ῥυθέθγα]θ, γμὸ ΒὰρΡ- 
Ῥοβ6Β {μαὺ ἔμεγθ σοῖο ὕνο αἰ δυοηῦ ἰχϑαιτ]0η8 τοβρθούπρ' {Π6 νἱοϊθηύ 
ἀοαίῃ οὐ 811 {π6 Ὀγοίβσθη οἵ ἀμπαζίαῃ. οοοτγάϊηρ' ἰο {Π6 ὁΠη6, {ΠΟΥ͂ 
Μ6γ6 τηυγάογρα ἴῃ {η6 ργοαὺ πα ]οῖ8! β᾽δασῦον οἵ «6π, σΒΙΟ 15 
[Ὁ]ονοα ἴῃ Κίηρθ. Αοοογάϊπρ' ἴο [86 οὔμου, [6 Ὺ ρϑγβθα βοιηθιμαῦ 
ΘΔ ΠΟΥ ἴῃ 8ῃ ᾿ΠΟΌΤΒΙοη οἵ (86 Ατγδθίδηβ δπα ΡΒ ΠἸσμοθ, Τῆα ΟἸγο- 
πο] 6 - τιον πα οί δοοουπΐβ, 8ηα ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο Ῥυΐηρ {Π6ηὴ 1ηΐο 
Παντοῦ Ραΐ ἔου {86 Τοτγ -ὔνγο Ὀυθίμτθῃ ἴπ Κῖηρβ, ργίποος 96 Ψκμααϊ 
απά 80η5 9} ἐΐιο δγείΥθΉ. 

2 ΟἼχου. σχχῖῖ. 9. ΤΆΘβΘ ὕνο δοοοιπίβ οὐ {μ6 ἀδθαίῃ οἵ Αδβαζίδῇῃ 
2 Κίηρβιχ. 27. [16 οοπίγδαϊοίουγ. Τὴ [ὈΥΤΔΘΙ βίαίθβ ὑμαῦ ἢ6 

οοπμοθαϊθα Εἰτηβο] τὰ βαιηδτῖα, νχὰβ ἰοαπα ἐπογο, Ὀσουσπύ ἴο ἐ6ἢπ, δηα 
Ρυΐ ἰο ἀραίῃ. Τα δοοουῃῦ 1π [86 ἰαὐίατ 15, ὑμαὺ μ6 αἸορα 1η Μαερίαᾶο. 
ατγίουβ αὐλοιηρίβ βᾶνα Ῥθθη τηϑθ ἴο γθοοπ 6 (π6 ὑνχο παιταϊνοβ ὈῪ 
Βυάάσαβ, ομεξοοῦ, «ΦἈ1Ὸ 81, ὅζο., ἀπα ταοσο τϑοθαί ὃν Κρ, Δο- 
οογάϊηρ' ἰο [88 Ἰαϑὺ πύον ΑΒαζίδῃ Η6α ἢγϑῦ ἰο {μ6 γᾶν οὗ (86 σατάθη- 
ΠοῦΒ6, ἃ οβϑοαροά {θθῆθθ ἰὼ ϑαιηδτῖα. ΒΎΟΤΩ {πΠ18 ΗΪ]ᾶθθ Ἠ6 νγᾶβ 
ῬὈγουρὺ ἴο “6 μπ|, ΣΟ Ὑγἃϑ 5111] ἴπ ΟΥ̓ ΤΠΘΑΡ «6Ζ166], 8Δηα ὈΥ͂ 18 Θοπι- 
τα βιλϊἐίθῃ οἢ (8 γᾶν ἰο αὐ, 850 ἐμαὺ ἢθοίηρ' οηνγατα 85 ΓᾺΓ 88 
Μεριάάο μα Ἔχριτεά. Μογνθυββ αἰϊζοιαρῦ 18 5111 τόσα πηϑιοοθββία. 
ΤῊ δοοουπῦ ἴῃπ ΟἸΒ ΤΌΠΟ 65. ἀρρθαῦβ σομιβοα ἀηα ἱπαϊδίιποῦ; ὑυ8116 
{μαῦ 1 ἸΚΊπρϑ ἢ85 811 [16 Δρρθδγδῃοθ οἵ δοουγδου. Ὑπὸ ἴβοίβ Ὑγ6 Υ6 
ποῦ ΟἰΘΑΥΪΥ τϑιηθιηρογθα ὈΥ (86 ΟἸΓΟπΙο16- τιύοσ. ἘΠ τϑοο]θοίοῃ 



2αθ8ασεβ αρραγοηέϊψ οοπέγα(ίοίονψ. 5697 

νγὰβ Ομ ιιβοᾶ, ἀπ μ6 ψγᾶϑ ὍΠ8}0]6 ἰο ἀἰβιπρυ θη {π6 βορασταΐθ οο- 
ουττοηοθθ. Ηρδμοο μ6 ὑσουρμύ {μ6 ἀοαίῃ οὗ ΑΜΒδζΖίδῃ ᾿Ἰπὔο ΘΟ πθοοη 
ἢ [π6 ΘΟ ΡΌΣΓΘΠΟΘΒ ἴῃ Θϑιηδτῖα Το αὐοα 1ῃ 2 ΚΊΠ ΡΒ. 

2 Οἤτοη. ἱν. δ.  ΤῊΘ ταοβϑὺ παίαγαὶ νγαῦ οἵ τϑοομοτηρ {π 686 ὕπο 
1 ΚΚῚπρϑ νυ. 26. [ ρἴδοθβ 18 ἴο ΒΌΡροβθ {μαὺ 86 8000 Ὀαίμβ ἴῃ ΟἸτο- 

πἶο168 Βῃου]ᾶ θ6 2000, {[π6 Ἰοίῦου 3 Ξξ 2 βανίπρ' ὕθθῃ αἰἑογθᾶ ᾿πΐο ἃ ΞξξΞ 8, 

Οἰδοὺ τοί μοάβ μανα θθοι Ῥτοροβοά, θαΐ 811 ἀγ οὈ]θοομαθῖθ. Ἐνθη 

{παὺ οὗὁἩ ΤΥ ]οΥ ψ1{11]1 ποὺ βίαπα {16 ἰδβϑύ, ὙΠῸ βαρροβίβ {πὲ {μ6 τΥϊίου οὗ 
16 ΟἸτομπῖοῖοβ ποὺ τρουοὶν βίαϊθβ {π6 αὐϑηθιν οἵ σαῖου τ Ά1ΟΒ {Ὲ6 
Βαϑῖπ με, θαὺ {παὖ 4180 τ Β1οἢ γγὰ8. πιθοθββασῪ (0 τοῦ 1, ἰο Κοορ 10 
ἤονπρ' ἃ8 8 ἐουπύίδίη --- μαῦὺ ἡ ὨΙΟἢ γγ8 τοααϊτρα ἰοὸ 41] οί 1τὐ δηα 18 
ΘΟσΘΟΙΔΌΔΙΕΙ ΘΗ Ϊδ. 

2 Οἴγοη. χχὶ 2.  ΤῊΘ πυμηῦοῦ 42 1ῃ {{|6 ΤΌΥΤΊΘΤ ρά59866 15. ΟἸΘΑΥΥ 
2 ἹΚΊηρΒ νη]. 26. {τπτοπρ. [ὑ 5ῃοι]α Ὧδ 22. 5 8δπᾶ 3 Ὑ676 1η:61- 

ομδησοά. ΥὙΥ̓́6 τοὐοοῦ Τὐρ ύίοοῦ 5 βοϊαίσομ, {μοῦ ΑΜοζίδῃ Ῥδϑρᾶῃ ἕο 
τοῖρη ἴῃ 1η6 224 γρὰῦ 9 ΓΚ δΐβ ἀφο, Ὀαὶ ἴῃ {μ6 424 φΓ ἐδθ ἀϊπφάοηε φ ἠϊβ 
γιοΐ 675 ξαρεῖζῳ. 

9 (ἸἌγτομ. χχυ πὶ. 90,21. Ὁ Ητα {86 Γ6 15 ηὸ γ64] οοη γδαϊ οἴου, 46- 
2 Κίηρβ χυῖ. 7--.9. οοΙϊηρ' ο Ὀοίῃ ρ]Δθοβ Αδὰζ βουαρύ ΠοΡ 

ἴτοιη Αβϑυτῖα, Βαῦ ἴῃ ΟΠ ΓΟΠ]6168 10 15 5614 ὑπαῦ ΤΙρΡΊΔ ἢ -ῬΊ]6ΒΟΙ Θατη6 
πηίο δἴτα ἃπα ΤὌρργθββθᾶ ἤἴτα, δαὺ αἱά πο ονδγροιοον ᾿ΐηι (πού, αἀἰά ποῖ 
εἰγοησέδοη, ἀἶμι). Ηδ Ἰαϊά βι6ρβ ὕο δϑυιβαίθιῃ, θαὺ αἸά πού ἰδκο 10, ἴῸΓ 
« ΑΖ ἰοοῖϊς ἀΑΥ ἃ ρογάοη οαὐ οἵ ὕπο δουβα οἵ (ἀοά (ρΡΙυπάοτοα (Π6 
βαηούπδγν), δηα οαὖ οἵἩ {πΠ6 Ποιβθ οἵ {86 Κίηρ,, δπα οἵἁ {π6 ρυίποθβ, δηά 
σανο 1ὖ ἀπίο {πὸ Κίηρ' οὐὁἨ Αββγυῖα, θὰ μ6 μϑίρβά τ ποί,7ὔ ἐ, 6. 1 α1α 
ποῦ γαῖ] ἰο Ῥγοσῦσθ δἴτα {μ6 αββιβίαποθ οἵ Τρ] ἢ -ῬΊ] βου ἀραϊπϑὺ 
[86 Εδοτιαϊίοθ δᾶ ῬὨΙ]Ιβ πο. ὕνθηῃ ΤΊ ΘηΙαΒ δατηϊίβ ἐπιδύ 186 ἐνο 
δοοοπηΐβ Βαιτηοπῖβα ; ἃ ΒΟ θα ΔΟΟΘΟΥΘΙΏΡΙΥ Βηονγβ πμοῖῦ [Ἀ]] 
ΔΟΥΘΘΟΙΘΏΐ. 

2 ΟἼτοη. χχχνὶ, 9, 10. [πὰ ἐμ8 ἔοσιμον ρίδοα Ζεἄβκίδῃ 18 οδ] 6 {Π6 

2 ΚιηρΒ χχιν. 17. Ὀγοίμου οὗ Τ᾽ μοϊδομῖη, θαὺ ἴῃ {πΠ6 Ἰαξύθυ, Π18 

μηοῖο. ἘΦ6 τσᾶϑ {πὸ {Πϊτᾶ βοπ οὗ Φοβίαϊμ, τ ὰὸ 1} 086 Βθοοπᾷ 50} “᾽ Θμοῦ- 

μα μαα ὁπ τποίμον (2 Κίηρβ χχῖν, 18., χχῖμ!. 81.), πᾷ δὖ {Π6 ἀθαῖῃ οὗ 

ἢἷβ Τ᾿ ΠΟΥ τγᾶβ ἴθ γ θα οὗ αρθ. «ϑβοϊδομίῃ αὖ ὑπαῦ {ἴταθ πιὰ πὸ 501, 

βου ομΠἄγθη οχα Ὀοτ ἰὼ Βἷπι ἴὸγ (μ6 ἢγβὺ ὕἴίταθ ἴῃ οδρθνι ; 

ἀπ {μοχθίοσο μ6 (Ζεάοι8ῃ) μαὰ {{| πϑαγϑϑὺ οἱδίπαι ὅὸ ἐπ {ΠγΌΠ6. 

ὙΥΆΘη Ὧ6 ἰβ8 οἹ]ϑᾶ ἐδ δγοίδογ οἵ Φομοϊδολῖπ, 1Ὁ 18 τιθαηὺ ἐμαῦ Ὧ6 15 

ἐδ τοαῖ Ῥτοῖμοῦ (ποὺ ἃ πρᾶν τϑιῖνβ), ἕον ἴθ 1 ΟἼγοπ, ΜΪ, 16. θ68ο- 

ἴα απᾶ Ζοάθκία ἀγα ρίνϑη ἃ8 [88 βοῃ8 οἵ «θμοϊαϊίτω. ΕΠ θη06 ῸΥ 

ξαμιογὴς ὁγοίοτ ἴὰ ἃ ἹΚίηρβ χχῖν. 17., 176 τηυϑῦ το δγοΐδθυ, δἃ8. ἸῺ 

ΟἸγοπιοΪ 68. 
Ἑ Ζγα 11. Ὕγ6. τὸ ὉηΈ0 16 ΤἈἸΠῪ ἰο Υθοομο1]16 {88 πυπαθ 6 8 

ΜΝ Βοχαίδῃ υἱῖ. { ἴπὰ ἐμ686 ὑτὸ ομαρίθιβι 186 ταῦθ Μ01}} Βπά 

απ αὐξοταρέ ἴο μαιτηομἶβα ἔμθιὶ ἰπὶ τηῦ ΒΙΡΠ104] Οὐ μοῖβτη. Τῦ 18 ΟἹΪγΥ 

4 αἰΐοηιρέ: «απα ἰύ που! θ6 ναΐῃ ἰο οΟμοθ8] {πμ6 ψαπὺ οὗ Θϑθγ8 

βοςἰδέδοϊοπ ψὴὰ ἢ... ΑἸ Πρ τ ΔΥ ἈΡΡρβαΣ ῬΙ Δ ΒΊ 016 δὖ Βυϑὺ βιρῇηί, 

Ῥυΐ ἴὉ 18 τα οα Πγ ππβουπᾶ,. ΥΥο ρῖνο τ πιῦπουΐ αυίμον τοιαῦτ. ΤΠΘ 

8016 οοπρτοραίίοπ ἰοροίμου τπγὰ8 42,260. ῬΘΥΒΟΠΒ τοίασηθα του 

ΒΑργ]οη. ὙῊ6 ΠυΙΤΊΌΘΙΒ ἴῃ Νοδμοιηΐας διαραμὺ ἰο 31,089, δῃα 1ὴ ἘΖΓα 

ἰο 29.818. ΝΟΒΟΙΔΆΒ ταθηπίϊομβ 1766 ῬΘΙΒΟΙΒ οτητὐρα ἴῃ ᾿Ζγα : δά 



528 ΜΒιδίϊοαὶ 7ηἰογ»γεοίαξοη. 

ἘΖγα ταθηϊοηβ 494 οτϊ 64 ὉΥῪ Νοββοηύδμ, 1 {δογϑίοσο ΤὐΖυαβ 
ΒΌΓΡΙαΒ Ὀ6 δἀαοα ἰο {86 βῦτα ἴθ Νομουαῖδῃ, δια ΝΟΒΘτΔ ἢ ΒΒ ΒΌΓΡΙαΒ 
ἰο {6 παμθοῦ ἴῃ ΕΖτα, ἔμΠ6 Ὺ Ἡ{11 μοί Ὀθοομθ 81,588. δϑυρίγδοϊπρ' 
{μ18 ἔσο 42,360 ἔβοσο ψ1]1 6 ἃ ἀδβοίβῃου οἵ 10,777. ΤΏθβο ἃγθ 
ομἰοα Βαοδαβο {πο ὺ ἀ]4 ποῦ Ὀ6]οηρ' ἰο “πιά πα ΒΘη]Δϊη οσ ἰο {Π6 
Ρτιθϑίβ, θαύ ἰο {π6 οὐδαὺ 110 88. 

Ῥχγον. σχχυΐ. 4. ἢ ΤΏθβο ραββαρσϑβ ᾶνβ Ὀ66Π Δ ΓΘΘαΥ Θχρίδιπθᾶ, ὅ66 
.» ΧΧΥΙ. ὅ. [ῬὈῬᾶρδ 494. 

Ὁ δη. ἱ. 1. 7 [ὰ [}6 Ἰαύξου ραββᾶρσα {μ6 οοταταθηοοιαθηί οὗ ΝΟπομιδά- 
6γ. χχν. 1. [ποΖΖαι᾿Β Ταῖρτ ἈΡΡΘΑΙΒ (0 μ6 ρ]δοθα τῷ {ῃ6 ἔοατί ἢ ὙΘΑΥ 

οὔ Ζομοίακίτα ; Ῥαύ ἴῃ {πὸ ἔοστηοσ, Νομβα ἄμ ΖΖαῦ 18 Βα] ἃ ἴο πᾶγθ 
ὁοπι6 ἀρδῖηδέ ἐΓΘυ βαθτα ἴῃ {μ6 {Π|τ γθαν οὗ «΄ ΘΟ δ κτηΒ τοῖρη. ΓΘ 
(ηἰτὰ γον οὗ “6 μοϊαϊκίπι Θογγθβροπᾶβ ἰο 607 ΒΟ. Τπὰῦ ΝΘΟυοΒδα-. 
ποζζθῦ οδτλθ ἃροληδῦ “ ΘΙ ΌΒΆΙΘΙ. ὩΘΔΣ [86 οο56 οἵἨ ἰμδῦ γϑῶσ μὰ8. Ὀθθῃ 
ἸηξοΥγϑα ἔχοι ἔνγο οἰγουπηβίδηοθϑ, νἱΖ, {π6 ἔαϑὺ Καρῦ Ὁ. «6 οϊακίτη δπα 
5 Ῥθορίβ οπ {μ6 98: ταομί οὗ {μ6 ΒΗ γοϑαῦ οὔ (μ15 Κίπρ. ΤῊ18 

ξαϑὶ ψγχὰ8 δοτωτηθιηούδενο οὐ βοιηθ ρστϑαῦ 601], οἰὕμον {π6 οἀρύαχο οἵ {{π6 
οἰἐγ, οἱ δηϊοϊραίνα οἵ βοὴθ ἀδηρθιουΒ βύσαρΡ]8, Β ἢ. 88. «Γ ΘΒΟΙΔΚΊΓΑ Β 
το ]]Π!1οη. Απᾶ δα Νϑυομδάπϑζζαι 18 ο816 Ἰεῖπρ' Οἢ. {Π15 ΘΧΡΘα ΠΊοΠ, 
δηᾶ ἃ5 6 Κπον ἐπαὺ “ Θμοϊα κι πνΒ Τουσίμ γοᾶγ οογγοβροηθα σ1} [δ6 
βγϑῦ γϑὰσ οἵ Νϑθυομαάπθζζαι, ἃ8 νἱουσθᾶ ὈῪ [86 Ἡ ΘΌΥΘΥΒ, τὸ ΤΟΠ]ΠΟΥ8 

οὗ οὐυτδο ἐμαὺ [μ6 ἱπναβίοῃ ΌῪ ΝορυομδάμπθζΖζαν ταυϑύ μάνα θη ἰαΐθ 

ἴῃ 607. 1 80, {μδῃ {π6 ργϑαίου ρατῦ οὗ μ18 ,γϑέ γθ8 0 δ8 οοππίθα ὈΥ 

186 ΗδΡτονγβ οοσγθβροπᾶθα ἰο {86 γοισεϊ γοαν οἱ Θμοϊδκια. ὅϑὅυοα 

15 ἔμ6 βοϊαύίομ ργοροβϑᾶ ὈῪ δίααιί. ΥΥ6 ργϑίεσ {86 ξΠ]οντπρ. 
ΝΟθΌΟΒαάποζζαν τγὰβ ϑβοοιαίθα τι τἢ Ὠ15 ΠΟΥ τὰ {π6 Τπγομα οὗ 

Βδθυίομ, Ὀθέοτθ μα βϑὺ ουῦ οα [8 οο] ται βχρθαϊοη ἀρδίηβῦ ἈΠΠΘΥ 

Αἰ, Α ραββᾶρα ἴπ Βοιοβιβ ἔανουσβ [818 βίαϊθιημθηί, Ἡθηοθ {86 

βγϑὺ γϑᾶῦ οἵ Νοθυομδάηθζζαι ταθαη8 {π6 ἢτϑῦ γϑᾶι οὔ Β15 7οἷπὲ γὙθΊθη. 

ΤῸ {5 Βουγθυο 1Ὁ ΤΩΔῪ 6 οδ]εοοίοα, {μαῦ ἴῃ δποίμου ρίδοθ [Δ η16] 

τϑοκοιβ {86 Βοοομά γϑὰῦ οὐ ΝΘΟυομαάποζζαν (1. 1.} [86 ββοομα οἱ 18 

5016 δονογεῖρῃίγ. Βαῦ {1 ἀϊβδγθποθ τρὰὺ ἃγ188 Πόσα [μ6 ἸΟΟΘ 108 

τοβρθοι νου τοϑοσγοᾶ ἰοθ. ΤῊΘ ἔουπλοῦ τιθιμοᾶ οὗ οοπιρυϊαίίοι νγουα 

παίαγα ΠΥ Ῥγοοθϑᾶ ἔγομι δπὶ δα ῦμου Πνίπρ' ἴῃ «[πᾶθ8 3 [16 ἸΔΓΙΘΥ ἔτΌτα ΟΠ6 

Ἰτνίπρ τῇ ΒΆΡΥ]ΟΙ. 
Οοπένααϊοξίοηις δοίιοοοη, ἐξ ιυτίξογ8 0} ἐδι6 Νόιο 1 ἐεέαπιοηΐ. 

ΤῊ6 ταοϑὺ βουΐουβ ἀμἴδυθηοθβ οοοὰν ἴῃ {π6 (ἀοβρ6]5. Τῦ 15 οὔ- 

νῖουβ {μαὺ {μ6 Εὐναηρο ϑίβ 414 ποῦ ᾿Ἰηἰθπᾷ [ο τοδί {886 ναυϊουβ ρᾶτ- 

(ἰουΐατα οοηποοίθα πῖθα (86 116 δηᾶ ἄρα οὗ 6805 ἴῃ οὨτοπο]ορῆοδὶ 

οτᾶοσ. Τποῖν ποῖοθβ οὗ π|6 86 ρσομ ΧΆ ΠΥ ̓ πἀοῆηϊ6. ΝΟΠΘ [Ο]]ΟΥ 8 

[δτουρμοῦῦ {μ6 ῬτΌροῦ ββαῦθηθθ οὗ ουθηΐβι Α11 αἰϑουαρίβ [ο Ὀτιηρ 

186 ἴουγ πατταξϊνθα ᾿ηὔο οοπιραοῦ 8π4 παύαταὶ ἀπΐοη ---- [ὁ 8Β60{16 [86 

ἄτα ΨΉΘΗη ἃ ἀϊβοουγβο νγὰβ ἀθ ̓ νογϑᾶ οὐ [86 Ῥ]δθθ ὙΏΘΥΘ ἃ ΤΩΊΤΘΟΪ6 γ788 

ττουρ ΐ, τασϑὺ ραγίακα οἵ πἀποοτγίαϊπίγ. Υ 6 40 ποὺ ὑμπίπκ Ὁ ῬΟΒΒ1016 

ἴο τιαῖκα οαὐ ἃ [111 «πᾶ οοιαρίοίθ Πϑτιηοην οὗ [μ6 (ἀοβρβῖβι ὙΠῸ 

βϑοτρᾶ δὐΐμουθ ᾿πίοπᾶρα ἴο ρῖνθ πὸ προσ ἔμδῃ ρογίίομβ οἵ {π6 118 

οὔ ΟἸμτῖβυ, ἴῃ πὸ τϑρο δ. οΥ̓ΘΙ Οὐ Θοπηθοοη. ΕἰδΟς [ὉΠ ΟΥ 8. Π15 ΟΥΕ 

οἷδῃ ἱπάθρομαολθυ οὗ {86 οἴμον, σίνταρ βασι ἔλοῖβ ἃ πα ἀἸβθουγβοβ ἃΒ 

ὙΘΙ δοοογάδπ ΜΠ 818 Ἰοδᾶάϊπσ ραγροβθ. [ἐ 18 {μογθίογο Ῥουομα 
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86 τοδοῦ οὗ Βυτηδῃ 8011 ὕο οοπβίγαοῦ ἃ. Θοιηρ]οίθ, Βδυτ ποτὶ Π81΄- 
ταῖν οαὖ οὗ {86 ἔουτ. 

Μαίί. 11. 1---28. 1 ΤΟΥ 15 ἃ ΘὨΧΟΠΟΪΟρΊΟΔΙ ἀἸΒΟΥΘΡΠΟΥ͂ ΠΘΓΘ. 
Τϊκο 1]. ΣΙ Τη Μαιίμον ἐμ6γ6 15 ΠΟ τη θη οι οὗἨ {88 ῥτο- 

βοηΐδίϊομ ἴῃ {86 ἰθρῖθ. ΤῸ ραγθηΐβ οἵ “658 δὖ Βϑίβ] βῃϑιη στϑοϑῖγϑθ 
[86 νἱδβῖῦ οὗ 186 Μερὶ, δπᾶ ΗὟ μβθποο Ἰηΐο Βσγρί, ἔτοπα τ β1οὰ {Π6Υ 
Δ ου σα 5 ταύτῃ ἰο (1811|66. 
Τα δᾶ5 ποίβίπρ οὗἁἩ [86 νἱδιύ οὗ [86 Μαρὶ δπᾶ {86 ἢϊρῃῦ 1ηΐο 

Ἑσγρύ, θαΐ γϑργθβθηΐβ 0μ6 ρδγθηΐβ 88 βΌΪηρ᾽ (0 ἐΓΘγιβαίθσα ἴο οἵου ὑΠ6 
ομλϊά τὰ {86 ἰοαρῖθ, δηα αὔθ νγάβ σοϊασπιησ ἴο (Δ 411168. 
“ΤῊ Μαρὶ τασϑὺ βᾶνθ βθθῃ αὖ Βο]θμθιη," βαγβ ΘΟ] ΘΙ ΘΥτ Δ ΒΘ , 

ἐς Πρίοτο «658 Ῥγθβθηίδίλοι ; οΥ ποῦ ΟΕΪῪ ἀο068 1 Ὲ]Κ6 τααῖτο [Π6 Ῥδυθηΐβ ' 

γτϑύσσῃ ἱμητη θα! δίο! Υ δον {μαὺ ὀουθλοπΥ ἰο Ναζαγοίν, μα΄, δοοοσάϊηρ 
[οὸ ιῖβ βΒίαϊθταθῦ οὗ [86 σι μοῖθ ὑταημβδοίϊοιι, {θυ 15. ποῦ 86 Βιρηὐοβῦ 
οοποοίναθ]ο ταούϊνϑ [Ὸ ἃ ἔγθ8}} ρυοϊοησθα βίαν ἴῃ {Π6 βίσδηρϑ ἴον οὗ 
ἜοΙΙθθοα. Νὸ ροτουπᾷ ἴον [86 Βαρροβιύίοι οἰἴμοὺ οἵὗἨ διαριουμχθπῦ ἴῃ 

ΒΘ ΙΒΙ θα, οὐ οὗ δὴ ἱπύθηίίομ ἰο βϑύθ]6 Π6 16, 15 δἤογαθα Ὁγ 1ΚῸ᾽ 5 
πδτγαϊῖνθ, ΟΥὁἨ Θυθ οομβιβύθῦ ὙΠ ἴῦ ; δηα 8}1 115. σιν 685 15 ἀθβίγου θα 

16 νῷ ἱπιαρίπο ἐμαὺ «οΒθρηΒ τϑύσστπ ο Βοίμιθῆθια Ὑγὰ8 ΤΩΘΙΟΙΪΥ͂ 
οτἐ 6... -. ΤΡ ροϊπῦ ταυβύ Ὀ6 Δ] να ἴο 6 οἶθα, ὙμΘ αὶ γγ6 ἴθ Κα 
ταΐο {μπ6 δοοουπί, ἐπαὺ “ο56ρἢ σψοπὺ ἴο Βϑίβ] ἤθη 50] 6} Ὁ οἡ δοοοιηῦ 
οὗ {86 τορ᾿βίγυ, μον 11 ΜΑΥΥ γγ188 ϑοοοιηταοάαίθα {μ6γ6 ἴπ μου ἸΔΡΟΌΓ, 
δα μον τοϊποίδηὐ (Π6Υ τηυδὺ μᾶνθ 66 η ἴο Ὡπάοτρὸ {μ6 ἔαρι οὗ 
ἃ Δου]6 ἰοῦσπου. Νοῦν μι8α (86 Μαρὶ αὐτῖνθα δϑΐοσθ 6 ρῥγθβοηύς 
αἰἴΐοι, ἴῃ ἐμαῦ οᾶβθ, οομβιἀουίπσ ΠΟῪ ηθδι ΟΕ] ἤθε νγ88 [0 «Γ 6γτι88- 
16πι, ᾿π βΠρθπθα σου οογίδι ΠΥ Παγὸ τϑϑοθα {Π6 ἔΌΤΔΘΥ Ὀ]Δο8. οὗ 
Ἡτοᾶβ ἱπαυΐτῖθβ δέου 86 Ὀἰσίμ-Ρίαοο οἵ (88 Μοββίδῃ, δῃα {μδύ {86 
Μαρὶ ἀϊδοονογϑά 1Ὁ ὈΥ {π6 ἀϊγθοίίοη μθποθ ορίαϊπθα. Μογθουοσ, ἐμ6 
Μαρὶ τασβὺ μανα μα 186 ἄγθατα Μ 1Ο. Ὑγαγπθα {λθτὰ ἀραϊπδῦ τοί ληρ' 
ἰο «ογαβαίθια αὐ ΒοίΒ] θα, πα Ὁ 15 τη 6}} ΤΟ 6 ῬΥΟΌΘΌ]6 ἐμαὺ {Π6Ὺ 
τεϊαίοᾶ, ἴμαπ {πα ΠΟΥ Βαρρτυθββθᾶ 1, Μαυβὺ ποῦ «ο5θρἢ ΠΟΥ͂,, Θ0Π851- 
ἀοτίπρ Ἡοτγοᾶβ ποίουίουβ ομαγθοῦθι, μᾶνθ οοποοῖνθα βαβρίοοι ΤΠΌΓα 
ἔμ686 οἰτουχταβίαποθθ, δηᾷ ἀραηδοηθα {16 ΒΟΥ πΘΘα]688 ἸΟΌΥΠΘΥ (ο. 
Τογυβαίθα ἢ ΤῈ Ηϊσιὺ ᾿αΐο Ἐσγρὺ {μογθίοσγα 15 Ἰηαθθά ψϑΥῪ πᾶ- 
ΤΌΤΑΙΠΥ οοππθοίβα πὶ {π6 υἱδὶὺ οἵ ἰῃ6 Μαρὶ, δπὰ {π6 αἰξθηίίοι 10 
δχοϊθα.. . . Ραξ {86 ΟΌΓΠΘΥ ἰο «6. ΒΑ] Θὰ 18 ᾿Ἰποομδιδύθηὐ τγιδῃ τ." 

ὙὝΥ76 δἵο ᾿πο]πϑά ἰοὸ ρ͵δοθ {86 ργϑβοηίαοι ἴῃ {86 ἔθγαρθ ᾿θίοσα {868 
αὐτῖγαὶ οὗ {πὸ Μαρὶ, Τὴ απουν ἴῃ {86 ὙγᾺ. οὗ [818 Ὑἱθὺγ 18 
Τιῦῖα 11. 39.., ΏΘΥΟ 10 15 τοϊαύθα {παὖ αἴξου {Π6 ργθβϑῃίδθοη ἢ15 ραγθη δ 
γοίατποα ἰπίο 1166, ἰο ἐμ6ὶῦ οὐ ΟἿ Ναζαγθίῃ. Πθυ 15. {116 
Ῥίδοθ ἔου ᾿ἰπβουύπρ {μ86 τούτη οὗ «οββρᾷ πα Μαγυ ἴοὸ Βοίμίθμοπι 
ὙΒοτ6 {86 Μαρὶ νἱϑβι θα ἰβοιη, τ μθποα {πο γ ἢδά ἰπΐο ργρί. [2068 
Τα κο ̓Β ργϑυίουβ δοοοιηῦ οὗἨ [88 Θομαρυ βου παύανα οὗ ὑμ6 βίαν ψΒῖοἢ 
ΤόΒΘΡΒ 8πᾶ Ματγὺ τοϑᾶθ αὖ Βοϑίμιθμθηι, δηα {Π6 ᾿ποοημ  ΘὨΙΘΉΘΘΒ [0 ὙΓΒΙΟΙ 
ΠΟΥ Ὅτ βυβ]θοίθα {μογ6, θχοῖθάθ {π6 146α οὗἉ [μ61: πανίῃρ' τϑύαγηθα 

{6 γ Ὁ ὅο ΘΒ οἰ θυταδοθοῦ δηα 15 ὑγϑηβαῦου ἀυσαθ.2 Βυῦ 76 816 

.: Οὐ οαὶ ΕββαΥ ὁπ {π6 ο5ρεὶ οὗ δέ. [λ|Κ6, ὑταηδ]αἰοά, ΡΡ. 46, 47. 
2 ὅθ {16 Τιδηϑιδίου Β ποΐθ, ἢ. 8516. 

ὙΟΙ.. 12, ΜΝ 
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ἴοο τ ἢ ἴῃ ἰδ6 ἄλιϊς 88. [0 τυ ΠΥ Θοποθινϑ θα οἰγουμηβίδμοθθ ἰοὸ ὈΘ 
ναγταυ θα ἴῃ ἀτανίηρ (818 Θοπο αβδῖοπ, Ὑ δυΐουιβ δ β68 τοᾶῦ παᾶνα 16 
όοΒορ δηᾶ Ματυ ἴο τοίυτη, οὗ ψ ὨΙΟὮ τγθ 86 ὙΒΟΠΥ Ἰρπογαπύ, Εἶγθπ 
γμθη (ΠΟΥ͂ τοϊασποά ἔγομα Εἰσυρί, {860 1ητο πα θα το ἰακΘ ἀρ ὑπϑῖν δθοᾶθ 
ἴῃ Βοίμ]οἤοιι (Μαῦι. 1. 22.δ. ἀπά {πογοίοτ Ὁ 18. ποὺ 80 τϑυλδυτ8 016 
μαῦ [6 Υ βου] αν ρΌπο ἴο Ὁ δηᾶ ποὺ Ναζαγϑίβ δῇ (86 ργββοηῦς- 
αἰΐοη. [{ |Δ6 πογᾶάβ οὗ ΤμπΚὸ ἴῃ 11. 839. θ6 ΤἸΡΟΓΟΌΒΙΥ ΡΓΘΒΒΘα δηά 
πτρϑᾷ, [86 ἀΙ βίου] οὐἁ ᾿πβουάηρ ᾿πύθγυθηληρ' δυθηΐβ 071} ΔΡΡΘδγ 1π- 

ΒΌΡΘΓΑΒΙΘ ; δαΐ γ16 ταραγα μθηὶ 885 ἰοοβα δπά ἱποχαοῖ, ΤΉΘΥ τηυδῦ 
ποΐ Βα ἰδίκδαῃ πὶ ργϑοίϊβιοη, θα νἱθυγθα 88 ᾿πα θἤὖθ. 

Μαῖῖ. ᾿. Ὁ “Ἰμκα βαρροβϑβ δυθσῪ ἡ μοσ ἐπαὺ Ροίοσο 86 Ὀιτίβ οὗ 

Τικο ἴϊ. [Φ6βαβ, νος ἰοοῖκς Ρ]αθ6 ΟΠΪ]Υ δοοϊθηΐα!]ν αὖ Βοίμ|6- 

μδπι, “οβορα πᾷ ΜαϑυῪ 1ἰνϑᾶ αὐ Ναζαγοῖῃ. Μαΐου, ὁπ {π6 ὁοη- 

ἐχαυΎ, Καονγβ ποίμίηρ' οὗ ΔηΥ δοοϊάθηίαὶ! οασβθ οἵ {π6 ὈιρΒ Βαρρθπίηρ 

εὐ ΒοΊΙοΒοτα, ἀμ οἰθαυν ΒΌρροβοβ {μᾶὺ ΦΌΒΟΡ, Ὀυὺ ἕον {86 1ηΐον- 

γοηξίοη οὗ βοὴ μαι θυ αν οἰτουτηβίαποθθ, ΤΟ] μάν γϑίασηθα ἴὸ 

Ψυᾶεα ἴον μἷ8 ρα, ἀπ πουθέοσα τδη θϑυυ ἰαῖκοβ ὑπαΐ, ἀπὰ ποῦ 

41166, ἰο βᾶνθ Ῥθθῃ δῖβ ἀϑὺ8] ρίδοβα οἵ δροᾶθι ἋΑ11] αὐνθιηρίβ ἴο 
ΤΘΟΟΠΟῖ16 {μ686 ὑνγχὸ ΘΟμ γΙοἴΟΥῪ βίδίθμαθπίθ βθθῖὰ ΟΠΙΥ͂ δἰδρογαίθ 
οἤοτγίβ οὐ αὐτί, ἰο πίοι οπα βμου]α ποὺ παρα] βϑὶῪ τϑβοτύ, οὐ ᾿πάθϑα 
ΒῃοΙ]α ταῖμοὺ σῖνθ πὸ ὀχρίδπαίίοῃ αὖ 8]1.} ὅο οι θυμηδοθοῦ τϑῶ- 
ΒΟΏ8. ὅο ἴοο Μουοῦ πα οἰογ8. 

ΦοΘΘΡῈ 88 1 ὈΥ {π6 οϑηβαβ ἰο ΒΟΙΒ] ΘΠ θπι, ΤΠ θτα μ6 βούθ]θα ἄονγῃ 
ΟΥ ἀοιογπιηθα ἰο βοι6]6. Ηδποο Μαύθν γοργθβθηΐβ Ὁ ἃ8 815 α6}}- 
ἴπρ μίαοθ Βαυῦ {86 ἤϊρμὺ το Εἰσγρὺ βοοῦ ὕσόκα οἱ' 818 βου ϑταθηῦ 
ἔποτιθ, 5ὸ {μαὺ 10 Ῥϑοδῖμθ ἐμ γϑαϊϊῳ ἃ ΘΙ ΡΟΓΆΤΥ ομ6. Ηθποθ χ0Κ6 
Τοραγάβ [18 βυρβοαυθηῦ βουθ]οιηθηΐ ἴῃ (ἀ811|686 88. ἃ τϑίασῃ [0 [Π6 
ὈΪδοα οὗ μῖβ δροᾶθβ. ὅϑυοὶ 18 {88 βυλβίδμοθ οἵ {86 βοϊ 00 σίνγθη ὈΥ 
Νεαπᾶοδν, ΕἸ τασᾷ, ΗἩοΐιαππ, ταῦθα, δῃᾶ Ἰᾶησο. ΝΟΥ [5 Ὑ1ΘΒΘ 6 
βαοοοοαοα δοίίον ὑπαπ {μογ.Σ 6 πᾶν ποπθ οὔμοι ἴο οἴδβσ, ὑπουρἢ 
γγΧ86 οομΐδθβ ἰο βοπλθ αἰιβϑαϊἰβίδοϊζοη τυ ἢ, Ῥουθμαρ5 16 δηπα Μαῦ- 
{πον ΤΟ] ονοα ἀϊβογοπὶ δά! ομβ τῖῦι χοϑρθοὺῦ ο {π6 δἰνίῃ δηᾶ 
ἸΩΪΆΠΟΥ οὗ “6505. ΕἰΔοἢ τϑἰαύθϑ οογίαϊῃ οἰσουπιβίδμθβ, ΠΟΥ ΠΡ ΠΟῺΘ 
οἴμου, θθοδιβο 86 ὁπ ἐγαδιθίοι 8 γϑυϊοῦβ ΤΌΥΙΏΒ. 

Μαίί. ἰν. 1---11. ἢ ΤῊ ἰοταρίαμομβ οὗ ουὐῦ Τιογτά ἀγ τϑοοσαθα Ὀγυ 
Τμαΐϊτα ἵν. 2--- 12, ᾿ Μαΐου πὰ ἃ ἀἰθβἜογθηῦ οὐ ἔγοια [μΚ6Ἐ. 

ΤῊ ἔουταοΥ ρἶνοβ 45 {μ6 βθοομᾷ ἰδιιρίδίϊομι ὑπαῦ οὗἨὨἁ νη Υ, δπα {Π6 

γᾷ {8αῦ οὗὨ ἀιαδιίοπ οὐ σου αν σταπμάθαγ; π8116 Πμα]ζα σῖνοβ {86 
ϑοουπα ϑιμιϊοη, ἀπα (86 ἐπίγα νϑηϊγ. 16 οὐδ ἴθ Μαίμον 
βθοῃβ ἰὸ Ρ6 {π6 οογγσθοῦ οπθ, [ὉΓ οπ {μ6 ΘΟΠΕΓΑΤΎ Βαρροβιύον. {86 

Βθοοῃᾶ ἰοιηρίαϊζοπ που πᾶν τοπαογοάᾶ {πὸ {δγὰά βαροσῆμπουβ. 
ΘΟΒ] οἰ θυωδοποσ δοοοηΐβ ῸΥ (86 ΟΥ̓ΘΥ ἴῃ 1πΚ6 88 δι βίηρ' ἴγοτα {86 
τοῆβοϊίου. μον αργορ8 16 1Ὁ ψγ85 {μαῦ ΟΠ γῖϑὺ βῃου α μὰν ἢγϑύ ρῸῃ6 

οαὐ οὗ 1π6 ψΙΠἄογπθββ ἴο Φογαβαίθιω, ἀπ ὑμθποθ ἀραῖη το {886 δΙρἢ 
ταουπίαίη, ὙΒ6η {μ6 ταουπίαϊπ ἀπ [Π6 ΜΠΠάΘΥΘΒΒ πρηῦ ταῦθα 6 
Βιρροβθά ἴο θ6 πθᾶῦ Θ80 οἴμου. Ηδθποθ 1088 οὐάου ΠΔΒ ΓΘ ΘΓΘΠΟΘ 
ἴο [86 ουῤνγαγα ἀβρϑοῦ οἵ (86 ἰδηηρίδί(!οΠ8. 

1 Οὐΐμοαὶ ἘΞ54Υ, ὅζ6., ἐγϑῃ5]αἰοά, Ρ. 48., 1} 186 ὙὙΎΔΗΒ]ΑΛοΥ Β ποίθ, Ρ. 317. 
ΟἸσοποϊορίβομθ ΎπΟρδΘ ἀοΥ υἱοῦ Εν δη ΡΟ θη, Ρ. 85, εἴ 564. 
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Μαίι. υἱῇ, ὅ---10. Ἴ Τιῦΐκα 15. ταϊπυΐθ δθα οἰτουχαβδίδητια! ; ΜΑΡΘΥ 
Τιμιο νἱῖ. 1---10. [τῖιο. Δοοοτγάϊηρ το {16 Ἰαὐΐθυ {Π8 σαπίατοι 

βοῃβ {π6 οἹάδγβ οὗ [86 61] ἴο “6885; δοοογάϊηρ' ἴο χὰΚ6 Π6 ρῸ68Β ἴῃ 

Ῥϑῖβοθ. Τ}18 18 οχρίδϊποα ΟΥ̓ {π6 φῬυϊποῖρίθ φιοὲ γαοῖϊί }67 αἰξεγιίπι 
7,αοϊξ Ρ67 86. 

Μαίί. χυἱ!. 1. Μαεαιίμον τϑοίζομβ ἐποἰιμδίυοῖν, Τλλκα ὀχοζμδίυνεἶψ. 

Τακο ἰχ. 28. [80 Ο ιυγβοβίομη, Φϑγοιαθ, δῃᾷ ΤΠΘοΟρ νυ] δοῦ, [0]- 

Ἰοποϑᾶ ὈΥ ταοϑὺ τϑοθηῦ ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΒ. 
Μαι. χχ. 29---34. ἢ Μαύον βρϑαῖκβ οὗ ὕνο ὈΠπᾶ ροίβοπβ, Μασ 

ΜδιΚ σΣ. 46--ὅ2. με Τακα οὗ ὁπ οὐἷΐγ0 Μαυῖκ 08118 μῖτη θ87- 

Τιακοχνι. 3ὅ---48, 1 ἀπιουβ. Τιαϊκα τοργοβοιΐβ [86 ταῖγαοίθ Δ8. Ῥ6υ- 

ξουτηθᾶ σβθη 6805 Ὅἷ1ἅ8 ΔρΡργοδοβίηρ; Φ6γομο, Ὀοίοσο μ6 θαύογθα 10; 

Μαίον πᾶ Μαγκ αἴου μ6 μεά Ἰ6Ε “ ϑύΐομο. 
1. Νϑυοοθθ βαρροβοβ ἰμαῦ «6508 τοιηδϊπθᾶ βϑύεσὰὶ ἀδὺβ δὖ 

ογίομο, ἀπᾶ ἀυτίηρ 815 βίαν τηϑθ βθυθυϑ] δ ΧΟ ΒΙΟΠΒ ἔσοτα {π6 ΟἸΤΥ 

δηᾷ τοϊασπϑᾶ ἰο ἴῦ ἀσαῖθ. ΤΠ1Β 15 ῬΌΤΟΙΥ οοπ]θούατο, Ββουρ 10 τπίτο- 
ἄποοϑ τ μδῦ τοιηουθδ {π6 οΟΠίχΘἸΟΠΠΟΠ. 

2. ὙἼΉ6 σοὺ ἐγγίζειν, ἐο ἄγαιο πθαν,, βοᾷ ὈΥ 1μα]τ6, 15 δαυϊναϊθηῦ ἴο 

ἐο δε πραῦ. Ἡδθποθ {π6 ἰδπρααρθ οὗ 16 τηᾶν ἱποῖπαθ α͵δο {μ6 1468 

ΘΧργθϑβθᾶ ὉγῪ Μαΐου ἀπά Μαῖ, ἐ, 6. τ μ1]6. μ6 σγχαὰβ δέν πδαν {6 

οἷν. Οτοῦυβ δῃᾷ ῬΆβΒΟῪ Ὀοίῃ σῖγα (818 ταθαπῖπρ ἴο {π6 ψοτῦ, 
4η8 Βοβίπβου ἀπᾶογίακοβθ ἴο ΒΌΡΡΙΥ σπμαῦ {π6Υ ἰοῦ ἀπάοπθ, ν]Ζ. ἴῸ 

βαδίαλῃ ἴ ΟΥ̓ Θχαμαρ]68 ἴὰ ἐμ Νὸνν Τοβίαιηθηῦ δπα ϑαρίυδριηὐ, 

Ῥυΐ Βο μᾶ5 Ῥθθη 8016 0 Ῥγοάσοθ τὸ ἰπβίδῃοο ἔγτοσα {π6 ἴΌΥυΆΘΥς 

ΤιαΚα χῖχ. 29. 15 ποῦ ἃ ΡΙΌΡΘΙ ὁ1Π6, οοιηραγοα γι Μαίξ, χχὶ, 1.; δῃὰ 

48 ἴο {π6 ἸΌΡΙΟαΙ ἀβᾶρα ἴῃ ΡΒ]. 11. ὃ. {παὖ 15. Ἰπορρ] οι ]8. ΤῈ 

πϑᾶρθ οὔ {π6 1 ΧΧ. Βοτνονοῦ 15 ἀθβηῖα ἃπα οἶθατ. ὙΉΏΘΥ ἔγΘα ΘΠ 

ΘΙΏΡΙΟΥ͂ Ὁ ἴον {πὸ Ηθῦτον ΣῚΡ, πθαῦ. ΤῈ6 ῥγθροβίοι εἰς δῇθν {86 

γαῖ, ργθῆχοά ἰο {π8 πηι οἵ {π6 ρ]αθθ, Ἀρρθδυβ ἴο 18 [0 ΒΠΟΥ͂ ΨΘΙῪ 

οἰθαυν ἐμαὺ Τιυϊκο τηθαπὺ ἴο ΒᾺῪ ὑπαῦ “6585 γγχὰ8 ἀρργοαολίηφ «΄ ϑγιοδιο. 

ΘΌΤΘΙ͂Υ δποίμου ργοροβιθ οι που! πᾶν Ῥθθὴ δα δαά [86 1ᾶθα Ῥθθῃ 

{μαΐ 9 6βθὰβ νγχαὰβ ἤσαν “ογίοϊο, ἰεαυΐπσ τ. ᾺΘ Ῥγοροβοά 1ηἰθυργθίδ οι 
15 αππεύαχα! πα [ογοβα. 

8, Βιοίενι, ΕΡτατᾶ, ὙΊΘβθῖοσ, ἀπ οὐμουβ {διπῖς ὑπᾶὺ Μαίμον 

οοια δἰ π68 ἔτγο βοραγαΐθ Βθϑ]ηρΒ, ὁπ6 οὗἩ 10}, νῖΖ. ΜΑΡΚ᾿Β, γχὰβ ρϑὺ- 

ξουτηϑᾷ 85 Ζ6β8 θῖν “  υῖομβο, [86 οὐμοι, νῖΖ. 1 ΚΘ Β, ἃ5. ΒΘ νγᾶβ Δοὰ 

τὸ δηΐου 1. [Ὁ 15 οοχίδ εἶν Μδυμον ΒΒ ἸΔΠΏΘΥ [0 ΘΟΙΩ1Πη6 Θυθηΐβ Ἰῃ 

{μ18 σὰν ; δυΐ [ἢ γα ἅΠον [86 ππίοη οὗ {π6 ὕνχζο βθραγαῦθ ΟΟΟΌ ΠΥ ΘΠΟΘΒ 

768 ἅΓ6 5{1]] σοι ρβ!]δα ἴο δατηϊῦ βοῖμθ ᾿πδοου ΟΥ̓ ἴπ Π5 Τορυθβθηἑδι οι, 

υβοδῦβθ 6 βαὺβ ὑπαῖ Ῥοῦὰ τ γ6 Ῥϑυϊουτηθα ἃ5. εθϑιβ τγὰβ ἀδραγέϊπρ 

οπι ὁ ϑτῖοθο. 
4. Αποίμοὺ βοϊαθίοη νγ 8881] οἷνο ἴπ [88 σγουβ ἴῃ ὙΒΙΟΒ 10 Ὑγ88 

Ῥγοροβϑᾶ: ““ Ταϊίπρ (6 δοοουπὺ οὗ Μαίμθν ἴθ σοπηθούϊοι τ] 
ΜαυΚΒ, τὸ Βοονυα {μαὺ ποῦ τοῦθ ἴῃ τϑϑ!γ ὑνο ΟΠ πα ταθα, ὈΟΙΒ 

τοβίοσοα ἰο βἰσῃύ ὈΥ ΟἸτῖβὺ 88. μ6 Ῥαββϑᾶ ἔγοτη «Γ ϑυΐῖομο [0 «Γϑιιβα- 

Ἰοω. [οὐ 08 ΠΟΥ͂ αὐομᾶ ἰο τ μαῦ 1 βαγ8. 448 «ὕ68ιι8 ἄγειν πῇ ἰο 

Ζεγίολο, ὃ᾽ οοτιαῖῃ Ὀ]1πα τάδ βαὲ ΡΥ {86 ὑγαγβϑῖθ θεσρίηρ. ὙΠΟΓΘ 15 

πο στοιπᾷ [Ὁ βαρροδβίπρ' {παὖ {818 ὈΠΠΑ τηδῃ τγχα8 [86 βᾶπι6 88 Βαγίι- 

1 β'βαε Νοίθβ ἰο ατοκ ἩδΙΊΔΟΡΥ. 
ΜΜ 2 
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ΤΑΘΊΙΒ τηθη οποᾶ Ὁγ Ματῖ. Ηδ ἴβ ποὺ 80 98116, Τύ 18 πού βαϊὰ {πδὖ 
Πο νὰ Βαγίϊηθυβ. Υγ 6 Ὀ6Ι]Ιονα {μαῦ 6 νγᾶ8 ἃ αἰ ἴδυθηῦ ροσβου. ΤΠΘ 
τϑαβοη οὗ [8156 ορϊηΐοῃ 18, {μαὺ Βαγίπηθαβ 15 β814 [0 βᾶνθ ἤθθη ἢθαϊθά 
Ὁγ ΟἸιυϊβϑὺ 88 6 [οἷ Φουίοῃο; πβθυθαβ (86 ὈΠ1πα Ὀδρραν ποίοθα ἴῃ 
Τιαϊκο᾿ Β οβρ6] τϑοοϊνϑά ἢἷβ βίσεῦ ἴτοια οὰγ βανιου ἀγανπρ' πίρ ο 
1μ6 οἷἶγ. Τὰ {ποτ 15 πὸ οοπίγαϊοίίοη Ὀούνγθθη. {86 παγγαῖγοβ οὗ 
{π6 ἰθτοα Εὐνδηρο βίβ. Μαΐϊίμον τοἰαίθβ ὑπὰῦ ΟΠ τῖβῦ ρϑυξουτηθα {Π6 
τ ιρδυ κα 016 τηΐγϑοὶο οὗ ρινίπο' βιρηῦ ἴο ὑσχο ὈΠΠπα τηθῃ ]7Π0 βεὺ Ῥθροῖησ 
ὉΥ [μ6 σαγϑῖάθ δ ῃ6 ἀδβραγίβα ἔγοιη “ ϑῖομο, 8ἃμα γγχ 66 Ὠῖτη. 
αΥς ποίΐϊοθβ Ὀαῦ ομα οὗ {μ686, ΠΟΒ6 πδῖηθ μ6 ρἴνγϑβ  Ὀαὺ μ6 6068 
ποῦ 56 Υ {μεὺ ΟΒγῖδῦ οπ {μαὺ οσοδβίοη μθα]6 ἃ ΠΟ τόσ ὑῃδη ὁπη6. Η]8 
δοσοαηύ ἐμπουθίοσα 15 πού φοπγαϊοίουυ ο Μαυμον Β, ὑμοιυρἢ 10 15 ποῦ 
Βο 1. Τλικθ ἀρδίῃ 1 ΌΥΤῚΒ. 18, {μαῦ {16 νου ὈΘίοτΘ θπίθυησ 

Το γίομο, μθα]θα ἃ ροοῦ ὈΠ]1η4 τϑῃ ὙΠῸ οτ]θα πἀπίο ᾿ἴτθ. 18. ἰδβῦ 
ἱπάϊνι 8} τὰ ΒῸ]]ν ἀΠἴδγθπῦ ἔοτα οἰὐμοῦ οἵ ὑμοβθ τηθηοπηθα ὈΥ 
Μαίμον. Τακίηρ' {πογθίοσ {πμ6 παιραίάνϑϑ οὗ {886 {ῃγ86 Εὐναηρο 158 
τοροίμον, 16 Ῥογοθῖνο ἔγοπι ἔπθπὶ {πᾶὖῦ {ᾳγθ6 ὈΠπα ταθῃ τϑοθινϑα {6 ]ν 
βίσῃῦ ἔγοτα ΟΠ τὶδῦ ἀυχίπρ' 18 νἱβιῦ (ο «ΓΘ 6 [0 --- ὁμ6 Ῥϑέοτθ μ6 θηΐθγθα 
10, δᾶ ὕνψο οἴμοὺβ 85 6 16 [Ὁ τ0,ἢ} 
Ὗς ἃ ποῦ βα.15Π64 ΠΟῪ ὙΠῸ {818 βοϊίοῃ, ἴου {π6 [Ὁ] οιηρ, 

ΥΘΔΒΟΏΒ. 
(α.) Τῇ 15 τηοϑὺ παίαγαὶ ἴο 146} ὉΠ {π6 ὈΠ1Πη4 τηδὴ 1ῃ [ακο πι {86 

ἘΠΠπα τηδη ἴῃ Μαίμαν, ποῦ ἴο αβϑαμαθ {Π61} αἸνουβιύγ. 
(Ὁ.} Τῦ 18 πού παίαγα! ἴο βρροβθ {μαῦ ὑβουρῃ Μαύμονν βρϑαϊκβ οὗ 

ἔνο δΠ1πᾶ τηθη, ποπθ οὗ {μθπὶ 15 Ἰἀθηίιοαὶ τι Πῖτὴ βροῖκθη οἵ ὈΥ 
Τικο. ΥΥο 76 {μουθίου σοιρθ]]6α ο οομθ85. ΟἿΣ 1 Ὀ]]1Υ ἰ0 ΤΘ6- 
οΟμο116 {π6 οοπταάιοίίοηβ οὗ {π6 Εὐνδηρο δίβ ἴῃ {Π18 ρΐδοθ. 1 τὸ 
δἀορίοα δὴν οὗὨ {88 βοϊαίζομβ, 10 ου]ά 6 {μ6 {π|τὰ. ΜαυκΒ σγαρμῖο 
ϑοοοπηΐ, ἴῃ ὙΥΒΙΟΙ {86 ὙΘΥΥ δα οὗ {88 Ππα τηδη 15 ον, τασϑύ 
Βᾶγθ θθϑῃ ἀουϊνϑα ἴγοτη δῃ δυϑ- 1}Π688. [Κ6᾽8 βία θηχθηΐ 4180 6 ΔΒ 
16 ᾿πίθυμδὶ ομαγδοίθυ οὗ δοοῦγδου. Ηδμημοθ {86 οοιη ϊηδίϊοῃ οἵ {ῃθ 
ὑνοὸ ὈΥῪ Μαιίμου οὐ τϑύμον 15 ὑγϑηβίαίου, 15 [886 τοῦ ῬυΌ 80 18. 

Μαῖίϊ. χχὶ. 38. ΤΏ αβδύ ἴγ86 ρϑββᾶρϑβ βΒ6θηὶ ἴο οοῃίγϑαϊοῦ [πΠ6 Πχδύ, 
Αοἰβ 1. 17. } Βαυὺ 6 Βτβῦ θϑίπρ' ἃ ῬΡΆγ 018, ΤΏ Κ6Β 10 ὈΠΗΘΟΘΕΒΑΓΎΥ͂ 

. Χ, 27. {το ΔΡΡΙΥ 411 {86 οἰτοιπηβίδμοθβ Πύθγα ]γ ἰο ΟΠ τὶ ϑύ 
1 ον. 11. 8. γι ἢ ἃΓ6 Βρόκβϑη οἵ {π6 [.6}Υ. 
Μαίί. χχυὶ. 6., ἄο. ἢ Ηδϑῖθ ψ μᾶγθ {6 βίου οὗ ἃ ψοθδη Ὅ7ι0 
Μακ χὶν. 8., ὅζο. καὶ δποϊπίβθα οἂσ [μοτὰ, ἴτοτῃ {ῃ6 αἰογοπῦ Ἐνδη- 
Φοὰ χὶϊ. 1., ο, | ρο!δίβι Νὸο οὔἵο ἄθῃιθβ ὑπαὺ Μαίμουν ἀπά 

ἍΜ. τοϊαΐθ {86 βαῖὰβ ὁσσῦσγθοθ, 4.5 ἴο Φομη πδιγαίνθ, 1 γγὰβ ὁΠ06 
ποῦ ἀπαβι8] ἰο ΒοΙα {μαὺ 1Ὁ τοΐοστθα ἰο ἃ ἀΠἔδγοηῦ ἐγαμβαοίίου, Οτῖσθη, 
ΟΠ γγβοβίοιη, Εὐα μγταῖβ Ζυραῦομαβ, Οβιδπάου, 1 ρμίοοί, ΥΥ ο]ἤ8, 
8} οΟἰδοῖβ ἐμουρθύ 58ο; θαῦ πὸ μϑυιηοπίδὺ 068 80 ΠΟΥ͂, ποὺ δυθῃ 
τον! }]!. 

ΤΉΝ ζΟ]ονίπρ' αἰβουθρθποῖθβ ἄρΡρθαν ἴῃ {16 ἴθ γ66 ΠΑΙΥΔΌΨΘΒ. 
1. Αοοογάϊηρ' ἰο “98η, ἐπ6 πποίϊοῃ ἴοοΚ οΪδοθ οἷχ ἀδὺβ Ὀβίοτθ {ῃ6 

ρΆΒΒΟΥΟΥ ; βμαΐ, δοοογαϊπρ' ἰο Μαΐου δπὰ Μδ, ἔϊσο ἀΔΥ5 ῬΥΘΥΙΟΙΒΙΥ͂ 
ἴο 186 ξδαβί. (866 Μαίί, χχυῖ. 2.; Μακ χῖγ. 1.; Φοηπ σχῇ! 1.) 

1 βεογοᾶ Ηϑιτηθη θυ 08, ΡΡ. 658, ὅ59. 
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2. Αοροογάϊπηρ ἰο {πμ6 τδϑὺ ὕὑνο Εὑνϑηρο]βίβ, (Π6 ΒΌΡΡΘΥ γγὰβ ἴῃ {86 
Βουβ6 οὗ ϑηομ, ΤΟΥΤΩΟΥΪΥ ἃ ἰθρευ. Ῥαῦ «΄0ῆπι ΤΆΘΥΘΙῪ 5808, ““ ἐδον 
για τα ἃ. ΒΌΡΡοι, ὅθ. ΤῈ τιοβῦ παΐασγαὶ βρροϑιθιοη. 15 {Πα 1ὖ 
Ὑγ85 ἴῃ {ῃ6 Πουδα οὗ Μαιίμα δὰ Μαζυ, βῖποθ Μαγίμα νψαιθα δὖ {π6 ᾿ 
(4016, ἃ {πΐπρ ψΒΙΟΒ Ρ6]οπρϑα ἰο {86 Ποβίθββ ἢ δῃα 1 ΖΑΓΙΒ 788 ΟΠ 6 
οἵ {μοβο ἐμεῦ βαὺ αὖ τηϑϑύ. 

8. ᾿Ασοογάϊηρ ἰο (86 βτϑύ ὕνγο Εἰναηρ  θί5, ΜΑΥΥ δποϊπίθα ἐΐο λθαά 
οὗ 6888 ; δοοουάϊηρ; [ο «οἰπ, ἐδ Κεοέ. 

4. Μαεύϊζον δὰ Μδικ 580 {παῦ ἐλ6 αϊβοῖρίο5 αἰβαρρτονθα οὗ {86 
ἀθο,. «Φοδη βονϑυϑὺ βρθδκβ ΟἹ]Υ οἵ «΄παᾶ5 ᾿βοδσῖοῦ στυμῃ]1ηρ᾽ αὖ 10. 

1. Ὑ10} τοραγά ἰο {π6 Βγβί, ϑοίὴθ {πῖπϊς {παῦ Μαεαίμον (πα ΜαΙκῚ 
ἄοο5 πού [Ὁ]Π]ονν {86 οτᾶσγ οὗ 6. ΤΠοΥ που Ἱα ὑμογθίοτα ρ]αοα {Π15 
νιϑιὺ οἵ Φ65885 ἴο Βοίμδῃυ δεξογο τὰ 6 τηθ ποὐϊοοθα ἴῃ Μαΐί. χχν]. 2. 
δο Εὐὔγατά. Βαῦ {Π18 185 Θομίασυ ἕο {π6 ἰαησαδρο ἴῃ (86 ἔουτ- 
ἰαϑηίῃ γουβθ, τότε πορευθείς,  ἸοΟἢ οοππθϑοῦβ {6 γιβιῦ οἵ αδ5 ἴο {Π8 
Ομ οὗ ρυϊοβίβ ὡμηιοαϊαξοῖψ ντι ἢ [6 Βα ρρου. ΟΥ̓ ΥΒ ἀρδῖη, ἃ5 ΒΟΌΙΠΒΟΗ, 
(τὴ {μαὺ Φομπ απέϊοίραΐος τμ6 ἄπηρ οὗὁἩ {86 ΒΌΡΡΟΥ. αὖ Βοίμδηνυ, ἴῃ 
ΟΥ̓οΥ ἰο Ῥτὶπρ' ἰοροϑίμου δπα οομηρϊοίθ 8} μ6 πᾶ ἕο βαὺ {ὰγῦμου οὗ 
Βοίμδην. οοογαϊηρῖν, {Π18 μαυτηοπιβύ, [ὉΠ] οσιηρ Μαίίμον πα ΜΚ, 
Ραΐβ {86 ΒΌΡΡΟΙ οα {μ6 ϑνοπῖηρ' οἵ ὙΥ βαπϑβᾶδυ : ν 116 οῃπῃ αρρα- 
γεοηέΐν, ΔΒ ὯΘ ΒΌΡΡΟΒΘΒ, ὈΪΆ0685 1ὖ ὁη. συπᾶδαν, {ῃ6 Θυθῃϊηρ δου {}|6 
]ΘΊ5} βαρ ραῖῃ. να ἀο ποὺ {μ1πκ βμου βοϊαοῃ βαυβίδοίογυ, δηὰᾶ 
ΔΙΘ ὉΠΔΌ16 ἰο τθοοποῖ]6 ὑπ [ἀπηθ8 οἴνοῃ Ὀγ Μαίμον ἀπα Μαυς οἢ 
{86 ομβ Βαῃά, οοταραγθα σι} Φοῦπ οα {86 οἴ ΘΥ, 

2, ΤῊΘ ΒΌΡΡΟΙ ννὰβ αὖ Βοίμαμυ. [Ὁ 18 ῬΟΒΒ1Ρ16 ο βοῖνα {815 ἀ18- 
ΟΥ̓ΘΡΘΠΟΥ ὈΥ Βαρροδβῖηρ ὑπᾶὖ ΘΙτηοη ὙγὙἃ8 ἃ ἔτΘ πα ΟΥ̓ τοϊαΐινα οὐ {86 
ΤΆΤΑΊΥ οὗ 1,ἀζαυὰβ δηα ΠῚΒ ΒΙβύουβ : ΟΥ ΔΘ Τ]ΔΥ ᾶγα ὕθ6π [86 Βυβθαπά 
οὗ Μαυίμβεα. 1ῃ ΔὴΥ δ 10 18 πού 50 δρραγϑηΐ ἃ8 ΒΟΟΌΣΉΒΟΙ ᾿πη ΡΊΉ 68, 
{μαὺ {π6 δηἰουίδιητηθηῦ νγ8ὰ5 πού ἴῃ 86 μουβα οὗ 1μἀζαῦιιβ βθοδαβα 10 18 
Β814 Β6 νγὰβϑ οῃ6 οὗ ἰβϑῖὰ ψΠῸ τϑοϊηθα αὖ {π6 (800 16; ῸΥ ὅπηοῃ, [,8- 
Ζαῦὰβ, Ματίμα, δῃμα ΜΆΑΓΥΥ τοὺ Ὠᾶγο ᾿ἰνϑα τη {Π6 βᾶτηθ Βουιβ6, 1, ἃΒ 18 
ποῦ ΠΩΡΤΌΡΔΌ]6, μου 18 ῃ6 ἈαΒραπα οὗ Μαχίηα. Οἱ {μ8 ᾿Σο]6 
{π6 16 18 80Ὸ σοπίχϑαιοίίομ ΒθγΘ θούνγθθα {π6 ἴγϑο Τὐνδηρο] δία, Ὑοῦ 
Μϑσοσ {μη ἐμαῦ {86 πᾶῖὴθ Θηοη ἴῃ {πΠ6 πδυγαίνοβ οὗ Μαδίμον 
δηα ΜΑΓΚ νγὰβ οὐὔἹρίπα! ν ἴα Κοη ἔτοτα [μα υ]]., Ὑγῇθ 6 ἃ ΒΙΓΏ1]ΔῚ ὉΠ0- 
ἄομ 15 γϑοογᾶθά, (6 ἰγασιίιοι [Ὁ] ονγϑα Ὀγ {μοβα Εὔνϑῃρ 158 μαυ]ηρ: 
ΤΘΟοΙῖνϑα γδγίοιιβ αἰδύατθιηρ' ῬΑ ΙΟυ]Δ18 ουὐ οὗ (86 ἰγϑηβδοοη τ6- 
οογαοά Ὀγ [μΚ6. 

8. ΤῺΘ διηοϊηίπρ' οὗ {π6 ὨρδΔα τρϑοοχθα Ὀγ Μεύμον δηα ΜαΚ, δπὰ 
οὗ 186 δοῦ Ὀ. «}ομη, ἃγθ ποῦ ἱποοῃβιϑίθηύ. ΤῺ ὑὙγυηδπ ΤΩΔῪ ΠδΥ6 
ϑποϊηΐοα Ῥοίῃ. Τὴ Ἰαΐίου ἀποῦίοη γχὰ8 Ὁποοιηίηοη. [0 νγ88 8Π 6χ- 
ἐγ ΟΥ ΔΙ ΠΘΙῪ τηδυῖς οὗὁἨ τουθύθηοθ ἀπα τοβρθοῦ; νγ 8116 ἐπ6 δποϊηίηρ' οὗ 
186 ποδᾶ αὖ ϑηϊουία γηθπίβ γἃ8 α808]. Ηδτα ἀσαῖθ ΜΟΥ ΘΥ. {Π1ΠῈΚ8 
{πῶὺ {86 ἐχδαϊίοη ΦὉ]Ποσσοα ὈγῪ Μαίμον ἀπ Μαυκ ͵1ἃ8 Ἰστιογϑηῦ οὗ 
{86 ἐοοϊ-πποίϊοῃ. 

4, ΤΉΘΥΘ 18 μῸ ὁρροβίοῃ Ὀοίγγθαμ {86 {Πγ66 1π {815 ῬαῦυϊουΪατ, 
Τμουσῇ «Π0}:π’8 18 {πμ6 τηοσα ἀθῆηϊα πα ραγοα]8 7 δοοοιιηῦ. 

ὙΥ Βοτονον {π6 πδυγϑῦνϑβ οἰδβῃ, 88 πὶ 1., 176 Ῥυϑίου [Ὁ] οσσιησ ἢ π᾿, 
Βίη06 ἢ6 γγ88 8)ὴ ουϑ- μ68585. ΤῊΘ ΟΠ 65 816 1688 δχϑοί. 
ὟΥ 6 ἢᾶγθ ποὺ τεραγάβᾷ Τα νἱῖ. 8θ., ὅζο., ἃ5. ἃ. ῬΆΧΆ1168] ἀοοουπύ οὗ 
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ὅδ4 131διἰ,οαϊ ΠιξοΓ Υοίαξίοη. 

ἔμθ βαῖηθ δποϊπεϊησ, ἐπουρὶ ΟἸγγβοβίομα, ατούϊαβ, ΘΟ] θυτηδοῖοσ, 
Θίγδιββ, Υ οἶββα, Ἐμγα]α, Μιαά]οίομ, ἰοοῖς ἀρορ 1 88 δποίμον ἀ6- 

βουϊρίϊοπ οὗ {π86 βαῦηθ. Βαῦύ {16 ἰΐπη6, 0806, ΟἸΤΟΌΙΩΒίΔ 668, ΔΠ4 Ρ61- 

ΒΟη, Βθϑῖα ἀπαουβίεβαϊγ ἰο Ρο ἀιβοτεί, ΗἩδποο ον ΜΘΥΟΥ ταραγαβ 
ἔμοια ἃ5 βορασϑίθ δῃηᾷ αἰβιϊμού. ΤῈ ἀπο 165. ἅτ ἸῃΒρογα 016 οα 
186 Ὠγροίμοβι5 οἵ ὑμοὶν Ἰδθπαῦγ. 

Μαιῖ. χχνὶ. 8. δε Μαύμονν δβχρύβββθθ ἱπαθβυ ον πμαῦ ΌΠῈ 
Φόμη χὶ!. 4. [15ἰαΐοθβ τ Θχϑοίῃθϑβϑ. 
Μαίί. χχνὶϊ. 21. σδυϑ βοπχθ {μ]πὶς Π6 76 15 ἃ αἸβούθρδῃου θϑύνθθῃ 

Τιακο χχὶϊ. 291. [Μαύμον ἀπᾶ Μαϑιὶς σομηραγθα τι Τα. ΤῺΘ 

δυο ὑσο Εἰνδηρο 58 ̓ πϊπιαΐθ {μαῦ ον βδν]οὰΣ ᾿παϊοαῦθα (16 α]801016 

ὉΥ͂ ὙΠοα Βα τα ἰο ὃ6 Ὀοίταγοα ψἘ116 ϑαίπρ; {π6 Ῥαββονοῦ; Βοσθαβος 

ἴῃ 1μ|κα Πα ἀϊά βο αἴδογ [86 ᾿ἱπϑταοι οὗ [86 βΒΌρρο. ΜΜαπον ἀπά 

ΜΑΥΚ ἄρυθα ἴῃ βίίϊηρ ἐπαῦ ὑμ6 ὑταϊθου γγχὰ8 Ῥοϊηἰθα ουὐ ἀατγῖηρ' 186 
Ῥάββουϑ δῃᾶ Ὀεΐογθ {μ6 ᾿πβυψαϊίοπ οἱἁὨ [π6 Θιιομαγῖδί, ΤΆΘΥ Ἰηβοσί 

Ἐη6 τϑοοχᾷ οὗ [16 ϑανίουν Β δοηγογβαύίομ τοϑρθοίπρ' 0π6 ὑγαιθοῦ αὖ [86 
ἄτα 16 ἴοοῖ ρΐδοθ, τππ8 οαΥγυϊαρ ὁπ. 811 {π6 οἰτοιπηδίδῃοθβθ ἰορ ΠΟΘ 
Δηα γϑβουυΐϊπρ' ποίβίπρ Ὁ]1 [π6 δοοοππῦ οὗὨ [88 Ῥᾷββουϑὺ δῃα ϑαοματσιβὶ 

ΒΒουϊᾷ 6 βηϊβμοᾶ, Βυῦ [μικὸ τοἰαύθβ ἴῃ ᾿ἰτατηθάτϊαΐα οομβθοαίοῃ {86 

Ῥαγυλοϊραϊίομ οὗ {π6 Ῥϑββουϑὺ 8Δη4 βιοματὶβί, τοβουνίηρ (Π86. ποίϊοθ οὗ 
Ἐπ6 ἰταϊζον {Π] αὐὔοστνασᾶβ. Ηδποθ, ἰὼ ρἰδοίηρ {π6 ᾿πβυψαϊοι οὗὨ {ἢ 6 
Θιιο ματῖδῦ θοΐοσ {πμ6 ροϊπέϊπρ' οαὖ οὗἩ [π6 ὑταϊδοτ, Βα ραΐβ 10 οαὖ οἵ 1{8 
ῬΙΌΡΘΙ ογᾶθσ. Ηδ δῃη{ιοιραύεϑ, 

Μαι. χχνυὶ. 17---20. } Τα γδὺ {το Εὐνδηρο] 158 τοἰαΐθ πα οἢ 
Μαῖ χῖν. 12--- 17. {86 πῖρηῦ Ὀοΐογα «6ϑὺ8 βυϊογθα, ΒΘ ρυίοοκ 
Τιυῖο χχῖϊ. 7---1 δ. οὗ [πὸ ῬδέβοΟυ υ. 
“ΟΠ χα]. 1., ὅζο, ὅχο, Τῃ [πα τϑηηθ “08 Βρθαῖκθ οἵ «6885 

οΘἸθὈγαιϊπρ' ἃ ΒΌΡΡΟΥ οα ἐμπαῦ τὶραῦ, Μ᾽ ΒΙΟΩ τησδὺ Ὧ6. 1886 βᾶτηθ Ὀθοδιιδθ 
{πὸ οἰγτουταβίαπορθ ἀγα ΑΚ. ΤΠθτα οαπ 6 {16 ἀουδύ {μαῦ ἴῃ «088 

ΧΗ, 1.) ὅτο., [88 ΨΟΥΥ͂ ΒΆΤ.6 ΒΌΡΡΘΙ 18 ἀββου 64 45 ἴῃ {Π6 ῥῬαΒβαρ᾿ 68 ΤΌΠᾺ 

[η6 Βτβὺ (το Εὐνδηρο δίβ. 186 Ἰ6ρᾺ] ροστιοα αὖ 1 οἢ [Π6 ῬάΒΒΟΥΘΥ 

τγαϑ οο] γαϊθα τγαβ ἰδ6 140 οἵ Νίβαῃ. Ηδϑποθ νγ ᾿πΐοι {πᾶὖ «Γ 6808 

Κορὺ 186 ρᾶββονοσ. οὐ {μ6 πίρμὺ οἵ Τυγβᾶδυ {μ6 1408. οἵ Νίβδῃ. 

ΘΘΟἩ ἰβ {π6 Ρ]αῖτι Θοποϊαβίοπ ἴο τ ἱοι {π6 δοοουπίβ ἴπ {886 ἢγβῦ [ῃγ66 

Οοπρ6185 ἀἰγθουγ Ἰοαᾷ. Βαῦ {μ6 παιγαῖῖνο οἵ Φόμπ ῥγθβθηΐβ ΒΟΓΙΟΌΒ 

ΟὐὈβίδ6 165 ἴῃ [88 ψΑΥ οἵὗἉ {π|8 βίαϊθπιθπί, ΤῊΪΒ δροβίίβ βᾶγβ, πρὸ τῆ 

ἑορτῆς τοῦ πάσχα αὖ ἴπ8 ὙΘΙΥ ὈΘρὶπηϊηρ ΟΥ̓ 88. ἀοβουιρίίοπ οἵ {Π6 

ΒΌρρου. Ηβϑμορ ἰὐ οουἹᾶ ποὺ μάν Ὀθθη {88 Ῥδβοῖδὶ ΒΌΡΡοΣ ψΏ]ΟΝ 

Φεβθὰ5 {μ6π ραχίοοϊς οὗ Αραΐῃ, μα βᾶγϑ (μοῦ {π6 “6.8 πὸ Ὀτουρδύ 
{πη6 ϑανίουν (ο Ριαἴο {π6 στρουηπΐηρ σου {π6 ΒΌΡΡ6Υ σου] ποῦ οαΐου 
186 7παρτηοηί-4}} 16ϑὺ {Π6 0 βμου]ᾶ μὲ ἀ6]6(, διέ ἐλαΐ ἐδιον πιῖρλέ ὁαέ 
ἐδ ραφϑουογ. ΤὨϊγα]γ, [86 πιογηῖηρ᾽ έγου {Π6 ΒΌΡΡΘΥ 15 681168 ἐλ6 »γε- 

γατγαΐϊοηι ΓΚ ἐδι6 ραβδουον, {86 ἄδγ οῃ μοι ΟἸτϊϑὺ βαϊογοα, ΕΟΌΥΤΒΙΥ, 

ἴῃ {Π6 ΘΟΌΥΒ6 οὗ 186 Βρροῖ, [86 ἔδαβί 18 Βῃρροββα [ὸ Ὀ6 811} βαΐαγα: 

- Ἔαγ {πο56 {πῖπρϑ {μαῦ τγο βανο πϑοᾶ οὗ ασαΐηεέ ἐἦ βδαεί." ἘΕἼΒΠΗΙν, 

ἀτοϊα 1μ6 ἀρ ροταομβ γοϊαϊΐηρ ἰο {π6 ἀβροβαὶ οἱ «6885, Ῥιηδίθ 

ΒΡΘΑΪΚΒ οὐ [88 Ῥαββουθυ 88 δἰ ἴμοὺ ἂὖ μβᾶπᾶ οὐ Ἰπδῦ Ῥαρὰπ τμδῦ ταοτὰ- 

ἴησ, Ῥαὺ ποῦ γού ραβῦ: “06 Βᾶνθ ἃ ουβίοτῃ ἐπαῦ 1 Βῃου]α τϑ]βαβθ απΐο 

γοῦ οη6 αὖ [86 ράββουθι." Βισίβυ, [πὸ 4 ἴον {16 ογποια χίοη Ὀθῖαρ 

186 ον 5} Βα ραΐα, ἀπᾷ οὐ] θα ἃ ρτϑαῦ ἀδγ, ταυβὺ πᾶν Ῥ66ῃ 80 βίυ ] θα 



Ῥαββαφέβ ἀρραγϑηέῳ οοπέγαὐϊοίονγ. ὅ8ὅ 

Ῥδοδῦβο 10 οοἰποιαϑα πὰ ἴμ6 ἤγϑὺ ἄδν οὗ {π6 [6ϑέϊγαὶ, οὐ {π6 1διἢ 
οὗ Νίβαῃ. ϑὅυομ ἀγὸ {86 ομιϑῖ ροϊηΐβ ἴῃ Ομ π 8 (ἀοβροὶ μοῦ ρὸ το 
ΒΟΥ {μα «688 οοἸο γαΐθα [86 Ῥάβοθ] βΌΡΡΟΣ οῃ {86 18} οὗ Νίβδῃ, 
ποῦ ου {π6 141 88 {π6 σβὺ ἰῇγθθ Εσθηρ] 185 το]ίβ. 
ΤΉ 15. (86 τηοβὺ Ῥϑυρίθχσϊηρ αἰβούδρδμου ἴῃ {16 (ἀοβροῖὶβ. ὙΠ θα 

Ὑ6 ΘΟΏΒΙΔΟΥ {μαὺ (86 ἀροβίϊθβ σοῖο Ῥγθβθῃηῦ ---- συ θ- σι Π65565. οὗ {Π6 
ΟΘΟΙΠΎΘΠΟΘ --- ρῬαγ ΔΚ ΥΒ οὗ {Π6 ΒΌΡΡΘΙ ὑπ ὺ 5ρϑᾶκ οἵ ---- 1 Β66Π)8 ἴο ἃ 
ἸΤΩΡΟΒΒΙΡ]6 μαὺ {μοῦ ὁπ θ6 80 ἸΤΤΘΟΟΏΟ118016 Θοπἰτἀ]ούοη Ὀθίνγθθη 
Μδυμον δά 9 ομη. Ὑ οὐ 8018 τυῖουβ ΠΚ6 ΜΟγοΥ δηα ΒΙΘοΙς δββιιπη8 
ἤδθγο ἂῃ δβοϊαίθ οοπίγϑαϊούιοι ; ἃπα {86 πϑοθδδιύν οὐ {16 οᾶδθ ΤηΔῪ 
Ῥουθαρ8 δχϑιηρύ (ἄμμι ἔτοπι ΘΘΏΒΌΓα; θα “16 οδηποῦ θ6|16νὸ {μαΐ {868 
ὉΠἀοΥβίθ ἼΠΡΒ. ΟΥ̓ΤΩΘΙΊΟΓΊΘΒ ΟὗἩἨἁ {Π6 δροβί]θβ σγοσα οἵ ἃ Κιπα ἴο τη15- 
ΘΡΡΓΘμ πᾷ ἃ ταδίζοι οὔ ἔβοῦ {πὸ ἴη6 ργββοπί, ΤΠῸΥ ταυβὲ παν Κποση 
8.Π6 Τοιλθι ΓΘ {86 ουθηΐ. [Γὺ γγχὰϑ ἃ Τηϑηλ Γ  Ὁ]6 ουθηῖπρ, {Π6 ΒΟ]ΘΠΊῊ 
ΟΟΟΌ ΤΥ ΘΠΟ65 Οὗ ὙἘ1ΟΒ τησβὺ πᾶν τηϑᾶθ ἃ Ἰαβύ!ηρ' ΤΩΡ ΘΕΒΊΟΙ. ΟΩ {ἢ 611 
τηϊπ 8 δπᾶ Ὠρατίβ. Ηον οου]ᾶ Δηγ οὐ ἐμθηλ ουοῖ ταϊβίακο οὐ ἔογροῦ 
(86 σοΥῪ πὶρῃῦ οα Μοὶ {μον ραγίοοῖς οὗὨ {μ6 ἰαβῦ βῦρρου σι {π6 
ϑανιοῦν --- οὴ. ὙΒΙΟΝ ἢ6 τγ88 βοίγαγϑα ἱπίο 186 βδηαᾶβ οἵ 5:ΠΠ618 9 
Απποηρ {86 ψαυουβ 8 Υ8 οἵ τϑιλουϊηρ (818 οομ γϑαϊούϊομ, ὕνγο οἰδίγη 
{86 ἀροιάδα ῥυϑίογθῃοθ. 

181, Τμαῦ οὐν Τωοτὰ δηίοἀαϊθαᾷ ΌΥ ομθ ἀΔΥ {π6 γιαθ {τη6 οὗ [86 
Ῥδββονου. Ηδ Βαᾷ, 10 15 ΘΟΠοΘΙ γα, ΒρθοΙδ] ΓΘΆΒΟΠῚΒ Ὁ 80 ἀοϊηρ, 

2τα, Ταῦ ἐπ ΘΧρυθϑϑίοηβ οὗ Φομη,  ΠΙΟὮ ἈΡροᾶν ὕο Βῃον (ῃδὺ [Π6 
ῬΆΒΒΟΥΘΥ τγ88 5{1}1} ὑ0 ΘΟΠ16, 8.6 ΟΔΡ8Ρ]6 οὐἨ βιο} 1 θυρυθίβ 08 88 Θ0Π- 
βιϑὺ τι} [Π6 168] ἀΔΥ οὗ {μ6 Ῥδββουϑ, {86 ἀδὺ ἱπαϊοαίθα ὈΥ {π68 
οὔμοΎ Εὐναηρ 1808. 

Οθβυσθὶ] τηᾶὺ 6 ἰδῖκθη 85 {π6 δο]θϑὺ τοργθβοηίαίινο οὗ [Π6 ἢγϑύ 
νίαν ; )ῃα ΒΟΡίηβοι μ88 Ὀγουρμύ ἰοροίμου ἔτοτα γαυοὰβ αὐδιΊο 8 ἀπ 
βοῦ ἴῃ ογᾶθυ. βΊ βα]}ν 411} {μαῦ οδη γἡν 611 ΡῈ βαϊά ἴο δχρίδίπ ὁ“) ομ πη ἰδη- 
συδρθ σομβιβίθηυ τι ἐμαὺ οὗἉ {Π6 βυπορύβίβ. 

ΤΠ6 τηοβὺ 1ἰγϑοία]8. ραββαρθ ἴῃ 186 Π8η45 οἵ ᾷοββ σο (δα {86 
ΒΘΟΟΠΑ͂ ὙἹΘῸῪ 15 ἀπαουδίθαϊν ἐμδᾶῦ ἴῃ Φοἢπη χνἹ]. 28., ὁμέ ἐμαΐέ ἐΐοψ' 
γιϊσἠὲ εαὲ ἐδ ραδβουον,, ἸταρΙ γῖπρ {μᾶὺ οα {86 ἄδν οἵὨ {π6 ὁγ οἰ ἤχου {Π6 
ῬΆΒΟΒΆ] Βαρροῦ μα ποὺ γοὺ θθθῃ θαΐθῃ. 16 τηθϑίποα ἴῃ ΒΙΟἢ 1 15 
ἰγοαϊθα Ὀγ νυϊροιβ Πκὸ Βοθίηβοη πᾶ Τμαύμαγαΐ 18 ἴο οἵνθ {μ6 οχ- 
Ῥτδββίοη φαγεῖν τὸ πάσχα ἃ Μ|ιΔΘ 56η86, ΘΟἸΠΟΥ ἐο 660 ἐδ ραβϑοῦεν 
“,βἐϊυαῖ, Θοταρτιβίπρ [π6 βαυθῃ ἄδυβ οἵ ππ]θανθηθα Ὀγθδᾶ; ΟΥ̓ ἐὺ εαέ ἐἦι6 
ραξεδαῖ βαογίεο5, 1. 6. [ῃ6 γοϊαηίαγυ ρθδοθ- δηα {π8η Κ-  ἴθυτηρβ ταϑαθ 
ἀυτίπρ' ἰμ6 Ῥάβομαὶ ἔδινα. 
Α βοχίουβ οδ)]θοίΐοῃ. ἰο {μ15 οχίθπαθα δοοορίδίίοη οὗ πάσχα “ἸῺ 

φαγεῖν ἰβΒ {86 ἔλοῦ {μαῦ ἴῃ ΘΥΘΥΥ οα86 ΠοΥα {16 Βᾶπλθ Ῥῇγαβ ΟΟΟΌΙΒ, 
Ποῖ μοΥ ἴῃ [86 Νὸνν Τοβίδιηθηύ οὐ [86 ΤΙ Χ Χ.,, 10 ἀθῃούθβ ΒρθΟΠ Δ ΠΥ 
θαΐίηφ 97 ἐδ ραδομαῖ ξιρρόγῦ. ϑοι 88 ὀρροββ {815 ψγ]46 δοοθρίδοη 
Δ]Π6ρο ὑμαῦ 1Ὁ 15 ποῦ ΟὨ]Ὺ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ὧο 5ῃον ἰμαὖ [86 ψοτὰ πάσχα ὃν 

ἐΐδοῖ ταν ἀθποίθ ἐδ ραβϑουεν Κδἰϊυαῖ, Ὀαὺ {πῶ φαγεῖν τὸ πάσχα ΤΑΔΥ͂ 

γοίον ἰο ἐλ τυλοῖο γε ϊυαῖ, ΟΥ δροοίαϊψ ὕο 086 δου ῆσθβ 10} ἔουπιθά 
8. Ῥατῦ οὗ [86 οογθιμομίαὶ οὐ (6 βϑυθὴ ἀδυβ᾽ ἔβαβίύ. ΤῊ]β ὀαπποῦ δ6 
ἀοπο. 

Νοχὺ ἰο {18 15 [88 ρῇγαβα παρασκενὴ τοῦ πάσχα ἴῃ «0}ῃ ΧΙΣ. 14.; 
ΜΜ4 



ὅ80 Βιδίϊοαϊ ΠιίοτρΥϑξαξοη. 

ΠΟΙ 15 γοίουτοα ὉΥ τοδηΥ ο {Π6 “6 δ βαρ θϑίῃ ἐπαῦ οοσυχτοα [86 
ποχὺ ἄγ. [ἢ {Π|8 ψΧΑΥ «]οπ Βδιτηοπίδοβ τι {Π6 τοδί. 
γε τουδὶ ἀθοϊπο δηξουϊηρ οα {886 τοϊπαύθ σοπβι ἀθυαίοι, οὗἁἨ {818 

ῬοΙΡΙοχίπρ φαοβίϊοῃ, Θβρβοίδ! ῦ ἃ8 16 15. ΘΟρΙΟΠΒΙΥ ἰγθαῖθα ἴπ {π6 ἢγβί 
ψοϊατηο οὗ ΤΥ [πἰγοδαοίϊοι ἰο {μ6 Νονν Ταβίαιαθηί, Ὑπὸ ἀΠΠΠου [168 
816 ὙΘΙΥ͂ ρτοαύ ἀραϊπδῦ [Π8 τηοϑῦ ἀρρτονυϑᾶ τηοᾶβ οὗ μαγυροηβίηρ' ΦΌΠῃ 
τἰ ἢ [86 βυπορειδίβ. Υ 6 40 ποὺ {π1η1 {π6 τηρίμοά οὗὨ ᾿πίουργθίδίιομ 
ἴῃ τορατα ἰο {π686 ὑ7ἴ2ὸ ρᾶββᾶρθβ ἴπ [0 (ΠΙΟΒ το {Π6 βίγοηρεϑύ 
ἴῃ ἄνουν οὗ 88 βρϑαίκίηρ οὗ 1π6 ραβοῖαὶ βιρὈ61), οομϑβιἀθγθα {Π6 

ταοβί Ρ]δαβι}16, 18 βαυβίδοίοσυ. ΤῊΘ οὐ]βοίίομβ 1ὖὺ 18. Π8016 ἴο 806 

[ουοῖθ]8. Ὑἥν α ποοᾶ πού βίαϊο {86πὶ οπ {π6 Ῥγββθηῦ οοοᾶβιοῃ, 88 ὑπ 616 

18 ποῦ 5ρδοθ ἰο δηΐου ἰμΐο {Π8 ΨΧ1Ἐ016 ἀπ ββἤ ; ΠΟΥ βᾶν8 Ὑ78 ΔΠΥ͂ Β01π- 

ἐΐοη αἰ οσοπὶ ἔγοτα ἐμοβα ἐμαῦ ματα θθθπ ρσγοροβθα ὈΥ οἰμθυβ. ΤῺῈΘ 
οοπίτααϊοίίΐοη ταυϑῦ θ6 τοραιαθβα 85. 8.11 ἀπτοιηουϑα ἔγομα {Π|6 (ἀο5ρ6|8. 
Ὕγο παηὺ {ἀγίμου ἸΙρηῦ οα {μ6 ροϊπῦ; δοίπρ' ρϑυβαδαθα ἐπδῦ {866 
τησβὺ 6 ἃ Βίθοὐ ἀργτθοαθηΐ Ὀούνγθθῃ {π6 ἀϊβδγοπύ Εὐνδηρ 1808. Οὴ ἃ 
τηδίϊοι οὗ ἔδοῦ {1κ6 {π6 ᾿γθβϑηῦ. 
ΤΙ ἘΠΠΡΊ ΙΒ} τϑϑᾶθυ τὺ δ6 τϑίδιτϑα ο Βορίπβοῃ, Ὑγ8ο, Θαἀορίπηρ; 

πο ταί μοᾶ οὗ οοποι δύϊοη τποβὺ ἴῃ ἴανουν αὖ [86 ργθβϑηὺ ὑϊπη6, ἢδ8 

ΟΔΥΘΆΠΥ ἀὐγαπροᾶ {μ6 βἰδϊοιηθηίβ ἑουαπᾷ ἴῃ ὙἙΒοΐθοῖι, ΟἸβῃδυβθῃ, 
Οποτίοϊκο, Φ848η, Ηοπρβίθηροτο, Κουη, Βαυπιραγίθη- ὐαβιαβ, ΕἸ γάτα, 

ὙΜ 165 616, ἡ οη Απηηοη, ἀπᾷ οἴμουβ. Ηδ τοραγᾶβίῃα ουϊάθῃοθ δαἀπορα 

8.8 αοοϊεῖσε ἴῃ ἴανουν οὐ [π6 Εἰνϑηρ] 5 8᾽ ρογίβοῦ ἀρτθοιηθπί, δμα σχοη- 
ἄοτβ δὖ {μ6 Ἰδμῃσααρα οὗ 1)6 ὙΥ οὐδ ψὸ ταδί πὐαϊη5 [Π6 σοπίγδα!οι!οη, 
Βυΐ Ὅο ΥΥ οἰία δῃᾷ [μοβα Ὑ8ὸ ἀρτϑθ 1 Βίπι, 1 ἴοκο, ΒΊΘῈΚ, Μδυου, 

ΙΘΗ τί, Ηαβθ, ηίμου, Νϑαπάθσ, αν τηϑᾶθ ΟὈ] οὕ! η8 το {88 βο]α- 

ἰοη δἀορίοα Ὀγ Βορίηθοι πο. μ6 ΠαΒ ποὺ ΔηΒΥγΘΓΘα ΟΥ̓ ΥΘΠΔΟΥΘα : 

Βο ἐμαύ [θα 15 20 οδιβ8 ἴῸΣ βρϑακίῃηρ' Ῥοβι νυ οα {16 τηδλίου ; δα 
τὸ ἄποιυ ἰμαὺ ΤΒΟΙΌΟΚ, οπα οὗ {μπ6 δ16βϑῦ δχρομθηίβ οἵ ΒΟΌΙΒΟῊ Β 
ταϑίμοά οἵ οοποδίϊομ, μα8 δραπάοπϑα τὸ {Βγουρ {Π6 ἔοτοο οὗ ΥΥ̓ εἴὖ- 
Ζ6}᾽ 5 ἀγρυτηθηίβ. [ὑ 616 {πουθίοσο ἴο 06 ψιβμθα {πᾶ {86 Ἰοαγποὰ 
Αταθυΐοαῃ Βαιτηοηθῦ δα βροόίκθῃ 1688 ΘΟ βἀθ ΠΥ οἵἨ Ὠ15 βοϊ υὐλοι, 88 
Ἰοπρ᾽ ἃ8 ΤΠΔΠΥ͂ σοοα Ἰπᾶραβ οὗἨ δυϊάθποθ σϑοίζοῃ 16 ποιζμθν βυβοϊθηῦ 
ΠΟΥ δίχα]. [ νὰ Ὀοανθᾶ ὑμαὺ ἃ τὰ] οοπίγααϊοίίοη. οχϊβίθα ΠΘΙΘ 

Ῥοίνψϑοη {86 βυποριϊδίβ δῃᾷ “ομη, ψγχ6 βμου]α ππαουβίθα!υ ρον {86 
Ῥτθΐθγθμοο (0 (16 Ἰαίοι,, ἃ8 ΝοαπαΘῚ ἅοΘ68. 

Μαῖίί. χχν. 84. ἢ Μαύμον μᾶ8 υἱμοραῦ ταϊηρ] αὶ στ ρ6}}: ΝΜΔΤΚ, 
Μᾶαγκ χν. 28. ᾿- γιϊπφίοα τοέμ ταγγγῆ. ἴὰ Μαίίμον, 1μΔ0}- 

τᾶ τοαἂβ οἶνον ἰηβίοδα οἵἨ ὄξος, τοἷηθ ἴον υἱπόσαῦγ. Ἐαὺ {818 
ταῦκου Ππ|16 ἀὐδδϑυθποθ, δ8 186 Ἰαὐίοσ σγοσα τηθϑῃβ ἃ }007., οἤδαρ, αοἱά 
εἶπε, ΤΏΩ ἀδγθπσα [168 1π (Π6 δοσοιηΐβ πιπσίοα τοἱξᾷ σαὶ (Μαίι.); 
γεἴησίο τοὶ τιψγνῖ (ΜΑ01). Ὑμλ6 παρ] θα τ Τὰ ΥΤΤ νγὰ8 ρίνθῃ 
ἰο οΥὐἰγαΐηδ]β το Βα ΡΥ τπθ. ΜΊομ86118, ΕΠΟΒ ΠΟΤ, ἃπα οΟὐμ 8 Βὰρ- 

Ῥοβα {πᾶῦ {π6ὸ τθοὶς ἰγαπβίδίου οἵ Μαϊθν πηϊδύοοι {πμ6 ΟΠια]46θ 
νοτᾶθ. Μογοῦ {10 ἰμαῦ τγ μάνα {86 ἴγαοθ οὗ ἃ ἰαίδυ ἰγδἀϊτοι ἴπὰ 

Μαιμονν ΒΟ. οοηνογίθα σιγᾷ Ἰηΐο σαϊί ἔγοτη. ἃ υϑυλβοθποθ οὗ 
Ῥβαὶ. ᾿ἱχῖίχ. 22. πῃ Βδιτηοηῦ ΜΠ {818 146, Μαίμ6ν τοργοβοιίβ {Π6 
βανίου ἃ5 το αβιηρ [86 ἀτιπῖς Ὀθοδιιβα οἵ 18 μα ἰαβίθ ; ψ 816 Μαγκ 
ΒΆΥΒ {μαὺ μα ἀϊα ποὺ ϑυβῃ ἰδβίβ 1 θθοᾶιβο ῃ6 ὑγου]α ποῦ θ6 τϑπαδγθᾶ 

ἸΠΒΘΏΒ1016 ἴο ραϊθ. ΤῊΘ ἰαΐδϑυ ἰσδατίοι οοπγοχίοθα {π6 ργθβθηίδθίομ οἵ 
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πα ἅτγιηῖς ᾿πἴο δὴ αϑτουὺ δπᾶ 11] ἰτθαϊπηθηῦ. ὙΉΘΓΘΒ 15 τοῦ ἴο ἤφνουτ 
[η158 βοϊαϊίίοη. [Ὁ 1 Β6 τοὐβθοίβα, νγγχα (ὁ ποῦ 866 ΔΠΥ͂ ΒΒ ΔΟΙΟΤΎ τηοθ 
οὗ βοινίπρ' {π6 οοπ γϑα! οἴ! 0}. 

. Μαῖϊ. χχνὶϊ. 44.  Ηδγο 186 ρ]υταὶ 185 αδοᾶ πα θβπιίοὶν Ὀγ Μαίηον. 
Τικο χχῖϊ. 39. [1μὰκο μ65 {π6 βπρΌ Αγ, ὨΙΟΝ 15 ῬΥΘΟΙΒ6. [10 15 

ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΤῪ 8Ππ4 πηπαύατα! ἴο τϑβοσὺ ἴο [π6 Βυροίμθβὶβ οὗ π6 οἷάδσν 

Βαχστηοηϊοίβ ἐμαὶ μοί αὐ χυβὲ τον] θᾶ «68π5, μαΐ δου σασαβ ΟὨΪ]Υ ΟΠ6. 

Μαῖῖ. καυὶϊ. δ4. πο 8} οἵ τοιλονϊηρ' [Π6 Δρραγϑηῦ Θομ τϑαϊοίοη 
Τικοχχῖ. 47. [15, ἐμπαῦ 1ῃ [μ6 ἔοτταου ἰαχύ ὑμ6 βοηΐθποθ αἰζογθα 

ὉΥ {86 σοπέυτίοπ πᾷ {μϑτὰ ἐμαὺ ὑσοτθ τΊῸ ἰτὰ 15 σίνθῃ ; Μγ8116 ἴῃ {Π6 
Ἰαϊίου ψγὸ αν 86 ψογᾶβ αὐἰοτοα ὈγΣ [86 οσοπίασίοι. ἀἴοθμθ. 6 6θη- 

τατίομ ρᾶγα δχργθββίοι (0 Ῥοίῃ ρῇγαβϑβ, Ὑγ8116 ϑϑοῦ οἵ {πΠ6 ὕτο Τνδῃ- 
ρο]1ϑἰ8. μα. ΟἿΪΥ ρίνθῃ οὁπ6 οὗ ἔμθπι. “ΠῚ. βοϊαύϊοπ 18. ΡΠ ἤοῖα] ἀπὰ 
Τογτορᾶᾷ. ὙΥΆθη ΤΚὸ βἰδίθβ {86 ϑχοϊαυηδίίοη οὗ {η6 οϑηθασιοη ἰο Ὀ6, 

οογίαϊμἶῳ ἐΠι8 τῦαβ α γἱφἠίθοιιΒ πιαη, ἈΘ οἴνθβ 1 ΠῚΒ ΟὟ ὙΕΥ πὸ 

δχοϊασαδου ψ ϊοῖ Μαύμον τοργθβϑηίβ [0 θ6, ἐγμίμ ἐιὶ5 τοαϑ ἐδ δοη 

906: Θυᾶά. ΤΟΥ τ γθ ποὺ το ἀἰἴδυθηΐ αὐίθυδηοθβ Οὐ (16 ΟΘΏ ΌΣΟΙ, 

δαΐ οπα δπᾷᾶ {π6 βαιηθ, {86 ἀϊνουβιῦν Ροίηρ αἰἰειαΐα᾽α ὕο {π6 γϑβρθο- 

ἔνα τυϊθοιβ 80 σῖγα ΟὨΪΥ ἐλ ςμδεέαποθ, ποῦ {Π6 ἐρδιδϑίηια σεγύα. 

Μαίί. χχνὶ. 69., ζο, ἡ Τπαὺ Ῥοίον ἀοπϊθα 18 Μαβίου. {μτῖοθ 18 δἷς- 

ΜδαΙΚ χῖν. 66., ὅο. [| βιτηθᾶ ὈΥ 811 {μ6 Ἑὐνδηρο]βίβ, [πὶ {Π15 γθβρθοῦ 
Τρ χχῖϊ. δ4., ὅο. [{π6 0} ἀρτθο. Βυΐῦ ἴῃ τορασᾷ ἰὸ ναυΐουβ ἀ6- 

Φομη χυῖ. 1ὅ., ὅτο. } ἰα118 Θοπηροίβα για {8656 ἀθη1815, {πο γα 18 ἃ 

Ῥουριδχίηρ' ἀπθγθποθ Ηρ 16 15 ἀπο] ὕο τθοοπο1]8 {π6 βγβῦ [ᾳγΓθ6 

ΟοΒρ615 ὙΠ ἐπϑιηβοῖνϑϑ, δι σῖτα [86 ἔουσίμ. ὙΤῊΘ Τσοαβίοῃβ ΜΠ1ΟὮ 
σάν υἶβ ἠο {π6 ἀδπίαϊβ, ἀμᾶ {86 ἸοοΔ}11688 ΤΆ ΘΥΘ {ΠΥ τοοὶς Ῥ]806, 
ΒΡΡΘαΙ ἰο οἰαβἢ. 

150. Α,5 ἰο ἐμ8 ρῖδοθ οὐ Ῥείεσ Β {8τθθ ἄθῃϊαῖ8, Τὴ βγβῦ {8766 
Εὐνδηρ  ἰββ τοδί {παῦ “658 γγχὰ8 164. ἀνγαῦ Ὀοιπηᾶ ἴο (ὑδαρια8, [Π6 
ΒὶρᾺ ῥγιθϑύ, θθέοσθ τ ΒΌσα, ΟΥ ἴῃ 058 ρϑίϑοθ, {Π6 46}188. Τοο]ς Ρἰ866. 
Βαὺ οβπη ἃρρβδιβ ἴο ΒΥ ὑμαῦ {μ6Υ μαρρϑῃθᾶ ἴῃ {88 Ὠουβα οἵὗἨ Αππδβ8, 
[απ μου-ἀπ-Ἰὰνν οὗ (δία ρ 88. 

οτηθ γαβουῦ ἰο ἰταηβροβιύίοη. ΤΠὰΒ ΒΟΡΙΏΒΟΠΗ 8805, ὑμαὺ Ῥοίδυ 
τητίοο ἀοπὶοᾶ “6505 Ῥοίοτα (ὐδίδρμδβ, Μαί(. χχυϊ. ὅ7, ὅ8, θ9.---Τ7ὅ. ; 

δ. χσὶν. ὅ8. ὅ4, 66----72. ; 10Κὸ χχπ. δ4---62. ; οΠῃ ΧυΙ!. 18---18, 

28---27. Ηο ρμίαοοβ Φόμη χυιῇ. 19---24. αὐἴον {{λπ [πγθο ἀθῃ1818, μ ΘῈ 

655 τψαϑ δαΐοσο Οὐδίδρῃδβ ἀπ ὑμ6 βδημϑαττη, ἃπα σϑπάθυβ [Π6 δογιϑὺ 
ἀπεστείλεν ἴῃ ΦοΒη χυη, 24. Όγ ὑμ6 ρῥΙυροτγίδοὐύ λαά βεπέ, Ὀθοααθθ Π8 
ἐπῖη κα 1 ῬΘ]οΩρΒ (ο {86 {π|6 ῬΓΙΟΣ ἴο «6888 βσβῦ δρρθδῦδῃοθ ὈθίοΥΘ 
Οδίαρμαβ, Βαΐύ [88 οὖν οοπποοίοα ν1ἢ ἀπεστείλεν, ΟΥ δὲ Ὑ]]0ἢ ΟΥ̓ ΠΘΓΒ 

τοδί, οἵ καὶ, 18 δάγοιβα ἰο {π18 το μἀθσηρ ΤῊΘ τἹρῦ γϑδαϊηρ' ἈρρΘαΓΒ 

ἴο 8 ἰο Βα οὖν ὙΠΙΟΒ 1,Δομτηᾶπη οχμῖθιῖ5. [Ὁ 18 {π6 ταοσο αἰ Θυ]ὐ 

οῃ6. Δὲ πᾷ καὶ 416 τηϑῦϑ οουγσθοίΐοπβι [Ὁ {86 {τὰ8 τϑϑάϊηρ ΤΈΥΘ 

ἀπεστείλεν ΒΡ Ιγ, πῖϊπουῦ ἃ ραγίϊο!8 οὐ Θοπ) ποίϊοπ, γγχ6 ΒΒοα]α δαορύ 

πμ6 ορϊπίοπ οὗ ἔμποβ ψὸ τϑπᾶου {86 γϑυῦ ἴῃ {86 ραροτγέθοῦ ἴθηβο, δπᾶ 
τοῖου [86 δοὺ ἰο 8. ροϊηύ οὗ ἰΐηθ ρυΐου ἰο {86 οοππθοίίοῃ πὶ ΜΓ ΒΔΟΒ 10 

βίαπᾶθ; Ὀαὺ ἐβουρῃ ΤΊβομβδπάουε μα8 {π6 σοι ΄οπβ, 16 Ῥ6|1θνθ {παῦ 

[86 οτηϊββίοι οὗ οὖν ἀτοβα ἔγομα {μ86 ρογοοϊνοαά ἀπ οαγ.. Οπ {π8 οἴποῦ 

παπᾶ, Ἐοραϊρον ΔΤ Πρ 65 μη ΧΥΙ]. 19---24. ἃ8 Ῥαΐίοσθ ἀηπαβ, δέου 

Ῥοίον Βεᾶ ἢτϑὺ ἀθηϊοα 9 6βὺ5 Βοίοσα Οὐδίαρμαβθ; Μ8116 6 ρἰδοθβ Ῥοίου 



δὅ88 1 διοαῖϊ Ζηξοεγργείξαξίοτ. 

βϑοοπᾶ δπᾷ {πϊτᾷ ἀοπῖαϊβ θθίοσα Οὐδίαρμδβ ἀπ {π6 ϑδημθασιμα, ΘΟ γα 
ἰο Βοβίπβοηβ τωϑίμβοά, ΟἸδυβομ, ἀρϑῖτι, ρίαοοβ {86 {το ἀθηΐαΐβ οἱ 

Ῥρίου ἴῃ {π6 ραϊδθθ οὗ ἀππᾶβ, δ᾽ ψ ΒΊΟΝ } 688 τγγὰβ θᾶ δυγαν [0 

Οδίαρμαβ. Τμυβ Φομη χυῆ!. 19---24. ἅτ6 ἃ Κἰπᾶ οὗ ραγθῃμεβῖβ, βμον- 

ἴὴσ ἰπαῦ 6 βοοοπά δπᾶ {μἰγᾶ ἄθηϊα]β ἴο0Κ ρἷδοθ Ὑγ8116 δ 658 Ὑγ88 

Ῥοΐηρ ἱπίοστορσαίθᾶ. ΟἸαυβθη ἔΌΠΟνΒ «Γοἢπ, οοτγθοίϊηρ {π6 οΟΥΠΘΥ 

ἔθτοθ ὉΥ Βῖτα, ἴογ Β6 δᾶτηϊβ ὑπῶῦ ΤΠΘῪ τοίου Ῥδίθυ᾽β ἀθῃῖα}8β 10 {16 

μουβα οὗ Οαἴδρμαβ.: Οἰμοὺβ θεϊῖουθ {μαῦ {π6 ϑχαγαϊμδίίομ ὈθῇοτΘ 

Απηδβ, ἰο ΜΒΟβα Βουιβα 9 6808 γ185 βγϑῦ (Δ ΚΘΏ, νγὰ8 ῬΓΘΠ ΤΑΙ ΙΕΤῪ πα 

τηξονταδ, [ἢ οοπααοίίπρ' μἴπι {ποὺ 186 Ὀαπᾶ ββοιαηϑθᾶ ἴο μβανϑ δοίβα 

οὗ {πεῖν οσσῃ δοοοτᾷ. Απᾷ Φομη χυὶ!. 12---24. 15 δπ δοοουῃύ οὗἨὨ {818 

Βοατίηρ;, οπἰ θα Ὁ {88 οἶμον Εἰ νδηρο!δίβ, ΤῊ τιθηάοη οἵ Αι ππδβ 88 

ἐμο Κἰσῇ ργίοδέ ἴθ ποῦ δὰ ᾿πβαρθια 16. ΟὈ]θοίλοπ, Ὀθοδιδα ἢ8 Ὑ788 18. 

νίοαν, ἔμ παχὺ ἴῃ ἀἰρηῖνυ ἴο Βἴτα, ἀμ γἱοο- ρυθϑ ἀθπῦ οἵ [π6 ϑαπράτσιμη. 

Ἡδτο ῬείδυΒ ἢγβί ἀθηΐαὶ 15 ραὺ ἴπ {μ6 βοιβα οἵ Αππαβ. αὖ βίποθ {Π6 

181}. δηᾶ 2δ.ἢ νϑῦβθβ οἵ Φοῆπ χυἱἱ. 5Βμονν ἐπα Ῥοίθυ ὑγἃ8 ἴῃ {Π6 ΒΆτη6 

Ῥἷδοθ θη μα παϑᾶθ [18 ββοομᾶ δηᾶ {μιγα ἀθη1418, 10 18 μουθ αϑϑαμηθα 

Ἐμαΐ Απηδ8 πᾶ (ἰδἴαρμαθ οοουρὶαα ἐμ6 βαπὴβ βοσβθ Οὐ ραῖδοθ ΤῈΘ 

“γογᾶβ οὗ Φόοβη χυῖ!. 24. ἀγ6 8ῃ 1ῃβαροτδ]8 Ομ) θοίίομ ἴο [Π15 ἀΒβΌτΩΡ- 

ἴομ, ““Αππα8 δοπὲ ἢΐηι ϑοιπα ἴο ΟἈαρ45," συ βῖο οου] μαγάϊγ Ὀ6 

Ῥτϑαϊοαίοα οὗὨ ρβϑύβοῃβ ᾿ἰνίηρ' πῃ {Π6 βᾶτηθ Ποῦβθ, 
Ἡτο ᾿γ16 818 οὈ]]ρβᾶ ἴο οοπίθββ ὑμαὺ [88 δχαμιϊηδίλομβ οὗ «} ΘΒ 88 

ἴο ὈΪδοβ δπᾶ ογᾶδι ἴῃ οοππθοίϊοῃ γι {88 ἀθη18185 οἵ Ῥοίου οδηποῦ ὈθΘ 

ρα βίου δυτδησοᾶ οὖ οὗ [π6 ἴοαΣ (ἀοβρθῖὶβ. Υ 6 νγαμῦ βογὰθ ρδγ- 

ἐἰουΐατα ΜΈ ϊοι που] ῬγοθΆ ΡΠ]. τοῖο {ποτὰ 411 οἶθαν δηᾶ ρἱαῖῃ. «{οἤπ 

αρρϑατξ ἰο ῬΙαοα {π6 γϑὺ ἄθηῖαὶ Ὀϑίοσθ ΑμμΔΒ: {ΠπῸ βοοοπᾷ δηᾶ (τὰ 

ἐέω: Οαἰαρμδβ; ΜΜ16 (86 ἢγβύ ἴμτθθ Εὐνδηρ δῖ ρίδοθ 8}} Ὀαοίοτθ 

ΔΙΆ Πἃ 
ὁπ. ΛΔορογάϊηρ ἰο. Μαύίμον, Ῥαϑίοσ νγαὰβ βτπρ πιπουΐ, ἴπ [88 

8811, το Β6 τγὰβ ομδιροᾶ ὈΥ ἃ τιδία βαυναπῦ 1} ᾿ϑίπρ οη6 οὗ 

ΤοθυβΒ 0 ]Πονθσβ, δηᾷ ἀθηϊοᾶ ᾿. Αοοογάϊπσ ἰο Ματκ, Ῥϑίου νγὰβ ἴῃ 

[π6 βαπλθ Ῥίδθθ, ϑγβθπ μα] θηρϑᾶ ὈΥ {π6 πιαϊα βουνϑηῦ, ΨΥ ΏΙΟΏ ραν6 

χἶβα ἰο ἷβ ἢτϑί ἀθηΐϊαὶ. [Καῖ τϑϊαοη ἀρυθθθ βαβδίδηθα γ. Αο- 

οογάϊηρ' ἰο Τομπ, 10 τα {π6 ρογίθυθεβ ὙΠῸ οἰ ]θηροα ᾿ϊτα ὁ {818 

οοοαβίοῃ, Βαΐ {18 δροβίίβ. τϑργββαπίβ ἴτη 88 βέαπαϊηῳ ἈΠΑ ὙΤΑΥ ΤΏ] ΠΡ 

Βΐμηβε 7, Μαίίμον δπᾶ 1λ|ῖκα ΒᾺῪ Β6 νγ8β δἰξέϊηφ αὖ ἴμ6 ἔτθ.0 ΤΠδ 

βουν ἀμἴδυ βσ ΒΗ ἴὰ {μ6 τγοτᾶβ {π6 τηδ]ᾶ 18 γθρυθβθηΐβα 88 ΔΎ ΒΒΙ ἢ; 

ἰο ἴτω, δπᾷ τλοσα ταδίθυ δ] ἴῃ [π6 Δηβυγ τ 8 ρῖνϑβ ἴο μοῦ. ΜΑΡΆΘΥ 

[88 οὐκ οἶδα τί λέγεις, “1 Κπον ποῖ ψιμαῦ μου βαγοϑῦ;" ΜΠ οὐκ 

οἶδα οὐδὲ ἐπίσταμαι τί σὺ λέγεις, “1 πον ποῦ ἈΘΙΤΆΟΥ τπαογβίδμα 1 

ψ μα ἰμοὰ βαγοβῦ: θα ΤΚ6 μ68 οὐκ οἶδα αὐτόν, “1 Κπονγ Βῖμὰ 

πού; ψΏ16 Φομη μᾶβ οὐκ εἰμί, “1 ὅτὰ ποί.ἢ 
τᾶ. ὙΠοα μα Βαᾶ ροπο οὖ ἰπΐο {π6 Ῥογοῖ, 8πούμβι ταδ]α Βα Βῖτα 

Δ ομαγροᾶ Εἴτα πὴ Ὀδίπσ ὁπ6 οὗ 6588 [Ὁ] ον ογβ, θαῦ ΠΘ ἀδηϊοα 

ψΠ δὴ οαίῃ. ὅ'ποᾺ 18 Μαιμον Β δοοουπί, ἀοοοταϊπρ' ἰο ΜΆΓΚ, ἐἠό 

ϑαηι6 ταυϊᾶ 58 Ἠΐτη ἀραΐῃ, ἀπα βαϊ {μαῦ 6 γγὰ8 ὁπα οἵ ἴμθῃ, δπα δθ 

ἀοπίοα ἀραῖη. Τρ Κ6 τϑργθβαπίβ Ὠΐἷτα ἃ8 Ομ] θηρ δα ὈΥ͂ Δπούμ ον ῬΌΓβΟΙ, 

α ηιαῖο ὨοτΘΥΈΥ, ὙΒΙΟΙ 1οα ἰο μἷβ ἀδηῖα! οὗ 6βὺ8. ἀἀσοογάϊπρ ἴὸ 

Δ αδίθπογ οὐδηρ ]ογατα ἰΔθα]α πορίϊοοο, ΡΡ. 168, 159, 



ΤῬαφβασθδ αρραγεηξίψ οοπέγ ααἀἱοίογ. δ89 

ΦόΒη, μ6 "γαϑ βίαπαϊηρ' δπα τγατταῖηρ' Βίταβοὶ ἢ, θη ἐΐθν δαϊά (εἶπον), ἢ 
ςς Αχέ ποῦ {ποι 4180 ομδ οἵ 815 ἀ150101685 ἢ το βοὴ 8 το ρ]164, “51 δῖὰ 
ποί,, Ηδτο Μαϑῖκ 15 αὖ γαιίδπιοθ τὰ Μαΐου δηα ἐοηπ. [Ὁ ψ}}} 
ποῦ ἄο ἴο 5 ἐμεῦ [86 ὁπ6 πιδβῖα ψ1ο Βρ0 ἰο Ῥϑίθι' ὑ 106 18 ΟὨ]Υ͂ 0Π8 
οὔ [86 ὕνο ταθυθουθᾶ Ὁ Μαίίμον, {ποτ Ὀθίπρ ἴμτοο μα] ηρ65 οὗ 
Ῥρίδυ, ομα ἔγοιη ομδ τηοδία δῃᾶ ὑγγχο ἤτοι ἃπούμοσ. «00 Βρβδιίκβ 
ἀμ ον 88 πὶ οὐαυ  Π655 Οὗ {Π6 ἀδιηβ6ὶ ἐπαὺ Κορύ 186 ἄοοσ. [{ 

ΒΌΡΡοβθ ὑπαῦ [μ6 βᾶπλθ τηϑα ομϑ]θηροα Ῥορίοι αρϑῖπ, ἔλθη ΜαύθΠοΥ Β 

ἄλλη, αποίϊιογ' ταολᾶ, ῖΒ σσοηρ. ΤῊΘ ὑνγο ἃγ οδυίδιη]ν δὖ ναυθῃο8 1η 

τοραχα ἰο {86 ἄδτηβθὶ, ὙΥ̓ΒΙΟΙ 18 τιριῦ, οὐ τ μοίμον οἰσμου Ὀ6 80, Ομ 
ἄοεδβ ποῦ αῇοτγά 8 [86 τβθϑῃβ οἵ Κπονίηρ,, θθοασβα 86 Βρ68Κ8 σθΠΘΤΆΠ ]Υ͂ 
8:η8 ψΔΡΊΘΙΥ οὗ [16 οσοεβίοῃ ἡ Β]Οἢ 164 το 186 βθοοπᾷ ἀθῃῖαὶ. 

Ατὸ Μαίδμον ἐπα Ματῖ αὖ ναιίϑηοα 4]58ο ἴῃ σϑἰδίίοῃ ο {π6 η͵δοθ ἢ 
ΤῊ ἔουταον βαύ8 ἰμαὺ Ῥοίθυ ἢδα ροπθ οαὖ 1ηἴο ἐλό ρογοἶ, πυλῶνα ; [μ6 
Ἰαύξον ταῖο {π6 προαύλιον, ῬοτῸΒ, ΒΟ ίηβοι ἀπᾶ οὔμουβ 0611 τ8 {πᾶ 

[Π686 ἃτ6 186 βᾶτη6, δαΐ 0818 15 ἱποουγθο, ΤΈΆΘΥ σσοτα αΠἴδτοπῦ Ὁ9]40685. 

Τῇ να βοραιαΐθ Μϑικ χίν. 69. ἔτουη. γϑῦβθ 68., 7οἸηΐπο {π6 Ἰαύίεν {0 

ψ8μαὺ ργϑοθᾶθϑ, 88 Ποθαϊρου 4068, γχΘ τηὶρῦ οοπ]θοίαγο {μα ΜΑΙ ̓Β 

παγχοίῖνα ἄοθβ ποῦ ἱπιρὶν ψΠΘτΘ Ῥούου υγᾶβ, ἴοΥ Ἦ6 τῶϑὺ πᾶνα αἰζεγθα 

[15 ροβίίζοπ μοΐοτο {π6 ταδὶ δἀἀγθββϑᾶ τ ἀσαῖθ, Υ̓ 6 ὀοπίθϑβ, μου- 
δυϑι, ἐμπαὺ {μ158 σοπ͵θοίατα 15 ποῦ Ῥγοθᾶ0 16, ἀπ 566. πὸ τηθίβοα οἱ 
ΤΘοομ οἰ ]πρ' οη {818 ροϊηῦ Μαύμθν δμᾷ Μαγκ ϑχοθρὺ ὈΥ ῇβσμηρ, 

[μα ὁπ6 οἵ {ποτὰ Βρβᾶκβ ἰουβϑὶυ ἂπᾶ ᾿πϑχδοῦγυ, ροίῃ τπαθϑῃϊηρ' [816 βᾶπιθ 
βροῦ ὈὉΥ πυλών ἀπᾷ προαύλιον. 
Μαϊμον δᾶ Φόομ ἄϊβαστοο. ὙΥ116 186 ὁπ βἰαϊθβ (μαὺ Ῥοίβθι πᾶ 

σομ6 οαὖ ἰηΐο {π6 Ῥοτοῖ, {μ6 ἰαὐέον ὑπαῦ μ6 νγὰβ βίδῃαϊηρ' ἀπά νγατταϊῃρ, 

ἢΙΏ561} δ θοίοσο ΠΒονονοῦ Ῥοίοσ 6Γ6 1ῃ {π6 προαύλιον οὗ ΜαΤΚ, 

1π6 μοαῦ οὗ {π6 ἄτα ταϊρῃῦ σοι δίχα, αμα βὸ Μαις βυρϑύδῃια! 
δοοογᾶβ πιὰ Φομπ. Ηρθπορ Μαιονβ πυλών 15 Ἰπαχϑοί, 
4. Αἴου ἃ 06{6 [86 Ὀγδίαμουβ ομα]θησοα Ῥοίοθυ, ἀπα μ6 ἀθῃϊθα 

ἀρεῖ. 80 Μαίον δββοστίβι ΤΠ βίαίθιηθηὺ οὐ ΜαΤΙς 18 δἰπηοϑῦ {Π6 

βᾶπηθ. Βυὺ ΤΚ6 5808, ὑπαῦ Φέου {π6 ἰᾶρβθ οὗ δῃ ΒΟᾺΪ, βοῖλθ οἴμῖ 

ῬΘΙΒΟμ ὙΘΠΘΙΠΙΘΗΌΥ ἰηβιϑίθα {πᾶῦ Ῥοίου τγὰβ ὙΠ «6808, Ὀδοθθθθ Ἠ6 
τγὰϑ ὦ Οἰ 1|68η; ψΉ16 Φομη φἰσταβ ἐπαῦ ἃ τοϊδίϊοη οἵ τη ἡ ΠΟ886 ΘδΣ 

Ῥροίον μαᾶ ουΐ οἴ βαϊᾷ, “« ὉΙ4 1 ποῦ 566 {π66 ἴῃ {π6 ραγάθῃ τι Βῖτὰ ἢ 

δηά 8 ἀοπιεᾷ. Ηδγα Φομπ ἀἰβμοι αϑίσταβ ὑπαῦ {86 Κιπβυθδὴ οὗ 

Ηΐτη τ βοβ6 ον Βαᾶ θθϑη οαὖ οἵ᾽ οἰ] Θηρ65 Ῥϑίου δοσαιι8ε ἤθ παά 566} 

βίη ἐπ ἐῖθ σαγάφη ; Βοτθαβ {Π6 οὐμοι {θγθ6 Ομ] θηρθ ᾿ἴτη δεσαιιδ6 ἢξδ 
ἀϊαϊροὶ τισα5 (Θἰαἴδίδατ. Μαϊμον απὰ Μαυκ 81} αὶ σοϊποῖάθ ἴῃ τοραγα 

ἴο {π6 σγοτᾶβ Ῥοίου βαϊᾷ, “1 πον ποὺ {π6 τῶδῃ ; βμυῦ 10 888, “41 

Ἰζηον ποὺ ψμϑῦ μου βαγνοδβύ. 
ΤῊ ρτβοθάϊηρ' ἀοθίαιβ οοπποοίθα σι {16 ἀθπία!8 οὐ Ῥϑίθυ ἀὔὸ βυοἢ 

88 ὯῸ Βαγτηοῃῖβὺ Βα5 Ῥ6 61 8016 ἰο Ὀτίπρ᾽ πο Θχδοῦ δοοογάδμοθ Ὑγ]ἢ 0Π6 

Δηοῖμοσ, ΤῊ6 βϑοοπᾶ δηᾷᾶ {γᾶ ἄθηϊαὶβ ἅτ δβοϊαὐοὶν Ἰηὐγδοίδ 18. 

Τὸ 15 Ἰπβυβιοίοπῦ ἰο ΒᾺῪ ΠΏ ταϑ}Υ Βδττηοηϊδβίβ, ᾿πο μάτηρ (αγ Βυν6}}, 
{πα οῃ. Θδοῦ οὗὨ ἐμ886 οοοαβίοῃβϑ τ 6 ραγίῖθβ ὑῆδπ ὁπ6 ἰαΧϑα Ῥαῖθι 

Βα] ἈΠ ΘΟΌΒΙΥ πῖτἢ 5. τϑἱαἰΐοη ἰο «6888, ὑο τ μοσὰ μ6 πι86 ΔΗΒΥΤΘΙ 

ἴῃ ΘΘΏΘΙΆΙ ἰδ ῚῺ8 ἂὖῦ οπο6. 9008π γ188 8ἃπ ΘΥθυν [η658 ΟΓ [Π6 ΒΟΘΠ65, δπα 
[86 ΟἹ ὁπ6 διθοπρ [π6 Εὐγαμρο ἰδίθ.Ό ΗΠ5 ἀοβουιρύοη ὈθαΙΒ 4}} {Ππ6 
τηδυτ5. Οὗ ταϊπαΐθ ΔοοΌγαοΥ. ΟἿ {16 βγδὺ οοοαβίοῃη. ΒΘ ΒΆΥ8 1ῦ γ788 086 



δ40 Βιϑοαϊ ΠΖιἰοΥΡΥοἑα ἸΟΉ. 

Ρουθ β8 ὙΠῸ ΟμΔ]Ποπροᾶ Ῥοίου ἢ οα {π6 {{|τὰ, {ῃαῦ τ τγᾶβ ὁπ6 οὗ ἴδ 6 
ΠΙρΉ-ρυϊοϑυΒ βουνδηίβ, ἃ τον οὗ μἷπὶ μοβα θᾶγ Πα ὕῬθθῃ ουΐ οἵ 
ὉΥ Ῥοίεογ, δῃᾷ Ὑπὸ 58 Ὁ μῖπι ἴθ {πΠ6 ρατάοη. ὙΠ τοραγᾶ ἰο {μ6 
οὐσδβίοῃ οὗ {πμ6 βϑοομᾷ ἄθηΐδὶ δ]οπθ, 8 βρθᾶκβ 1ἱπάβῆμιίοίυ : “ ΤΉΘΥ 
βαὶα ἐπογθίοτα ἴο μἰπι. Ὑῦ6 τᾶν που (ηδὺ Π6ΓΘ ἢ6 οου]ὰ ποὺ ἔγοτα 
815 Κπον]θᾶσα ἀπά ορβογνδίίοη βρθᾶκ τῆοσθ ραυ ον. [πὰ οοπβο- 
4αθποθ οὗ ΦομηΒ ργββθηοθ δὖ {Π658 506 η68, γ78 τηιιϑύ ΤΌΠΟΥ ΗῖΒ παυτὰ- 
ἔνα ἴῃ ργθίδυβποθ ἰο {μ6 οὔβιθυβ, σγῇθτο {Π6γ6 15 ἀἸβαρτθθιιθηῦ, ΉΟΒΘ 
10 γαβοχῦ (ο ἃ ρυθαῦ πυιηῦον ΟΥ̓ ἀθπῖ818, ρϑυμδρ8 βἱρηύ, ἊἋβ Ῥϑι]ὰβ 
ΔΒΒΌΙΤΩΘΒ, ΔΓΘ ΟΡΡροΒϑᾶ ὈΥ͂ οἿἵ Ἰμοχ ΒΒ ψοσταβ ἰο Ῥαδίευ : ““ ΤῊ1Β πιρύ, 
Ῥοΐογο ἐμ οοοῖς οὔον, ἰδοὺ βμα]ῦὺ ἀΘΠΥ τὴ6 ἐλγίσοθ." Τῦ 18. ἃ ΤηΘΙΘ 
αναβϑίοι μι ΕἸ ταγα γϑβογίβ ἰοὸ ἐΐγθο φγοιρα οἵ απθδίϊομβ. 8 Ὀ6- 
Ἰίονθ ἐπαῦ 1μ6 ναγϊδίίοπ ἴῃ {86 δοοοιιηΐβ 18 οὐγιηρ ἰο (86 αἸΠΈΥΘΠΟΘΒ 
ἴῃ {μ6 ἰταδιθοη ἘΠ] ονγοᾶ ΌῪ {16 συϊίουβ, ΤῊΘ ἰγδαιομαὶ Πδιτϑίνθ 
οὗ {μ6 [ἢτϑ6 ἄβηϊαβ μδᾶ γϑοϑ θα βϑυθγαὶ τη 1 δ ]0}}8 1ῃ 108 ῬΓΟΡΤΘΒΒ. 
ΤᾺῊΘ ἀθίβι]5 σσοῦθ ἀηξο] θα τὰ ἀπΠἴἜδγθηῦ νγὰγ8 10 α1α ποῦ ΒΟΙ ΘΙ 6Β 
ΒδΙτ ἢ ἶ886 Ὑγι ἢ ὁπ Θποῦμου. 

Μϑῖκ χνυ. 2δ. ἢ Ηεσα Μϑδιῖκ Ὄχρυθαβὶυ βίαίθβ ὑπαῦ {π6 τη οἵ ογῃο]- 
Ζοδη χίχ. 14. [{πχίοη νγὰβ {π6 ἐλίγα μουγ, ἡ 8116 ομ στη β ὑπαῦ 

ΟἸτιδὺ νγὰβ Ὀσουρσβί ἔουίῃ δθουῦ {π6 δἐρέϊ ΠουΓ. 
ΤΊ 15 νϑυῦ αἰ] οα]. ἐο Παγταοπΐβθ {π6868 δοοουπίθ. [ηἀθοα 1 15 ἀ1- 

Πουϊ ἴο τααΐτα Φομη Β ἄργθα σι ἷβ οὐαὶ οοηἰοχύ, {10 νγὰβ ὕσσϑὶν 
ΟὈ]ΟΟΙς αὖ ποοη 1Ὁ 8 ἀποὺ ἴο 866. μον {μ6 ἐχϑηβθοίοῃβ οοππθοίθα 
Μιὰ [μ6 σοπᾶεοιηπαίίζοη οὗ «6508 σου]Ἱά Πᾶνα ]αβίβα 580 ἰοπρ,, βῖη68 ἢ6 
μδα Ὀθθῃ Ὀτοιρῦ ΥὙΘΥΥ ΘΑ Ι]Ὺ ἰο ῬΙαίθ. Τοο 110{16 ὑϊπλθ 185 4180 Δ]Πουγϑα 
ἴογ μδῃρίηρ' ΟΝ. {Π6 ΟΙΌΒΒ. β 

ΘΟΙΩΘ ΒΌΡΡοββ ἐμεῦ Φομη Φ0]1οτγ8 {Π6 Ῥοτηδῃ οοπιρυίζαίίοπι οἵὁὨ ΠΟουΤ8, 
δορίππΐηρ τι τοϊδηϊραί, 850. Βοίτρ, ὙΒοΙθοϊ, δθά οἴμουβ Βα 
[815 15 αυϊῦθ πηργ 80 16, Ὁ μθπ βὶχ οοοῖς ἴῃ {Π6 τρουπῖηρ' 8]1ΟῪ78 
ἴοο {16 Φἴπλ6 ἴῸν {π6 ργϑνΐουβ ὀοουστθθοθβ [ύ 15 ποῦ ΠΚΘΙῪ ὑπαὺ Π18 
οοπάᾶεοτιαπδίΐοη 8ηα 811] 105 αὐὐθηααηὺ οἰγοιπιβίϑημοοβ 618 ΟΥ̓́Θ ὈΘΙΌΓΘ 
Β1Χ ΟὈΪοΟΙκ 1ὰ 186 τηοΥΠ]ηρ". 

Τουμβοη {μη ἐπαὺ «πη σοιηραϊζείίοῃ οὗὨ Βου͵Β ἴῃ 15 (ἀο5ρ61 
ΔΡΎΘΘΒ ποῖίμον 1 {πΠ86 9 188. ποῦ [86 Ῥοταδῃ, Ραὺ τι {16 ταοάθτῃ. 
ΤῊ15 15 αὐ ΥΪΥ ΡΤ ΟὈ Δ 16. 
Α τῶοχθ ῬΓΟΡΆΌ]6 βοϊαίίομ ργοοθοᾶβ οα {86 ρυϊποῖρ]θ {παὺ {π8 

ὑπθηΐγ-ἴουν μουτβ ἡγοτα αν 46 Ἰμΐο οἱσμύ ρατίβ οἵ ἴμγθα ΒοῸσΒ 80}: 
ἴΟῸΥ Ῥατίβ τρακίπρ (μ6 ἄδγ, δθᾶ ἴουσ {π6 πὶρῃύ. Μαυκ ἀδβιρτδίθβ 
{π6 βϑοοῃᾷ ἀϊνιβίοπ ΌΥ 108 δοιητηθποοπιθηῦ, ἐοἢπ ὈΥ 115 οἶοβθ. Βοίῃ 
{86 ῖγ χρυ ββίοῃβ τοίου ἕο {886 ομθ αἰνιβίομ οἵ {1π|6, ν]Ζ. ὑπαὶ ΠΌΤ. 
{86 (ἰγτα το 1Π6 βίχύβ Βοὺτ οὗ [86 τλουπΐηρ, αὖ 1Ὁ 15 ΨΘΥῪ ὉΠ]]ΚΘΙΥ 
{μαῦ ΠμΠ6Ὺ βου] μανθ διαρὶουθα ορροβιίθ τηθύμοᾶβ ἰο ἀθβουῖθα {Π6 
ΒδΙη6 βρδοθ οὗ ἔτηθ, [6 1ἰβΒ τπ {παὺ “οΠη 58 γ8 “1Ὁ νγὰβ αδοκμέ [Π6 
βἰχίῃ Πουγ,} ὃἂβ 1 1 γὰ8 ποῦ ργεοϊδοίψ οὐ οχαοίίν ταῦ Ὠουτ; Ραΐύ {8 
τγογα ὡσεί, αϑοιιέ, ντὰβ Βα ρ6γποιβ οα {π6 ἀββυτηρύϊοη {παῦ μα ᾿πἰοπάβά 
ἰο ταϑιὶς ΟἹΪῪ {μ6 ἀϊνιβίοι ἔγοτα {π6 {μ1τὰ ἴο {Π6 βιχίῃ βουῦ. ΗἩθηοθ 
6 οδῃηοῦ δαορύ {Π18 ΒοΙ ΠΟ Ώ. 

Οἰδμοῦβ αἴστα ἐμπαῦ [π6 ἰτὰθ τϑδάϊηρ' ἴῃ “08 15 τρίτη. [Ὁ πυμαθ 18 
ὍΘΙ ΤΟΥ ΟΕ τε! 6. ὙΜ101 πατηθτα Ἰούίουβ, 1ὖ 15 5814 {δύ [' δα ς, 
τοργθβθηαίίηρ ἐΐγοο ἀπ δἷ: τοβρθοῦνυου, ταϊρηῦ μᾶνθ θΘθη Θσχομδησθά. 



αδβδεασέβ αρραγεπέΐῳ σογἐγααὶοίον. δ4] 

ατούϊιβ Βουγουοσ ἀθπῖθβ ὑμαῦ ΠΌΤ ΘΥΒ ΘΥΘ 80 ΘΧΡΥΘΒΒΘα ; ἂπᾷ {8676 
15. {0016 βι τη] τιν Ὀούνγθθη βοη. ΤῊ ποῖρμῦ οἵἩ ουάθμοθ οομπβιβίϊηρ' 
οὗ Μ955. πᾶ νϑυβίοῃβ 15 ἀθοιάθα]ν ἐνοῦσα ]6 ἰο ἕκτη. Νὸο οὐἝὔοαὶ 
οατίοῦ 85 νοητυτρα ἴο τόῖθονο τὖ τοῖα {86 ἰαχί; δῃά 1ὖ 15 ΤΟΝ ΦΑΒΊΟΥ 
[ο δοοουπῦ 0Γ {π6 ἰπἰτοἀποῦοη οὗ τρέτη Ἰηΐο {886 ἰαχύ {πῃ ἕκτη. ΤῊΘ 
ἀἸΒουθρΆμοΥ πὸ ἀουβρὺ βαυρροβίθα τῃ6 ἔοστηθυ. Ἠϑποο {με απου]ὺ 
τεϑϊηρ βμου]α ΡῈ ρῥτγοίοττθα. Υθ δύ ᾿ποίπθα {μογϑίοσα ὕο {μιηὶς 
{πᾶὺ [86 τϑδᾶϊπρ' ἴῃ ἐομπ Βπου]α ποὺ Ὀ6 ἀϊβίύυτραά. 

ΑἹ] ἐμ6 οἰγουτηβίθησθβ οἵ (86 πᾶγγαῦνο ἴἅσουν {86 Θογτθοίηθββ οἱ {8 
ἄτη βρθοϊῆθα ὃν Μαῦῖ. Ὑγ6 τηυδῦ ἐπογθίουο 80146 ὈΥ 10 85 {86 607- 
τοοῦ 6. [{80, {86 βιχίβ Βουΐ οἵ «ομπ οαμποῖ θ6 οογγθοῦ. [Τύ τησϑὺ 
οἰΠοῦ 6 ομδηρδα ἱπίο ἐλίγα ἴον βἰσέδ, Δρυ θα] ἴο {π6 τϑδαϊηρ' ἴῃ 
γϑυουβ Δα μου 168, ΟΥ Ό6 Ἰοοκοα ἸΡΟῚ ἃ8 ἃπ οὐἹρσὶπδὶ τηϊβίδκθ, οἱ ωῸ 
ΘΟΠΒΘΑΈΌΘΠΟΘ 1 80 {Ὑν18] ὃ τηϑύου. 

Μαϊύ. χχανῖϊ. 87. ΤῊ6 Ἰηβουρίοη ῥα οα {16 οὐοβ8. οὐδοῦ {π6 ποδᾶ 
Ματῖς χν. 26. οὗ [86 δυο 15 ΠΥ ΠΠΥ ροἴνθη ὈΥ͂ {π6 ἴῸΓ 
Τικο χχι. 38. {ἘΠ νδηρο  βίβ. Τὺ 15. ῬΥΌΌ 8016 ἐμαῦ “ οἢπ {ὈΤΏΙΒΠ.65 
] δ πιῖχ. 19. [Π6 ὙϑῪ ψοτβ ΒΙΟΝ Ὅ ΓΘ τεϊδίθῃ ἴῃ σοῖς, 

ἴοῊΥ Ἦ6 βαυβ8, “ Βιαΐθ πτοίθ ἃ {16 ἀπα ραύ ᾿ῦ οχὰ {πΠ6 ογΌ58; δᾶ {Π6 
τ ηρ᾽ Ὑγ788, «76διι5 0} ΙΝαζατοίΐι ἐδι6 Κίησ 9} ἐἶι6 “6105 (ΧΊΧ. 19.). Βυΐ 
ἃ5 ΦΟμπ αἰδὸ βᾶγβ μαῦ 1 γγὰ8 σι τθη ποῦ ΟὨΪγ ἴῃ τοῖς μα ἴῃ 
ἩοΡτον δηᾷ 1,αἰΐη, 16 πθϑᾶ ποῦ βχρθοῦ ἰο Ηπᾶ {88 ΨΘΙῪ βϑῖλθ ψοτὰβ 
ἴῃ 811 [86 τυύϊΐουβ Ῥϑυμαρβ Μαίμον ρῖνοβ {Π6 ἩΘΡΥΘῪ 1ΠΒΟΥΊΡΙΟΙ, 
ΟἹ ΤΆΓΟΥ 8 ἰταπβδίϊοι οὗ 1. ΜαΙκ ρσῖνοθβ {86 απ. Τᾳκ θαυ γ 
ΔΟΎΥΘΘ5 αι ΜΑΚ. 
ΤῊ οἰγουμηβίδῃοοβ οἱ οὐσγ ΤΟΥ 5 τοβασυσθοίοῃ ποχὺ οἸδίση ραν ]οα] 

αἰϊοηίοη. ΤὨΘ ἐσαθ οἵ [18 Υϑϑθυυγθούϊοη ἔουτηβ {86 τηϑῖπ Ὀ11181 ΟἹ 
ὙΠ] Οἢ [86 ἀϊνίηθ δαίμονι οὗὨ ΟΒΥβδπῖῦν τοϑίβ Ἡπορ 1 18 οἵ ργϑδῦ 
δἀνοπίασθ ο {π6 οασβα οὗ ὑγαῦμ το μαυταοηιῖβο [μ6 δοοοπηίβ οἵἨ {815 
ονὐθηί. Βαΐ ἃΒ Π0Π6 οὔ {88 ἔουχ 18 σοιηρ οίβ ἴῃ 1[561:-.--Θδοὸ} [Ὁ] ηρ 
Ηΐβ οὐ τηϑίμοᾷ,--τνγα ταυϑὺ οχρθοῦ ἀπ οα] [165 ᾿π [πΠ6 Βα ]6οῖ, οτηθ 
Π1πκΚ8 ἃ νψαηίηρ ἴο οομηρίθίθ {μ86 σοῸ]86. Βεβιάθβ, 1ὖ ββουα δ6 
τοιηθι δ τοά {μα {μ6 Ἰαϑὺ Πἴθθη νουβοβ οὐ Μαυῖς σοῦ πού πσιύθῃ ὈΥ 
ΒΙμηβ6 1 ΤΈΘΥ ἅΓ6 ἃ Ἰαΐδυ Δρρϑμαὶχ ἴο ῃ18 (σο8ρ8], δηα Ἰπόγθαβα [ῃ6 
αἰ βηοα]γ οὗ παυτηοηϊβίπρ' [μ6 δοοουηΐβ ὙΘΥΥ ΘΟΠΒΙἀΘΓΔΌΪΥ, 

1. ὙΘΥΥ ΘΑΥΪΥ ἴῃ (μ6 ταογτπίηρ' οη {86 Πγϑῦ ἄν οἵ [16 Μ66Κ, Ὀοίουθ 
τὸ τταβ σθαι, ΜΑΥΥ Μαράδ]θμθ, ΜαΥΥ {π6 τηοίμοὺ οὐ Ψϑηηθ8 δηᾶ «0868; 
Θαίοτηθ, 9οδδππε, δηᾷ οἴμοσ σγοιηθη, βϑῦ οαὖῦ ἴο 866 [86 ΒΘρΌΪΟΙγΘ οὗ 
{μοῖρ Τιοτᾶ, (Μαιῦ. χχνι. 1.; Μαιῖκ συ]. 1, 2.; Τα χχῖν. 1. ; 9 Πῃ 
χχ. 1. 2.} Φομη τηθηϊίουθ οἷν Μῶν Μαράαδϊθηθ, ΜδυΠΘΥ τλθη- 
ἰομβ το; Μαῖῖ (το; [μΚὰ ομθ, ψ τ [86 τορατκ {μδὺ ΏΘΥΘ ὙὙ6Υ6 

οἴβοῖβι ὙΤΒοΥ Ὀτουρδὺ 1 {π6 πὶ βρίοθβ ἴο ϑιαβρδίτη ὑπ Ροάγ, ψ Β]0 
μου μβαᾶ Ῥουρμύ ου ϑαύιγααυ ϑνυθπῖπρ' ΔἰτοΥ {16 βαρ δίῃ νγὰ8 Ῥαβῦ. 

2, ΑΒουῦ οαΥΥ ἄστη, τ βοίμου ρϑίοτθ οὐ αἴνευ {π6 σοσηθῃ Βοῦ οαὖ 

16 οἀπποῦ 1611, ποτα γὰβ ἃ ρτοαῦ θασίμπαυδκθ, [π6 Δπροὶ οὗ {π0 Ἰμογὰ 

ἀοβοθηίπρ' ἔγοτη μάθῃ πα τ] πρ ἀυσαῦ [μ6 στθαῦ βίοπο ἔγοτα [86 

ἄοον οὗ [86 ἰοαρ. Αὐ {μῖ8 ἄπ [μ6 Ἰωοτὰ ἀτοβα ἔγτοτα (86 ἀθδά. (Μαίί, 
ΧΧΥΙΠ]. 2, 8, 4.) 

8. ΑΧ,5 {86 οΙηθη ἀγα πρᾶν {86 ΒΟρΡΌ]ΟΙτα {Π6Ὺ 8814 ἀιποηρ' ὑποτὰ- 
ΒΕΙγ 68, ““ 7 μο 5881] γ0}] ΔΥΔΥ ἴογ α8 {πμ6 βίοπβ τοὶ [Π6 ἄοοΥ οὗἉ [88 



ὅ42 Βιδίϊοαϊ 1πἰοΡργϑξαξίοτι. 

ΒΕΡΌΪΟΝτο ἢ ας πβοη ἐμπ6Ὺ οαπλθ δηα ἸοοΟΚϑα {ΠῸῪ βαὺγ {παῤ 10 πα 
ῬθΘῃ Δἰγθθν τοἹἹθᾶ αὐγαγ. Μακ βᾶὺβ μαὺ {πΠ6ὸ ἄγηθ σμθῃ {π6 Ὺ 
αιτὶνο αὐ {86 βορυϊοῦτο ψγὰ8 ϑμηγίδε; Ὀὰΐ {Π|18 ἀ068 ποῦ ἄρτβθ σι 
186 οἴου γθθ, ββρϑοίδ!Πν ΦΌΒπ, 10 τηᾶγκ5 {88 {1π|6 τολδῃ ἐξ τοαϑ ψεΐ 
ἀαγᾷ. (Μαῖκ χνὶ. 2, 8, 4.:; ΤιΚα χχῖν. 1, 2. ; “.όΒη χχ. 1.) 

4. Τὴ6 ψοΐθη δηἰοσοᾶ τηΐο {86 τοῦ, θυΐ ἑουπά ποὺ {π6 Ὀοάγ οὗ 

Ζεβαβ. Αὐ {μ18 {Π07ὺ ψ6 18 συγ Ῥογρίθχθα. (Ια χνὶ. ὅ. ; Ταῦκο 

χχὶν. 8, 4.) 
ὅ. ΑΒ βοοῃ δβ ΜαῪ Μαράαϊίθηθ Κποὴ ἰὑμαὺ {π6 Ὀοαγ μδὰ Ὀθθῃ 

τοιαουοᾶ, τιϊμουῦ βίαγίπρ οὐ ἀϑ!!ρογταπρ; [ἀτίμου βῃ8 1 Π6᾽ ὁοια- 

Ῥαπίομβ ἴῃ {π6 ΒΕρΌΪ]οΩτα ἃπᾶ ΒΑΒΕΠΥ τὰῃ ὈΔῸΚ 10 16}1 Ῥοίον ἀπά δ 7) ἢ 

μαῦ μ6 Ῥοάγ Βμαά βδθῃ ἰβκθῃ αὐγᾶγ. (ομπ Χχ. 1, 2.) 

θ. Αἴον. Βῃ6 γγῶϑ ρόπθ 0 Δηρ6}8Β Δρρθαγϑα 1 {88 Βθρῃ]οῃτο ἰὸ 

{π6 πόιλθῃ, δπᾶ δἀάγοββοα ἐποπὶ ἴθ Θποουταρίηρ' ἰἸδηραδρθ, οοτηχηδπά- 

ἴηρ (μθηὰ ἴο [6}1 {μ6 ἀἸ8βοῖρ165 ὑμαῦ «688 γ7χ88 ΡῸΠΘ Ὀοίοτο πο (1811|66, 

ὙΠογΘ (ΠΟΥ 5Βμουᾷ ἢπὰ Βῖπι. (Δία χυΐ. ὅ, 6, 7.; Μαίδ, χχνι, ὅ, 

6, 7.:; Τμιΐκα χχῖν. 4, ὅ, 6, 7.) Μαίϊμον δηὰ ΜαΥκΚ βρθὰκ οἷν οἵ 

η6 8ηρ6 1}; δαὺ [κο οὗ ὕνο. ΤὨΐ5 οἰτουχταβίαδμοθ ΠονΘΥΘΙ 15. ποῦ 

οοπίγδἀϊοίοσγ. Βαύ (16 ἰδησιαρθ οὗ Μαίίζμουνν οὔθαΐθβ νϑυῪ ρτθαῦ 

ἀἰβιου]εγ, Ὀθοῦσβθ {μ6 Δπρ6] μ6 τι θη 08 Ὑγ88 Β᾽ {{πρ' ου 5146 1μ6 ἀΟΟΥ 

οὗ [6 ἰοχαῦ οα {86 βίομϑ ὑῖο μ6 μι8ᾶ τγο]θα ἀυσᾶῦ. ΥΥ8 μᾶνθ πὸ 

σοοᾶ τϑᾶβοῃ [Ὁγ βυρροβίπρ; ἐμαῦ {μ6 δηρ6] Βροίζθῃ οἵ ὈΥ Μαυϊς νγὰβ 

αἸἴοτοπὶ ἥοα Μαίξίμονβ; δα Ρθοίμ Μαῖκ δπα {μα]ζθ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ τηθη- 

ἰἴοπ {μαὺ {π6 πομθπ δηξογοα {π6 τοι Ὀθέουα {ΠῸῪ 5807 {86 Δῃρ6] ΟΥ̓ 

δηρ6]8. ΜΊΟΒ86]15 ἱπρΘηἸΟΌΒΙΥ οὐπή]θοίαγοβ {παὖ 1Ππ6 ΔΏΡΘ] ἴῃ ΜΑΓΠΘΥ 

μαᾶ πιο πάτασπα ἰηίο {πὸ ἑοῦ Ροίοτθ {μ86 δυτῖνϑὶ οἵ [86 σοιηθῃ: δαΐ 

{π|8 18 σομίγασυ ἰο {π6 Δι νϑῦβθ, θμοθ 1τῦ σου α ἀρρθαι {πα Π6 

νγὰϑ 511] οὐδ, δηᾶ δἀάτοβθθα {μ86 υγουλθῃ Ροΐοχ {Π6 Ὺ οηΐοτθᾶ. Ὑ6 

816 ἰοίδ]Υ ὉΠΆΡ]6 το μοστηοπῖβ ψμὺ ΜΑΙΘΥ Βαγ8 οἵ ὑπ δηροὶ 
ὙΠ (86 δοοουπίβ οὗ Μαῖ ἀμα ΤΚ6. 

7. Αἴνου {86 πψογᾶβ οὐ {π6 δῃσϑὶ, {86 ψόοπχθα ἢ6α ἔγοτῃ {πΠ6 βϑθρὰ]- 

οἶτα παῖ ἔθαν δηά οστοαῦ 70 ἰο 611 {μ6 ἀϊδβοῖρ]65. οὗἩ Ομγιβί, (δαί, 
ΧΧΥΠ. 8.;: Μαϑῖκ χνὶ. 8.) 

8. Μεγ Μαράαϊθηθ Βανίμπρ' οοταθ ἰο Ῥοίον 8πα «0Ππ| Βα 8 [0 {Π|61, 

«ς ΤῊΘΥ μᾶγβ ἰβθῃ αυαΥ {868 1μογα οαὖ οὗ {π6 ΒΘρυ ]οἢγθ, ἃπα νγγθ ΚπΟΥ 
ποὺ ὙΒ6γ6 ΤΠΘΥῪ Πᾶνα αἸα Ὠῖτη." (08 Χχ. 2.) 

9. Α5 1π6 οἴου οθθα ογῈ δαβίθηϊηρ' ὑο {π6 Οἱὖὐγ ο 16}} {Π6 α18- 

οἶρίθβ, “9688 τηϑῦ {π6πὶ, βαγίηρ', 411 μ8}}} Απα ΤἈΘΥῪ οαπλθ πα Β6]4 
μΐτα ΒῪ ἐμ ἔδοῦ, πα σγουβῖρροα μἰ, ὙΠΘπ 5614 «658 ἀπίο {Π6πὶ, 
6 ποὺ αἶγα : ρῸὸ {61} τῶν Ὀγθίμγθῃ {πᾶὺ ΤΠΘΥ ρῸ Ἰπΐο (1811166, δῃὰ 
(μοῦ 884}} {860 866 τη8." (Μαῖίι. χχνι. 9, 10.)7ὺ| ΤΊ] ὰ8 {μ6 ἢγϑύ 
τηϑηϊ βιαίου οὐἨ Εἰπηβο  δέναυ. 6 μδα σίβθβῃ. Ὑ ΠθῺ ὑμ6Υ σού ἰο {Π6 
ΟἿ ἀπᾷ {014 {{|0 ἀ1801}1688, {μοὶ ἰθβ πη ΠΥ γὰ8 πού Ὀθ]θνθᾶ. (106 
χχῖν. 9, 10, 11.) 

10. [πῃ οοββθασθποο οἵ Μααν Μαρδαϊοποξβ τοροτύ, Ῥϑίοθι δῃὰ 9 πῃ 
μαᾶᾷ ἴῃ {Π6 τϑᾶῃ πηθ οοπιθ [0 {86 Βϑρυϊοῆγθ. «{ὁῃη οαΐγαη Ῥαίθυ 
δια αὐτῖνοᾶ ἢτβθί. Ηδ βἰοοροᾷ ἄοψῃ, Ἰοοϊκθα πο {π6 ἐοπιῦ, ἀπα 587 
[86 Ἰΐπθῃ οἱοίμο5 Ἰγίηρ, μαΐ 414 πού ρὸ ἴῃ. Ῥοίβι' γεπῦ ἴῃ τϑί, η- 
οουταροα Ὀγ {πῖ8, Φοθπ θη ουθα 4180, ἀπα βανγ ὑπαὶ 6588 ὈΟΟῪ μά 
ποὺ θθϑη ἰαΐκοη ἀπχαῦ, μαὺ {πα μα μά τίβϑῃ ἔγοπι {π6 ἀθδᾶ, ΤΉΘα {86 



ΤΡαδεασός αρραγοπέϊΐν οοπεγ αὐϊοξογγ. ὅ48 

ἀ1βοῖρῖθ5 γοξυγηθα ἰο {π6 οἷὖγ τιμουῦ βθοῖηρ δὴν ΔΏρ6]. (μη χχ. 8 
--ἥ10.) Ταῖκο ταϑηίϊομβ Ῥοίου οα]Υ (χχῖν. 12.). 

11. ΜαγΥ Μαράδ!οπο τούσσμθα ἰο {Π6 βθρυϊοῆτθ ἴο του τ 1 50]1- 
{ὰ46 ογοσ {86 τϑίρονὰὶ οὗ {π6 βοᾶν. 48 886 βίοοα σψιπουῦ {Π6 ἄοοΥ οὗ 
1η6 ἰοῦ ψϑϑρίηρ, βη86 βίοορβα δῃηα Ἰοοκϑα :πίο 1. ΤΈΉΘΓΘ ΒΠ68 58} 
ὕνγο δῆροὶβ οἰ τἰἰπρ ἴῃ 8106, 80 δαατγοββοα μοῦ. (ΘοΒη χχ. 18.) ἡ 
Τυγηΐηρ' ΤΟῸΠΑ͂ 5886 58 ε΄ 658 βίδῃαιηρ, θαὺ 41 ποὺ Κπονγ πὴ, 886 
τα ϊβύοοῖκ Βίτη ἔου {μ8 σαγάθῃοσ. Βαυύ ψβθῃ [η6 ϑανίουῦ δἀαγοββθα ΠΟΥ 
ὈΥ πϑτηθ ἴῃ [18 1611 Κπονῃ γοῖοθ, 8η6 τϑοορηϊβοᾶ μου 1μοτά, ἀπ [8]] αὖ 
Ἦ15 ἴοού. ΤΠβ χὰ {86 βθοοῃμα ἈρΡρθδύδηοθ οὗ ε΄ 688 δίθου 818 τϑϑαγ- 
τροίΐοη. (ὁπ χχ. 11--- 17.) 

12, ὅΠ6 ρΌ65 οὸ {6} {π6 ἀἰβοῖρ]65 ἐμαὺ βῆ αα βοὴ {π6 Τιοσά, 
δηα {μαὺ ΒΘ Πδά βροίζθῃ {μ686 {πϊηρβ ὑο μου (Φόμη χα. 18.). θαὺ {86 
αἸα πού Ὀοίϊονο (ΜΆγκ χυὶ. 10, 11.) 

18. ὝἼ116 {86 οἴου. σψολθηῃ (θχοϊπαϊηρ Ματν Μαρᾶδ]θη6) τ 616 
μιαβίθηΐηρ' ὅο {Ὲ6 α15010165 τ] {Π6 ἸΟΥΓᾺ] ποτ οὐ ἐμοὶν 1μοτα δ τοβατγ- 
γτοοίΐοῃ, 086 βοιϊουβ Πα ὀοτὴθ ἰοὸ {π6 οἷὖγ δηᾶ ἰοἱα {86 οδιοῦ ρυϊοϑίβ 
811 {μαὖὺ Βαᾶᾷ παρρεπβθᾶ, Τῇ δ] ἀθὺβ δββθι]θα δοοουαϊηρ]ν, δπα δου 
τησύαϑ] σοηβα] δ οι ραν ἃ ἰαῦρα Ὀγρ6 ἴο {Π6 ΒοΙαἸογΒ ὑπαῦ ὑΠ6Ὺ ταῖραί 
οἰγσουϊαΐθ ἃ 8158 τϑροσῦ. (Δαυ, χχνλ. 11---Ἰὅ.) 

14. ΤΏ Ἰοϊαύ γϑρογίβ οἵ 411 (88 σοσηθῃ ἀδ]σογθα ἰο {Π6 α18610168 
816 βία θα ἰοροίμου Ὁγ [χΚὸ χχῖν. 10.. ὑμουρἢ ὑΠ6 Ὺ 6 γ6 ποῦ ΡΧΌΡΟΥΪν 
Βα] που, ΟΥἨΘ Το {86 Βδῖηθ ρϑύβοῃβ. Μία Μεαραεαίθμθ τγοπΐ [ο 
Ῥροίου δηᾷᾶ ΦόΒῃ ; {86 οὐϑὺ σσοιηθὴ ἰοὸ {86 τοϑῦ οἵ {π6 ἀ1801}168. 

1δὅ. Τὸ 15. ρυόθαθ]α ἐμαῦ ἐμ ἢγβθί ταδῃ ἰοὸ ὑγμοπὶ ΟὟΥ ΘΑΥΟῸ ὃΡ- 
Ῥϑαγτοᾶ νγὰ8 Ῥοίοσγ. (1 Οοσ. χν. ὅ.; [χκ8 χχῖν. 84.) 

16. Ηδ δρρϑαγϑᾶ ποχύ ἴο ἔτχο οἵ {86 αἸβοῖρ]95 88 ὑπ ν ψογα 10γ- 
πουΐπρ' ἰο {Π8 γ]]]ὰρ6 οὗ Ἐπητηδιβ. (1πΚ6 χχῖν. 18-- -27. ; Μαδῖκ χυὶ. 
12, 18.) 
ὙΥ ὁ 5841] ΠΟῪ υϑυὺ ὑυϊθῆν αἰτθοῦ αὐϊοαύϊοπ ἰὸ {Π6 σγϑαύδβί α1810}]- 

(165 ἴπ {μ6886 ναχΐουβ δοοουηίβΌ. Μορὺ οἵ {θὰ βανθ Ὀθθῃ ποίϊορα 
ΔΙΥΤΘΔΑΥ͂ ἴῃ ραβϑῖηρ,. 

(α.) ΤᾺ Ἰοοαι ον οὐ [86 Δῃρθ] τηθηὐοπθᾶ ὈΥ Μαίμου, δημᾶ Βΐ8 
ΒΡΘακίπρ' ἰο ἐπ6 σσοηθπ {Π6γ6, ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο 18 ἰΣΥΘΟΟΠΟΙ]8016 νυ] {Π6 
Δοσουηΐβ οὐ [86 βᾶτηθ δηρ6], οὐ οἵ {886 ἔνσγο ἃῃρθ]58 τηθῃηθοηθά Ὀγ Μαις 
Δ ΠΚ6 τοϑρθοίγογ. ῬΙΟΌΔΌΙΥ 1 νγὸ πον αἰ [Π6 ΟἸγΟυταΒίδη 68, 
μου σψουἹᾶ θ6 ἴθυπᾷ ἴῃ Βαυθοηγ. Α8 Μαγκβ δοοουηῦ ἀρτθθβ σι 
Τιαΐϊκο᾿β δβχοθρὺ ἴῃ [26 πυροῦ οὗ δηρθ]β βρθοὶῆβα, ἃ οἰγουμηδίθηοθ οὗ 
10 ἱπαρογίθμοθ, γγ76 816 ΘΟΙΙρ61164 ἰο Ὀ6]θνο ὑμαὺ [86 8πρ6] 6 βρβϑᾶκβ 
οὗ ναβ 1Ἰ4ϑηῦοα! τὰ ὁπ οὗ Τὰὰκο8. ΤῊ ἀμ οΟ ΠΥ 15 Ἰπογθαβθα ὈΥ 
ἸΦοπ τ γίπρ {86 προ] οὗ Μαύμεν δμᾶὰ Μακ. Νὸ ΠΕ6ΙΡ 18 βγηΙΒΗ θα 
ὈΥ δββασωϊηρ ὑπαῦ τάφος ἀπ μνημεῖον ἀἸἴοΥ, πα ἀγὸ ον ]]ν ἀἸβ[π- 
συϊβηοᾷ ὈΥ͂ βοιιθ οἵ {μ6 Εὐνδηρο δίθ ; ΤῸ ἃ ΘομρΔΙΊΒΟΩ ΟΥ̓ ἈΪΔ068 
Βθονβ {μαὺ ΤΠ6Υ ἀΓ6 ϑιῃρ] οΥθα βυποηστηουβυ. ΒΟΌΙΏΒοΝ αὐξθτωρίβ ἴῸ 
Βδγτηοπῖβα Μαύμον 5 δοοοαηῦ οὗ [86 Δηρ61 τ 1 ἐμαΐ οὗ Ματῖκ ἀπ μὰ 
ὉΥ οΔ]Ππρ' αὐξοπύϊοπ (ο {π6 οἰτουταθίαποθ, {παῦ ἐμβουρ Μαθ ον ἀ068 
ποῦ βρθαῖὶς οὗ [μ8 σσγοίλθῃ 88 δηξοσῖπρ' {μ6 ἰοιαρ, γοῦ ἴῃ γϑῦβθ 8. μθ α6- 
ΒΟΙΊθ68 [μϑῖὰ δ8 δοχηΐπρ' οαὐ οὗἩ ἴὉ ; “50 {μαῦ οἵὗὨ οουχτβθ 18 δοσοππηῦ ἴοο 
᾿ταρ]165 ἐπαΐ {μ6 ἱπίουνίθυγ ἰοοΚ ρίαοα ιίμῖπ {16 ὑοπα» 85 παγταίβα ὈΥ 
ΜΚ δᾶ [μΚ6. ΤὨΐΒ Ἰπΐδγθποθ 15 Θυτοπθοῦβ Ὀοοϑαβα 10 οοπίχα- 



δ44 Βιϑίςαϊ Ζιξορ»γοΐαξίογ. 

ἄϊοίβ τ μαῦ [μ6 ἀπροὶ βὰγ8 τὸ {86 σσόταθη ἴῃ {π6 ΒΑ  δπα βιχίῃ γϑῦβθβ, 
Ἠδ ἰηγίίοβ ἐμοὶ ἱπίο ἐμ6 βϑρυΐομγ ἐπαὺ {Π6 0 ταῖσηΐ 866 {Π6 ρ]δοθ 

ΜΏογα {π6 Τιοτὰ 1.0 ΠΟΘ .1688 {16 στοιλθῃ δπίοσθα {Π6 βΒϑρα]οῆγο : 

Βαΐ 1 18 ἃ πιοῦ8 δι τυ ἀββαμαρίϊοπ 0 ΘΟμο] 46 ἔπι ὑπ ἴδού {πᾶὺ 

[6 δσοπγογβαύΐοη τι τα {Π6 δηροὶ ἴοοκ ὈΪδοθ {μ86γ6. Τμ6 οοπίοχύ 1τη- 

Ρ]168. {παὺ {86 δοπνογβαίίομ ὑοοὶς ρίδοθ ὀξογε, οὐ δ Ιοαδῦ {μα Πα 

δἀἀτοββοαᾶ ὑμϑῖὰ Ὀγθυ  ΟΌΒΙ Υ. 
(6.) ΤᾺ6 δχργβββίοῃ ἰπ Ματῖς τϑξουτιπρ' ἴο {88 ροϊπῦ οὗἩἨ {{π|6ὸ 6 πη 

ἔπ ὑγοσλθῃ υἱβϑι θα ἐμ6 βϑρύίοηγα, νἱΖ. ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου, ΔΡΡΘδΥ 

(0 τ δ ναγίαποο τ ἢ [6 ΘοΟΥΓΘΒροηα!πρ' ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ5 Οὗ [86 οὔμοῖ (ΠΓΘ6 

Ἐπνδηρο ἰδίβ. ΤᾺ Οὐθοῖκ Ῥἤγαβα ταθᾶῃβ ποίμηρ οἰδ {μ8η, τοΐθη ἐΐ6 

“μη Παά γίοοη. Ἐοβίπβομ, Βούθυοσ, ὑπαογίαϊκοθ ἐο Παυπλοπὶβθ {Π6 

Ῥταβα Ὑ1ΠῚ [η6 τοϑὺ ὈΥ δβϑυμηῖηρ [μαὺ ΜΑΓΚ δι Ῥ]ουϑα 10 ἴῃ ἃ ὈΥΌΔΟΟΥ 

ἀπα 1685 ἀοῆπίία βϑηβα ποὺ ἱποοηβιβίοπῦ ὙΠ λίαν πρωΐ φγθοβάϊηρ, 

ἐς ΑΒ ἐπ6 βαμ 18 {886 βουγοσ οἵ Πρηὐ δηα ἄγ, πα [115 θα υ]}1οδὲ τὰγβ ῥτσο- 

ἄποθ {μ6 οοπίταβῦ θϑύνγθθῃ Ὡἰρῦ δηα αἀανγῃ, 50 {86 ἰθυτῃ 8277 15170 

γαῖρηῦ ΘΑΒΙΪΥ ΘοΙη6 ἴπ ΡΟΡΌΪΔΥ ἀβαρθ, ὈΥ̓͂ ἃ ΤΑΘΙΟΠΥΙΌΥ οἵ οαδο ἴου 

οἴδοι, ἰο θὲ ρυΐ ἴοσ 411] {μπὺ θᾶυ]161 Ἰηΐθσναὶ, Ὑγμθ ἢ Π18. Ταγ5. 56} 

βία ρρΊηρ' τ] ἀλυκποδ5 40 γϑῦ ἈΒΠ6Γ ἴῃ {Π6 ααγ.} δ δὰ {Π8πΠ 

τ ἔουυθα ἴὸ ροριυῖδι ὑδᾶρθ ἴῃ {μ6 ΟἹ Τοβίδιηθηΐ, θα] θα ἴῃ «πάρ. 

ἰχ. 38.; Ῥραὶ. οἷν. 22.; δορί. 2 Κρ 11. 22.:; 2 Ῥδγη. ΧΙ, 4., ΜΓ ΠΘΓΘ 

[πη6 δοχγίϑε οὐ μ8 νοῦ ἀνατέλλω 15 Θιῃρ]ουθα ἴῃ {86 βᾶμη6. Τ8ΠΠ6Ι. 

Βαυΐ 411 [18 ἀρρβϑδῦβ ὕο 5 8146 ἔγοτῃ {π6 σὰ] ροϊπίβ. 1ῦ πρᾶν Ὀ6 {παΐ 

ῬοΟρυΪΑῦ ἀβᾶρθ νγὰ8 νᾶ, Ἰηδοίηῖίοα, ᾿ποχϑού, πουὺ ΜαυκΚ δάορύ- 

ἴπρ' ὦ, [παρορᾷ 8ῃ δοουγαΐθ ὙΙΙΘΙ σοῦ ]α τοΐγαϊη ἔγοῖ τὖ μΘσο 1 

τγαϑ οὗ {μα παῖαχο. Βοβί4θβ, {π6 ραββαρθδ ἅτ6 ποὺ ““ θηξγοῖψ Ρ8.18116],᾽ 

45 ΒΟὈίμβοι β8γ8. τοπρωΐ ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον 15 πού 6α11- 

ναϊοπξ ἰο ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. ΤῊ ἰαὐΐου τρλυ 5 ἃ ροϊηῦ οἵὁἨ {1π|6 

αὔέον [μ6 ἔοσπιθσ. ὙῈΘ ραββᾶρθ ἴῃ {π6 1041} Ῥβδ], ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, 

15 511 1685 δπδίοροιβι ΤᾺΘ ρορυϊαγ ἀϑᾶρϑ οὗ {π6 Ἡ ΘΌγθυσβ οομ)ατθα 

ἋΡ ἴο βΒιρροτῦ {π6 δοοῦτδου οἵ Μαιβ ἴῃ [Π]18 ρίϑιοθ 15 ἃ τῶθῦθ Ῥμϑηίοτα. 

Φ ΕΠ] 1655 οαῃ ]͵ὸ δββοπὺ ἰο ατοβυν6}} 5 Θχρ δηδίιοῃ ἐμαὺ λίαν πρωΐ τὴν 

Ῥ6 ππἀοχβίοοῦ οὗ ἔμο ἔπ θη [6 σοσλθῃ ἢγβύ βοῦ ουῦ; δῃηᾶ ἀνατεί- 

λαντος τοῦ ἡλίου οἵ (πὸ τὸ ψΏΘη ὉΠπ6Ὺ υῖνϑα αὖ [88 Βθρῃ ]οὮγα, 

Βδίνγθοι τοι ἐπογα ταῖραὶ Ὀ6 δὲ Βουτ᾿Β ἰηΐογναὶ, ΤῊΘ που 8 ἈρΡρΘαΣ 

ἰο ΡῈ ΟἸΘα ΠΥ ἀραϊηβὺ {815 Ἰηἰογργθίαιομ, ἴον λίαν πρωΐ, τιο 1688. μδῃ 

ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου, Ὀδίοηρ ἰο ἔρχονταν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἵ. 6. 

ἐδεν αγτίυο αὐ ἐΐι6 ἐοηιῦ ὙΘΥῪ ΘΕΥΙΥ ἴῃ {Π6 τηοτπΐηρ, γμΘη [Π6 δὰπ μά 

τἰβοη.Σ Αβ ἂγ 88 τ 8Γ6 8016 ἰο 866, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου ἀο65 ποῦ 

ΡΊΘ6 Μ16}} ὙΠ Ὰ λίαν πρωΐ 7υϑύ Ὀεΐοτθ, Δα ἀἰβαργοοβ νι ἴδ6 Οὐ οΡ 

Εὐγδηρο δί8, βϑρθοίδ!Π!γ ]ο08η. 106 ὙΥ οὔθ ἔπτη βλθ5. δὴ οχρ δηδίϊοη οἵ 

{π6 οἴαιιβα Μ  ΪΟὮ 15 ὙΘΥΥ ῬγΟΌΔ016. [ τὸ Ὀ6 το)θοίοα, γχὸ ὑγοῖθδθ οὐν- 

βϑ'γεβ ἀη80]6 ἰο γθοοποῖθ Μαγκ πὰ {86 ΟΥΠ6ΥΒ ἴῃ {Π15 Ῥοϊηΐ. 

(6.) Αποῦμον αι Ποα] ΤΥ 1165. ἴῃ {μ6 πρῶτον οἵἩ ΝΜανκκ χυὶ. 9., σπῖοὶ 

ἱπ101168 ἐμαῦ [6 δρρθᾶγαποθ οὗ Ομ τῖϑὺ ἴο ΜατΥ Μαράδίθηθ νχαβ {16 

ῃγρὲ οὗ 411. ὙΥὸ πον, μβονγϑυϑχ, ἔγοσῃ {86 οὔμοὺ Ἰῦνδῃρ ]1δίβ ὑμαῦ Π6 

δα ἀρροαγοά το {π6 οὐμοὺ σοιπθῃ ργουϊουβῖγ, ΟΡ βου. Βοῖγθϑ [86 

ΠΟ ΠΥ ΌΥ ἰακίηρ' πρῶτον τεϊαξυοἶψ τιοῦ αὐδοϊμέοῖν. Ματὶς πιατταῦθβ 

1 Νοίεβ ἰο ἩΔΙΤΩΟΝΥ͂, Ὁ. 290. 2 Ὁἰββουδίϊοιϑβ, ὅζο. γο], 1, Ὁ. 288. 



αβεθαφεβ αρραγοηεψ σοπέγακίοίογγ. ὅδ 

ἔῆτοο, δῃά ομΐν ἰἈγθθ, Ἀρρϑάταποθβ οὗ ουν Ἰωοτᾷ ; οἵ ἴμε86 ἴπγϑθ, ἐμὲ 
[ο ΜαΥΥ Μαράαϊθηο ἰαίκοβ ρίδοθ ,Ἄῶγϑί, πρῶτον, 84 ὑπαὺ ἰο {Π ἀββθια- 
Ὀ]εα ἀϊβοῖρ!οϑ [86 βᾶπιθ βυβθηΐπο' ΟΟΟΌ 8 ἰαςί, ὕστερον, ν. 14. ΤῊΪ5 18 
ΘΙῪ ἱπραπίοιβι ΥὙΥΒοέμοῦ 10 Β6 παίῃγ] 18 δπούμου Ῥοϊηΐ. ΤῸ 15 ἸΏΟΓΘ 
1|κοὶν {παῦ {μ6 τεῖου τηϑαπῦ ἴο 88, ὑπαῦ {π6 Δρ ΘΑΓΆΠΟΘ 1η ααθβίϊοῃ 

νγαβ ἐμ6 ἢγβί οὐ ἃ]. αἀπᾷ 8ὸ αυβθϑυχθ}] υπάογβίαη 5. 10, ὑβοιρ γγ8 
οδηποὺ Βοίῖονα {δαὺ 1 γγὰβ σϑα]Πν {μ6 γϑί. Βαὺ 6 ἜΧΡΥΘΒΒΙΟῚ ΟΟΟΊΓΒ 

ἴῃ 86 γϑὺ νϑύβθ οὗ {π86 Δρρεπᾶϊχ ἰο ΜαυκΒ (ἀο5ρ6} ; δπᾶ {ΠΟΥ Ὁ 6 

γα π664 ποὺ μοϑιταΐα το δάπηῦ ἃ τηϊβίακθ, 1 πθοθββιῦν ἀθηλδη 8. 

(4.) Αποίμον ἀ Ποα]Υ ἴπ ἐπ6 πανταίνοβ 15. ἰὼ Μαυῖς Χυ]. 1.) Θοτα- 

Ῥαϑα ὙΠ ΓΚ χχῆϊ, δ6. ὙῊΘ Ἰαὐίθυ γϑῖβ8 βίδύββ ὑπᾶῦ [Π6 ὑγοτη ἢ 

τοϊατηοά ἔτοτα {86 Βορυ]οῆτο ὕο {88 ΟἸΦΥ ἐο ῬΓΘΡΑΓΘ Βρῖ668. δηα οἵηύς- 

ταθηίβ, ἡ Βῖ ἢ {Π6 Ὺ αἰ Ὀοέοσθ ὑπ6 βαρ αίῃ οδπμθ, ἃπᾶ γβϑίθα οῃ {πδῦύ 
ἄΔΥ δοοογάϊηρ ἐο ἐμ6 οοματηδπαμαθηῦ, Βαυὺ Μαυκῖ ἰδπρυιαρθ ᾿ρ]168 
{πὲ [π6 σόοαθη δουρὺ {86 5ρῖοο8 αὔἴον ἐδ6 βαδδαίϊ τοαβ ραϑβέ, διαγενο- 
μένου τοῦ σαββάτου. 

Ὑατίουβ Ἔσρϑαϊθπίβ βανα θθθη τοβοσίθα ἰοὸ [ῸΓ [Π6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ τϑ- 
τιονῖηρ; (815 οοπ γα] οη. 

Οσόβυσϑὶ! ἐμίη Κα ἐμαῦ ἐμοῦ ὑγούθ ὑνγο ραγίϊθβ οὗ πολθη, οὗ ψῃοῖ 

Προ μϑβὶϑ Β6 τᾶκθβ δομβι ἀθγα Ὁ]86. πι886 ἴῃ Παγτηοπἰβίπρ' π6 (Δο5ρ6] 

δοοοαηίδ. Ασοογάϊπρ' (ο Εἶτα {μ8 ρα οὗ Φομδπηα 18 τϑίδυτϑα ἴο ὉΥ͂ 
Ταῖκο. Ζ7λεν ρυβθραγβᾷ {πϑῖν βρῖσββ δεζοσθ {π6 βαρ Β. Οπ {86 οὐποῦ 

μαπᾷ, [μ8 ΡΑΥΙΥ οὗ ϑδίοιηθ, ψ ΒΙΟᾺ ἱποϊυα θα ΜΑνΎ Μαραδ]6η6, ἀμα ΜΑΥΥ 

[π6 τηοίμου οὔ [8π|68 δηα «70568, 15 Γαΐ εττοα ἰο Ὁ Μακ. 7ῆλον ἀϊὰ ποῦ 

σοῦ {ποῖγ8 τον Ὁ} αὐἴον [μ6 βαθεῖ. ὙΠῸ ουϊάθηοθ ἴῃ ἴδνουτ οἵ 

ἔνο ἀἰδεποί, ἰηδαροπᾶθηὐ ρατίθβ οὐ σσοσλθη ἈΡΡΘδτΒ ὕο τ15 ἸῃΒαΠοΙθηῦ 

ἰο Θβίβ 58} [86 οί, ΥΥ8 Ὀοϊίονο μαῦ ἴμοτ 5. ΟἾΪῪ ΟμΘ ῬαΥίγ, 

686 Εὐνϑηρο δε τηθηοῃΐηρ᾽ ἸΔΟΥΘ ΟΥ̓ἔΘΥΘΥ ΤΌΘ οἡ ΟΙδθτθηΐ ο0- 

οαβίοῃβ, ΘΟσοΥΔπρ' το {π6 δυδηρϑιῖοα! ἰτϑαϊ θη μ6 [Ὁ] ογεα. ΤΠὰΒβ 

οόβη ταϑπίΐουβ Μίαν Μαερσάδίθμα οΠ]Υ, Ὀθοθαβ6 588 γγᾶ8 [88 ὈΥΙΠΟΙρΑΙ 
ῬΘΙΒΟΙ. 

ΟΥμοῖβ ἐγαπβίαίθ ἠγόρασαν ἴῃ ΜαΑΥΚ χνὶ. 1. λαά δοιρφλέ, ἴὰ 186 Ρ]- 

Ρογίδοι. ΤῊ 18 δἀορίοα ἴῃ {π6 ἘΣ ΠρΊ 158 γϑυβίοη. ΒθΖζα ἃπα ΤδΗΥ 

ἴον Εἶτα 50 τϑπᾶου [86 σου. Βαῦ ἰπ8 γτϑμάουϊαρ ταυδῦ θ6 το)θοίθα, 

Τὸ 18 ἃ τῆϑύα βαο αρ. 
ΟΡ ίηβοι ΒΌΡΡοΒββϑ ἐμαὺ 1 0κ8 βροαῖκβ οἵ {π6 Βρίοββ ὈΥ͂ ὙΑΥ͂ ΟΕ δητ1- 

ὀϊραϊΐοῃ. ΤᾺΪΒ 18, πὸ {μ8 Ιαβὺ Ἀγ ρούμεβίβ, ᾧ τά Βα ίθσ παρα, 

ὙΥ 6. ῥγοΐδεβ οὐσ 1π} 110 ἰο τοιηουα {Π6 σοπίγδα!οἴιοη. 
Τῇ οομβιἀθυΐηρ [μ8 ψαιῖουβ δοοοιηβ ρίνθῃ ὈΥ [Π6 Τὐνδηρ 85 οἵ [Π6 

γοθασυθοίίοῃ, Ὅ718 876 ΤΌτΟΙΟ]Υ ππργοββοα στ [88 Ἰᾶρα ὑμαῦ {Π6 ὙΥΙῦΘΙΒ 

[Ο]Πονγϑα νατΐουβ ἰγαάϊυΐοπβ οὐ {π6 οἰτοιπιδίδμοθβ οοηπθοίθα τι 1, 

ὙΠΟ αἰ υθᾶ βουαθνμδῦ ἔγοτα ὁμ6 ἃποίμθυ. 16 βαυ]ον ἔοστπι οἵ (80 

ἐταδιϊθουι, τυ οἢι τνᾶβ [88 5 Ρ]6Υ ἀμ τπογα οογτθοῦ, Δ Γουυσαγ 8 ἀββυτηθα 

ἃ δομαρίοχίοη αἰ ουϊηρ' ἴῃ ὉπΘββθη 81 ραν ϊουϊαγβ, ΤΏΘΒΘ αἰ ουθαῦ 

ἔουταβ οὗ {86 ἰταδιάοη ὑγουθ ἴπ βοῖὴθ οΆ868 οβμαγδοίοι ϑύϊο οἱ οογίαϊπ 

ἀἰδένιοἱβ ἀνὰ οἴδββοβ οὐ Ῥϑύβοιβ. ΟἹΘ τρΔῪ μᾶνα θθοη {π6 (Δ }1|68ὰ, 

Δηοίθον (86 ΡΌΤΟΙΥ “6 ν15}, Δποίμου τϊχϑα. ΟἿ σουγβθ {818 ΒΥ ρούμοβιβ 

ΔΡΡΗ͂6Β ΤΔΟΥ6 Θα θηβίυ οὶ Υ ὑμᾶπ ἰο {86 δοοουηίβ οὗ 186 ΓΟΒΟΤΤΘΟΙΟΩ ; 

ὙΧ8116 αὖ {π6 βαπιδ {ΐπη8 10 ΤΑΥ͂ ποῦ ΔΡΡΙΥ͂ ἴο 411 ρατίβ οἵ ἴῃοβθ δοοουηΐβ 

{μϑιυβοῖνοθ. [Ἐ οδῃ 6 ἰτϑοθα τηοϑὺ οἰ θαυν ἴῃ {Π6 ΠΑΥΤΑΊΙΟΙΒ οὗἩ [0 
ΥΟΙ,. 1|. ΝΝ 



δ46 Βιδίοαϊ 7ηἰεγργοξαξϊ0Ή. 

γηδηϊδβίδομβ οὐ {μπ6 ϑανίουῦ δἴγου δ6 τόβθ ἔγοτιι [86 ἀεδᾶ, Τύ ψ}}} 

Ρ6 υπάοτείοοᾶ {παᾶὸ ἰδ 18 ἱπαρργοργῖδαίθ ψμοσο ὑπ6 δοοουπίβ ἴῃ {86 

(08ρ6] ργοοραᾶεδα ἔτομι ΘΥ 6- ] 6 8868, ΟΥ̓ΣΤΘΙΘ τϑοοιγοα ᾿γ [6 ψΙΉΘΥΒ 

᾿πητ ΘΔ 61. ἔγοπι αυ6- ϊξηοββοθ, Απᾶ 1 18 δφορθύμοι Ἰπαρρ]168016 

ἴο 5Βυοῖ ὁββοπέϊαϊ πιαΐξέεγβ ἴν 186 (ἀοβρϑὶ 88 οοπίδϊῃ τ ]σΊΟῸΒ ἀοοίχιπθ 

-- [86 τονοϊαίΐομ οὗ πιοτὰ] πᾶ τοὶ σίουβ ὑταίλ. 

Μαίι. χιι. 40. Τῃ {μ6 ἔοσιμον ρἷδοθ ἰ6 18 βίαϊϑα ἐμαὺ ΟΝ τιβί 

ἍΜ Ατκ νἱϊ. 51. ὅτο, [ Βμῃου] 6 {0τϑ8 ἄδγβ δῃᾶά ἴμγθε ῃἰρΐβ 1. (ῃ6 

μεαχέ οἵ [86 οαυτίμ; ὙΒούθαβ 1 ΚΠΟῪ ἔτοπι {88 (ἀοβρθὶβ ὑμαῦ 6 νγᾶβ 

ἴὰ {86 ρτᾶνβ 88: δῃθγο ἀαΥ, ὕπο πἰσιῦβ, ἀπ {0 ρᾶτίβ οὗ ἃ ἄδγ. ΗΘ 

{85 οὐ Πα οἡ ΕὙάΔΥ ἀθουΐ 9 ο᾽ο]οοἷς, Α.Μ.; Δα τοβα δὖ ἀδυ- θα 

ὁπ ϑΘᾳηᾶδγ, 50 {πᾶὺ [η6 Θηθτα ροιϊοα ἀἸἃ ποῦ διμοιηῦ ἴο ἔνγχὸ ἀΔΥΒ ΟΣ 

48 ΒουΓ8. 
ΤῊ Η θγθνβ Ὀαρᾶπ {μοῖρ οἷν} ἄθγβ ἴῃ (Π6 δυθηΐηρ ὙΠΟΥ 6χ- 

ῥχαβββᾷ {μθτὰ ΒΥ ἐυθπίπφ απ πιογηΐηφ, Ὀθοᾶιβ8 ταϑθ ἊΡ οὗ {μῃοβα ὕνο 

ρατῖβ. ΕῸν {18 16 ατθοκβ αβθᾶ [116 ΘΟ ροπηα ἔθστῃ νυχθήμερον: ὙὙ}1}16 

186 ἨδΌτονβ γα ΟὈ] ρα ἰο ΘΙΉΡΙΟΥ͂ 8 οἰτουμη]οουοη. ὩΤΉγθΘ οἷν} 

ἄαγβ ἃγ8 τηθϑηὺ ἴπ ΜαθμονΒ Ο5Ρ6], ϑδο Ὀθρίππΐηρ; αὖ 6 ἴῃ {μ6 

δνδηΐηρ' ἀπ ἐθττηϊπαίηρ; αὖ 6 [μ6 ποχῦ ϑνθπῖηρ. [}ἢ ρορυ αν ἰδηρυιᾶρθ 

ἐταοίίοπβ οὗὨἩ ἄδγβ ἡγϑῖθ οουπίθα ἂἃ8 ἀΔγβ {πϑιηβοῖνθβι ΤῊΪΒ 18. ΒΏΟΥΤΗ 

ῬΥ 1 ὅϑδῃι, χχχ, 12, 18.; Ηοββϑα υἱ. 2. Ηϑποθ ραγίβ οὗ {π6 ἢγβὺῦ δᾶ 

[πτᾶ ἄαγβ ἀγα δουπίθα 88 Ψ8018 ὁπθ8, Ῥοραΐᾶν «ΓΘ 7158} τϑοϊζοηϊηρ 

βαποίϊομβ πα οομῆστηβ {μ6 ἰδηραδρα ἴῃ Μααν. χ. 406. Βυὺ ΜαΙκΒ 

δσχργθββίοῃ 18 ἀπἴδγοπε, δῃμ τοᾶὺ ἀρρθᾶν ταοτὰ αἰ βίου] οΓ. Θχρδηδίϊοῃ, 

μετὰ τρεῖς ἡμέρας, αἴ 67 ἴθταθ ἄαγβ, Το ἀρϑῖῃ ἐΐγεε ἄαγε ἀο ποῦ 

γοααῖτο υ5 ο ἀπάογβίαπα ἐπγ66 θη τ ομ68. (ΟΠ τηῖσμύ Ὀ68 8 γδοίϊοηῃ. 

Τὶ νγὰβ ἃ δουθῖθοπ δχργθϑβίοη ἴῃ [86 Ηθῦσϑυ ἰαπριδρθ:; ἃ {πιηρ ΒᾶΡ- 

Ῥεηρᾶ αἰΐου ἃ οουίϑιῃ πα θοΥ οὗὁἩ γϑᾶῦβ, τηοπίῃβ, ΟΥ ἀδΥ8, Αἰ ΠποῸρ 10 

Ὑγα5 οα {86 αϑύ γϑ87, τροπῇ, οὐ ἄδγ. 850 1η Ποαΐ, χῖν. 28.) ψΏΘσ {86 

Τ,ΧΧ. Βαγνο μετὰ τρία ἔτη, ΜΥ ἈΪΟΒ τ ΠΥ ταθαπβ ἴῃ {86 (μ10 γθὰγ (θοτα- 

ρᾶγο Ὠϑαΐ, χχαυΐ. 12.). Αοοογαϊπργ, {μ6 6 ν)78 τϑαπθείθα Ῥ1]αΐθ ἴο 

βού ἃ πγαίοι εἰ ἐδ ἐμίγα ἄαγ., ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας (Μαίί. ΧχυΙ. 64.) 

{πουρἧ ΠΟΥ ἱπίοιταθα Βἴπη, ἃ8. βίβίβα ἴῃ {86 Ργθοθάϊηρ σϑσβθ, ἰμαῦ 

Ομ τῖβὲ Βέπηβο  βαϊᾷ 6 βῃμουϊᾶ χτἶβθ ἀσϑὶῃ αὐοΥ ἐΐγοθ ἄαψδ, μετὰ τρεῖθ 

ἡμέρας. ΤῈ 6 .ν)8 Ἰμογθίοσο ἀπάουβίοοα [π6 ὕγχζο ῬΏγαβοΒ ἃ 8 οαυ- 

ναϊθηί. 
Τικα 1. 38. Το Κίπρδοια οὗ ΟἸμιτϑὺ δοπβίβίβ οὐ ἔνσο ῬΓΆΠΟΙΘΒ ΟΥ̓ 

1 Οοτ. αν. 34. [ἀοραγίπηθηίβ, ομ6 οὗ ψΒῖ οι [85 τοβρθοῦ ἴο ΗΒ ΘΏΘΙΏΪ6Β 

-- [το 41] ορροβίῃηρ ρονοῦβ, [886 οἴμοσ το μῖ8 ρϑορίθ. Ὑπὸ Ῥϑββᾶρθ 1Ά 

Τ Κα υϑίουβ ἰο ἐπα Ἰαϊίου  {μαῦ ἴῃ ΟὐοΥ πυμῖδπβ ἴο {86 ἔοστμθσ. Τὴ 

νογὰ ἐπα, τέλος, Ἀρρϑαῖβ ἰο 8116 ὑο {π6 Κίπράοτι ΜΒΙΟΙ 15 ἀ 6] νογθα 

ὉΡ, οΥ 118 ἡοιτηϊηδοη. ΤᾺ6 Κἰησάοτα Ὑ}1 μᾶνο 80}: θη τ Θπ ὨΘ ἀε- 

Ἰΐνουβ ἴῦ ἊΡ ἰο {86 λέ μου. ΟΥ ν78 τηδὺ δῃΐαγρθ {μ6 ἰᾶθα, δΘομίαϊπθα ἴπ 

ὁπά, απᾶ ἱποῖαᾶα ἴῃ 10 {μ6 οομηρ!ϑάοη. οὗ [6 ϑβομαίοϊοριοαὶ ἰγϑηβδος- 

ἄοπβ. ΤΆ τὶρεὺ τϑαδίηρ 185 {π6 ργθβϑηῦ οοῃ) ποῦάνθ παραδιδῷ, ιυἤεῃ 

λ6 ἀοἴζυον5 τ, ὑ8 46! Ἰνοσϊηρ' οὗ {6 Κἰηράοτα ἰακῖπρ' Ρ]8ο6 αὖ 186 Ττλθ 

τηδπέϊοποᾶ, ΤῊΪΒ νον οὗ 186 Ῥαββαᾶρθ 15 ἀρυθθαῦϊὶθ ἰὼ {86 οοπίοχῦ, 

ψΠΙΟΙ Βρθακβ οὗ Ομ τῖββ ϑποιηῖθθ, Ορροβῖπρ' Τι]6, δυϊβουΥ, δηᾶ 

ῬΟΥΘΡ ἅτ βαϊᾷ ἰοὸ μὲ ρυύ ἄογη. ΤΏοβα το δχρουπα 1 οὗ {86 

τηραϊαονία! Κίπράοτα οὐὗἨ ΟἸὨἈγίβὺ τηϊβίαϊκο {π6 ὑσὰθ δἷτπα οὗ {86 Αροϑβίϊο. 
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Τὸ 15 Ῥυόθαθῖα ὑπαὺ {π6 πιραϊαίϊοτῖα! τοῖρη οὐὨ {86 ᾿αυϊοῦν τΥ11] Του 
Θῃᾶ. Τὰ ἀϊογοπύ ρ]δοθβ, {π6 ρῆγαβθ 707 θ067 18 ΔΡ0]164 ἰο ΟἸτἰβῦ δ5 
Κίησ πᾷ ρῥτίοδῦ; δῃά τῷ ββου]!α ποῦ ΡῈ τοβίτιοίθα θγῪ ἰ(μ6 αἰβῆουμ 
Ρᾶββαρϑ ὉΠ66Γ σοπϑιἀοσαίοῃ. ΥΥ̓ δῦ 15 ρ]δῖη Βῃου]α πού θ6 θχροιχπᾶθά 
ὈΥ {86 διαρίραουβ, θαὺ ὑμ6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ. 

ὁ οἢπι ν. 81. Τὰ {86 ἔοστηθν οἂβ6, ΟΠ γὶδὺ νγχὰβ προ ὑο ΘΟησΘ6 
»". νἷι. 14. [γ᾽ {μ6ὸ ἅττ {μαὺ τῇ Π6 αἷἴοπθ Ὀοτα ἐθβι τ ον ἰο 

Ὠη561, {π6 ἰοβ τη Ομ σσουα πο 6 νδ] ; ἴῃ {π6 Ἰαὐίοι, 6 ρ᾽δοθά 
186 Πρ’ οἢ 18 οσα ἱπαθροηάθηΐ ὈΆ515, δθησταῖηρ ὑπὰῦ πουρῚ 6 αἰ 
(ο5 1 ν οἱ ἰτηβο}} μ6 βῃου]ᾶ 6 β6]1θνϑά, θθοῦιβα 18 Θαβϑ6 γγχὰϑ πού 8ῃ 
ΟΥ̓ΔΙΠΑΤΥ οΠ6:; ποΙμον 8 μ6 (0 Ὀ6 Ἰυάορα δον {16 τρδηπου οὗ ἃ 
ΘΟΠΠΟΠ 8. Ηδ νγὰ8 1ηὐϊπγαύθν ἀπ οα χὰ {μ6 ἘΙμΟΙ ἴῃ Ρεοίηρ 
Δ νὑγ71}, Βοῖπρ ὑχαῃ 1056], ἐδ6 ἐριέϊ,, ἈΪ5 ὑββι ΠΥ ποραρα Ὧο ὁοη- 
Ἠγτηδίϊοη. 

0 Πη ν. 87, 88. [πὰ ογάοθυ ἴο γϑίηον {π6 Δρραγθηῦ οοπγδαϊοίιοῃ, 
Μαιύ, 1. 16,17. [Οδρθ 61} σινοβ ἃ αἰογθην ὑτδηβίδίοα οὐ {6 

ΤΟΥΤΔΘΥ ῬαΒΒαρ: ““ Νᾶγ, {π6 ΕἰαῦοΥ 0 μα βοηῦ τὴ Ὠδιῃ ΒΙτηβο] ἢ 
αὐὐοθίθα τὴθ. ιᾶ γϑ ῬΘΥΘΥ ΠΟΙ ΠῚΒ γΟΪθ6 ΟΥ 866 Ὦ]5 ΤΌΤΤΩ ; ΟΥ̓ ὨδΥΘ 
γο [ογσούζθῃ Ὠἷβ ἀθοϊαγαύίοι {πμαῦ γα Ὀθίῖονα ποὺ ἴση οὰ. ἢ6 ΔῈ 
ΘΟΙΏΙΑΙΒΒΙΟΠΘΑ ὃ ΑἸ ᾿ΠΒΌΡΘΥΘΌΪ6 ομ]θοίίοη το (818 ταοᾶθ οὗ {χϑηβίδίιοι 
15. [86 οὔδηρθ οὗ βυδ)]θοῦ ψ ῃῖοῖ (ὐδιαρ 61} 15. οοιαρθ]]16α ἰο δββιτη6. 
““)α γα θυ  ᾿θᾶν 818 ψοἱοθ᾽ (1886 Ἐλ μου Β) “οὐ 866 ἢ18 ἔοστη ἢ ({μ6 
Ηοὶγν ΟἸμβοβι β)ῦΡ Βοίῃ τοϊαΐθ ἴο ὑπ ομθ βϑύβϑοῃ. θβϑι 68, {Π6 όσα 
οἵ [16 ββηΐθποθ ψγουἹα ἢν θθϑῃ αἰβογθηῦ ῃδΔα [Π6 τηθϑῃϊπρ' θ6 θη 1η- 
ἰοιτοσεῖῖνο. Ἠΐποθ νχα τηυβὺ δ0146 Ὀγ {π6 αϑ08] ἐχϑηβίδύοθ, ὙΥ̓ΏΘη 
10 15 ἀθοϊασθα, ““ΤΏ6 ἘΠΟΥ Ἀϊτη56}1 Βα Ομ 6 τι 6 55 οὗ τὰ6, 6 
δῖον {μα [μ6 ΟἹα Ταβίδιμθη" ϑουιρύασοβ ἀύθ ποὺ δχοϊμαθα 85. ἴο 
{π61 βυθρδίαποθ, θαὺ {μαὺ ἐΐδ ἐγιίογγιαῖ τοϊΐηθ55 τὰ {π6 Ὠθαγίβ οἵ Ὀ6]ΊΘν ΘΟ Β 
15. ελιον ἰηθοπᾶθᾶ, Ἰπάᾶβαϑα {[Π6 ὕψο ἃγθ Ἰπθτηδίθ υ σομπθοίθα, Αρ- 
ΡῬΓΘμΘμβου οὗ {μ6 δβϑβθῆοθβ οὗ {86 ΟἹ Τοβϑίαμχθηῦ δοοοιρθηῖ88 {Π6 
αϊνηθ τ] μ688 ἴῃ 6] 1θυθβ το {86 σα οὗ Μοββιδμβ αἱρῃηϊῦγ. ΤΠ 1η- 
ΒΘΏΒΙ ΠΥ Οὗ Τμ6 Φ6νγβ ὅο [μ15 αἰνίπο ῥοβύμππομν οὗ {π6 Εί μον σϑβρθοῦ- 
ἴηὴρ 88. 5οη 15. {865 ἀθβουιθθα ἴῃ ἀΠἴδγοαῦ τᾶν 8, ΔρΥΘΘαΪν ἰὸ {86 
γϑυῖοτβ τηϑίμοᾶβ ὈΥ 1 Ο ἢ τηθη δοααῖτα πον θᾶρο, ΤΉΘΥ ΠΘΙΡΠΟΓ 
Ποαταά ΗΒ γοῖοθ 88 ἀ1ἃ {μ6 Ῥυορμϑίβ, ΠΟΥ ΒΔ. [18 ΤΌυτη 88 ὑΠ6ὺ αἰά --- 
Ὀοΐἢ ᾿πέουπδὶ δοίβ; ποὺ Βα {μ6 0 μἷβ ψογὰ διαϊπρ 'π {μ6π}, ὦ. 6. [86 
ἐγα τα ἀν 6]Π1πρ' ἴῃ {π6ῖν μοατίθ. Νού Βανίηρ Δρργαμοπαρα {86 αἰτοῦ 
ἰαβίηοην οὔ {86 Ἐλέαν ἴῃ δὴν οὗ {μ686 τηθιμοᾶβ, μον δα ποῦ 
ΔΡΡΥΘμθηαοᾷ 1Ὁ αὖ 411. ΤΠαν δα βῃονγῃ 8η ᾿πβαβοορ  ὈΠ1ν οὗ ταϊμα 
ἴῃ γοϊδίϊοῃ ἰο 1. ΤῊΒ νοΐοθ δὖ ουσ [μογαδβ βαρίλβιη 18 ποὺ το υγθα ἴὸ 
ἴῃ 186 τψοχα φωνή, 45 [,ἄοκαο ΤΡ ΉΠΥ ΟὈΒΘΙΨΘΒ. 

ἽΝ ἬΕΙ 6. Τὸ 15 ΠΠκοῖγ {πα “6518 Ῥοσα 818 ὌὔῸΒ8 ρασὺ οὗ [86 

ΜΑΙ κα πὸ ΓᾺΥ ὉΠ] {λον ρού ουὖ οὗ [88 οἶἵγ, δπὰ {μ6ῃ δίμλοῃ 

ΜΑΙ παν .} Ῥοτθ 1Ὁ [μ6 οἴ οὺ ρασί. 

Αοἱβ 1, 18, Ἤγο βοῖὴθ οἰγουτηβίαποθ βϑύνγθθῃ π6 ὕνγο οθ681- 
Μϑίί. χχνῖ!. ὅ. [-[τϑηοθ8 γο]αἰθᾶ ἴπ Αοὐβ αηα Μαεαίζμον τοβρθούνο! νυ 18 

ΔΗ Ωρ ἐο οοτηρίθίθ {π6 8016. ῬυοῦδΌὶν «468 παπροα Π1Π1561} ὁ 
[86 οἄσα οὗ 4 ρυθοίρίοθα πϑϑι {86 ψϑ]]ον οἵ Ηϊπποῖα : δῃα {Π86 ΤῸΡΘ 
Ὀγβακίηρ ὈῚ τ ΒΊΟΝ μ6 ὰ8 βυβρθηαβα 6 [6]] ἴο {π6 στουπά δηᾷ νγὰβ 

ΚΝ 2 
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ἀλβῃβᾶ ἰο ρίθοθβ.. Τῇο Αροβίί Μαύιθν τϑἰαίθθ οὔθ γματύ οἱὗὨ {6 
ἐαηβδοίίοι ἀπά Τακα ἀποίμοσ ρα, ψ ΒΙΟΒ. 18 δἀατίιοπαὶ ἀπα βαρρ[8- 
πηθηΐδτυ. [0 18 Ῥοββῖθ 16, μουσθυϑι, ὑμᾶὺ (16 δοοουηΐβ τηδύ πάνθ Ὀ6θῃ 
ἀογϊνοᾶ ἔτοτα ἀιΠἜδτοην ἐγδάϊ άομβ, 85 )6 ὟΝ οἰΐθ ΒΌΡΡΟΒββ. 

Αοἰβ ἰχ. 7. 1 [πὰ 186 Ἰαἰΐου ραββασθ [88 νϑὺ ἀκούω, ἤδαγ, ΤΑ68}8 ἴο 
9 ΧΧΙ1.9. ᾿ μηπάογϑίαπά. ὙΠῸΥ μπαογείοοα ποὺ {86 σνοῖθα οὗ Βἴτη 

ἰμαῦ Βρακα ἰο τ. 866 Ἡβοκοί( οα ἰσ. 7. 
Ἔροηι. 11. 14. ὙΥθα {μ6 (ἰθπί}165 τ ᾷὸ μάνα ποὺ {π6 σψυϊτίθη ἰδνν ἀο 
ἜΣΡἢ 68. 11. ὃ. ᾿ ὉΥ παίαχαὶ ᾿πηρυ]86 {π6 {πϊπρ8 οοπίδιποα 1ῃ ἰμαῦ Ἰανν, 

ΠΥ Βδοοιηθ ἃ αν ἰο ὑΒΘΙΏβ ΙΒ ἴῃ Θοηβθαῦθηοθ οὗ {88 Ἰρὺ νιμῖπ 
ἔβει. ΤΡ δροβίϊα δββογίβ Π68 ροββι "ΠΥ οὗἹἩ 1886 (ἀϑμί]65 {Ὁ]ΗΠ]Πηρ' 

86 αν ; θυαΐ 6 ἄοθβ ποὺ 8840 [Π6Ὺ ουϑὺ αοξμαϊίζψ ἀο 806. ΤΉΘΓΙΘ 18 ἃ 

τοϑιοοπ ἴῃ 15. ἰδηρτιδρο, τοἤθη ἔδιον ἄορ, ὅταν ποιῶσιν. ΤὮῊΘ Ρῇγα86 

ὃῳ παΐμγε, ἴῃ [μ6 ΕἸ 15:16 ἴο {π6 Ἐ ρμθϑβίδῃβ, 18 αυϊῦθ ἴῃ ΒδυΤΊΟΩΥ ὙΠ 

{π15. ΤΊ παέωγαϊ ὀοηΐ οὗ [86 τηϊπᾶ ἴῃ {Πη86 τηδ85 οὗ τωβηκίπα 18 ἰο 
61]. 
οι. χῖν, ὄ. ΤῊῖβ ἀρραταπὺ σοπίγαάιοίίομ μ88 Ὀ66η αἰγθαάν τϑ- 
68]. ἴν. 10,11. [ππονϑᾶ, ὅ85886 ρᾶρδ 481]. 
1 ον. νἱῖ!. 8---18. 1 Τὰ 186 ἴΌυτη ΟΣ ραββᾶρα {π6 δροβίϊθ ἰαυβ ἀουτῃ 
1 οι. χ. 20, 21. ἔμ ὈΥΪποῖρ!6 ἐπαῦ (86 ραγοιραοι. οὗ οδϑγίδιῃ 

ταθαΐβ 18 ἴῃ 1561} ἃ πιδίίου οἵ ᾿παπἴδσθποθ ΤᾺ θη] ρῃίοθηρα (Βγιβίϊδῃ 

ΤΩΔΥ͂ ΟἹ ΤΩΔῪ ποῦ ραγίακα οὗἨ τηθαΐβ βοοογάϊηρ' ὑο0 Π15 βϑίψ16 οομνιοῦοι 
οΚ ἐμοῖσ παΐασθ ΤΉΘΥ 876 τηδύξευβ ρου Θ ΟΠ Ὺ 1ηα ΠΠο θη 1η {ΠΘμ ΒΘ 68 
ἰο Βω ὍἼἘῸ (κοβ ἃ οἶδα ἀπ οφοπβοϊθμθοβ νον οὗ {μθιὰ, ϑδίηρ 
ΟἹ δοβύμϊἶηρ' ΘοοΘοΥ ἀρ] γ. Βαῦ ἱτητηθα!αίθυ οῇρου, ὑμ6 δροβίϊθ ῥσο- 

οορἀβ ἰο 5ῃονψ (86 ἱποΧρθαϊθπου οἵ δάναποθα ΟἸυιβύϊαπβ δοῦπρ δὸ- 
οογάϊηρ; ἰο {πεῖν Ῥυϊποῖρ] 65 οὗ ἱμαϊνιάσαὶ ΠΟΥ δοίογθ τὐθαΐογ ὄγεί γελι. 
Ὴς ψΆΓΩ8 ἐμοπὶ ἀραϊηϑὺ [Π6 Ἰη]υτίουβ α86. οὗ ἃ {ϊπρ' ἴῃ 156} 1η- 
ἀδογει, ὙΠῸ ραγίακίπρ' οὗ ἤθβῃ τ μῖοι μα θθ6θη οἴεγθα 1 βδου!ῆοθ 
ἰὸ μοαίμϑῃ 1401]5 οδϑαβϑᾶ ἰοὸ μ6 ἃ {πῖηρ οὗ ἱπαϊβθγθποθ, τῇ τὸ ργονϑα ἃ 
βύστ  ὈΠΠρ-Ὀ]οοῖς ἴο 8 Κ οοπβοίθμοθθ ΤΏὰΒ Ογιβίίδη ΠΠΡΘΓΕΥ 18 
᾿πηϊοα Ὀγ ΟΠ τἰβιίδῃ ον. [ἢ {π6 Ἰαύίον ρᾶδβαρθ, μ8 ροϊηίβ οαὖ ἃ τι88 
οὗ (86 ἴτεράομῃ τ βῖοΒ {π6 ΘΠ ρμίοπθα ΟἸγιβύϊδπβ ἴθ (ὐουιπίμ οοη- 
ΒοΪΟΙΒΙΥ Θη]ογ α τ ΏΙΟΝ πτὰ8 θοΐμ ἀδηρσθγουβ ἴο ὑβθυβοῖνθβ ἃπα τγ6- 
οομ 8016 1 οοτμησηαπίοι 1} ΟἸ γι, ΒῪ Ἰοϊπῖπρ' 1η {Π6 μοαίμθηῃ 
ἔδϑέλνα β δᾶ ραγίακίηρ οὗ [86 οἤεσίπρβ σμιοῖ μδα Ῥθθη ἀθαϊοαίθα ἴοὸ 
14015, μον βοραγαίθα ἐμϑιωβοῖνθβ όσα {Π6 βρισηῦμα] [6 ΠΟ ϑμῖρ οὗ 
Ομ εῖβί, ὕΤπὰβ 186 οπα ραββᾶρα οοῃίϑιηβ {π6 αὐρδβίγαοῦ ῬΥΪΠΟΙΡ16; [88 
ΟἾμ6Υ ἃ 5:5] Δρρ!οδίίοη οὗἩ 1. [ἢ οοτίαϊπ οἰγουτηβίδηοθα, [Π8 ἩΘΥΥ 
οἰαϊγηβα γ {μ6 Ομ γι βία Ὀθοοπλθβ ᾿Π])]υγ]ο8, ἹΠΩΡΙΌΡΘΙ, ὉποΟ τ βύϊϑη. 
Τί 18 τηοἀ θα ἀπ οοπίγο!] δα ὈΥ 1Π6 ῬΘου αν το δίϊοπβ ἴῃ ὙὙΒΙΟΒ. 10 15 
ΘΧΟΙΟΙΒΘΑ, 

1 (ὐοτ, χ. 38. Τῇ οἰγουτηβδίϑμοθθ ὉΠΑΘΡ Ὠῖοῦ {π6 δροβίϊα τψτούθ 
(.8|. 1. 10, 1[μ6886 ὑοσάβ τϑϑρθοῦνου, δηα {π6 Ῥᾶυῦϊθ8 ἢ6 Βεά 1η 

νἶθνυ, δχρίαίῃ πα σϑοοῃοῖ]8 {Π61 τηθϑηΐηρ ἴῃ ΘΔῸὴ οᾶδθ. [π {Π6 
ΦΌΤΣΙΔΘΙ ρᾶβθαρθ Ὦ6 ΘΧργΘβ868 {πμ8 στϑδῦ ὈυΠΟΙ}Ρ16 ΒΟ. ρογυδαβα ἢ18 
ὙΠ016 οοπᾶαοί, νἱΖ. {πμᾶὖὺ 6 δημαοανοῦυγοα ἕο οοποι δ 8 ηα ΘΟΙΩΡΙΥ͂ 
ἢ {Π6 Μ|1] οὐὗὁἨ οὐμϑὺβ 88 ἴδ 35. Β6 οου]ᾶ δοῃβιβίθη .υ τ {πον {τὰθ 
Ἰηἰογοβίβι Ηδ γὙἱο!ϑά ἰο {μϑῖὰ ἃ8 [Ἀγ 5 1ὖ ὑ-πάβά ἰο {π61ν ῥγοῦί, ἐπαᾶῦ 
ΠΘΥ ταϊρμὺ θ6 βαγϑᾶᾷ. [1ἢ {Π6 Ἰαἰίου ρᾶββαρθ, γβθσθ 6 σοιηβραίβ {πὸ 

- 



ΤῬαςβαψος αρραγοηέϊῃ οοπέγαάϊοίογγ. δὅ49 

ἔα 158 ἰβϑομουβ Ὑπὸ τηϑΠρηθα Δπα ορροβοα ἴπι, ἢ8 ἀδπῖθβ ἐμὲ 6 
Ρ]Θαβθᾶ τηϑθῃ οὐ βουρῃῦ 0 ἱπρταύαίθ Ὠ]Πη561} τι ὑμθιὰ ταύμοσ {8 8ῃ 
(οα. Ἠζδ ορροβοᾶ {μ6 οογγαρύ ἱποι πα ]οηβ. ΟΥ̓Ὠ τχθὴ Πού νου ἰγαῦὰ 
τϑαυϊτϑά, ργϑίοσειηρ [86 Δρργοθδίλοη οὗ (οα ἴο υϊηδῃ ἔδνουσ. ΤΉΘΥΘ 
5. θοίἢ ἃ β:ηἃ] 56 βθοκίηρ οοπο]ιαίϊοη οἵὁἨ οἴμοιβ᾽ σοοαν}}, δπα ἃ 
Ῥατο Ὁ 5615} βύσινιπρ ἴο σαίῃ {πρὶν αἰΐδοίζοι τῸΥ {86 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ ἀοϊηρ' 
τμθὰ ροοᾶ, ΤῊΒ Ἰαἰΐον ὑπ6 δροβίϊα μαᾶ. ΤῊΘ ἔοσηοσ μ6 ἀϊβουηῃθα 
8.8 ΙΒβοπουσίηρ ἰο ἃ Βοσναπύ οἵ ΟἸ συϊδὺ δα ἱποοπδιβίθηὐ 10} 15 ῥτο- 
ΓΘ ΒΒΊ ΘΟ. ͵ 

1 Οὐον. ΣΙ]. ὄ. Τὴ {86 ἔΌγποΥ ρᾶββαρα {86 Δροβίϊθ βίτα θυ τϑίου8 ΤῸ Γ 
.9 Χῖν. 84, ᾿ 186 8ε.κ6 οὗ δχϑίῃρ!θ ἰο νγβαῦ νῦ1ὰ8 φΌΙηρ οπ 1π [86 

ΟὐοΥ ἰ ἴδῃ ομασοι, τοβουνιηρ 18. Θοπαοιηηδίϊοῃ οὗ 10 ὕο {πμ6 ῬΓΌΡΘΙ 
ὈΪαο6, τ Β]οἢ 18 αὐ 1 ον. σχῖν. 84. ὅθ Νβδπᾶο'γ. 

(]. νἱ. 2. ΤῊΘ6 ψογὰ τοπάογθα διγάθη ἴῃ Ὀοΐίῃ ΡὈ]δοθβ 15 ποῦ {Π6 
.». νἱ, ὅ. [βᾶαθ. Τὴ 1ᾶθαβ θβχρυθββοα Ὀγ τὰ βάρη, διιγάθη5, δπὰ 

φορτίον, διινδη, ἅτ αἰδτοθί. Τὴ ἢγθὺ ἀθποίθβ {Π6 {1181}58. ἀμ 
αἰ Ποίϊομϑ ψ ποι μοί] ΟἸ ϊϑύδηβ, δπᾶ οὗὁἨ τ μοῦ {ποῖ [6 ΠΟ -ΟἸ τ βίδηβ 
ΒΒου]ᾶ το] ονα ὑπθηὰ 85 80 ἂθ {6 ὺὺ οδῦ, ΒΒ ]θνοῖβ Βμου]α βυταραύῃιδθ 
ὙΠ δηᾶ μ61Ρ {ποὶῦ Ὀγθίμγθη ο δῦ δυο Ὀυτάθηβ, ΤῊΘ ββοοπαᾶ ἀ6- 
πούίθϑ ἱπά! ν]4π8] ΓΟΒΡΟΠΒΙ ΠΥ ἀπᾶθυ {Π6 τον] σογογπτηθηύ οὗ (ἀοά. 

Ἠ6}Ὀ. χὶ. 838. ΤῊΘ ρῥδίγιδυοῃβ πάθον (86 ΟἹα Τοβίαμαθηὐ τϑοαῖνϑά 
.9 ΣΙ. 39, [πϑην Ῥγοτηΐβθδ, ᾿πο]αδιηρ ὑποὶν ἘΠ] ]τηθηΐ, Βαῦ τῦ 15 

βία θα 1π| {μ6 Ἰαϊῥοι ρΐδοθ ὑμαὺ ὙΠ 6 Υ α]4 ποῦ οἰσΐαλῃ ἐλε ργοηιΐδθ το δίληρ; 
ἴο [86 Δρρβδύδῃηδθ οἵ {μ6 Μοδδϑδῃ, ἴῃ {Ποῖ} ἀδγ. 

1 Φομη 1. 8. Ἴ ΥΥ βαᾶγϑ δἰγθαᾶν ὀσρίαϊηθα [π686 ἰοχίβ, δηα πϑϑά ποῦ 
! »«- 11. 9. {{τδογοϑΐοτο τορϑαῦ νυ μδῦ μὰ5 βθθῃ βαϊα. 586 ρᾶρδ 478, 

Οοηίγααϊοίίοηα ϑοίισοοη ἐμ Οἰά απα ει Τεδίαηιοηΐϑ. ---- 
(,6η. χἱϊ. 1. ἢ ΤῊδ ἔρυτο ραββᾶσθ γϑίουβ ἰο ἃ αἰνίπθ 681} σοι 
᾿Αοἰϑ νι. ὃ. {ΑΡταβδιη τροοϊνοα ἴῃ Ομδῦυδη, αὐθο {86 ἀφαίῃ οὗ 

Ηἷ5 ἰαῖμου Τογδῆ; (88 Ἰαίοε ἕο ὁμθ Ῥγθυϊουβὶυ τϑοϑϊνρα δὖ {71 οὗ {86 
Ομαἰάβθοβ. Ἀσοογαϊηρὶν 06 δαβιοϑὺ βοϊαὐοη 15 0 ΒΌΡΡοΒΘ {μα Π6 
Τϑοοῖνοα ὕνγο βοραγαίθ 8115, (ῃ8 ἔουτηθσ οἵ σ,ῖο 18 οπ θα 1η {86 
ΟΙΑ Τορβίδιμθπί, μαΐ ῥγθβουυθα ἴπ ἐμα Νον. [Τὺ που]Ἱα Δρρϑδν {πᾶ 
Θίσθρμοπ {0]]}Ονγ8 βοιηβ ὑγϑά!οπαὶ ἀοοοιπὺ τοβρθοίϊηρ' ἃ ἀϊνίηθ Ἰηψτηῶ- 
ἄου ΑΡγαδδὴ μαᾶ ἴῃ Ὅτ οὗ {μ6 Ομ αϊάθϑβ, ἴοσ τὸ 15 Τουμπα τὰ ῬΏ1]ο. 
ΤΆ 15. 4180 ᾿πηρ]164 τὰ θη. χυ. 7., ΝΘ μοι. ἰχ. 7. ΕΌΪοσσίπρ' [818 ὑγ86]1- 
οι ίορηθη ἀΡΡ]Π165 ἰο {π6 τϑίθουαὶ ἔτοια {ΠῚ {π6 ποσαβ ῬΓΟΡΟΙΥ 
Ῥο]οπρίηρ ο {Π6 0411] οαὖ οἵ βαῖτδῃ. 

Οἰμοῖβ σδηβαίθ {π6 νοῦ ἽΝ᾽ ἴῃ θη. Χι. 1. 25 ἃ ρἱαρογίοοί, ἐΐθ 
Τονὰ μαά ςαἰά, βαρροβίπρ' {παῦῷ {86 081] ἴγοτα 1 15 {ποῖ τϑίεγγθα ἴο, 
ἴῃ ὙΠΟ οα56 {π6 τα που] ρῸ Ῥ8οΚ ἰο {πμ6 ροϊπύ οὗ {{π|6 τϑΐδγτοα 
ἰο ἴῃ θη. χὶ. 81. Βαΐ {π6 σοῃύοχύ βῃοννβ {ῃμαὺ ἴῃ {π6 Θοτημηθηοογηθηύ 
οἵ ὅϑη. χ. ΟἸμδύσδῃ 15 {Π6 Ρ0Ιδοθ γϑξοστϑα ἴο. ὙΠ 

δη. χυ. 18. Τὰ Οἰδθποβῖβ, {86 ἐπι 5 βίαθᾷ Ἰοοβϑὶν ἴῃ τουπᾶ 

6 Ἅ|. π1. 17. Βταθογβ; θα ἴῃ {ἐμ ΕρΙβι16 ἰο 6 (σαἰδθδῃβ 1 
18 βία βα ϑχδοῖγ [Τὺ 18 4150 σίνϑη 45 480 ἴῃ. Ἰύχοᾷ. χὶϊ. 40. 

ἄϑδη. χχὶϊ. 1. ΓΙ [86 ἔουπλθυ ραββαρα 1ὰ 15. αἰιγπαοα ὑμαὺ (ἀοά ἐγίοά 
Ζαταοβ 1. 13. {ΑΡγαμαι. Ηδ ραυῦὺ δ΄5 νἱτίαθ ἀπ [Ἀ1}Π ο {πὸ ῥγοοῖ 

Τὴ {86 ας ραββᾶρθ ἐσηιρέ βιρ 65. ὅο θηξίοθ ΟΥ ἄγαιῦ ἐπέο εἴη. (αοάᾶ 
ἄοοβ (88 οπθ, ποὺ ἐμ οἴμοσυ. Ηδθ ρύουββ 85. βῬθορὶθ ὈΥ ἃ ἀἸβοῖ ρ] 1 η6 

ΝΝ 



δδο Βιδίϊοαϊ Μιογ Υοα οη. 

τὰτουρἢ ΒΊΟΝ [ΠΟῪ ἃτ6 ΟὈ]σοα ὑο Ῥᾳ88: Ὀαῦ Β6 πϑύαν ἄγανβ {π6 βοα 
Ἰηΐο ἃ Βπ81:6. Τἢ6 ]αὐίου 15 τηϑη Β ΟὟ ὙΟΥΚ. 

(τη. χῖνὶ. 26, 27. ἢ στε ἔμ ΟἹά Τοβίαπιθηῦ μ85 70, τ 116 ϑίορμθη 
Αοἰβ νἱ]. 14. Βᾶγ8 76. [Ιπ {|Κθ τηϑππθῦ, ποῦ ΟὨΪΥ Πογο Ραΐ 

4150 ἴῃ Εἰχοάᾶ, 1. ὅ., ᾿οαΐ, χ, 22., 70 Ρϑύβοῃβ δ΄6 βΒρβθοιῆβθα, Ἐϊγδύ 
ποτ ἀγα 66, ἰο “ΜΆΘΟΙ δα Φ8 0000, Φ ΒΘρῃ ιῦ Ὠ18 ὕγγχο 5018, δηα Ὑ78 
σοῦ 70. Φοβθρῇυβ ἄρτθθθ σῆμ ἰμ06 ΗἩδῦγοσ. Βαῦ {86 ΧΧ, μᾶνθ 
7ὅ ἰπβίεδᾶ οὗ 70, ἀπ βίθρμομ Ὁ]Π]}οτγβ (μ6 ὕτοθκ. Ηὸσ (86 ωΧΧ, 
τηϑᾶδ ουὐ (μοῖῦ πυροῦ 76 156 πού οογίαϊῃ. 4165 {πίη 8 {μαὺ {86 
τγίνοβ οὐ ὕδοοθβ 8018, νἱζΖ, 9, Ὀεΐπρ δἀᾶοα ἴο 66 τηδῖθ ἀρ {86 7. 
οβορμβ τι τγαθ αἰγοαάν ἴῃ Εἰργρῦ. «υἀἋδ8 γ)χὰβ ἀθδά, δπα 80 νγϑ 
ΘηΘομ Β, 8ἃ5 ΤΩΔΥ Ὀ6 ἰηΐογγοα ἔγοπι 18 γοπῃραθδῦ βοὴ Θῆδα] ὈΥ ἃ 
“ς (Δηδϑηϊέοββ ἡ (σ]νῖ. 10.). Ηδτο {π6 ᾿πίδγθηοθ σοβρθοίηρ' ϑ᾽Τηθο ΙΒ 
αἰΐο ἴα πἀποογίαϊη. ὙΥ οἶδα δπᾶ οἰμοῦβ βαυδίχαοῦ ἴσοι {π6 66--12 

υγίνοβ οὗ 9 8600  50η8, ΦΌΒΘΡ᾿, «056 0}}8 πιΐθ, ἀπα ἀλη ψ18 ψ 80 

νγὰ5 ἀοα, [10 15 του πλοῖο ΡΥΌ 8016 ὑμαῦ ἰο {86 παμαρον 66 {86 
1,ΧᾺΧ. «δᾶεά 9 Ξοπβ οἵ “Ὀβθρῇ, πιακίπρ' ἐδ 7ὅ (866 (ἀδη. χὶν!. 27.) 
γε ἄο ποὺ (Κα 86 1, Χ Χ. 85 βαγίηρ ἴῃ (θη. χ]νὶ. 27. ὑμαύ 9 ο}}1]- 
ἄτοη απᾶ φγαπάοϊηϊάγοη Τογα Ὀοσα το “οΒθρ, ὑαῦ του ὶυ οἰ] άγθῃ. 

ΑἸ οτγά ἰ5 ταϊβίαίκθη ἴῃ ὁπατρίπρ (86 ΧΟ Χ, πῖῖ τθοκομίηρ' διιοπρ᾽ {86 

Β0Π5 οὗ ΦόΒΘΡΗ, Φόβθρῆ ἰπηβο ἢ δπᾶ 8 0ὸ0Ρ. ΟἾΒΘΥ τλοα68 οὗἉ βοϊαίίομ 
ταῦ θ6 566ῃ ἴῃ ΚΚυϊΐπορὶ πα )6 ὙΥ οὐΐα. 

Ἐχοά. χχχ. 6. ἢ Τῆδ ορροβιύίΐοη. Ὀούνγθθῃ {8686 ῬΙδοθ8 15. ΟἹΪΥ 8ρ- 

66. ἰχ. 6,7. [{πρατοπύ. Τ6 ἰδῆσαδρα οἵ {16 βγϑύ ἀοθβ πού ΆΡΙῪ 

{παὐ [μ6 αἰΐαι οἵ ἴποθῆβθ νγὰβ ἰο Ὀ6 ρἰδοϑά τη) {π6 μον οἵὗὨ Βο]165. [Ὁ 

νὑγα85 ἰο θ6 ραὺ ““οὐε7' αφαϊπδέ {π6 υαἱΐ [μαῦ ονουμδησβ {Π6 ἀτκ οἵἁ ἐοδ1- 
ΤΩΟΠΥ͂," 84 Βρθοι ἤσαν “Ονοῦ ἀραϊηδὺ {16 πχθυου-ϑϑαῦ οονοτῖηρ {Π6 

1αν. ὙΤὨΪΒ ταθϑη8 {πα {Π6 αἰΐαι ψγὰβ ἰο θ6 ρμαΐ ορροδίξε ἐο ΟΥ̓ δΕΙΌΤ6 

{πὸ τηοτογ-βθαῦ, Ὀαὺῦ ποῦ οῃ {π6 βᾶπιθ 8146 οἵ {16 γα]. Τὴ6 ΠΘῦΌτονν 

ταχὺ βΒβου]ᾶ ποὺ Ὀ6 Ῥγτοποπποβᾶ σοχυιρύ, τι Κι αππϊοοῦί, [0 πϑϑαβ πὸ 
αἰζαταίίοι ἰο το πᾶου {π86 τἡγ8016 οἰθαν δηα οοπβιβίθηῦ. 

χοᾶ. χχῖν, 10. Τὴὸ ἀροβίία “ομπ βρθακβ οἵ Ποῖ πὰ {88 
μη 1. 18. μΕΣ ἘΠ ΟΥ 86 ΟΑοὐμοδα: ψ 16 τὴ Εὐχοατιϑ 

Βοιμθ τιϑηϊδίδιοι ΟΥ̓ Ἠ15 Ῥούβοι 18 γα ουγοα ἴο,---μ6 ϑομ 0 δῇου- 
σγαγβ Ὀθοδπιθ ἤθβῃ, 88 τῆϑην {81ῈΚ. 

Νύμι. χα! ὅ.  Βοβοῦ ἴπ ([Π6ὸ Νὰ" Τοβίαμπιθηῦ 18 14 πῦι041 τ] 
9 Ῥρίουν ἴ. 1δ. [ Βοοὺ ἴὰ (865 ΟἸΪά, ΤᾺδ ἀϊδθγύθποο οἵ οὐὐβορυαρῃν 

ΑΥἶθ68 ἔγοιῃ {86 ἀπ οτθαῦ ρτοπυποϊδίοη οὗ [Π6 Ἰοἰίον Ψ ̓ π {π6 ψοτγά. Υ᾽7 6 

Ῥείῖονα {παὺ [π6 ψογὰ βοῃ 15 τ ΜΕΥ βαρ] θα ἴῃ 2 Ῥοΐου 11. 1. 
ΝΡ. χχυ. 9. 1 ΡἘ11ο δηᾶ {μ6 ῬΔΌΡΙΠΒ σῖνο {Πη6 βαῦπλθ ΠυΙΩ 6 88 
1 ΟὐοΥ. χ. 8. [86 Ηοῦγον, υἱΖ. 24,000, ποῦ τααβὺ ΡῈ τοραγαθα 

88 οοχτοοὶ, Βα Ραὺὶ] ντοίθ 23,000 μθ τηδᾶβ 4 {{Πῆ]πρ' ταϊβίακο οἵ 

ταθιιοσΥ. ΟΥμοῦ τηοᾶθβ οὗ οομπο]αίίομ τᾶν Ρ6 βθθὴ ἴῃ Μίογευ. Οἱ 
{μ6856 (ὑδἰνίπΒ, ψ ῃῖ ἢ αὖ ἢγϑὺ βῖσῃῦ ἈρΡΡοατΒ {π6 ταοβῦ ρ]αβι 16, 15 ἸῺ 
ταν {86 ταοβὺ Ομ] θοοπα 16. Ῥούσθθῃ 28,000 δηᾶ 24,000 19}. ΤΠ] 
ΟΙΑ ᾿Γοβίαιαθπξ νεϊθοσ οἶνοθ {86 δρργοχίπιδίθ σουπμα πυτηθογῦ αὖουθ [ἢ 6 
Βρϑοϊῆς ομϑ; (88 Νὸνν Τοβίατηθπί τίου, (μ6 Ῥγοχίπηδίθ τουπα πππι- 
Ῥοῖ δοίοιο ᾿. ΤῊΪΒ διμομηΐβ (0 {16 ἀββουύίίοι ἐμαῦ ποι Π6Γ 18 οογγθοῦ, 

τὴν ̓ “ΠΕ 4: ̓  ΤῊΪΒ Βα5 δῦ θ66ῃ δχρ]αϊηοά. 



Ραφεασό8 αρραγοπέϊν οοπέν αὐϊοίονν. ὅδ] 

Μαῖῖ 11. 26. ΤῊο ἔδοὺ τοϊαϊθα 15 βαϊᾷ ἰο πᾶνθ Βδρροπϑᾶ 1ῃ 
1 ϑδϑιη. χχὶ. 1. ἕο. [86 ΒΙΡῊ ρῥυϊθϑυμοοά οὐὨἨ ΑἸ τη θκ τὰ ϑδιημαὶ; 

Ῥυΐ οὗ ΑΜἱαῖμαν πὰ Μαῖκ. ΑΒ ο]οῖς τπτὰϑ ἐπ6 ἐμοῦ οἵ ΑΡῬιδίμδν. 
ΤῊ ὄνγο πᾶτηθ8 μβᾶγθ Ῥθθῃ δοηουπαρᾷ Ὀγ {86 Εὐνδηρο δύ. 

Αοῖϑβ νἱ. 1δ, 16. Τῃ {π6 Ν, Τὸ ρδββᾶρθ 
ὅϑδεη. χχῖϊ. 16,17.,1. 18.; “οβῇ. χχῖν. 82, { δῖ νϑυῖοιιβ βύδιθιηθηὐβ 

ὙΕΙΟὮ ο]Α5ῃ 1 τμ6 ΟΙα Τοβίασηθηί. 
1. Τμαῦ ποῖ οὨΪγ 98600 πᾶ “όβθρ, θαῦ {π6 ΟἴΘΙ Βὸπ5 οὗ {Π6 

ΤΟΥΤΟΣ ἡ το ματὶοα ἴῃ ῬΑ] ΘΒ[]Π6. 
9, Τμαί “984ο00 νῶβ Ὀυτιθᾶ ἴῃ ΒΙΟΒοΙΩ. 
8. Τμαῖ ΑὈγαμαμ Ρουρΐ ἃ Π6]α ἔοσ ἃ θυτγίηρ-Ῥ]αοο οὗ [π6 βοπβ οὗ 

ἘΤΩΓΊΟΥ. 
7π γαραγᾷ ἰοὸ {μ86 βγβί, ἐξ πιαὰν 6 ἰμαῦὺ 411 [Π6 ραίγδιο 8. ὑτοσθ 

Βυτὶοα ἴῃ Ῥαδϊθϑίπθ Τμο ΒΙΡ]6 βᾶγβ ποίβιηρ' οἵ [βθτὰ 1π [818 τϑϑρθοῦ: 
Β0 {μαὐ Τπουρ ΤΠ6Υ ἀϊοᾶ ἴπ Εἰργρύ, 10 18. ῬΟββ1016 {Π6 1} ὈΟΟΙ6Β γοΥΘ 
τ Κοπ ἰο {π6 Ιαπᾶ οὗἩ ργοπιῖβθ. Θύθρῃθῃ ἈρΡθᾶγΒ ἴο [ὉΠΟῪ 8ἃ ἰγϑα πο η 
ἰο {818 οἴδβοί. Βαῦ ργοθδθι 165 το ἀρδϊπβὺ 105 ταί. 

2ηάϊγ. Ὑμαῦ 6000 γγὰβ βυτθα ἴῃ ΒΙΘΠοτα 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀρδιηϑὺ 
ϑοη. 1. 18., ψΟτΘ 10 15 βαιἃ ἐμαὺ 6 τχαβ μυτιθα ἴῃ {πη6 οἂγθ οἵἉ {8Π6 
Π614 οἵἨ Μδοβμροίδῃ. 

ϑιάϊγ. Τὸ γὰβ ποὺ ΑΡγσαμδτα ἐπαὺ θουρύ ἃ Η6]4 [ὉΣ ἃ Ῥυγγπρ- 806 
οὗ {86 βοῃβ οὗ Ἑπωταον, θαὺ “8600}0, ἃ8 γγχὸ ἰθᾶσ το (ἀθη. ΧΧ ΧΙ], 19. 
ΑὈγδβατα Ὀουρκύ [86 οαγα οὗ ἐπο βε]α οἵ Μδομρϑίδα οὗ Ἐράγου {Π8 
Ἡϊΐα. 

Ἡρτο νγχὸ 86 οοιρθ]]6α ἰο δάμη {μαῦ δίορῃθπ [811] τηίο ὕυο τα ]85- 
ἰακο8. Ηδ ψα8 ποιϊποῦ 8Π ΔΡΟΒΙ]6, ΠΟΥ ᾿πΒρ τ α, ΠΟΥ 19 }41Π1016. 
Μδην τοί μοᾶβ οὗ Ὀυϊπρὶπρ {μ68586 ὕνψο βίδίθπχθηίβ ᾿ἰπύο ΔΔΙΤΩΟΠΥ͂ 

σ ἢ {μ6 ΟΙἹα Τοβίδιαθης μαννα θθθη τοβοτίθα ἴθ. Τὴ ἰοχί ἴοο [88 
Ὀθθη αἰτογτοᾶ πη μουῦ βυθηοϊοπῦ δα μοῦιγ. ΥΥ 6 ἅτ ππ80]6 ἴο Ῥϑιοθῖνθ 
ΔΗΥ͂ Βο!αἰΐοπ τ 16 οδ ταᾶ κα {μὴ ἄργθθ γι {86 δοοοπηΐβ ἴῃ {86 
ΟΙα Τοβίαμηοηί. 

Αοἰβ χῖ. 20. ἢ 76 βᾶνγθ αἰγοδᾶν τοίουγοα ἰὸ {818 αἸβούθραμου. 
1 ΚΊηρΒ γἱ]. 1. ᾿ ΤιΔΟΒηϑηη μᾶ8 ἐπ ὑτὰ6 γτοδαϊηρ ἴῃ [Π6 [ὈΥΤΩΘΡ 

ὈΪδοθ, συ μι ἢ ταπβ ὑππ8: “ Απᾶ ψμθη μ6 μϑα ἀοβίγογθα βθύθῃ πϑΙΠΟῺ8 
ἴῃ (Π6 Ἰαπᾷ οἵ Οδηδδῃ, μῈ ἀϊν! ἀοα {πον Ἰαπᾷ ἴο ὑπο Ὀ. ἰοΐδ, ἀρουῦ 
[μ6 ϑρδοθ οἵ ἔουν βαμαγοα πᾶ ΠΕΡῚ γ6 818 : Δπὰ δέθδὺ {πΠ18, σᾶνθ {861 
͵υᾶρεοβ ὑπ} βαπιιθὶ ἐπ ργορμοί. Ηθγβϑ [Π6 ἀἸΒΟΓΘΡΔΏΟΥ ἀἸΒΆΡΡΘΘΙΒ. 

2. Τα. 1... 12. ἡ ΤΠ6 αὐΠοΌΪΟΥ βυρροβοαᾶ ἴο 116 ἴῃ {8686 ἰοχίβ μᾶ8 
Ῥγτον. ΧΥυΥϊ. 7. ΔΥΊΒΘη ἔγοια ἀπἀουβίδηαιπρ {μ6πὶ ἴῃ ἃ ὉπΊγοτβαὶ 

Β6Ώ86, 88 1 411 {π6 σΟΟΙΥ σογθ ᾿πνασῖ8 Ὁ] 7 Ροιβθουίθα, οὐ {μϑῖγ [068 
ΟΥΘ ΔΙ ΤΑΥΒ ἑσγποα ἰο Ὀδοοπαθ {86} ἔπθθᾶβ, ΝΟΙΆΘΥ βίαίθτηθηΐ 

βμου]ᾶ Ὀ6 υτροᾷ, ΤῊ ἔουταοῦ Ἰαπριαρα γ788 αδοα 1η ΧΘΘΓΘΠΟΘ [0 {ἢ 8 
δἰαίθ οὗ 86 θαυ ΟἸτἰβύίδπβ βαττουπᾶθα ὈΥ ΘΠΘΙΏ168, ἃπα σΘΠΘΓΆ]]Υ 
Ῥουβθοιίθα 88 ἐΏΘΥ ἔπη ογθ. ΤῊΘ ἸδύυοΥ 18 ἃ σθηθγαὶ ἰχαΐμ, το 10 
ΤΠΟΥΘ ΔΘ ΤΙΔΗΥ͂ ΘΧΟΘΌ ΟΠΒ. 

ΗΘ». 1χ. 4. ϑοτηθ χοῦ] γοΐου ἐν ἡ ἰο σκηνή, δα ποῦ ὕο κιβωτόν, 
1 Ἰζίηρβ υἱ!. 9. [86 πηγηοάϊαϊο δηῤθοοᾶθηί, ὙῈῈ6 ταθϑπΐῃρ [ΘΠ 18, 

ἐπ τολίοῖ, ἑαφογπαοῖο, ποῖ ἐπ τοκίοῖ αγὰ. ὙΠ οσρϑαϊθηῦ 18 ἔογοθα, 
ΤῊΘ σϑαβομῃίηρ' οὗ {π6 τυῖοσ ἴῃ 86 ΕἸΡΙΒ|16 ἐο (ῃ6 ΗΘΌΓΟΥΒ [18 

κπ 4 



δδ2  ΒιϑἼοαϊ Τηξονργοίαϊζίοη. 

[ουπᾶορα οα ἐπα ἰδθδγηβοῖο --- [π6 οὐἱσῖπδὶ ραϊίοτῃ, ποὺ ὁπ [86 ὑθπι0]6 
Διταπρϑιηθηίβ 85. ἱπβεαϊοα ὈΥ Παν ἀπᾷ ϑοϊοσαομ. [1 ἹΚΊπρΒ νυ], 
86 ἰδίηρ!6 18 βροίκθῃ οὖ; ψβογθαβ (88 Νονν Ταβίαπιθηὐ ϑαΐῃοῦ τϑίθυβ 

[ο {μ6 ἰΑθδγμδοῖθ. ΤῈ6 ροῦ οὗ τηϑῆπῶ δπᾶ Δδτοπ᾿Β ΤΟ ὑγογ8 δἃρ- 

ῬΑΥΘΠΕΥ Ἰοβὲ Ὀοΐοτα {π6 ἤτβῦ ἰθίωρὶα νγχὰ8 Ὀυ11, Ῥυΐ ΤΠ6Υ ψογα ἴῃ 

[μ6 ἐαθδηδοῖθ, 88 15 ργονϑᾶ Ὀγ Εὐχοά, χυΐ, 82---84,: Νυιθ. χυ!], 10. 

Ὑοἱ 16 18 βἰαϊοα {ποῦ ἐμαῦ {πον ποτ δεζογο 186 ἃυκ, βθύθαβ [86 

τον οὐ τπ6 ΕΡΙ5Έ16 ἐο 6 ΗθΌγθυβ Δθέγτηβ {Π6Ὺ ὑσοῦθ ἐπ ᾿, Ηον 

15 {η15 ἀϊθδτύοποθ τοιουϑᾶ "Ὁ Νοῦ οουίαίηϊν ἴπ {86 ΑΥ Δρρτουθα ὈΥ 

Θἰπατί, τηο δχρίδίπβ {μ6 ἩΘΌΓΟΥ ράγαβθ δε 76 ἐδι6 ἐεϑέϊπιοπψ ἐίβεζ, 

ὦ. ὁ. ἴὰ [πα αὐκ ψη (86 ὕνο [840165 οὗἩ {μ86 ἰανσσ. Τύ 15 τπηοϑὺ ρῬγοΌ8Ό16 

ἐμαὶ [Π6 Νὰ Τορίδιαθηῦ τυῖοῦ {0]]ον 78 πο γο ἃ αἰ δγοηῦ ὑγδα 10 η. ἔΓΟΤᾺ 

ἐπα ἴῃ (86 ΟἹΑ Τοεβίαπιομί, δ8 ΤἈΘορ υἱοῦ ἐποπρ)ύ. 

(οπποοίοθα τ {μ18 Βυθήθοῦ 15 [86 ρϑηθδίορυ οἵ ΟἸισιβύ, αἃ8. ρίνϑῃ 

ΌΥ Μαίίμεν δπᾷ 16. ὙΒΘΥΘ ἀ.Θ Β0118 αἰβουύβραμοὶθβ Ὀθύνγθθῃ {6 

ὑνο Εὐνϑηρο 185 ΤΒθτηβ ῖνθ8, ἃ 8 Ὑ611 45. θούποθῃ βανυϑύδὶ βίδυθυαθηὐβ 

ΠΟΥ τρακα πᾶ {π86 ΟἹα Ταοβίαμηθηί,. ἀοοογάϊπρ ἰο Μαΐίδ, 1. 17. {8θγθ 

416 {ᾳχτ66 ἀϊνιβῖοηβ οὗ ἰουτίθθῃ ρθη οη5 ΘΘΟἢ. 

Τ. 151 ΑΡτάδαιω, πᾷ [1β88ο, ὅτ Φδοοῦ, 48 Φπάδ}, ὄϊπ ῬΊΑΓαΒ, 

6 Ἑβγοα, σι Αταῖα, 818 Απαϊπαᾶδρ, 98 Νδββοι, 1008 ΘΙ ΠΟΏ, 

111} ΒοαΖ, 1218 ΟΡοᾶ, 188 “6886, 141} 1) υϊα, 
ΤΙ. 15ι ΤΠανια, 9πᾶ ϑοϊοιθοη, ὅτ Βοόθοδιι, 48 ΔΌϊα, ὄπ 4.588, 61 

Τοβαρμαῦ, Τὰ δογάτα, 818 ΟΖίαβ, ϑίμ. «οαΐμασα, 100 Αοθδζ, 1118 

Τυζοκίαβ, 121} Μδηδββοβ, 1518 Ασαοη, 14{}} «7 05188. 

111. 158 ΦΖεϑοβομίαβ, 2η4 ϑβδ᾽δίηῖοὶ, ϑτᾷ Ζογοθαθοὶ, 418 Αδιυά, δία 

ἘΠ]ΙαΚῖμι, θ6ι Ασοσ, 78 β8ᾶος, 8.8 Αομίμα, ϑὲι ἘΠπα, ΤΟ Ἐ]ΘαΖαγ, 

11 Μαίμαι, 121} 9400}0, 1818. «βορὶι, 14{8 «᾽ 6888. 

ΘΌΘΝ ἀρρθᾶϊβ ἰο τ8 [16 τηοβὺ ργοῦ8}}]6 τηϑμοᾶ οἵ δυγαπρίηρ {86 

(ἢτϑα ἀινιϑίομ. [{ 18 {μα δἀορίοα ἀπά πη 68 Ὀγ 106 ὟΥ οἰΐβ δπᾶ 

Το ζβοι. Οἰδοῖβ, δα Μογοσ, θερίη [88 βεοοπά ἔουχίθθη σι ϑο]ο- 

τηοη ἀπά δηᾶ Ὑ1} 9 Θομοπίδῃ, 1116 {Π6 Ὺ θαρίῃ {μ6 {τ Μ1}  608ο- 

πἰδῃ ἀραῖπ. Υα Ὀ6]ῖονθ, βουγαυθῦ, {π8ὺ {88 Ἰδηρίαρθ οὗὨ [86 Δροβί!θ 
ΔστΘο5 βοβδῦ ψι ἢ {Ππ6 ΟὔΠΘΓ. 

Τὰ {86 8{ἢ νοῦβο, δοίη Φόοτασα δηᾶ ΟΖίαβ, [ἄγθο ΚὶηρΒ ἅγ6 ογαϊύ- 

ἰ64, νἱΖ., ΑΒαζίδμ, Φοδβ, δῃᾷ Ατηαζῖδῃ (2 ΚΊπρβ νἱ1. 24., 1 ΟΒτοη. 
11. 11. 2 Ογου. χχῖϊ. 1. 11., χχῖν. 27.) ὙΥΕΥ ποὺ ποῖ 1ϑ οαΐ τγθ 
οαηποί ἀἰδοογοσ. ΥΥ 85 ἴῦ οῃ Ῥᾷτχροβθ, ἰϑϑῦ {86 παπηρουβ Βμου]α οχοθρᾶ 

(ουτίθοπ, 85 “ϑγοιαθ ἱπουρῃ Ὁ ΟΥἽ τγᾶϑ 1Ὁ ἔγοτα {Π8 τηϑῦα βιμ]υιγ οἵ 
16 παιηθ8 Ὀχοζίας ἀπα Ὀζίας, 88 ὟΥ οἰβίεϊη, Ῥϑυ]αβ, ΕὙϊίζβομο, ΜΘυοΊ, 

δηᾶ Π)6 ὙΥ οἰΐβ οοπ]θοίατο ῷ Ομδ {μῖηρ 18 οοσίδίη, [πα΄ Βιιοἢ ΟΠΛΙΒΒΙΟΠ8 
Ὑ6Ι6 τοί πυβυλὶ 1ὰ (86 ΗΠ ΘΡΥΘΝ ροημθδίοριολὶ τοἸβίουβ, 88 ΤΩ 6 
Β66ἢ ἔγομι ἃ δοιηραυίβοι οὗ 1 Ὁ τη. νἱῖ, 1. 8 θη. χίν!. 21. 

Τῇ {π6 110 νοῦβα {8616 18 δῃομοΥ οπλββίοη. Βούνθθῃ ὁ] οδίδιι ἀπά 
Φοοβοπίδῃ, “μα κῖη 15 απο, Ἡΐθποθ βουογαὶ ΜΙ 55. ἀπ γΘΥΒΙΟΠΒ 
Ἰμβοσί ψουάβ ο [815 οἰϊδοῦ δεν δεσαΐ: ““«6Βοϊακίτη, ἀπά «᾿ Θμοιακίτη θ6- 
σοὶ, ὙΠῸ ὕνο 5:01 87 ΠΔΙΩ6Β «᾽ ΘΟΒΟΠΙΔ ἢ. ΟΥ̓́ ΘΒΟΙΔΟΒΙΏ Πα «} ΘΠΟΙΔΚΊτα 
Βαΐπρ' ᾿πέοτομδησοα 164 ἰο {π6 οπϊδβίοη οἵ ὁπθ. Ηδθυθ αἷβοὸ ἡ) ϑοβοῃῖδβ 
τη Δὶς ὑγοίμγοη αὺὸ ταϑηἐοπθα, ΒΘ γΘᾶΒ μ6 δα πὸ Ὀγοίσθη. [Τὺ 18 

τὰ (μα ἴἰὰ 2 Οἤγοη. χχχυΐ. 10. Ζϑάρκίαῃ 18 οδἹ]δα ἐΐφ δγοΐίΐον. οἵἉ 
6 Βοΐδομῖη, πᾷ ἴῃ 1 ΟἌτοπ, 111. 16. λΐβ δοπ; θὰ [16 Ἰοοβθ ΘΣΡΥΘΒΒΙΟΏΒ 



]α88αφε8 αρραγοηέΐῳ οοπέγαὐαὲοίονγ. δδ8 

ποτα ἄθηοία Ηἷ5 μποῖθ. «6 ῃοϊακίτα, οὰ ἐμθ οὐμοῦ μη, δά βαυϑγαὶ 
Ῥγοίδσθη. Τῆγθο τὸ τηϑπίϊομϑᾶ (1 Οἤχοη. 1. 16.). Ὑῆυβ [μ6 ἤδοῦ 
οὗ Ὀγθίβγθῃ δοίηρ' πιοη]οπϑα Δ]οπρ' ἢ  Θομοπῖδῃ ΒμονΒ ἐπαὺ αὖ ὁπ6 
πηθ Φ μοϊακίτη βίοοα 1π {μ6 ρϑηθδίορσυ. 

Τη ἰμ6 121 γϑῦβα ἃ πϑῖηθ βθϑῖὴβ ἴο 6 οτοι {64 Ὀούνχρθῃ 8] Π16] 
Δῃᾶ Ζοτοῦδθοὶ, νἱζ. Ῥοάδαΐδῃ (1 Ομτοη. 11. 18, 19.) ΤΠ ἀθρθηαθ 
οῃ ἰδοβα ταϑηθϊομθαᾶ ἴῃ 1 ΟὨτοη. 111. 18, Ὀοίηρ [86 Βοπ8 οὗ δ] 16]. 
Οὐμουβ, μόνσουοῦ, τοραγᾷ Ῥβάδιδῃ 88 {π6 Ὀγούμου οἵ δ] 816], 1π τ οα 
οᾶ86 Ζογοῦαθαὶ ψ͵β {π6 πορῃθν οἵ βαϊαίμῖθ], Βαΐῦ ἴῃ Ζτῶ νυ. 2.; 
δ. 1. 1. Β6 15 ο41166᾽ 18 Β0η, 

Ὑνπαίθυθι ομαϊββίοηβ ΟΥὁ Ῥθου ΔΥ 168 ΠΟΥ αχιδῦ ἴθ {Π6 ρα] ΟΡ Οα] 
τορἰδίου, δχἰβίθα ἴπ [μ6 ὕτηθ οἵ ὑμ8 ἀροβίϊθ, Ηδ (οοκ 1{ δ8 1ῦ 185 ΕΠ ΌΤΩ 
ἃ δυχτοπῦ δη4 τϑοορὩ 864 ἰΔ0]6, 

ΤῊΘ ρηΘΔΙΟΡῪ ἴῃ [|κ6 18 γοῪ ἀἸΠοσθηῦ ἰτοτὰ Μαϊμον Β, Τύ 18 1η 
Ἐπ6 ἰῆνϑυβθ ογᾶθσ, Βαρὶπηΐηρ ὙΠ «}6508, Ὁ σὍΘΒ ἋΡ ἴο Αἄδτα πα 
(οὔ. Τὸ τοϊαΐθβ ἴο “086 ΡῈ, ποῦ Ββουϑύϑ ἴο δῖπὶ τηϑῖη]γ, Ὀαΐ ἴο ΜΑΥῪ 
ὙΠ086 ΒΟ απ 6 τγᾶ8. «Ό56ΡῺῈ τγα8 {π6 βοῃ οὗ Ηδ]1 ὈΥ τρδυτῖαρο, 
ἐ, 6., Ἦ18 8δοη-ἰη-ἴαι. ΔΟΟΘΟΓΑΙΠΡῚΥ [Κο8 ροηθδ]ορῖοα! 8016 15 τϑα! ν 
ἃ ἰτδοίηρ οὗ Μαυυ ΒΒ οὐἱρὶπ ἂρ ἰο Πανα, ΤΉΙΒ 15 {π6 σθᾶϑοιι ὙὙὮΥ ἢΘ 
σἶνθθ οὔ ἴπ δϑαϊτίοι ἰο Μαειίμονβ. ΤΏΘγΘ οουἹὰ ὈΘ ΠΟ γοόχω ΤΟΥ 
ἀουδὲ οὐ οδν]}]} τοβρθοίίϊηρ {μ6 ἀδβοθηῦ οἵ ΟἸμγιβί ἔτομι αν, ΒΘ ἃ 
ΘΘΠΘΔΙΟΡῪ οὗἉ Βἴτη 15 ρίνϑῃ βοία οῃ {88 5468 οἵ μ15 τθρυΐθα ἔϑίμον ἀπά 
768} τ οὕ Υ. β 
ΤῊ τηοβὲ ρουρίοχῖπρ' ροϊμᾷ οοῃπθοίθα τὰ 0815 Βθοοπα σ᾽ μΘΔΙΟΡῪ 

5 {π6 ἸΔΘΩΘΓΥ οὐ αἰ γουβῦ οὗ {π6 56] δίμιθὶ δηὰ Ζογοῦδθεὶ, ἔ[Π6Γ 
δια βοη, τ [Π6. ϑβδ]αίμ16 1 δπᾶ Ζοσοραθθὶ ἴῃ Μαύμθνβ ἰα 016. 1 
180} σοῖο ἸΔθπίλοαὶ, [πθὰ {886 ἔἈταλ]165 οὐἨἁ μδοίοσαοῃ. πὰ Ναίμδῃ οο- 
Δ] 6βοϑα ἴῃ Ζουοθαθαὶ, ττμο 18 ἐμ βϑιὴθ ρϑύβοῃ ἴῃ βοίῃ (ἀοβρ6]8; [86 
ἔνπὸ 1ἴπ65 αἰἴϑουνγαγᾶβ βοραγαύπρ {11 {μον ἀραίῃ οοδίθβοθα ἴῃ {86 
Θβροῦβα! οὗ ΜδιῪ ἰο Φόβερῃ. Οἰμογβ, ἀθηγίηρ {π6ὶ} Ἰἀθην, Βὰρ- 
ῬοΒ6 (μὲ πὸ οοδοπ οἵ (86 ἔβγα ]88 ἰοοῖς ρίαοθ Ὀθέουθ {πὸ τααῦ- 
γἷασα οὐ Φόβθρῃ δηᾶ Μαῖγ. Τῆι6 τηοϑύ παύαγαὶ νἱθν 15 ὑμαῦ {ΠΘῪ ὑγ6σΘ 
ἸΔοπέϊοαὶ. Βαΐξ τὸ τασβὺ τοίοσ ἰοὸ Βαιγοί }, ΤῸ Θμαἀθα νοῦ 5 ἴο Γοιηουθ 

186 ἀιθηου 65 αὐὐθπάδην ἀροπ {115 ΥἹΟΥ͂. 
Τὴ γουβ 36 Αὐρβαχϑᾷ 18 ρίνϑῃ 8 (6 βοὴ οὐ Οδίπδπ, Μγ}10 ὑγα8 {86 

ΒΟ οὗ ϑαἰα, Βιυΐ 814 τγᾶβ 1π6 βοῃ οἵ Αὐρβδχϑᾶ, δοοογαϊηρ ἰο (θη. 
χ. 24., χὶ. 12.,1 ΟἌγοη, 1, 34. ΤΘ βδβ (ὑδίπδη νγχ88 ἰδίζθῃ ΟΥ̓ [6 

σαπθαίορίβἑ ἔγτοτα {86 1, Χ Χ., το ἔοσ βοτὰ ἀπκπονσῃ σθάβομ Ἰμβοσίοα 
τ ἴῃ {π6 ΟΙα Τοβίδιαθπί ἑαχέ. Τὴ6 Ηθρτον ἀθβθῦνθβ ὑΠ6 ῥΥΘἝΥΘηΟθ. 

ΟΥ̓ [88 ρσϑῃθδίορυ ἱπ 10Κὸ γ16 τυυϑὺ δϑῆᾶγτη {Π8 βδῆηθ ἃ8 γγχὸ (Ἰα οἵ 

ἐπαῦ ἴῃ Μαιίμον, νἱζ., (μαῦ 1Ὁ τγὰβ ἀθυλνεα δ8 1 15. ἔγοια ρα] ο δρᾶ 
ΤΘΟΟρΡ ΒΘ ΓΟΡΊΒΙΘΙΒ, 

Ορηένγαάϊοίίοης δοίισοοπ ϑογίρέιγε ἀπά ἐΐ6 ἐέδέϊμιοημ 9,6 ἠεαίδεμ 

ατέἢοῦ8. 
Τκο ἢ. 1,2, ὃ. ᾿ 
Αὐ {μ6 δ. οὐ Ζοβαβ, Ο. βοιθίυθβ βαίασηϊπαβ σγχ88 ργθβϑίἀθπύ οὗ 

ϑγτία (Τογία]]. δᾶν. Μάγο. ἴν. 19.), ΟΥ̓ δὖ Ἰθαϑύ Ουϊηθ!τι8 ναῦὰΒ 80 

βΒυοοοοαορᾶ πίω, Ὑμβθῃ αῖυθ ψὰβ τϑοϑ]θᾶ, Βα νγὰ8 [Ὁ] Ονγθα ὈΥῪ 

1 Ἐγδηρο απ βοουπάμπτμῃ Μαθροτα ὁχ Οὐάϊοο ταβουϊρίο ἵπ ΒΙΘΠομθοα ΟΟ]]ορὶ! 55. 
Τυπίλαῦῖβ Ἰικία ὈαΌ]1η. ῬΤΟΙΘροΙ θη, : 



δδ4 Βιδίϊοαϊ ΖηξογργϑέαξιοΉ. 

Ουϊτίπυβ ἀρουΐ Α.Ὁ. 7 οΟΥ 8. Ου ϑανίουν τηυδὺ μου ογα Βᾶνθ θθθη 
ΘῈ. ΟΥ̓ Θἴθνθῃ γ θα 8 οὕ αρο ψθθπ Οαἰσίπυβ θθοδῖηθ Ὀγοθοηβαὶ οὗ ϑγτῖᾶ. 
ΤῊΐΒ οβίοου πτὰβ βουΐ ἴο οοπῆβοασίθ [86 Ῥχοροσῦν οἵ Ασοβοίδαβ, ἴὸ (8 Κθ 
{86 σομδαβ οὗ (88 οουπίσυ, ἀπά οο]]θοῦ ἃ ἰ8χ. «ΦὈββρῇιβ [6118 8 {πὲ 
[6 Τ00Κ ἃ οϑηβαβ 'ῃ 7 πἅθα (Απίαᾳ. χν]]. 1, 1.}» ΒΟ 18 τοίοσσθα ἰὸ 
ἴῃ Δοίβ ν. 87., δῃιᾷ οδ]]εὰ ἀπογραφή, ἴπ6 σογτὰ Βοτα υβορα. Τμὰβ 
ΤιΚ6 ἰβ βΒαρροβοβᾶ ἰο μανθ ταϑᾶβθ {86 τηϊδίακο οὔ. δηὐθάδίϊηρ, αἱ πυΒΒ 
ῬτΘΒΙ ΔΘ ΩΟΥ δοουύ [6 γΘΆ785. 

Οη {18 ἀἰβουθραμου γ78 ΟὈΒΘΙΥΘ :--- 
1. Τπαὶ [86 τρεῖς ἰοχὺ ταυβῦ τοτηδῖῃ 88 1Ὁ 15. Εὔνθη ΤΠ ΔΟΒΙΏΔΩΠ Β 

διηθηἀδίοι τησδὺ Ὧ6 τοὐοθοῖθα 88 ποὺ βυβηοιθ νυν βαρροτίθα. Ηθ οχ- 

Ῥαπραβ [86 ἀτΉ616 Ὀοίοτα ἀπογραφή οπ ἴδ δαϊιοτίν οὗ Β.}0. 

2. ΤΒοβα πὸ οοπ]δοίατα {μαὺ [88 βθοοπᾷ ψϑῦβα 18 ἃ τλλυρῖ πᾶ] ρ]088 

οΥ ᾿μίθυροϊαιομ τὸ ποῦ το Ὀ6 αὐξεπάθα (06. 80 ΒβθζΖα ἴπ Ἀ18 ἤσϑύ ἴ8γ66 

οαϊίίομθ, ν ϑηθδ, ΡΙΗ,, ΚΚαΐποοὶ, ΟἸβμαῦβθη, ΔΙ ΚΘΠΔΘΓ. 

8. ΤΆ ἴα ἱποογγθοῦ ἴο σοπᾶον {π6 σϑῖρ ἀπογραφέσθαι, ἐο δε φηγοίἰρα οΥ 

γορφίβογοα, ἃ5 ἀἰδύλποῦ ἔγομι ἃ ῬΓΌΡΘΥ ΟΘμβΒ Ὀαῦ ΡΥΘΡΑΙΔΙΟΤΎ ΟΥ̓ ὙΠ 8 

νἴον ἰοὸ 10. [ἡ {88 Ββϑοοπᾷ νϑῦβθ [86 ποὰπ ἀπογραφή ἀθποῖθβ ἃ ῬΥΌΡΟΓ 

οοηϑις ; δᾶ {ποσοίοσα {86 νοῦ βου] Ὀ6 οογγοϊαίιν 1 ΒΘΠΒ6. [5 ΠῚ ΤῸ}: 

Ἠ ]6θ᾽5 ἰγταπϑϊδίίοη ταυβὺ θ6 τοὐθοίθα, σμῖοι ἴ5, “ Απρυδύαβ (ὑθ55Ὲ 

Ἰ5βι θα ἃ ἄδθογθο ἐπαὺ 8411 {πμ6 Ἰαπᾶ βμου]ᾷ θ6 ϑησοἹ]ϑα [ρυθρδύδίουυ ἴο 8 

ὁ6ηΒ.8, δββϑθβϑιιθηΐ, ΟἹ ἰαχῖπρ]. (ΤᾺ ἰαχίπρσ ἰ86 1 τπὰβ ἔτϑὺ τηδᾶο 

ΜΠΠῸ Ογτθηΐαβ τγὰβ ρτοϑοηΐ οὐἩ βγτῖα.)" Ηθγθ αὐτή 18 ταϑᾶθ {86 

(ϑγαϊηΐτιθ οἵ αὐτός, 561. ΤῊΪΒ 15 βιβίδη! 8} ν {86 σον ἰδκθῃ ὈΥ 

Ῥαυΐαβ, Οοὐβάοτγέ, ΟἹοθοκίου, Κσαρρο, Μδοκ, ΕἸ χαρά, Τληρο, Ἡοΐῖ- 

τηϑπη, [ᾧ 15 πηοϑὺ πηργόῦθ 16, Βούγονου, {πα΄ ἃ ΟΘΉΒ.5. ΟὨΟΘ Ροσὰῃ 

ββουϊά μὲ ἀρἔοιγθα Ὁ γϑαῦβ, Βοβίαϑθβ, ἃδ ΜΙϑύῈσῦ Του 5, αὐτή ἡ 

ἀπογραφή 5Βου]ᾷ {ππ8 Ὀ6 δοδοπιραῃίοα ὈΥ 8 Ῥδγ61016, ῬΘΥΠΔΡΒ μὲν, 86 

1ἢ6η {86 {π|τ γοῦβ βῃουϊᾷ ποῦ οοπθθηοα ψι καὶ, αὐ πα} Βοτηθ- 

ἐπίηρ {|κὸ ὅμως“ δέ. 
4, ΤῊ ρῇγαβο πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, αἷΐ ἐΐ6 ἰαπά, Βῃου]α ποὺ 6 

τοβιυϊοιθα ἴο Ῥαϊδοβέϊμθ, δβ ΕἸδοῖυαϑ, Ρϑαυ]αβ, Ηπρ, Ηδ165, ὅζο. Ἰηὐουρτγοῦ 

τ, [ΙΕ πονοῦ 65 ἐπαῦ ταθηΐηρ, [1 ταθδη5 ἐΐε Ποηιαη Ἐπερῖγθ, τὰ 16 

ΡγΓθβθηῦ οοηηθοί!οη. β 

ὅ. Τιατάπου, [Ὁ]ονϑα Ὀγ Ῥαΐου πᾶ οὐπουβ, Ῥγόροβθθ [π8 βοϊαξίοι 

ἐπαξ ἡγεμονεύοντος 18 ἰαῖκοι ργοϊορἐϊοαϊίμ, ντνο νγὰ8 αὐογιοαγ 8 ΘΟΥΘΥ̓ΛΟΥ 

οὔ ϑυγῖα ἀπ Ὀϑδῦ Κποόνσῃ ἀσλοηρ {Π6 6 ν78 Ὁ ὑπ {1{16, ΨΕΙΟΒ, Ὀεϊουρ- 

Ἰὴρ; [70 Ηἴπη δὖ {86 ἀϊπι6 οἵὁἩ τεϊηρ [Π6 δοοοππηΐ, γγ88 παίαγα! ν βυρ]οϊηθα 

ἴο ἢἶβ παιη6, πουρ δοαυϊτοα οἴου {μ6 ἐγαπβαοίϊου συ β] ον τΠ6 δοοοιπύ 

ἄἀδβοσϊθοθ. [Ἃ}Σ". {818 οὔβο {π6 οὐἱρῖπαὶ σου] μᾶνθ Ὀθθῃ τοῦ ἡγεμονεύ- 

οντος ΟΥ τοῦ ἡγεμόνος, ἃ8 ἰπ Μείΐ, 1. 6. οοτηραγοαᾶ τι ΜαΥκ τ. 26. 

6. Μίϑῃν (88 πρώτη; [88 Βυρουαίάνα, 8 [6 Θοταραγαῖιγο, 1.6., δΈ 76 

Ογτγθηΐαβ ττα8 ρΌγοΥΠοΥ οὗ ϑυτῖα, 80 Ηογνατί, Βγμῃθυθ, Δίδτοκ, Ἐὰ 

ΘΟΒτϊ4, ΟἸουίουβ, Κι ϑυομοη, Ροσϊζοπῖτβ, [Π5βμον, Ῥοίανιαβ, Η θυταδῃῃ, 

ΘιοΥγ, ϑἀβκιπᾷ, ΤΒοΙποῖς, Η αβοῖκο, Ὑ͵ΊΘβοῖου. Βαῦ {π6 Ῥ418116]5 δᾶ- 

ἀαορᾶ ἴῃ νου οὗἩἨ {μ15 οοπβίσποίοι. αγ6 ποῦ Δρριορτῖαίθ.Ό ΤΉΘΥ 8Γ6 

ποῦ ρ41811615, Ηδποα {86 οοπβέχποίομ τηιβῦ δ6 Δρδῃοποά 85 Ἐς}. 

δηαἃ πηϑαρροτγίθα. 
1. ΤΏ παίυταὶ πᾶ οὐυϊοιβ Β6πη86 18, ἐλὴ5 ἑοοῖ ρίαεθ αϑ ἐδ 77 

οθηδιι5 τοἢ 6 Ογγοηΐιδ τῦας ΦΟΌΘΤΉΟΥ 0 ϑυτία, ἜΠ6 ἰδορθαρθ ῬΓΘΒΌΡ- 



ῬΡαββασθβ ἀρραγοηξίν σοηγααϊὶοίονγ. δδὅ 

ῬΟΒ68 {παὖῦ ἃ βεοοπᾶᾷ ομϑ νγχὰβ Κποόυγηι (0 1,6 85 τθδουβ, δπᾷ {ΠΟΥ ΌΥΘ 
ἰπ6 Ἐναπρο δὲ πιούϊοθβ {86 ρυθβοηῦ 88 ἐλθ 71γ8ὲ πηᾶον ΘυϊτΊη 8. 
Ὕγ 6 ἰαἷκα ἡγεμονεύοντος ἴῃ ἃ ὙΙΟΘΥ 56 π86 (88η {μαὺ οὗὁἨ ργεβίαδηΐ οΥ 

ΦΟΥΘΥΉΟΥ, ὙΪ2. ΘΧΟΓΔΟΥ ΔΙ ΠΔΥΎ ΘΟΙΩΤΑΙΒΒΙΟΠΘΥ ΟΥ̓ ΡΓΟσαΤαΐου. [ἢ {Π18 
οδρϑοῖύν (υϊσῖπαβ τηδθ {86 ἢγθῦ ὀθηθὰβ ΠοσΘ βροΐίκθῃ οὗ Ηδ βίοοά 
ΒΡ ἴῃ [86 δα ροοΥ Β ἔδνοι αὖ {Π15 ἄτηθ, πα νγὰβ οματρϑα ὈΥ δἴτα 
1 ΘΧΊΓΔΟΙΥΙ ΠΑΧΎ ΘΟΙΩΙΉΙΒΒΊΟΠΒ, 8.8 Ὑ76 ΠΥ ἔτοτη Τ δοῖϊιβ. «Οβορἢ8 
ΒΥ 5 οὗ Βἴτη, θη 6 οπίθγθα ἈΡΟῺ {16 ργθβιάθμου οὗ ϑυσῖα ἀπα Ῥθρϑῃ 
{86 Ββοοοπᾷ οδθῆϑαβ, ἐμπαῦ μ6 μα αἰγραάν Η]]6 4 ταδὴν οἶμον οἴἶοθβ. ΤῊΘ 
ο886, ἰοο, οὗὁἨ (ἀδυτηδηῖοαβ, 10 ταδθ ἃ. σθηβὰβ ᾿ὼ Οδα], ΙΔ Ὀ6 8Ρ- 
ΡΘ4]64 ἰο ἃ8 δῃδίορουϑ. 10 15 ἔσθ ὑπαῦ ὨΙΒίΟΥΥ ταδίζοβ ΠΟ τπθηδοη οὗ 
{815 σϑιδιιβ ΟΥ οὗ Ουλγπαβ Βανίηρ' οΘοπαἀποίοα 10 ἴῃ ϑγτῖα Ὀαΐοσα μ6 θ6- 
ΟΆΤη6 ῬΥΟΘΟηΒα]. Βυῦ {86 ταθρα β|]θποα οἵ ἈἸΒίΟΥΥ δύριιθ ποίην 
αρείηδῦ {Π6 βίαἰοιηθπΐ οὐ 1ὰΚ6. ΑΒ. ἃ οὐθαῖ0]6 Βιβίοσγιδη, μ6 Δββθυία 
νύ μαὺ 6 ἀγθ Ῥουμᾷ ἰο Ὀ6Ι1θυθ, 1688 βοτηθίϊηρ' ὁπ Ὀ6 ρῬτοἀπορᾶ ἰο 
1ῃ6 οοηΐγαγυ. Ηργο {616 18 {Π8 Τη6 16 5116 πη06 οἵ Ὠϊβίουυ δρδίμβῦ ΠΗ], 
ὙΓΒΙΟΝ 15. ποίμίηρ. ΤΏ6 νοῦ ἡγεμονεύω νΥ1}1 γοδ 1] ν ὈθᾶΥ {μ18 σἱαθ 
5656, 8.8 ΙΔ 6 ᾿πΐουυθα τόσα «Οβορῃ 85. Δρρ]ϊοδθοη οὗ ἢ, ΤῊΘ 
Ῥγθβοαῦ βοϊαοη 15 δάορίοα Ὀγ Β6ζΖϑ, (ὑδβααθοῃ, “08. ϑοδισοσ, ατο- 
ἰϊα8, Μαρμδπηῖ, ΥΝ ογπβαογῇ, Του ηρ, ΝΑΒιλσάδομου, Βιγοῖ, δηο]6- 
τηρηΐα, [αοἷον, Μαμπίοεν, γορογία, Ηρ, ἀηα οἴμοσβ. ΤῊ οὈ]θοῦοα 
οὗ Μογοῖ {μαὺ ἴῃ βοῇ ἃ οαβ6 ἡγεμονεύοντος Του] βίαπα δἰοπθ, τυ] {}- 
ουὖ Συρίας, 15 οὗἉ [|16 [ΌγΟΘ. 

Οπ {π6 ψο16, γγθ 566 ΠῸ ὑθᾶβοι Π6Ι6 [ΟΥ̓ Δϑβατηϊηρ ὃ Τηϊβία ΚΘ ΟΥ 
Ῥδυδομγοηῖθια ὙΠῈῸ Μογοσ, 106 οἰία, ὙΥΙηοΥ, Ατήπιοπ, ΤΉΙΘΒΒ, 
δύγαμϑβ, ΥΥ δἰ586. 

Μαῖί. χῖν. 8., Μδ41ῖ νἱ. 17., Ταΐϊζο τι. 19. Τῆθδθο Ῥαβθαρθβ 16 β81α 
ἰο σοπύγασιοῦ ῥγοίδμθ βίου, ἴὰ 1 οἢ {π6 Ὀγοίμου οἵ Η δυο {μ6 
ἰοίγατ ἢ 15 ὉΠ ΌΥΤηΪν βίυ]οα ΤΠ γοά, ποὺ λϊϊρ. ΤῸΘ πδῖὴα ἴῃ 16 
11. 19. 15 βρυχίουΒ. Βαΐ ἴῃ {86 οἴου ὑνγο (αο8ρ618 1Ὁ 15 πού 8ο. “086- 
ῬΒαΒ ὉΠΙΌΥΤΩΪΥ 6818 ῖτα Τἤογοά, βασῖπρ ὑμπαῦ μ6 γγχὰ8 ἃ βοι οὗ Ἡογοά 
186 ατοαῦ Ὀγ Μαιίδιημθ, ἀδαρ ον οὗ ἃ ΒΙρῊ ῥυιοϑδύ. Τὴ πδῖὴθ πϑοϑᾶ 
ποῦ ογϑαΐθ {π6 Ἰοαδὺ ἀππου]γ. Τὸ γὰθ Ἡογοα ῬὮ1]1ρ ἴπὰ 1], 186 
ΤΌσΤΩΟΥ Ὀϑῖηρ᾽ [86 ΤΆΤΑΙ]Υ Πδηη6, {π6 ἰαἰύου Δ1Β ΟὟ ῬΘΥΒΟΙΔ] ΠδχηΘ. 

Αοίϑβ ν. 86. 
οβορμαβ ταϑηὐομβ 88 ᾿μϑυγθοιμοηϊδὺ Οὐ {818 πϑὴθ σι0Ὸ Δρροαγθᾶ 

1ῃὴ {886 τπη6 οὗ Ὀ]δυᾶῖαθ, ὙΠαῦ γχ88 δρουὺ ἴθῃ ὑϑϑιβ δου (ὐδιη816} 8 
δἄνιοθ γγ͵δβ ρίνθῃη. [10 15 ὑβδυθίουθ πχοδύ Ῥγο 16 ὑμαῦὺ (ἀδιμ8116] 
ΔΠΠὰ465 ἰο ἃπούμον Ῥϑύβοη οὗ {ῃ8 βϑῖὴβθ δῖηθ. ἊΓοβΟΡ 5 Τα η]ΟῊΒ 
[Ὦγ66 1ΠΒΟΤΥΘΟΙΪΟΠΔΙῪ ΟὨϊοίβ ΟΥ πϑηθ. Οὐθουβ ἢδ Ῥᾶββθθ οσθσ. 186 
ΟἿΘ ἤοΥΘ Π6 ΤΩΔΥῪ Πᾶνα οχηϊ 64. Τη6 Ὥϑηη6 γγ88 ποῦ Ἰποοιάτηοι, 8ηα 
1ῦ 15 ποῦ ΒΌΡΥΙβιπρ ἐμπαῦ ὁπ ΤΠουᾶδβ, δῃ ᾿πβυτροηΐ, Βμου αὶ ΠᾶΥΘ 
ΘΡΡΟδΓΘα ἴῃ {μ6 {6 οὗἩ Αὐρπδίαδ, ἀπ δποίμου Τβουάαβ ἴθ {Π6 Το ῖρη 
οἵ ΟἸαυάτιβ βοιηα ΠΕ ΡΥ γϑᾶγβ αἴθοσ. Ασσοσγάϊηρ' ἰο {μ6 «ΓΘ ]ΒᾺ Βιβίοσίδη 
Τμθῦ8 ἼΘ6ΥΘ ἔῸῸΣ τὰθῃ οὗ {π6 πᾶυιβ οὗ δίτωοῃ ψ]ῖη ἔοΥ γϑαᾶτβ, ἀπ 
ἴλγθθ πϑιηθα «πὯ285 πὶ ῖπ θη γϑασθ. 566 Ηδοκοίν οπ {π6 ᾿Αοίβ. 
δοπηΐαρ Θηἄθδγοιτβ ἰο ΔΘ ΤΒουᾶαβ τι} οη6 οὗἁ «οβθρῃυββ. 
{δγ66 1ηϑυγρθηΐβ, γ1Ζ. ΘΙ πΊοη, 8 5[8να οὗ Ηδγοᾶ. ΤῊΪΒ 15 1688 ρῬγοΌ80]6. 

1 5θο διπάϊθη ππᾶ ΚΥΚοη ἔον 1887, Ρ. 622. δὲ 56η., ἰΓαπιϑιαιοα 1ῃ. (86 ΒΙΌ]]οΙΠΘοῶ 
ὅὅδοχα ἴοσ 1848, Ρ. 209. ἐἐ δέηῃ. 



δὅδθ ᾿ Βιεδίϊοαὶ 7πἰεγργοξαξίοη. 

Α ρτοαῦ ἄθαϊ μ88 θθθη πυϊζίθη ἀραϊηδὺ {π6 ὑγαϊῃ δηα ογο 11 ν οὗ 
[86 παιταίϊγο ἴθ Μαίίΐ. 11. 16., θοοδῦβα {86 «Θυγιϑ Πιβίοσιδ [88 
οπαὐ ρα ἐο ποίϊοθ [6 τηβββδοσα οὗ {π6 ᾿ηΐληίβ αὐ Βοϑίμ] ἤθη. 1)οιβίιοαὶ 
δαΐμοσβ μάνα ργοπμοιηοθα {86 δνδηρθῖ1οα} παγυϑίνθ ἃ (τοδί οι : 
πα οἴβοῦθ, δ ϑίγαιιββ, Μϑυϑῦ, δπα Ατησλοῃ, δββίστι (0 10 ἃ τηυίμῖοδὶ 
ομαγδοίου, δΙοπρ για {86 γιβιῦ οὗ {86 Μαρὶ. [Ὁ Δρρϑδυβ ἴο τ. βον- 
ΟΥ̓́Θ πηοϑὺ ὈΠΙΓΘΆΒΟΠΔΌΪ]6 ἴο οοποίααθ ἔγομὶ {86 Τη6 16 51:16 ποὸ6 οὗ {86 
618} Ὠϊδίουϊδη {μαὲ ἰμ6 νοΐ τοἰαίθα ἴῃ Μαὐμθν 15. οἰὑΠ6γ 1η- 
ΟΥΘα 1016 ΟΣ ᾿ταρτοθα}}]68. 7 8 οδμπποῦ 866 ΒΠΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ [ῸΣ ἢ15 γϑ]δίληρ' 
1. οἡ δοοουηΐ οὗ 1(8 ΒΙῃρ ΑΓ Ομαγδοίοσ, [Ὁ 18 οοηβιβίθῃῦ τὰ (ἢ 6 
ὙΓΔΠΙΟΠΙΪΥ ΟΥ6] ἀἰβροβιίίοη δηᾶ ἰθηροῦ οὗ Ἠδγοὰ. γα Υ διηοπρ' (8 
ΤΩΔΏΥ Οὐτι6 {168 ΟΥ (μα πηοπάγοῖ [Π6 τηδββδοσα οὗ ἃ ἔδν ομ]άτθη ταϊρύ 
ΘΆ51}ν Ὀ6 οπἐἰε4, ὙΒΘΩ ΜοΥΘΥ ἀὐριιοβ ὑπαῦ {Π6 τηθάβδασ γὰ8 Ὀοίπι 
ὈΠΏΘΟΘΕΒΘΙΎ 8Πα ὙΘΙῪ ὉΠΎ186, 6 0568 Βιρύ οὗὁ {Π6 τϑ ΠΥ ΒΘΠΡΌΪΠΑΥΥ 
δοίβ ἄοπθ Ὁγ Ηοτοᾶ, ψ8οὸ οὗΐοπ ργοοθθαθα ἴἰο ρογροίγταίθ {886 τιοβύ 
νγαπίου. θαυ ρα {165 ὁπ. το υπίοππαθα ΒΌΒΡΙΟΙΟΗ, ---- {πῖησβ ἀπηθοθδ- 
ΒΔΙῪ δηα πηρτγυδοηΐ,----ΘΒρ ον ὑονγαγ5 [Π6 ο]086 οἵἉ Ὠ18 11{6.1 Β651:468, 
ν6 οαῃποῦ 8|1ὁἡ ὑμαὺ Μδογοῦ ΙΒ 5 δοοουμῃύ ἄθοϊ 68 ποίμϊηρ,, 85 θθῖηρ' 
ἀογίνοα του {86 ΟΠ Ἰἰβάδη ἰγϑαιῖοπ. Τὺ 15 (815: “ ὙΒθη Αὐρτιβίιβ 
Πα ποατὰ ὑπαῦ διμοπρ 86 τὴ816 ᾿πίδπίβ δρουῦ ὑσχο Ὑϑαῦβ οἷα ΠΟΤᾺ 
Ἡετοᾶ, Κίπρ' οὗ {μ6 618, ῃδ4 ογάογθα ἰο 06 ραύ ἴο ἀφαίῃ τη ϑΥτῖα, 
{μογθ τνὰβ ἃ Βοη οὗἩ Ὠ18 ΟὟ, [6 βϑια, 1ύ 15 ροῦου ἰο Ὀ6 Ποσοάδβ λοσ 
1ῃδη. Ὠ18 50». ἱ 

Τῃ ἃ υ]]]ᾶρο {τ ΒΒ] μθια, {μ6 Ὡυμαροῦ οὗ ᾿ἰηΐαηίβ ἀπᾶθυ' ὕὑνσο 
γϑᾶῦβ οὗ ἂρ οου]Ἱᾶ ἠοῦ πᾶν Ὀθθῃ ρυθαύ, ῬΙΟΌΘΌΪΥ {μ6γ6 σγοα ποῦ 
ἸΔΟΥΘ ἔμδη ὑυγθηΐν ἴῃ 1 8δηα 185 νἱοιηλτυ ὑπαὺ Ἰοβὺ {861} ἰἴνθβ οῃ {8 
ΟΟΘΟΔΒΙΟΠ, 

Τὸ 15 Πρ Β51}016 ἰο βπᾶ ΔηΥ Ρ]Δ 51: 0]6 τϑάϑοη ΤῸ ἐΓΟβορ 158 5116Π06 
τ βρθοίϊηρ' {Π6 τηϑββθοσθ. Ὗν88 ἰῷ ψ{1Π1] οὐ ἰηἰογοϑίθα ἢ ΥΥ̓ 6 οδημοῦ 
{μῖηὶς Βο. ΤᾺΘ {πϊηρ' ῬΡΥΟΌΔΡΟΙΥ Δρροαγϑᾶ ἰοο {1ῆ]Ἰπρ' ὑο Ὀ6 τηθης]οπθά, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ 88 1 τοϊαϊθα (ο {π6 διττὰ οὗ ΟΒτιβύ, 

ΟΗΑΡ. ΧΥ. 

ΟΝ ΤῊΞ ἹΝΕΕΒΕΝΤΙΑΙ, ἘΒΑΌΙΝΕ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΒΕ,. 

ὝΉΗΕΝ {Π6 βθῆβα οὗ δουρί δὰ8 ὈῬθθὴ ΤΡ ΠΥ Δρργθβοηαθά, δπᾶ 81] 
186 ἰχαμβ ἀδδισπϑᾶ ἰο θ6 οσρχθββθά πᾶν ὕθθῃ ΠΥ οχδαπηθαᾶ, {Π6 
{οχῦ τὺ Ὀ6 ΔΡΡρΙΙοα ἴο νϑυϊοιιβ ῬΌΡΟΒΟΒ ὈΥ τηϑκίηρ τ ἃ Βουτοθ οὗ 
ἐμ ογεποοδ. (ΟΟΠΟΙ ΌΒΙΟΠΒ ΤΔΥ 6 ἀοιιγοα ἔοτὰ {π6 πείθῃ ποσὰ ὈΥ 
Ἰορττααίθ ὈΟμΒΘαΌΘΠΟΘ, ὙΓΒΙΟΝ ἃγ6 οἰἴμοσ {μθογθίιοαὶ ἃπα σϑιηοίθὶ νυ 
Ῥγϑοίϊοαὶ, οὐ ἱπητηοατδίο! Υ Ῥγδοίιοδὶ. 

ΤᾺ6 ουβίοιῃ οὗ ἀδαποῖπηρ' ΘΟΥΟΪ]]ΔΙ168. ΟΥ̓ ΘΟΠΟΙ 8105 ἔτΌμὰ ἐμ ἰδη- 
σαδρο οὗ {μα ΒΙ1016 15 ῬΥΌΡΟΥ δπα βαΐθβ.0 4Α1] ῥγδοῦϊβα 10 πλΟΥΘ ΟΥ [688. 
ΤΉΘΥ τημβὺ (Ὁ 80 17 {880 του] ππαἀογβίδηα {μ6 ἀοοίγηθ65 δηα ἀυ165 
σοηίαϊηθα 1η 10 ἴῃ 411] {Π61} ἔ]Π 688. Α.8 Ἰοῃρ' ἃ8 (6 δουιρίυγοβ Δα γ688 

᾿ ὅ28 ὙΠΟ Σ 5 ΒΘΑΙ γυ ΓΙ ΟἾ, γο]. 1. Ρ. 488. ποῖδ 2,6. 2 βαίαχηδ]ία, 110. 11. σΔΡ. 4. 
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[π6 χϑᾶβοιῃ οἵ τχθῃ, [Π6} τησϑὺ 6 βαρ)θοϊθα. το {Ππ6 Ἰπέθυθημοθβ ψ Β1ΟΣ 
ἐπαὶ γϑάβοι 15 δυϑὺ τηδίτίησ. ΤᾺ Ἰυασρτηοηῦ 18. ΘΥΘΡ ἴουτοϊηὴρ 60Π- 
Ο᾽υβίομβ; δηᾶ, σι βθη Θχ σοιβϑα οα {88 ἰδηρσαᾶσα οἵ ἀϊγηθ τονϑίδίίοῃ, 
1. οαπποί ἀϊγοβὺ 1561 οὗ 1.5 σγοπίθα αὐ ραΐοθ. Πδποθ {88 τηοβὺ ἴη- 
6] Πρσϑηὺ ᾿Ἰπίουργοίθιϑ ἀθάποθ οομο αβίομβ ἤγομη [6 ἀϊνίηθ ὑθϑοΒ!ηρΒ, 
ΤῈ ΔᾺΥ παιταηὺ Ὅ γῈ τοαυϊχϑα ον (818 ἀοαποίίϊοι. οὗὁἨὨἁ Ἰπέβγθμοθθ, νγ8 
τασηῦ ἀρρϑαὰὶ ο (88 δας Βουῖν οὐ ΟἾγῖβὺ μἰηιβε} ἢ, 0, 1 ΤΘΘΒΟΠΙ Πρ; 

στ {μ6 96 νγ8, [ῖ8Β ρϑυβθυθυϊηρ ορροπθϑηΐβ, υϑϑα 10 ἀραϊηβύ {πη τηοϑῦ 
οἴδοίμα!γν. Τὴ δροβίθβ 4180 ϑιῃρὶογθα 10, ββρθοῖδ]γ Ῥδμ], σψῇὸ 
νγὰΒ τιοϑῦ δἀἀϊοίοα ἰο ἀγριπηθηἑδίϊοη δα ρΡοΟΒΒΘΒβϑα ταοβὺ Ἰορίοαὶ ΔὈΠτγ. 
ΤῊΘ τυϊίου οὗ {86 Εριβ!6 ἰο {π6ὸ ἩθΌγονγβ ἐπᾶαϊρθβ ἴῃ Ὁ. Ιπαθρα 
1π6 στοδῦ ὈΟῪ οὗ 18 Εἰρ᾿β.16 οὐ ἀϊββουζαίίοη δομηβιβϑίβ οὗ 10. 

ΑἹ {86 οαπααείίοη οὗὨ {818 ᾿Ἰπήδγθηθαὶ στϑδαϊηρ' 1168 {π6 ΔπδορῪ οὗ 
βϑουϑα {πίηρβ. ΤΏΘΥΘ 18 ἃ ΟΟΠΒΙΒίΘΠΟΥ͂ ἴῃ ἰμθῖῃ ὑγ]0 ἢ} Ὀϊπα 5. {Πθτὰ 
ἰορϑίμοσ. Ομα 18 1ππ]κοᾶ 1{} ποίου, δηα ἢ6108 ο 118 ρεγοβρίίοῃ. 
ΤΈοτΘ 15. ἃ ταῦθ] ἀδροπᾶβθποθ οἵ ὁπ6 οπ δπούμογ.: Ηθμοα 6 ὙΠῸ [88 
ἃ ΘΘΠΟΙΆΙ δοαυδίπίϑηοθ τὴ {π6 ἰαδομίηρβ οὗ {πμ6 Β᾽016 ἴθ {πρὶν 
ῬΙΌΡΟΙ τοϊαἰΐομβ ψ11 θ6 Ῥγθραγθᾷ ἴογ ἀπαογίακίηρ {πῖ8 Κιμα οὗἉ τϑδά- 
τὴρ. Ηδ πασϑῦ πον (86 ρόπογαὶ ἰθποῦ οἵ Βουιρύατο----Ὑ μαὺ 10 [ΘΔ ΟΙ 68 
οὗ (οὔ «πᾶ τδη. Τ6 ἸΑΓΡῸῚ 8δη6 τηογ6 δοουχαῦθ 15 815 πον !ϑᾶρα οὗ 
[ἢ οββθηΐδὶ! ἀοοίσίπμοβ οὐ μ6 ΒΙ1Ρ016, {16 προσ δοπιρούθηὐ ΜΨ{11 μ6 Ὀ6 
[0 Ῥγοβθοαΐθ 1818 Ὑθδάϊηρ ἴῃ ἃ οοπβιβίθπὺ δθα Ῥυοπίδ]8. ΤΩΔΏΠΘΓ. 
Ηνίηρ' (αϑἰεα {μ6 σοοᾶ ποτὰ οὗ (οά, «πᾶ ρογοοινϑα βοιλθνπαί οὗ 18 
ἔἈΥ-Ὑοδομίπρ ταθϑηΐηρ, ἢ6 0111 [Π6 Ττηοτθ τϑϑα!]γ θ6 ἴῃ ἃ οομπαϊποι ἴο 
866 {π6 ἱποχβαυβίθῖο ἔα] π685 οὔ [86 βαογθᾶ ἰθαχίύ. Βθβϑιάθβ, ἃ ΒΟΌ6Γ 
Ἰυδστησηῦ 15 ΠΘΟΘΕΑΒΑΙῪ ; [0 {π6 Ἰπαρταθηῦ μᾶ8 πλογα ἴο ἀο σι {815 
Κιπά οὗ τϑϑάϊηρ' μη 8πΥ οὐμοῦ ἔθου] γ. ΤᾺ τπα σ ΒΊ6ἢ 15 Θχθγοϊβεα 
ἴῃ χϑαβοηΐηρ 15 ρϑϑὺ δυο ἰο οοπά ποῦ ᾿πέδγθηνιαὶ γϑϑαϊηρ' Βα οΟΘΕΒΌΠ]γ. 
Α ἔδθθ]6 δῃᾷ υπου]γαίθα πα τὺ [41] ἴῃ ὕμ6 ργέοοθϑϑθ ὙἹΡΟΌΓ, 
ἐτϑϑἄογωη, δηᾷ ἱπᾶθροπάθποθ, βῃοιπά ομαγδούθσιβα {86 ἀπαθυβίδπαϊηρ' 
οὗ ἢτὰ ὙΠῸ ἀγανγβ 1 θγθηοθβ ἔγοια ἐμ6 ἰοχύ οὗ ϑουιρύατθ Ἡ156ΙΥ δπα 
γγ6]]. 
ΤῊ βουχοθθ ὙΏΘΠΟΘΘ ΠΥ ΘΠΟΘΒ 816 ἀγαννἢ 16 αν αθα ὃ. ΔΙ 8 ἢ, 

8 αὔου δἷπὶ ὈῪ ΕὙΘΠΟΪΚ6, ἰηΐο ὑνγζο Οἷδββθβ, νἱΖ. ἡπέογπαϊ ἃπα 617- 
ἐογμαῖΙ. ΤΏΘ [Ὀγτον ἃ ἱπμουθηΐ ἴῃ {86 ἰαχὺ 1561: ἐπ ᾿δύο 806 
ἀεχϊνοά ἔτοιῃ ἃ οοιηραγίβοιυ οὗ (86 ἰοχὺ τι οἴμον ρατγίβ οἵ βου ρύαγα. 
Τὰ 15 πηθοθβθαῦν 0 δἀορῦ ΔηΥ οΟἶμοὺ ταί μοά ὑπὰπ {παὺ [Ο]]ονγαα ἴῃ 
186 τι]65 οὗ ᾿πίουργοίαϊίου, Τηΐθυθηθθβ ἅτ ἀθαπορα ἔγοτ {π6 ἰαχύ ἴῃ 
[88 βᾶταδ ΨΔΥ 8η6 οὐου ἃ5. (86 θχροβιίίοπ οἵ ὑμ8 ἰθχύ 1186} 15. οοπ- 
ἀυοίοα. ἘΣ Χροβίίουυ δηᾷ ᾿πέβγθ 18] σϑϑαϊηρ' ΘΙΆΡΙΟΥ {86 βάταθ ᾿πβίτα- 
ταθηΐβ πὰ [ἢ6 βδᾶτηθ τηϑίμοα; [86 ὁπ6 Ῥγόοθϑβ, ΒΟ θυ , [ο]οσηρ [ῃ6 
οὐο 1. 

Τηΐδυθηοθο τὸ ἀοαμποθῶ, 
1. Ετοια {π6 ψογᾶβ οὐ ϑουρίασο Τα8, ἰπ ΕΡ68, 1. 22, 28, [86 

ΟΠυτΟὮ 15. “ς ΟἸ τἰβιβ μβοᾶγ. Ηδ 15 115 βεδᾶ; 88 τῦ]88 οὐϑῖ Ὁ: 10 16 
ΠΒΘΡΆΓΔΌΪΥ οοπηροίοα ὙἼ τα; [Ὁ 18 δαβίαϊποά ὈΥ 818. 11ἴδ: 1ὖ 18 
οΔΥΘα ἴον ἃπᾶ συατᾶρα ὈΥ Βἴτα; 1 οαπποῦ ἀϊθ 8116 μ6 ἴνϑβ; 1ὖ Μ1} 
Ῥ6 ἰπ απίοη ὙΠῈῺ Βἷπὶ ἔου ογοσ. ΕΡ68. υἱ. 11. : “ Ῥαῦ οῃ {{π γ780 19 

1 566 ΕὙΔΠΟΚΘΒ Μαπααποίίο δᾶ Τροὐϊϊοποια βδοσ, βουῖρί., ὑγδηβιαίθ ἃ ΒΥ 8αι65, Γ. 100, 



δ58 Βιδίϊοαϊ 7ηξογΡτοίαξίοη. 

ΔΥΌ οὐ οὔ. Το ΟἸυϊδίάδη 85 ϑῃθιῖθΒ; Β6 6645 ἃ Δοΐρδησθ 
ἀσαϊηδί ἴΒθτα ; {μα ἀοίθποο ἴΒ βαρ θα ὮΥ Οοᾶ; δο τοῦδ ναὶ Εἴτη- 
561} οὗ 10; Βα πιπδύ 86 10 αἰέοσοίμεν, ἔΟΥ τὸ οοπαρ οἴου ῥγούθοίβ {86 
ὙΠΟ]6 ΤΉΔΠ, 

2, ΕἼ τογᾶβ ἐπ ἐλοὶγ ἱπιμιοαϊαέθ σοπποοίίοη 97 δοπέεσί. ὙΉΏΒ, 
ἔγοα Βομι. χἶν. 17.» “" Το Κιηράομι οὗ Ο(οα 158 τἱρῃ θοῦβηθββ, Ῥθ866, 
δα ἸΟΥ ἴῃ {μ6 Ηοὶγ μοβί," {π6 ἔ]Π]ονῖπρ᾽ ΘΟ ΠΟΙ 8108 ΤΔΔΥ ὍΘ ἀγάννη. 
Ττας Ῥθδοθ οὗ δομβοίθποθ 18 ΟἈΪΥ ἴῃ ὁοπηθοίλοῃ. 0 ἱταρ]δηύθα τιρῃίο- 
ΟὈΒΏ668 ΟΥ̓ ΒΟΙ'Π658: ροπαΐῃα ἸΟΥ 18 {86 τοβαϊῦ οἵ τἱρῃίθουβηθββ πὰ 
Ῥϑδᾶσα; ἐμ δυίμον οὐ (815 1ΟΥ 18. {πΠ6 Ηοὶγ ϑρίτιῦ, ἀπα {πϑγοίογθ 1 18 
ποῦ ΤΊ6Γ6. ΟΔΓΠΔΙ ΠΟΥ ΟΥ ἀοΠσπῦ; τ Π6ΓΟ τἹρ θουβηθββ 4068 ποῦ Ὀγληρ' 

ὙΠ 16 Ρ6δο6 πᾶ ον, 1 18 ποὺ {π6 ΠΟΙ] Π658 {παῦ οοταθβ ἔτοτα (οά ἀηὰ 
ἸοοΚΒ ἰο Βίπι; οὐ Πα8 δγθοίβα μῖ8 {βτοπο οἱὗὨ ργδοϊουβ στι]8. ΟΠΪΥ 1ἢ 
{πα Πρατὲ τ ΘΓ τἱσ ὐθοῦβηθθ8, ρθδοθ, 8ηα ἸΟΥ̓͂ ΟΧΙΒύ. 

ἮΘΡ. χιϊ. 7.: “ Βοβο (1 ἢ ἐΟ]]ον, οοηδιἀοσῖπρ {π6 οπα οἵἁὨ {πΠ6]γν 

οοηνογβαίίοη." ϑρισίαα! τυ]ουβ δπᾶ ἰθδοθουβ βου αὶ δον Βα θ]1Υ 

Δηα βἰθαδίλβίμβθβ ἴῃ ἐμοῖσ ογκ ; {π6 0 Βμου]ᾶ 6 Ἰηϊαίθα ὈΥ 811 σῆο 
γρϑοοῖν ἱπϑίποίϊοα ἀπ Ὀοποῆὺ ἔγομῃ {μοῖὰ ; ὑμοῖν [Ὁ] ονσοῦβ Βμου]ά 

ἀουῖνα σουσαρθ δηᾷ οοπηοσῦ ἔγομα {86 ἄραι {πον α16α; {π6 ἀφαῖμ οὗ 

οιαϊποπὺ ΟἸγιβιίδηβ τὸ ματα θθθα [18] ργθβθηίβ ἃ ΒιΠΌπρ' ΘΥἹἄθ Π08 
1ῃ ἴΆνουΥ οὗ {μὖ ψ ΒῖοΒ {μ Ὺ ὈΘ]]Θνϑα ἀπὰ ἰαιρὨΐ. 

8, Τηΐθυθηοθθ τᾶν θ6 ἄτανη ἔγοτη ποσβ {πη ἐλεῖν οοπηδοίζοπ εὐἰξῇ 

α τοϊάον" οοπιίίοσί, ΒΥ δπϊαγρίηρ' {π6 ταηρθ οὗἩ [μ8 οοῃίοχύ, γΧ8 ΘΗΪΆΓΘ 6 
{86 Πε614 ἀπᾷ ξογ ]γ οὗὨἁ νογᾶβ τὰ 18 ἀβρθού οὗἉ {Βθτη. 

Τιΐαβ [. 8.: “ ΤῊΪΒ 16. ἃ (Δ 0] βαγίηρ, ἀπ {π686 {πῖπρ8 1 Ὑ}}} 
ἐμαξ ἐποῦὰ αθέγμη οοπδίβπεγ, ὑπαῦ {ποὺ πιο παν Ρο]ονθά 1π ἀοὰ 
ταῖρι Ὀ6 ΟΑΓΘΙΪ ἰοὸ τηδϊηὐαὶπ ροοᾶ σουκ8," ΟὐΟπίϊπιδποθ ἴῃ βσοοά 
ὙΟΓΚΒ ἀθιηδηᾶβ ογ6 ἢ {π6 ρει οὗ [86 Ομ γιβῦδῃ; ἴμθγθ 816. τ ΘΔῚΒ 
ΌΥ ὙΠΟ δηχιοίυ ἀπᾷ οαγα ἰο ταδὶ ἰδίῃ ὑμ6πὶ ἅτ Κορὺ ἴῃ δον θχϑυ- 

οἶδα: [μ6 ἱπουϊοδέίοι οὗὨ οογίαϊη ἀοοίγϊηθϑ 18. ἃμοπρ' {πΠ6 ΟὨϊΘΕ τηθϑῃ8 

ξου αἰἰαϊπίπρ' (μ18 6Θη8: [μ686 ἀοούτίπθ8 ἅτ {μ6 Ἰθδάϊηρ Θυδηρ 6 ]10 6] 

ἀοοίχϊποβ βίαιθᾷ ἰῃ {π6 4}, ὅτι, 618, ἀπᾷ 7 νϑυβθβ ργθοθάϊηρ : [8678 

18 ἐμβουθίογθ δὴ ᾿Βθρα Ά 16 οομηθοίίΐομ Ὀϑύνγθοῃ ροοᾶ σοσβ 8ηα {π6 

τϑοθρίοη οὗ οογίδίῃ ἐγα ῃβ τϑϑρθοϊίπρ αοάᾶ, ΟἸτιδῦ, [6 ἩοΙγ μοῦ; 

ἰοθομοΥβ οὐ [χ6 ρΡΌΒΡΕΙ βου] ἄνν6}} ροι {μ8 Ταπάδηηθηίαὶ ἀοοίσπο οὗ 

σγδοθ ἕου {π6 ρύτροβοα οὔ ργοάποῖπρ ροοα ἔγαϊῦ ἴὰ [π6 ἤνθβ οἵ {μοβθ 

ὙὙΠ0 816 ᾿πϑύγαοίθα ὈΥ {Πθιη. 
4. Τη ογθμ 65 τλαῦ μ6 ἄταν ἔτοπι ἐΐθ 5006 9 α ραββδασε. ΤῊαΒ [ῃ6 

Β6ορβ οὗ Μαῖῖκ 111. 23---80. 15 ὅο βου [88 ἔραγία! παύατϑ οὗ βυοἢ 0188- 

ΡῬΒΘΠΑΥ͂ 45 {π6 βουῖθ68 μαᾶ δύ Βθθη ρυ ν οἵ. Τα ἀβογιθιηρ {Π6 ῬΟΥΤΟΥΣ 

Ὁγ τ πίοι ΟἸμυῖδὺ πτουραῦ 18 ταϊγϑοῖθθ το βαίδῃϊο ἀρ ΠΟΥ͂, [ΠΥ ὈΪ48- 

Ῥβοιαθά {μπ6 ἩοΙγ ΟΠοβὲ, ΒΥ βοτὰ [8056 ταῖσδ 168 Ὑγ6 76 γα ]γ τουρῦ, 

ἀπ οοταμηἰ 6 ἂπ ἀΠρΑΓἀομΔΌ]6 βῃ. Ηθη06 Ὑ76 ΤΩΔΥ͂ ᾿ηἴογ, {πα΄ Ὁ]65- 

ΡΒΘΙΩΥ ἀραϊηϑύ [μ6 Ηοὶγ ΟΠοβὺ νγαβ ἃ βίῃ οἵ Βρθθοῇ ----ἰμαῦ 10 18 ῬΘΟΌΪΙΑΥ 

ἰο ἐπόβο ψῆο δβοσῖθο (Βειβυβ ταϊγϑοίθβ ο βαίβμϊο ρου ΟΥ --- [μα ΠΟΠΘ 

πορᾶ ἔραν οὗ Ὀαϊμῃρ' ρει οὗ 1 πονν --- (Βαὺ {886 Ἰοδάϊπρ' [6 γ)78 οἱ ὑμαῦ 
ἄν τοῖθ Δ ΓΆΠΥ δαγάθπορᾶ πὰ ἰπΐαϊιδίοα ἀραϊπδὺ {μ6 ΜΘββίδὰ --- 

ἀλδῦ Ηἷβ ταῖγαο 85 δηᾷ ταῖρΏ Υ ἡγουκΒ Βμου]ἃ Ὀ6 ΓΘΥΘΙΘΠΉΥ ΒΡΟΚδα οἵ--- 

{πᾶ [Π6 Ἔχρίδπαίίου οἵ ἔβοτὰ ὈΥ͂ παῦαταὶ πλθᾶῃβ ΔΡΡΥΌΔΟΠ6Β. ἴο 186 51Ὲ 

Οὗ [π6 βουῖθϑβ - - {μα 10 18 Εἰραΐγ ἀαηρθγουβ ἴο ἰαγηϊβῃ οὐ Ἰονγοῦ {86 



Τηϊεγοπίϊαϊ γοααήπρ 9. ϑογίρέμτγε. δὅ9ϑ 

ΠΟΙγ ἀϊβροβιθίοη ΒΊΟΣ δοίαείοα {86 βδανῖουν δηα [6 ἈθδυθΪϊν Ὠδίμτθ 

ὙΓ1ΟῊ ἀνγοὶῦ 1ἢ Ὠῖτμη. 
2 Τί. ἱ. 8.: “86 ποῦ ἴποὰ {ΠποΥοίοσο δβμδχηθα οὐ [886 ἐθβίταοην 

οΥ ον Ἰμοτά ποὺ οὗ τὴ ᾿ἷβ Ὀυῖβομου; μαὺ Ὀ6 ἰδοὺ ρᾶγίβκοι οὐ (Π6 
αἰ ]οομβ οὗ [μ6 Θο5ρ6]." Οπα ἱπέδσθποθ ὙΒ1Ὸἢ. μᾶ8 Ῥθθῃ ἀραποθα ὈΥῪ 
ΕΎΔθΟΚΚ6 ἔγοτα {818 ραββθᾶρθ 1859 Ηθ ΠΟ ῥγϑδομθβ [Π6 ρΌΒραΙ] σιποαῦ 
ΠΟ οηΒ, 18 ἔν τοιηονϑᾶ ἔγοτα [Π8 ϑχϑιηρ]ο οὗ {Π6 Δροβί]θ.: αῦ [818 

ἄοοβ ποὺ ἄρτϑὰ ψῖ ρα {μ6 Βοορα οἵ {86 Θϑηϊγθ ραββαρθ, ἃ 15 ἴ00 σΘΠηΘΙΑΙ, 
ῬΡμθη αὐάιοίίοης ὁοπιθ Ἠ6 ὍΏΟ 18 ποὺ στϑϑδαν ὧο δῃάθτθ ὕμθτα 18 ΤῈΣ 
τοιηονοα ἔτοιῃ {86 ἃροβί! θ᾽ Β θβχϑϊηρίθ ; Ὀαΐ 8 ΠΟ. ΟΏΒ ΤΩΔῪ ποῦ ΔΙ ΤΥ Β 

οΟΙῺ6 ἰο Βἰπᾶος πἰπὶ 0 ρυθϑομθ8 (μ6 ροΌβροὶ. Τὸ [τὴ68 ἴῃ ὙΠΙΟᾺ 
[86 δροβίϊο ᾿ἰνϑᾷ σοτο ἀπθογθηῦ ἔγογα οὐγβ.. 

δ. Τηΐδγθηοθβ τᾶ δ6͵, ἀοἀπορα ἔτοτὰ ἐΐθ γϑηθγαϊ δοορθ 96 απὸ θη ἶγῈ 
δοοῖ οΥ Θορίξίϊο. ἜῸΥ ᾿ἰπδίαποο, ἰοὺ ὑμ6 ἐο]ονῖηρ ποσὰβ Ὀ6. οοχα- 
ρατοᾶ στὰ (μ6 ρθπθσαὶ βοὺρθ οἵ [86 δρίβί]8 ἴῃ σοῦ ΠΟΥ ΟΟΟῸΓ 
(1 δοβα νυ. 18, 19.), --- 6 Κπονγ ὑμαῦ ᾿βοβοθυον 15 βοσπ οὗ ἀοά 
βίπηϑίῃ ποὺ; θα Βα {μα 15 θεροίίοῃ οὗ Οοὔ Κοορϑίμ Βἰπιβοὶ, ἀπὰ 

ἐμαΐ τιοκοᾶ οπα ἰουομοίῃ μἴτα πού. Απά να ποῖ ἐμαῦ γ 8χθ οὗ 
Οοά, δπᾶ 1π6 σμοὶα ψουἹᾶ Ἰιοῖμ ἴῃ το Κοάμποββ," --- πα σαυϊουβ ἴπ- 
ξουθηοοθ ὙΠ] ἢον ἴτοῖ {μ6 601] Ποη. Τη6 σϑηθια βΒοὺρα οὗ {86 
ἘΡίβι]6 18 ἰο μοῖρ ἔοσνγασα ἐπ μϑαίμθη ΟΠ ἰβίιδηβ βοτὰ 088 ὙΥΙΓΟΡ 
Βαά «ἰγεδαγν ᾿πϑίσυοίθα, ἰο σγϑαίθυ βίθδαβίμπθβϑβ θη α σοι] θίθμθϑβ 1ῃ 
1μοῖν ῥγοίβαβίοῃ, ββρθο οί! 88 {Π6ὺ σοῖο (μγοαίθμθα ΟΥ̓ αδμρΟΙΒ 
ΑΥβῖπρ' ἔΓοΠπὶ ΘΥΤΟΠΘΟΙΙΒ Ὑἱ6ν78 οὐ ΟἸ τβυ Β Ῥϑύβοθ. ΑΡΥΘΘΔΡΙΥ ἰο {818 
σΘηοτΆ οὈ]θοῦ {886 ἀροβί]α τειύθϑ 85 ἴῃ {Π6 σϑυβθβ αυοίθα, ΏΘΠΟΘ Ὑ76 
ΤΩΔῪ πίον {ποῦ {Π616 15. ἃ τρϑυϊκοα βοραγαίοπ Ὀούνγθθῃ {16 ομαΤΟΣ ἀμ 
(Π6 ποῦ: {μαὺ β'ῃ. οαπηοῦ Δρρθαν οἴθῃ πὶ {π6 ἔουταθυ ; {μαὺ βἴη 
γοῖσηβ ἴῃ {Π6 Ἰαὐίοῦ ; ὑπαΐ οοπίαοῦ 1 {Π6 Ὑγου]ά 18 Ἱποοπβιβέθην να 
σοῖο ἴῃ {πὴ6 ΟὨυχΟΝ ; δηᾷ {πογοίοσα ὑμπαῦ 6 ψὰο μου ὯὉΘ 
ρογίδοῦ ταυσϑῦ μΡ6 Ὑ8Ο]]ν βαρᾶγαΐθ ἔγοτα 8 5: 1Ὁ] στ υ]ά. 

6. Τηΐογθμοθβ τᾶν 6 ἀγάγῃ ἤγοπι ραταϊίοῖ ραβ8αφέδ. 
2 Τίτη. 1. 8. : “Β6 ποὺ ἴδοι φββδιηρά οὗ [86 ἰοβί λον οὗ οἂγ Τωοτα.᾽ 

Ῥδγα1]6] ἰο {815 15, “1 ἅτὰ ποὺ δϑβαυηθᾶ οἵ [88 ρΌΒρ6] οὗἩ (Βτιβύ, ἴου 10 15 
{π6 ρονγοσ οἵ αοἂ ππίο βαϊναίομ ἴο θυθυυ ὁπ6 {μαὺ Β6]1Θν οί," (όχι. 1. 
16.); δπᾶ, ““ὙΥΒοβοθνοσ Ῥ6]1θυθίῃ οα ᾿ἰπὶ 588}} ποὺ 6 ϑβῃδιηβᾶ ἢ 
(Βόπι. 1. 11., αἀποίοᾷ ἔγομι 188. χχυῖ!, 16., χ]ῖχ. 23.). Ἡ Θπ06 γ78 ΤΥ 
ἀοεῖν {μ6 ΤΌ] πρ' οοΙ ]]ατῖθ5. Αἱ γὰρ ἐθϑομον οὗ {π6 βΌΒΡαὶ τϑ- 
αυΐτο8 ἔγοσα οἴμοῦβ τ μδὺ μ6 Κπονβ ἴῃ Θχρθυΐθηοθα ποῦ ἴο [6 ἸΤΩΡΟΒΒΙΌ]6. 
δ σπὸ ἱπουϊοαίθβ βο ἄθηΐϊαὶ δπα οπάαγαηοθ οἵ δ ηιούίοη. βῃου α 
τηϑηϊδβῦ {μϑῖὰ ΌΥ ΘΧΆαΡ]6 Ὀϑίοσθ ᾿6 Θῃ]ΟΙη8 {Π6ηὶ ΟΥ̓ ΡΓΘΟΘΡί, 

Τιοῦ τ ἰδκα ἐπ ραββαρα βαϊθοίθα ὈΥ ΕὙΆποκο, δηα ΘΟμβι 6. 1ῦ 1π- 
ουθη 14} γ δοοοτγάϊησ ἰο {8656 ναυϊοιιβ τηϑίμοῦβ. 

“ς Β6 ποῦ ἔμοι {μϑγθοσο δβμαιηθᾷ οὗ [86 ὑβϑ τη οπΥ οἵ οὐν Τμοτά, ΠΟΥ͂ 
οὗ τη Βῖ5 ρυϊβοπου ἢ Ὀαΐ 6 ποὺ ραγίακον οὗἉ {μ6 αθοίίομβ οὗ {86 
σΌΒΡρΕΙΪ." (2 Τίμ. 1. 8.) 

Ἔτοια {μ6 ποσγᾶβ ἐποιηβοῖνοβ τὸ ἀθαποθρ, 
-ς Β6 ποῖ δου δβμειηθᾶ. Βοϊάπρϑββ 15 τϑαυϊγθα 1ὰ ΟἿΤ ἐΘΒΌΪΤΩΟΗΥ͂ 

ἰο Ομ εῖθί, ὙΥΏΘα ὁπ Βδοοιμθβ ἀϑματηθά οὗ (88 ἰδβίμτα ον οὗὨ ΟὨγῖϑῦ ἢθ 
15 ἴῃ {Π6 ὙὯΥ οἵἁἨ ΔροβίδἜιβιηρ. 

1 ὅρα Μαππάτιοίῖο, ὅζο., (γα π81]Αἰοἃ ὈΥ 944868, Ρ. 104, 



500 Με δοαὶ 7Τιἰογργεἰαξίοπ. 

ἐς ΤῊ ἰοβίπηοηγ." Οσύταρα ἴῃ οΟμ βββίοη 15 ἱπουθαβϑᾶ δγ ἐῃ6 δοῃ- 
βιἀογαύοῃ ὑπα΄ὺ νγγχα ΓΘ εὐἱζη658565. 
“ΟΕ ουν Τιοτᾶ. Ηδ νῆο 15 δβδμαιηθᾶ οὗἨ {Π6 βρΌΒρ6) 18 δβῃασηϑᾶ οὗ 

[86 Τιογτᾷ ὨϊγηΒ61, 
ἐς Ῥγίβομοσ," [{ 18 ποῦ Ομ βίη ργαάθηοθ, ραῦ {Π6 ὙΘΥΎῪ ΟΡΡοβῖίθ, 

ἰο βδον ἴδνουιῦ ἰο Ὁ ϊβίίδηβ Θὰ {ΠΥ ΘΗ]ΟΥ οαὐνγαγα Ῥγοβρουιῦυ, 

δᾶ ἴο θ6 δβδβατηθά οὗ βοτὰ ἴῃ ἐΐπι68 οἵ ρϑυβθουίομ. 
ςς Ἠ!:», Α Οἰμιηϊβδη ἴῃ βομπᾶβ 185 ποῦ {88 βουναηύ οἵ τηὰπ δυΐ οἵ 

ΟἸτβί. 
ἐς Ἔα δοιὰ ραγίακοῦ οὗ {86 δ Ποοπβ." ΘΙ] ΟσΒΡ ἴῃ ΘΠ]. 15 

οοπβοϊαίοσγ. 85Που] μ6 0 Ῥγθϑο88 {{|6 ρΌΒρεϊ τηθϑῦ στ Δ ΠΟΙ ΠΟἢ8 

ἴὰ [86 ρτονίάδθποθ οὐ οά 8πα βῃτγίπι ἔποπα {μθηὰ, μ6 18 ἔν γϑηιονθά 
ἔτοτα {π6 δχϑρ]6 οὗ [μ6 Αροβῇ!α Ῥϑυ]. 

ἘτοΙα {π6 πψογᾶβ ἴῃ {μ 6 17 σομπθούϊοη οὐ σοη αχῦ σγχο ἀδᾶᾳοο, ---- 

Βοίοσα τὸ δηϊηδίθ ἃ οογηθαίδηῦ ἰο 6 Βίχοῃρ' ἴῃ {Π6 ὨΟΙΥ͂ γγΧκ" ὅ76 

Βῃου ἃ ξαγπῖβῃ Εἴτα ΙΝ ἅστηβ. [9π|6885 {πμ6 ϑρισιῦ οὗ Οοα Ρ8 1π 86 

Βοατί, 7168 γα] αὐζοτηρῦ ἰο ἀπϊτηδίθ ὈΥ σοτᾶβ, Α ἔθανε! Ποατύ 18 

πού ΘΡ40 16 οὗ {π6 ἐοβθμπιουν οἵἨ ΟἸτίβί, πον οὗ δπάυσίηρ αἰ οὕ οτΒ ἔοτ 
{86 φτουπηοίϊοη οὗ αἰγίπα ὑχαίῃ. 

ΤΉΘ86 ἰηξογθησα5 γοϑαΪ Ὁ ποτ Ϊγ ἔγομι οο]]δίϊοη τ [Π8 σ  Β6 ἴτα- 

ταραἰα 6 1 Υ ργθοθάϊηρ. ΟΥμοῖβ ἔρον ἔτοτα οο]]αὕϊοι τι [86 Βαοοθθαϊηρ' 

ψαοῦβο, Βύυοιῃ {πδ6 τψογᾶβ ἴῃ ἃ ψ]6  σΘοππϑοῦοη 16 ἀθαᾳοθο, --- 

ΤῊ6 οἿ τ ΒΙΘἢ ἃ τοϊηϊβίον οὐ ΟΒτὶβῦ τλδὺ μᾶνθ τϑοϑὶγϑα ἔοπὶ αοα 
ἴ5. ἰο Ὀ6 5ὐϊγγθᾷ ἀρ, 'π οτᾶογ ἐμαῦ μ6 τρᾶὺ πού ΟὨῪ ἔδϑοι Ὀαὺ 4180 

βαθου, 1 ποοᾶξα!. Ηὖ ψο ρου β [86 Ἰαγπρ' οα οὗἩ ἐπ6 μδπάβ οὗ {Π6 

ῬΥΘΘΌΥΟΥΥ οὐρμῇ ἰο βαβον, ᾿ξ Ῥτονιᾶθμοβ 50 Ὑ71118 11, [86 Ἰαγίῃρ' οῃ οἵ 

ῃ6 Βδηᾶβ οὗὨ 186 οἷν! οβίοου, 7656 ᾿πθυμΟΘ8 ἃγ6 ἀογιγϑα ροιὴ ἃ 
οΟἸ]] οι ιῦ [86 δἰχύῃ νθ 86. 

Ἐτοτα οοἸ]αἰΐοπ πὶ [86 ὑοπίῃ γϑυθθ 1716 τοᾶῦ ἄοτῖνα {6 [ὉΠοσηρ' : 

Οτοαίου ΒΟ] ἄπμο88 ἴῃ ϑπἀυσιηρ ῬΟΥΒΘΟΌΟΠΒ βου α θα ουιαθηοθᾷ ἀπά θυ 

{26 Νὸν Ταοβίαπιθηύ ἀἰβρθηβαύίοη, μθοϑιιβθα ΟἸγῖβῦ 88 σϑα]ν ρρθαγθα, 

ΔΑ 5ο σομῆσιηρα οὐχ (18 ἴῃ 8185 ορϑάϊθποο, βασι β, ἃπα γθβυγ- 

ΤΘΟΙΙΟΙ. 
τοι {86 ρᾶθβαρα ἐαίκθῃ ἴῃ 15 το αὐϊοη (0 {Π86 Βρθοῖδὶ βοορα οὗἁ {πὸ 

ΡῬΑΙΆΡΤΑΡΆ ἴῃ τ ΒΊΟΝ ἰῦ βία 8 γ78 ταδὺ ἀθάποθ [μ686 ἸπίθΓΘΠΟΒΒ : --- 

Α παϊηϊβίου οαἢ Ῥγομαΐβα Ὠϊπλβ6}} {16 ΟΥ πὸ αββιβίδμποα ἔτοπὶ ἃ 

{6 ]] ον -ἰὩθοῦτου ΠΟ 18 πού ροββθββϑᾶ οὗ βρισγιῦυδὶ ῬοΪ]άπ685 ; 5506 ΒΈ6ἢ 

Δ ὁη6 ὙΠ ταῖμοῦ Ὠίμδου (ῃ8π δοοοίαγαίθ {86 Ῥιόργθθβ οἵ ὑγαὶῃ 

{πτουσῇ ἔδαν οὐ ββᾶτηθ δῃᾷ ἱταρυϊβοητηθηῦ, 10 18 οὗὐἨ ΠΟ 5118} οοῃ- 

ΒεαΌθη668 {παΐ [86 (οβθππομυ οἵ οἀ᾽8 βουναμπίβ Ὀ6 τα 1] }0}168, Του 

ὍῈῸ 816 δηρασθά ἴῃ ΟΠΘ ΘΟΠΊΩΟΙ ΒΟΡΎ]ΟΘ ΤΩΔῪ ΤΑ ΠΥ 5010 Θαοῖι 

οἴβοῦ ἊΡ ἰο βϑεὶς {πεῖν Τιογ δ ρίονυ, Ὑ ΒΙΟ 18 [ο 06 Ῥγοτηοίθα ὈΥ͂ ἈΠΙΥ͂ 

ὁ Ρτροβο δῃηᾷ δούϊοῃ. 
τοι {88 β8η16 ραββαρθ ἴῃ 1(8 το δίϊοι ἰο (88 σΘΏ ΘΓ] ΒΟῸΡΘ Ὑ76 ΤΩΔΥ͂ 

ἄταν 5 ἢ Ἰπΐδυθμοθβ 88 {μ686. ΟὈὐπΒιἀοεῖπρ {π6 Ρϑύβοι οὗ Ῥϑὰὺ] γγθ 

ἄἀδάιιοθ, --- 
1. Τὸ 18 τὶρμῦ [Ὸγ ἃ τηϊηϊβίου ἰο 048}1 ἔ6]]Πονγ-] ΟΊ ΓΕΥΒ ὕο 818 μ6]Ρ, ποῦ 

ΟὨΪΥ ἴῃ {ἴπη65 οὗ Ῥγοβρϑυθῦ μυΐ οὗἉ Δάνουβιν 4}50. 
ὅς. ΤΊ 15 μῖ8 ἀυΐν, μβουγονοσ, ποῦ ἰοὸ ἄο (818 ργθοϊριαίθὶν, Ὀαὺ οᾶγο- 

β]γ ἴο ρσθραγθ Ὁ. 188 δυθπίβ ΒΊΟΝ ἈΡΡΘαν ἀθουῦ τ0 ΒΔΡΡΘΝ. 



Ζυξενοπέϊαϊ γοαάῖπσ ὁ ϑογίρέωγο. ὅ61 

8. Τὸ ἰΒ δῖ ἀν ἰο ΤΟΥ (88 τυϊπᾶ οὗὨ Βῖτα βοτὰ δα ᾿πνιΐθβ ἰο δῖ5 

4. ϑμου]ᾶ 6 ρογοϑῖνθ ΔΩΥ {μίπηρ ἴῃ {π6 οἴμοι, οὐ ἴῃ ὑπ6 οἰγοῦτι- 
βίδηοοβ οὗ ἐπα οα86. {6 ῚΥ ἴο ἀοίθυ Ηἶτὰ ἔγοτι ἔαγπϊβμῖηρ {86 τοαυϊγοᾶ 
αϑϑβίαποθ, μ6 Βῃο.]α ΒθαΒΟ Δ ὈΪΥ ΤΌΤ ΟΥΟ 8}1 {8686 ΒΙΠαΘΥΔΠΟΕΒ. 

Οὐοπβίδοσίπρ' ἐμ6 ρϑύβοι οὗ ΤἸμιοίμγ, (μ6 Τ0]Πονηρ' ἀτ ἀθαπο10 16. 
1.ΑΧΒΨ. τοἰπίβίου βμουἹᾶ ποῖτμου δοοϑϊοσαΐθ 818 ἀδθραγύασθ ἔγοτα 18 

ΟὟ ΒΡΒΟΥΘ οὗ ἰαθοῦγ, ποὺ ἀβῖθυ ροΐϊῃρ ἴο δπούμον ἐπγοῦρα ἴδεν οἵ 

ΘΑ] ΔΤ 10168. 
2, δ ββου]ά ον 1 γ Ηἷβ ταϊπᾶ ἀραίηδϑὺ βιο οα] τα 168, [μα΄ ΒΘ ΤΩΣ 

ΡῈ ἃ ψογκηῖδῃ ἐμαὺ ποοαϑίμ ποὺ ἰο θ6 δβϑβαιηβά. 
8. Τ6 ἄδηροι οὗὨ οὐμοὺβ ουρθΐ ποῦ ἰο ἰηῤπαϊάαίο μῖπα, αὐ ὙΘΠΑ͂ΘΥ 

Βῖπα ῥγυδοηΐ, απᾷ ονθη δχοῖΐα γι Βἷπα ἃ Πκ τϑϑϊημθ88 ἰο δῃμάσσα 
Βα ουῖησΒ. 
Α οοἸϊαθίοι οὗ [π6 ἰοχὺ πᾶν 6 ἰπϑαὐαίθᾷ τι {μ6 οοπδιἀογαίίοπ οὗ 

[π6 οἰγοιυχηβίδμοθθ τὐῖο, τοιοῦ. τομοη 9 ΤΒῸ Ἰαύου μουσθυοσ 065 ποῦ 

βΒ0 ΤῸ οοπδεϊίαΐα ἃ ΠΘΥῪ ΒΟΌΓΟΘ 88 Ῥγθδθηῦ ἃ ΤΔΟΥ̓6 ἴα γοῦνα Ὁ ]6 ΟΡΡΟΥ- 
ταπῖν οὗ ἀγανίπρ' ᾿Π ΘΥΘ ΠΟΘ 8 ΠΡΌΤΩ ΟΥΠΘΥ ΒΟΤΓΙΌΘΒ, 

Ἡλοῦ9 “Απὐᾶὰ 1 ν1] νοῦν ρἰδᾶϊν βρεπᾶ δῃᾷ 6 βρϑηῦ ἴοῃ γοὰ:; 
ἐβουρἢ {86 ταοσθ δραπάδηιγ 1 ἴον σοῦ, {86 1685 1 Ρ6 Ἰονϑᾶ." (2 Οὐον. 
χῖ!, 16.) (Οὐοπβίουίπρ μα ῬδαΪ {πὸ ΑΡροβι]6 Ὑυῖθοβ [1686 ὑγοσαβ, Ὑ76 
ΤΩΔΥ ἰηξον {πα 56 ἀθηγίηρ ἸΔΡοΟυΥΒ ἴῃ ὑμ6 ξοσταθύϊοπ δηα Ὀυ] Ἰπρ' ὰρ 

οὗ ἃ ΟἸμγἰβίϊαπ ματος τᾶν ΡῈ τοαυϊθα τῖτ ΘΟ] ἀη688 ἀπα δ] Θπδϊοι. 
οὗ αἴοοίάζοῃ οα {μ6 ρατὺ οὗ {π6 τιϑηιθο18 ; {μαὖ {86 ταοβὺ ἀϊβιπ θγθβιοα 
Δα 561-βϑου ποίηρ ἑθϑομοῦ οὐ {μ6 ρΌΒρϑὶ τηδὺ τηθϑὺ ἢ αἸβοοῦταρο- 
τηθηὺ δηα ορροβΐοπ ; {μαῦ 6 σΟ ἀ068 ταοϑὺ 0} {μ6 ψϑ]ατο δπα 

μὶρμοθῦ Ἰηὐθυθϑίβ οὗ ὦ ΟἸεἰβύϊδη ῥθορῖο 18 ποῦ δχϑπιρύ ἔγοτῃ ἀπαθβουνθα 
ἐγϑαϊπαιθῃξ ἢ δηᾷ ἐπαῦ τη ἰβέθυβ οὐ [88 ρΌΒΡΘΙ] βῃου]ᾶ ποὺ 6 ἑαγπθᾶ 
ΔΥΤΘΥ͂ ἔγοτα {ποῖ Δα Υ ἰονγαγᾶβ ὑμοβ6 ΒΟ ῥγόνθ ἀηρυδίθα! ἔῸΓ {Π6ῚΡ 

Βῖρμοβὺ ΒΟΥ ΊΟΘΒ. 
Α [8156 ἰηΐδγθποθ, δυιβίπρ' 'π ἃ ρτϑαῦ ἄβρυβθ ἔγοπι πορ]ϑοῦ οἵ [86 

ῬΟΥβοη βρθδκίηρ,, 18 ἐμαὺ ἀβαπορᾶ ἔγοτα {86 σχογάβ οἱ Φ μη 186 Βαρίϊεὺ 
ἴῃ {16 1]. 14... “«Απᾶ ἐπ βο] ἄϊθυβ ΠΠΠ|κουσῖβα ἀθιηδπαθα οὗ Βῖμη, βαυτηρ, 

Απᾷ τῇὰᾷβαὶ 5881] τὸ ἄοϑ Απᾶ ἢ βαϊα υπίο {μοια, [20 σἱοΐθποθ ἴο ΠΟ 

ταϑῃ, Πα [Π6Γ. ἀΟοΊ86. ΔΗΥ͂ ΓΆΪΒΟΙΥ ; δῃᾷ 6 οοπίθηὐῦ ὙΙῸ} γοὰν γᾶ 98.ἢ 
Φόμη ἀϊά ποῦ βαὺ ἰο {μθτὰ, (δαϑ6 ἰο ὅ6 ςοἰάἰογ ; {μϑυθογθ {Π6 τα ατῪ 

Ῥγοξδββίοπ 18 Ἰοριἰτηδί πᾶν {π6 ΟΕ βθδη αἰβρθηβαύϊοῃ. {15 1η- 
ἔργθῃοθ 18 ἀπυγδυταηίδ]6, θθοάσβο π6 Βαριϊδὺ ἀϊα πού Ὀβίομρ ἰο {π6 
Ομ υϊδίάδπ ἀϊβροπβαίύΐοη. Ηδ βἰοοά Ῥούνψεθμ {86 «ϑπῖβα, ἀπά {μ6 
ΟἸΥιβίδη ΘΟΟΏ ΟΠ 168, Ὀαὖ ὩΘΑΥΘΥ {π6 Δ ΥΟΥ, 

ἩΡλογ6 3. ὦ. ὁ. ἴλ8 Ῥίδοα ψβθσ [86 ττογᾶβ γογο υὐνοτοᾶ, ““ Νού ἃ8 1 

Ὑ11 θαΐ ἀ5 ποὺ νη]. (Μαί. χχνυϊ. 89.) Ηϑ σψο τηδᾶθ αἰοποπιθηύ 
ἴον ἰμ6 β'πβ οὗ τηδηκί πᾷ ψοϊαπίαυ!]γ βαθταϊοα το {886 ΜῺ] οἵ {π6 
Ῥαίμου ἴῃ ἃ ρατάθη οὗἨ πΠρΑγΆ]16]64 βυβδυϊηρ:; Ὀαῦ τηᾶπ γοϊ πῃ] 
Ορροβϑᾶ {86 ψ1] οὗ {16 Εδδίμου ἴῃ ἃ ραγάβθῃ οἵ ρθαβῦγα. 

7ΤΉ6 ἔΐπιο μοι {μὶπρβ 616 ἄοπα οἵ ογὰβ αὐδοτοα, “( Υοί ἴῸΓ 
Ἰονθβ βᾶῖζθ 1 χϑίμδ βθβθθοῖ {π66, Ὀοίπρ βο ἀπ 9π6 88 Ῥδα] [89 

1 3566 ΕΥΆΠΟΚΟΒ απίάα ἰο (6 τοδᾶϊπρ; δπᾶ βίπάγ οὗ [1 ΗΟΙΥ͂ Θοτίρῥαγοϑ, ὅζο, Ὁ σαααοθ, 
Ῥ. 108. ὁὲ 86. ᾿ 

ΥΟΙ,. 11. ΟΟ 
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ροΩ, δ πον 8180 ἃ ῬΥΪβοπ ον οὗ 9 6505 ΟἸ τὺ." (ΡΠ θηου, 9.) ὙΆ6α 
[Ὧ6 ἀροβέῖα γθαποδίθα ῬΆ1]θηοη ἰο τοοϑῖνθ Ῥ8οΚ Οπθβίπηαβ Ἀ18 βοσνδηῦ 
ἴο ὯΪΒ ἤουβ δῃᾶ οοπῆδοποθ, μ6 γγχὰ8 ἀρϑα ἃπά ὃ ῬΥΊΒΟΠΘΥ δὖ ΒομΊθ. 
Ηδ ἀϊά ποὺ τ86 μἷβ Δροβίο! θα] δυ νου τὰ {π6 τοίου. Ηδ δαάποορα 
οἶα δῃηᾷ ἰϑηθγευ ταοϊῖνοβ ΕΒΎΟΤλ {18 Ὑ76 ΤΩΔΥ͂ 1ηἴ6᾽ ἰμαὺ {Π6 {1π|6 
πα οοοδβίοῃ βμουἹα Ὀ6 ἀτρϑᾷ ὁπ 6 ΒΕ οὗἩ ἃ γβαβοηδῦϊθ δῃᾶ ΟἸγιβίδη 
γϑαπθδδῦ, ἴῃ Ῥγθίθσθηθθ [0 δὴ ᾿πβιβίηρ οα (μ6 βίτιοῦ ἰοῦ οἵ ἀαΐγ : 
{πα΄ βυοῦ 88 ἃ δοϑὺ δ 164 ὈΥ ἀρ6, Κποσ]θᾶρο, δπα ορροβιίίοη ἰο 
Ὄτρδ {86 τὶρ οὐ 5 τὶρῦ, Βμου]α δἀορῦ ἀποίμθι οουτβα μανὶπρ᾽ 1688 8Ρ- 
Ῥθάγϑηο6 οὗ βιτϊοίηθ885: δπᾶ {πμαὺ ἀρθ βῃου]ᾶ τη ϑ]]οῦγ {Π6 ἴοπο οὗ (Βτ]5- 
ἴδηι Το μοΥΒ δηᾶ τυ] 618 ὑονγαγᾶβ [Πο86 {Π6Ὺ δᾶγο ἰο ἀο ὙΠ}. 

ΤᾺ πιαππον ἴπ ΜΙ μῖοἢ ἃ {πίπρ 18 ἄοπθ. “Ἀπ μ6 νψὰ8 ἔῃγθθ ἀδγβ 
πουὺΐ βἰρμι,᾽ ὅθ. Ῥδὰ] νψγχὰβ Ὀτουρμύ ἰο {π6 Κπον]θᾶρα οὐἁὨ μ᾽τηβοὶ] 
δια Πἷ5 ὑτι6 βίαίθ ἴῃ γοἰδίϊοῃ ἰο αοα ἀατῖπρ' {π6 {Πγθ6 ἄδγβ δπα {ῃγθθ 
τρηῖθ, Ηδποο ἴδ τηΔὉ 6 ᾿πξδιτθα {μὰῦὺ ἃ σοπνιοίϊοῃ οὗ βρίτιααὶ 
ὈΠΙΠΔη685 ργθοθᾶθβ βρισῖσαδ] ΘΠ ο  θητηθηΐ, 

Τὴ ἀβαποῖπρ' ἱποσθποαβ ἔγοπι {Π6 ἰδχὺ οὗ δουϊρύαστα 10 ψ11] 06 αβϑῖα] 
ἴο ΚΘΘΡ ἴῃ ταϊπᾷ {86 [Ὁ] οσσῖπρ' οαα 1018. 

1. ΤΉΘΥ ἃγ6 τπποτα βαΐοὶυ ἀουϊνθα ἔγοσα {πὸ οὐὔἱρὶπα]β ὑπδη ἔγλοιη ΔῊ 
γογβίοη. Τῆυβ ἔγτομα Ῥβαὶ]. ᾿ἰχχχίν. 6., συ βιοἢ 1 τοπαογθα ἴῃ {π6 ΕΣ ρΡΊ 88 
γοιβίοι, “ (πΠ6 ταΐῃ 815. Π]]ο μι {μ6 ροοΐβ, 1 Πα Ῥθθῃ ἱπίδγτθα, “ 1} 
τὲ 6 ΤΟΥ ἰο τοοθῖνα {π6 ργᾶοα οὗ αοά, {μᾶὺ ργϑοθ 888}} ποὺ Ὀ6 
τη ϊπο (0 π18, θαῦ 5118}} θ6 Ββυϊβοϊοηΐ [Ὁ 5 αὖ 8}} τ. 68 1 ἃ. ΘομοΪα- 
βίοῃ Τουπᾶθά ἀροη {π6 ΟΥ̓ ΠΘΙῪ βθηβ6 {μαὐὺ {μ6 ῬΠρΥῖπη5 ὑο ἐΓ Θγαβα μα 
ἅπρ' 1016 ρὲ15 ἰο γϑοϑῖγβ δηα Κθϑρ {Π6 γαῖῃ ὑγαῦθσ Ὑ ΒΟ. νγα 8 ΤῸΣ {Π0}ν 
τοί οϑηθηῦ. ΤΠ6 σοτγϑοῦ σϑυβίοη ΠΟΎΘΥΟΥ 18, κ΄ {Π6 ΤᾺ] ΟΟΥ̓ΘΥΒ 1 
((μ6 νϑ]ου οὐ Βδο8) σὴ ὈΙΘββίηρβ. ΤὨ18 ργαβθηῦ 16, συ Β]Ὸἢ 18 
8. ν]6 οὗ Βουτον, 18 οοπνογίοθα 1ηἴο ἃ Τουηίδιπ οὗ ἀο6 Πρ, ἃ ν] 16 0 
οονογϑᾷ ψ1} Ὀ]οβδίηρθ, Ὁ {Π6 ρΌΔΙΥ ταδη ὙΠ 1086 Βύγθηρ 15 ἴῃ (ἀοά 
ΔΠΔ ὙΠΟΒΟ ῬΥΔΥΘΥΒ ἀγα ἀονγη ΘΥΘΙῪ ΘΟ ἃ] Ραποῆΐ, ἴο οἤθοι [ἢ 6 

αβρϑοῖ οὔ [6 Ουἰβδη ταν. ΕὙοταὰ ἐξ ἔγιιθ {τυ ίιοη οἵὗὁἩ [86 ῬΏγαβο 
ἴῃ ααδβίϊομ τ)γ8 ταῖραῦ ἄγαν {Π|5 ἰπέδγθησθθ, {πμαὺ ἀραπαδηῦ Ὁ] ΒΒ Ὡρ085 116 
ἴῃ 186 Ῥϑῖ οἵ {πὸ στὶρῃύθουβ ἐπτουρ {818 σου] δια 811 118 ΒΟΥΤΟΥΒ 
δα ἰτα15., Οοά ῥτορογίϊομβ {86 ομα ἰο {π6 οὐμϑυ, 850 {μα ἔσθ 185 
ἐν σου θυ αἰδηοίηρ οἰϊδού. 

Ἑτοπὶ οη. χχ. 16. ““ΒεμοΪα [6 15 ἴο 86 ἃ οονουῖηρ' οὗ ὑπ6 ΘΥ68,᾿ 
(πῖ8 ᾿πέδυθποθ μΒα8 ὈὍθθῃ ἀοαυοοᾶ: ““ 0 Κ6- 8 ]Πονγβ ταυϑὺ 06. ἴο ϑδοὰ 

οἴμου ἴου ἃ δονοσΐηρ οὗ {π6 εαγββ. Τὴ6 πιδυτίασθ σονθηϑηῦ 18 ἃ ΟΟΥ6- 
πα πὴ [ῃ6 δγϑβ, Π|τ6 δ 0 Ἐ (οἢδρ. χχχὶ. 1.5" Ὑ18. 18 Ἰουπάθα 
ὁπ ἂπ ἱποούγοοῦ βθηβα οὗ ἐμ6 οὐἱρῖπαὶ. ΤῊ6 οονοσῖπρ' οὗ {π6 ΘΥ68 15 
{π6 φῬγοριϊδίουυ ρἹ 

Τῦπαον {η18 Ποδᾶ βοηθ βᾶνα διουρεὺ Δοίβ ἢ. 47. οοιηραγοα 1} 
Αοίβ χϊ, 48., ΏΘμσΘ ἂπ ᾿πίθυθηοθ ἔογοὶρσῃ ὑο {π6 Ἰηϊοπίίοπ οὗ [ἢ 
βαογοα τοῦ 15 βαϊα ἰο 6 ἀοαυορα ΒΥ ΒΌΘΙ 88 1ηΐου “ (μα΄ {Ππ086 
σοι Οοα Δ445 ἰο {86 ομυτοῖ 58.811] Πθοθββατ]ν ἀηα ΔΌΒΟΙ αὐϑὶν Ὁ 
οἰθυῃ 8} βαγοᾶ." Τὸ 15 οϑυίδίη]Υ ὑστια ὑμαῦ {μ6 ῬΙΌΡΘΙ ὑγϑηβίδίοη οἵ 
{π᾿ ἔουτλου Ῥαββαρα 18, “16 Τμογχὰ δαδοᾷ [86 βανβᾶ ἰο {86 ολυτοι :ἢ 
Ἰδησααρα ὑμπαῦ ΘΧΡΥΘΒΒ6Β α γαοέ ποῦ α ρεγροβθ. αῦ ἔτοπα {86 ΤοττοΥ 

1 ἩδητΥ Β ΟΟΙΩΤΠ ΘΠ ΔΙ, 2 ΤρΙά, 
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ἔπ6 Ἰα οι ταῦ δ6 ῬτΟΡΟΥΥ ἱπΐογγοα, Ὑγμαύ (ἀοά ἀ065 6 ρατροβοβ ἐσ 
ἄο; ἴοσ μ6 ἄοεβ μοίπίπρ τι βοὰῦὺ ρυτροβθ οὐ θοῦ η861. Εὔγονν ἰμηρ' 

6 ἄοοβ 18 [π6 δσργθββίοῃ οὐ μῖ8 πηι] Μ11. Βα Δ Βουρἢ 

6 ΤΩΔῪ ΡῬΤΟΡΕΙ͂Υ δηᾶ Ἰορίολ! ΠΥ ἰπέου {π6 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ βανϊηρ [8058 

αἀάοά ἴο 1π6 ομυτοι ἴτοτα {μ6 ἴδοῦ οὗ {μποὶγ Ῥοὶπρ δαάθᾶ, γοὺ 10 18 

διὰ ΟὈ] ΘΟ ομαθ]6 βἰαύθιαθπῦ “ {παῦ ἰῃοβθ σβοα (οα ααὐα8 0 {86 
Θμυτοῦ 5141] πο ββα ΠΥ δπα ΔΡ8ο] υἰθὶγ Ὀ6 δίθυηα!}]ν βανϑα. Ῥτο- 

Ρουπᾶοά ἴπ {μ18 τπιακοᾶ όσα, σιμουῦ 15 ἀπ6 ΠἸπ ΠΑ }]0}8, {86 Ῥγοροϑβῖ- 

οι 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ βουϊρίθσαι. [Ὁ οδηποῦ θ6 ἸΘρΊἰπιαίο! Υ Ἰπίοστϑα ἔτοστα 

[86 τὶρμὺ ἐγαπβίίοη οἵ [π6 ραβϑασθ, ὙΠ τοραγὰ ὑο {Π6 βθοοπά ρα8- 

βᾶρ6, νἷΖ. Αοἱβ ΧἹ]. 48., 186 ἸΠΙΘΤΘΠΟΒ ΤαΔῪ ΡῈ ΘΟΥΤΘΟΙΥ ἀτανσῃ ἔροτα 

1 {μαὉ Βυο 4β Ὀ6]ονο ἃγ6 αἰνιηοῖν ἀρροϊπίθα ἀπίο δἴοσπαὶ 6, Νοί 

Βούγαυοῦ αὖϑεοϊμέοίῃ ἀπ μποομαϊἑοπαϊίῳ ἀρροϊπίθα ; ποῦ ἀο {π6 ποσβ 

τὑχασταηῦ {μ6 ΒΥΡοΙ 6818 οὗ ᾿παθίθο  θΠ1Υ ἔγοτα στὰθθ. Α1] ἐπαῦ {Π6Υ 

βαποίϊομ 15, {μα 50 ἢ 48 ὑχα]γ 6] 16 ν 6 σσοῖθ ἀρροϊηΐοα ([τῸπὶ οἔθτηγ) 

10 δἰϑυύπδὶ 16. ΤΏοβθ οομαπηθηζαθουβ ῈῸ σου] αἰΐου 16 βθηβα οὗ 

τεταγμένοι (Δρροϊῃθ4) 1ηΐο ἀΐβροδοα οὐ ἐποϊϊηθα, 1. Θ. ΔΒ ΤΩΘΗΥ͂ 85 ὙΘΥΘ 

ἀϊεροϑοιί 7ζ0᾽ οἰογπαῖ {{{6 ὈΘΙ1ονθά, ἅτ ταϊδίακοπ ἴπ ὑμοὶν σῖοπ. ΤῊΘ 

οὐἱρῖπα! Οτθοῖκ Μ1}} ποὺ Ῥθαν ἰδ; ἀπᾶ {πϑγθίουθ 10 οαπποῦ 06 δοῃμβοπδηῦ 
1 [86 οοπίοχέ ἀμᾷ 560ρ6 οὗ [μ6 βαοτϑᾶ Ὠἰβύουϊδη, 85 μ88 θ6 θη γραθά. 

Ἡδμποθ 411 {π6 Ἰεατπῖπρ οὗ Ἠδιηταοπᾷ, ὙΥἰύογ, ΥΥ 41], ὙΥ οΠυ5, ΥΥ̓ οὐ- 

βἰοῖα, Πὐπηθόγοι, απμᾷ ουθῃ Ποάατιάρο, ἰοροίμον πῖ Ησαυ, 

αυΐϊίθ ΤΘΟΘΩΙΪΥ ", 15. Τβτονσῃ ἀνγαν ἴῃ ἀοίθμαιηρ; [88 τιϑαπηρ Πέζν αἴ8-- 

Ῥοξραῖ, 5ογἱοιιδῖν σοποογηθά, φιαϊξεοαά {ογ, ὅθ. ὅο. {πὸ ασθθκ ποτά 

ΒΙρΉΪ 68 οχύθιμαὶ ἀἰβροδαῖ, Βυο 48. 86 τηϑιβῃαΠπρ' οἵ [ΓΌΟΡ8:; Ὀυΐύ τὖ 

18. ΠΟΥΘΥ ΔΡΡΙ64 ἰο ἐπέογπαί ἀϊθροξαϊ οΥ ἴο ἐΐό γιΐπα5 ἱποϊώιαζίοη. ὙῈΘ 

Ῥαϑβασο οἰϊθα ὈὉῚ ΗσμρμτΥ ἔσομαι 2 ΜδοοθΡ. τ]. 21. 15 ασαϊπϑέ, πιοῦ 707 

Ἠΐ5 γίϑν ψμθπ {86 8Δἀ)οϊππρ' τγογ 8 ἀγὸ [ακθη δ]οπρ' γ]ἢ τεταγμένοι, 

48 {μ6ὺ ββουἹᾶ Ῥ6. Ηδ [ιὰ5 τηϊβίακοπ {π6 βθη88 οὗ 088 ῬΙαθθ πο σαοίβδ. 

ΑἹΙ {π8 Ῥεβὲ οὐἰοβ, δβ ὙΥ μου, ΟἸβμαιβαη, Μογυοσ, [78ὑουϊ, 126 ὙΥ̓ οὐΐο, 

Το παοι αρροϊηΐοά. 
Αραΐη, 10 18 δπ ορυίΐουβ πᾶ δσϊοτηδίϊο ορβογνϑίοῃ. ἐπαὺ 1Π ΓΘ ΠΟΘΒ 

βου 6 ουπᾶοα οὐ {π6 ρϑηθΐηθ Β6η86, ἃπα ποῦ Οἡ ΔΗΥ͂ ΟΥΒΘΓ, 

Βουγουοῦ ἱπσοπίουβ, γϑοομαᾶϊίθ, βρίτιῦααὶ, ΟΥ οογτθοῦ 1ῦ ΤΩΔΥ ΔΡΡΘΘΙ. 

ΤΉ ἰπ θη. 'ν. 28. ““ἩρΘΆΙ ΤΥ γοῖοο; γ6 ΨΜ|ΊΥΟΒ οἵ Τιϑηλθοῇ, 

μϑδσκθη πίο ΤᾺΥ̓ ΒΡΘΘΟΙ; (ογ 1 μᾶγθ 5]αἴπ ἃ τηδῃ [0 ΤΑΥ͂ ϑΤΟΘΠΑἼΠρ’, 

δηαἃ ἃ γοῦπρ᾽ τη8Π ἴο ΠΥ δΒυτί,᾽ ὅθ. Τῃ {186 τιλγρὶπ οὗ [86 ΕππρΊΒἢ 

ΒΙΡΙ6 10 15, ““ 1 ιομά εἴα ἃ ταᾶπι ἴο ΤΥ ουπαϊπρ,7 ὅο. Αἀορθῃρ 

πῖβ τοπἀοεϊηρ 8 ρίνίηρ {86 γα 56η56, βολθ μᾶνγα ἀγανγῃ [μ6 1η- 

ἔδσθποβθ, 6] ΟΌΒΥ 18 {π6 παίαταὶ οομδθατιθηθθ οὐ ροϊγρϑιωυ. «48 

Τιαπιθο ἢ πχαβ (μ6 ἢτϑὺ ροϊγραηηϊβέ, βὸ 1ὖ 15 ὑπουρμύ {πᾶῦ 6 θτθ βρθδκβϑ 

ἴῃ ἃ Τπγϑαίθηϊπρ ἤομθ [0 18 υγῖνββ ἤτοσα {π6 Ῥγοιαρίηρδ οἵ )θϑουβΥ. 

Βαϊ ἰδ ἴθ δἰφορϑίμου πτοηρ' 0 ἐγθηβαίθ “7 τοομά εδἴαν" ὅτο., ἀπὰ 

ΤιΔΙΆ ΘΟΕ ἄοεβ ποὺ ἐμγθαίθη δοίοσο μῖ8 τῖγϑβ ἱμγουρ ἔθθηρΒ οἵ θὰ- 
Ιουβγ. Ὑπὸ ᾿πίογθποα ὑπογθΐοσθ οαῃποῦ Ὀ6 βυβίδϊπθα, 

Τί Πα5 αἶβο Ὀδθὴ ᾿π ουσϑαᾶ ἴῃ Οἰθμθβ18 ἴγοτα νἱ. 3.0 “ πα {π6 Τιοτά 

Βαϊ, ΜΥ ϑρίτ 58.811 ποὺ αἰ τανβ βίσῖνα ἢ ταϑη,᾽ ὑμπαῦ “’ {π086 ἀγὸ 

τἱρβϑηΐηρ; ἄρ806 [Ὁ τυΐη Βοτὰ {86 ϑϑριτῖῦ οὗ ργτσθ Βδ8 16ῈἘΕΡΠ οἱδ' βἰγϊ γίπρ 

λ: ΟὉΣΩΙΩΘΏΓΔΙΎ ΟἹ 16 Ῥοοῖς οὔ [86 Αοβ οὗ ἔμ ΑΙΡΟβίῖ69. 
οο 2 
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ψη8."} Βαὲ Ἐπ18 16 θαβθᾶ οῃ ἂῃ ΠΩΡΤΌΡΟΥ ἰγϑηβ]αίϊοπ,. ΤῊΘ βοπέθ οὗ 
{86 νου 18 πού ἐο βέγἴυθ. 

Μαΐίι. χ!. 44.: ““ὙἼηὲ Κιίπράοιῃ οὗἩἨ Ὠοᾶνθῃ 18 πὸ ἀπο ἐγθαβιχο 
Ηϊᾶ ἴῃ ἃ ἢ614. Ἑἴοτα {μ18 μα5 βθθη ἄτατπ {π6 Ἰηΐοσγθμοθ ὑπαὺ “6 6508 
ΟἸτῖβε 1β ἃ ἴῃ ροβρβϑὶ ογάϊπαποθβ. 2 Βαὺύ {Π6 Θοποίβίοῃ 18 ᾿σαπαθᾷ οα 
8, ταϊβίαϊκουι δρρυθβοπβίου οἵ {16 τιθαπῖπο' οὗὨ ἐγδαβίγα.᾿ 

ὃ, Τηξογοποθβ μου] ποὺ μθ6 ἄγανσῃ Ἡ ΠΙΟΒ τ ΘΓΟΪΥ τορϑαὺ {86 νγοσαϑ 

Οὗ ἃ ἰοχὺ ἴῃ ῬἈΥΘΒΘΟΪΟΡῪ ὩΘΔΙΥ ΒΙΠΆΪΑΓ; ΤῸΓ {π686 ἃ16. ποὺ 27ῸΡΕΤ 

Ἰηΐογθποθδ, δαΐ γϑίμου τορι ομβ οὗ [86 βδουϊρύυτο ἰδαπρταρθ ὧπ 

Ἰηΐδσθποο 8 ἐπιρίοα ἐπ δὰ ἀφαάμοοιί ἔγοπι (μ6 πογᾶβ οἵ {88 Β10]ο, 

Ἰηβίοδᾶ οὗὨἨ δεοΐπσ (μι Β6η568 οὗ ἔπ6 σγογὰβ ὑμϑιηβονθβ Τύ 15 ἃ ΘΟΙΌΠΑΓΥ 

ϑοπι ἴμ6 ἰσὰθ βθηβθ, ποὺ ἐΐθ 86π86 ἐϊδο}ῇ, ὙΠυ8 Τα χ, 42., “ Βαὺῦ 

οη6 ἐμίηρ 18 προᾶξα] : δῃᾷ Ματυ μαίδι ομόβθῃ {μαῦ σοοά γματύ σΠΙΟΒ 

Β.411 πού θ6 ἐαῖκθῃ δΥαΥ ἔγοτα μου." 1. ΒοΙρίοη 15 ({π6 ὁπ6 {π]πρ 
πϑοᾶξα]. 2. Α ρατὺ πιὰ ΟΠ εϑὺ 15 ἃ ροοῦ ρατῦ. 8. ΕΣ ΥΘΤῪ οη6 Βῃοι]α 

ὁἤθοοβα ἐμ ροοά ρατί. 4. Τβοβα ψἘῸ ὁΠ0056 {{||8 ροοά ρατῦ 588}} Βανθ 

ἐποὶν ὁδμοῖοβ - οοπιηθηθᾷ. Ηοτο δἰ μβουσῃ {π6 ῥτοροβι(ομβ βίαια 

Ῥατίδκα ἃ 1116 οὗἩἍ {μ6 παίατβ οὗ ̓ πέθυθποθβ, [ΠΟΥ 06 ἴοο ΘΟμλμ ΟΠ ΡΪδ 06 

Δηα οὐνίουβ. ΤΉΘΥ 116 ὕοο πηθο ἢ οπ {86 βυγίλοθ, δηα 8.6 ταῦθ ν ΓΘρ6- 

(ἄοπβ οὗ 186 ψογᾶβ τὰ (88 ἰοχ. Αραΐῃ, ψὸ τϑδᾷ ἴὰ «[οἰναβ (οβροὶ 

νι. 86., “1 [86 ὅομ {μου οτθ 5Π18]] τηαῖκα γοῦ ἔγ66, γ8 8881} 6 ἔτθθ 

τη4οοᾷ. ΤῊΘ βοῃ ρἶνββ ἔγβάοχ ; {π6 ἔγθθάοτῃ ἢ ᾿θϑύουγβ 18 ἃ {χπ|0 
ἔγθθάοσῃ. 

ἼΠοΥΘ ἃΓ6 ἸΘῪ Κἰπα8 ΟΥ ᾿πίδγθμοθβ δοοογάϊηρ' ἰο [Π6 ΒΟΌΤΟΘΒ ἔγοτα 
ὙΒΙΟΒ ΤΠ6ῪΥ ἀγα ἀοενθα δηᾶ {886 ρυτροβαβ ὑπ 6 0 ἃΓΘ τηϑϑηΐ ἰο β6υγνθ. 

ΤΒυΒ βοπιθ 816 {μββογοίίοαὶ δῃᾶ ἀοοίγϊπαι. ΟἾΒοΥΒ ἀρϑῖη 816 Ῥγδοῦιοαὶ. 
οηθ ἃ.6 ργοβίδθ]β ἴον ἀοοίτϊπθ, οὔ μου8 ἔοσ τϑργοοῖ, οἴ μβυβ ἴοσ Ἰπβίγαο- 
ἴοπ, οὐμοῦβ ου οοτηΐοτί. ΤΉΏΘΥ βασνα ἴο οοπβσιῃ ἔα 1ἢ, ἴο Θχοῖία ἰονυθ, 
ἰο πουτίβἢ ΒΟρΘ ἴπ {π6 Ομ τἰβάδη. ὟΥ ὁ βαν ψυϊίθη 618 ομαρίοσ, μΒον- 
νι, οἱ Η͂γ τι ἃ νον ἰο ῥγϑοῦϊοαὶ ᾿πέ υ ΘΠ 068 ----Πο56 ἡ ῖοἢ. ἃ ΡΙδπ 
γοδᾶονι οὗ ἔνθ ΒιΌΪ6 τὰν 6 βαρροβοᾶ οἂρβθὶθ οὗ ἀἄτασίπρ ἴον δῖ8 οσσα 

οαιδοδίΐοη. ΤΊθΒ6 ἅτ [86 βαϊοϑὺ ἀπ {Π6 τηοβύ υβϑῆλ]. Α.5 ἴον. ἀοοίσιμδι 

Δ τμδογϑίϊοαὶ ᾿ἱμθγθμοθθ, ὉΠΟῪ 806 φυθοδυϊουβ ἴῃ {μι 6 1} παύυσο δῃα 

ϑοοοιηρϑηϊοᾶ τ ἀδηρου. [ἢ {86 Πἰδβίουυ οἵ [886 ὀματοι, ἴῃ βυποάβ 
Δ ΠΩ οουποὶ 8, {μεῖς οβδοίβ ταὰν θ6 566} ἴῃ ρασ, Τῶῇβ ρσγοαῦ ΠᾺΡ ΠΥ οὗ 
{μδοϊορίδηβ ἐο ραὺ {ποῖν οὐσῃ ἱπέθσθποθϑ τόση 0Π6 ϑουιρύαχο ἰοχῦ ἰηΐο 
[86 ρῖδοθ οὗ ἀπϑαυΐνοοαὶ βἰαίθιηθπίβ ὁ {μαὺ ἐοχύ, 18 βυ βοιϊοηύ [0 ἀ15- 
βαδάδ [μη6 βοθϑσ οὐἰτἴο ἔγοτα ἱπαυ]σίηρ ἴῃ ἐμβοὰ, Ὑοὺ [86 ογθθαᾶβ οἵ 

ΟἸυἰβίθπάομι 816 ἸΓΡΟΪΥ ᾿ἱπίουβρογβθα τ] βασι ἀραποίίομβ. Ἡδνῖπρ' 

Ῥθθῃ ἄταν ἋΡ ἴῃ ὑϊπι|88 οὗἨ ΘΟΠΥΓΟΥΘΙΒΥ, δῃα ἱπᾶθϑα οὐπρ {61} 

Ὀἰσί το 10, ἸΘῪ Ὀγθαῖμθ ἃ ροϊθιηῖο ἴομθ πᾶ ἰβπάθηου ΥΥ̓Θ ἀΘΡ]οΓΘ 
ἔμπα ταδυϊ ϑϑίαϊίομβ οἵ {μ18 ἐμοογοίλοδὶ ἀοἀποιοη-βυβίθια μη ΔΡΡ]166, 

88. 1 Βαβ βδϑθῃ, ἰο {π6 παίαγθ δηᾷ δββθῆοα οὗ {86 αἰνῖπα Βεῖμρ---ἴο 
{π6 ἀἰδιποίϊομβ ἴῃ (86 Οοαμοαᾶ δηά {π6 δχρυδββίοῃ οὗ {μ6 ἀϊνὶπθ 
αἰἰχϊθυῖοβ. [ἢ 8}1 οαβδ8 ἴὖ 18 ἀθβίγδθ]θ ἴοὸ βάν ἃ οἶθασ Ῥουοορῦμοι οὗἉ 
{86 τὶρῃν βθηβα οὗ ἃ ρϑββαρϑ Ὀθίοσθ οὔθ αὐξθτωρῦ ἰο ἄθγῖνθ ΘουΌ ΠΔγ198 
ἴγομι 1. [7 [86 Ῥαββαρδ τϑίαίθ ἰο ἀοοίσιπθ, 1οὐ 1 6 σοϑα οι! Υ οα- 
Ὀ]ογοᾶ 88 ἃ Βουτ06 οὗἉ Ἰπίογθποθβϑ, βῃουϊᾷ 10 06 ἐπουριύ ἀθβῖσαὉ]6 ἴο π86 

1. Ξ66. ΗθητΥ 5 ΟΟΙ ΠΗ ΑΤΥ, Ὁ 3 ΤΌΙΑ, 
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1ῦ 80 δὖ 811, Βαΐ (ογ {86 τηοβύ ραχῦ) σγχ μο!α ὑπὸ {86 1ῃβουθηθα} 
τοδάϊηρ οὗ 86 ΒΙ016 ββουἹα Ὅ6 οοπῆμθα ἴο {8 θϑβίοὺ δῃα τηΟΓΘ 
Ῥτγδούϊοα! ρογίϊομβ ; θϑοᾶῦϑα 15. ομιϑῦ ΠΥ 1165. ἴπ ᾿πβίσαοίηρ ἀπᾶ 
οοτηξοσ ϊηρ εἶπ ΤῸ Π85 ΔΙτθθανυ σοῦ ἃ οομηροίοη Κπον]θᾶρσο οὗ ΤΠ 6 
[ὅν Ἰοδαϊηρ ροϊπίβ ἴῃ Βιανοίδοπ σθ]οἢ οομπδεψαίθ 118. οαηΐγο δηᾶ 
δββθῆθθ, 186 1 ογθηίαὶ γϑϑάϊμηρ' οἵ {π6 ΒΙ1016 15. ἀνδῖ]α 16 [ῸΣ ῥγιναΐθ 
1Ἰηϑίχπ οι σαίμοὺ ὑμᾶπ ἴον ὑθδομίηρ' οΟἰμοσβ. [ὺ βοῦν ἴο βίσθῃηρίμθη 
ἀογοίίοπ. [10 οοπίτὶαύοβ ἰο δὴ 1 6 Πσθπί ρἱϑῦγ. [ἢ {Π|688 γοϑρθϑοίβ 10 
βῃουᾶ Ὀ6 οοπάαοίοα ὈΥ͂ οπα6561, δῃα ἀρρ]16α ἰο 561. Τῦ 18 βαΐβεῦ σῇθπ 
80 οῃιρίογοᾶ, Αὐ (86 βαὴθ {πη {π6γ6 18 πὸ οἰ]θούϊοῃ ἴο 18 1.188 ἴῸΥ 
οὐμουβ᾽ δαϊπολίίοι, 16 10 Ὀ6 τ Β6Ι. τηδπᾶρθα, Τηαθρα 8}] βΒουτῃοη- ΤΊ ΓΒ 
ἄταν ᾿πέογθμοοβ ἔγοτα ραβθαρ 8 οἵ [86 Β1016 ἔον {86 ᾿πβίχαοίϊοπ οἵ {8088 
ἴο ψΒομὰ {π0Υ δἀάγοϑββ {μϑπιβοῖσοθ. ἀπά 1 {ποὶν Ἰηΐδγθποθβ Ὀ6 Ἰθρτ- 
τηϑίθ, [88 ῬΓΟΟΘΘΒΒ 18 ΘΟΙΩΤΩΘ δ 016, [Τὺ 15 ἀἸΠΠοα], Πονσονϑυ, ἴο ἀθάποθ 
7υαἀϊοίουιβ, Ῥγορϑῖ, δηᾶ παΐασαὶ Θομο] 51 0η8 τόση μ6 ρθηπίηθ β6η88 οὗἉ 
ἐν Ῥαββαρθ, Μϑῃ 816 50 1180]6 ἴο ρυὖ {μ61γ Οὐ ΠΟΙΟῺΒ 8ηἀ ὈΓΘ)} 1068 
ἰπίο βιυοἢ ᾿πίθγθμποθβ, ὑμπαὺ {πον ἄο ποὺ αἰνγαυβ οὐ οἴνοῃ οοῃάποῦ {86 
ῬΤΟΟΘΘΙ͂Β ΜΊΒ6ΙΥ. 
Α ἔδυ παρτοροῦ δηᾶ 1]Θρὶ γοδία ᾿μἴ θη 5 ΕἸΌΤΩ ΒΟΥ Ο ἸΒΙ ηρ' ΘΟΙΩ- 

ταθηΐαυῖθθ οα [86 ΒΙ1Ό]6 τᾶν 6 σίνοῃ ὈΥ ὙΑΥ οἵ οοποί βίο. 
“688 6 η Π6 τγαβ Βαρ]Ζοα νυϑηῦ ὉΡ βίται σὐνγΑΥ οαΐ οὗ {16 νγαΐοτ.ἤ 

(Μαῖῦ. τ. 16.) Ἠδ νϑαῦ ἄοτη ἰο πᾶνο [18 μθϑᾶ οὐ ἔβοθ νϑβῃβά, 
Ῥοσαῦβα 6 σγοπῦ ἃΡ 2οπι ἐΐ6 τσαΐόν (ἀπὸ τοῦ ὕδατοο). 80 Μαεῦβεν 
ἩΘΉΓΣΥ͂ δββουΐβ. 

« ΤΉΘΗ {π6 Π.6γ1] ἐδ κοί ᾿ΐπὶ ἀρ ἰπίο {μ6 δον οαἰὐγ." (Δία, ἱν. ὄὅ.) 
ΤῊ ΒΟΙΥ Οὐὐγ 15 {π6 ρίδοθβ ῆοσα ἢ6 ἄοθβ ὙΠ ἐμ ρτοαύθβί δαναηίαρθ 
ΘΠ βιοσθδβ ὑθηρῦ τηθη ἰοὸ ρῥυϊάθ δηα ργοδυτηρίίου. Υ 6 Ὀθίϊουο {μαῦ 
{Π15 δββογίΐοη οὐ ΗἩΘΩΣΥ Β 15 ΘΟΠ ΓΑΙΎ ἴο ἔδοῦ, 
᾿ς ΚΦ ΌΥΚ μΟ ἸΟΠρΡῸΙ σγαίϑσ, θαὺ ὰ86 ἃ 1{{Π16 πο ἴον {ΠῪ βὐουμδο δ ΒΆ ΚΘ 
δη ἀμ 6 οἴξθη ᾿πγτοῖ165." (1 Τα. ν. 28.) Α8 Τιτοίμυ οου]α ποῦ 
οομίΐϊηπα ἴο ἄἀο {μ6 ψοῦῖ αὖ ΕἸΡμΘθὰΒ σοῦ {π6 ἀροβίϊα δρροϊπίοα 
πη ἰο 1 Βα ΦὉ]ονοᾶ 85 ργθϑϑηῦ τηοᾶάθ οὐ διβίθιηιουβῃθϑβ, 10 ὑγᾶ8 
ἨΘΟΘΒΒΑΤΎ ὑμαΐ μ6 Βῃου]α σϑοοῖγο αἰγθοίζοηι ἔγομι ασῖπο αμέμογὶξν τοὶδ- 
ἀγα ο {86 ῥγοβογναίϊομ οὗ ἢ18 116. σοι ἅγ6 {86 1 οτθμοθβ οὗ Α. 
ΟἸασκο. Ῥαΐ {π6ὺ δῖ συ 80} ἀμϑαρρογίοα ἃπα ΡΥ ΟὈ80 16. 
ἘΥο «ὁ οἤη χχ. 60.. ἐξ686 1πούθηοοθ μᾶνα ὕθθη ἀτάη. οίθυ Β 

σϑηὐασϊηρ' ᾿πίο ὑμ6 ΒΘΡΌΪΟΝ τ [θα ῃ 65, 1. Ὁμαὺ {πο86 ψμο ἴῃ σοοᾶ δαγπθϑὺ 
ΒΘ6Κ δἴον Ομ γιδὺ τασβῦ πού ἔπ σμίθῃ {μϑιηβθῖγθθ τι ὈΌρῬΘαΥΒ δπα 
ΤΌΘ] ΙΒ} ἴΔπιοῖθβ. “ς ὙΠΟΓΘ 18. ἃ σῃοβῦ ἴὴ {πΠ6 ργανβ." 2. Τμαὺ σοοά 
Οτιβδηβ πϑϑᾶ πού θ6 δἰταϊ οἵ {88 στάνθ. 8. γε τυ Ρ6 ψ1]]Π1πρ’ 
ἴο ροὸ {μγουρὴ ὑπ στᾶνο ἰοὸ Ὁ τῖθί, ΤΏρβο ἰῆγθθ Ἰπΐθγθηοθϑ, 10 ἢ 
816 ἴῃ. ἩΘΗΤΥ Ἐ σοΟΙηΙηοηΐθτυ, μαννα ποίμίηρ' ἰο ἀο τι {μ6 σγογάβ οὔ τῃ6 
γοῖ56. ΤΏΘΥ δἵδ ποὺ βαββᾶ οπ 105 σθηυὶηθ 56η86, ὙΠΟΥ 8716 ποῦ ᾿ 
ἰδαρμῦ ὈΥ 1 ἴπ ΔΩγ τὰν. ΤΉΘΥ 81:6 ἃ Κιπά οὗ ταυβίϊοαὶ ρ878116}8 βαρ- 
πεβίοα ὈΥ ἃ αυδίπῦ που. ΤῊΘ γϑύβα βταρὶν ΒμονΒ ὑπαῦ Ῥαοίον δοίθα. 
τοι [18 ἀθὰ8] Ῥο]ἄποϑθ δια ῥγοιαρίμϑϑβ, ΒΑΥΪΩρ' ΤΏΟΤΘ ΟΟυσΑρ 6 ἔπ8ῃ 
ΟΒη. ᾿ 
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6606 οὖ Βιδίϊοαϊ Ζηξεγ γοζαϊοη. 

ΟΠΑΡ. ΧΥ͂Ι. 

ΟΝ ἸΏΒ ΡΕΔΟΤΙΟΑΙ, ἘΒΑΘΌΙΝΟ ΟΕ ΒΟΕΒΙΡΤΌΕΕ. 

Α σΒΠΑΡΤΕᾺ οἱ {818 βυρ᾽]θοῦ βοασοθὶυ ὈΘ]οηρδ (0 8 ὑγθαῖβθ οη Ηξγ- 
χηθηθυίίοβ. [Ὁ ἄοθβ ποῦ δάπιυύ οὐ γ]68 οὐ ργθοθρίβι Εὔνθῃ δἰπίβ 
Ὑ{11 θ6 1688 οὐ ΌΠ ΠΥ Βοτα {μη οἰβοσμοσο, θθοδαβα οὗ {π6 παίατα οὗ 
{86 ἰορίο. ΤᾺΘ ργδοίοαὶ σϑδαϊηρ οὗ [ῃ6 ΒΙ01]6 τηυϑῦ Ὅ6 Κπότῃ δπά 
Ἰραυηθα ὄψ θ:ρογθΉ 66, ἴῃ ἃ ΤΑΟΥΘ δ ρμαῦϊο Β6π56 ἰθϑη δΔπγ ἀθραυίταθηῦ 
οὗ βαογϑᾶ 1ηἰουργοίαθου, [{8 οβ]ϑοῦ 158 {86 δρρὶϊοαύϊοῃ οἵὁἨ δουιρίατθ 
{ο (11 ἀμ ργδοῖΐοθ. ϑοῖωθ τᾶν {πῖπῖκ {παὺ 1ῦ ἀπλουιπίβ ἴο [86 βδ1ὴ6 
88 Ἰη θυ αὶ! τοαάϊηρ Δἰγοθαγ ἰγοαίθα οὖ; Ὀυὺ {πθγα 18 ἃ Ῥϑγοθρίι ]8 
ἀϊδγθποθ. Τὸ ἄδάμοθ ρῥγβοίϊοδὶ ἀοοίσιμθβ ἃπα ᾿πθγθπμοθβ ἔσοτα" {Π6 
ἰοχί, ΔΡΡΙΥΐηρ ἰμθμι ἴῃ ἃ ἰδύουοα] ψὯγ, 15 ποῦ ὈΓΟΡΟΙΥ͂ Ργδοίι δὶ 
τοοαίπρ,, τ αἸοἢ 15 {86 ΔρρΠοδθου οὗἉ ἀϊνίμο ἐγ ἴο {86 ᾿Ἀθατύ, 

Τῇ τροσὰὶ αυδ!βοοίζομβ θ6 τϑαυΐβίία ἔου ἐδο γίσλέ μπαάογεέαπαϊη οὗ 
ΘοΥρύαγα ΤΠΘΥ 816 ῬΓΘ-ΘΙ ΑΙ ΠΘΠΓΥ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴον ἐήθ ργοπέαδίε αρρίϊοα- 
ἐΐοπ οἵ ἴθ. ΘΙΠΟΟΥΥ δηᾷ θαι πθβύμϑϑβ οὗ βοὺ] ἃγα απ }10165 Πα ]Βρθη- 
ΒΔ016 ἴοὺ οοπάυοίίζπο 1, Απᾷ ψ 816 Ἡουταθηθυῦοβ ρομ ΓΑ Ῥγθ- 
ΒΆΡΡΟΒΘ 8ῃ δοαυαϊπίδηοθ τ {6 οΥὐἱσῖπα! ἰαποιαρθθ οἵ (86 Β16]6, 
Ῥγϑοῦϊοαὶ τϑαᾶίηρ' ἄοθβ πο. ἊΑΑ5 ΕὙΔΠΟΙΚΘ Ὑ76}} τϑιρδυῖ8, 1ὐ 15 οὗ βΒυ0} ἃ 
ὨδτΌγα ὑπαῦ Ὁ ΤΥ Ὀ6 ργοβθουίθα ὈΥ δὴ 1Π|ὑθγαῦθ Ῥούβοι, ἔοσ {86 ΔΡ0]1- 
οϑὔϊοπ οὗ ϑουϊρίυτο ᾿ΒΙΟΙ 10 Θη͵οἴηΒ 15 Θοππϑοίθα τυ] βαϊυσαξίοη ; διὰ 
ἐμογοίοτο 1 1 τοῖα ποῦ πὶ ῖπ [16 ΔΌΠΠΥ οὗὨἨ [86 πῃ]θαγπθᾶ, τὺ πσου]ὰ 
Ῥ6 γαΐῃ ἰο 8]]οὸνγ ἔμοῖὶ {μ6 τϑδδίηρ οὗὁἨ {86 δουρύυτοβ Α11] ηρ5 
ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ [0 (1 δπα ῥυϑοίϊοθ ΤΩΔΥ Ὀ6 δοαυϊγοα ἔγοτη νψϑυβίοηβ. ΟἽ 
οὐ ΕἸΠΡ 8} γουβίοπ τηϑὺ θ6 φΌΠΟΓΑΙΠΥ τ ] 164. οἢ ὈΥ {886 υῃ]θανῦπρά 
τοϑᾶθυ, Ὸ 88 πὸ δοαυδίπίαποα τι {μ6 ατοοκ δα Ἡδρτον ἰδπ- 
θαδοοβ. ΥΥΘ οδ ΘΟΓΟΊΔΙΠΥ ΘΟΠΟῸΥ ἴῃ πιϑηΥ οὗ {86 ὑθβύϊτωοηϊθβ βΟΤ6 
ἴο 15 Θχοθ θη δηᾷ δα θ]γ ΟΥ̓ ναγίουβ βοιοΐασβ. Βυύ ψγ ἄο ποΐ 
ΘΟΠΟΌΣ ἴῃ {86 βίαίομχοηῦ ὑμπαῦ “ς οὗ 8411 τηοάθιτι ψϑυβίοηβ 10 18. ἼΡΟΠ 
18 ψΠΟ]6 ἀπδουθίρα]ν {μ8 ταοδῦ δοσυγαΐθ ἀπά {αἰ ] : {πΠ6 ὑτᾶπδ- 
Ἰαύοτβ μβαυΐηρ' βαὶσθα {π6 νϑιὺ βριχιὺ οἵ {86 Βαογρα ψυῖύθυβ, δηα Βαυΐπρ' 

Δἰτωοβὺ δύ ὙΒΘΙΟ ΘΧΡΥΘΒΒΟα {πρὶν ταθαμῖπρ τι ἢ ἃ Ῥαΐμοβ πὰ 

ΘΗΘΙΡῪ {μαῦ ᾿885 πϑύϑ θ66ῃ τἱγϑ]θα ὈΥ ΔΏΥ Βα ρδθαιθηῦ γθυΒΊ0η8 δἰ ΓΠ 6 

οὗ {π6 ΟΙᾶ οὐ {8ὲ Νὸγην Τοβίϑβιηθηί." ΤῸ ταϑηθοη π0η6 οἴμοι, 1)6 

Ὑ οὐἰο 8 Θϑυιαδη σουβίοι οὐ [86 ΒΙΌΪΘ 15. Ἰῃοου ρα ΪῪ ΒΌροσῖοσ. ἀ 
θείου ἐγαπβαίλοη ἱπίο ΕἸΠρ 188. ταῖσῦ ἀπα οαρὺ ο Ρ6 τηδᾶβ δὖ {μ6 
Ῥγθβθηῦ ἄδυ ; [ὉΥ ΒΌΓΘΙΥ οὐν δοαυδίπίαποθ ὙΓΠῺ {86 Β1016 πᾶ 108 
Ἰαπραδροθ [ἃν δχοθθᾶβ {μ6 Κποσ]θᾶρο οὗὁἨ 10 πβῖοι τθῃ μαὰ ὑνο 
Βυπηαγοα ὙΘΑΓΒ ΔρῸ. 

ὙΥ76 ἄρτθο ὙΠῈῃ ΒΎΔποῖκο ἴῃ Βο]αϊηρ,, {μαύ [86 βἰταρίθβδύ δρρὶτοαϊίοι 
οὗ ἀϊνγίπο ἰγατα 15 {μ6 τηοϑῦ ῥσγοβίδθ!ο 1 10 θ6 τηδᾶθ τ] βἰποουῖυ οὗ 
Βοι] 3: δῃηᾶ βαρταῖ [Π6 1Ὁ]Ποτίπρ' δάνιοθ ὁπ {16 Βα ]θοῦ, 

1. ἮδΘ γᾶ τβϑᾶβ {μ6 βου ρύσγοθ σὰ ἃ υἱον ἰο ποῦ Ῥγϑοίϊοδὶ 
ΔΡΡοαΐοθ βμουϊὰ μῈ απϊτιαίθα ἂηὰ ριϊάρά ὈΥ Ρυ16 τηοῦγθϑ. 
ὙΥΠΒουῦ ἔμ686 10 ψ1] θ6 ναΐη. Ηδθ ΘηραρῈΒ ἴῃ ἃ ψοσῖ οὗἁ Πρ δηά 
βοσίουβ τωροχίδποθ Ηθ θμΐθιβ ἰπΐο οο86 οοπίϑοῦ Ὑ1{} ΒΟ] 6 {Π1ΠΡΆ, 

:- (αἰᾶο ἴο ἔδο τοδαϊηρ οὗ [6 Βοσιρίατοβ, ὅζο, ὉΥ “86.608, ΡΡ. 128, 124. 2 Τρ]ϊά, 
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ἩΗς ἄοβῖτοβ ἰοὸ Ὀ6 Βριχτ ΠΥ Ἰτηργονυθα 1 τοϊπᾶ, ᾿ραγῦ, δηα ἰθιαροῦ -- 
ἴο Ὀ6 Ὠγουρθῦ ταοτὸ ἔἍΠῪ Ἰηΐο ΠδυτηοπΥ ὙΠ ΠΟΙ π688 δἀπαᾶ τσ αοά. 
ὙΥΠαΐονου βῖπβ [ὐἷς τι 1 Εἴτα οὐ ανχ61} {μότο, 10 15 Ὦ18. ΘΟ ΒΟ ΘΟ 
Θηἀθανουσ ἰοὸ τοοῦ ουὖ ὈΥ͂ τλ68η8 οἵ {π6 γα. Εν} Ῥγορθηβι [168 ἂγο 
1ο Ὀ6 βυραυρᾷ ὈΥ (6 αὐἱοὶς ἀπα ρου! ποτὰ οἵ (ἀοα Ὀτοιρῆύ 
Βοὴθ ἰοὸ {π6 β6ηβ10111168 ἀηα Ἰπίρ]]θοῦ οὐ {π6 βίποουο βίπαδηϊΐ οὔ 
Θοῦρίασθ. ῬΓ͵Θ τηούϊνοβ 816 ὑμογθίογθ [6 ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ ταθᾶῃ8 οὗ οὈ- 
ἰαϊηϊηρ; ἃ τισι ἀρργθοϊδίϊοι οὗ {π6 αἸνίηο ἰθδομίπρ' ᾽πὶ 15 ΘΠ ρθη 
οἴποδου. 
“ Τῃ 186 ργαοίζοδὶ δρριἸοαύϊοι οὐ ϑουϊρίυγα, σα βου] Θοταπλθο8 
ΠῚ} [86 Θαβῖοσ θΟΟΪΚ5 δπα ραββαρ'θ8, ἴῃ ΒΔ {π6 πἀογβίαπαϊηρ' 15 πού 
114016 το Ὀ6 ἰαχοᾶ ψ 1} αἰ ΟΟΪ 168 ἴῃ [6 Β6η56, ΠΟΥ ἴο μ6 ἀριτίαϊοα τ Ή 
ἀουρί5. ὙΒΘα βοὴ ῥΙΟΒΟΙΘΠΟΥ ἢδ8 ῬΘΘΠ Τη8616, ΤΘΟΟΌΓΒΘ ΤΩΔΥ 6 
μαᾶ΄ ἰο ἐπ6 αρβύσιιβου ροτγίίοηβ οὗὁἨ (86 Β1016.:}: Ηδγα 10 1β ἑουϊαπαῦθ ἔὺσ 
{π6 Βυχμα ]6-τοϊπαοα, 1ΠΠ οταίο τοδᾶθυ, ἐπαῦ [86 Θδαβιθδὺ ραγίβ 16 δὖ {86 
βόα τωρ {μ6 τηοϑὺ αδοῖα]. ὙΤΠ6 ρῥ]αϊποδὺ ἅτ {πΠ6 τχοϑὺ ργοβίδο!θ οὗ 
411, ΤῸ βο]ϑοῦ βυϊίδθ]θ Ἰθββοιβ ἔγτοτῃ {μ8 ΟΠ 6. 18 ὕο ΒΒΟΌΓΘ [Π6 ργοαύθϑὺ 
δαναηῃίαρθ. ΑΥου ρυοσοθθαϊηρ' ἴο {π6 ταογα αἰ Πα] ΘΠαρύουβ οὐ ὈοΟΪΚ6, 
16 ψ}11} ποὺ Ὀ6 π6Θα 1] οὐ ἀθβίσαθ]α ὑμθγα ἰο τθαα]6 τι οὐἰλοα! πϊο6- 
(165, ΟΥ ΒΟ ἢ ΒΡ ] [165 ἃ85 11Ὲ ἴὴ ἰδ δοπηθοίΐοη οὐ ρδγίϊο]θ8 δῃᾷ 
ὙγΟΥ5. 1 οη6 Δηοίμου. ΑΒ βΒοοὴ ἃ5 {86 ΧσϑρΊοη οἱὗὨ τηθίδ ΥΒ108 ΟΥ̓ 
ῬΒΠ]οΟΙΪορν 15. ϑηίογθᾶ, ἀσδγυοίΐοη Ὀθοοίλθβ οοἱ πᾶ ἅγια, Αὐὐδβίγζιαβθ 
Ῥοϊπίβ, {μα υθου, ΤΥ Ἠ6 βαΐθ!ν πϑρ]θοίβα, 85 πού πλιηϊβδίθτιπρ 0 {μ6 
ῬΥΟΡΎΊΘΒΒ οὗ το] ρίοι ἴῃ {Π6 βοὰϊ] μαΐ ταύμου πωρϑάϊηρ 10, Υ͵α πον 
ΟΥ̓ πούβπρ' ΤΟΓ6 ΔΡΡΙΌρταίθ δπα δαϊξγιηρ μη {π6 ΕἸγϑὺ ΕἸΡΙ5116 οὗ 
“]08η Δ πα βοηλθ ρᾶγίβ οἵ 815 (ἀοβρϑὶ. ΤῊ ἤγβὺ [γϑ (ο8ρ615 4180 τοδὺ 
Ῥδ6 Ῥγϑούϊοδν Δρρ]16 4, Τονγαγ 5 [π6 Θομητηθηοοιηθηῦύ οὗ [818 Κὶπα οἴ τϑδά- 
ἴηρ. ΑΠογχαγᾶβ, {86 Ῥδα]π6 ΕΡΙβύ]68. τὺ Ὧ6 γαβογίρα {0 : ἰαϑύ οὗ 
811 τὰς ρσορμϑίίο θοΟβ8, βαοι 88 {Π6 ἀροοαῖγρβθ ὙΤΠ6 Ἰαϊζον Ἰπαἀοθοᾷ 
ΘΓ 6 ἴοο τηθοἢ πορ]θοίοα, ὑπουρ ὑΠΘῪ τλδΥ ἔαΥ 58. {86 ΠΟὈ]οβύ 1ΘΒΒῸΠ 8 
ἴῃ ὦ ἀονοίίομαὶ νἱοὺγ τ δῖοι οαπὶ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ΡῈ δα ἔγογ δὴν ρατὺ οἵ (ἢ6 
Β1Ρ016. Του θ 655 ἐμον Βᾶγθ τϊηϊβίθγθα ἰαυροὶγ ἰο {π6 οαϊβοιλίίοι 
ΘΠ οομλΐογ οὗὨἨ ΤΏΔΗΥ ἃ βαϊηῦ, ΘΒρΘΟΙΔΠῪ 1 8Θ880}8 ΟὗἨ αἸδίγθϑ8. δηὰ 
ῬοΥΒΘΟυ 0}. 

᾿ς 8, δοηθ ρεαγίβ οὗἁ {886 ΒΙ10]6 οδηπιοῦ Ὀ6 ῬΥΓΟΡΟΙ͂Υ Θρ] γα ἴῃ {818 
δσχϑσοῖβθ, θθοδῦβα (6 ψτοχᾶβ οὐἠ ὉΠΡΟΌΑΙΠΥ Τμ6Π ΔΓΘ ΒΟΙΏΘΙ 68 ΟΊΡΘΏ, ΟΥ̓ 
{μ6 βοηϊπηθηίβ οὐ τ6]]-τηθϑηίηρ θα ταϊβία θη ῬθύβοθΒ. δδοθρίϊοδὶ 
Ομ] θούϊομϑ 8.6 4180 ἔσῃ πᾷ, ΧΑ] βυοἢ 816 ἴο Ρθ Ἰβῇδ ουΐ οὗ {πΠ6 δοοοιιηΐῦ, 
Νο γφυδοῖϊοδὶ δρρίτοδίϊοιι οὗ ἔβοα βῃουϊα 6 αἰξοιηρίθα. [ἢ Θομηθο- 
οι ὙΠ {18 γα Βμου]ά σϑθαρου, [μαῦὺ Ρουβ τηθὰ ἀϊᾶ ποὺ ΔΙ ΔΥΒ 
δοῦ δα βρϑαὶς ἴῃ σομ ουτα τυ τι {μ6 τψ1}} οὗ ἀοά, Μοβοβ αϊα πού 
ΒΟ; ποῖίμον 414 Πᾶνα. Ἡθποο ἐμοῦ βμουα Ὧ6 ἃ ἀϊβουϊταϊηδίΐοη ἴῃ 
[88 οα86 οὗἁἨἁ Ῥβϑύβοῃβ, {πη68, ρ[46θ8. ἀἈῃ ἐπέοιϊηροηξ Ῥιθὺυ ν1}} στορσατὰ 
411 [86 οἰγουτηβίαποοβ πᾶν  ΒΙΟἢ ἃ {μπἱπρ' νγᾷ8 Βα] οὐ ἄοῃθ, ϑοχηθ 
Ρᾶγίβ οὗ {86 Β1016 ἅτ ποὺ ἐξ τοογὰ 97 αΕοά, Ῥαὺ {μ6 ψοτὰ οἱ τηϑῃ. 
ΘΌΟΝ ἃγ Ῥουοπβ οὗ τπ6 ῬοοΚ οὗ Ἐ οο]οβίαβδίθθ, 5.08 8.8 ρασίβ οὗ {16 
ἀἸβοοῦγβοϑ ρυῦ ἱπίο ἐμ τηουτῃ οὗ Φ 008 ἐμτϑα ἔπ] θηα8, β'ποθ (ἀοᾷ νγῶϑ 
Δίου ταγἂβ ἀἸβριθαβϑα πῖθ ὑμοὰ. ΤΈΉΘΒΘ ἀχὸ θα ΒρΘΟΙΠΏΘΠΒ. 

1 Αὐἱάο ἴο {πΠ6 τρράΐηρ' οὗ [16 βογρίαχοθ, ὅζο. ΕΥ̓͂ 184 .68, Ρ, 128, 
οΟο 4 
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4, Τὰ δρρὶ γίηρ' {π6 οοπάποί οἵ ἐμοβθ πηθῃ!οηθά πὶ δουιρύπτο [0 ΟἿΣ 
ον οἀϊβοαίίοη, 10 Βμου]α ΡῈ οὈβογυϑᾶ, ἐμαὶ νγχα ἅτ Ὀοιπα ἴῃ σοπογδὶ 
1ο ἱπαϊίαία ἐΠ6 Ἔχϑιιρ]θ οὗ ρίουβ ἀηᾷ ΠΟΥ τπλθπ {μ616 ἀθβου θᾶ, ΤΆΘΙν 
δοίΐομβ ἀπᾶ βαυΐηρθ γ)716 ἃτ6 τϑαυϊγεα ἰῸ τηᾶῖκθ 86 οὗ ὙΠ ὦ νἱον (0 
οὔ ροοᾶ, ϑϑοτιθ ργθοορίβ, Βουζθυθ, ρίνϑη [ο {μοπλ ΔΤ ΤΟΥ͂Σ ἱΠ80}]1- 
ΟΔΌ]6, 88 ἴπ βοβα οᾶβθβ ὙὙ86Γ6 81] τηδ]65 ἀγα οοιηηδηθα [0 ρΡῸ ἊΡ [0 
Φοιαβαίοθτα ἰδγθο {τηθ5 ἃ γᾶ ὑο ουβῖρ. Απαά {π6 οοπάποί οὗ σοοᾶ 

ΤῊ ῃ τηυδὲ ποῦ μ6 ἱτηϊίαίοα ἴῃ οογίαλη ΟΆ868, ΥὙ]Ζ.», ΒΌΟΝ ἃ5 6 16 οχίτα- 

οΥἀπανν, ρθουν ἰο ὦ ἀἰδρθηβαίΐοι οὐ βία οἵ {μίπρβ, ἀπά βἰπία. 

ΤΉυΒ ΕΠ Δ} ἀοδίγογοα {86 Ῥτορμοίβ οἵ Βα]; Ῥαυὺ γγα βμου]ὰ ποὺ μυΐ 

ἰο ἀραίῃ οὐ οαιβθ (ο 6 βαίπ {μοβ6 σγιὸ ῥτγοιηοίθ ἃ [8186 τηρίοη. ΤῊ 

Τ5γδ 6 1168 Ὑσοτα αἰίου!Υ ο ἀοβίγου {μ6 Οδπδαπιύθβ, θα τ βμου!α ποῦ 

δχίουαϊηδίθ ο145565 οὐ τἤθη οὐ παίϊομβ. Τρ Θχ Δ ΟΓΔΙ ΠΔΤΎ 8.6 ΠΟ 

τοΐα ἰο α8. [Ιἢ {τ Ή ΠῈΣ δοίζομβ Θχοβίνϑυ Ὀϑοηρίηρ' ἰο ἃ οογίαιη 

ἔαρ οδηποί θ6 ραύίβιμβ ἴο θ6] θυ β ΠΟΥ, ΒΌ 6} δ8. {π6. οὔβθύνδμοθ οὔ 

Ἰονθ- ἔϑαϑίβ οὐ {86 ἀσφαραθ οὗ {π6 θαυϊγ ΟΠ γβάδηβ, μα ΘΥΘΡῪ Ομ6 

11 ἀπαεγβίαπα, {παὺ δ᾽α ἴα] δοίϊομβ, βαο 88 ὑὅγ16 ΟὈΌΒοΥΥΘ ἴῃ {86 11γ688 οὗ 

ΒΟΙΥ ταθῃ ἀθβουϊθϑα ἴπ (μ6 ΒΙ0]6, ἅτ ἰο Ὀ6 Θαγο]γ ἀνοϊαοα ἱπδίθδα 

οὗ Ὀεΐηρ; ᾿τηϊ ταῦθ, ΟΟοΩ ταθῃ 816 ἰο Ὀ6 ο]]οντθα ΟὨ]Υ 80 ἔν ἃ8 ἰῇ Υ 

δοηΐοσιηδα ἰο [μ6 τποτὰ] ἴα οὗ Οοἄ ---- {παῦῷ ἀϊνίπο τὰ]6 οὗὨ οοπάποῦ 

ὙΓΠΪΘΉ οδἢ ΠΟΥ͂ΘΥ ΟμδηρΘ ΟΥ̓ ο6858 [0 Ὀ6 ΟὈ]ραύοσγ. [{Π| ΘΥΘΙῪ Οδ86 

ΏΘΙΘ Ὑ76 661 ἐμπαῦ {π6 βαυἱηρθ δῃᾷ ἀοΐηρβ οἵ δου! ρύστα ββου]ὰ ποῦ Ὀ6 

αὐορίοα ἱπιρ ον 10 1 Ὅ6. πθοθββανυ ἴο οοπβιἋον 86 ὉΒΘΟΙῪ οἵ 

Δαΐγ. Ηον ὁοδπ Μ6 ἐπ οἱμ" οἰγοιιπιδίαπιοε5 δοῖ ἴῃ ἀοοογάθαοθ 1} {86 

ΘΧΘΙΆΡΪ68 οὐ βουρίατα, 5ο {παὖ γγ18 581} θιδϑὺ δῆβυσοι [Π6 Θηαβ τηοπαδα 

ἰο Β6 βεινϑᾶ ὈΥ {88 τϑοογᾷ οὗ βίοι δχδπιρὶοβῦ Ηον σου] ΠΟΪΥ τηοπ 

μαᾶγα δοίβα μαά {μ8ὺ δθη]ογϑᾶ οὐσγ βιροσῖον Πρ δπᾶ ρυῖν]θροβῦ [ἢ 

ψμαΐ ᾺΥ πουἹᾶ ἰποῖν οοπᾶποῦ ΟΥ̓ Βαγίπρβ πᾶν Ὀθ6ῃ τηοαῆθα πο 

μοῪ Ὅθθῃ ρἰδοοᾶ ἴῃ οὐν βἰὑαδίϊοι ἢ ΟἿ Ὀυβίμθ88 18 ἴο τηϑῖκα ὃ θοτα- 

ΡῬδυῖβοι Ὀούνγθθῃ {μ6 οἰτοιπιβίδῃ 68 Οὗ [8086 ὙΠΟ 8.6 βθῦ Ὀοίογθ ὰ8 δπὰ 

οὐ οὐ. 
ὅ. ΤΟ ΤἈΠΙπρθ ἀπ β'πβ οὗ ροοᾶ τιθῃ 88 {Π6 0 ἅτ τϑοογαβα ἴῃ {Π6 

 ΒΙΡΙ6 ταᾶὺ ἰθαοῦ τὰ ἰο ται ἀραἰπδὺ {Π6 1Πτ6 ουτβοῖνθβ, ἴο ἃνοϊὰ {Π6 

οσοδβίομβ Μ ΙΟᾺ 16 ἰο {μοηὰ, ἰο τΌργθ88 {μ6 ἰοημάθῃοὶθϑ οὗ οὐ Πδίατθ 

ὙΠΪΟΝ τὸ βου. Υ76 ββοιἹᾶ Ἰοοὸῖκ σιμΐη ἀπά βϑαγοῖὶ πϑίδου [86 

βθϑᾶβ οὗ [Π6 ὙθῚῪ βαταθ ἄο ποὺ 116 ἀπ [6 θόϑοῖα ἴῃ 8 βίαίθ ἰὼ σοι 

(ΠΥ τϑῦ Β6 ἀθνοϊοροθᾶ δηᾷ δου ἄρρβᾶγ 88 Β001 88 ΟἸΓΟΌΤΙΒΙΆΠΟΟΒ 

ΑΥ6 ΤἈγοῦγαθ]6. Αδονα 811, βυαοὰ ἔδυϊίβ βμου!α ἱπβίστιοῦ ὰΒ ἰο Του Κ 

οαΐ ουν βαϊναίζομ τὴ ἔδαν ἀπ ὑγοι]ηρ, Ἰοοκίηρ ἴογ ἀπά το γίπρ' ὁπ 

π6 ἀϊνῖπα αἰά δὖ 81] ἐϊπιοβϑ. [ΠΕ ΒΟΙΥῪ στάθη 7611 ἰπύο βῖτι, 106 ΤΩ  ΘαΌΘΠΪΥ 

ΟΥ̓ ἸποΓὉ ΤΘΘ ΠΥ [811 ἱπίο {μ6 βατὴθ υἱοθθ ὑμγουρἢ {μ6 6υ]]} {πᾶΡ τ Κ8 

ἴπ οὐν Πιοαγίθ, πη1688 γ͵7ἃ Ὀ6 ὙΨΟΙΥ͂ ΟΔΓΟ Ὁ] ἀπᾶ οἰσουμαβρθοῦ. Απάᾶ 

ψῃθα π͵16 [81], 1οὉ ὯΒ ΘΙΆΡΙΟΥ͂ [86 βᾶπιθ ταθᾶπβ ἔο Ῥϑῃϊύθποθ ἃπᾷ τθοο- 

ὙΟΙῪ 88 {μ6γ 414. Βοίᾷ ἴπ {πον [811 ἀπά {πποῖν τϑβίογαίλοσι {Π6Ὺ τρδΥ 

Ῥ6 ΨΕΥῪ Ρυ βία }]6 ἰο μἴτη 80 οὔβθυνϑβ {861} οοπαποί, 

6. ἴπ 411 ργδοίϊοαδὶ ἀρρ!!οαίδοπ οἵ βουϊρίασθ γγχ6 ταπβύ ΙοῸΚ ΤΩΔΙΏΪΥ ἰ0 

ΟἸτῖβο, ψβοβα ρούβομδὶ ορθάϊθποθ πᾶ βαβουϊηρβ ἀγα ἴο Ὀ6 ΔΡΡρτοργιδιοα 

ὉΥ (Δ ἴῃ ἐμ6 ἢτβὺ ἱπβίδμοο; ἃπᾷ ὙΠ086 βρ᾽τιῦ, ἑθιαροι, δηᾷ οοπάποΣ 

1 366 ΗΕΥΒ 1ωοἴατοθ ἴῃ ὈΙΥΙΠΙΕΥ͂, ομδρ. χὶ. Ρ. 52. ἐἔ δεᾳᾷ. γ0]. 1, οὗ (86 τιϊτᾶ οαἰ οι. 
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86 παχὺ ἰοὸ δ6 Ἰτηϊ αϊοα ἴθ Οὔτ 'ἴνθθ. [}ἢ Ὠΐτη 1 ἴδΥθ ἃ ροσγίδοῦ ραΐ- 
ἰαγη.} Ι͂ἢ βοῖὰθ {πίηρβ ᾿πᾶρθοα, μ6 σαπποΐ Ὧδ Ἰτηϊαἰθα, Ὀθοᾶῖιβα ἢ 
ψαβ Οοἄ 5 ψ6}1 ἃ5 τη. [ἢ οἴμοιβ 6 ολοιμία ποΐ, Ὀθοδῖιθο 6 β5- 
ἰαλπϑα 85 Μοάϊαίου ἃ ρθουν τοϊδίύίομ ἰο {π6 ΕΔΟΒΘΙ πα ἴο ταδηΚΊπά, 
Βαυΐύ ἴπ {μ6 ογ ΠΑΡΓῪ ἔθποῦ οὔ Ἀ18 116, μ6 15 παι ίθα ]Υ βοῦ Του 85 
ἃ ΒΟΙΥ ραύίοτιι, βιη1685 δηὰ ροτγΐθοί, ἴῃ οβα βίθρβ {μ6 σὶρ θουβ 
ΒΒου]α ἐγθδᾶ, απ ὈγῪ ΜΟΒ6 ταϊπα ὑΠ6Ὺ βου] 6 δῃϊτηαίθα, ΤῊΘ 
Ῥοχγίχαϊν οὗ [6 βανίουν ἴπ {π6 (ἀ0506818 15 Ὁπ6 ψΒΙΟΙ οδηποῦ μ6 βὑπαϊθα 
ἴοο Χ611 οὐ οορϊϑά ἴοο οἰοβοῖυ Ὀζ {86 Ομυιβίϊαπ. ΤΊ Κθηθβ8 ἰο (ὐυῖβύ 
ἴῃ βρίτὶῦ πᾷ οοπάαοὺ 15 ψμδῦ Βυγηθη τ 18. ΘδρΘὈ]6. οἵ --- σμαῦ τὖ 
πθοᾶϑ ---- τυ ΟΠ χσιβὺ βυῆογθα δα αἸθα ἰο οἴδοι. ΑΒ ἔδυ 88 ΠοΙΪγ 
ΤΟ ὙΒΟΙα ψ6 τοϑᾶ οἵ ἴῃ δουρύστο [Ὁ]ουοα τη, ἀμ πὸ ἔῃ Υ, 
Βῃοι]ᾶ ἐλεν 6 ᾿ταϊξαϊοα, ““Β6 γϑ {ὉΠ} Ον 6ΓΒ οὗ τη6,᾽" δα ὺ8 1π6 Αροβϑί]θ 
Ῥδα], ““ συθῃ 85 1 αἷβο δῃὶ οἵ (μτιβϑί," (1 ὐν. χὶ. 1.) 

7. ΤΠ δρρ!]οαίΐοη οὗ ϑουϊρίατο ἰο ουγβϑῖνθβ βῃομ!α Ὅ6 οἶοβθ, 
ΒΘΘΙΌΒίπρ;, μποπϑϑὺ, ᾿ταραγίϊα! : ἴὸν σι μουὺ 818 νγ8 584}} ποὺ Θιηρ οὐ 
{88 ποτὰ οὗ αο 1π [886 γὰὺ ὙΒΙΟΝ 15 πιοϑῦ ργοβίαθ]θ. 6 ββου]ὰ 
ΘΟΠΒΙΔΟΥ ἢγδὺ [86 διηδίοσηυ δηα ῬὨΥΒΙΟΙΪΟΟῪ ΟΥἨ ΟἿΤ τηϊη 18, ΘΟΥΑΡΕΙΊΠρ; 
{θὰ τι {μ6 ροχίϊοι οἵ ΗΟ]γ βου ρύαχθ ὉμάΘΥ τουῖονσ. ΤΉΒ ΤΔΥ Ὑ78 
Ροιοοῖνθ {μ6 ραγίϊοαϊαν ἰθπμάθποῖθβ οὐ ἔδυ] Ὀ6]ομρίηρ' ἴο π8, ὙΠΟΝ 
011} Ἰοδα ἐο δὴ δχαταϊπαίϊοθ ἱπίο {61} οαβθθ. ΤΉΘΗ ΟΟΙΏ68 {86 ργῸ- 
ῬΘΙ τοι αν ἴο Ὀ6 ΔΡ0|164. ΤῊΘ 86 οὗἉ {16 αἀἸνίηθ νγογα 15 τη] {ΠἈΥἹΟ 68, 
Τὸ ψ1] βαϊῦ ΘΟ δΒαρδιαάα οὗ ταϊπᾶ. (ὐοτωσοδηαβ ἀπά Ῥγο 1 1 1018, 
ῬΓΟΙῖ565 δηα ἐμτθαύθπῖηρθ, Θσπουία οη8 δηα Ῥγθοθρίβ, γι πἱπρΒ δᾶ 
ΘΔ ΙΟΠΒ, ΘΧΘΙΉΡΙ65 δπα ργθοθαθηΐβ, 0011] 411 βϑῦνθ ίο {Π6 ἔπ ΒΟΥΔΠ 66 
οὗ [86 ρτγϑαῦ δῃᾶ σβῖοὰ (οα δᾶ ἴῃ νἱθνν ἴῃ ρΊνΙηρ' {Π 6 πῃ, νἱΖ., [86 
ἀοβίχαοίίοι οὗ βῖπ, δηᾶ {μ6 υ]άϊηρ' ἂρ οὗ (16 αἴν1Π6 ᾿πηᾶρ6 1π πιδη. 

8. ὟΥ6 ββου]ᾶ ποῦ ΔΡρΙν 411 {πῖηρβ αὖ οποϑβ, Ὀὰὺ βιοοθαβίνὶυν, 1θϑὺ 
[Π6 τηϊπᾶ θ6 ογουν οίηθα σι {π6 ΘΟΡΙΟ ΒΗ 658 οὗ τααίζοσ. Τὴ 
Οἱ ουβη 688 οὗ {818 σϑυλαυὶς ν71}}} ΒέσΚα θυ οΥΥ σϑϑαογ.3 

9. ΤΏ οοτασηθποοιαθπῦ οἵ ρυδοίϊοδὶ ὩρΡΙΙοαύϊομι ταν μ6 τη αὐοα 
νγῖῦ παοβὺ θα86 ΟΥ̓ 1ἱπο]παϊπρ' ἃ ἰοχὺ ἀπά 105 σοιηροπθηί ᾿γου 8 ἴπὶ βμοσῦ 
ῬΥΔΥΘΙΒ ΟΥ ο͵αουϊαίζομπβ, ΔΓΟ 105 Βθη856. ἢδ8 Ὀ66Ὼ ΤἸΡΆΤΙΨ ἀβοουίϑ 66, 
ΤῊ τηϑίμοα, βανβ ΕΎΔΏΟΙΪΚΘ, ΤΩΔΥ ΒΡΡΘΆΙ ΒΠῺΡ]6 δηα Ῥαθηθ: δα 
ΤΩΒΌΥ ἤδνα ΔΡΡγουθᾶ 105 βχοβι ΘΠ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΘΣΡΘυΊθη06, ἃπα ᾿Θαγμθα 108 
ψαϊαθ Ὀγ {86 Υἱοῦ ἔγυλίβ 10 ἢ68 ργοαπορα.ὅ 

10. Ἐπ οοπίϊπυδίϊοι. οὗ ργϑοίϊοαὶ δρρ!οδίλομ βμῃου]α ΤΟΟΌΡΥ {86 
Ὑ8016 οὗ οὔτ ᾿ἴνθβ, [10 15 αἰἱάθα ὈΥ οὔὐῦγ οὐῃ αἰ] ρθηοθ, 8πα ΘΒΡΘΟΙΆΠ]Υ 
ὍΥ ἀϊνίπηθ ρύᾶθθ, ὙΒΙΟΒ 15 ρίνθῃ ἴῃ ἰΔΥΡῸΙ ΤΘΑΒΌΧΘΒ [0 086 ΤΟ γ- 
οοἶγθ {86 βθϑᾶ οἵ ἐπ8 ποτγὰ ἱπίο ροοῦ σγτουμπᾶ. 118 αἰ γὴ6 ρυθοθ 18 
Ῥτοσυγοα ὉΥ Ῥγύᾶγοσ. 170 15 ὈοΐΒ {86 δπθνοῦ ἰὼ δηα {π6 βοὰ] οὗἉ μαῦ 
ΠΟΙΥ ΘΧΘΙΟΙΒΘ, 

Τὸ {βοβθ σο ἃ ἱπίθπὸ οπ {μ6 δρρ!οδίίοη οὐἉ {ππ βου ρύθγθθ γ76 
οδμηοῦ ἰο0 δα ρ Πα οΆ}]γ τϑοοταπιθπα αὐξθπίϊοπ ἰο {μ6 βίαίθ οὗἁ {861} 
μοατίβ ἴπ ἐπ Πρηύ οΚ ἐπαῦ ΠΟΙ ἰσατα βίοι αοἄ μᾶ8 τϑυθαβα ον [86 
βα ναίΐοι οὗ [μ6 που]. ΤΆ Ἰοίίον οἵ βδουιρίατο Κη]οίῃ, Ὀαὺ {168 Βριυιῦ 
τα τ [ἢ αἰῖνθ. ΤῊ ρσυδοο οὗ οὔ ν71}} Θῃ80 6 {μοτὰ ἴο βοῖζθ Ἄροι ἐΐδ 
βρίνίέ, διὰ Ὀτὶπρ' τὸ ποτα ο {ποὶν θόβουαβ τ ἃ ΡΟΥΘ ὙΓΒΙΟΙ 5881] 

1 ὅθ96 ΕὙΔΠΟΚΟ Οὐἰᾶο, ὅτ. ΡΡ. 126, 127, 2 ΤρΙά. ". 128, 8. Τρῖά, ὑΡ. 124, 125, 



δτ0 ΜΒ ΦιΙεαῖ 1ιον γεξαξ ΟΉ. 

πὴ ἴἄοα ἀρογα ἰδ6 οδχίοσπιαϊ θχοθ! ]οποθβ {παὺ ἀοΠσηῦ τηθπ οὗ ου]- 
γαϊοα ἰφδίθ, δῃᾷ ψ1}} ρΙ4οθ [βοτὰ 1π {π6 ταϊάβὺ οὗἨ ὕμοβθ βρι σι σπα 10168 
ὙΠΟ Ὦ [86 βρὶ ταδὶ] ἀἴοηθ οἂπ ραγοθῖγο δηᾶ θῃΐου. ῬΊΆΥΘΙ, ταρᾶϊία- 
ἰἴομ, ἃ ρυτο Βοατύ, δῇ ἀρτίσιν Ἰηὐαπίϊουι, ν.701}}} οοπά υοῦ {π6 τορᾶθν οἱ 
μα ΒΙΡ]6 ἐο ὦ ργβοίϊοαὶ δοαπδιπίδποθ ὙΠ 108 βαποιγτηρ' ὑτατῃ, τ Ή]ΟΝ 
οὐπποῦ ὃ6 αὐἰαϊποᾶ Ὦγ {86 τηθτθ βομοῖα ; μα ρληρ ᾿ΐτα [0 τρᾶῖκο 1ῦ 1 Π1Β 
οὐ οα86 811 ἐπα Ὁ Βμου]ᾶ 6 ἰο [16 βοὰ] ἀπά οοπάᾳοί ---- ἃ ΒιΖπα α]τ8 

8 ἃ βίαν δ1Κθ --- ἃ οοηνίποίηρ ἃπα οἰθγαίδπρ, δ]εσαθηῦ Ἰθδαϊηρ ἴτη 
. θηνγαζα ο ροτγίθοῦ ΠΟ] 688. 
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Α ΒΕΙΕΕ ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ 

το 

ΤῊΝ ΟἿ) ΤΕῊΝΤΑΜΕΝΤ ΑΝῸ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΕΒ 1. 

ΘΕΝΕΞΒΑΙ, ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤῊΒ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΗ. 

ΤῊΒ «Ῥρηξαϊοιοῖ,, Ὺ “μοι 6116 [86 ἔνθ Ὀόοκβ οὐ Μόοβθθ δ΄ϑ 601166- 
ἄγνου ἀοδιρπαίοα, 18. ἃ σψογὰ οὗ αὐθοῖκ οὐἱρίπ, ἡ πεντάτευχος ΥἹΖ. 
βίβλος, [μ6 νο-νοϊυταϑᾶ οὐ νο- Ὁ] 4 θοοΐς ; ἀυλοπρ {μα Τιαἴιηβ Ζεπέα- 
ἐφιοἶμμ8, 1.6. ρ6γ. ΒΥ {86 96 0)78 1Ὁ 15 δια] ο8116α ΠἧΠ, ἑογαΐ, ἐδ6 

ἴαιυ, ΟΥ ΤῸ πὴ, ἐδ ἰαιο 0}, Μοδ656. Ατοοπρ [86 ΒΔ ΙπΒ 1 18 βιγ]δα 
ΠῊ ΠΣ ΘΠ ΠΡΌ, 1.6. (86 ἤν - 8.188 οἵ μ6 ἴα. Τῷ 15 ΠΌΥ ἀοδιρπαίοα 
ἐ,6 ἴαιυ, Ὀδοαυβα τῷ οοπῃίαῖηβ 186 ογάϊπαποθθ οίνθη Ὀγ. Οοἂ ἰο [86 
Τβγϑ 68. [Ιῃ 16 Ηδῦτον ΜΆ55. {π6 Ῥοηίαύθαοι ἔΌσταΒ οη6 ΧῸ}] ΟΥ̓ 
γοΐυτμαθ, ἀἰν! ἀθα ΤΘΥΟΙΥ ᾿πῦο ἰΥΡῸΥ ἈΠ ΒΠ18116 βϑοίζομϑ, οὐ ραγϑἠιοίἠ, 
Δη 9ὁοἀαγῖίηι. Αὐ τιῇρδὺ ἄππθ (86 ἤνθ- Ὁ] 4 ἀν βίομ ἰοοὶς ρ]806, 1Ὁ 18 
ἀου ἰο ἀϊβοονοσ. Βουίβοὶαῦ " δηα ἘΚ 6115 {811 ὑμαὺ 10 15 οΥἹΡΊηΔ] ; 
Μ8116 ΜΊΟΒΔ61188 τοραγαᾶβ 10 88 οἷδου {πδπ (6 ΤΧΧ. Βαῦ 10 18 ταοβὺ 
ῬΓΟΌΔΌΙ6 ὑπαὲ 10 ρχοοθοᾶθα ἔγομα {86 ατϑοὶς ὑγαηβὶ αἴουβ, 88 Τθαβάθῃ ὦ, 
Ἡ νου πος ὅ, αμὰ Ἄοη ΠμΘηρου6 δ Βαρροβθ. ΤῊΘ πᾶπιθ8 οἵ [π6 ῬΟΟΚΒ 
476 ΟὙΘ6Κ ; δηᾶ Φόβαρμαβ, ἴθ Π15. ἰχϑαῦβα ἀραϊηδέ Αρίοῃ ἴ, Βα. 8 ὑπαῦ 
ἔνα οὗ {μ6 Ῥοοῖκβ Ῥοϑίοπρ ἰο Μοβθβ. [1 {πὸ ᾿πϑῆποῦ ΒὮΠΟ νγᾶβ 
δοαπαϊπίρα τ ἴ.8. 8 οδῃ ρδύοαῖγθ πὸ Ἰηΐθσπαὶ δυϊάθμποθ ἐμαύ 
(η6 δυΐδοῦ Βἰτηβοὶ τηδυϊζοα {πμ6 ΟΟΚΒ ἴῃ {π15 τπϑηη6 1, ΟΥ δὖ ᾿οαβῦ 
{86 τ υβου οὐ {π6 οάποι ; ἰμβουρὴ [61] βρθᾶκβ οὔ βοῖ θυϊάθῃθθ ἃ8 
αθοῖβῖνϑ. ᾿ 
ΤῊ ἀϊν βίοι ἴῃ αὐθϑοη θα ργαθοθ ἃ ρουϊοᾶ οὗἨ 251 γθδγῦβ δοοοχά- 

ἴπρ᾽ ἴο ἐμ οοτήταοη οοιηραίαίίοῃ, ἀπά ρῖνθβ δὴ δοοοπηΐ οἵὗὁἨ ὁη6 ῃϑίϊοῃ, 
Ῥγθοοᾶθᾷ Ὀγ ἃ Ὀγῖθε οὐἤῖπο οὗ {μ6 οΥὔἱρῖπαὶ βίαν οἵ τπιδπκιμᾶ. 9 
οαμπποῦ βὰν ὙΠῸ Βίβμορ αταγῦ ὑμαῦ ψ 116 {μ6Γ6 18 δάμπλιγ]6 αἰ υβι 

Οὗ 8.016 1 18 αἰ γαγβ ομαγαοίθυβθα ΒΥ [86 βίαιαρ οὗὨ [88 βαῖὴθ δίδου. 
ΤῊ ἰαπρτιᾶσθ 1ἰβ βιο. ἃ5 οομ]α βοδγ θυ μαν Ὀθ6π ΘσΒἸ ἰοα ἴπ {8μ6 
θαυ] οϑὲ ρμουϊοά οὗ [86 Ηοῦτοτν. Τὺ βῃονγβ οοπβίβθνγ]θ οὐ] ἰναίιοπ, 

ΤῊΘ 988 βανθ ἀπιίουταν δβουϊ θϑὰ {π6 Ῥοηίαίθαομ ἰο ΜόοΒβββ, δπᾶ 
ἔγόσα ἐμοὶ {86 ἐπα θη ραβθθα ουϑῦ το Ομ τἰβίδηβ, ἃπα Ὀθοᾶπιθ Ἀη1- 
ψΘΙΒΑΙΠΥ οαττοπύ ὉΠ (86 τηο οἵἨ ιἰβίουϊοαι οὐ μοῖθρα. [α δἀαηοι ἰὸ 

1 Εϊηϊοϊεπηρ; νοΐ. ἢ, Ὁ. 757. 3 ϊηϊοϊταπρ, Ρ. 65. 
8 ἘΠη]οἰζπηρ ἰπ5 ΑἸτο Ταβίϑιηθηίΐ, Ρ. 802. 4 ῬΒΙΟΙορτβ ΗΘ Ότεραβ, Ρ. 4ὅ. 

5. ἘΠηΙοἰτππρ, ἱ. 3. ἢ. 156. 86. Κοηδδη, Ρ. ΙΧΧΧΙΪ 
7. ὙᾺΡ. 1. 6. 8. 8. 0 ΑΡυϑθδῃ,, Ρ. 974, οἄ. ΟὈΙοη, 
9 αν ἴο {δ ΟἹὰ Τοδβίαπλθηῦ, Ρ. 42. οα. 1842. ἐξ δὰ 



δ14 Ιηἰγοάμοίίοι ἐο δε Οἷα ΖΤοδἰαηιολΐ, 

186 Ῥοπίαϊοποϊ, ἴμ6 9678 αἷδο 4|16σὸ ἰμαῦὺ Μοβϑδ ψυοίθ ἔθη ῬΡΒΆΙτῺΒ, 
νἱΖ. ἔγτοτα χο. ἴο χοῖχ. ἱποϊαϑῖσο Τὴ6 {16 οὐ {πμ6 9068 δβουῖρθβ 10 ἰὸ 
Βῖτι, 4 ργαψοῦ 9 2οθος ἐδδ πιαη 46 Οοά. υῦ [818 {{Π|6 προρᾶ ποὺ Ὀ6 
τ 64 Ὁροη 88 δαμθηίίο. ὙΠῸ ᾿πύθυμαὶ ϑνιάθησθ οὗ {π8 Ῥδβαΐμὰ 1086] 
τηϑὺ ἀοίουτηῖπθ. ἊἈΑ,8 ἰο {86 εἶπ [Ὁ] οσίηρ Οη68, (Πογ6 18 πὸ ῥγοοῦ 
ψμαΐθνον {μὺ {Ππ6Ὺ Ὀ6]οπρ' ὑο Μοβθβ. ϑοῖμβθ μβᾶγθ αἷβδο ἱπουρῃύ {μαὺ 
6 πυοίβ {86 θοοκ οἵ ὅοῦ. Βαῦ ἐμῖ8 ορίπῖοπ ταδί Ὀ6 αἸβοαγαθά, 88 
ἐμ6 Ῥοοῖϊκ 15 ποῦ πϑδυΪῪ 50 δηοιθηΐ. ᾿ : 

ατγΐουβ ΒροουΎρμδὶ υϊ]ηρ8 ἅγ6 8180 8βου!ρθα (ο {Π|6 ΒΆΤ16 ΒΟ ΤΌΘ, 
845 16 Αροοδίγρϑβο οὔ Μοβββ, ἔγοῃα σοι ασϑροσῖαβ ϑυΠ06118 ἐπουρῦ 
ἐμαὶ 8ὅι. Ῥααϊ ἴοοῖκ (]. ν. 6. πᾶ νἱ. 15. ΤῊΘ ΑπΑΌΆ518 ΟΥ Αβοθηβῖοι 
οἵ Μοββϑ 15 πιδπίϊοποα Ὀγ Οτῖρϑη', πα ἴῃ {π6 ὥΥΠΟΡΒΙΒ οὗ ΑἸ δπδβ118. 
ἙἜτοτα ἰὖ [π6 πἰμίῃ νοῦ οὗ 9 υἀθ᾽Β δριβί]6 18 Βυῃρροβοᾶ ἕο δ ἰβκθϑῃ. 
ταις Οἰεποβῖβ, δποίμου ἰγθαίῖβθ, 185 τη οπθα Ὁγ ΕΡΙΡϑηῖαβ δπά 
 οτόπιθ, δη4 τψγα59 τε ϊτίθη ἴῃ Ηοῦτον. Οὐδαγθηυβ βίδίθβ ὑπ 6 ἰοοῖκ 
ΤΔΗΥ ἐπηρΒ ἔτοτι 10 ἴηο Η18 σὨτοπο]ορῖοαὶ ἰδίου, ὅϑοῖαθ οἴ ὺ 
ὙΓΙΠΏΡΒ ΔΥΘ 4150 ΒροΚϑη οὗ, [0 τυ ιοῖ τϑίδγθηοθθ τὺ Ὧ6 ἴουμα 1π 
ἘΔΡτΙοῖι5.2 ΓΙ 18 ουνϊἀθπὺ ὑμπαὺ {6 Υ 816 8}1 ἐϑρυϊοδίουβ Ὀϑοηρὶηρ ἴο 
{π6 δαγ ἄμηοθβ οὗ ΟἸΥΙβ δηλ. ; 

ΟΕ ΝΕΘΙΜ, 

ΤῊ ἢγοὺ Ῥοοῖκ οὗ {π6 Ῥαϑμίαίθιομ 15. 681164 Ὀγ {μ6 “6 ν718 ΠΟ 3, 
Δ γϑϑ]έξι, ἔγοτα [μ6 1η 1018] σγοσᾷ, 1.6. ἐπ ἐΐ6 δοσίππῖησ. ΑΑταοηρ ΘΒ γ15- 
ἐἶδηϑ 1 15 ἀαποταϊηδίοα (Θ΄ ηεβὶβ, Γένεσις, [6 {1018 τ ΒΙΟᾺ 16 μδ8 1ῃ {86 
Θαρύαπαρτη, πηοαπΐπρ' φοΠ γαΐϊοΉ ΟΥ̓ σγθαζίοῃ, ὈΘοδυιΒ6 10 ρῖνϑΒ δῃ δοοοπῃηῦ 
οὗ {86 ργοδαυοίίοῃ οἵ 81] {πῖπρ5. 

ΤΊ 15 ἀϊνι ἀβα Ὀγ {π6 9 6νγ8 ᾿πῦο ἐσγαῖνθ ἰἈτροΣ ΒϑοίϊομΒ οὐ ΠΝ}, ρατ- 
ϑἠίοίᾳ, δα βοταθύίπηθϑ ᾿πίο οτγ- 66 Βηηα 16 1 ΟΠ 68 ΟΥ̓Δ ὙΦ, δοααγῖπι. 
ΝαοῖίμοΣ οὗ {π686 ἀϊνιβίοπθ 18 βυ184 016 ΟΥ̓ αΒοῖα]. Νοῖ 15 ὑπαὺ οὗ ΒΗ͂Υ 
ομαρίουϑ ἴῃ ἐμ ΤπρΊ 5 Β10]6 Δπν Ὀούζαυ. ν 

ἼΠ6 τιοβύ ρϑεπογαΐ ἀἰνβίοη οὗ {π ῬοΟΪκ 15 Ἰηύο ὕσχγο ραγίβ, Ὑ]Ζ. : ---- 
Ι. ΤΊια οὐἱρίμαὶ ἰβίουυ οἵ ταδηκκιπα, 11. ΤῊ βαυὶν Ὠϊβίουυ οἱ [βγ85|. 
ΤΗ6 ἔοσιαθσ οιαρταοθϑ (Π6 ἢνϑὺ οἰθυθη ΟΠΔΡΙΘΥΒ; ὑμ6 Ἰαύθοσ ἔγοτα {6 
ὑπ τ το {16 ΒΘ ἢ ̓ποίαβῖνϑ. 

ΤΗΘ ἢγβέ σϑμογαὶ ἀϊνίβίομ ταῦ 6 βυβαϊνιἀθα ἱπίο {π6 Πἰβίουυ οὗ 
186 που] ἔγοτα {π6 ογϑαϊζοι {1}1 {π6 Ποοά (ομδρύουβ 1.----ν.); δηᾶ ἔπΌσα 
116 Ποοῦ 11] [π6 6411 οὐ ΑὈτϑμδπι (ομαρίθιβ ν].----χὶ.), ΤῈΘ βθοομὰ 
ΘΘΠΟΙΆ] αἰ γἰβίοη γθβοῖνοβ 1561} Ἰηΐο ἴῃχθθ Ῥογίιοῃβ, γ12. {86 ὨἸβίουυ οὗ 
ΑΡταμαπὶ (ομαρίουβ χί!.--- χχν. 18.): οἵ βαδὸ (ομδρίβιβ χχν. 19. -- 
Χχχνῖ. 48.}; πᾶ οἵ 8.00 (ομαρίοιβ χχχυ!.---].. ὙΠ6 ΤΟ]]οσίηρ 18 
ὃι ΒΥ ΠΟΡΒ15 οὗ {π6 ρϑπογαὶ οομύθπίβ Δοοοσαηρ; 0 {8688 ἤννο ρᾶγίβ. 

1. Αἢ βδοοουπὲ οὗ {86 ογραίϊζοι οἵ {μι6 που]Ἱα, οὗὨ πλδη δ ΤΟΥ δίιο, ἢ 18 
βου ]οιαθηύ ἴῃ Ῥατγαᾶῖβα, Η18 [4}] δπᾶ Ὄσρυϊβίουι ἔτοσι (86 ραγάθῃ. ΤῊ]8 
15 ΤΌΠ]Πονοα Ὀγ δὴ δοοουηΐ οἵ Αἀδιηβ ἀοβοοπάδηίξβ ἰο Νοδίι, ἴπ ΤΟΒΘ 
πὴ (οὐ ἀοίουτηϊποα ἰο ἀδβίσου τθη ὈΥ͂ {86 ἀδίασο, δηα ἰο Βρδ.Θ 
τὶρμίθουβ Νοδῇ. (1.---ν.) 

2, Νοβὴ 15 οοιηγηδηϑα ἰο οοπϑίχτιού ἃΠ ὐΐκ ἴῃ 1 Οἢ ΒΘ ἀπα 18 

1 Περὶ ἀρχῶν, δῖνα 1)6 ΡΥἱποὶρ 18, 110. 111. 6. 2. Ρ. 274. οἅ, Βοἀορθμηΐπρ,. 
2 Οοᾶοχ Ῥ)βουάοριρσταρῃτμδ, Ρ. 885. εἐ δέρῃ. 
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ἈΥΑΙΥ 5μου 4 Ῥ6 φγοβοσυθα ἴτοτα {πΠ6 ἀδνουσίπρ' οἱοπλομύ, ἐοροίμοῦ 
ἢ {Π6 ναγῖουβ οἶάβ8θ8 οὐ ϑῃ1γη 815 τ ἰοῦ σου] οὐ 1886. ῬΘΥΙΒΒ ἴῃ 
116 ψϑίοσβ Αὐοσ ἐμ6 Ποοά, {π6 ἔλοῦ οὗ Νοδῃβ ἴῆγθο βοηβ θϑῖπρ {86 
Β016 αὐμοῦβ οὗ ἐδ6 βοροομῃὰ σουα 185 πθη ἰδ οΥ βἰαίθα. ΤῈο 
ῬΑ τ ΓΟ Ῥτγράϊοίβ {π6 ἔαῤατο ἰαίθβ οὗὐἠἨἠ ἁ {πϑῖ} τοϑρθοῦνθ ἀθβοοπαδηίβ. 
ΤῊϊ5 15 [Ὁ]ονοα ὉΥ ἃ τοῦ ρϑῃραίοριοα! ποίϊοα οἵὗὁἨ {86 ἱπητηθαϊαίθ 
ἀοβοοπᾶάδπίβ οὐ Νοδὶμ᾽β 5018, σοι ργθῃθπαϊηρ' οογίαϊηι δύο 5 οὗ σ ΒΊ0 ἢ 
ΤΏΘΥ πγοῖ6 {86 Ουμοτ8. ΥΥο πᾶν ποχῦ δὴ δοοοππῦ οὗ {8Π6 Θοη βίοι 
οὔ [π6 ὁπ8 ἰδησιᾶρα ἀημα {πΠ6 οοπβοαποηῦ αἸΒρουβίοῃ οἵ τηϑη]εῖπα, π1 ἢ 
8 ᾿ἰδὺ οὗ ΒΒθη᾿Β ἀδβοοπαάδηίβ 1ῃ {86 11π ἴγομλ πιο ΑΡΥΆΠδτὰ Βρυδηρ. 
γἹ].---Χ].) 
᾿ 3. Τὴ βῬΘΠΘΓΑΙ ΒΙΒΙΟΥΥ͂ οὗ ταϑηκῖπηα μανῖπρ θΘ οι σοταρ]ο θα, τγο ἃ16 
παχύ ργδβοηίθα τὰ ἃ ρα ΠΟ] ΒΙΒΌΟΥΥ οὗἩ ϑδαϊηρ' ᾿ἱπαϊν] 1818. Θοτα- 
ΤΔΟΗΪΥ ΟΔ]164 ἐδ6 ΤΡαϊγίαγοῖδ. ΑὌΥΒδμι 15 οΔ]16α οαὖ οὗ τ οὗ {86 
ΟΠ] 4665 πο ὕδηδαη. Τῆ6 τηοϑὺ Ῥγοιαϊηθηῦ ουθηΐβ 'π 15 116 816 
πούϊορα, Βα ἢ 88, [8 βοραγϑίϊοη ἔγοτα [μοὐ, 18 ταϑούϊηρ τι Μδρ]- 
οἰ Ζοᾶοῖς Κίηρ οὗἨ βδθα δου 186 νἱούουυ οὐδοῦ {π6 ἰῖηρ οὗ ϑοάοτα 
δα Η15 811165, {88 Ὀἰγ οὗ 1βᾶδο Ὁπάθυ ῬΘΟΌ]ΔΥ οἰτουχμηβίδησθβ, Αὐτα- 
δι Β 118] θη Β6 τ188 σοτητηδηαδα ἰο ΟΗ͂ΘΥ Ὧ18 ΟὨ]Υ ΒΟ 1π ΒΔΟΙΙΗ͂ΟΘ, 
{16 ἀθαίῃ πᾶ Ῥυσῖαὶ οὐὗὨ ϑδαγδῖ, {π6 τραυτῖασο οἵ 1βδδὸ ἰο Ῥθρϑοοδ, δῃηὰ 
ΑΥΑΠδιὰ Β τηδυτϊδρο ἰο Κούαταη, ΤῊ6 ρδίμγοι αἀἰδα αὖ {86 ἂρὲ οὗ 
17. (Χ11.----χχν. 18.) 

4. στο {86 Βἰϑίοιυ οἵ 15880, ΒΙΟΝ γγὰβ θαρτα 1π Θοπποούϊοῃ τ 
{μαῦὺ οὗ Ὧ18 ἔδίμου. ὰΐ βυδοταϊπδίοα ἐο {π6 Ἰαὐοι, 185 γοϑυμαθα δα 
οομ ϊππθα {11 {π6 ρογιοᾶ οὗ 815 ἀθαίῃ. Τῇ τιοϑὺ Ῥγομιϊπθηΐ ρδΓ]- 
ΟΌΪΔΥΒ ἴῃ τὸ ἅτὸ {π6 δὲτ οὗ ὑνίη8, 4000 δηᾷ Εὐβδὰ ; 86 ῥγο]θοῦ οἵ 
ἘΠ θοοοδ ἰο ἄἀροοῖνα ἴβαδο, πα Ῥγοουτα [η6 Ὀ]οββίπρ' ἴῸΓ «8000 σΒΙΟΣ 
τγᾶϑ ἰη θη ρα ον Εβαθ. ΤῊ]Β 15 [0] ονγοα ὈΥ «Δοο 5 ἀδραγύαχο 1πἴο 
ΜΜεβοροίδτηϊδ ἴο δῖβ8 Ὧπ016 1 Όδη, ΠῚ5 ταδυυῖαρθ, 18 σοίασῃ ἰο (ὐδηδδῃ, 
ἢ18 τηϑϑύϊηρ' πεῖ Εἰδαι, δὴ ὈΠΠΔΡΡΥ ουθηῦ 1π {86 118 οὗ Τόπ8} ἢἷ5 
ΟὨΪΥ ἀδαρ θυ, 818 τοιηοναὶ ἰο Βοίμοὶ, {π6 ἀρθαίῃ οἵ ᾿βδοῇβὶ, δὴ 8ο- 
οοαπί οὗ ἔμ6 ἂρ δπα ἀδαῖῃ οὔ Ἴβδδο, δμα ἃ σοπθδὶορίοαὶ [8016 οὗ Εἰβαιὰ Β 
ἀεοβοοπαδῃΐβ. (Χχν. 19--- χχχυῖ. 43.) 

ὅ. ΤἊῖθ ἰδϑὺ ραγὺ οὗ ϑηβθβϑὶβ οοῃέδϊηβ ὑπ6 βαρβοασθηύ βίου οὗ 
8000 8πα 815 ταῖν Ὁ} τμ6 ἄρα οὗ Φοβορῃ. Οπὶπρ ο ὑμ6 ΘΏΥΥ 
οὗ δῖ85 Ὀγοίβγθη, ὀχοϊθα ὃν {86 ἐδ που 8 ἀπάσθ [ὉΠ Π688. ΤΟΥ ἐΓΟΒΘΡΏ, 
186 Ἰαύου 18 ΤΆ θη ἰοὸ Εἰσγρύ δπᾶ 8014 ἰο Ῥοῦρμαυ. ΤῊΪΒ 18 [Ὁ] να 
Ὀγ {86 οοπαποῦ οὗ πα δὲ τι τοβρϑοὺ ἰο ΤἌγλαΥ ; ἃπα «ΠΟΒΟΡ ἢ Β ῥὈΓΟ8- 
ῬΟΙΙΥ͂ Δα Ἰτηρυϊβοησηθηί, Ἠᾶδ 15 ἀβ] νογθα, Ῥσχοταοίθα ἴῃ {μ6 οουτύ οὗ 
ῬΒΔΥΘΟΝ : 818 Ὀγοίμγθη οοιηθ ἰηΐο ἐμ6 ΘΟΌΠΊΓΥ ἴο ὈῸΥ ΟΟΙΏ, 0 ΠΟΤ 
οα {861} βθοομᾷ νψ᾽βὶῦ ἢ6 σϑυθα]β Ὠϊπη50 1, «8000 ὀοίηθθ ἄότῃ ἴο 
Ἐρσγρύ δῃᾷ βού]65 [μοῦ ψ τ 15 ἔδυ γ, ργοπμοῦποθβ ργορμϑίιο 01688- 
1ηρ8 ΟἹ. Ὦ1Β Β0η8, 84 ΘΑΙΤΪΥ ΒΌΤΥΘΠ 615 Π185. 808] [0 ᾿ϊπὶ Ὅ7Π0 βάγο 10, 
ἨΙ8 Ὀοάν 15 ϑιιθα!πηθᾶ, δηα ἱπίουτϑᾶ ἴθ ὕδπδαπ. ΤΗ18Β 18 βυσοθοαρα 
ὈΥ ἰμ6 ἀθϑίῃ δπᾶ Ῥυχίαὶ οὗἨ Φ“Όβθρα, τι τ ΒΙοΒ {π6 ὈΟΟΙΚ ΟἰΟΒ68. 
(χχχνυι!.---], 

Αοοογχάϊηρ' το {πὸ ἀ8π8] οοτηρυίαίίοι οὗ {ΐτι6, {88 ὈοΟΚ οἵἩἨ (ἀϑπϑβίβ 
οοηΐαϊηβ (μ6 ἰδίου οὗ δρουῦύ 2869 γϑαγβ; δυῦ δοοοιαϊηρ ἴο [Π6 
ἸΑγρθι γθοκοπίηρ οἵ Η]68 3619 γεατβ. [ὑ 18 ᾿αύξευ ἰο 8146 Ὀγ {86 
ΟΥΤΆΘΥ, βίποα ἐπ6 Ῥαβὶβ οὴ π οι ἐπα Ἰαίίου 15 Του πα θα 15 ᾿ΩΒΘΟΌΓΘ, 



δ70 7Τηϊροσμοίίοη, ἐο ἐδε ΟἹά Τοβέαπιθηξ. 

ΤῊ ἢτθὲ ἔμγοα ομαρίοτθ, τ ἰοΒ οοπίαϊπ 8 ἀθβουιρύϊοη οὔ ἐπα ὄγθα- 
ἰἴΐοη ἀπά [81] οἵ πιδῃ, μᾶγϑ ρίγβῃ τβθ ἴο τηυοῖ ἀἸβουβδβίοθ. ΤῈ 4868- 
ἰίοη τ βοίμον (Π6Ὺ ἅτ ἰο θ6 υπάοτιϑίοοά ἴπ 8 [1ἴογὰ} ΟΥ̓ ΔΙ]Θροτνῖοδι 

Β6η86 [68 θ66ῃ ἀοραίοα τι στοαῦ 811} ἀπά νϑβθθαθποθ. Οπ {Π6 ὁπα 

μαπᾶ, 1 πᾶ Ὀδθῃ δῇμτταβά, ὑμαὺ [Ππ6 ΘΟΒΙΙΟΡΌΠΥ 18 Ἰποοπβιϑίθπέ στ 

[8Ἀ8. ΘοποΙαδίοηβ οὗ τροάθγῃ βοίθποθ, θϑρθοίδ! ἢν γι ροο]ορίοαὶ ρΒθπο- 

τπθπᾶ: ΜΈ816 οογίαϊπ ραγύο Αγ ἴῃ Εὐγοῖβ ὑοπιρ θίϊοη. ΟΥ̓ {Π6 Βεγρϑπῦ 
16 ᾿ποχρ 6806 ΟΥΓ ἱπαρτΌ θα 016 ὁπ. {π6 Βαρροδίθιομ οὗ 105 Ὀθίπρ' Βιβίο- 

τοὶ. Οἱ {88 οἴβοσ μηᾶ, 1ξ 18 οοπϑιἀδγθά ΒΙΡΆΪΥ ᾿πηργο 8018 {μοῦ 8ῃ 

ΔΙ] οσοτῖοα ἀοβουρέϊομ ββουἹά θ6 ργθῆχϑα ἰο δπά ἔοσπα ἃ ρατῦ οἵ {86 
ἸῖτοΓα] ἰβίοσυ τ ΒΟ ΠΌ]Πονβ; τ 8116 {Π6 Νοῦν Τοβίαπιθπύ οοπίδιηβ 

ναγϊδιβ ἈΠ ΒΟ η8 ΟΥ ΓΟίθγθ μοθθ [0 Π6 ογϑαΐομ, ἰθιηρίαίίοπ, δπᾶ [8]], 

παρ  γίπρ {πᾶῦ ΤΠ6Υ τὸ ἐγμῖψ ἀπά ργορογίῳ ἀθβοῦρθα, Τῃ6 οομλοῃ 

γίθν 885 αἰ γαγϑβ θθθη, {παῦ {μ6 Ομαρίοτβ 1π ατιϑϑίϊομ ργθβθηῦ ἃ Πἰῤθγαὶ 

δοοουπΐ, ἴῃ φαΐῃ Ῥγοβθ, οὗ {π6 οτἱρίη οὗ {86 παπιδῃ τὰοθ πᾶ ἢ 61: 
(1. ΤῊϊ5 15 {πΠ6 τοοτα παίαταὶ δηα οὐυϊοῦβ ᾿πἰθυργθίδιομ, Βα ἢ 88 

του] θ6 δρῦ [ο βύγ1Κ6 8ῃ ΟΥΔΙΠΑΙῪ τϑϑᾶον οὗ [88 Β1016. [π ἀθοιαϊῃρ; 

βούνσϑοη {μ6 ταυίμῖο σῖθν δπα {π6 ῬυΓΟΙΥ ΠΙβύοτΙοα] οΠ6, ὑΠ6 0 15 πού 

τ ἢ ῥτοοῦ οὐ διρυπλαπῦ ἰο τοϑῦ ἀροβ. Μοβύ ἀθσωδῃ ἀἰγῖπ88 δαορῦ 

[π6 ΤΌΥΠλΘῚ, ουθα {μ086 οὗ γϑῖν ἀμογθηῦ βοθοοϊβ. Οδ {π6 ΟΠ γΑΓΥ, 
ἘΣΗΡΊ ΙΒ [ΘΟ] ορίαπβ δάμουθ (0 {88 ἰαὐδογ. ΤΤύ 15 ἔσιιθ ὑπαῦ ἃ ἔδυ 1ῃ 

(815 δου ΠίΓΥ μᾶνο δἀνοοαίοα {Π6 ταν ὑμῖο οὐ ΔΙ]ΘρΌτΙοαΙ νἱθν ; Ραύ {πο Υ 

Βαγα βϑϑὴ ομιϑῆν οἵ {π6 {Ππ|{αγῖϑῃ ρϑιβαδβίοπ, ΓΒ 086 Θχοθρίομ 

οὗ Θεά4ε5. ὙΥ̓μαὺ 5 μοὶρϑᾶ ἰο δχοϊμαθ {μ6 ταγίμις ἔτοια ἘΣ ΡΊ5ἢ 

(ΠΘΟΙΟΡῪ 15 [μ6 ποίϊομι βου θᾶ ΟΥ̓ πηϑηΥ (0 πιγέλιμδ, 88. Ἱποιυρὰ τ 

τηραηῦ ζαῤῖε οὐ Ποίίοη, ἃ ριγ ἐπυθηζίοη οὐ {π6 ρατῦ οὗἁἨ [86 βαογθᾶ 

πεϊίοσ, Βυΐ {π18 15 ἱποουσϑοῦ,, ΤΏΘΘ ἃ16 ταγίῃβ δὖ {π6 Ὀδβ818 οὗ 

«ὨΙΟΒ ἐγατῃ ἀπά ΒΙβίουυ 116, ΨΒΙΟᾺ ἀγὸ Ὀ.1]0 ἀρ οπ ἃ ἰουπαδίϊοῃ οὗ 

768] ὨἰΒίοΟΥΥ ; δπᾶ θυθὴ Κποθδὶ ἀοβθϑ ποὺ ἄθην {πμαῦ {Π6γ6 ἀγὸ Ββύοτ!- 

Ὁ] δἰδιηθηΐβ ἴῃ {Π6 ταυίμῖο νἱθν ρίνθῃ οὗ {86 ρῥυϊτὔνο τα οὗ τηδη- 

κιθᾶ. Ηδᾶ δα δπᾷ [ιῖ8. οοιῃίγγυηθη θ6 6 1685 αἸβροβϑα ἰο ἢπά γι 

οἰδιηθπίβ οὐ ἐμο τὰ ἀπᾷ {μ6 ιἰβίουϊοαὶ ἴῃ (ἀθῃθβίβ, {μον σου] μᾶνθ 
λόγο δῇδοίμδ]Υ οοτημηθπ θα {ποῖ} Βθη πηθηΐβ ὑο {Π6 ο8]π} αὐζθπίιοῃ οὗ 

παραγία] ἱπαυΐτοτβ, Υγ6. Ὧο ποῦ {πἴπκ {πᾶὺ {π0 απθβίϊομ 18 ὁπ οἵ 
ἐπαῦ νἱτα] ἱπηροτίαποθ ὙΙΟΝ ΤηΘΠΥ͂ αἰΐδοι ἰο 106, 1 τὸ Ῥ6. ΠΕ]4 {παΐ 
Οοα ογραίθαᾶ τηδη δὖ γϑί, ταδ]6 δπα ἔδιμδὶθ, 1 ἸΠΠΟΟΘΠΟΥ͂ ἃπα ΠΔρΡὈ1- 

π6Β8:; δηᾶ ἰμαὺ {Π6 0 [611] ὈΥ͂ ὑταμδρτθδβίηρ Π18. Θοχημηδηα, Θηὐθ1}1πρ; 

ΤΩΪΒΟΥῪ δα ἀθϑίμ ὁ. 811 {861 ροβύβυιυ, 10 15 οἵ Π10{16 τηοπιθπῦ ἐπ τολαΐ 
γαγεϊσμῖαν πιοάθ [8688 ἔλοίβ 6 ἀθβουρϑᾶ, ὙΥ̓ΒΘΒ 6 {μοῪ Ὀ6 οἰοιμθᾶ ἴῃ 
8 ΔΠΠΘρΌΥΙοα] ἄγθ88. οὐ ποῦ, τηαύοτβ {{{10, ργονι θα ἐΐθ Κιοί8 Ὅ6. τϑοορ- 

τἰβοᾶ, Α τσ πο παυγαγο τηΔΥ ΠᾶγΘ ἃ γεαΐ, ᾿ϊδίοτσα! ὈαΒῖ8β. Απά 
50 ἴπ {π6 ργββοπὲ ᾿πβίδποθ ΤῊ6 ΑἸ ΠΥ ογθαίθα 8}1 [Πϊπρ8 ουΐ οὗ 
ποίμίηρ᾽ ; 86 ἔπγπιΒῃ8α {86 τοῦ Ἱᾶ τι} 105 τυ] πα ΠΟ οΥθαίαγοβ ; 

δ ἐουιηθᾶ ταϑη ἴῃ Η15 ΟΠ Ἰη8ρ6, ἃ Πνηρ ταύϊοηδὶ ογθαύαχθ, ΠΟΙΥ ἴῃ 

ἐπουρμύ δηᾶ [86 ]1πρ; τηϑῃ 788 ἰριηρίοα οἵ 6ν1] δηά [81] 1ηΐο βἴῃ; 1π 

ΘΟμΒΘαΌθη66 οὗ ΜΈΙΟΝ μ6 Ἰοβύ Β18Β ῬΟΓΙΟΥ οὗ ομαγδοίθι πα νγὰβ ἀοοχηθα 

1ο ἰοῦ], {πουρὴ ἃ ρτοαὺ ΠοΠν γοσ τγᾶ8 Ῥγον θα ΤῸ Β18. ἀ 6] ΘᾺ ΠΟΘ 
Οσοὰ {86 οὔγδ6 (0 ΜΈΙΟΒ μ6 θοῦ βαβ]θοῦ; --- (Π686. ἀ΄θ ρστθδῦ 

ἐτατη8 ᾿γίηρ' ἴῃ {π6 ῥυϊμαιθϊνο τϑοοχά, γΒ1Ο ἢ. τηιδύ Ρ6 τηδϊπίαϊ θα, π 

ὙΒαΐονον ΠΊΔΏΠΟΙ 86 παιταϊγα 18 τοραγαθα, τ μοίθοῦ [αὐογα}]}ν ΟΥ 4116- 



Ο» {6 “ϑοοῖ 9.06 θη 6518. δὲ 

ῬΟΤΊΘΑΠγ. ΤΈΉΘΥ ἃγ6 τϑοορ ϊδθα ἴῃ {πΠ6 ΝΘ Τοβίαμπηθηΐ, δπα ργθβαρ- 
ῬΟΒ6 {Π6 προθββιῦυ οἱ γθαθιηρίιοῃ. 

Τὸ ἴθ οἴδηῃ β814, δβ ἴὖ 185 ὉΥῪ Μαυχιοοῖ, {μαὺ {π6 Μοβδῖο παγταίϊνα 
ἴπ {π6 ἢγϑί ἰὮγθα ομδρίθυβ 18 οἰἴμοὺ ΒΟ [τὔογὰ] οὐ Ὑ ΠΟΙΥ 4116ρὸ- 
ΤΊΟΔΙ ---- [μα {μ6 το 18 πὸ τῃθαϊστη ΠΟΙ ΡΠ] οη. 80. ἴοο ΠΥ ΒΊΟΥ 3 
Δα Ηησβίθηθοερ ὃ ἀρρθδι ἴο ὑδ1η]κ, ἴῃ {μοῦ ὙΘΑΒΟΠΙΏΡΒ γ ϑρθοίπηρ' 
{86 βουροπῖ. Βυΐῦ σψ ἅο ποῦ ἰαἶκα {815 νιον οὗἩ {Πμ6 τηδύψεσυ, ϑότὴθ 
Ραγίβ τηϑὺ Ὀ6 8]16ρΌΥοα], οὐμοῖβ ποσὰ]. βόσηθ ἐβίηρδ τῆν Ὀ6 5γτω- 
Ῥο] 1.4] τιϊμουῦ οἴμουβ Ὀαὶπρ 80. ἂἃ σχϑβοῦῦ ἰο ΔΙ]ΘΡΌΥΥ . ΤΔΥ Ὧ6 
᾿΄ἀοίδπαοᾷ οα {π6 ρτουπᾷ οὗὨ πϑοθββιῦυ, οὐ Ὀθοϑιβθ {π6 1106 78] ἸΏ γΟΙΥ6Β 
ἸηΘΧ τ 6816 ἀΠΠοα] ἐγ. ΑΟΟΟΥΙΠΡΊγ, τηϑὴν {μῖηΚ ὑμαΐ ἐδ6 56γρθηξ 15 ἃ 
ρσυταίζνα πᾷ βυταθο οαὶ πᾶταθ οἴνθη ἰο ϑαΐδῃ ἀρατύ ᾿τῸστὰ 8 δμϊτηδὶ 
Ῥαϊηρ' αϑθα 88 δὴ οὔρϑη, τψιμουὺ ἀοϊηρ ν]Ο]θποθ ἰοὸ {86 [1678] ᾿πίου-- 
Ῥγοίδοη οὔ [16 τοϑὲ οὗ {86 πδυταῖνθο 16 Ἰπίουταϊχίασο οὗ ἴμ6 
Ἰογὰ] δηᾷ {π6 βρυγαίνα 15 Θοσσθοη ἴῃ ϑουιρίασθ, Ηδποθ νγ6 δῖον 
ταῦ ἐπ Ἰρδαϊηρ' ἔδούβ ἀγα ποὺ πρατθα ΟΥ̓ ΒΌΟΙ 85 ΒΒ Πη6 ΔΙ]ΘΟΌΥΥ 1Ὲ 
ΒΟΙΉ6 ραγίβ οὗ {88 ἀθβουιρίίοη ; ἃ5 ἴῃ {μαύ οὗἩ {6 ἰοιαρίαίίοι, πα {Π6 
ἀσθηΐ ΘΙ οΥϑα 1η 1{, 
ΤῸ 15 τὸ αἰβραταρϑιαθπῦ ἰο {Ππ6 οὐ α  Π1ὺν οὗ {π6 δοοοαηῦ ὑμαῦ {86 

γΥΙΓΟΣ ἀθβουῖ 68. ῬΠγ 8108] ρῃμθπολθπα ᾿π {86 ρορυΐαι ἰδηστιαρα οὗ ἢ18 
ἄδγ τοβρβοίϊησ ἰβθὰ. Ηδ βρϑᾷᾷκβ οὗ ἔμϑῖὰ ορέξοαϊϊῳ, ἃ5. [ΠΟΥ ἀρρβϑαγϑα 
{πθπ ἰο 8δῃ ΟὈΒΘΙΥΘΥ, ποὺ δοοογάϊπρ' το {Πῃ6 ῬΥΠΟΙ0168 οὗἉ οχϑοῦ βΒοίβῃοθ. 
Τὸ νγαβ ποὺ 18 οὐ͵δθοῦ ἰο πηίο]α βοϊθπῆσ ὑσαΐα, θαῦ το]ριουβ ἀοούτιπθ.. 
Ης νψὰβ ποῦ ἃ πδίυταὶ ῬὨἸΠ]Οβορμου, θυὺ ἃ το ρίουβ ὕθϑομθν ταλβθά ὉΠ 
ἀθα αυδ] 1864 οὗἩ (οἄ ἴον (88 ρατροβα οἵ ὀοῃνθυιηρ τλογὰ] δηα βρισιῦπα! 
Ι4θαβ ἰο {π6 96 ν)7ὺῖ8 δηᾶ ἰο {π6 νοι]ᾶ αὖ ἰασρθ. Ἡθποθ στϑαῦ Δ ΧΙ υΥ 
πορα ποῦ 6 ονϊποβά 1ῃ τθοοπο]πηο 815 βίαίθιηθηΐβ τὺ [86 ΘΟ0η011π- 
ΒΙΟΏΒ Οὗ τηοάογῃ βοίθημοθ Αβίχσοποιων ἃπᾷ ρΘΟΪΟΡῪ ΤηΔΥῪ 6 ριοβθουίθα 
Ὀγ ἐποῖν τοϑροοίίνα νοίαυῖθα τι ποὺὺ ᾿πιριιρηπίπρ' {π6 τϑοοτᾷ ἴῃ (θη 6818, 
Ὀδοδᾶσβα Ὁ χὰ ποὺ τηϑαπί ἰὸ δ6 ἃ ΒοΙΘῆο οΠ6, ΘΟΠοτηθα ἰοὸ [86 
σανίδι ΘΟΠΟΙ αβῖοηβ οὗ πϑίθταὶ βοΐθμσθ 45 [Π6Υ σοῦ ὅο Ὧ6 ἀθγο]ορθᾶ 
ἴθ ξαΐαγα {ϊπ|686. ΤῊΘ ὙΠΟ π86α {π6 Ἰαπριαρα οὗἁὨ Π15 {ϊπη86 ἃ5. ἢθ 
Βῃαγϑα {π6 146ι5 {μη ουττοηῦ, οἾ586 6 σου] μὰν Ῥθθῃ ἀπιη 6 }ΠΡ10 16 
ἴο ὑποβ ἴογ στοὰ Π6 γὰϑ ρυοιηρίθα ἰο οοιαροβα 818 ΒΙΒΙΟΤΥ ἴῃ [ἢ 
ἢγϑῦ τηβίϑησα, 
ΤῈ αὐοβου τοϑρθοησ ὑπ6 Πιβίοσϊοαὶ οὐ τωυίμῖοαὶ ομδγδοίοσ οἱ 

{π6 φανοῦ ομαρίοσβ οὐ [86 ὍΟΟΚ 15 ΟὨΪΥ 8 ραχὺ οὗἩ {Π6 τλοτθ. φοπογαὶ 
Οπ6 τοϊδϊίπο ἐο ἐμ οοπίθηίβ οὗ {86 σμοῖ86. Πθγθ ΟρΙ ΠΙΟἢ5. ΓΘ 
ἔουιαθα δοοογυάϊηρ ἰο {π6 ἀοοίγχίηα! γίθτγβ οὗ ὑμοβθ σγῆο αἸβοῦββ [86 
Βα ]θοῦ. ϑοιηθ, 85 αΐκθ, ὕοῃ ΒΟ ]θπ, ὅζο., δβίστα ὑπαῦ 411 {π6 οοπ- 
ἰοπίβ οὐὗἩ {86 Ῥοοῖς αὔθ ἀπ ϊβίουϊοαὶ ἀηα ταν ὑμο]ορίοαὶ ; οὔμουθ ἀρϑῖπ, 
8 ΤΌΟΘΙ δηα Καοθοὶ, ἐμηῖς {πᾶῦ {Π6 ὺ γῇ ᾿πύθυνουθη γι ἢ ταγίμιοαὶ 
Θ᾽ ομηθηύβ, ὙυΒ1Οἢ. οδπ Ἠ6 βοραταιοα ἔγομα [86 Ὠἰδύουϊοα! ; Ὑ78116 ταϑηΥ, ἃ8 
Ἡδηρβίθηθοτιρ πᾶ Η δ νογηΐοῖς, ρογοοῖνθ {πγουρβουῦ 8 οοπβιβύθηὐ ἀνα 
ὉΓΌΪΥ ἰβίοσίοδὶ ἴτρσθβθι ΤῈ6 ἰδύίοι 75. Υ τοηλατκ8 ἰηαὺ “’ (61 6818 
ἰβ ἃ ΒοοΙκ σοπβίβεϊηρ οὗ ὑπο οοπίταβθπρ ραγίβ. ὙΠῸ ἢγβὺ ρατῦ ᾿πίτο- 
ἄμποθβ ὰ8 ἴο {πΠ8 ργϑαΐθβε ργόθίθπιβ οὗ {π6 μυταδῃ ταϊπά, βυομ ἃ8. {16 
ογθαίάοη απ [86 [Ἀ}1] οὗ τβδῃ ; δπᾶ [μ6 βθοοπμᾶ, ο [16 αυϊοῦ Βοϊυπ46 οἵ 

1 ἩϊβίοτΥ οὗ Ηϊηἀοβίδῃ, νοὶ]. 1, Ρ. 569. 2 ΠΒοοϊορ οὶ ΟΣ ΚΒ, νοΐ, ν. Ὁ 17. 
8. ΟΠ ΥἸβιο]ορίο, νο]. 1. Ὁ. 26, 6ἔ δοᾳᾳ. 
ΎΟΙ,. 1. ΡΡῬΡ 



578 Ζιϊγοάμοίίοπ ἰο ἐμε Οἰά Τεεέαηιομέ, 

8, 5108] Δεβηοά οἶτο]α οὐ ΤἈτα11165. [πὸ {π6 ἔογαθῖ, {Π6 τηοβῦ βΌ]1π|6 

Δα ψοπάογα] ουοπίβ ἀτὸ ἀοβου δοᾶ πῖία ΘμΉ]αΠΠκ6 βιταρ μον ; {1116 

ἴὰ {86 1αἰύαυ, οα {86 οοπίχασυ, [π6 ταοβῦ βίταρθ δα οογλτηοη ΟσΟαγ- 

ΥΘΠΟ6Β 8.6 ἰπίουσονθα ὙΠῺ 1ῃ6 Βυθ}παϑϑύ Ὁπουρ 8 μα τοί! 0}8, 

τομάουϊηρ' {Π6 5181] ξΆΤΩΠΥ οἶγο]6. 8. ὑΧ8016 ὑγου]ᾶ ἴπ ὨΙβίουΥ, πα [86 

Ῥυϊποῖραὶ δοίουβ ἴπ 10 ῥχγοίου ρεββ ἔου ἃ Ὑ}016 πιδῦ!01, Δ [ῸΓ 811 ὑ1Π168. 

ἼΠ6 οοηέθηΐβ ἴπ ρΈΠΟΙΓΑΙ 86 Βέυ] 0]γ το! ρίουθ,. Νοῦ {μ6 ἰθαβϑῦ ὕγϑϑθθ 

οὗ ΤΥ ΒΙΘΥΥ ΔΡΡΘΑΙ͂Β ἴῃ 10, (ΟΠΒΘΑΌΘΠΕΪΥ {Π 676 ΔΤΘ ΠῸ τηυίῃϊο] βίαξθ- 

τηϑηΐβ, Βϑοδαβα ὙΠδίθυου 18 του βίοι! ὈΘΙοπρδ (0 του Βο]ορΎ, δηᾶ 

Οδπϑδῖβ θ]αἰ μη ΒΒΟΥΒ ΠΟΥ ὙΘΙΥ (ΔΓ τοιποίθ {πΠ6 ΠΘΡΥΘῪ τηο66. οὗ 

ἘμΙἸκίτρ' τταβ ἔτοτα την ἐΐοα! Ῥοθίσυ, σβίο ταῖσαῦ Βαγο ἔουμπα δτηρὶθ 

ΟΡΡογαθ ΠΥ οὐ θεΐπρ Ὀγουρμῦ ἱπίο οἷα σΠΘα 186 νυῖοῦ Ὀδθρδῃ [0 

βκϑίοῃ [π6 ΘΑΥΙ͂Υ ἐϊπι6 οὗ {88 ογοδίζου, 10 18 ἔταθ {πδῦ {116 ΠΔΡΤΑΌΥΘΒ 

τ ἔγαυρμί πῖρῃ πομᾶδθτβι Βαὺ ῥυῖπηθναὶ ΜΟΠάΘΙΒ, 186 την ]] 08 

ἄδϑαβ οὗ Θοᾶ, ατϑ {μ6 γϑῦῦ βυδή)θοῦ οὗ (ἰθμϑβῖβι Νόπθ οὗ ἴμε86 σοπ- 

ἄδχβ, μονγανοῦ, 68 ἃ δηίαβίιοα! ἹΤΩΡΓΘΒΒ, Δ {μοῦ 15 ΠΟ 561688 

ῥγοδιρα τ οὗὨ μβθηι. ΤΉΘΥ ἀγα 41} ροποίγαίθα δηα οσοηπροίθα ὈΥ͂ Οῃ6 

δουοι ἰοαδίηρ' άθα, ἀπ ἀγὸ 411 τοδίβα ἴο [86 ΘοθηΒ6] οὗ αοά ἴον 

1π6. βαϊναίζοι. οὗ τοᾶῃ. ΤῊ ὈγΪποῖρ βη6 48. Σ8 ᾿υβίσουβ Ὀθδτη8 

{πτουρἢ {μ6 τ μ016 οὗ (ἀθηθβίβ ; ὑμϑγϑίοσ 086 ὙΟΠαοῚ5. {μουϑὶη το θα 

ἍΤ 45 Π{Π|Π6 ἰο Ὀ6 δβουϊθοᾶ ἰοὸ ἐπ6 ἱπυθηίίζοη πα ᾿πηδοὶδί!οη. οὗ τηδπ 

48 1886 τΠΟ]6 ραπ οἵ Οαοἂ [0Υ Βυταδη βαϊναίΐοθ. ΤῈΘ ἰουπάδίιοῃ 

οὗ {μ6 αϊγίπο ἐπδοοσδίίοαὶ ἱπβψαξίοηι [πτονΒ ἃ βίτομρ ρα ἀροπ {86 

ΘΑΙῚΥ ραίυαγ θα] ἐΐτηθα : 1π6 στϑα!ὐγ οὗ [86 ὁπ6 ῬγΌΥΘΒ 188 τϑα αν οὗ 

{μα οἰποῦ, 858 ἀθβουι θα 1ῃ (ἀθη6818.᾽} 

Τμ6. ΒΟΟΚ οὗ ἀἰϑῃθβὶβ οοῃίδϊμβ βοτὰθ ἀϊσοοῦ Ῥυορἤθοῖθβ ΘΟ ΠΟΘ ὨΪηρ; 

ΟἸχϊβί, δ ἴῃ 111. 1δ., χἢ, 8., χυ πη], 18., ΧΧῊ, 18.; ΧΧΥΪ. 4., ΧΧΥΠ]. 14., 

χ]χ. 10, 
ΤΉοβα το μοϊά ἐμαὺ ᾽ὸ τγὰβ πυϊψίοη ὈΥ Μοβββ ἀἰβον δρουῦ 186 πιθ 

«οἤόηι ᾿6 οοιῃροβοᾶ ἴ. ΤῊΪΒ τγαϑ ἠο 6 Ἔχρθοίθα, βίποβ ἴῃ {Π6 ΔΌΒΘΠΟΘ 

οὗ 811 ἀαία ἔοσ ἀοίουτηϊἴηρ' {π6 ρουϊοα 1π ΗΒ 11{8, γχ8 ἃ. 16 ΒΡ [0 Τλθγ8 

οοπήθοΐατθ. ὅβϑόπλα {π|π|ς, σι ΕΌΒΘΡ 8, ὑπαῦ 10 ψγὰ8 συ θη γ 8116 Π6 

Κορῦ {μ6 ἢοοϊκβ οὔ 8 ἔμ μι γ-ἰπ-]ὰνγ ἴῃ {Π6 Πἄογηθθ5 οἵ Μιαϊΐαῃ : 

ΠΉοΔοτοῦ δηᾶ οἰμοῖβ βῦρροβ ὑμαῦ 1 σγὰβ πυυϊύθη δῆλον (μ6 Ῥγο- 

τηυ]ρϑίΐοι οὗ [88 αν ἔγοτηω Μουηῦ δἷπαὶ; ΜΠ186 8 τηϊγα Ἀγρού 6818 

[ια8 θβθϑθῃ ριοροββᾶ ὈΥ βοπιθ Ἰβαγποᾶ «6078, {πᾶ (ἀοά ἀϊοίαἰοα ἴο Μοβοβ 

411 [η8 οοπξομίβ οὗ {π8 Βοοῖκ ἀυτίπρ' [μ6 [ΤΟΥ ἄαγΒ ᾿6 Βδᾶ ἱπίθγοουσβθ. 

ὙΠ [μ6 ΤΙ οα 5᾽παὶ, 8η {παὺ ἴον 18 ἀθβοθηΐ Π6 οομηηϊ{6α {86 

Ὑ8016 ἰο νυϊηρ. 00 οοπ]θοίαγ 65 αΓ6 ὙΤΟΥΓΒ]6Β5, 

ἙΧΟΌΌΞΚ. 

ΤῊ6 ἘΠ16 οὐ {μ6 Ῥοοῖκς γα ἀγθ δοοιβίοιηθα ἴο 04} Ἐχοάτιδ 18 Δτλοηρ' 

{πὸ 568 πον ἼΣΟΥ γ  Πδ. Θαδηιδέῖι, ἐμαΐ 15, ἐλόθ6 αγὸ ἐῆθ παηιθ5, υυ ἈΪΟἢ 

ἅτα ἐμ ἰπτ1] ποτάβ. Ζχοάιις 1 ἀουϊνϑα ἔγοτα {π6 δορύπαριηῦ γϑυβίοπ 

ἔξοδος, α ἀοραγέιγο, Ὀδοαῦβα {86 Ροοΐς παῦταίθϑ {88 ἀδραγύατα οἵ 186 

Τρτδθ 68 ἔγοια Εργρὺ. [ὑ 18 αἰν4βα Ὀγ {π6 «6 γ]18 1ηΐο οἰθνθῃ γαγ- 

δ οί, ΟΥ ἸΔΥρῸῦ Βθοίοπβ, ἃπα ὑπθηΐγ-πῖηθ δεάαγίηι ΟΥ̓ ΒΙΏΔΙ]ΘΥ ΟΠ68. 

Τὴ οὖν ΕἸΠΡ 58 ΒΙ10]68 {πο γ6 1.6 ΤΌ οΠαρύθτβ, 

} ΚιιοΒ Ογοϊορααϊα, αὐτί, (ἀθμοβίΒ. 



Οπἡ ἐλε ΜΒοοῖ 9 Εποάμ. δ19 

ΤΊ ῬοοΪς τ θοϊνοβ 1056} το {γα 6 ῥᾶγίβ, νἹΖ. : 
1. ΤῊ ρῥταραγαίΐομβ τηϑᾶθ ΦὉΓ οδυυγιηρ ἰηΐο οἴἴΐϑοῦ [ἢ 6 ῬτΟυ 868 

τηδαδ ἰο {π6 ραΐγατομα. (οἰ. 1.---χῆ, 28.) 
11. Τα. οοπάποίπρ οὗἨ Ι8γ86] οαὖ οὗ Εσγρύ ἴο ιπαὶ, (Χ11. 29--- 

ΧΥΤΙ. 
1171. ΤΠ οβία Ἰβητηθπὺ οὐ ὑπ6 ὑπϑοούϑου. (ΧΊΣ.--- ].) 
ΤΉΘβ6 Ἰθδάϊησ αἰ ν]ΒΊΟΠ5 τηδῪ Ὀ6 ΤΟΒΟΪ θα ᾿πίο {{Π|0 [Ὁ] ]πηρ' ΡαΤίβ. 

ῖ. ΤῊΘ ᾿πόύθαβο οὗ 8000 Β Ῥοβίουιυ 8ὸ ὑμαῦ μ6 Ὺ Ὀθοᾶπηθ ἃ ΠΌΙΏΘΓΟΤΙΒ 
ῬΘΟΡΙΘ; {ποὶῦ ὀρρυθββίο ἴὼ Εσγρί; {π6 δυσί δηα σόπαθγα! ρΡγθ- 
βουγαίίϊου οὔ ΜΟβϑβ: 815 οδ ]τηρ Δπα απλ] βοαίϊοπ ὑο 6 {π6 Ἰοϑάον οἱ 
1586] ουὐ οὗ Εργρύ. ((. 1.----οι. 18.) 1. ΤΏ βίθρβ σοι Ἰοὰ ἰο 
[μη6 ἀοϊίνογαποθ οὐὨ 15γ8.6], γἱΖ. {86 βοπαϊηρ οὗ Μοβοβ δη4 Δδῦοπ ἴο 
ῬΒΔΥϑΟΙ,, {{6 5ΙΡῺ8Β 8Π6] ΟΠ 6 ΓΒ ἡ Ὠ1Οἢ ρΥθοθαβα δπηα δοοοιαρδηϊθα {π6 
ΤΔΥΟὮ ἔτοια Βργρύ, ἐορϑῦμου τινὰ {π6 ᾿ἰπδυψαθοι οὗ {86 Ῥϑββουύϑι. 
(τὶ. 14---χῖ, 28,) 11. ΤΠ ἀδραγίασα τἰἈ6] ἢ, ταῦ [86 δυσδηρθιλθηΐβ 
τ Βρθοπρ' [886 ῬΆΒΒΟΥΘΙ 8ηα βδποίάποδίϊοι οἵ {π6 Βχσβύ-οση. (ΣΧ. 29--- 
χη, 16.) ἴν. Τὴ ρᾶββασα ὑπτουρα {μ6 Βοᾶ 8368, {π6 ἀοβίγυοίίου οὗ 
ῬΒΔΥΘΟΙ 8πα Π15 Βοβύ, δπᾶ {π6 ἐδμαηϊδβρινίηρ' οἵ Μοβ68 ἴου {86 ταϊγᾶ- 
Θα]ουΒ 46] σϑύδηοθ. (χἱ]. 17--χν. 21.) ν. 186 Ἰουτηου οὗ {886 [5γΓ86]- 
165 ἐο {86 ᾿ηωουηΐ οἵ (ἀοᾶ, δηᾶ {Π6 αὐγῖναὶ οἵ «“ϑίθτο δὖ {π6 οδΡ. 
ὙΙ ΒΒ ΘΟ 86]. (Χν. 22---χυ].) νἱ. ΤῊΘ ρῥγϑραγδίίομ οἵ {886 ρθορὶθ 
ὈΥ Μοβεβ ἴοσ [86 τϑηθνίηρ οὗἩ {86 οογοηδηῦ πὰ (οί, {π6 Ῥγομιυϊρἃ- 
ἴζοη οὐ ἐπ6 ἔβη οοταιηδπαιηθηΐδ, απ {μ6 7π61018] Ἰατν. (ΣΙ Χ.---χκῖν. 11.) 
νι. Οομηδηᾶθ τοϑροϑοίϊηρ {μΠ6 ογθοίοῃ οὗ {π6 ἐδογμδ 016 οα τϑοθιγιηρ 
{μ6 (4068 οὗ βίοπϑ. (σχῖν. 12---χχχὶ, 18.) υἱ. Α ἀοβουρίϊοι οὗ {86 
ἸΔοΙαίγΥ οὐ {πὸ 1βυδϑινοθ δηα {μϑῖν τοϑίογδίίοη. ἰο {86 αἰνίπθ ἴαυον 
αὖ Μοβεββ ἰηἰογοθββίοη. (ΧΧχ!!.---χχχῖν) ἰχ. Δπ δοοοσηῦ οὗ {π6 
Ῥυϊ]δίηρ πα ογθοίϊΐοη οὗὨ [86 ἰρϑυύῃβοῖθ, ὁ, 6. ἐμ δχϑουίϊοῃ οὗ νγμδῦ 
γγ88 ΘοΙητηϑηαοα 1η χχυ.---χχχὶ, (χχχυ.---  ].) 

Ἑχοάτιβ οοῃίαϊηβ ἃ Πβίουυ οὗ δρουὰῦ οὔθ μυπαάνθα πὰ ἔογίγ- ἔνθ 
γΘΔΥΒ, ὃ. 6. ἔγοιη 2369 ἰο 2514. Βυΐ ἸΚΆ]ΒΟἢ. τϑ 68 1 ἴο σοπίδιη {Π6 
᾿ιἰβίουυ οὗ 860 γβϑαῖβ, ἔγοτη 1910 ἰο 2270 α.μ.' Βινθῦ 88 οὐβουνθα 
{μεὺ ὑποηΐγ- ἔνθ ραββαραβ ἅτ αἀποίοα Ὀγ ΟἸτβῦ δπα 18 Δροβίϊθβ οαῦ 
οὗ 186 Ῥοοΐ ἴῃ δσρύθδθ ψοτᾶβ. ΤὨ1Β 15 ποὺ οογγθοῦ, ὩΠ|655 Ῥδβθασθ8 
αυοίθα ὑπῖοθ θ6 πυμηρογθᾷ 88 χο. ΤῊΘ βϑῖὴθ τοῦ βύοίθβ ὑπαῦ {6 Υ6 
16. πϊημθίθοη σΘΏΘΓΆ] ΧΟ ΥΘΠΟΘ5 ΟΥ Δ] ΒΙΟῺΒ {0 {μ6 Βθη56.2 

ΤΊοΒα το {81ηΚ {πᾶὺ Μοβεβ ψυοίθ {88 Ῥοοῖὶς οἵ Εἰχοάαβ τασβύ τοίου 
0 ἰο ἃ Ροιϊοᾶ βυβρβδαπθηῦ ἰο {Π6 ρἱνίπρ' οὗ {μ6 Ἰανγ ὁπ. Μουμπξ 5Ιηδὶ 
δῃα {π6 ογθοίΐοῃ οὐ {π6 ἰδῦθυηδοθ, Ὀθοδῦβθ ἐβίηρβ οδῃπού 06 ιῖδίο- 
ΥἹΟΆΠΎ τοϊαίθα {11 δέου Ἐπ Ὺ ἰοοῖκκ ρἷδοθι ΤῊ βᾶπλθ οὐλῦ!08. 4180 
Ῥδϊῖονθ {μαῦ ὑποῦθ δῖ βοῖηθ ργϑιοίϊοπβ ἴῃ ἴῦ οὗ συ μιοὶ τῦ τοϊαίθβ {Π6 
ΔΟΘΟΙΡ Βμπιθηΐ, ΤΏυβ Ὁ ἐοσγοίθὶβ {16 ἀο!νούδποο οὗἨ [886 «΄δνὺὺ7ϑ (ὙἹ]]. 
4, ὅ.) Εϊοῖ τγὰβ οἰδβοίθα. Τὸ ργϑάϊοϊβ βοσθ δυθηΐβ Ἡ ΒΊΟΝ σοῦ πού 
[1ΠΠ|6ὰ 111 αὔοσ Μοβϑϑβ ἀθαϊῃ, δβ {μαὺ τοϊδίζπρ ὑο {16 οΘοπαποδύ οὗ 
Οδμδδῃ δηα {πμ6 ἔαξυγα ἀϊνι βίοι οἵ {μ6 14πᾶ, (χν, 14---17., Χχῆι, 22, 
28. 81., χχχ !, 2., χχχῖν, 28, 24.) Απᾷ 8β [μ6 ὈΟΟΙ τϑργοβθηΐβ {Π0 
ἀποϊθηῦ σμαγος ραοχβθου θα, ἀρ! γογοᾶ, ἀπ ῥτοβογνθᾶ, (ἀοα Θχϑγοϊβίηρ, 
ἃ ῬΙΟΥΪἀΘὨ 184] οαγα οὐ 1ὑ, 176 ἅ16 τδιταηίθα ἴῃ ἈΡΡΙΥ]ῺΡ ΤΩΔΗΥ͂ (Π1Ὼ ΡΒ 

" Ηϊ βίον α] δῃ ἃ Οὐ 681] ΟΟπατ ΘΠ ΆῪ οα Εἰχοᾶπ5, Τηἰτοδποίίοη, Ὀ. ΧΣΙ, 
5 Εϊνοῦ Ορογα ΤὨοθο]ορῖςα, [Ο]10, νο]. 1. Ρ. 728. 

ῬῬΡῬΩ 



580 7]αἐροαμποίξοη ἐο ἐδ Οἰά ΖΤεείαριοημί, 

ἴο ἐδο ΟἸ τἰβεϊδη ομυχοῖ ἴῃ ΒΟ ραβϑᾶρθ {μγοιρῃ (815 16 ἐὸ {Π6 
ἩράνΘηΪΥ ὐδπαδη: Θβρθοία ΠΥ 85 δοῖηθ οἵ {88 Νουῦ ᾿Γϑϑίαιηθηῦ τυ ῦθγδ 
πᾶν δα [86 Πἰδίουυ ἱπ [815 τηδηποτ. (1 τ. Σ. 1. ὅο., δὰ Ἠρθτονβ 

ἅ1. 1ν.. ὙΗ1. ἴχ. 
ΤΒΟῸΡῚ τασοῖ μα5 θθθη ττϊζίοπ τοβρθοίϊηρ {π6 ῬΙαραθ8 ᾿ηβϊοίοα 

οῃ Ἐργρί, ἀπ {π6 ᾿πιϊταϊϊομβ οὗ [ποῖα Ὀγ {86 Ἡργρίϊαπβ, {016 Πρ ύ 

μᾶ8 θδθη ἐβγοσται ὌΡΟπ {μ6 ἰταπβαοίίοπβ ὈΥ {μαὖ ταδᾶπθ. Βυγγϑηΐύ Πὰβ 

ΤΩΔΏΥ ΤἈμοῖ68. ἴπ 815 ἰγθαῖῖβθ οη {π6 βαρ ]θοί. ἢ ΤΉυΒ Π6 ΒΌΡΡΟΒΘΒ {δύ 

(Π6Ὺ τογθ δἀαρίοα ἰο ἀἸΒρίαν {Π6 νη! οὗἨ [88 14018 ἀπά ἔλ|86 ροα8 

ἩΟΓΒρροά Ὁγ (μ6 Εργρίδιβ. ΒΥ {86 ἢγβύ ρίαραθρ (πΠ6ὸ ΝΘ νγβ 

τατηρα ἰπίο Ὀ]οοᾶ. ΤΙ 18 ΛΘΙῪ {τὰ6 {παῦ αἰνγίπθ ΒΟπΟυτΒ 66 ρα! [0 

μ6 ΝΊ6, δηᾷ {παὺ Ὀ]οοᾶ τνγὰβ. δῇ ορ]ϑοῦ οἵ δ βουσθηοα ἰο {π6 σγρ- 

δμβΒ. Βαΐ Ηδηρβίθηρογρ {πίη 8 ὑπαῦ Ὀ]οοά ΠδΓΘ Τηθ 8 ΤῸ ΤΠΟΓΘ 

ἔπδη ἃ Ὀ]οοα-γεα οοἰουγ.2 [ἃ {86 βθοομᾶ Ῥίαριιθ, ἔτορβ χοῦ ργοἀαοραᾶ 

ἴῃ ᾿πηπιθηβα πιπηθοῖβ, ΕΥ̓͂ ΜΜΒΙΟΝ τηθδηβ ροίμ ἰαπά δηα σγαΐθυ ὑγῸΥΘ 

ΡΟ]]αἱοᾷ. ὙἼἸΒ6 γίαραθ οὗἁ 1ἴοθ οἂπ Βαγάϊυ πᾶν Ὀθθη ἱπίθηαθα, δβ 

Βιεγϑδοῦ {μίηκα, ἰο τορτονθ {μ8 δρβαγα βαρογβίοι οἵ {π6 Τυργρίδῃ8, 

ὙὙ60 Βο]Ἰονϑᾶ μαὐ 1Ὁ που]ὰ Ὀ6 ἃ στοαῦ ργοΐαπαίϊοη οἵ {88 ἰθιρ 6 ̓πίο 
ὙΠ Οἢ {Π6Ὺ τ γ6 ροΐπρ' 1 ὉΠ6Υ δπίογϑᾶ 10 ὙΠ δυο ΔΗ τηΆ]Οα]68 ὌΡΟΙ, 

ἐμοῖσ Ῥϑύβοῃ ; Ὀθόδιβ {π6 ψγογά ἰγαπβίαίθα 7ΐσ6 ταθᾶμβ σπαΐδ. 110 

Ῥίαρτιθ οὐ Η165 15 Βυρροβαᾷ ἰο τϑίδυ ἴο {88 ρϑα-ἢγ, ἃ ροα τ Βιο ΤΠ6Υ 

ἀγουβϊρροᾶ, δπᾶ τ μῖομ ὑππ8 Ὀθοῦπηθ μον ἰοσύασθ: Ὀαΐ {π6 ἔϑοὺ 88- 

ΒΆΙΩΘα 5 ααθβϊοηδ]6. ΤῺΘ βδαῖὴθ οὈβθυγδίίοι ΔΡΡ]165 0 ἴπ6 ποχύ 

Ῥίαριο, {πᾶὺ οὗ 186 οαὐ]6. 7565 ἅτ6 δββίρτιϑα {π6 ἢσβὺ ρ͵δοθ ἴῃ 086 

δπιπηδταίίζοη οὐ {86 διαϊπιαΐβ όσα 086 ρίαραθ βμου]α 561Ζ6: 8η6 τ 

ο ποὺ Κηον (μαῦ ἐμ6 Εἰρυρύίαπμ8 ὑγουβμιρροα μοῦβθθ. Νειίμον οδῃ 10 

ΡῈ ββονῃ ὑπαῦ (88 ρίαρτιια οἵ Ὀο118 νγαὰβ Ἰηὐϑηθα ἰο Βῆου (86 νϑμῖΥ 

οἵ {πεῖν ροᾶβ. δγοῃ ἃπᾶ ΜΟβββ ὑγχοῦθ Θοιατηθη 664 (0 (κα 85:68 οἵ 
[86 ἴγηβοθ, δηᾶ ἰο βοδύου (μθτὰ ἰονγαγα ἤθανθα {πα ΠΥ ταϊσμῦ ὈΘ 
“γα εα ονοῦ {μ6 ἴβοθ οὗ {π6 οουπίσγ. Τμθ βουθηΐῃ ρἰαριιθ ὑγὰ8 ἃ 

ΒΘνΘΥΘ ἰδιηροβί, δοοοιηρθηϊθα πὶ [81] δπα ταῖθ. ὙΠπαὺ {Π18 Πα ἃ 

τοίογθηοθ ἰὸ [518 δῃᾷ Οβἰτῖβ, Διο οὗ σγαῖθ δῃᾶ Ηγθ στϑβρθοῦνοὶυ, 

ἃ8 1 ΠΟΥ 616. ἀΠ6}]6 το ρχοίθοῦ {π6 ΘΟ ΣΎ ΠΌΤ ὍΠ6 Π6}} πα ἢΓΘ 

οὔ Θοᾷᾶ, 15 ΤἈποῖα]!. Νοὺ ποᾶ [86 ρίασυιβ οὐἨ Ἰοουβίβ Δ] υβίοα 0 1518 

Δα ϑουδρῖβ, 780 Ὑγ6γ6 ΒαρροΒββα ο ῥτοίθοῦ {π6 σοπηὐὙ ΠΌτα ἰοοαδίδβ. 

Τὴ [88 πἰπίῃ ρίαρσαθ, [86 ἀαγκηθββ, 1ὖ 6 γα 1418 [0 τ ίδυ ἴο {86 Β8Πὶθ 

6, ἀ8 1 Ὁ πο γ8 τηθαηὺ ἰὸ βῃον 086 σϑηϊν οὗ {μοῖν 140] ἀοι168. Τύ 

18. ΤΠΘΓΟΙΥ ἱπηαρΊ ΠΑΥῪ ὕο 411656 ὑμαῦ {πὸ ἩΘΥΘΏΪΥ Πορβίβ, {Π8 οὈ]θοίβ οἵ 

Ὑγουβΐρ, 816 ἐμ ἐποιηβθῖνθβ βμονσα ἰ0 δ6 πηᾶον ἀϊγίπο σομίγ0]. [1 

βϑοίηβ ουϊάθηΐ ἐπαῦ {μ6 ἰαβὲ ρίαστιο, [86 ἀδβίγαοίίοη οὐ {μ6 ἢγβύ-οσῃ, 

ὑγὰβ τηοϑῦ δαυλία 16, Ὀθοαιβ6, δξίο {μ6 Ἐργρίϊδηβ μα Ὀθθπ ργθβοσνοᾶ 
ὌΥ οπθ οὗ [{8 1βγβθ 1188} ἔλα], [ΠΟῪ ταυγαοτθα {86 ομηάγθη οὗ ὑπαῦ 
ῬΘΟΡΙΘ ἰο σβοσα {Π6 0 Βαα Ὀθθῃ 50 τοῦθ ἸῃαθὈ[οα, 

Τῦ 18. σϑθογαῖν ἀρτοοᾶ, αὖ [86 Ῥγεβοπύ ἄτα, ὑμαῦ {86 ῬΒΔΛΔΟΙ ἴῃ 
ΜΠ086 τοῖρῃ Μόβοβ 164 {π6 ομη]άγοι οἵ [8γ86] οαὖ οἵ ργρι νγὰβ 
8. Ῥεΐποθ οὗ {π6 οἰρδίοοπι ἀγπαβίγ. ὙΠ Κίηθομ ΒΌΡροβοβ {πὲ {86 

. Θχοάαβ ἰοοῖς ρδοο ἀπᾶον Ὑποίμτμοβ ΠΠ|., 149 Β.0.:; ΚΑ]150ἢ, ὍΠΟΥ 

Ἔδιβθβ Ὗ., Αἰμθμορηῖβ, {86 Ἰαδὺ Κιπρ' οὗ {88 οἱρῃύθομ ῃ αἀγπαβίγ, 

1. Κ66 δῖ8 ΟἈβουυδίϊοηβ προῖ (86 ῬίαρτοΒβ ἱπῆϊοίοᾶ ἀροὴ [86 Εσγριίδηβ, 2 οα!0π: .810. 

3 Ἰργρί δἀπᾷ [Π6 ΒοΟΟΚ5 οὗ Μοβοβ, ἰγαηδίαἰθα Ὀγ ΠΟ ΡΙη8, Ρ. 106, 



Θη ἐδε Βοοΐ 9 1,ουϊέλοιιϑ. δ81 

1491 Β-ισ. ΟἿΒΟΙ ορίπίοηϑ τη 6 βθ6ῃ ἴῃ {86 Ἰαὐίοι υιου. ὙΠΘΥΘ 
156. Π|6 ἀουθὲ {πμαῦ ταοβύ οἵ (6 δνοηΐβ τϑοοσά θά ἴπ {π6 Ῥαῃίαίθαοῃ 
ΟσΟυγΓΘα ἴῃ {86 οἰρβύθομί ἀγπαβῦν, υΒ1Ο τγὰ8 ἃ ρϑυϊοα οἵἨ οοπαποβί. 
ΤΠ6 ρουϊοά ἀυτίηρ Ὑ ΒΙΟΩ {86 Ιβυδθὶθ8 σοτα ἴῃ Εργρῦ 15 σΊνθη ἃ8 
430 γερα8. (Εχοα. χι!. 40. ; ΘΟΙΏΡΑΓΘ τη. χνυ. 13.) Τὴ Εριβέ]6 ἐο (ἢ6 
(ἀαἸαίϊαηβ πυτηθοΥβ 480 γϑαϊβ ἴγοτα ἴΠ6 πη μθ [Π86 ῬΥΟΠΊ188 788 
τηδᾶθ ἰο ΑΡγϑδαα τὸ {π6 ρσἱνιηρ οἵ {ῃ6 Ια ἂὖ δ΄᾽πδι. Πρθηοο ἰδ 
δούπαϊ ἐπ ραββϑᾷ ἴῃ ργρῦ 15 ΒΌΡροΒβα ἰο με 21 γϑδϑῖβ, 216 Παυηρ' 
6δἸαρβοᾶ ἔτομι {π16 δπιθ οἵ {π6 Ῥγογηῖβα {1} [ῃ6 [βγϑβι8β σσθηῦ Ἰηῖο {86 
Ιαπα ουαὐ οὗ ὕδηδαθ. Κα θοῦ, Πουου στ, Θμαἀθνοατβ 0 ῥίον {μα 
1π6 βοϊοισπ ἴῃ Εἰσγρὺ αϑἰ6α 480 γοϑαγβ.Ϊ Μαροὴ μὰ8 Ῥθθὴ ττϊθῃ 
ἀροληδῦ {π6 Βμουίθυ ἔτηθ (216), 88 16 {86 ᾿βγβϑ[ο5. οου]α ποὺ ῬΟΒΒΙΟΙΥ 
ἴᾶνα τα] 0168 50 ἔδϑῦ ἀστιηρ' 1 88 ἴο διηουπύ ἰοὸ {π6 στϑαῦ δύ 
ὑμπαὺ ραββθᾶ {πγουρῃ {86 Βρα 588. Εὔνϑῃ {μ6 {1}1] ππιθον 480 85 
Ῥδθθη ἀθοτηοᾶ ᾿πϑυβιοῖοπί ἰο δοοουηῦ [ῸΓ {π6 ᾿πόοῦθαθ6. Πθηοθ βοίῃ 
816 ἀβοιηθᾶ ὈΥ͂ βοτὴδ τπιπἰβύουϊοα! ἀπά ταυίμοα!. Βαῦ γ78 566 πὸ βο]]ὰ 
ΤΘΆΒΟΙ ἔῸΓ ἀοραγίϊηρ' Θσ θη ΤΓΌτὰ {86 ἸΘΒΒΘΥ ΠΌΤΩΘΓΙ, 

ΤΏοβ6 0 πα τηνίμίο οἰθυλθηΐβ ἴῃ (ἀθ 6518 Πα ΠΥ ἸΟΟΚ [ῸΓ 
ἴμϑια ἴῃ χοάαβ αἰϑο. ΤΉΏΘΥ ΒΌΡΡοΒβα {παὺ ᾿πἤμπθμοθβ οὗ δῇ ἀη}15- 
τουῖοαὶ πδίσσο ἅχσοβθ ἀασίπρ [86 τπΐοσναὶ θούνθθη {πῃ ονυθηΐβ δῃά 
Τϑοοσ, Τὸ βοῇ ᾿πῆσθποθβ ἀγὸ τϑίδσγθα {π6 χοργθβοπίδθοη ρίγθῃ οἵ 
{π6 ὕνγεῖν ρίαραθθ, {π6 Ῥοστοψίπρ οὗ {π6 16}076}8 οὗ β|] γον πα ρο]ά, 
{86 δηίθοθάδποο οὗ αοά Βἰμλβο ἴῃ ἃ μ1118ν οὐὗὁἨ οἱουα ἀπᾶα ἔσο, {86 
πατταϊνο οὗ [86 ραββᾶσα {πγουρἢ {86 Βρα ὅθ. ται ομπαὶ 6]ομαθπίβ 
μᾶνο {κουγῖθο θθθη ἀϊβοουογθα ἴῃ {Π6 παυταύνθβ γθβρθοῦηρ' {Π6 τηϑπηδ 
δηἃ {μ6 αὐ8115. Τὸ Παβ αἷβδο θθϑὴ βυβρϑοίθα {παῦ {π6 ἔοσυιδίζομ οὗ {88 
ΒΒΠΟΓΌΔΥΥ, 85 πατταῦθα τὰ γϑυϊοιβ Ομδρίθυβ, ρυθβθηῦβ ΒΤ 118 6] θη η ἴδ, 
ἴῃ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΒ οὗ 105 ΒΡΙΒΠΟΌΥ δηα ἃΥἐδ010 51..}}, Βαΐ βυοῃ ἀβθατηρ- 
οη8 τϑασῖτα ἴο ΡῈ βιβίαϊηθα ὈΥ Θνιάθποθ Ῥϑίοσθ ὑπθν Ρ6 ϑηθ 16 ἰο 
τϑοθρίΐοη. ΤῊ οχαροθιαύϊομβ δηα οὐθδίοηβ οἱ ἐγϑα 100. τηδν ροδοὶδίν 
θ6 ἱπ ρογίϊοῃβ βοσθ δηᾷ {Ππογρ, θαῦ ργοδαδιϊιψ 18 ἀροϊνιϑῦ [μθτω. {[ὑ 18 
μλΙΟὮ ΒΑΟΥ ἀμ τόσο παῦαγα! ἰο ἀπαογβίδημα [86 παιγοῦνοβ πὶ ΤΠΘῚΥ 
ὈΪαΐτι, ᾿ϊβίογῖοα] 56 1}86, ἰβαυϊηρ' ΤΑΙΓΔΟΪΘ5. 8ΠαΔ ὙΤΟΠΘΥΒ [0 ΥὙΘΙΊΔ]Ώ. 88 
ΠΟΥ ἅτ; βἰποθ {Π6Ὺ 816 δρρυορυϊαΐθ δμα που Υ οὗ (86 161 ἴῃ ἃ 
Βομδπιβ οὗ Βυτϊηδη τϑἀθιηρίϊοη Θββθη θα }}γ Βα ρουπδύμτχδὶ, 

ΤΕΤΙΤΊΙΟΤΙΚΝ. 

ΤἼ6 {πϊγα ῬοΟΚ οὗ [π6 Ῥοηϊαίθιοι 18 ἰουτηθα ὈΥ {πὸ ἐἶονγβ δ 1}, 
ναψγψίᾳγα, απὰ 16 εαἰει, ἔτοτα 105 1Ἰα1018] νγοσᾶ. Τῃ {π6 ΟὙΘΘΙΚ νϑυβίοῃ, 
10 15. λευίτικον, ΜΏΘΠΟΘ {86 ἘΠρΡΊ 58 Ζουϊξίοιιθ ατῖΒε8. [10 15. αἀϊνιαβα 
ΡΥ {86 96 νγβ ἰπίο θη ραγελίοί ; ἀπ ἴῃ {π6 Ἐπηρ] 8 νϑυβίοῃ, ἰηΐο 
ἘΤΘΕΤΥ - βού ῃ ομαρίοσβ. [1 15 ταοδῦ παίθγα υ γϑβοϊνοα ᾿πίο ἤγθ ρδγίβ. 

1. ΤῊ ἰανγβ Θοποθυπίμρ' βου ῆσθϑ. (οΒ. 1.---ν.) Ηοθγθ ἅτ ϑῃησπλο- 
ταίθα (886 Ῥαγη-οβοτυίπσ (οἷ. 1.), [λ6 τηϑαὐ-οἤδυϊπρβ (11.}, [86 Ῥϑᾶοο- 
οἴονίρ (111.), (88 οἴοντίησ ργεβοπίοα [Ὸσ βίηβ οἵ Ἰρϑότσάπος (1ν. νυ.) 
(86 ἰτοβρδββ- ΟΠ υπρ᾿ [ῸΣ β1η5 Κπου ΠΟΥ σοτηχα! θα (1. γ11.). 

1 Ἡϊβίουῖοαὶ δπᾶᾷ Οὐ 68] Οὐτατθμ ΑΥΥ οα {π6 Οἱα Τοβίαμπιρηί, Εἰχοᾶπβ, Τηἰγοαποιίοη, 
Ῥ. Χ], ἜΣ ' 

ῬΡῬϑ8 



δδ2 Ἱμπέγοσμοέίοπ ἰο ἐδε Οἱά Γεκξέαηιογί. 

11. ΤΊῆιθ αποἰϊπέϊηρ' οὗ {π6 ἰἀθουπθοῖο ἀπά ὑπο σοπδβεογδίϊοη οὔ {π6 
ΡῬτϊοβίβ, ὙΠ νατΐουβ ἀστδηρθηλθηΐβ τοϑρθοῦηρ; ἔΠΘτΩ. ΤῊΙΒ 15 [0] ον ϑα 

Ὀγ 6 ᾿ ὀὀεηΐ οὗ Ναδδῦ ἀμ Αμγίδι. (ν]1.---Σ.) 
11. ομϑ τϑβρθοῦίπρ' οἰδαπ 8ηα ᾿ποίθδῃ 8ηΪπη818, ρυτΊ τυ πᾶ 

παρα τηθη, {86 ὙΘΑΥ͂Υ ρυτγ!βοιίίοη οὗἨ {16 Βαπούα Υ ἔγοια 41] 

Ροϊ!υὐΐοπ, ΟΥ̓ [πὸ ρτϑαῦ ἀΔΥ οὗ δίοπθιιθηΐ, (χ].---- αν.) 

ΤΥ͂. Τιλνβ τοραγάϊηρ νατΐοιιβ οἴΐβὺποθβ δῃ οὐῖτηθβ μοι ΘΟ] ποῦ 

6 αἰοπεᾶ ἔου, δαὺ ταυδὲ ἄταν ρυιπἰβαπηθηῦ δου ἔμθπι, (ΧΥ]].--- Χ.) 

Υ. Βαορυϊαίίοπβ τοβρθοϊηρ' ἐπ6 Βρούϊθββιιθββ οὐ ργιθϑίβ δια ΒΔΟΥΙΠΟΘ68, 

τοβρθοίίηρ' ἐ86 βαύθῃ ρσγθαῦ [ϑβίλνα!β, ν1Ζ. [86 ΒϑΌ ΔΒ, {6 ῬΑΒΒΟΥ͂ΘΥ, 

[π6 ἔδαβὲ οἵ ἢγϑυ ἐγυϊίβ, {π6 ἐδαβὺ οὗ ρϑιῃϊθοοβί, οὗ ἰσυταροίβ, {μ6 στθαΐ 

ἄαΥ οἵ αἰοπϑιμθηῦ, απᾷ {86 ἔδαβὺ οὗ ἰδθθγπδοθβθ, ὙΠῸ} ναοῦ β ῬΓΟΙΏΙΒΘΒ 

ἀηα ἐπγοα απίηρβ. (χχί.---χχυ!.) ΤῈ6 Ἰαδύ ομαρίοσ, οοπίβιη!ηρ᾽ ΘΟΓα- 

τι πἀπηοηίβ γοβρθοίϊπρ; γουγ8, ὑμῖη08 ἀθνούοα ἀπ ὈΈΠ68, ἔογταβ ἂπ ἂρ- 

ΡῬομᾶϊχ. (χχν!.) 
Τιϑυιἴουβ ργθβθηΐβ (π6 Εἰβύουϊοα! ρτορυθ88 οὐ [86 16ρ,β᾽ίιοη ἡ ΒΙΟἢᾺ 

θϑσϑῃ αἱ ϑἰπαὶ. Ηϑποθ γχ8 πθϑᾶ ποὺ δχρϑοῦ ἰο πᾷ {{π αν 10 ἀθίδι]8, 

ἴῃ ἃ Βγβίοπιδίίο ογᾶάθσ. ὙΠ6ΙΘ ἰδ ἱπάθϑα ἃ οθτίαίῃ ογᾶθν, θαὺ 1ῦ 15 πού 

βύυ Ὁ] ν (ΟΠ οαἱ. ὙΤμιβ βοιμοι ίηρ οἵ ὃ ιἰβίοτοαι παύατ 15 

Ἰπβοχ δα ἴῃ νἱ]].---χ. ἢ δηᾶ {δ Ἶανγ Θοποογπῖπρ' [π6 ργαραγδϊίοη οἵ 116 

Βδογϑα οἱ! δῃᾷ {86 ἄπθ ταϑηϊξοβίαοη οὗ {μ6 βῃϑινγθδα 1π Χχχὶν. 1---θ. 
18 ἴῃ οοπηδοίϊοι τ χχὶ!, 17., ὅσο, ταῦμου {Πδῃ Χ ΧΙ]. 

ΤΏοΥΘ ἰβ πὸ ἀουδέ ὑμαὺ {μ6 1μονϊοα! αν μδα ἃ βρίσιύαδὶ τηθϑῃ- 

ἴηρ, [18 Βϑουῆοοβ δηα οδ]δίϊοηβ ὑγογ6 β σπἰβοαπύ οὗ [86 δἰοπϑιηθηῦ 

τηδθ Ὀγ Ομ τδί. ΤΆΘΥ ροϊπίρα ἰο Ὀδίϊον {π|πρ8 [0 ΘΟ: δηα γγ6 16 

Ἰηϊθηάοα ἴο ρυβρασθ {π6 ΨΑῪ ΤῸΥ ἰμθπι, ἃ8 ὅἷ6 866 ΟΥ̓ {86 ΕἸ Ι5[16 

ἴο {μὲ Ηδθτγονβ ἀπά νϑιϊουβ Ὁ] υβίοπβ ἴῃ [μ6 συιθηρβ οἵ Ῥαμ!. 

ΤῊ βρίὶ γἰδαδὶ ἱπίουργοίδίϊοη, μουσονοῦ, οὗ {π6 σἱξαδὶ ἴανν πιαϑῦ ποῦ ὈΘ 

οαυτὶθα ἰοο ἔν, δϑ 1ὖ μὲ8 οἴϊοῃ βθθῃ ΕΥ̓͂ {π6 εἰᾶ οἵ ἃ ἸἸγ ΙῪ Ἰπηαρὶπἃ- 

ἄοη. ὙΒουρΡ ῥτοβρυγαίϊνθ οἵ δνδηρθ]οαὶ Ἰηδ ας αὐοη8, ἔθ ΠΟΙ α] ὕγ 065 
δια 4} 810 η8 βῃου!α 6 ἀνοϊαβα, 

16 Βᾶθ βϑθοὰ ἱπβουγθᾶ ἔγοτὰ ἃ οοιαραγίβοι οὗ Εἰχοᾶ. ΣΧ], 17. στ 

ΝΠ. ἱ. 1., {παῦ (86 ῬΟΟΙΚ οοπίαϊπβ {μ6 Βιβίουυ οὗ δδουῦ ἃ τηομίῃ, 

ἱ, ὁ. ἴτοια (6 ογθοίΐοῃ οὗ [88 ἰἈθογπβοῖα ἰο {86 πυμηθουῖηρ οὗ {6 

ΡΘορὶθ ψῆο ψϑῖθ Ηῤ [Ὁ νγαΐ, Α. Μ. 2514. Τῇ Ἰανβ πα τἱΐθβ ΒΟ Β 

τὸ ϑρθᾶῖκβ οὗ σγούβ ἀϑ! νογοᾶ ἰο Μοβββ ἴῃ {π6 ἢγβῦ παοηί οὗ {86 Ββοοοπά 
γ6 81 αἴνου [π6 ἀορατύαγο ἔτοτῃ Ἰὰσυρί. 

ΤΠοτα ἰβ ὁπ6 τοιμαγΚαῦ]6 ῬΤΟΡΒΘΟΥ ἴῃ {μ6 ΒοΟΙΚ, γἱΖ. ἐμαὺ ἴῃ ἡ ἈΙΟἢ 
1 15 βαϊα {πᾶΐ ΘΥΘΥῪ βιχίῃ γεν βου] ργοᾶποβ ἃ Βα ρϑυῆι τ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 

[86 ἀεβοϊοποῖθβ οὐ ἐμ βϑθυθῃίῃ οὐ βαραίϊοδὶ γϑαῦ, θη ἐπ ἰαπά 

τγ88 ἴο τοιηδῖη ἀρβόσῃ. (χχν. 20-- -22.)ὺ Ῥαῦ ἱπᾶθραᾶ [88 ϑηϊχα Ῥοοῖ 
μὰ8 ἃ Ῥγορμϑίϊοαὶ οπαγδούθυ, ὙΒΙΟἢ 18. ὀρθοί! γ ῥγοταϊπθηύ ἴῃ ΧΧν. 

Δηᾶ χχνὶ., Ὑ ΒΟ (8μ8 αν τοίουβ ὅο {μ68 ψ1016 ἔαύατα οὗὨ {πΠ6 παΐϊίοη. 

Θαοί ΡΙαο68 81ονγ ὑμαῦ [π6 Δ πδά πού δ δχίθγῃϑι ὑβΠΘ ΠΟΥ͂ ΤΩΘΓΕΙΥ, 

χὰ τᾶ ἰηςοπαρᾶ ἰο τϑρυ]αΐθ ὑπ6 016 παίλομαὶ [16 ἀπα οοπβθογαίθ 1 

ἰο (οα. 
ΜΔΗΥ οὗ {86 τἰίοβ ργθβουϊ θα ἴπ [Π6 ὈΟΟΙΚ ὈΘέουθ τι8 Ἀρρθδῦ ἰο πᾶνθ 

Ὀθθη ἰάκοη ἔγοτα {πμ086 οὗ {π6 Εὐσγρίδῃβ, ΤΆυβ {868 ἸΤη6η ραγτηθη β 

οὗ 186 ρῥτιβδίβ, ([μ6 ἰοπρ μαὶν οὗ {π6 Ναζαγῖζθβθ, {μ6 οὔοσυϊπρ οἵ [μι ΒΕτϑύ 

ἔγυϊίϑ, ἀπᾶ βἰπα]αν οΥἀΙπᾶποοβ, Ὀοίσταυ δὴ ρυρῦδη οὐσῖη. 41} ΜΘ 



Οἡ ἔδιο Βοοῖ Ὁ ΜΝ ιδογ8. ὅ88 

τοἸθοίβα {παῦ βαγουγοᾶ οὗὁἨὨἁ οΥ οΘουπῃξοπμαπορα 1Δο]α ΣΎ, ΟΥ̓ ΥΤΘΓΘ ἀηδυῖὺ- 
8016 ἰο 6 παίϊομαὶ ομαγδοίθυ δηᾶ βίαίθ οὗ (16 1βγαβ 1068. ΤῈ τνῖ8- 
ἄομι οὗ πο ᾿πἰτοάποίϊπρ ΠΘῪ αἱΐθβ δηα οαβίοιηβ 18 ορυϊοῦβ. ΤῊΘ 
Ρϑορῖίθ, τάδ απ πἀπουϊιναίοα 85. {86 Ὺ ψϑτθ, σου] πᾶνθ Ὀ6 θη τϑὶθο- 
ἰαπῦ ἴο Οὔβοσυα βίγαηρα γϑραϊδίλομβ. ὙΠῸΥ δΔαμοτθαᾶ πῃ ρου ϊπδοῖίν 
ἴο ψιμαῦ ἐμ6 μαᾶ Ἰϑαγπθα δηᾶ βθθπθ. Ἠθῃοθ ᾿͵ὥὸ ροσόθῖγθ {86 ῥτο- 
Ῥυϊου οὗ τοίαϊμϊηρ 88 ΤΑΘΗΥ͂ Οἷα ΟΓΙΠΆΠΟΘΒ ἃΠα ΘΘΓΘΙΠΟΠ16Β 88 ὙγΘΙΘ 
δἀαρίοα ἰο ἐμ6 ρύγροβθ συ μίοι αοά Βα ἴῃ νἱθν ὈΥ ρίνιίηρ {86 [μ6γ]1- 
[108] ἰανγ. 
Ομ ρατὺ οἵ Τμονιοαβ ραν Ἰου]ΑΥΪῪ 158 ΒΌΡροβθα [ὸ μᾶγθ 8 τηγίμιοδὶ 

δβρθοῦ, νίΖ. ν111.---π, ὙΤῊΒ 15 στοῦ αθ4 οὁη. [86 τηῖτδο16 το]αΐθα 1ῃ ΙΧ. 24, 
Βαυΐ νὰ οδῃηποῦ 8566 {π6 ΌΓ66 ΟΥΓ Ῥγοργϊοῦυ οἵ [86 δββιηρθοη. ΌΓΘΙΥ 
{π6 ραβϑαρθ 88 811 {86 ὁμαγδούθγιβίϊοβ οἵ ὑσιθ ΒΙΒΙΟΥΥ. 

ΝΈΌΜΒΕΒΝ. 

ΤῊ Τουτ ὈΟΟΚ οὗ {π6 ΟἹα Ταοβίατηθηῦ 15 ο81164 Ἴ31)), ἀπά ἢ ϑραῖο, 
ἔγοτα {πὸ ἰπι1α] ποτ, [0 18 αἷ8ὸ οδἹ]ϑᾶ ἽΞΊΘΞ, ἐπὶ ἐδ τοἱάογη 685, ἴγοτα 

ἴμ6 ΒΓ ποτγᾶ ἴὰ [π6 ἢχϑὺ σϑῦβο, Ὀδθοδαβα 1 τοϊαύθϑ {π6 ὑγαηβϑοίοηβ οὗ 

{86 15γϑϑ 168 ἴῃ {86 ὙΠάδγποβϑ [ἢ 186 δορίααρτηῦ 10 15 ο4116α ἀριθμοιυ, 

Ληιώηδον5, Ὀδοαῦβο ἴῦ σοηὐαϊπβ 8π δοοουπὺ οἵ {μ86 πυμηθογῖπρ οὗ 1Π6 

Ρθορίὶ8β. τοῖα τμ6 ϑπατμθγδίϊοη οὗ [Π6 ΒΘ ΊᾺ] ἐγ1068 Δηα ἔΆΠΔ1}168 τ 

Ὑγου] ἀρρθαν ὑπαΐ (μ6 πυτηθοῖ οὗ βρ)εἶπρ; ταθα ἅθονο ὑπ θηὶν Ὑθα18 οὗ 

αοθ νγὰβ 600,000. 
ΤῊ6 Ῥοοῖς 18 ἀϊν4οα Ὀγ {μ6 96 .)1 ἰπύο ἔθη ραγϑἠιοίδι, ἀπ ἴῃ 186 

ἘΣΠρΡΊ ΒΕ ἱπίο {πἰστ νυ -ϑῖΣ ομαρίοσβ. [ὑ οομβιβίβ οὗ ἴπτθθ Ῥαγίβ. 
Τ. ΤΠ πυταθουΐηρ; οὗ [π6 Ῥ6Ορ]6, 88 8180 δ ἀπ 085 ὑο {1Π|6 ἰατγβ σίνθῃ 

ἴη Εἰχοᾶαβ πᾶ Τιονιοαϑ, (1.---π, 10.) 
ΤΙ. ΤῊΘ βασίμπου ουθηίβ ἴὰ {πὸ τι άοτπθββ, θοριππῖπρ πια {Π6 ἀ6- 

Ῥαυΐαγθ οὗ [86 ρθορὶβ ἔγτοτα δ᾽ πδὶ, ὁ. 6. ἔγοτη {86 Βθοομα βὰν οὗὨ 186 

ἀχοάσβ ἰο ἐμ δοιωσαμθποοιηθηῦ οὐ ἐπ ΤὈγ 6 (ἢ γον οὗ {Π| θηΐσθ σγδῃ- 

ἀοτίηρ,, ΙΒ {μ6 Ιατγβ Ῥσουααϊρσαίθα ἀυτίηρ' [μα ὥπιθ. (Σ. 11---χὶχ.) 
ΤΠ]. ΤΉΘ ὀσουσγθποθθ 8Π4 ργθβουρἤοηβ ἴῃ (86 ἢγβῦ ὕθῃ τηοηίμβ οὗ 

ἔμ ἐοσθι γϑαν. (χχ.---ααχυ!.) 8686 {πγθα αἰ νιβίομβ ᾿ποῖυάθ [ῃ6 
ΦΟ]Ποσϊηρ' ΡΑΥΓΑΡΥΔΡΗΒ ἀθα ρα ΟΌ]ΆΥΒ, 

1. ὕὕπάον ἐπ18 σϑπογαὶ μοϑά ἃγα Θοιηργθῃθμαᾶθα, 1. ΤῊΘ οπυτηογαύς- 

ἴηρ' ἈΠ τι ΒΒ Π Πρ’ οὗ {π6 ὕνγοϊνθ {γ1068. (1.---ἰν.) 2. Ὑαγῖουβ τορυ]- 

ομβ σϑβρθοίίηρ [μ6 ρυυβοδίίοι οὐ [88 οὅσρ δπᾶ ρθορίο, [μ6 {χ18] οὗ [86 

βαβροοίβα δἀυϊξογοββ, (μ6 ἰηβα!οη. οὗ 1μΠ6 Ναζαγιἐοβῃῖρ, {μ6 οβδσίηρ: 

οὗ 1π6 ρυίποθβ δὖ {86 ἀραϊοδίίοπ οὗ {μ6 ἰαθσμβοῖθ, δἀϑπα {86 σοπβθογᾶς- 

οι οὗ {πο 1μονλζ68. (ν.--- 1.) 8. ΤῊ6 οοἰ γαίίοι οὗ [86 ῥᾶββονον δῃὰ 
1η6 τι86 οἵ {86 5] νου ἐσυτηροίβ. (χ. χσ. 10.) 

11. 4. ΤΊ Ὀγβακίηρ' πἡ᾿’Ῥὸ οὗ 188 σδρ. (χ. 11---86.) ὅ. ὙΠ ταυτστηστ- 
ἴηρ' οἵ 1μ8 ρβορὶθ αὖ Ταῦθγα, Π]ονυθᾶ Ὁγ (86 ρυπίβῃμηθηῦ τ το: 
(86 Ἰορεμίησ οἵ ταᾶππα ἀπά ταυχτηατίπρ ἴον ἤθβῃ, ραηὶβμθα ὈΥ {Ππ6 
βοπᾶϊηρ οὐὗἨὨ απε}}8 ἀπ ἃ. ρϑβεϊθποα ἢ {π6 ταυσταυνίηρ οἵ Αδτου δπᾶ 

Μττίατα ἀραϊπϑὺ Μοβθβ, ραμίβμϑ τι [ἢ ἸΘΡΙΟΒΥ ἴθ {π8 οᾶ86 οὗ Μινῖδῃ : 
[π6 βοπάϊηρ οὗ [μ8 8ρ165 1ηΐο [86 Ῥτοπηῖβοα ἰαπάᾶ, δηα {π|6}Ὁ 601} τοροτῦ 

ῬΡΑ4 : 



δὅ84 Ταϊγοάκοίϊοπ ἴο ἐδ Οἰά “Τερίαπιοπέ, 

οὔ 10; {π6 πιυσιαυσίπρ; οὗ {π6 Ῥθορῖο αὖ Κδαβϑβῃ Ῥαυμθᾶ, ἴῃ ΘΟμΒθα 6 Π06 
οὗ ὙΒιοῦ {Π6 7 ψοῖο δχοϊυΔαᾷ ἔγουα {π6 ἰαμᾶ οὗ Ῥσόγωῖβθ, ψ}16 [86 
πθη 180 Ὀτουρῦ [μ8 601] τοροτύ ἀ]64 οἵα ρίαρπθ. (Σ].---χῖν.) 6. Τωᾶν8 
τοβρθοίηρ τηθαί-οἴδυϊηρβ ἀπ ἤγβυηρ' ΟἹ, 5108. Οἵ Ἰρποσᾶποθ ἃπα 
ΡΓδϑυμαρίίοπ, τῖτι {μ6 ἰδίου οὐ ἃ βαθθαίμ- θαυ, ἀπᾶ [Π6 ἴὰνν το- 
Βροούϊπρ' ἔτ πρ 68 ἴῃ ρατταθηΐβ, (χν.) 7. ΤῊ τϑθ ] οι οὗ Κοταῖ, [λαίμαπ, 
ΑΡίτγδια δῃά {πμοῖν [Ὁ] ον σβ, ἢ ἘΠ 61} Ῥαπιβῃτηθηΐ ; {86 ΤΑΌΓΙΩ τη ρ; 
οὗ {86 Ῥθορὶθ ἀσαϊηβύ Μόβθβ δῃᾷ Δδγοη, δπά {Π61γ ρα ῃἸβῃτηθηῦ; 0Π6 
οοπῆττοδίίοη οὗ [π6 Δδγομπῖο ρυϊθϑίμποοα, τ ἢ ναυϊοὰβ σταρυϊαύοηβ τ6- 

βρθοϊηρ {μ6 ρυϊοδίβ δῃᾷ 1ωονη68. (ΧΥ].-- 111.) 8. ΒΘορα]αίλοη8 ὁ0- 
ΘΟΓΩΐηρ᾽ (Π6 τγαΐου οὗ βϑραγαίοῃ τηδᾶθ τὰ {Π6 ἀ5}.68 οἵ ἃ τϑᾶὶ ἢ θΙοσ, 

Δα 158 86 ἴῃ ρυτιγιηρ εἷπὶ 180 σοπίγδοίοα ἀθΕ]θηιθηῦ ὈΥ ἰουοβίηρ' 
ὃ ἀφο Ὀοάγ. (χῖχ.) ᾿ς 

111. 9. Τιβρίθαβασθ οὗ {μ6 ρθορὶθ ψῖ Μοβοβ δῃα Αδγοῃ οἡ 80- 
οοππέ οὗἩ νγαῖοε ἴῃ {86 ψΠᾶθΓμ655 οἵ Ζιη, {6 οομμηηλδηα δΔαάγοθβθα ἴο 
{86 Κίηρ οὗ Τάοτα, Αδγομβ ἀθαίῃ, υὙἹούου " ΟΥΘΥ 186 τηρ οὗ Ατϑᾶ, 
τη ατηρ' οὗἨ {Π6 ῬΘΟΡ]6, δῃά {ποὶν ρυμιβῃμαθπῦ ΟΥ̓ τηθδη8 οὗ ΠΟΙῪ 
ΒαυΡϑῃΐβ, Τα ἢ} ἔγοια Μουπμύ Ηογ ἰο Ῥίβρϑῃ, δπᾶ ἀβίθαῦ οἵὁἨ {Π6 Κἴπρδ 
οὗ δου δπᾷ Ορ. (χχ. χχἹ) 10. Τγαμβδοίομβ ἴῃ {π6 ρ]αῖη5 οἵ Μοδῦ, 
Βαδδια δηα ἢ᾿ἴ8 ὑρσορῆθοῖθβ. (ΧΧΙ.---χχῖν.) 11. Ταἀοϊαΐνν οἵ {μ6 15186]- 
1.65 ἀπά 15 Ῥαπὶβῃτηθηῦ, ὑγ1{}Δ ἃ ΠΟΥ ΘΘΠΒῈΒ ΟΥ̓ [Π86 ρΡ6ΟρΡ168. (Χχν. ΧχχυἹ.) 
12. ΤῊΘ Ιατχὶ οὗ ᾿ἱππουϊζδηοθβ, δἱθοίϊοη 8πηα ἀϑαϊοδίιοῃ οὗ “οβαα ἰοὺ Ὀ6 
{86 Ἰοαᾶδυ οὔ {πΠ6 Ῥϑορῖίο ᾿ηΐο Οὐδμδᾶπ, (Χχν1.) 18. ῬΥΘΒΟΥΙΡΌΏΟΩΒ Τθ- 
Ἰαϊϊηρ' ἰο ἔδαβί-οἴουϊηρβ ἃπᾶ γονϑ. (ΧΧΥΊ1.-- -χχχ.) 14. Θρομίηρ οὗ {π6 
Μιαϊδηΐνοβ, δηᾶ ραγυ οι οὐὨ {μ6 ἰαπᾷ διμοπρ {86 {χ1068 οἵ Πβθαθθῃ, 
Θαᾷ, δπᾶ {86 μα! δ οὗ Μαμδββθῇ, (σχχὶ. χχχι.) 1δὅ. ΘΌΓνΘΥ οἵ 
[86 βϑνϑχὰὶ βίαρβ οὗ [86 )ουτπουίηρβ. (χχχιη, 1---49.) 16. Βοροίθοπ, 
οὗ {π6 Ιδνὺ σοχτητηδπαϊηρ' (868 Θχρυϊβίοη οὐ {π6 (ὐδμδδηθ8, ΤΘρ Δ ΟΠ Β 
γαβρθοϊίπρ ἰδ Ῥογᾶθιβ ἂἀπᾶ αἰνιβίοη οὗ (ὑδμδᾶμθ ἃτηοηρ ἴπ6 οὐπον 
ἰτῖῦοβ, [886 οἰἴ165 οὐ {86 Τμονιῖθ5 ἀπά οὗ τγοίαρθ, ἃ5 8150 ὀοποθυμιηρ [86 
ταδυτίαρο οὗ Ποίτεββθβ. (χχχῆ!, ὅ0--- Χχχν].) ΕὟΟΙῚ {Π18 τϑνίθυν 1Ὁ ἀρ- 
Ρϑαγβ ἐπα {πὸ δἀα!οη5 τηϑᾶθ ἴο [Π6 ὕγχο Ῥγθοθα!ηρ' θΟΟΪΚΒ 1π [818 016 
Ῥϑίοηρ ρδυθου αυγ ἴο 1μ6 Τιονηοα! ἀπ βαοοσάοίαὶ οοάθ. [ἢ {Π8 ΠΪ8- 
ἰοτίοαϊ παιγαϊδννθ οὗ δυθῃΐβ [α78 8.6 ΠΟΥ ΡΟΒΘα ἴῃ Χν, ΧΥΙΙ. 8ἃηα ΧΙΧ.. 
ΜΠΙΟΝ. ἀΥ6 το οὗ ἃ 1υτἸβρευἀθηῦαὶ! παΐσθ. Νὸ ἀββηϊίθ Ρ]δπ 18 ρδγ- 
οοῖνβ]α ἴῃ ἴμ6 ὈΟΟΚ. 

Μοβὲ οὗ ἐμθ δνυθηΐβ ἀθβουῦι θα ἰοοῖκ ρ͵δοθ ἴὰ ἐπ βθοομα δπα ἐπιτέγ- 

οἰρῃι γοαῖβ οὗ {μ6 ναπᾶάοείπσ, 1016 οὐ ποίμίηρ' 15 τθρογίθα οἵ Ὀγ 
ἔχσ ἴπ6 ργϑαῦθ ρογίΐοῃ οὗ ὑπ6 ἔοσυ γϑᾶσβ. Νοίβίπρ' τϑηραγ 806 
οοοαγτρα 1 {Πθτὰ, ΟΥἩ ΠΟ τϑοοσά οὗ τὸ 85 βθθὴ Ῥγθβθυνθα. 

ΤΉΏοΒβα χ͵Ἐπὸ {μΐηῖκ {παὺ Μοβοβ σσοΐα {π6 ὈοΟΪς 1πἴ6υ, ΠΌΤ ΧΧΧΥΙ. 

13., {μα Βα ἀ]α β5ο ἴῃ {86 ραίμβ οὗ Μοδῦ. 
ΤῊ. ἰβίουυ οἵ Βαίαδῃιν, οὗ συβοπὶ γα τϑϑᾶ ἴῃ [818 ὈΟΟΙ,, 18. Ὀθβϑί 

1 πδην ΠΟ] 1686. Τμθί 8 οαποθ δὖ βοπη8 οὐ {μθηι. 
1. ὟΥαβ Πθ ἃ ἔτπ6 φῬγορβϑὺ οὐ 8ῃ ἱπιροβίου ἢ ΤῊ6 ργθδίθι ΠΌΤΩΌΘΓ 

οὗ βομοασβ ΒΟ] {π6 ἴΌσπλθῦ νἱονν, τἱσμ ΠΥ 85 γα Β6]ονθ. Ηθ ροβββββϑα 

186 Ῥγορμιϑίϊο βριτἱῦ, βο {παῦ μι ἐογοίοια {πῖπρ8. βαίασθ. ὙΒουρ [15 
Θμαγαοίθι γὰ5 ποὺ σοοί, ἐμῖ5. 15. πὸ νϑ]!ᾶ τϑαβοη ἴῸῦ ἀθηγίηρ ᾿ἴτὰ {Π6 
δῖη6 οἵ ρτορῃθύ. 

2. ΤῊ πϑιταῖγα ἴῃ χχὶ! 22---8ὅ. μα8 ὕθθῃ ὙϑυουΒ]Υ ἰηἰετρτγο δᾶ, 



Οη ἔδλο Βοοῖ ὁ ἸΝεπιδογ5. δ8 

ὥοταθ ἰδίηῖς {μαὺ {86 458 τὐϑα!]ν βρᾶῖκθ, αὐξουίηρ ᾿ θ Πρ 10]8 σχογᾶϑ. ἡ 
Αἀνοοείϊηρ ἃ [1678] ἰπἰογργθίαςου, {μ0ὺ αυὐοίθ ἴπ ἴϑνουν οὗὁἨ τ 
2 Ῥείοσ ἢ. 16. “ΤῈ ἀυσμ 8458 βρϑδκίηρ τ ἃ Τηϑη ΒΒ σόΐοθ, τ6- 
Ῥτουϑᾷ {88 τηδάποϑβ οὐὗἁἩ {86 Ῥγορμοί. 1818 ὑθϑπμμοην σου Ὀ6 4]]} 
Ὀυΐ ἀροίδῖγα οουἹά {μ6 δὐποη οι οὗ 2πα Ῥοίθυ θ6 τϑθα ἀροη. Τύ 
18. αἷθο ταϑᾶ, μαὺ ἱπ ἃ μἰδίογιοαὶ ὑσοῦῖκ, 086. Ὠἰβίοτιοαὶ ἃῃα 1Ρ6ΓᾺ] 
ΟΠ Δοίο οὗ {π6 ΠΑΙΥΔΙ͂ΨΘ 15 ΔΙΟηΘ ΔΡρχοργίδίο; ὑπαὺ 10 18 ὑ συ απο] 
ἰο ἀορίοσιαῖπο ψ βογα {π6᾽ νβίοθ Ὀθοῖπβ ἀηα Θπα8, βαρροβίπρ {π6 οο- 
ΟΌγτθποθβ {0 μᾶνο ἰαίκθη Ρ]806 ἴῃ νἱβιοη; δηα ὑμεὺ “εμουαΐι᾽8 οροπίπρ ἐξα 
γιοιιέϊ, 97 ἐΐι6 α55 (τϑύβα 28.} τηβῦ βᾶνα Ῥθθῃ δὴ δχύθγμδι δοῖ, Οπ [Π8 
οἶμον Βαπά, ἐμοβθ σμὸ {8 ῖηῖ ὑπαὖ [86 ϑροακιπρ' οἵ {86 885 δϑᾶ {86 8Ρ0- 
Ῥδάγϑποα οὗ {86 δῃρσδὶ οοουττοά ἰο Βαίδδτη 1ῃ Ὑ]ΒΊΟΗ, ΤΘίδυ ἰο {πΠ6 ἰδοῦ 
{παῦ ἀγϑαμαβ δ:μα ὙἸΒΊ0Π5 616 ἀ808] τϑύμοᾶβ ὈΥ το (οα τονθα θα 
᾿ϊτηβ6 1 ἰο {π6 Ῥγορβμθίβ ; ἐμαῦ Βαίδαμα βρθαῖβ οἵ Κἰτηβοὶ ἢ, ἴῃ οπαρύον 
χχῖν. 8, 4. 1δ., δ5. 086 τη ὙΠῸ δα Π15 Θυγϑβ βΒῃαύ, θαὺ ψΒο μαα {ῃθια 
ορομοα ἴῃ ῥγορμϑύϊο ΘΟΒίαΒΎ ; ἐμαὺ 6 ΘΧΡΓΘΒΒΘα ΠῸ ΒΌΤΡΥΪΒ6 αὖ ἈΘΟΣΊΏρ' 
{Ππ6 8858 βρϑαΐκ, δπᾷ ὑπαῦ πϑιπου ἢ18 βουνϑηΐβ ΠῸΓ [6 ΜΟΔΌΙ 8) ρυΊΠ 668 
Βθϑῖὼ ἴο δᾶνθ Ὑ]0ΠΟΒΒΘα ΔΗΥ͂ ΒΌΡΟΥΠδύθασαὶ Ῥμθποσάθποῦ, 6 ὈθΙϊονΘ 
{πὸ Ἰαἰίον. ορίπιοῃ ἕο θ6 {π8 το Ῥγοόρδῦϊο οπθ. Τῦ ἢὰθ ὈθΘῺ τοϑιη- 
ἰαλμοα Ὀγ Μαϊτηοπίαθβ, ΜΊΟ86115, αἴθ, Ἡ θαρβίθμ ογρ',, ὅζο, 

8. ΤΠ6 Βα] 6 ῬΥΟΡΉΘΟΥ ἴῃ Νυμλρ. χχῖν. 17. 19. μα 5. α͵80 ρἴνγϑῃ 
τῖβα ἐο ἀμ ἴογοηῦ ὀχρίαπδίϊομβ. [ὑ 185 ὙΘΥΎ φΘΠΘΙΆΪΥ ΔΡΡΙ16α ἴο «Γ 6518 
ΟΠ τῖβί, “{π6 Ὀυῖρῃὺ δηα ταουπίηρ' βίαν," Θοποοχηϊηρ Ποῖα ὑμ6 ΜαΡῚ 
Ἰηααϊγοα “ς ΏΘΓΘ 15 6 {μεῦ 156 θοσῃ Κιηρ οὗ {86 68 [Ὁ γα Βᾶνθ 
Β66ῃ 15 Βίδ: ἴῃ [Π6 Εὐαβύ, δηἃ 8Λ 6 σομλθ ἴο ΟΥΒΒΙΡ Ὠ1πη.. Βαΐ ἴο {Π15 
ἴμοτο δ΄ βχοηρ οὐ]θοίζομβ, 88 Ηπρβίθηρουρ μα8 βῃοσῃ. ΤῈΘ 
ΤΙ ΟΉ ΤΥ Ῥτΐποθ ΤῸ ΒΒου]α ἃυῖβθ ἔτοσω {ἢ 8 Ῥ6Ο0Ρ]6 οἵ [5γ88] ἃ πα ΘΟπα ΟΥ 
186 Κίπραοταβ οὗ ΜολΔΡ απ Ἐϊάοτα γὰβ Ῥυοῦδθὶν 1)ανα, [Ὁ δ βγϑύ 
βΒυδαπρα {Ποβ6 πδίϊοηβ. (2 δια. ν11. 2. 14.) Τύ 15 αἰζορούμθι ἈΆΠΙΚΟΙν 
ἐμαὺ {86 τοΐϑγθμῃοα 18 ἰο Πανὶ ὈυγλΥ]Υ δηα ᾿ῴογα}} γΥγ, ἰο ΜΘββιδῃ ἴῃ 
18 {]1] πτηροτῦ δῃα βϑοοηᾶαιγ. Α ἀουθ]θ βθη56 ἤ6ΥΘ 15 δὖ ἰθαβύ 
ἈΠΉΏΘΟΘΗΒΑΥΥ͂. 

4, ΑΚ ἰο {π6 δοπίοιηρογθηθουβηθαβ οὐὨ {Π18. οὐδ016 ὙΠ τη 6 τού οὗ 
1π6 ὍΟΟΚ, ΟΥ̓ 85 βοῖὴθ σγοιἹᾶ 041] 10 15 αμέἐλοηξοϊίψ, 76 οδπ ΟἿΪΥῪ σϑίου 
ἴο {π6 οἰϊοῈ τυϊίουβ οα Βοΐμ 4685, 6 Ὑοὔΐο Ὁπ1ηΚ85 ὑπδὺ 10 νγὰϑ 
ΘΟΙΩΡΟΒΘα ἴῃ Ῥγαῖβο οὗ {86 «[Θν]ΒᾺ ρΘορίθ δένον Μοδὸ ἀπά Τπάοτα μδα 
Ῥδθθη βυβράπεᾷ: Β]661κ8, ᾿Ἰπιτηϑαιαίοὶν δου [ῃ6 Αὐπαθκιίθβ μαά θθθῃ 

οοπαπογρᾶ ὈΥ 888] (1 ὅδ. χυ. 7, 8.5. Βα Ηθηρβίθηρογρ, πὰθ 8δα- 
ἀυοδᾷ ρονγου α] ἀγριατηθηΐβ ὕο ΒΠΟΥ 105 Δα ΘΒ ΙΟΙΥ. ᾿ 

Τὸ ν1}1 Β6 οὐρβογνϑᾶ, {μαύ {π6γ8 ῦα ὕνγο ἀ:ἔἜδγθπῦ παμθουηρΒ οὗ {86 

Τϑτδθ 165 ἴῃ {π6 ῬοΟΚ οὗ ΝΌΙΡοΥβ, {μπ6 ἢγϑύ οὗἨ σβῖοι οοῖς ρΪδοθ 1ῃ 

186 Ὀαρὶπηΐηρ οὗ [86 βθοομᾶ γϑᾶῦ δέξσ. {ποὶν ἀθραγίασα ἔγοτα σγρὺ 

(.. πᾷ 1..};. [π6 ββοοπᾷ ἴῃ ἐμθ ρ]αΐῃβ οὗ Μοδρ, ἰονγαυ 8 [Π8. πα οὗ 

ἐμοῖχ ψ]άουμ685 υγαπᾶάοσϊπρβ (χχυϊ.). ΠΕΊΠΘΥ Ὁ ἀἰδποῦ ἰχϑηβδοί 18, 
 ψ|]] 6 ἐουμπᾶ {πα ἴπ 811 (86 ἐτῖδο8 ἐμοῦ σοῦ οαἱν 61,020 τχθπ αἱ 

[π6 βοοομᾷ οδϑῆβὰβ 1685 {πῃ αὐ [86 Ατβί, (πουσὰ {π6 ρτοαῦ τηδ]ουτίυ οὗ 

[π6 τυγπασῖηρ' σοπουδίϊοη 4164 ἴῃ {π6 ᾿16]ΘΥΉΘΒΒ. 

1 Ομ βίοϊορία, νοἱ. 1. Ῥ. 80. 6έ 86ᾳῃ. 2 Βοϊχᾶρα, α. 5. γ. ἢ. 364. εἐ 96η. 

3 Τὴ Ἐοβϑητη ]]ογ Ἐ Εἰκορού. Ἀροτίου. 1, 8ὅ. θέ 8664: ; 



δ86 7ηγοάμοξίοι ἕο ἐδ ΟΙἹά Τροία», 6η, 

Εϊγβὺ Θησεῖ ο, (ἢ. 1, Θοσοοηᾷ ἀο. οἷ, ΧΧΥΙ. : 
Ἐραθθη - 46,600 - - 43.780 -- - 2,770 ἄθοσϑαββο. 
ϑίθοι “- 59,300 δ᾽ - 99.200 - - 87,100 ν 
Θὰ - 4565 50Ν - - 40,Ὡ, 0 - - 6,150. ὁ. 
συ “- 74,600 - - 76,500 - - 1,900 ἸΠόΤΘδΒ6, 
ἸΒΒΔΟΒΩΥ - δ4,400 - - 64,800 - - 9,900 οἱ 
Ζοῦθαϊοπ - 67,400 - - 60,600 - ς- 8,100σ 0, 
ΜαπδβΒ 32,200 δ - 52,700 : “ 20,600ῦΌῦ ,, 
ἘΡΒΓδΩ - 40,600 - - 82,500 - - 8.000 ἀδογδβαβα, 
οη͵δΐη - 585,400 - “- 45,600 - - 10,200 ΙΠοῦρ886, 
Ὅλη - 69,700 Ξ - 64,400 ᾿ - 1,700 ,, 
Αβἴοσ - 41,500 - - 58,400 - - 11,90Ὁὺ,, 
ΑΡΗΐΑΙ - 58,400 - - 45,400 - - 8,000 ἄθογοδβθο, 

ΠΟΙΆ] 608,550 601,730 1,320 ἀδογθαδθὸ οἡ 
[ [86 σΒΟΪΟ ἴῃ 8 γϑᾶχε, 
Ὄδογθϑβα ἴῃ 41} 61,020. Τηοῖθ886 ἐη 411 ὅ9,200. 

Τρ υϊίοβ, οὗ. 11, 22,300 - οἷ, χχυὶ, 23,300 - ἴπόσθϑβο 1,000, 

ΤῊ (Ὁ]οτηρ 18. ἃ (8016 οὗὁἨἩ {μ6 βίδίζομβ οὗ {16 Ἰβυβθτΐθβ τὼ {86 
ὙΠΠΘᾺΘΓΠΘΒΒ, 

ἙΣΧΟΡΌΗ. ΝΌΜΒΕΒΕΒ. 
Ἐτοπὶ ἘΔΙΏΘ568 (ΧΙΪ. 87. - Ἑτοσὰ ῬΔΤΩΘ568 (ΧΧΧΊΙΙ, 8.}. 

1. β'αοοοῦι (ΧΙ1, 87.) - - Βαοοοίὶ (ΧΧχΗϊ. 5.). 
2. Ἐτῃδπ (Χ111. 20.) - - Ἑιϊδα (χχχῆϊ, 6.) 
8. ῬΙ-Πδδϊτοίι (Χὶν. 2.) - ῬΙ-δῃίτοία (ΧΧΧΙ. 7.). 
4. Αἴνδον ραββίπρ (Βγοπρ [μ86 Ἠρᾶ ὅοα, Αἴοσ ρϑδβαρα {γθ0 ἀδγβ᾽ ΤλΔΥΟὮ ἸΏ Ὁ86 ἀοδοῖῦ 

{πγ66 ἀαΥ5᾽ ΤΩΔ ΤΟ ἰηοὸ 186 ἀοδβοσῦ οὗ Ἐμδιὰ (ΧΧΧΗΪΙ, 8.). 
οὗ ὅ8ν (Κἰῖν. 92., χυ, 22.) 

5. Μαγδὰ (χνυ. 23.). - . ὍΜΑΥΔᾺ (Χχχῖῖ. 8.) 
6. Τὴ (Χν, 27.) - “ - Ἑϊὰ (χχχῖϊ. 9.). 
- - - - - Ἐποδιριηθηῦ ὉΥ ἴδ Βοᾶ ὅθὲ (ΧΧχΙϊξ, 10.}. 
8. ὌΒΕΕΗ οὗ ΒΝ (χν!. 1) - - 1εβοῦῦ οὗ δῖη (χχ ΧΕ, 11.). 
9. - - Θορῆκβϑὰ (Χχχῆ. 12.). 

10. “- - ΑἸμ88} (Χχχίϊ.. 13.). 
11. Ἑορμίϊηι ἜἜΠῚ ] ) - - ἘἙορμίαϊπι (χχχηϊὶ, 14.).Ψ 
12. ὙΥΠάογη688 οὗ Κἰπαὶ (χἰκχ. }.) - Ὑάργμ688 οὗ δίηδι (χα χῆι, 15.}. 

ΝΌΜΒΕΒΒ Χ.---ΧΧ, ΝΟΌΜΒΕῈΒ ΧΧΧΙΠ], 
Ἔτοια [86 Ἡ]Π]ᾶοττοθ88 οὔ Βἰηαὶ (κ. 123.) Ἑτοτα [Π6 τ] ἀθτη658 οὗ 51ηδὶ (γθ 186 ἔθ. 

18. ΤΑΡΟΥΔᾺ (ΣΙ. 8.; ουῦ, ἴχ. 22.) - 
14, ΚΊ του -Ηδίίδανϑῃ (Χ], 84.) - ἈΚιρσοι;-Ηδίίδανδῃ (16... 
15. Ἡδζθσο (ΧΙ. 85.) - - αδοτοιὰ (17.). 
16. αάοθῃ, ἴῃ {μ6 ἀδβοτί οὕ Ῥατῖδῃ 

(Σἰϊ. 16., χὶΠν 26. ΟΟΙΡΑΙΒ 8150 
Ὅσαι. ἱ. 2. 19.). Ἡδτο ΠΟΥ ΤῈ 
ῬὍΔ01κΚ δῃηὰ ὑγϑῃου ῸΣ 88 Ὑ6815. 
(ΝΌΔΔΡθΟΙΒ χῖν. 25. δ.) 

17. ᾿ Ξι - - -. ἘΔ (18.) 
18. - - - - - Βίῃμοη ῬαοΖ (19. 
1. «- - - - - Τλδηδῇ (20... 
20. “- - - - - Ἐϊδθδῇ (21.), 
921. Ξ - - - - ἸΚοΒοΙδίμδὰ (22... 
99, Ξ 2 - - - Μουμῖ ὅΒδρδεσ (23.} 
28. “- - - - - αγαάδῇ (24.). 
9ς44. - - - - - Μακβοίοίι (55... 
95. « ιὰ - - - ἸΤάδα (26... 
96. Ἔ - - «- - Ταῖδὰ (27... 
ΩΦ. « - - - - Μιβοδὴ (38.}. 
φ,, «- - - - - Βαβμηοπδῇ (29.). 
ς29,. « . » - - Μοροσοιῇ (30. 
80. “- . - - - Βοεομοιζδδκδη (31.). 
81. Ξ ξι . - - Ἡογ-Βαρϊαρεδά (82. 
382, «- - - - - Φοιδδίμδῃ (88.). 
89. - - “- ᾿ 3 ΕἸ ΣΟΠΔὮ (84.}. 
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424, Ξ ὡ Ξ - - ἘΚ ίου-ραροῦ (85.). 
85. δα 5} δρϑὶη (Χχ. 1.) - - ἸΚδαδβὰ (8θ.). 

ΝυμΜΕ. Χχ. χχί. ; ῬΕυΤ. 1. ἢ. Σ, ΝΟΜΒΕΕΒ ΧΧΧΗΪ. 
Ἑτοιὰ δάοβῃ (χσ. 32). - - τοὶ Ἰζδάρβῃ (37... 

86. Βοογοί Βοηδ-ἦδακδη (Πδαΐ. Χ. 6.) - 
87. Μουπύ ον (Νυμαν. χα. 22.). ΟΥ 

Μοβοτὰ (6. χ. 6) “- - Μουυ Ηοσ (87... 
88. αυάροᾶδῃ (θα. χ, 7.) - - 
89. 9ούρθϑια (θα. χ. 7.) - - 
40. ὙΑΥ οὔπ6 Εορᾶ 8608 (Ν Π1Ό. ΧΧΙ. 4.) 

ὈΥ ἘΠΑΙμ δπά Ἑίοη-σαθον (ὨΘαί. 
Ἦ. 8.). 

4ι5ἦ΄Ε - - - - - Ζδιοηδῇ (41... 
42, - - - - - Ῥάῃοι (42.) 
48. ΟΡοίἃ - «- - Ομβοῖὰ (48... 
44, 1]6- Δρατῖα (ΝΡ. χχὶ. 11.) 1]6- Δρατῖτη οὐ πὰ (44, 4.). 
45. ΤΗο ὕσγοοῖς Ζοσοᾶ (ΝΡ. χχὶ. 12. ; 

Ἰοπῦ, 11, 18, 14.). 
46. Ατπου (ΝΌΙΩΡ. χχί.) - Ξ 
47. - - ΤόιΙροη-ρ δᾶ (45.). 

᾿, 48, “- - - - - ΑἸΙΒΟ-αἰθ] αἰ παΐῖπι (46... 
49. Βοοῦ ἴῃ ἰμ6 ἀοβουί (ΝΡ. ΧΙ. 

16. 18... 
δ0. Μαϊίαπδι (χχὶ. 18.) - - 
51. ΝΒ 41161 (Χχὶ. 19.) - - 
52, Βδιηοί (ΧΧΙ. 19.) - - - 
58, Ῥίβρείῃ, ραγί οἵ ἀθαγίτη (χχὶ. 20.) - Μοαπίϑίηβ οὐ Αραγίγω (47.). 
54. ΒῪ 180 τ ὯΥ οὗ Βδβῆδη ἴο [η6 Ραῖτ8 ῬΙδΐηβ οὐ Μοδὺ ὈΥ δογάδῃ, Ὡθὰν δουῖομο (48.). 

Οὗ, ΜΟΔΡ ἘΥ Φοτάδη, πϑδᾶὺ Φο 080 
(Νύυμι». χχὶ. 838., χ πὶ, 1.). 

Τῃ {μῖβ (8016 10 ἰβ δββυιηϑα ἰμαὺ {86 ᾿βυδο θ8 τ Θ ὑπνίοθ αὖ 
Ἰδάθβι, ΒΟ μὰ Ῥθοπ δἀνοοαϊβα Ῥοΐῃ ὈγΥ ΒΟΡΊμβοα δηα Ομ 
Βδυταοσ. [ Ββου]ᾶ ποὺ βοθυο 6 δομοθαίθα {μαὺ {ποτ τὸ αἀ1- 
οὐ] 165 οΘοπποοίβα τὴ {π6 νίονν ἴῃ αποϑύϊοη ἡ Ίοἢ. σαπποῦ δ6 τοιμονϑά 
σαυΐϊΐα Βα ἰβίδοίου!γ. πα] δηὰ Ὑ͵μογ 5 ἀγθ ἸηοΠ]ποᾶ ἰο δαορί Ὀαΐ 
ὁ0Π6 δίαγ δὲ ὑπ ρῖαοθι [Ι͂π {με οαβ8 ἐμ ἀ: ἘΠ οα] 165 ἃΓ ρσγθαΐθι Υ8 
οδηποῦ δηΐθε πθτα οὐ ἐμοῖν δχϑιηϊπαίΐοι, Ὀὰὺ τᾶν τοί ἰὸ ὑπ Ὀυιθῦ 

ΒΌΣΥΘΥ οἴνθῃ ᾿γ. Υ πον ἴῃ μῖ8 Βαϊ σίου θυομ. ἊΑΑ8 {μ6 Ὀθβί οἷὰ- 
οἰδαϊΐοη οὗ {μῖ8 βαβ]θοῖ, {π6 τϑϑᾶθυ 15 τϑίδσυθα ἰο {88 δοσοιηρϑηγ- 
1η5᾽ ΤΩΔΌΡ. 

ῬΔΙϊοπα ϑύϊο οὐ ἀοῖθτα μ88 αϑβίσπϑα ἃ τωσύμιοδὶ ομαγδοίοσ ἴο ΤΩΔΗΥ͂ 

φῬαγίβ οὗ [π6 Ῥοοὶς θϑέουθ '8β. Ναγγαῦίγθθ {1 {π6 μἰβίοσυ οἵ Βαϊδδῃι, 
Ἐπ στρ ]]Ποη οὗ {86 βοὰβ οὗ Κογαῖ, ὅζο., αν Ῥθϑῃ βαβρθοίθα οἵ 

Ῥβοαυΐπρ ἐπαῦ οο]ουγίηρ. ΤῊΘ τορομίοι οὗ {Π6 δυθηΐβ ὁὀομπϑοίθα τν]ἢ 

{πμ6 τοδῆηδ πᾶ {μ6 απ8118 μα8 4|80 Δρρθαγϑθᾶ ο ᾿ΡῚῪ ὑπαῦ {Π6 βατη8 

[λοίβ [6 αὖ {88 Ὀαβὶβ, ὁπθ δοοοιηὺ Βαΐπρ' τη ΓΘ] Ὁ ἃ οοΥραρὺ γϑιβίοῃ οὗ 

186 οἶμου. Βαῦ βαρ οοπ͵θοίατοβ ἀσα ὙὙΠᾺ πᾶ νγαγνγαγᾶ, Τὺ 18 Ὀοίίοῦ 

ἴο 8046 Ὀγ {86 Ρἱαῖτι ἰβίουῖοα! παύατο οὐ {86 θΟῸΚ 85 1( βίδῃμα8.. 

ῬΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ, 

ΤΠ ΠΕ Ῥοοῖκ 18 641164 Ὀγ {π6 «[6ὺὺ8 Ὁ51Π πδιε, ἐΐ686 αγὸ ἐΐθ τσογ15, 

Ὀδοασβα {ΠΟῪ ἅτ (886 ᾿ἰπ018] τγουτᾶβ, ὙΤΉΘΥ αἷ8ὸ ἔβστα τὖὺ ΠῚ ΜΠ ΠΟΙ, 

γεροίϊείοπ 9 ἐδ ἴαιυ, ἴγοτα ΧυἹ. 18., ΟΥ̓ Βα ρὶΥ Πρ; γεροίίἑοη. ὮΘ 

1 (ὐοβομίοίο 465  ΟἾΚα5 15γ8 6], νοὶ]. ἢ, Ὁ. 198, 
3 Ἡραϊν σίου θαςἢ, νο], ἰἰ. τῇ, ΥΥ ιἰ56, 



δ88 ]ηἐγοάμοξίομ ἐο ἐμε Οἰάα Τοοίαηιοηξ, 

Οτθοῖκβ ο8}} 1 Δευτερονόμιον, ἱ. 6. ἐδε εϑοοπά ἴαιο, Ὀδοάαβα 10 σοηίδῖῃ8 
ἃ Βδοομά βἰαίοιηθηῦ οὗὨ {δ6 ἰανγβ σι οι μα Ῥ66η αἰγοδάν ῥτοταα]σαίθα. 
ΤῊ 76»͵18 ἀνα 1 ἰηΐο 6ἴθνοη ραγοἠίοέθ. Ιπ {πΠ6 ΕἸ ΡΊ58 Β1016 10 

οοπίβίπβ ἰἰγ γ-ξουν ομορίθσβ. ΤῊ οοπίθηϊβ τη  Ὧ6 ἰμπ18 δυγδηρθα 
ἴῃ ἔουτ αἰ νΊΒΊΟΠΒ. 

1. Τὴ πὸ ἢγβϑὺ ρατὺ Μοβββ γϑοδριύα]αίθβ {86 Ὠϊδίουυ οἵὗἨ {86 Ἰοῦγπου 
ΤγουρὮ {Π6 Ῥ]]άθυτιθββ, [Ὁ {86 Δαἀπηοηϊίοι 8π4 ὑγαγπῖηρ' οὗ {Π6 Ρ60ρ]6, 
βούϊξπσ θοΐογα {μοὶ [μ8 ουθπίβ Μ ΏΙΟΙ μδά ἰαΚοη ρίδοθ ἴγομα Ἡ οσΘ Ὁ ἴοὸ 
{πα Φοτγάδη, δηα ἐοδομίπρ' {παὐ [86 σοοίηθ88 οὗ (ἀοᾶ Ββου]ά Κορ ἰμϑιὰ 
ἔγοτα ἸΔο]αίυν ἀηα τηϑῖκα ἔμθαὶ οὐθάϊθηῦ ἴο {π6 αἸνΊη6 ΟΟΙΩΠ)ΔΠ6δ. 
(.---ἶν. 40.) 

11. οοηὐδῖηβ ἃ τορϑυϊ 9 οὐ {π6 ανγβ ΔΙ Γδαῦ ρίγθῃ, ὕπ6 τηοτα], σοΓ6- 
ΤΩΟὨἶΆ], ἀπά 7 41οῖ41. Ὑ᾽ Αγοιβ τηοα!βοδίιοη8 δηα 1Ἰπηϊϑοτπβ οἵ [Πθῖὰ 
816 ἰηἰγοάποορα, [{πάᾶ6γ {Π18 μοαᾶ ἅτ {π6 ΤΟ] ουπρ Βα ρα] νἸβῖοπθ. Α 
τοροϑι ἴοι οὗ {π6 ἔθη δοιημηθηπηθηΐβ ἀπά {Π| 61 οῇἴδοῦ ἀροη {Π8 ῬΘΟΡΪ6. 
(νυ. 1-- 383.) Α΄πι δβχροβιθίοη δπᾷ δηξογοοαθηῦ οὗ {Π6 ἢγδῦ οοτηιηδηα- 
ταθηΐ, (ν1.) ΑὩ δχροβιθϊοῃ οἵ {π6 βθοομα δοταγιδηαπμηθηΐ, 1 βύσϊοῦ 
ΡΙΟΒΙ δι οα οὗἁἨ 81] οοτηπιπηΐοι 1 Ὁμ6 πδίϊοηβ, [Ὁ ἔδασ οἵ 1Δο]αίγυ. 
(ν}.) ΤῊϊ5 18 [0] ονγϑᾶ ὈῪ ἃ βίγοηρ δχμογίδίιοη ἕο οὈθάϊθημοθ ἔουπάβά 
προ {π6 ἀσαίησβ οὐ Οαοα ψπὰ 16 Ῥθορ]θ. (υ111.---χὶ,) Ὑδγουβ 
ΘΒ ΘΙ μΪΑ] σϑο ] 008 ἀγα [Π6η τορθαίθα, (Χ11.--- αν.) ΕἼΟΤΩ ΧΥΊ]. [0 
Χχνῖ. 15 οὐουριοα ὙΠ ἃ τϑοαριυ]αίῖοπ, οχρΙδηδίϊοη, δμα τι! ο0ἢ 
οἵ {π6 1. 61ο14] ἰΔνγ. 

111. 1 {Π15 ρογίζοη ἃγ6 αἰγθοοηβ ἴο θα] οα Μουπῦ ΕρᾺ] ἃ βίοπβ 
αἰΐαγ, ἰο θηστᾶγ {Π6 Ἰανῦβ οἡ βίοῃθ δῃᾶ βϑὺ ὑπϑθὰ ἂρ ἴμ6γα; ΔΙΌΣ 
ὙγΒΐ οι Ὁ] ββίπρβ μου] θ6 Ῥγοποιηοθα οἡ ὑπο86 ὅγὴὸ Κορύ, δπαᾶ ουτβθδ 
οἢ ἰδοβ ψοὸ ὑτόῖκο, ἐμοὰ. ΤῊ 15 [Ὁ] ονσοα ὈΥ οχμογίαϊοηβ ἰο 
ΟὈδάϊοποο, δηα Ῥγογῖδθδ οἵ ραγάοῃ ἴο {16 ροπιθηῦ. (ΧΧΥ]].----Χχχ.) 

ΤΥ. ΤῊῖβ ρατῦ ρῖνϑϑ δὴ δοοοαηΐ οἵ {π6 ἀοΙ ΙνΟΥΎῪ οὐ {π6 ἰανγ-θοοῖς ἴο 
πὸ Τιονἱνοβ, χα ἢ- {π6 νγογᾶβ οὐ Μίοβϑθβ βρόΐζθῃ οἱ {παᾶῦ Οοοαβίοῃ, πα 
Π15. ὑυϊυτηρ δ] βοησ, (ΧΧχὶ.---χχχῖ 47.) ΤῊΪΒ 15. [Ὁ] οννθα Ὀν {πγθα 
ΔΡΡΒΠΑΙΧΘΒ, νἱΖ.» {π6 δηπουπηοθηηθπῦ οἵ {16 ἀθαίμ οἵὨἨ ΜίοΒθ65, [15 Ὀ] θββίηρ 
οὔ {πὸ ὑνοῖνθ 0685, δπᾶ {Π6 παυγαῦϊγ οὗ [18 ἀθαίῃ. (χχχὶῖ. 48 
--χχχὶν,) 

ΤΠ6 {ϊπ]6 σοι ΡΥ Ϊβϑα τῷ π6 Ῥοοῖς οὗ θυ θυ ΠΟΠῚΥ 15 ἩΘΑΥΪΥ ὑσο 
τη 5, . 6. ἴμ6 Ἰαϑῦ ὄνγο οὗ {π6 ἔου ἢ γᾶν δέου {Π6 δ Χοα 8. 

ΤΏοβο ῃὸ Ὀο]ίονο {μὰὺ Μίοβοϑβ ψὰβ ὑῃ6 τυ ΘΙ ΒΌΡΡΟΒΘ {παῦ ἨΘ 
οοΙηθοβαά {86 ῬΟΟΙΚ ἴῃ {μ6 ραῖπβ οὗ Μοδὺ ββουί Υ βείογε Ὧ158 ἀθδίῃ 
(οομιρ. ᾿οαΐ. 1, ὅ. τι χχχῖν. 1.}), δηα γϑβοῦῦ ἰο ψϑιοιβ ἤγρο- 
ἐμι6865 τϑβρθούίηρ' (86 41} ομαρύθυ, ν1Ζ., ὑπαῦ 10 νγγὰβ δα ἀβδα ἴο οοταρ]οίθ 
ἔΠ|6 Πἰβίοῦυ,--- (6 γϑί οἱρῇῦν γϑῦβ68 1πηπιθα τίου αἴὔον Μοβοϑβ ἀθαίῃ Ὀγ᾽ 
]οϑῆσδ Ὦ18 Βιιοοσββουῦ, (ῃ6 ἰαδῦ ἔθου ΟΥ̓ Βοπηθ ἰαίθι τοῦ, Βα ἢ 8 
ϑαμλΠ 6] οὐ ἸῦΖτα, ΟΥἍ {60 οοπ͵]θοῦασο ὑμαῦὺ ννπδῦ ΠΟΥ [ΌΥῚ5 {Π6 ]αϑ 
ομαρίου οὗ Τ)δαϊθ ΠΟΥ τγα8 ἔουμιουν {μ6 πγβὺ οὗἁ «“οβσα, Ὀυῦ νγὰβ 
ΤΟΠΊΟΥΘα ἰθθποθ 8πη4 Ἰο]η6α ἴο ΤΘα ΘΓ ΠΟΠΥ ὈΥ͂ ὙὙΔΥ οὗ Βαρρ]οιηθηΐ, 
10 15. νϑῦὺ ἀπῆου]ῦ ἰο (611 {Π6 ροϊηῦ αὖ πιο. {Π6 βυρρίαπιθηῦ ἴο 
ἸδυϊθγοποῦΥ ὈΥ 8 ἰδίου απ δοιαπιθποθβ ; αηα ἤθηοο {86 στοαῦ αἴγοῦ- 
ΒΥ οὗἁ ορίπῖοῃ τοβρθοίϊηρ' 105 αχίθηῦ. ϑοπλα οὐἹ[108 ᾿Ἰηαἀ 664 ἄδην {παῦ 
1π6 παιγαΐῖῖνα οὔ Μίοβϑβθβ ἀθαίῃ δῃηᾶ Ὀυυϊὰ] ργοσθοαθα ἔτοτὰ δὴν ΟΥΠΘΥ 
ἐμδη (Π6 τυϊίου οὗ {86 οἵμοὺ ρατύ, ποτὰ {6 Υ ταῆιβα (ο Δ μι 45 ΝΜίοβἝϑ, 
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αἰ πτταΐηρ ἐμπαὺ {πὸ ραβϑασϑ οί] ἴῃ ἀἸοίομ πα τηϑηηθ: οΟἰηο1 465 τ 1 
Ὑ μαὺ ρΌ65 βϑίοσβ, δῃα Ἀρρβδιβ ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ. ΟΘΟΠΟΙ αδίοπ οὗὁἨ {π6 ψΠ0]86 ; 
ναὶ {π|5 18 ορροβϑᾶ ὈΥ βίποῃρ; ΘομβΙ θυ 018. [ἢ ἕνουγ οὗ ὑπ6 Μοβαῖο 
Δα Βουβεῖρ αἰοσυθηῦ ραββαρθϑθ ἃγ6 Τἔθυγθα [0 ὙΧΏΘΙΘ 10 15 οἰῥθα ἐ8 Β΄8, 
Ὑ 8116 πΌτηθτουΒ Ρ]8668 816 ργοάπορά ἔγοπα 10 πὶ ἰθβτηοην, ὈΥ (Οὐ τῖδί 
δηᾷ ἷ5 ἀροβίϊββι (Οοιηραγθ «΄οβῃ. 1. ὅ. 70: 1. ΚΊηρΒ 11. 8.; 2 Οκγοῃ. 
χχυ. 4.: [1)6ῃ. ἰχ. 18. ὧζο. ; δῃά Μαίί, τν. 4. ; Φοἤη 1. 45.; Δοῖίβ 1. 

99. Θα]. 1. 18.)ὺ ὙΒθβο Ῥγοοίΐβ, βούσονοσ, δῖ πού 81} νϑ]α οΣ 

ΘαΌΔΠ]ν ΔΡΡυορστιδίθ. 
ΤΏΉΘΥΟ 18 ΟΠ6 ῬΓΟΡΆΘΟΥ ἴῃ [Π6 ὉΟΟΙ γαϊαίνα ο {Π6 Μοαϑιδῇ, νἹΖ.» 

ὮὌρσκαϊς. χνῖ. 1δὅ. 18,19. ΤῊ15 15 βΒῃοσῃ ὈγΥ Αοίβ πὶ. 22, 28., νἱῖ. 37. 

(οοτρ. Φομη ν᾿ 46.). Ῥαὺ ποίου 10 σϑίοτβ το εἴτι ἐχοίμδίσοίψ ΔΤ Β 

οὗ ρίαν ἀουρίβ, Υγ6 ἄρτθθ ὙΠῈῺ {ποθ 0 (Κα {π6 σψογα δ32 
οοἰϊοοίϊυοῖν, Ἰποϊαδίηρ' ὑμ6 Θηὐτα οὐάθυ ἃπα βαοοθϑβίοπ οὗὨ ῥὈΓΌΡΠΘίΒ ; 
ἐπουρὰ {π6 φγοαϊοοη τγὰθ ποὺ [Ὁ]Π]1688 {11 ΟἾ γί ἀρρθαγθᾶ 1ῃ {π6 
ἤ65ἢ δϑ {86 στϑαῦ ργορμοῦ σγοσα {μο0858 γ780 μι6]4 {πδῦ οΥ̓ο6 πάθοι {Π6 
ΟΙΑ Τοβιαμαθπὺ ἐδιμον ϑμδάον θα ἔἕουτἢ δπα ρῥγοῆρυτοα, Βαΐ ψ ταυϑὺ 
γοίου ἰο Ηοπρβίθηθ το Β ἀἰββαυϊαίίοι ἢ {86 ραββᾶρϑ. 

ΤὭο οπτἶτο Μοβαῖο ἰοριβὐοῃ 18 ἀν: 464 τπΐο ἰᾳγϑο ἰθϑατηρ ραγύβ, Υ]Ζ. 
{π6 ταογα], ἐμ τἰδυδὶ, πᾶ {π6 οἷν] οοᾶθ, ΤῊ Ὀδ515 οὗ {π6 τχοσὰὶ οοᾶθ 
15. 106 θη οοχηγηϑητηθπίβ, (86 Δ ὙὙ1Οἢ νγᾶ8 οὐ ΡΊ ΠΑ ΠΥ τυ θη Οἢ 
{μ6 Βοαγὲ οὔ αδπ, μαΐ νγὰ8 δἴδουνγασαβ οδοθα ὈΥ βίη. [{8 [παδηαθηίαὶ 
ῬΥϊποῖρὶθ ἴ8 ΒΌργθπιθ ἴον ἰο ἀοά. “8 οὔμϑυ τιοσγὰὶ ργθοθρίβ δ.θ 
ΤΩΘΥΘΙΥ Θχρίαπδίοηβ, ἀθυθοριηθηΐβ, Οὐ τοῦτο οχϑοῦ ἀβίθυτηϊ πίη οὗ 
{π6 ἴδῃ σοιαιηδηιαθηῦβ, ὙΥΒΙΟΩ. ἀγα βου ίοσθα ἐπσουρ 4}1 {16 ῬΟΟΚΒ 
Θχοορί (ὑθη6818. 

ΤΏ6 σαἰζαθὶ οὐ δουθιλοηΐα! 67 οοπίδιπβ ΓΤ ρ ]δύϊοηβ τ  αὐϊησ' ο {{|6 

βουυΐοα οὗ αοᾶ πᾶ δυουυτμῖπρ' οοπηθοίθα τι 6, Μοῦ οὗἉ ἔμδιῃ δγθ 
[ουπᾶθᾷ οπ σομβιδογαίομβ οὐ {ϊπι6 δηα ρμίαθθ, δῃᾷ αὐ ἐμογθίοσθ ἰβπι- 
Ῥοιαγ. ΤΏΘΥ ΜΘΓΘ ΠΟΥΘΥΟΥ ῬΥΘΟΌΥΒΟΙΒ (0 (ὑιυἸΒ ἈΠ Υ ; ἀπ {86 
βριστιῦ οὐ {μδπὶ γγαὰθ ἴῃ ρατγῦ ἰχϑηβίαβοα Ἰηΐο 186 ρΌβρθι. αἀἴον {π6 
αὐγοηῦ οὗ Ομυῖδυ {8670 σοῦ οἰἴδθου ἀρο Πβηθά, οὐ τοί πα ὉΠΑ͂ΘΥ 
δηοῦμ ον ΤΌττα 8πα ἀθοροὺ τηϑϑηϊηρ. 

ΤῊ6 οἷν! ἴανγ οοπίαῖῃβ οὐ πάῃ οδ τ βρθοίϊηρ ἀογαθϑίϊο ἀηα ρα Ὁ]1Ο 
110, βυοἢ 848 τηϑυτῖαρο 8 πα ἀϊνογοθ, ρϑίβομδὶ δηα ἰαπθα ῬΥΟΡΟΙΥ, 
ἀορύ, βίγδησουβ, [μ6 (ὑδμδδηϊίαβ. ἩθΓθ, ἀραῖπ, [Π6 Τη]πούϊομβ ἤᾶνθ ΠΟ 
ρϑιηδποηῦ δ] σαίίομ, Ὀοΐηρ' Γοα παρα ΠΡΟῚ ἰθηηρΟΥΑΥΥ πα Ἰο08] Τα]ἃ-- 
ἰΐομβ. Ηδθμοθ ταοβῦ ὑγ6 16 Δ ΡΟ] 564 οὐ ομβαπρϑα ὈΥ {86 ᾿πἰσχοἀποίίοη οὗ 
ΟὨτιδυϊδηϊίγ. 
ΤῊ ἔῆγϑο ρατίβ οὗ {π6 Μοβαῖο 1ϑρ βίοι ἀγὸ ἸηὈτηδύθ Υ σομποοίοα. 

ΤΉΘΥ τὸ ποί ἀθβουῖϊθοα οὐ Βροόῖκβϑῃ οἵ βορᾶγαίείν, Ὀὰὺ ἅτ ταίῃο 
ὈΙΟπ 64 ἰοσοίμου τπσουρμουῦ τπ6 Ῥομίαίθαομ. Ηθμηο8 10 18 ποῦ ΘΕΒΥ͂ 
ἰο ἀΐββονϑυ ἐβθην δπα Ὀυϊηρ 411 ρδββᾶρϑθ βοϊοπρίηρ' ἴο δδοῖν που 9Π6 
μοαᾷ, Τὴ ΦὉΠοσΊπρ, (Ὰ 016 ργοβθαίβ ὁπ οὗ {86 Ὀθβϑύὺ αἰδθῃρίβ (ὸ 
ΔΙΥΔΠΡΘ [86 Βον ταὶ ραγίβ οἵ {μ6 Ῥοηίαΐθαοι ἀπᾶθυ 9Π8 ΟΥ̓ ἃποῖμοῦ οὗ 
[86 [ἴγθθ ρϑπουαὶ αἰνιβίομβ. [Ὁ 15 ἔγομλ ΥΥ]βοη᾿Β Ατοβ:οϊορίοδὶ 
Ἰιοιοπδγυ, ἀ[ο]6 7, αιο. 

1 δος ΟΠ ϑιο]ορίθ, γο], 1. Ρ. 88. οἴ δθᾳη. 
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ΤῊΕΞ ΕἼΚΒΤ (Ἰ,Α85. 

Τῆς οταί ἤκσ τογίέοη οη ἐΐδε Τιοο Ταδἶε8, οοπέαϊηϊης ἔλε Τοη Οοηνηπαηά»- 
,ι6Ή: 8. 

Ἑχοά. | 1μονξῖς, 1] ΝΡ. 1 Ὠραί. 
ΤΠο ἢτει Τά 016, τ ΒΙοἢ ἱποϊαἀο5 οἰ ΔΡ. οἤδΡ. σΒδρ. “Βαρ. 

Το Εττϑὶ Οὐοιατηδηἀσζηθῃζ, - - - 120. 18. -- - δ. 6. 
4,5,6,7,8. 

ΤΩ οοοπά (ὐοτατδηατηθηΐ, ἅξ ᾿πὰ 90.995, 9324, 19.96.18. ΄«ὖπι 10,11] 412, 

18. 

Το Τά Οὐοτατηδηἀπιομί, - - - 1.20. 95. -ο- ΕΞΩΌΣ: 

ΤΒο Ἐουτί (ὐοτητηδηάσηθη, -ὖ π“- { Ἴδα τθ τε 19,23.26)Ὶ .- - 
; 3 

ΤῊ βεοοπᾶ Ταῦ Ϊο, ̓ ποϊ ἀρ; 
Το ΕἸΠΏ Οοτησηδηατηθηΐ, - - - ] 20. 292. 19. -- ὅ. 
ΤΟ διχέῃ Οομημμδηδιηθηῖ, “- - - - 20. 19. -- 5. 
ΤΩ βουνοί (οιμτηδηάτηθηί, “«- - - 90. 18, 19. ---π δ. 28ς 
ΤΗο ἘρΒΒ Οοοτησηδηαιηθῃΐ, - - - ] 20, 22. 19. -- ὃ. 
ΤΗΘ ΝΠ Οὐοιητηδπαμηθηΐ, - - “1.20. 298. 19. --- ᾿ δ. 
ΤῊς Τοηΐ (ὐοιησηδπατηρηξ, - - - 90. -- .-- 5. 
ΤΠ6 δυχὰ οὔ θοίῃ Ταῦϊο5, - - - - -- 19. το 6. 

ΤΗΕ ΒΕΈΟΟΝῸ ΟμΆ488. 

1.6 Οφγοριογίαῖ Ζαῖσ γᾶν ὃ πεν τοἀμοοα ἐο ἐδ γοἰοισίηῳ Ἡφαΐδβ; Υἱἷζ. 

Ἐχοῦ, | Τ,ονϊεῖο. [ ΝΡ. ] ρου, 
ΟὨΔΡ. ΟὔδΡ. 

ΟΥ̓Π6 ΒΟΙΥ ρΐδςθ, - - - - -- 12. 

Ι ΟΥ̓ [86 πιαίίον ἀπά βίγασζαγο οὐΤΠ6 Δ ΌΘΓΏΔΟ]ο, { 
-] 

ΟΥ̓ δ6 ἱπϑίσυτηθηΐβ οὗ 1Π6 5Άγη6 ; Υ]Ζ. 

ΤὮα ἐδ] ϑςοκ οὗ ρυγα βοϊά, - - - 
ΤΒ6 140]6 οὗἩ 5ῃον -Ὀγεδα, - - 
ΟΥ̓ τ6 ῥυθϑίβ δηὰ {μον γεϑδχδοία ἴον αν ὅπ 

ΤΠ Ἰανοῦ οὗ ὑγ855, Ξ Ἑ - ΜΞ ἜΕ᾽ 

ΤΩ αἰΐαν οὗ Ὀυγηῖ οἴεσῖπρ, - - ὥδω 

Τῆβ αἰίαν οὗ ἴθσθηβθ, - - Ε ες 

Ῥοδαέν, - - -- ᾿ΕΝ 

ΟΥ̓ ἐμ ἐδβοοβῖπρ᾽ οὗ {δε Τιονΐεεα, - - - . 8. 8, - 
ΟΥ̓ (ἰ6 ρῥγεβί 5 οἱῆςα 1π σθῃπεΓα], - - . 18. -- 

: τὴς 3 18.12.17 
ΟΥ̓ ἐμεῖνγ οὔῖςθ πὶ ἐθδοῃϊηρ, - - - -- { 2]. 

ΟΥ̓ {πεῖν οςο ἴῃ Ὀ] οϑβῖπς, 
ΟΥ̓ τπεῖν οβῖεε ἴπ οβοτίπρ, ψΉΙΟΣ ξαποιίοιι Ἰατρεῖν 

βργοδᾶϊηρ [{56}} 15 ἀϊν!ἀ6α ἱπίο (Πδ56 μεδάβ : νἱζ. 
Ὕν|ᾶῦ (Π6 βαουᾶςο οὐρῃί 0 Ὀ6, . - ἘΒῈΣ 15. 17. 

ΟΕ (δὲ σοηῃξπιι4] ἔχα, - - - ως ἫΝ 

ΟΥ̓͂ το ταδπηεν οὗὕἩ τ[86 Ῥυτηΐ οἤδυληρθ, - - δεὰ - 

οὗ 186 ρεδςθ οεσίῃρβ, “ - πος ὥς 

Οὔ Π6 ββογῆροθ δοοογήϊηρ ἐσ {Πεῖγ 
βονοσϑὶ Κἰ ηᾶβ ; νἱΖ. 

Ἐὸτ βἴῃ ςοτητηϊεοά (ὨγοιρΙ ἱρτιογαησο οὗὨ Ἐπ ἴανν, 5. - 
ον 5ἴη οοτηγηϊοά ἐπγουρὴ ἱρπογαηςα ΚΓ ἐΠ6 ξΑεῖ, -- --- 
ον 5ἴπ οοσωχηϊ ρα ὙΜΈΒΕΙΝ; γέρα ποῖ εὐμλν ὑδινε 1πι- 

Ῥῖεῖν, - 5. ἵπαι 
ΤΙῸ 5βρϑοῖαϊ Ἰανν δὲ ἐὐρἠἄξο: ἴον ἢ “« εν 
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ἱ Ἑχοά. Τιονίἶς. ] ΝΌΩΡ. [ Του. 
οΒ8Ρ.- σΒδρ. σΒδρ. σμδρ. 

ΟΥ̓ἐΐηρϑ Βεϊοπροίηνσ το [Π6 ΔΕΠΉΡΕΡΙ - - -- 2, 6, 1. 
ΟΥ̓ ἐδο 588ὸνν Ὀγϑδά, «- - - - 924, 
ΟΥΊδ6 Ἰατορ8, - - ἜΝ - - 97. 94, 
Οἵ δα ὅσ νοοῖ ἴποθῦθο,, “- - 80. -- 
ΟΥ̓ τπ6 τ86 οὗ ογαϊπδτῦ δδἰυοες; οἰβεοον [11 
ὑοῦ Ξανϑῖαὶ Κἰπᾶβ ορβοσνοά ὈΥ {Π6 Ῥυιθβίβ ; 

ΟΥ̓ δδ οοπεοογδίΐοῃ οὐ ἐμ εἰσ ρῥγίθϑίβ απὰ οἵἴμοσ 
Ῥτίοβίϑ, - - - - - |.29, 80, 6. 8. 

ΟΥ̓ τῆ σοπϑοογαϊ ἢ δηᾶ οδῆοα οὔ Ὠ6 ΤΟΥΠΘΝ, ΡΞ ἘΞ 3 ταν 

ΟΥ̓ δο ἀν !τηρβ οὔ (86 1,6 ν]68, - .-- τερον 

ΟΥ̓ τ δποϊπεϊηρ ἐμ6 αἰίατ, ἀπά 411 [86 ἐπϑινμπιφηϊα 

οὗ ἐπα ἐαθογπαςῖίο, - - - « 1] 29, 90. τος 

ΟΥ̓ [86 εοπίπυδὶΊ ἀαἱν 5δογῆσοθ, - - - 29. ἰτος 

ΟΥ̓́ἔδδ σοπίίϊπυαϊ βαρθδίἢ- ἀαγ8᾽ βδογίῆοθ, - .- ἸΞες 
ΟΥ̓ ἐμ βοίθυμῃ βδογῖβοθ ἴον ἔβαϑί- ἀαυ8, ψ ΠΟ ΤΟΙ 

ἄϊνοιβο, δπὰ μαᾶᾷ ρϑου]αν γτἱΐθβ, αἀἰδεηρσυϊδμεά 
1πίο {Π656 ; ΥἱΖ. 

ΟΥ̓ γουπρ "ἱγάβ ποῖ ἴο 06 (ἈΚ ὴ νυ 1} (μ8 ἄάτη, - 

ΟΥ̓ ἐιοῖγ ρααάϊο βίανοϑθ, - - 5 Ξ Η 

Οὗ ἐχυταροῖθν, Ἔ - - - - --- -- 

Οὗ Καϊοπάς οΥ θεσὶπηΐηρ οὗ ΤΑ  Β(Π5, - “- -- 5: 98, ἘΝ 

ΟΥ τμδ ἰὮγθα τιοβί βοϊθυνη ἔραβίβ ἴῃ σΘΠΘΓΑΙ, - |.938. 54. 28. -- 16. 

ΟΥ̓ δ6 ἔραθρῖ οὗ Ράββονε,  - .- { 12; εὐ } 23, 9. 28. 16. 

Οὗ (86 ἔδαβξ οὔ Ρουίθοοβ, - - - |.28, 44. 28. 28, 16. 
ΟΕ το ἔδαβε οὗ ἐθογηδοΐθθ, “- - - 1].98. 84. 98, 20, 16. 

ΟΥ̓ 6 ἔοαβῦ οὗ ὈΪονίηρ [86 (τυ πηροίθ, - - -- 929, 90, ἊΝ 

ΟΥ̓ ἴῃ ἔδαβὲε οὗ οχρίδοῃ, - - - 90. 16. 18. 29. παν 

ΟΥ̓ ες γι ἔγυϊδ, - - - “. |49,925.,384, 2, 15. 26. 
ΟΥ̓ {{{π65, " : Ξ ἘΠ 91: 18. |[12.14.86. 
ΟΥ̓́Σ"αἱἴ8 στονίησ δηα ποῦ δαίθῃ ο, - - - 19. .- Ἐν, 
ΟΥ̓ τα Βτοῖ-οτ, “- - - - «- [19.29.84, -- -- 15. 
ΟΥ̓ΙΠ6 βαυθαιςαὶ γθατ, - - - 28, 25. -- - 
ΟΥ̓ (16 γϑᾶγ οὔ 7 1166, Ξ - - -- 25. -- 
ΟΥ̓ νονγβ ἴῃ φσθηῆθταὶ, - - - « -- 27. 80. 18. 
Ὑγμαΐ ρουβοῃβ οὐ σἂ ποΐ ἴο τα γουγβ, - - - - 80. -- 

Ὕγ8μδὲ {ϊηρ5 οδῃποῖ μΡ6 νουγοὰ, «- - - - 97. ἜἘπε φα͵ 

ΟΥ̓ τοἀοπιρίίοι οὗ νονν8, - - - - -- 21. ΝΣ ΗΞΕΝ 

ΟἿ (6 νονϑ οὔ 6 Ναζαυιίθθ, - - - -- ΝΕ 6. ΗΒΒΙ 

ΟΥ̓Ίμα Ιανῦϑ ὑσόροῦ ἴοσ [Π6 ῥγἱθβίβ ; ΥἹΖ. 
ΟΥ̓ ροϊ εἰ ο 8, - - - - -- 29. - ἘΞ. 
ΟΥ̓ Βα ὨΙρἢ Ῥτίεβι 8 τηουτπῖησ, - - - 91, - ἘΡΝ 

ΟΥ̓ δἰ5 τηαστῖαρθ, - - - - - 91. - -- 
ΟΥ̓ με τιουχηΐηρ οὗ [16 ογδίηαιγ Ῥτίθϑίβ, - - 21. ΞΞΞ ἘΠῚ 

ΟΥ̓ τοῖν τιδυῦῖδρα, - - ς- -- 921. -- - 

ΟΥ̓ εὶς. θοΐπρ; ἔοι {86 πι86 οὗ τῖηο, ὅς. -- 10. ἘΞ ΞΈΞΙ 

Οἱ βαποι ρα σηθαΐϊ, “- - - - -- ἡ ὼ “ 19. 1" 18. [12.18.18. 

ΟΥ {πὸ οϑῆςο οὗ [πὸ Τμευϊίεβ ; ; ΨἱΖ. 
Τοδοϊήην, - 5 - - - - -- [17.27.81]. 
Οδευηρ, - - - - - -- -- 8, 4. 18. 10. 
ΟἿ ῥσογαΐβοιοιβ ΠΟΓΘΙΏΟΏΪΑΪ ἰανγϑ ; ΥἹΖ. 
ΟΥ̓ πο θαπ 688 1π σοηογαὶ, - - - -- 1δ. 19. δ. - 

ΟΥ̓ τπποϊδάπηθ58 ἴῃ σαθδίβ ; ΥἱΖ. 
Οὐ Ὀ]οοά, - - - - - ὉΟ6εη.1χ. 285. |7.17.19 -- 19. 
Οἵα, “- - - - - - -- 8, 7. -- - 

Οὗ ἀραά σαγοᾶ8565, - «- - Ὁ, 17. - 14, 
Οὐδοῦ τηρδῖϑ δῃά ἀΐνοσγβο ᾿ἰνἱηρ' ογθδίι 765, - ἜῳΡΙ 11. 90. ΕΝ 14. 

Οἱ υποϊοαμπδϑϑ ἴπ {π8 ἴθ οὗ βοοά δπά δἱοοᾶ, - .-- 15. 19. -- φΩ͵ 

ΤῊ 16 ἀοαα Ροάΐε5 οὗἨ τιϑῃ, - Ξ εξὶ πὰ, 19. σῶς 

Τὴ {π6 ἸΘΡγΟϑΥῦ» - - - - --- 15, 14. 5. 94, 
ΟΕ οἰτουιηοι βίο, - - « Ὃδρη. χυῖϊ. - 19, -- -- 

ΟΥ̓ δ ναΐου οὗ οχσρίδίϊοιι, - - Ξ δ: ἘΞ 19. ᾿. 

Οἵ (μα τπουτηΐηρ οὗ [Π6 Ι5γϑθ 1069, - ἘΞ ΝΣ 19. ἘΠΕ 14. 

Οἵ τοϊχίιγοβ, - - - - - -- 19. ἘΞ 99, 

ΟΥ̓ ἐμοῖγ σαστωθηΐβ δηᾶ νυ τηρ {π6 ἰὰνν ρτίναίοϊυ, -- ΕΝ 15. [6. 11. 92. 
-- -- ὡω- 99 

πῦσαεὴ Θ σαὶ τ 
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ΤῊΒ ΤΉΙΚῸ ΟἸ,Α85. 

76 ΤῬροζιεοαΐ αι. 

Ἑχοά. 
σἢδᾶΡ. 

Ν, Β. Τῆδ τπιδρϑἰγαίο 15 (86 Κϑθρεγ οὗ (π6 ὑτο- 
οορίβ οὗ Ῥοίὰ Τά0]65, δπᾶά ἰο ἢᾶνα στϑβρεοῖ ἰὸ δυ- 
τηΔΠ 5ΟΟΙ ΟἿ ; --- [Βογοίοσα [86 ρο σ4] Ἰανγβ οὗ [868 
Πεγαοΐος ατὸ τοοττοά ἰο θοίμ {π6 ΤΑ0]65, ἀπ σα 
ἰο ΡῈ τεάιιςεὰ ἰο ἐπ6 βϑνθσαὶ ργθοθρίβ οὗ 

ὙΠ Μογσαὶ Τιαν. 
Ιἂνῦ5 τοῖοττοα ἰο [η6 γβι ΤΆ 0]6, πάτον, 15[, ἴο 1Π6 

158 δῃὰ 94 (οτητηδπαπιϑηίβ ; ΥἱΖ. 
ΟΥ̓ ο]αίοτβ δῃὰ δροϑβίδίββ, - - Ξ 22, 
ΟΥ̓ ΔΡοΙ ἰβΐπρ ἰΔο]αῖγγ, “- πὸ 5] 29,94. 
Οἵ ἀϊνίποῖβ δηα [8156 ρσορῇῃρίθ, - - - 922. 
ΟΥ̓ οονεπδηΐβ νὴ ἢ ΟἾΠΟΣ σοάϑ, -ι π΄ απ 428. 84. 
94. Τὸ τ}6 {ηϊτά ςοτησιαπάμπηοῃξ : νἱἷΖε 
ΟΥ̓ Ὀἱαθρμθυαῖθϑ, - - ἐ: ἜΒΕΣ 
94, Τὸ {Π6 ἔου τ δοίαταδηάταξδε; ν]. 
ΟΥ̓ Ρτρακίησ ἐμ6 βδθραίῃ, - Ξι - [981]. 8585. 
Ῥοϊ ες] 1ανν5 τοξεγγαὰ ἴο ἔπθ βεοομά 1400 ]8 : 
151, Τὸ ἐπε ΒΕ. σοπιτηδπάτηθηΐϊ ; νἱζ. 

Οἵ πιαρ ϑἰταΐοβ ἀπά {Ποῖ δα ουϊν, - - [18. 80. 

ΟΥ̓ Πα ρονοῦ οὗ [δ Π 65, - - Ξ 21. 
94. Τὸ {6 5ἰχίῃ οσοτατηδηημθηΐ ; νἱΖε 
ΟΥ̓ σαρῖ84] ρυ ηἰβῃπηθηΐβ, - - - - -- 
Οἵ νει] τυυτάοτ, - - - - 21. 
ΟΥ̓ τηδηϑ]δυρίοσ πτνΠΡῚΥ σοτα τη θά, δηα οὗ 

{πη6 οἶ[[65 οὗ τεΐυρε, - - - - 9}. 
ΟΥ̓ Πεϊπουβ ᾿η͵αγν, - - - - - 21]. 
ΟΥ̓ ρθη πηθηῖβ ποξ σαρὶΐα], - - - - -- 
ΟΥ̓ΊΗΘ ἰᾶνν οὗἉ ννᾶῦ, - - - - ἀξ 
984. ο {πὸ βαευθηῖι σοτατηδηιηοῃξ ; ΥἱΖ. 
ΟΥ̓ υῃ]ανν} τηαγγδσαβ, - - - - -- 
ΟΥ̓ ἔογηϊοδίοι, - - - - - 
Οὗ νπογάοτσῃ, - - - 22, 
ΟΥ̓ Δι ]οσν δά Ἰαῖουν, - - - ἜΒΕ 
ΟΥ̓ εορυϊαοῃ ἀραϊηδὲ παΐασογ - - - 22, 
ΟΥ̓ αἰνοτοριμθηίβ, «- - - - -- 

Οὐμον τρδίγϊτηοηΐαὶ [ανν5, - - - - 91. 

40}. Τὸ {πα εἷσθί σοτητηδπάπιομῃε ; υΥἱ]Ζ. 
ΟΥ̓ [86 ρυπίβῃτηρηΐ οὗ {πο [ϊ8, - - - φῦ, 
Οὗ βδσγαρο, - - - - 4206) νῖ. -- 
Οὔ ποῖ ᾿ρ)υτῖῃρ ΒΓΔ  σ Υ8, -- - - [22,25. 
ΟΥ̓ ποῖ ἀοΐδυαάϊΐησ ἀμ ἐν - - - -- 
ΟΥ̓ υβὲ ννεἰρῃ 8, - - -- -- 
ΟΥ̓ γτετλονῖηρσ (μ6 Ἰληδ δα; ᾿ς « - -- 
ΟΥ̓ Ϊοθὲ σοοάθ, - - - - - - 22, 
Οὐ βέγαυ Ἵδίθ, - -ι π΄ π΄ «-[22, 28. 
ΟΥ̓ σοτγαρίεα πα ρτηθηῖθ, - - - φῦ, 
Οὗ ἄγο ὑτρακίηρ ουὧἵ ὈΥ ὁμάῆξες - - φο͵ 
ΟΥ πιδῃ-ϑἴθα! πσ, - - - - - -- 
ΟΥ̓ ἔαρίεἶνα βογνδηΐ, - - - - -- 
8. σαϊποτίης ἔγαι5, - - - - - -- 
Οὗ εοπεγδοῖς : Υ1Ζ. 
Βοττονίησ, - - - - . - -- 
ΟΥ̓ [δὸ ρϊεάρο, - - - 2ῶς 
ΟΥ̓ υὕδυτγ, - - . - «- πε 
Οἵ Ξε την, - 5 ὃ τ 

1, ονο. 
ΟἾΆΡ. 

Νυρ. [ θουΐ. 
οἢδΡ. οὨδρΡ. 

“ππρπππῇπφπφἕἔΤΨΦτιππΞη 

φτν 1 9, 1] ΓῚ 

οι ς ] φ, 

Ἰκυύυυου ] 8. 

-- Ἴ. 

] δι πΞ 

18. --- 

ΦΕΥ͂ ΕΣ 

ΕΝ 

16, 17. 
28. 
21. 

21. 24. 

19. 

19.21,99. 
925. 
95. 

20. 43. 

7. 20. 
23. 
29, 

44. 
91, 92.294, 

25. 
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Ἑχοά. | 1,ονϊεῖς. ΝΡ. Ὠουΐ. 
ΟἢδΡ. ΟΠΔΡ. ΟΠΔΡ. ΟἢΔΡ. 

Ὀΐ εἰ (εἴην Ἰοπέ, - “- - - - 929, ΤΕσΙ -- | ΞΕῸ 

Οἔ ἃ (μΐηρ σομχιηϊίεὰ ο θ6 Κορί, - - 29. - -- -- 
᾿ .38. Οὗ μοῖτβ, - : 5 Ξ:, τὰ ἘΞ τς { 6 } 21. 

5.8. Τὸ {πα Ὠΐμίἢ σοτησηδπάσαθῃηϊ : νυἱ]2. 
(ἱ νίϊζηορββοβ, ἘΞ - - - - - -- 5. -- 17. 19. 
ΤἼὨδ εϑἰ Δ} 15 Πϊπρ π6 ΡΟ ΓΑ] Ἰανν, Ξ Ξ ΕΘῸΝ ΒΕ ΕΞ 4. 

.οο . ϑ 11. ΟΣ 

ΤῊΘ 65:80 |5Πϊπρ; (86 αἀἰνῖπο αν ἴῃ σθηογαὶ, - -- ἐξ: ΒΤ ἢ Ὁ 80. ΕΝ 

ΡΝ : 8,6 8. 
Ἑτοτὰ {μ6 ἀϊρσηϊ οὗ (06 αν ῖΎοσ, " τ: ὡς 19,40.99. 15. ἢ ; "ἢ" " 

Ἐτοῖὰ [86 Θχο ]Πθπου οὗ (μ6 ἰανν8, - - - -- ἘΞ -- 4, 26. 
ὦ 15.19.28 4, 5, 6, ἢ. 

τόσα (6 ῬΓΟΙΏΙ565, - - Ξ: - { ἘΠ Αο }μ8. 9ο6..1 -- { Δ : ἠ, ΤΑΙ 

4. Ἴ. 11. 

Ετοότὰ μα {πγοδίθηϊησθ, “- - ὼ 5 ω φᾳ͵ φΦ6. 5 9Ἴ, 98,29, 

90, 

ΟΗΑΡ, Τ|. 

ΑΥΤΗΟΒΒΕΠΙΡ ΑΝῸ ὉΑΔΤῈ ΟΕ ΤῊΣ ῬΡΕΝΤΑΤΕΠΟΘΗ, 

ΤῊΞΒ δυΐβουβμῖρ οὗ {πμ6 Ῥοηίαίθαοι μ88 ρίγθη Υυ186 ἐο τηπι ἢ ἀἸβοιιββῖοι 
ΒΙη66 {π6 τη166]6 οὗἩ {πΠ6 οἰσβύθθηία οοπίασυ. ΝΟΥ μὰ {86 δύρυμηθηῦ- 
ϑίϊίοη γοὺ οϑαβθά. Τὺ 50}}} οοπίϊηπθβ, δῃᾶ 15 [ΚΟ] ἴο ἀο 80 ἴῃ 
(ἀϑυτώϑην, {1}] βοῖαθ οἰϑᾶῦ δηαᾶ δοιήσηοπ ργουπα μ6 σαϊηοᾶ ὈΥ ἰμ6 ἀ18- 
Ῥαΐϊαηΐβ οα Ὀοΐῃ 51465. Αβ ἰο {μ6 λέβέογῳ οἵ (88 απθϑίϊομ, ΟἿΟΣ Βρᾶοβ 
Ὑ11 πού 411|ονν οὗ 18 θοϊηρ' σίνθῃ. Α ΒυταγηδΙῪ Οἵ {μ6 Ἰ6δαϊηρ' ἃρῸ- 
τηθηΐβ δΔανδηοθα ὈΥ αἰδγθηῦ τυϊῦοτβ, δηα δὰ ᾿παϊοδίϊοη οὗ {π6 1 να ]ὰ6, 
15. 811 ἰμδ απ θ6 ργϑβθηΐθα. 

ὙγΒαὺ 18 ο8]16 μ6 βιερρίεπιοηέ-ἢψροίοδῖδ 1ῖΒ πον [6 ταοϑὺ ἀρργουϑᾶ 
ΟΠ6 ἴπ (ἀϑυιηδην τοβροοίϊπρ {π6 Ῥοπίδίθαοῃ,. Αοοοσαϊηρ ο 10, 88 
διῃηοϊοηῦ ἀοοσατηρηῦ ἔουτη5 {π6 655οηέαϊ δαξὶδ οἵ [86 Το Ϊκ, τ ΒΊΟἢ τϑοοινοα 
ὙΘΥΥ͂ ΘΟΠΒΙαΘΙΆ]6 ᾿ΠΒΟΙ ΟΠΒ δα ΒΙΡΡΙοθηΐβ. ΤῊ Ῥοηΐδίθιοι ἃΓΌΒ6 
οαὖ οὗἉ {π6 ῥΥϊμλ ῖνο οὐ Οἱ 6. ἀοουπηθηΐ ὈΥ͂ Τη681}8 οὗ ἃ ΒΡΡΙ ΘΙ ΘΗ ΑΥΥ͂ 
Οη6. [|ἡ ΟΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ {818 ὑνοίο!α σταδίου! οὐ σοι {μ6 του 
ΘΟΙΒΙβίβ, ΟΥἿ108 δᾶ αὐνοιαρίοα ἰο ἔγαοθ ὑπ6 στουπανγουϊς ἀοουτηθηῦ 
8 ἃ {π6 ΒΌΡΡΙΘμλθηΐΑΥῪ τηδίου, ἀἰβυηρτβηρ' πγχουρβοαῦ {π6 οπθ. 
ἤτοι ὑπ6 οὐ ὺ, 

ΤΠ6 ὑνγο ῥυϊηοῖραὶ ἀοοσυτηθηΐβ ἃγ6 ἀϑιι8}}Υ ο4116α {86 Ζϊολέπι θᾶ 
«]εβουαΐ ἀοουτμηοηίθ. ΤΉΘ ΤΟΥΤΩΘΥ 18 ΟἸΟΒ6ΙῪ σοπποοίθα ἴῃ 18 ραγίβ, δῃα 
ἔοσταβ ἃ συμ ΐθ, τ ἢ116 {86 Ἰαὐῦον 15 ἐπουρμῦ ὅο Ὀ6 Θομηρ]οιηθηΐαγυ, Βὰρ- 
ΡῬΙγίπρ᾽ ἀοίδ1]5 αὖ τμ6 ροϊῃΐβ ΒΟ Υα {86 ἔΌΤΤΔΘΓ 15 ἀργαρὺ δἀμᾶ ἀοἔθοίάνο. 
ΓΉΘΥ ψογ6 Βα ΒΘα ΠΥ σομαθιηθα Ὀγ (86 μπᾶ οὗ δῇ δαϊίου 80 
ΒΕ ΆΠΥ 85 ἴο σοπᾶου {μοῖν βοραγϑίϊοῃ συϑῦῦ ἀιδίου], Ἰπαθοα δἰπιοϑί 
ἸΤΩΡΟΒΒΙΌΪ]6 ἴῃ Βοπλθ ἰπβίϑῃοοθθ, Βαυῦύ νγχ6 588}] 811υς ἰο {815 ἴδού ἀρδίη. 
ἼΠ6 Βγρούμοβίβ οὐ ὑγο ῬΥΪΔΔΙῪ ἀοοιμηθηΐβ 15 Βυρροτίοα ὈΥ {86 
ΦΟ]Πονσιηρ ΡΒΘΠΟΙΏΘΏδ. 

ὙΟΙ,. 1. φᾳ 



.ὅθά ο ηΐρο(ιοίίοη ἰο ἐδο Οἱά “οείαηιοηξ,,. 

(α.) Τ86 ἀδ6 οὗ {μ6 ἀἸβογθηύ πϑηλ68 οὗ 1)οϊύγ, ΕΠΟΒῖτα δηα  Θἤονδῇ, 
ἴῃ (ἀὐθμοβὶβ γ͵ἃ8 θαυ ποϊοθᾶ, ὅϑοιηθ οὗ {πὸ δύ ΠθυΒ, 88 Του] 8 η, 
᾿Αὐυρπβθπηρ, δηά ΟΠ γυβοβίομα, οὈυβαγνϑα τ ἴῃ {Ππ6 Θοτηταθηοίηρ' Ομαρύθυθ 
οἵ ἀϑποβῖβ. 5 οἰχουτηβίδῃοσ 164 {ο {π6 1668 οὗ οτἹρῖηδὶ ἀοοιμηθη ϑ 
Παγίηρ θη θιρογϑᾶ ἴπ {μ6 οοτηροβιίίοη. Τακίηρ ὐχοά, νἱ. 2, 8., 
ἴῃ οοηπδοίΐοη τι {Π6 Ῥμθποιβθποὴ οὗ δ μονῇ δπα ΕΠ]Ο πη σὰπ πη] ηρ 
Τοβρϑοῦνου ἐβγουρἢ ἀιδγθηῦ βθοίζοηβ, 10 νγὰβ ᾿πίονυγθα ἐμοῦ {π6 τψτϊίῷς 
οὗ [86 οΪᾶ ἀοουμηρηΐ πιο 1165 αὖ ἐδα 4515 οὗ (86 ψόουῖκ, οὐ οὗ {86 
23, γεὲ Ἰοσιδίαξίοη ἃ5 ΘΙ ΆΘΙτι 0818 10, ἀνοϊάθα τΓπΠ6 86 οὗ {π6 ᾿δηθδ 
ὙΦ] ΘΒονϑ {111 {π6 τϑυθδθομ οἵ 1Ὁ ἴῃ {86 βιχίῃ ομδρίου οἵ Εχοαὰβ; δυΐ 
ἰμαῦ ἔγοιῃ Εὐχοά. νἱ. 2. δἀηα οι ψαγα ἢ6 οομβύθηθ!Υ δαορίρα 1Ὁ ΔΙοπρ 
ἘΠ]ΟΒ τη ἃ8 ἃ ΤῈ γ ΔΡρο᾿ αν: ὙΠΘΥΘαΒ. ἴῃ {π6 ΒΘΟΌΟΠΒ ὈΓΟΟΘΘΟΙΩρ' 
ἴγουα {Π6 δμρρίοηιθηζον --- [Ὡ6 δαῦμοῦ οὗ {μ6 βεοοπα ἰὀσίδἰαξίοτι, ἃ8. ἮΘ6 ἨΔ5 
Ὀ6θῃ ἰουτηθα --- ὙγΏ1Οἢ 16 1πβοσίθα διλοηρ' [86 τηδύθγΙ8}5 οἵ {86 ὈΓΙΠΊΔΥΥ͂ 
ἀοοατηθηῦ, Ὀού Ὠδιηθ8 8.ΥΘ 566 Ῥ͵ΙΟΙΩΙΒουοιβγ. ΤΏὰΒ Π6 ϑιρ]ου- 
τηϑδηὺ οὗ αἰἤογθηῦ Δρρϑι]δύομβ οἵ Ποῖ 185. {π6 βγβὺ δῃᾶ ομῖοθῦ ἀῦρὰ- 
τηθηῦ οἡ 6041} οἵ 186 ἀοοαπιοηῦ- ΟΥ ΒαΡΡΙο πη θη - υροίμοθιβ ΤῈΘ 
»θοιζϊαν' πιοαᾶθ ἴῃ ὙἹ Ὠ1Ο ἢ} ἐμ Ὺ οοουϊ βαροοϑίβ 8Πα ΘΟΠΠΥΤῚ5 {Π6 ΒΌρροβὶ- 
(οη. [ἢ βοραγδαίϊησ,, Οὐὁ ΘΠἀοδγουχηρ' 0 βοραγαΐθ, {86 ὕνχο ΟΥΡΊΠΔΙ 
ἀοουτηοπίθ οὗ ἐδ6 Ῥαϑηίαίθαομ, 10 15 ἀρραγϑηῦ ἔγοτη {πΠ6 παίαχθ οἵ [88 
οὔδ86 {πᾶὖὺ {π6 βυρ]θοῦ ἀο65. ποῦ δαάτηϊῦ οἵ νϑυν αἀαἤπῖίο ἀδἰθυταϊη δ! 8. 
Τῃ γορσαγά ο ἀρδίβι]β νγα ταυβῦ Ὄχρϑοῦ ἐπα βοδυοθὶν ὑνγο οὐϊοβ πσουἹα 
ΔΟΤΘ6 ἴῃ 8} ἐβίησβ, [ύ 15. ϑῃουρᾺ {πᾶ {ποὺ Βο]α [16 βᾶιθ ρϑῃθσαὶ 
οὔ 16. . 
Οπ {88 οἶδε Βαηᾷ, {86 δανοοδίθβ οὔ {86 υπιῖν οὗ {86 Ὀοοϊκ, 
Ἐδηϊκοῖ, Ὀγθοββου 3, Ἡθηρβίοηροτρ 5, ΥΥ εἶτ ΄, Κυτίχ5, Κ 6115, ὅχο., 
τηδϊηΐθῖῃ ἰμδὺ {86 π86 οὗἩ {π6 ὕνσγο ῃ8η168 οὗἨ 1 61} 15 ποῦ οὐπρ' (0 ὕνγο 
αἸογοηῦ τυϊηρβ Ἰηοοτροταίθα ᾿ηΐο {ῃ6 ῬΟΟΙΚΒ, Ὀπὺ οπθτοὶν ἴο {π6 αἸ- 
ξογϑηὺ βι σι οδί 08 οὐἁ {π6 πδῖμθϑ. ΕΔΟἢ 18 ΘΥ̓ΘΙῪ ΠΟΥ δααρίθα ἰο {ῃ6 
56η86 οὗ {86 ραββᾶρϑβ ἴῃ ΒΙΟΙ {π6 ομ6 ψτιῦου Π88 ῬΌΣΡΟΒΟΙΥ ᾿ηβοσίθα 
ΟΠ6 ΟΥ οἴμοσ. Ἐφ οἴοβο αἰ ἴουθηῦ ἐθυὴβ ϑοοογαϊπηρ' 88. ΘΟ ν788 
ϑαἀαρίδα ἰο {μπ6 ομδυδοίου οἵ {6 δοοοιαρδηνῖπρ' οοηίθηΐβ. [{ 15 ροδϑίδῖο 
ὑμαῦ {Π15 τὺ 6 ἃ οοττϑοῦ βαρ δηδίϊοι οὗἨ ὑπ6 αἸἰβάποιανθ ἀβασο θοίογθ 
08. Ὑοὐ 1ὖ 15 δατηϊ{6α ἀγθῃ ΟΥ̓ ΤΌΓΠΟΥΙ, ψΠ0Ὸ δαορίβ ἰῃ6 σιθῦν ἴῃ (86 
τηϑῖη, ηεὺ ἩΠρΒίθηθοσρ' δηα ΠΥΘΟΏΒΙΘΥ ΟΔΥΤΥ {π6 ΔΡρΙΙοδίομ οὐ {86 
ῬΙΪΠΟΙΡΙΘ ἰοο ἔδυ. ““ ΤἬΉΘΥ βοιμθύχηθϑ τηϑῖκα (ῃ6 βδογθά ὙΎΙΟΣ ΒΟΓ- 
ῬυΪΟυΒΙΥ ἀπα ταϊηαίο Υ ῬΑ ΙΟΌ]Δ ἴῃ {Π6 ὁμοῖος οὗἩ {Π6 ἰθυτηβ, δὖ {86 
ΘΧΡΘΏΒ6 οὗ Β᾽ Πρ] 1οὐτγ ἀπ παΐατο. 7 76 θϑίιθνο {μαὺ ἴοο τηποῖ ἀθβιρη 
15 αὐ για οα ἴο {πη6 δαΐμου ὈΥ [ῃο86 σγῇο βαρροτῦ [86 ορίπῖοῃ. ΤᾺΘ 
1.886 ΟὗἨἁ {Π6 ὨδΙΏ6Β 15 ποῦ ργοϑαδίψ δοοουη θα [Ὁ ΕΥ̓ 186 Θχρ᾽δηδίϊοι 
ΓὰγμΒῃ6α., Τὴ Ἀγρού 6818 οὗ ογίσίπαϊ ἀοοιηιοηέβ ἴθ Το ἢ {ΠΘΥ ΓΘ 16 
αἰ πο ον 884 ΘΟΤΤ ΑΘ. 1056} ἃ8 τόσο ΠἸΚοΙν τὸ δ6 ἰχὰθ, 6β8ρ6- 
ΟἸΔ}}Υ. 88 {ποτ ἅτ ᾿ῃηΐθσηδὶ ΡΠ Θποθηα ΟΟἸΠΟΙαΙηρ' τ 8 [18 Θχίουηδ] 

1 Τὺ ΟΥΒ ΟΠ ΠΡῸΠ ΠΘΌΘΣ 65 Ῥοηξαίθπο ἢ, 2 γοΐβ. 1884, 1840. 
2 16 Ἐπημοῖξ πηᾶ ΑΘοβίμοῖῦ ἄοτ (6 6518, 1838. 
3 ῖο Αὐἰδβοηία ἄθς Ῥοηίαῦθιομθδ, 2 νοΐβ. 1896. 
4 ΝΟ ΠΊΟΒΑ 50} 65 ἴπῃ Ῥοηΐδίθυοο ὈοΙο πο οί, 184]. 
5. Βοϊτγᾶρα Ζῃν Υ οὐ με ἀΐρτιιηρ ππα Βερτύπδυμρ ἄἀοΥ ἘΠΠΠ6Ι Ὧ68 Ῥοηΐβθίοπομοβ, 1844 

Ὁ 16 Ἐπηδοῖς ἄδσ θη θ8:5, 1846. 
6 ἘΠη]οιταηρ; ἰη ἅϊ6 Εδηοηβοῆθῃ ΒΟ τ ἤθη ἀ65 αἰίθη Τὶ οϑίδμηρηίθ5, 1858. 
Ἴ Οοτρδηΐοῃ ἴο ἴμ6 ῬΟΟΚ οὗ ὐθῃβεῖβ, ῥ. 42. 



“υἱλονε}3} απὰ Ἰ)αΐο 9 ἐλ6 ΤΡοηξαϊομοῆ. 5986 

οδαχϑοίθειθις. Τπᾶρρα, ἐμπουρη (πὸ οχίοσηια! αἰβιποίϊοη οοϑαβοθ ὉΠΟΥ 
Ἑ χοᾶ, νἱ., {π6 οΟἷάον ἀοσυτηθηῦ Ὠανὶπο {Π6η 4180 {π6 πϑτηθ “ ϑῃονβδῇ, 
{86 ὑγγχο Βουτοθθ οδῇ 8.1} 6 ἰἐτδοθᾶ, Τῇοβο γὴοῸ Πᾶνα ρίνϑῃ τηοβὲ 
αὐϊοηίξοη ἰοὸ ἐμεῖγ ἱπαϊνιαάυαὶ! οοπίθηΐβ ἀγα ϑίβ 6 11π1}, 6. ΥΥ̓ οἰίβ 3, 
Τα ὃ, 8πα Κπορο]. 6 Μογδ το! ἩΗμΐρίο]αὅ Παθ ρΌπθ ἄδθθρου 
ἱπίο {π6 Βυ ]θοῦ ἃ5 Ὁ, 85 (ἀθῃ 6818 185 ΘΟποου θα, δηα Ῥτουρδῦ στῇ 
βοιηθπαῦ αὐϑθογοηὺ το ΤΌ 185 ργθάθοθββοβ Ηθ 885 46- 
ἰουπλη6 4 ΤΟΥ͂Θ ΘΧΔΟΟΪΥ {π6 ἡδίθτο δηα αχίθηὐ οὗ {μ6 ἘΠ]ΟΒ ἀοου- 
ταθηΐ, αἰβοονοσοα {πδὺ Ῥίθοοϑ Ῥγθυμουβὶν αὐ θα θα ἰο Σὖ ΘΔ ἃ Ἰδίθσ 
1 ΡΙΓ 658. 8η4α Πα5 νἱπαϊοαίθα ΤῸ {Π6 «6 μονιθίίο ἀοουχηθηύ ἃ σοπποοίοα 
δηα οοτηρίοίθ ομαγδοίοσ. ΤΉγθο ἀοουμπιθηΐβ ἃγ6 βαρροβοᾶ ὈΥ͂ δίπι ἴο 
Πᾶνα βθθῃ ρυΐ ἰοροίμοσ Ὀγ {π6 ἢπδ] δαϊίου, γυἱζ. {πΠ6 οἱᾶοσ. ΕἸ]ΟἨ χη 
016, {Π6 Ὑο ΠΡῸΣ ἘΠ]ΠΟΒΙτα ὁη6, δπα {86 «΄ Θμονϊβῖο. Βαῦ 18 Του 685 
ΘΙΡΥΒΟΒ ΠΟ τηοΓ6 {μ8η (ὑθη 6518. [ἢ αἸβου πη {Π6 ὑσχγο ἀοουτηθηίβ 
ΟΥ̓ΠΟΒ Βᾶγ6 ΟΘΏΘΙΆΙΠΥ ΟΟπιθΙπ6α {6 ΓΟ] ον ηρ' ῬΠΘποιαθπα τυ {π6 
αἀἰδβιποῦνο Δρρο]]δίοπβ οὗ Ποἰΐγ. 

1, Τό ἱδβεγοραποῖος, δια αἰ ογθηξ ἀσοοιιγιὲ5 οὗ [6 βᾶτὴθ σου ΘΠ Ο68. 
ὕπαον αἀἰδογοραηοῖοα ἃχθ ἴππθ686 ραγυϊουϊατβ, ΤῊ ἢτγβὺ ομαρίου οὗ 

(θη 6818 δοιηραγθα νι 11. 4. ἀπα [Ὁ]]οσιηρ γοῦβοθ. Εθγο 8.6 ὑνο 
ἀἴογοηῦ δοοουηΐβ οὗ ογϑαύΐοῃη. ΤΠ6 ἢγθὺ θϑίομοβ ἴοὸ {μ6 ἘΠ]ΟΒΙπὰ 
ἀοσυπχοπύ, [88 Βϑοοπα ἰο {πμ6 «Θῃοναὰ οη6. Ασδοογάϊηρ ἴο {πμ6 ]αἰύου, 
{86 ϑαστ θη ὀγθαίθα μδα ΠΟ σφ ,ῶβ8 ΠΟΥ͂ ρδηΐβ, ““ ἴου {μ6 Τιογᾷ (οἂ 
84 πού οδιιδοά 1 ἴο ταὶ ΡΟΠ {δ 6 δαυ, δηα {ποῦ τγὰβ ποῦ ἃ τδῃ ἴο 
111 (86 στουαπά, Βαὺ {ποῦ θοῦ ἋΡ ἃ τηϊϑὺ ἔγοιη (6 βανίμ, ἀπά 
νγαϊογοα {Π6 γγυ016 ἴσα οὗ {π6 στουμᾶα.) ΤῊ6 Δηηη8 15 616 ογθαίθα 
αὐθυ τηϑῃ, δπα τηᾶπ σάν {Ππ6πλ {Π|61 ΠδΙη6856, ΑἸουσαγβ {88 νγουηδῃ 
γγ85 σγραύθα, [ἢ {Π6 ἢγχϑὺ πϑυγϑίνθ τη816 δπα ἴθηηδ] 6 ἃγο Ὀγουραῦύ Ἰηίο 
Ὀείηρ δὖ {6 βιηθ {τὴ6. ΤΏΘΒ6 αἸβουθρϑποῖθβ (0 ποῦ ργορθῦ]ν διιοιηΐ 
{ο δοίυϑὶ οοπ γϑαϊοίϊοιδ, ΤΟΥ βαυθγα δὐίθυηρβ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 1655 Βιοοθββία] 
μᾶγ Ὀθθ ταδα8 ἰο ὙΘΙΏΟΥΘ 0 ἢ. ῬΘΙΡ ΙΟΌ]ΔΥΒ ἃ8. ΔΓ6. ΔΘ ΒΟΙΥΘΙΥ͂ ᾿γτ6- 
ΘΌΠΟΙΪ4016: Ὀυὺ {π6 0 δνιηοθ δὖ {π6 ᾿θαβύ ΟΥ̓ ΘΟΠΒΙἀΘΤΆ016 ἀσυιαί!οιϑ 
ἴῃ {π6 Βαοοπᾶ παχγαίγο ἔγοτα {Π6 ἢγτβύ. Κατ Ππᾶϑ [4116 ἴο οχρ]αΐῃ 
8. Του 116 {88 ὑν|Ὸ 1Π ἃ Βα ἸΒ ΔΟΙΟΤΎ ΤΩΘΠΉΘΥ, : 
θη 6518 χυ. 18. ; Εὐχοα, χχπ!, 81.; Ποαΐί. πὶ. 24.: δῃα ΝΌΙΩΡ. χχχῖν. 

1--12, Τὴ {86 ἢγνβὺ {πγθ ραββᾶροβ {86 ΕἸΠΡγαίθβ 18 σίνθη 88. {Π6 
Ῥοιπάεανν οὗ {16 Ἰαπα [Ὁ Ὀ6 ροββθβββᾶ ὈΥ͂ [5γ86] ΟὮ ὁΠ6 8146, δῃᾷ {6 
ΝΘ οα 186 οἶμον; ὙὮ116 δοοογάϊηρ ἴο {μ6 Ἰαύξον, δηα 1ῃ σθοργάρῃοαὶ 
δχϑούίηθαθ, 10 ψγ͵β ποῦ 80 δχίθηβινθ. [ἢ ΘΉΒΥΘΥ ἰὼ 818, 10 Βᾶ5 Ὀ6θὴ βαϊα 
ὈγΥ Ηδοηρδβίθηροιρ, Η ἄνϑυσιοῖς, δπα 1 61], ὑπαὶ [16 ΤΟΥΤηΘΥ, 88 ὀοπίδι ηρ' 
ῬΙΟροὕΟ ῬγΟμῖΒ68, Βπου α 6 Δ κοη ἴῃ ἃ τη δίοσιοαὶ β6η86, ἀββουιῖηρ, 
{86 οοπύχγαί ροϊηὺ οἵὗἨ {86 ῬΥΟΡΟΙ ΘΟ ΊΥΥ 88 βἰταδίοα ούνθθῃ {μ8 ὕνσο 
ΤΊνΟΣΒ, ὙΒΙΟΝ ἅτ άτρο ἀπ γ76}} Κπούχα Ῥοππάλτθβ αδθα 1παἀο Ημὶ ο ]γ. 
ΤῊΘ ΤΟΡΙ͂Υ 1Β δα ΒίδοίοΥΥ οα [π6 ΨΠ0]6. 

αδθη. χχνυ. 27---34, δθῃᾷ (θη. χχυὶ. 1--40. οοοταϊπρ ἰο {μ6 
ἔουτηον Τύβαι 586118 18. ΒΙγ Βτιρ ῦ ἰο «]400Ὁ ; Ὀαὺ 18 {π6 Ἰαίτου [8000 
οδύδιμβ ἐπ ραΐθσμα ] ββιπρ' ὈΘ]ομρίηρ' οἵ τὶραῦ ἰο {86 ἢγβί-θοτα ἀπ 

1 Ἀν βοδο ΤΠ ο Βα μα ηροη πῦον ἃ, ΘΟἸὁποβῖθ, 1880, δηᾶ, ὉοΌΟΣ ἃ, Ῥοηΐαῦ. ἃ, ΒΊΙΟΠΟΣ 
9058. ἘΪΟΒΙ, βα. πηᾶ ἀοΓ Κρο, 1848. 

2 ἘΠη]οϊζαηρ. 8. ἸΚοΙητηθηΆ 1 ΠΘΌΘΙ ἅϊ6 Ο6Π6815, 1838, 
4 Ὅϊ19 ϑῃθβίβ οὐεΙδτί, 1852, δ᾽ 16 ΩΠπ 66 ὴ ἄογ θη ο5:8, 1858,.- 

φῳ 2 



8ὅ96 ᾿ Σιϊγοαμοίίοπ ἐο ἐΐε ΟΙά Τερίαπισπξ, ὦ 

ταϊομᾶοα ἔου πὶ, ΕΥ͂ 561 ΉΒ}7 ἀθοοϊνιηρ μῖ8. Ὀγοίμου. ὙΠ6 ]Ἰαἰίον' 
βθούΐοῃ ββίοῃρβ ἰο ἐπ ἘΠοβμῖβίϊο πτϊζοτ; {86 ἔοττηοσ, δοοογάϊηρ [0 

ΚηΟΡ 6], οομίδίπβ ἃ τοϊχύασο οὗἨ ΕἸ]Ομβθο ἀπα «Γϑμουϊϑίο 6] βπλθηίβ 

ὍΘ οαπποῦ πο μ6 βαοραταίθα. [πὶ ἀηβυγου ἴο {Π6 ἀγραχηοπί ἔουπαρα 

οπ {686 ἀἰβογθραποῖθβ 10 μα8 Ὀθθη τϑηλαυκθα ὈΥ͂ 61], ὑπαὺ 1 8000, 

δορογάϊησ ἴο [π6 271 ομαρίθι, βῶνν ὑμαῦ Ἠ6 γγᾶβ ἴῃ ἀΔΠρῸΙ οὗἉ Ἰοβίπρ 
σα Ροϊοηραα ἰο δῖπι βοΐ ὈΥ ἀϊνίπα τὶρῃῦ δηά Βυπιδῃ σῖραὺ 4180, 

οἴου χχν. 38., οσίπρ' ἐο {μ8 ᾿η]υἀ]οῖοιβ ραγ ιν οὗἨ Ιβᾶδὸ ἔῸΣ Εἶδα, 

δηα 80 ρῥτοουγθᾶ ὈΥ ᾿γίπρ' ἀπα ἀθοθρίϊοι {86 ρυϊνη]θροβ οὗ {86 ἢγϑῦ- 

Ῥοτῃ ; ἰπθβθ ραγου]αῦβ ἔουια πὸ οοπίγαϊοίϊοη ὕο {π6 ἔδοῦ ὑπμαῦ οῃ ἃ 

ουηλου οοοδβίου Εἶδα δα 580] 815. δι Π-τιρ ῦ [ῸΓ ἃ τη688 οἵ ρούζαρο. 
ΤΉΘΊΘ 1β δου δἰ] ποίμίηρ ᾿ἸΣΤΘΟΟΠ 1180 16 ἴῃ 1μ6 ὕγχο παυτγαῖνθθ 80 

(Ἂν [6 δΔΏΒυΤΟΥ 18 γα]. Βυΐ [86 ἔδοῦ ἐπαῦ {Π6γ6 ἀγὸ ἔνγο βιο ΔΟσΟΌ 8 

οὗ ὁπ δῃηᾷ [Π6 βᾶπὶθ ἰγϑηβδοίλοι ρυθβθηςηρ' ΘΟὨΒΙ ἀΘΥΔ]6 αἸνθυβι 165, [Ὸ 

ΒῪ {π6 16αβῖ, ἕνουτβ (16 δϑβυτηρίλοῃ {παῦ {ΠΥ στ ῦο ἀουῖνθα [ποτα 

ἀιουθηῦ βουτοθβ, πᾷ δὸ Ἱποουρογδιθα ᾿πύο ὁπ 6 ὈΟΟΚ, 
δη. χχνῖ! 46---χχνῖ!. 9., ΒοτΘ 8600 15 βοῃΐ ἰο Μαεβοροίδιηϊα ἴο 

ῬΙοοΌγΘ [Ὁ ἰπιβο] ἃ πἰΐδ: δηᾷ θη. χχυῖϊ! 41---4δ., θογθ μ6 18 

ΟὈ]σοα το θα ἘΠ μ6Σ ἰο ἀνοϊά Εἰβαὰβ ταί. Κ 61] σϑρ]168 ἰο {Π|8 

Βα ἰδίβοίοσ!γ, ἐμαῦ 1π6 ὁπ6 τηοίῖγθ ἄοθϑ ποῦ δχοϊαάθ {μ6 οὔμου, ΤΠῸ 

Ὠγτοαξδηΐηρ; οὗ Εβαὰ το ΚΙ] μῖβ Ὀτούμον )04000 15 οοπβιβίθηὐ νγιῦ {Π6 
τῖΞἢ οὐ ΒΒ θθοοα ὑμὰὺ {86 Ἰαὐίον βῃου]ά βϑὶθοῦ ἃ Ὑἱθ ἔγοσαῃ διμοπρ᾽ Β15 

γ 6] 108. 
Τη ὅδθη. χχχ. 24., {ποῖα 15 δῃόύμου οὐ] ορῪ οὗὨ (86 Πδπι6 ΟΒΘρἢ 

ἔπδη ἐπαῦ ἴῃ 186 ἘΠοβ βίο 2ϑγτα γοῦβθ, ᾿ἀοοογάϊηρ ἰο {π6 2θγα γϑχβθ, 

ΜΏΘη ΒΔΟθ6] Ὅλο ἃ Β0η 5886 5814, ““(ἀοά Πείῃ ἰβκθῃ ΔΥΔΥ͂ ΤΩΥ͂ Τ6- 

ΡῬτοδ ἢ," ἡ. 6. ἢΡῚ" Ξε ἢρϑδ, ἔγουα ἢδὶξ, ἐο τϑργοαοῖ.. “18 15 [86 ΟἸΘΓ ΟΥ ἘΠο- 

Ἠϊϑεῖο νἷον. Βαΐί ἴῃ ἰδ 941 σψϑύβα ψὰ τϑϑᾶ, “" βῇβ οδ]]ϑα 818 ἤδηιθ 

“ 56ρἢ, πᾶ βαϊά, ΤΠπο Τωογὰ δλαϊ αἀά ἴο τὰ θ ΘηοΥμ Υ Βοη,) ὁ, 6. ΠΡ)", ἔγΌΤ 

ἢ", ἐο αἰά. 'ΤῊΪΒ 18 (μ6 δ μον βίο ἀθεϊναοη. ΤῊΘ ΥὙΘΡΙΥ ἴο 1818 18, 

{παῦ 16 απδατηθηίαὶ οὐ ἘΠΟἰτη-ἀοουταθηῦ 068 ποῦ οῖνθ δὲ οἷγυ- 

ΤΩΘΪΟΡΎ Ὀαΐ τη ΥΘ]Ύ ἃ 5] 1ρὮ}ῦ Δ] αβίοπ το {π|0 πᾶταθ. ο 1161] βαγ8. Βαυΐί 

1 ἈΡΡθδγβ ἴο υ8 ᾿πβυβηοιθπί, ΒοΙδ ἴπνοῖνο δγιμοϊοσίθβ ΤᾺΪΒ 18 οοῃ- 

Βπηθα ὈΥ [86 οἰτουτηδίαποο {μαῦ {ποῦ ἀἃγὸ ἄορ] οχρίδηδίλοηβ οὗ 

ΤἸοβαοπαῦ πα Ζορυίοι ἴῃ {86 βαιηβ βθοίϊοῃ, σχχ. 1---24. 

Τὴ ὅδη. χχχ. 2ὅ---48., [πΠ6 παιταῦνο οῖνθ ἃ ἀἰβδυθηῦ δοοουπΐ οἵ 

{π8 τωδηποῦ ἴῃ  ΒΙο 6460} οδίαϊποά Πῖ5 το 65 ἔγοτα ἐμαῦ οοπίδϊπμθα ἴῃ 

Οοη. χχχὶ. 4---48, Τὰ {86 808 ομαρίδγ {86 πιθϑηβ μοι 4600 πβρὰ 

[0 ΤᾺ ΠΙΡΙΥ Ηΐβ ΡΥΟΡΟΥΙΥ ἀτὸ ἀοία]θα ; ψΒογθᾶΒ ἴῃ {86 818 οπαρίου ΒΘ 

γργβθηΐβ ἰο Η18 τῦῖνο8 δπᾶ ᾿μᾶρδη {ποὶγ ἔα μου, ὑπᾶὺ 186 αἀἰνῖηθ Ό1688- 

ἴῃρ; μα τηδᾶδ μῖπι το, Ηδτο ἀραῖπ [Ππ6 ΔΠΒΥΤΟΙ 18 ΘΕΒΥ ἀπ Βα ]8[86- 

ΤΟΥΎ, νἱΖ. Ἐμοῦ μ18 ποῦ τηθπίϊομῖηρ' Ἐμ6 πηθᾶπβ 6 Πδα ἰάθη, θαΐ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ 

{μ6 ἀϊνίπα Β]οββίηρ τ ΒΙΟΩ δοοοιηρδηῖοα Εἷπι, 18 ΠῸ ἀιραχμηθηῦ ἀρδιηδὺ 
{πο86 τηθᾶπβ μαυΐηρ θ66 Πα ομρὶογθά. 

Τῃ θη. χχχῖ 8., {π6 δθοᾶάθ οὗ Ἐδβαὰ ἴπ Εἴάοπι οοπίγδαϊοίβ {μ8 

δοοοππὲ ἴῃ Χχχυΐ. θ. ὅτο., ἐμαὺ μ6 αἸὰ ποῦ ρὸ {μιμοῦ {1} αὔον (89 
αὐτῖναὶ οὗ ὥδοοῦ. δΔοοοτγάϊηρ' ἰο {π6 ἔοστηθυ, Εβαυ ἄνγοὶί 1η Τάοπα 88 

ΤΆΘΟΡ νγᾶ5 το ασπΐηρ ἤτοι Πμαρϑη ΒΒ Βοι88; τ ΒΘσθα8, Δοοοσαϊπρ' ἴο {86 

Ἰαίζου, Εἰβαὰ ἀϊ4 ποῖ ρὸ ἰο Εἰάοπα ἰο ἀνγ76}} {πογϑ Ὀβίοτβ 800 Β γϑίατῃ 
ἤτοσα Μαεβοροίδιηῖα. ΤῊ6 ἔοσταθι δοοομηῦ 18 [ῃ6  Θμουβίϊο, {μ6 ἸδύζοΣ 



«ιβογο)ὲρ απά Ζ)αΐο 9 ἐξ6 Τεπέαξομοῖ. 807 

τς ἘΠοΙἰϑῖο οπθ. ΤΠ6 αἰΒΟΥΘΡΆΠΟΥ 15 ὑπ ἢ18 βου ]ουαθηῦ ἴῃ Μουπί 
Θοῖν οὐ Εάοπι 15 ρἰδοθᾶ βϑι]οῦ ὈΥ {886 ὁπ {μη ὈῪ 86 οἴμεσυ. Τὸ 
{η18 Κι Ε] τϑρ]ῖθβ, (παῦὺ {86 ΒυμηγηασΥ δοοοιπύ ρίνγθη ἴῃ ΧΧΧΥΪ. 6--- 8, 
ἄοοθβ ποΐ βίαϊα ἰμαὺ ἔβαι τοιηονοᾶ ἰο ὅθι: ἴογ {1 βγβῦ {Ἰπὴ6 δίΤΟΥ 
Ζ δον γϑίυσῃ ἔγοια Μεβοροίϑιαϊδ δη ᾿βδδοῖβ ἀθδίμ; Μ}Π118 ἴῃ ΧΧΧΙΙ. 4. 
ὅτο., ποῖίμου {16 {ἴτηθ ποὺ σθάβοη οὗ Ελβααβ πιμάτγαν αὶ ἔτομη ὐδηδδῃ ἴὸ 

Ἐάοτα 18 σίνθῃ. ΤῊϊβ 18 οογγθοῦ, δῃα βῆουγβ ἰμαὺ {ῃ6ὺθ 18. πὸ σοηῃίγα- 
ἀϊοϊίοα Ῥοίτψϑθη {πὸ δοοουπίβ. [ᾧ 18 ῬΟΒΒΙΌ]6 ὑπαὶ Ελβαὰ τηΔῪ ἤδΥΘ 

βοϊουτποά ἱπ Μουπΐ 5,6! ποτα ἴμ8π ομθ6. ὙΒθύμον 10 18 ῬΓΟΌΔΡ]6 
ὉΓ ποὺ, πχαδὺ Ρ6 υᾶροα οπ οἴου στουπᾶβ. ΤΉΘΓΘ 18 ΠΟ ΓΘΆΒΟΠ ΠΟΥ͂΄- 
ΕΥΟΣ ἴοσ ἰηἰτοάδυοίηρ αἰ] οα 0165 ᾿ητο {πΠ6 ἰοχὺ πθΘγα ΠΟΥ ἀὸ ποῦ 

Ῥοβι νον ἀπ ῥ]αϊαὶγ 6. ΤῈ ἀἰβογθρδ ΠΟΥ δββατηθᾶ 15 {μουθίοσθ οἵ 
ὯΟ ἴογοα. 

οη. χχχὶϊ. 22---32, ργοβθηΐβ Ἀπούμου δοοοππὺ οὗ [886 αἰζογαίίοη οὗ 

ΤΔοοῦ ΒΒ πϑῖηα ἰμδη {μα ἴῃ χχχν. 10. ΤΙῃ {88 ὈγτΔΟΥ «4000 ΤΘΟΘΙνΘ8 
[η6 παι 15γ86] Ὀθοδσβο μ6 βίσονα σι οα ἀπᾶ ργοναλθαᾶ: ψ 8116 1η 
δα Ἰαΐίου, μ6 τϑοοϊνϑα {π6 βαῦλβθ πϑῖὴθ ΜΆΘΩ μ6 στη οαὐ οἱ Ῥδήδη- 

δτάτα αὐ Βοίμ6Ι. ἼῈ6 ἴουτηοῦ 18. ἃ “ομονίβίαο ρἷδοθ: {π6 ᾿δὐίθυ ἂἃπ 

ἙἘΠΟΒΙσο οπθ. [10 15 ἴο θ6 ορβογυϑᾶ, βοσθνασ, ὑπαῦ πὸ οχρδηδίίοη οὗ 
[π6 Δρροϑὶ]δίϊοι. 1βγα6] 15 σίνθη ἴῃ χχχυ. 10. Ηργα {μογθ 18. πὸ Ἅ1}[- 

ΘΟ] ΟΥ ἀἰβούθρδηου. [π {μ6 ὅ6ὅ:8 ομαρίοῃ 16 βᾶγθ ἃ 80] θπὶπ οοη- 
Πυτοδύλοῃ οὗ {πῃ 6 πδῖηθ ΔΙγθϑαν ρἴνθη. 

Αδοογάϊηρ ἰο θη. χχυϊ. 84., Εἰδαιὰ ἰοοὶς ὑνγὸ σγῖνϑϑ, 1} {86 
ἀλυρ)ιίεν οὗ Βοοῦὶ {86 ΗΠ 6, δηα Βαβῃθιηδίῃ [88 ἀαυρπίον οἵ Ε]οη 

(86 ΗΕ ς, ἰο βοτὰ μα δἀαθά, δοοογάϊηρ' ἐο χχν]!. 9., ΜΑΒΑΙ ἢ 186 

ἀδυρμίον οὗ Ἰβῃπιδοὶ, [16 βἰβίου. οὐ Νϑρδ)οία ; θαῦ ἴῃ χχχνὶ. 2. ὅζο., [Π6 

ἰῆτοθβθ πῖνοβ οὐ Εβαι α΄ οὐ] ΑΠΟ Ρασιδὰ (86 ἀδαρηίον οὗ Απαὶ 
[π6 ἀδυρμίον (σταπά- ἀαυρίο.) οἵ Ζίρθοη {π6 Ηϊνιΐθ, Βαβμθιμδίῃ [Π6 

ἀδυρπίον οὐ ᾿ββημδοὶ δμα βἰβίον οἵ Νοῦδλοίμ, ἀπα Ααδὴ {π6 ἀδλαρΐου 

οὐ Ε]οη τη6 ΗΠ 6. [ἢ {1688 ὕνγο ρβββδᾶρθβ 10 ψ11 06 ορβευνυϑᾶ, ὑμπᾶῦ 

[πα πᾶιη68 οὐ Εβαιιβ τυῖνοβ ἅτ ἀπθογοπί, Ηθποθ βοῖμο δαα ἵθθιὰ ἰο0- 

σϑίμου δῃα τη 6 δῖχ ρόγβομβ. Βαῦ {π6 ταοϑῦ Ἀρργονβα βοϊ αίλοη 18 ὑπὸ 

οὗ Ηθηρβίθηθεγρ, ν]Ζ., [Πῃαὖ 680} οὗ ὑβθπὶ ἀρρθϑγβ ὍΠΟΥ ὕνγχζο ΠΘΠΊΘΒ, 88 

1 τὰ8 αϑὰ8] ἴῃ {π6 Εἰδϑῦ ο οὔδπρα [Ὧ6 πᾶτηθ οἢ πηρογίαην ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ, 

ΤῊ5 νἱον 15 βαμοιϊζομθα Ὀγ Βδηκα ἀπά 1Κ 6]. Αοοογαϊηρ ἴο 10, ΨΠΘῺ 
Απϑῇ οὐ Βρϑουΐ ἴῃ χχυῖ. 34., 15 οὐἹδὰ αὶ Ηπίθ, δπα ἴῃ ΧΧΧΥΙ. 2. ἃ 

ΗΠ νῖθ, [μ6 ἀἰθογθρΆποΥ 15 τοιονϑα ὈΥ͂ ἀββαπηιηρ' {πᾶὺ {π6 ἑοττα ΗΠ] ΕΘ, 

ἐμβοιρἢ 10 οΥἱρίπα! γ ἀθδιρηαίθα ὦ β'ηρ16 Οὐδ παβη 8} {χ106, γγα8. Θπι- 

Ρἰογβθᾶ ἴῃ 8 υἱᾶθυ βθηβθ (0 ἀθποίθ (86 ψ1018 τᾶθθ, δαυλναιθηῦ ἴο. 

(δμδδηῖϊίο, Μαγίουβ οἴμοι ΒΥ ροίμοβθβ βανα θθθὴ ργοροβϑᾶ οὗ δαορίθα 

ὉΥ οἴμον οὐἰτἴοβ. Ὗ͵ 6 οοηῆθϑβ {πῦ ποθ ἀρρθᾶῦβ ο 18 Β8 ΒΕ οίουΥ. 

Κηοθ61 {πῖηκβ ἐμπαῦ (86 ἘΠοΜίδο (8016 οὗὁἨ [μ6 Εδομαϊύθβ ἀοθ8 πού 
ΔΡΡΘΑΥ ἴῃ ΧΧΧΥΪ, 2. ἴῃ 118 οΥἹριηδὶ ἔστη. 
ΤῊ παγγϑῖδνα ἰπ χχχυῖϊ. 28---80. ἀο68 ποὺ μϑηρ' γ76}1 ἰοροίθοι, 68- 

ῬΘοΐδ} 1 γογβθ 28. χῖθ 2ὅ., πα μδ5 {ποσγϑίοσθ Ὀ8θπ οἰαθογαῖθα Ὀγ [86 

ὉΠ μονβί, [ἷπ νϑῖβο 2ὅ. [6 ρβϑορίβ 0 σβοῖω «}Ὁβθρῃ νγᾶβ 8014 ἃΘ 
οΔ116 4 ἸϑΒτηδο 65, Βαῦ ἴῃ νοσβα 28. Μιάϊαπίίθβ. ΤἊ 8 μ88 Ὀ6θη βοϊνϑά 

ὉΥ βαγίπρ' ἐμαῦ ἴπ 28. ἀπᾶ 86. {μο86 94168 ΜΙαΙΔη 68 τᾶν Ὁ6 1ἀθη 04] 
ὙΠ Βυσῃ 85 816 ἀοβίσιδίθα Ιβμπηϑο 68 ἴῃ 25, 27. ἃπα ΧΧΧΊΣ. 1., 
Ῥδοδιβα ἐπα Ἰαἰξέοσ ἔθυμα 15 αδοα ᾿π 16 Η πΠ106]Υ 48 δαυΐϊναϊθηῦ ἰο Ατϑ δ η8. 

ᾳᾳ 8 



δὅ98 Πητοασμοξοη, ἰο ἐπε Οἷα Τορξαπιεηξ, 

γε ἀό πὸξ δεϊξαενα {π15 ἴο Ὀ6 ἃ βα  ϑίδοίοτυ Ὄχρίδπδίλοι οὗ {π6 ἀϊγοσ- 
βἰὑγ, ὑμπουρὴ 186 ψἘΟ]6 βθοίζοῃ Ἀρρθᾶγβ “δ μονιβο Ἂἀ ὑποίο!α ἐγδάϊ- 
οπ βθοὴβ ἰο μᾶγθ θθεῃ ψουϊοα ἊΡ ὉΥ (86 «6μονιβδύ: ἴὸγ μδᾶ ἐδ 
Μιάϊαμῖΐθβ θθθη :ἄοηίοαὶ τ {μ6 ᾿ΒὨιηδο 68. ΔΙΓΟΔΟῪΥ͂ τηθη!οηθά, 
[86 αγέϊοϊα τημδὲ μᾶνα βίοοᾶ Ὀοΐοσα {πμ6 ποὰπ Ὁ ἴῃ {μ6 281} γϑυβθ. 
Βοβῖάθβ, {μ6 β6᾽]]πρ' οὗ Φόβορὰ ἰο ῬοΟΡμδΙ 18 τπηϑπίϊομθα ὑνγ166. 

ΤΉΘΓα ἰδ ἃ ἀἰβουθράθπου Ὀθέσθομ ὅθη. χχχῖχ, 20. δπὰ χὶ]. 4. οῃ. {Π6 
οὔθ δεπᾷ, δπῃᾷ χχχῖχ. 91--- 28. οα (86 οἴμοσυ. ΤῊ]1Β αἰΒουρΔ ΠΟΥ τϑϑίβϑ 
οα {πΠ6 αβϑυμπιρίίοη {παῦ ἼΠΘΠΓ 3 ὙΦ, ἀδόρον Γ᾽ ἐΐ6 ργίδοη (χχχῖχ. 21.) 
19 Ἰ4θη το] τι ὩΠΙΣΘΠ Ἢ, σαρέαέπ 9} ἐῖο φιαγά (Χ]. 4.}: Ὑ ΒΔΟΝ 18 ποὺ 
ὃ ΠΘΟΘΘΒΆΤΥ 1ΠΙΘΥΘΠΟΘ. 

ΤῊ6 ἀϊβαρτοοιηθηῦ οὗ χἱϊ. 27, 28., χ]Π. 21., ψῖ χὶμ, 85. ; οὗ 
Χμ, 8--18., χ]ν. 19---28,, τι χ]. 9---20, 80---84, ροϊηΐβ ἰο ὕνγο 
Βοῦγοθδ. Ασοογαϊπρ' (ο χἸ111. 2]. {Π6 βδοπβ οὗἨ «4000 1014 [6 βίοτατα 
οἵ Φοβερμβ ἤοῦβα (μα ψμθη (Ποὺ Βδα οοτπθ ἴο {16 1πη πᾶ οραπρᾶ 
{Π6 1. βϑοῖςα, ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΤΩΔΠ Β ΤΩΟΏΘΥ͂ Μὼὰ8 ἰουπα ἐπ {π6 τησαῦι οἵ μ15 βδοῖζ:; 
θυῦ δοοοτάϊηρ ἰο Χ]1. 27, 28. 856. ΟΥ̓ ὁπ οὗ ὕμβϑπὶ ορομθᾶ ἢ15 β8ὸκ 
ΔῊΔ ΒΥ ὮΒ ἸΠΟΏΘΥ͂, αὖ ἰ8μ6 ἴῃ; [88 γοϑὺ ἤθη ὑπ0Ὺ Πα ἀὐτινθα δἵ 
Βοηθ. [ἃ «08 8}}8 δοοουπίβ οὗ {μ6 γεοθρίϊομ ἢ6 δπα δ18 Ὀσγθίγθῃ τηθί 
Ὑ ἢ ἔγοτη Φ  οβθρ, γΟ τγ88 θη πῃεπονγῃ [0 ὑμθτα, [Π8 ΟἸΤΟΙΙΩΒίΦΠΟΒ 18 
οχἰἐοα ἴπ χἸ, 9---20. 80---84. ἐμαὺ [86 τωᾶῃ (Φο86ρ}}) ἀθοίασϑα {μθπὶ 
ἴο Ὀ6. Βρῖθβ. ΑἸ μουρᾺ {μ6γθ 1βΒ ποὺ ἃ τηϊπαΐ ἀρυθθιχθηὺ Ὀθίνγθθῃ 
ΧΠΠΙ, 21. ἀπά χ]Π. 27. 8δ., γοῦ ψχα ἀο ποὺ {λ1πκ {πᾶὉ ὑμ6 ἀϊνοῦρθηοθ 15 
οὗ ΔῃΥ τηομηθηῦ, ΠΟΥ ΒΆΘΙ ἃ8 ἈΥ1565 τοτλ αἴ σθηῦ ἀοσαμλθηῖβ οὐ {γ86]- 
ἰΐοπβ. «“ἀ8}}8 ομηϊββίοη οὗ ἃ οἰγουτϊηβίϑηοθ ἴῃ σαρϑϑξπρ δ μαᾶ 
Βϑρροηδᾷ ἰο Βἴτα πᾶ ἢἷβ Ὀγθίμγθῃ 15 4150 ἱπαγηδύθυιαὶ. 
ΤῊ ραββᾶρθ ἴῃ χὶνὶ. 8] --- ]ν. 6. ΔΡΡΘαΙΒ ποῦ ἰο ἄστϑα ψιἢ χὶν. 

17---20. Υ 6 οδῃποῦ ρογοθῖνα ΔΥ οοη γδαϊοίϊοπ μογ. αὐ {16 βαῦηθ 
ἄπηθ, μουθυοσ, {μ6 186 δΥΘ ΤΩΘΗΥ ΘυἹἄθηοθβ οὐ (86 βϑοῖίϊοπ ἴπ ψ ΏΟᾺ 
χῖν. 17---20. βίαπᾶβ βεΐπρ ΕΠομιϑο; ψ 816 χὶνὶ, 29---χ]νη. 6. 15 
ἔγοσα (86 «6 ονιβῦ, 

Ιῃ Ἑχοάπβ, Τμονιοαβ, ἀπα ΝΟΙΩθοΥβ, {86 Ὁ] οι ΟἸΒΟΓΘΡΘΠΟΙΘΒ 
μᾶνα θθϑῃ ποίϊοβα. 

Τη χοᾶ. 111. 1. (σοιηραγα ἴν, 18. ἀπα χνῖ!]. 1.) «}6ὐμγο 156. οΔ]]6 
ἐξα  μου-ἡ-ἰὰνν οὗ Μοβοβ,  βούθαθ ἴῃ 11. 18. ὅχο., να τοαᾶ {μβαῦ Βϑαοὶ 
σαγα Μοξἕοβ ΖΙρροσδῇ [8 ἀδαριῦοσ. Οὐ οογαρδτῖπρ' ΝΌΙΩΡ. ΣΧ. 29. γγ78 
ὅπ Μοβοϑβ [Δ0Ππου-ἰη-1ὺ 18 οα]6α Ἡοθαῦ, Βοὰ οἵ αρσοὶ, Ἠρησθϑ τ 
[88 θϑθὴ ᾿ῃξοιτοᾶ {παὺ 818 πϑῖηθ γὰϑ ΗΟ, ἀπά {μπαῦ μα μα {86 
Ὡδῖη6 «6ἴτο ἴῃ 18 οὔοῖαὶ ομδυδοίου δ5 Ῥυϊθβί, ἔγοση ἽἼΠ), θσοοϊζοηοθ. τὶ 
Ἑ χοᾶ. 11. 18, ψαΐ]ιογ' ταυιϑῦ ἴῃ 0818 Ταϑηπο᾽ τηθδη σγαπαζαΐδοῦ ; ἀπ ἴῃ 
χχῖ. 8 ἀσισλίογ τααβὺ Ὀ6 φγαπά-ἀαμσἠίεγ. 18 15 088 ΔΏΒ ΟΣ σίνθῃ 
ὉΥ Καὶ], δμὰ Ὁ 15. οδυίβιη! ῦ ργθίδσϑθ]α ἰοὸ ἰμαὲ οὗ δηκο διὰ Βαδιυχ- 
σατίθη, Νὸο πηροτγίαποθ οδῃ Ὧ8 αἰίθομαδα ἰοὸ {6 ἀἸβούθρδῃου, Ὀθοδαβθ 
16 ϑθτὴ6 Ῥασβοη δα οἴδη αἀΠἴθυθηξ ΠΔΙΏ68. 

Τὰ Ε;χοά. νι. 9. ποτα 18 ἃ ἀδυιδίίοι. ἤοτα ἵν. 31. ΤῊ 15 αυϊΐθ 
παρδίο γ. 81Ππ06 ν΄. 19---23, 1 ΘΥΨΘΏΘΒ, 

Ἐχοά. χιϊ. 21, 22., δῃά Νυτῦ. χ. 11---28, 1η {86 ἔοσταοσ ρ]δοα 1 
18. εαϊα ὑπαῦ [86 οουαγ ρΡ|Π18ὺ Ῥασᾶπ ἰο 1684 {Π6 ΤΥ 6 1065 αὖ Εὐδια ; 
ἴῃ [6 Ἰαϊίογ, (μα 10 ἀρρραγχϑᾶ οὰ {86 201} ἀαγ οὗ [μ6 Βθοοπᾶ τπομίμ ἴπ 
[6 ββοοπᾷ γϑασ. ὙΠΟΙΟ 18 ΒΟΘΥ͂ΘΙ ὯῸ οοπίγϑἀιοίίοι, Ῥθοατβα ἴὐ 18 
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πού 5ἰαϊρα ἴῃ ἐμ6 Ἰαὐΐον ραββᾶσθ ὑμαὺ 1ὖ Δρρθαγθᾶ {μοῦ 70. ἐΐο ,γεξ. 
ἐΐηιο. 

Ἑχοά. 11, 22., ἶν. 20. ὅζο., οοιαραχθα τι Χυ]. 2---ά, ΒΎΟΤΩα {86 
βτϑὺ ἔνγο ὈΙδοθβ 10 σου] ἄρρϑᾶγ ὑπωῦ Μοβθββ ψ16 δηα ΟΊ] ΟὙΘΠ 76 Γ6 
ἢ τὰ ἴῃ Εἰσγρῦ; ὙΒΘΙΘΔΒ ἔγοπλ 18 ἰδϑ γγχθ Ἰθαγῃ {πδὺ [ΠΘΥ͂ Ὑγ616 
π Μιάϊδη χὰ Φοίδτο. Βαῦ {Π6 ψογαβ ἴῃ ΧΙ]. 2. “ αἴνου. Β6 μαά 
βϑηὺ Ποὺ Ὀδοκ," μον {μπαῦ ΖΙΡρουδῃ πα ἢδγ ομ]άγοα μα Ὀθθη βοηΐ 
ἰο ΜΙᾶίαπ ὈγῪ Μοβββ ἀασῖηρ 818 οοηὐοϑῦ σπτἢ ῬΠΔΥΔΟΗ. 

Αοοογάϊηρ' ἰο 1μ6ν. ΧχνἹ. 27.. 88πα ΝΌΜΩΡ. χυμ. 16., {π6 Υβυ]ηο8 

᾿ς ΟΕ ΠΟΙθδη θϑαβίβ σοῦ το 6 τϑαδθηχθα Ὑγ10}} ΠΟ ΠΟΥ ; ἡ θΘΓΘ 8, δοοογά- 
ἵπρ' ἰο Εἰχοά. χι!, 18, ἃπᾶ χχχίῖν. 20., {π6 Ὺ σγϑγα ὅο θ6 τϑάθοιηθα στα 
8 ἰαταῦ, δπᾶ 18 ποὺ τοάθοιηθα ρμαΐ ἴο ἀραῖῃ. Τύ 15 ΡΟ ΒΒ1016 ἰο Ὀγηρ; 
ἴπ686 ραββαρθθ ἴηΐο ΒΑΤΤΩΟΠΥ͂ Οὐ 186 ὑμαῃ ΟΥ̓ Βαρροβιπρ {μα ἃ 
τοοαιποαίοη νγὰβ αἰ ουνγαγᾶβ ᾿πἰτοαποορα τηΐο {μ6 1ανν, ἴῃ ἔδνοῦῦ οὗ {86 
Ῥυϊοδίβ, δ] ονσίηρ ἐμὰ 0 ὈΌΥ {86 δηῖτηδὶ ΒΟ πγὰβ ἠο αν ὈΘΘῺ 
Ἰ1116 4 85 [Π6 δὺν ΟΥΡΊΏΔΙΠΥ βίοοά. 

Ἐχοᾶ. χχὶ. 1---6., ἀπᾶ Ῥϑαΐ. χν. 12---Ἴ18., οοαραγοα τὶ μον. 
χχυ. 39, ἅοΘ. Δοοοχάϊηρ ἰο {πΠ6 ἔΌγηοΣ {86 Ἡ Ργονν βἷανο γὰ5 0 6 
βοὺ ἔγθθ 1ἴὴ {π6 βαυθῃίῃ γϑαν οὗἉ 815 βούνῖοθθ, θαὺ δοοογάϊηρ' ὑο {86 ἸαὐίοΣ 
1ὴ {ῃ6 7 01166 γ 68 Γ, 

ΤΉοτο 15 πὸ οοηίχδαϊοίίομ μογθ. ΤᾺ αν ἀδίοσγαιηθα ὕὑνγο ροτϊοαβ 
ἴη ὙΒΊΟΙ {86 θοπάβιπδῃ ταῖρῃύ Ὀθοοταθ ἦπ86, [86 βϑυθηῦ γθ81;, Γθοίζοι- 
ἴησ' ἔγοτη {μ8 {ΐϊτηθ ἢ νγχὰβ8 5014, ἀπ αἷβὸ τπ6 ἢ ΘΙἢ γϑαγ, οὐ γϑὰν οὗ 
ἦ00166. ὙΤΠο θοπάβιμδῃ τπγχὰ8 ἀβιθ!]Π ἔγθο ΔῸΣ Βἱχ Ὑϑαῦβ᾽ ΒΕΥΨΊΟΘ ; 1ξ, 
Βονγθνου, δ6 μαᾶ Ῥθθῃ βο]ᾶ ἃ ἔδτν υβϑαῦβ δϑίοσθ {πΠ6 γϑᾶῦ οἵ 7101166, ΒΘ 
ἀἸά ποὺ μναῖ ἔου {π6 βαυθῃίῃ γϑαγ, θαὺ 815 ἔτθθάομι τ7γὰ8 γϑϑίογϑα ἴῃ {Π6 

70Ὀ1|66 γᾶν, δθᾷ Ὑ 1 10 815. Ιαπᾷ {παῦ μα θθη βοΪ4. ΤὴῊ18Β 15. 186. 
βοϊαἰίΐοι οὗ Μιομδ6}151, τ ΒΙΘ ἢ 15 δἀορίοα Ὀγ Ἡοπρβίθηθογο. 

Τιονῖ. χχῖῖ., ΝΌαΡ. χχυπ!. χχῖχ. 4ο ποὺ οοϊποιάθ ταῦ ὔχοά, ΧΧΊΠ, 
14.---1θ6., χχχῖν. 18---28.; οαΐ. κυ! 1---7. [ἢ [86 ΤΌΓΙΔΘΥ ῬϑΆΒΑΡ68, 
ἔνα ἔεϑναβ τὶς μΟΙΥ οοπνοοδίδοτιβ τὸ ταθη!]οπθα : ἴῃ {86 ἰδ ῦου 
ΟΠΪΥ ἰἄγθο ἔδβϑίϊναβ, τι ἀρρθαίδηοθβ Ὀϑίοσ {88 Ἰμογὰ ἴῃ {86 βδῃο- 
ὑπΑΥΎ. 
ΚΘΗ 32. οῇδυβ ἃ Ἰοῃρ' βοϊποη οὗἨ [Π6 ργδϑβθηῦ αἰ] ἐγ, βαγίηρ ἐμαὶ 

ἔμθ γα 15 ὯῸ ορροβιθίοι ρτον!ἀϑᾷ ἐΐθ λοΐψ οοπυοσαξίοπ, Ὁ δ, 06. πού 
ἸΔοπ ΠΘα Ἱποουυθοῖ υ πῖῖ ρέϊσγίηιαψο ἐο ἰΐ6 βαποίμιαγῳψ. ΤωΘυ Ποῦ 8 
χχτ, ρῖναοβ {π6 11δὺ οὗὨ 411 {π6 [ϑϑύϊναὶ βθαβοπβ αὖ συ μϊοῖι λοΐψ οοπυοσα- 
ἐΐογις γοτα ἴο ἰΆΚ6 ὈΙαοθ, δμᾶ 411 οιαριουσαθηΐβ ἴο οθᾶβθ, ἴο 8160} Ὀ6- 
Ἰοπροᾶ ποΐ τη ΓΟ ΪῪ {86 στοαῦ γΘΑ]Υ ἔδαβίβ, θαὺ 411 {π6 ἔββε γα! Βθαβοῃ8, 

ψΠΠ {π6 βαραίῃ αὖ {π6 μοαᾶ οὔ ἐμϑπι. ἘΕτοπὶ {815 1Ὁ {0]]ονγβ {μα 
υδ ὩρὉ, α Πιοῖψ οοπυοσαξίοη, πΘἸΓΠΘΥ ᾿πα0}168 ΠΟΥ͂ ΓΘ 168 ὃ ΡΙ]ΠΟΥἸΤΩΔρΘ 
ἰο {μ6 βαπούπατγ ; δηᾶ 4180 {πᾶὖ {86 Ῥαγρυαρ 15 ποῦ Ἰπὐοπα θα ἰο ρὶνθ 
8 ἀπίνϑιβαὶ, οοιιργθμθηβῖνο ἰδ τοϑρθοῦπρ' {πΠ6 δϑίϊναίθ, Νυμηθοῖβ 
χχυῆ] ἀπ χχῖχ. οσοπίαϊῃ {86 1ἰδὺ οἵὗὁἨ [86 βδουῆοθβ 1 ογ6 ἴο Ό6. 

Ῥτουρδξ οα 811 ἄαγβ οἵ [μ6 γϑὰῦ (ποῦ ἸηΘΥΘ Ὁ οη ἔδινα ἀλγ8) σι πουῦ 
ἀοίογταϊηΐηρ δησἐίηρ 85. 00 {μ6 παμθοι οὗ {πὸ στθαΐ ἔδθβίλναίβ. 
Ἑχοᾶυ5 χχῖ, απᾶ χχχὶν. πῆ Πραΐ, χυὶ. ρῖνο πὸ Θοιηρ]θίθ ἔθαβύ- 
οα]οη αν, αὐ ἰτϑαῦ οὗ {π6 [δαβὲβ αὖ τ μ1ο 8 (18 [βγϑθ6 8 ΤΘΓΘ ἴο ἈΡΡΘΔΡ 

1 (οπηπιθηΐδγῖθϑ οἢ {π6 Τ,αγ8 ΟΥἹ Μοββ5, ἰγϑῃβιαἰθα ὈΥ βγ, γ0]. 1ϊ, Ῥ. 176. 
3 ἘΠη]οϊπηρ,, Ρ. 89. ! 

ᾳᾳ 4 



600 7Ταϊγοαμοίίοη ἐο ἐπε ΟΙ« Τοβίαπιοηΐξ, 

ἴῃ {μ6 βαποίμπατγ Ὀοΐογτο Οοα τι οἴδυϊπρβ οὐὗὁἨ {π6 ἢγβί ἔγαϊίβ οὗ {Π6 
Ἰαπὰ πμῖοῖι μα Ῥθθπ σίνοα ἰμϑιὰ ὈΥ «6μοναῖι, οὐἱγν ἐποϊάθπέαϊίῳ ἀα᾿ 
διεηιπιαγὶϊψ. Τῷ ατῖβοβ οαὐ οὐὁἨ {ῃ18 βρθοῖδὶ οὐγθοῦ {μὰύ 1ῃ {86 Δβί ρμδβ8- 
ΒαρῸ5 {88 ἀοεὶρτιαύϊη οὗἨ {π6 τηολίμ ἴθ ΜΒΙΟΙ [86 ῬΆΒΒΟΥΘΥ γγχὰ8 (0. Ὀ6 
Καρὺ 18 Ολοαόεὶ Α}1ὖ, φαγ8- ὁ} -οογπ πιοπέξ (Εἰχοά. χχ!ῃ. 1ὅ., χχχῖν. 18.; 
Ῥοαΐ. χυὶ. 1.), θθοδῦβο {πὸ ἢχβύ στῖρθ ϑᾶτβ οὐ οοσῃ ΜΈ 76 ἰο ΡῈ οἴοτγθά 
αὐ [6 ράββονϑῦ; ψἈ116 ἴῃ Τιονι. χχπ, ἀπα ΝΌΙΩΡ. ΧΧΥΠ1., ΘΓ 81] 
ἴμ6 βαογθᾶ ἐζτηθβ δηᾷ οοἱ]θοίϊνα οἴδουϊπρ οὗ {86 ψμο]θ γᾶ ΔΓΘ 
δππαπιογαίθα, {π6 βοραγαΐθ ταμίη μάνα ἰὼ Ὀ6 Βρθοιῆθα δοσογάϊηρ ἴο 

{μοῖν παπαθοῦ γεί, βοοοπά, ἐπέγά, ὅτο., θθοασβ6. {μ6 οΪ4 Ἡοργονβ δᾶ 

ΠΟ Ῥθου] αν ἀοδιρηαίίομϑ ἕο ὕμθηι, υιθῃ ὑπ6 ὀχοδορίϊοπ οὗ ὑμ6 ἢγϑύ. 
Ἑνθη ἱπ Εἰχοᾶυβ {π6 6α78-0}-ΠογΉ πιοηξΐ, βία 8 ἴῃ οοπηθούϊοι νι [Π6 

Βυβεηρ πᾷ βγβίσθοσῃ. ΕἼΠΑΠ]ν, τ 1 ποΐ βαια ἴῃ {π6 ἰοχύ, ΕἸΧοα. ΧΗ]. 
δπᾷ Πεαΐ. χυϊ., ἐπαὶ οπῖν ἴμ6 βουθῃίῃ οὐ ἰαϑὺ αν οἵ {μ6 ρσγϑαὺ ὙϑδΥΪΥ 

[οβλναϊβ ττὰβ ἴο 6 ἱκαρύ 88 ἃ βαθθαίῃ; Ὀπὺ ἴῃ Εἰχοα. χῇ. 6, νγ6 γοϑα, 

ἐς ὅδυθῃ ἄδγβ μου βμδ]ὺ δαὺ ππ]οανθηθᾶ Ὀγθαᾶ, ἀπ ἴῃ {88 βϑυθηίῃ ἀλΥ 
Β.411 6 ἃ ἔδαβί το [826 Τωοχά ;᾽ ψ 8116 ἴῃ {86 84 νϑυβθ [16 Βο] θϑι} ἸΒΘΤΟΗ 

οὔ [μ6 ἢχϑὺ ἄδν 18 ᾿πρ] 164 48 Ὀεΐπρ' αἰτοδᾶν Κποόυσῃ ἔγοτα Εὐχοά, χῃ.. 1ὅ. 
ὅτο., ἀπᾷ ἴῃ Πουΐ. χυΐ. 8. {86 βουθῃίῃ ἀδΥ 1Β πδπιθα 88 ὦ βοίθηιῃ α586ηι- 
δὲν ἐο ἐμο Ππογά, ἴῃ Ομ πὸ που βμου]ά Ὀ6 ἀοη6. 

ἘΠα οταίθ δ {π18 βοϊαἰίοι 15, 1Ὁ 15 απηδύσγαὶ, δύ οἷα], δα ἀηδδ15-- 

λοΐουυ. ὙΠ ἀϊβιάποίίοῃ ταδᾶθ Ὀθύνγθθῃ α λοῖψ οοπυοσαΐξίοη ἀρὰ αρ- 
»ραγίηφ δεξογο ἐλ 7 ογὰ ἴῃ ἐἶι6 δαποίμανψ 1 τιοῦ νγ61-[υπά6α. Αὐ {86 
ΒαΠ.6 ἐπι {π6γ6 18 πὸ οοηἰγαιοίίϊοπ. ΤῊΘ Παμθ6Γ8 ἅγ6 ρτϑαίου ἴῃ {86 
0Π8 βϑὺ οἵ ραββαρϑδ ὑμδῃ {π6 οἴμδὺ, τ Β]Οἢ τηῖρὶῦ ὙΘΥῪ παίαΓ ΠΥ ΔΙΊΒΘ 
ἔγοτα {μοῖρ Ὀοίηρ' αἰ δγοπῦ ἴα {86 αἸβγθηῦ ἀοσαπιθηὺβ 566 1π [6 Θοτα- 
Ροβιίοη οὐ μ6 Ῥϑηίδίθαοι, Βαῦ {π6 οπϑ ἄοϑβ ποὺ θχοίιαβ ὑπ6 οὔθϑυ. 
Ἔεβι4οβ, Οἠποάοοῖ, Αὐὶν ῖΒ6 ποὺ οουίαϊηϊν ἐδθ θαγ8- σον πιοπέδ, ἃΒ 
ἩδηρΒίθηθοτρ' ἀΥρτιθ8 ἀπ 61] αἴτεον μῖτα ; ἐδ ποῖῦ μιοοη 9 “δι, 85 1' 
18 τομἀογοᾶ Ὁ. Ηρ, παν ὃ6 ἴπ6 ἰγὰθ ἰγαπϑίαθοη, Απᾶ 10 18 {{ΠΠΠ]π 0’ 
ἰο τοϑὺ δῃγ ὑπῖπρ' οα {π6 ποῦ ἐπαῦ {πΠ86 πογὰ οηΐν 1Β ποῦ ᾿ῃηβουίθα βϑῇουθ 
τηδπίϊομ οὗ [Π6 βουθῃίῃ οὐ 1αϑὺ ἄαγ ἴῃ Εχοᾶ. χι. ἀπα Ἰ)ουΐ, χνὶ. 

Τιουϊ.. χα. 18. ὅο., Ναμαρ. χχυτ. 27. ὅθ. ΤΙη {π6 ἴουμλου ΡΪδ86θ, 
νγ6 τοϑᾶ {πᾶῦ σΊ ἢ {π6 Ὀγοδᾷ οὗ {μ6 Πγϑὺ ἔγαϊβ {Π6 Ιβγαθ 1688. γ6γ6 ἴὸ 
οἴει. βαυθῃ ἰαυὴρβ οὗ {π6 ἢγβὺ γϑᾶχ, οὔθ γουηρ ὈΆ]Π]ΊΟΟΚ, ἃπα ὕν70 ΥϑΠῚΒ 
ἴογ ἃ Ῥυτηί-οἸοσϊπρ, οπο Κια οὗ ἐπ6 ροαίΐβ ἔῸὉΓ ἃ βη-οἴϊθσίηρ,, ὕνγο ἰᾶτα Ὁ8 
οὗ [86 ἢτϑὺ γϑᾶγ ἔου ἃ βϑουϊῆοο οὗ ρϑδοθ-ἴθυϊηρβ; Ὀαΐ ἴπ {π6 Ἰαὐίοσ, 
ἔπο γουπηρ' ὈΠ]]ΟΟΚΚ5, οπ6 τάμα, βαύθῃ 18π1}08 οἵ {16 ἢγβὺ γϑαγ, ἃπα 06 
Κᾷ οὗὁ {μ6 ροαδίβ ἴο τηδκβ δ δἰοποιηθπί,. Εϑγθ 18 σθυ δ! ]Υ ἃ ἀἴβογο- 
ῬΆΠΟΥ. [Ὁ ἴΒ γεπχουϑα, πούγθυεσ, ὈΥ̓ Βογίμϑδα ἰὰ095. Τηθ βδουιῆσοβ 
τηθῃομοϑα ἴπ Τ,ον Ἰοὰ5 ἀτ ὑμοβα Ὀοὶοηρίηρ τὸ ἴμ6 Ὀγεδᾶ οἵ ἢγχβί 
γαῖ; ἴῃ ΝΟΙΆΡΟΥΒ ἃγ6 ρΊγΘη 5Ό0 ἢ} ἃ5 616 δἀαθα ἰο {Π6 ῬΥΌΡΘΥ ἔ88- 
ἐἶνα! βδουϊῆοοθ. ΤῊ18 Ὄχρ δηϑίοη 18 θαβοα οὐ ΒΔΡΌϊη1681 ἰγϑα! 1018, 
Δ ἈΡΡΘδΥβ ἴο π8 ὙΓΟ]]Υ πππηαύαγαί. δπα ἀπιβιοοαββία!. 
Α ἀἰβογθρδπου 18 βαϊᾷ ἰο οχὶβὲ βούνγϑοῃ χοᾶ, χχχυῃ!. 2. ὅο. 

οοιαραγοα ὙΠ χχχ. 12. ὅζο. δπᾷ ΝαΩΡ. .. Τὺ 18 ὑπουρῦ {μαᾶὺ {ΠπῸ 
οοηβαβοα οὐ {86 βγβθ 65 τοίδγγοα ἰοὸ ἴπὰ ὕμ686 Ὀ]δοθβ ἀο πού δρΎθθ. 
ΤῊ ΘΘηβ05 ἴῃ Εἰχοάαβ 18 ἃ τη γα πυιηθογίηρ' οὗ [μ6 φβϑορὶθ σιν ἃ ΥἹΟῪΣ 

1. Οβίθῃ πηᾷ Ῥῆηρϑβίοη τὰ Ζιυοϊίοι Τ)οοδίορ,, Ρ. 24. 
3 Ὧ16 5ιθῦθῃ ατΌΡΡΘΩ 1108. (λεβ6ΖΘ, Ρ, 49. 6 δ 



ΔΑιϊβογομΐρ απα 7)αΐε 9} ἐδε ΤΡοπξαξομοῖ. 601. 

ἴο (86 ραυτηθῃὺ οὗ ἃ Ρο]]} -ἰοχ : ὙγΠ116 ὑπαὺ ἴθ ΝΟΙΊΌΘΥΒ ΠαΒ ἃ. ΨΟΥΥ͂. 

ἀιογθηῦ οὐδοῦ, {16 αὐταηρδπιθηῦ οἵὨ [μ6 Πρ πρ' ταθπ 1η ΤΆΘῚΤ ῬΓΌΡΟΥ 
Ὀίδοθβ δοοογαϊηρ ἰο {μ6 ὑνγϑῖνβ ἔπ1068. ΤῊΘ ἀἸβούθραηοῦ ᾿θΓ6 18 {π6γθ- 
ἔογτϑ πυρδίογγ. 

Βείνοοη ΝύμΩΡ. ἱν. 6. πα Εχοά, χχνυ. 1δὅ. {πθγθ 18. ἃ ἀϊγθυβιίυ, 
Αοοογάιπρ ἰο {86 ἔογτηο [86 Βίανϑβ ὑγχθγθ τὸ Ὀ6 ρΡαΐ τηἴο [86 Δ. Κ δέοι 
1 τγχαβ οογουθα οὐδὲ ; δοσογάιμηρ' ἰο {π6 Ἰαίίου [6 βίδνϑ ψγοῦθ ἴο Ὀ8 ἴπ 
{π6 τίποβ οἵ {μ6 δικ ἀπᾶ ποὺ ἰδκθηὴ Πότ 10. Κ61] {81ηΚ8 {παύ {86 

᾿ βοἰαὔοη 15 ἔουπᾶ ἴῃ ἃ Θοιρδιῖβοη οἵ Εχοά. χχχυῖ. ὅ., ογο ΒΒ Ζαῖθοὶ 
Ἰττη αϊαίθν δου τηακίπρ' [86 τς, ραῦ {86 βίανϑβθ 1ηὔο {86 ΥἹηρθ [ῸΓ 
Ῥοατῖηρ ἰῦ, ὙΠ Εἰχοᾶ, Χ]. 20., γβογο ΜοΒβ8Β ἴῃ ογθοίϊηρ' ἐμ6 ἰἈΌΘΓ 8018 
Ραὺ {π6 5Βϊοικβ (ἀραῖπ) ἴαΐο ὑπ6 αὐἷς. Ἠθποθ 1ὖ 18 ὑβουριῦ {μαὺ 1η 
Ὀτθακίηρ ἀρ {86 ἐαογηδοῖθ ἀπ Ῥϑοϊκιησ [16 ἀὺὶς οὐ {π6 οονθπαμῦ ἴοῦ 
ἰγαηβροτί, {86 ΒΟ 8 οὐ βίαν σϑγθ δίκῃ οαὖ οἵὗὁἨ {μ6 τίπρβ οὴ δοοουπΐ 
οὗ τπ6 οονουίηρ, μα ἀραὶπ ραῦ ᾿πίο ὕποια, ἃ8 ἴὰ ΝΠ. ᾿ν. ΤῊΪΒ 
ΒΟΙα ΟΠ ταϑίβ ΟἹ 80 ΔΙΊ ΤΑΥ͂ δββυτηρίίοῃ, δ πα 15 ππιβα βἰδοίοτυ. 

Τὴ Νυχῦ. ἱν. 8. 28. 80, 8. 47. ἀηᾷ Νυμ. νι. 24, ἃ οομ γδαϊοίίοῃ 
15 Βαϊ ἰο οχὶϑύ. [Ἃ}᾿ {86 ΤΌΣΤΩΘΙ 1ὖ 18 ᾿πρ0]16α ἐπα ἐπ 1μουτίοβ δηΐοσθα 
ΟΠ Βούνίοθ αὖ {π8 ἂρ οἵ {μιτίν, δπα οοπεϊητιθα {11 μον ψοτο ΠΥ: 
ΜΜ 8116 ἴῃ {86 αι ΤΠ6 ὺ δῃίθσθα ἀροι 1 αὖ ὑχϑηίγ- ἤνθ γϑαῦβ οὗ ἂρ 
δΔηα οοπἐηπθα {1} ΒΗΤΥ. 

Τὸ {μ15 Αὔθηρθδτα, ἰρμίοοί, Β6]απά, Οαίγαια, ἀπα Ἡ ηρβίθηθοτγρ 
ΤΟΡΙΥ, {παὺ {6 ουτί ομαρίοσ γοαύθϑ β0] 6] Υ ἐο {Π6 βουύνίοθ οὗ {π6 1,6- 
γιίθβ αὲ {μ6 ἰΌθγηδοῖο οὗ {Π6 ὀοπρτοραίίοη, (0 ὑμ6 οατυγιηρ οὗἁἨ 10 {1} 
Αοα 5Βου]ᾷ οἤοοβα ἃ ἢχϑᾶ ρῖδοθ; ψ 116 ἴὼ 1π6 δἱριθμ οπαρίου {δ6 
ΒΘύγ106 οὗ {86 Τμονο8 ἐπ [π6 ἐδθογηδο16 οἵὗἨ 1Π 6 σομρτορϑ!οη 18 τα η- 
ἐϊοημοᾶ. Ιῃ {86 ἔογιηου ομαρύσι 1 15 βαϊᾷ ὑμαὺ {π6 βούνίοθ οὗ {π6 1μοντῦθβ 
θοραη ὙΠ ΠΩΠΙΡΙ͂ 2533, ἑαλίηρ ἀσιση ἐλι6 σουογίηφ υαἷΐ (γοῖβ8 ὅ.), ἀπᾶ 
οαΥτυίηρ {μ6 αἸΠἴογθηῦ ρατίβ οὗ {π ἰδθοσύπδοῖθ; Ὀαὺ ἴῃ {π6 Ἰα ῦοΥ τ γ6 
Ππηά {μαὺ {πο γ ἀϊα {π|61} βούνιοθ ἴῃ {π6 ἰαῦθγμδο]θ δοίογο “αγοη απά 
δεξογο ᾿ΐβ 8018, 1. 6. [ΏΘΥ ναϊϊοα ἀροῖ {86 ρῥγὶθϑίβ 8116 θηραρθα ἴῃ 
{ποῖ βδοσθᾷ ψοῦκ. ΤΉΝ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο 18 8Π τηβα  ϑίδοίουυ στ ρὶγ, Ὀ6- 
οδΌ56 ἴῃ ἷν. 3. 1716 Τϑϑᾶ ἐπ ὑμ8 ἐδ θθυπμδο8 οὔ ἐμ6 σοηρτδραίίοη. Ηδπῃρ- 
ΒίθηθοσρΪ Δ ΙΓΓΆΓΠῪ Δ᾽ ουΒ ὑΠ18 Ἰπῦο αὐ [π6 ἐαθουπδοῖο οὐὗἠἨ {π6 ὀοηρτα- 
σαΐζοι, θθοδαβ τγμαῦ [Ὁ] 8 τοϊαύθβ ἴο σαγγψίηφ 86 ΤΔΌΘΥ 8016 δηᾷ 
ποὺ ἰο ὑπ6 οΟΥΘΥ ΒΟΥΙΟ65. οὗ {μ6 1μονιΐοθ, Βαῦ ἐμαὺ 18 ἰο ἰπῖῦ ἃ 
ΘΘΏΘΙΆΙ Θχρυθββίοι αὖ [86 οοϊημηθποθιηθηῦ οὗ 8. Ῥαιαρυαρ ἰο {π6 ρᾶγ- 
ΟΌ] 875 δίοπθ 810. ἃΓ6 ᾿πητηραϊδίοὶ νυ ΒΡΘΟΙΗ͂Θα, ἃ5 1 {86 Ἰαύίου τηδᾶθ 
ὍΡ αἰἱΐ πμαὺ 15 Ἰποϊυααθα τῃ {π6 ρσθποσαὶ βίαύθιαθηί. ΤῊΘ βϑῃλθ ρῬ γα] 
βίαϊθιαθηῦ ἴῃ ἵν. 8, δα ν111. 24. Βῃῆονγβ ὑμαὺ Ὀοΐῃ τοῖϑυ ἰο {π6 βᾶπὴθ 
Βούγιοθ. [1 Ἡδρηρδίθηθ σ᾿ Β βοϊυαὔοη νογ6 βαιβίδοίοσυ, Η δι δ πη Β 
ααοβίϊου, ΨΥ {86 δαΐμοῦ ἀ065 ποῦ σῖγα {86 βρη ςοϑὺ τη πηϑύϊοη {ῃαὺ 
ΒΆΘΙ Ὑγ885 15 τυθϑηῖηρ', ΓΙ ἢ5 ὈΠΘΉΒΥΘΥΘα. Ηρηοο ὙΥ̓ΠΟΓ 2 ἀπά 
ΒΆΒν τ] ΠΥ οδ]θοῦ ἰο τ. : 

ΝυμΌ. χ. 12. δᾶ Χὶϊ. 16. ἃτ6 βαϊα ποὺ ο ἃρτθρο. ΤΉΘΥ ἅτ ποῦ 
οοῃέγααϊοείογψ, Ὀὰὺ σου 1] ὑπο ν ἀο ποὺ Πδηρ' ἡ. 6}} ἐοροίμοσ, 

ἈΑοοογάϊηρ ἰο Νυμμῦ. χὶ. 16. σοταραγοα τι] συΒο8. 24---26, δυά 
χῖ, 4, {86 Δ θγη8ο16 οἱ ἐβϑυ τα μν τγὰθ ουΐβιαθ {86 σϑῃρ, Ὑ]οὶ 18 [πὶ 

1- 16 Αὐθδηρηξία 468 Ῥοηίδίθιςο5, νο], 11. Ρ. 3598. 
2. ΒΥΧΌΟΙΚ ἀ68 τη08. ΟἼ]α8, νο]. 11. Ῥ. 41. 
3 ἈΘΔΙ γ Το ΌΠΟΗ, τι. 8, Ἵ.7 00]. 11, Ῥ. 21]. 



602 κεἰ οαάμοίοι ἐο ἐλο Οἱά Τοορίαηιοηξ, 

ΟρΡροβίιοπ ἕο {86 τορι ]αίοηβ γοβροοίηρ [μ6 οϑτρ 1π {86 βϑοοπᾶ δπᾶ 
{ϊτὰ ομαρίσδυβ. 

Τὸ {818 Ἰ 61} τϑρ]τοβ, ἰμαὺ 10 ἀοθβ ποὺ [Ὁ]]ονν αὖ 411 τόσα {86 ΤΌΥΤΩΘΓ 
Ῥαββαρθβ {μαὺ {86 ἰἀθογμδοῖο οὐὁἨ (οβυη ομΥ ὑγ8 ουΐβι48 {6 ΘδΙῺΡ, ἃ5 ἃ 
ὀοταρδυῖβοη οὗ μοὶ 1 χὶ. 14, 1δ., ἃπα Θβρθοῖα!ν τ ὐχοά. 
ΧΧΧΊΙ, 7.5 ὈΙΔΙΗΪΥ ργοόνοθ. ΥΥ̓́ΒΘΗ {π6 ψοτὰ ἐξ ν 5), ἀ6 τοεπέ οτξ, 18 πιβοᾶ 
ἴῃ Νυπῦ. ΧΙ. 24, 10 1τ01168 ὑμαῦ {πμ6 ἰάῦθγπ8616 βἰοοά 1η ἃ ρἷδοα δρατγύ 
Ραύ 5111} τιςμῖπ {86 οδρ, γοῦ 80 ὑπαῦ ὁπ δα ἰο ρῸὸ Ὀδογοπά {Π6 αἴτο]6 
οὔ [μ6 ὀρ ψΠογ {π6 βοραγαΐθ ἰγ1068 Ἰοαροα 1 οΥ6Γ ἴο βίαπα ὈθίοσΘ 
{86 Δ ΌΘΓΏΔΟΙ6. 

ΤῊΪΒ ΔΗΒΎΧΟΙ ΔΡΡΘΑΥΒ ἰο τι ᾿π5θΠοιθηί. ΤῊ 26. γοτβο οὔ {868 
1108 ομαρίον οὗ Νυταῦοῖβ δμα {π6 4 σγοσβα οἵ [86 121} πδίυγδν δηᾶ 
Ῥίον βυσροθὺ {86 1ᾶθα ὑπᾶῦ {86 ἐθούπδοῖο νγὰβ ουΐβια6. {6 ΟΔΡ. 
ΓΠ18 ἀργυθοα τι Εχοά. ΧΧΧΙΙ,. 7.9 ΠΘγο [Κ61} σαϊηΐν ἀθηῖθβ ὑπῦ [86 
ἸΔΌΘΥΠΔ0]86 15 Βροϊζθη οἱ, 1 κῖησ' {πα΄ ἐπ 6 Ἰαπρτιαρο τϑΐθυβ ΤΆ σον ἴο 
186 ὑθηῦ ψμιοῖ Μίοβθβ ογϑοίβα ουΐβιάθ {Π6 οϑὰρ δέον ἐδ ἑαδεγηιαοῖο 

᾿σας πιαᾶθ, αι ὙΓΏΪΟΙ 18 ἐμ 6 γα ἀθβιριαίθα ἽΝ Πὲς, θθοδιβο {μ6 Τωογᾶ 
τηθῦ ὙΠ τὰ. Υ6 Βᾶνθ ὙθΆβοΟηΒ [1 Βαρροθίηρ' {Πα ΟΠδΡύρου ΣΧ ΧΧΊΙ. 
οὗ Τὐχοάμβ, 88 γ1611 δἃ8 οβδρίθιβ χὶ. πα χὶ, οἵ Νυχήθοῦβ, ῦο ροίῃ 
 ὁμον βίο, ἃ ἔϑοῦ οομίγαυυ ἰὸ ἐπ6 ποΐοῃ οἵ 1Κ61] τι γοραγα ἴο [ἢ6 
ἰἈθου 8016 βροόΐίθη οὗ ἴῃ ροΐῃβ. Ἧς 15 τἱρύ, μονγθνοσ, ἴθ ΠοΟΙατηρ; {πῶ 
Ἰθ6ΓΘ 18 πὸ Ορροβιύίοι ροῦν {π6 δοοουηΐ θὰ Νυτηῦ. χ, 88. δά {π6 
ΔΙΥΔ:ρϑτηθηΐ Οἵ [Π6 ΘΔΠΡ ; Ὀυύ ὑπδῦ 10 15 ΒαΡΡΙ ΘΙ θιαυυ ἰο 170. 

Ναμῦ. ΧΙ]. 16, Πὰ5 ὈΘΘη βαρροβϑά ἴο οοπίδιη βοιηθίβιπρ' ΟΡΡΟβιΐα ἰὸ 
Ἑ χοά. χνὶ]. 9., χχῖν. 18., ἀηᾷ Νιυμῦ. χὶ. 28. 

ἈΑσοογάϊηρ ἰο {μ6 ἤγβὺ ραββαρθ, Οβθα {Π86 βοῃ οὗ Νὰ Εγϑὺ τϑοϑῖνοα 
{πΠ6 πϑῖηθ ἐοββια; γοὺῦ μ6 ᾿δ8 {π6 Ἰαύίον δρρϑὶ δύο ἃ8 θαυ] Ὺ 885. ἴῃ 
Ἑ χοᾶ. χυ]ὶ, 9. ἀπά {Π6 οὐμοὺ ραββαᾶσϑβ υϑὺ αποίοα, ΤΉΓΘΟ ΒΟ] α 1018 
δᾶνο ὈΘ6Π ΘΊἼΥΘΗ, ν]Ζ., ΕΥ̓͂ »γοϊορδὶς ΟΥ̓́ΔΗ ΙΟΙραίζομ,, ἴῸΣ Ὑ ΒΙΟἢ ΔΗ ΔΙΟΡΊΘΒ 
86 δΔαἀπορα ; οἵ Μοβϑβ οἠἱυ γοποισθ ἴῃ πιᾶτηθ “οβθθ Οἢ. ἃΠ. ΟΟΟΆΒΙΟΠ 
ὙΠ6η. Π6 τγὰβ ἰο δου μ15. 0016 ὑο 10 Δίγθϑθῃ ; οὐ ἴὰ Ναμῃ. χα]. 16. 8 
βίατοηλθηΐ 185 τηδ66 οὗ ταῦ δα (δ κθη ρίδοθ ἃ σοῃβι ἀουα 0 ]6 ἄτηθ Ὀθίογθ, 
οἰ οΣ τ θη “ οβθα οπίογοα [86 βούνιοα οἵ Μόοβϑβ, οὐ θϑίοσβ [6 θη- 
σαροιαθηῦ 1 {ῃ6 Ατηδὶοκιίθθβ. ΕΗ ηρβίθηοΥρ ᾿αΒ.]Υ οὈ]θοὺβ το {86 
᾿γϑύ δπα βϑοομ.} Βαΐ ἐμ {μιτὰ 15. ποῦ 1655 οὐ] Ομ 16 {μᾶῃ {Π6γ. 
Τῦ 18 ἀπηδίυγαὶ δηα ΔΓ 1Π 014] ἰο ρᾶχΡΏγαβο ψ ἢ Πτη, “ς ΓΉ686 ἃγ6 [ῃ8 
ΠΆΤΩΘΒ Οὗ {86 τηθὴ ποτὰ ΜοβοΒ βϑηΐ [0 ΒΡΥ οαὐ {Π6 Ἰαπα ; ἃπα {6 ΟΥ̓ 
Β0 (οἴου Βα μδᾶ αὖ ᾧ ἔΌυμλο Σ᾽ ροσοα ὈοσηθΘ {Π6 ἤδη ἨΟΒΠ68) [᾽χ6 ο4]16 ἃ 
γὴ ἐΓοβπα. 

Νυμλῦ. χῖν. 4δ. ἀπά ΝΠ. χχὶ. 8. ἀγα οἰϊθα 8ἃ5 ἀϊβδρυθθῖησ. Ἀ0- 
οογαϊηρ ἴο {86 ΦΌΥΔΟΙ Ῥᾶβθᾶρο {86 Ατηδὶοκιΐοβ ἀηα (ὐδπδδηλίθβ βιηοίθ 
186 Θγϑθ 1065 Δηα τον ἴμθμὰ 8 ῖκ 85 8. ἃ8. Η οὐδῃ ; Ὀὰὺ Δοοοτά!ϊηρ; 
ἰο {π6 Ἰαύϊον, {π6 1βγϑο 1.68 βιηοία Κἰηρ Ατδᾶ δηα {86 (ὑδμδδηῖθβ, πα 
οΔ]]16α {π6 ρίδοθ Ἡοσζοηβδῇ. 
ΤῊ βοϊαίοη οὗ {815 αἸ που Υ 15, {πᾶὺ {μ6 ονοπίβ μαρρθηθᾶ αὐ ΑἸ 

ἔδυοηῦ {1π|68, {Π6 ἔΌΤΤΛΟΓ ἴῃ {Π6 Βοοομα γϑὰγ οὔ {86 τηϑγοἢ ἐγοιρἢ [Π6 
ὙΓ]] ΘΓ 6858, ΔΙΓΟΓ ὑΠ6Υ Ὠδα θ6θὴ οὖ ἄδαάθβηῃ {π6 βγϑῦ πη ; {(ῃ6 ]αἰίοι 
πῃ {π6 ον θη γϑᾶγ οὗ {88 Ἰοῦτπον, δον {Π6 0 Βαά Ἰεῖ ζαάθβῃ [Π6 
ΒΟΟΟΠα ἔϊτη6 8η6 516 ΘῈ «ογάδῃ. 186 ρΐδοθ 18 οδ]]δα ἨἩοσυηδῇ ἴῃ 

1 Ὅϊ6 Δυμοη6 468 Ῥοηϊαίοι 68, γ0]. 11], Ρ. 595. 



Αιμβοτερ ἀπά Ῥαΐε φῇ ἐΐε ΤΡρεπέαέσποῆ. 608 

[6 ἔοσπιοῦ ραββαρα ΟΥ̓ ργοϊερδβίβ. ΥΥ6 4 ποῖ, ΒοΥΘΥΘΓ, Ἀρργουα οὗ 
{18 γϑοοῦσβθ ἰο ργοίορδὶς ΟΥ̓ διαϊϊοϊραϊίοθ. [10 15 ἸηργόρΆ0 16 ἐμαῦ 8 
ναι ου 5ῃμου]α μαναὰ πιο 1Ὁ τηυοῇ. 

Τη Νυιοῦ. χχχί. 8. 16. ἃ ἀπογοηύ νιον οἵἠἨἠ ἈΒαΐδαπι 18 σίνϑῃ ἔτοτῃ 
ἐπαῦ ἴῃ χχῖν. 256. [Ι͂ἢ {{π|86 ΓὈΥΤΆΘΥ ΒΘΟΌΟΙ ἴὉ 15 1 Ρ]164 ἐμαῦ δ6 τγᾶβ 
βίαϊῃ ἴπ {π6 βἰδαρμίον οἵ {π6 Μιαϊδῃϊίοβ; ψθθγθαβ ἴῃ {86 Ἰαὐΐοῦ 6 
τολᾶ {δαί ἢ τόοβϑϑ ἃρΡ δῇ σπϑηὺ ἀπά τούατιοα ἰο μ15 ρ͵866, ὁ. 6.» ἢ6 Βαὰᾶ 
ϑομα μΒοπιθ. ΤῸ {π|5 Ἡδηρβίθηθογρ; Τ}ρ[168, {παὺ {Π6 ἀἰβουθραποῦ τϑϑίβ 
ἢ 8ῃ ΠηρΙΌροῖ ἰἀοη οδίϊοθ οὔ ἸΌΡΙθ᾽ δ) ὙΠ ὙΟΡο ϑις Ὁ) ἴῃ 
χχῖν. 286. Το τἱρηῦ ἰγαπβαύϊοη οὗ {π6 ἰοχὶ 18, “35 Βαίδαμι γτο88 ΠΡ δπᾶ 
σγοηῦ ἰονγαγβ Η18 Ρ]466,7 ὁ. 6.. 6. βοὺ ουῦ θη [ἢ 6 ὙὙΔΥ Ὠοπη6, 8ἃ5 Βαίακ 
αἶθο ἅ14, τι ποὺ Ἰταρ! γίπρ {μαὺ ἢ6 αοίπα!ν τούσσπθα {πιπογ, 18 
ΒοΙ αὐϊοι ΔΡΡΘΑΥΒ ὅο ὯΒ ἴοο ΔΌβοῖαὶ δηα (γ-Τοἰοποα ἰο θ6 βαμιβίδοίογυ. 
Το ἀἰδυϊηοίίοι τωϑᾶβ θϑίνγθθῃ {π6 ὑγο ἩΘΌΓΘν ΘΧΡΓΘΕΒΊΟῚΒ 18 Ὠαρ8- 
ΤΟΤΥ, δια (Π6 ῥ]αῖῃ ταθδῃΐμρ' 15 ὑπαύῦ μ6 γϑύασ θα Ποπλθ. 

ὃ, Τὸ 15 αἷβο βαϊά {παὺ 186 Ῥοηίαΐοπθοι οχμιριῖβ αἰβοεγοπέ ἐγασίξοη8 
γοϑροοίηφ ὁη6 απὰ ἐΠι6 δαηιθ ΟΟΟμΡΎΘΉ66, ΘΝ ἰγᾶθθ8 οἵἩ [868 τηϊχιπρ ἂρ οὗ 
ἀνο δοοουηΐβ οὗ {π6 βαῦιθ ὑδπίηρ, ὙΤ86. [Ὁ] οσσιπρ ἀτὸ δαἀμποθα ἃ 
ΘΧΔΙΡΆΡΙΘΒ : -- 

Τὴ θη. χνυῖϊ. 18 δῃ δοοουπύ οὗ {π6 οογοηδηὺ οἵ (ἀοα σι ΑΡγδἤδη), 
πᾶ ἰπ χν. {πδτ 15. αἰβο ἃ οογεπαηύ, ραΐ ψιοαῦύ {86 ᾿πἰτοαποίίζοη οἵ 

ἴδ τἰΐο οὗ οἰχουτηοιϑίοι δηα {86 Ῥγοτηῖβα οἵ ἴβδδο, Ὑυ 1Ο ἢ ἀγα οοπίαϊποα 
ἴῃ {86 18(ἢ οπαρίοσυ. 

ὝΥ6 οδῃ 866 ΠῸ ἔὈγ06 οὐἨ ΡΥΟΡΓΙΘΙΥ ἴῃ {μ18 ἀγσπιηοπίαοη, Τ86 
1δι:ἢ ομαρίου ρῖνϑβ δὴ δοοοππί οὗ {μ6 ξουιπιδίΐοη οὗ [π σονϑπαμῦ ΜΠ 
ΑΡταμαια; {86 170} τοΐϑυβ ἴο {μ6 ἱποιριθηῦ θχϑουϊίοη οὗ 1Ὁ τι ἃ 
τηογα ἀδπηϊίο Ἔχρὶδηαύίοη οὗ {86 Ῥγόσαῖβθ τηδαβ 1η {Π6 ἔΌΓΙΘΙ, δὴ 6χ- 
Ὀἰαπαίϊου ἡ Β]ΟὮ ᾿Ἰπούθᾶβ68 ἴῃ οἰ θα 685 ἃ πα ἔα] 658 τγι ἢ [16 σορϑῦ 0 Πα 
ΟΥ̓ {πὸ Ῥχόιαῖβα ἴῃ ἐμ6 180} Ομαρίογ. 
ΤῊ ἰακίηρ' ΑΥΤΩΥ οἵ βδγαῃ αὖ Οογὰν πὰ θη. ΧΧ. 18 βίταῖ αν ἰο ποῦ 

ΒΔρραποᾶ ἴῃ Βργρύ, 88 τοϊαἰδα ἴπ (ἀοη. χ]. 10---19., ἀπ ἴο ἴπ6 6886 
οὔ ἴβαβδο δπᾷ Εθθθοοδῃ ἴῃ θη. χχυϊ. 1---11. Ηδποο τὸ πὰ8 Ὀθθπ 
ἀβϑαταρα ἐμαῦ μα δπᾶ {6 βαῆχθ ἔδού 1168 αὖ ὑπ6 4818 οἵ {86 {{γ66, 
γγΒῖο μ85 θθθη αι οΥθὉῪ ταου]αοα Ὀγ ὑγααπλοη. 
Ἡτ 1Ὁ 18 τορι! θα (μαὺ ἔπ βαταθ {πἰπρ ταῦ πᾶν τ τν Ππαρραποᾶ 

γηοτ6 ὑμαῃ οὁΠ66 ἴῃ ἐπαΐ ταᾶθ ἀρ ἴῃ αἰ ουθηῦ ρίδοθβ, δέου Ἰηΐθγυαὶβ οὗ 
ἔἶπιθ, Θβρϑοίδ ]Υ δ [Π8 βἰγωι]δυι 68 οὗ 1816 {δγθ8 ὁσοθυΥθμοῸΒ ἅτ [Ὰν 
ΒΌΓΡΑββοα ὍΥ 511} ρστϑαίδν αἰ ββί τα! ]ΑΥ1 165, Πα θαος Ο6 ὈΘΑΓΒ 81] {86 
τ δ κΒ οὗ Βἰβέοσίο τα ἴῃ 156], ἴῃ οογίαϊῃ οἰτοιμλβίδῃοαβ ῬΘΟΆ 18. ο 
:ω ὙΥΒοΙμοΥ {818 δ6. ἃ βα βίδοίοσυ ΔῸΣ τὖ 15 αἰ σα]} ο ῇῆττη. 
ὝΥ ΒοΙονα ὑμαῦ {π6 οαβ6 οὗ 1βϑαδο δπᾶ Βϑρϑοοα οδῃμποῦ 6 μοὶ α στα 
ΔΗΥ͂ ἄθρτοα οὗ ριόβαθ!ν 88 ἰΔθπίϊοαὶ τι {π6 οὐμον ὕπο, οὐ σῖτα 
οἰἴμοσ οὐ ἐμβϑηλ. Τὸ βθϑπὶβ (ο τι8 ἀἰβίάποῦ δηᾶ ἀϊδγθαί. Βαΐ ἴῃ τοραγα 

ἰο {δ οἴμοσ ὕνο, ἰὉ 15. Ῥοββίθ!6 ἐμαῦ {Π67 ταᾶῦ 6 ἀϊθβδσγθην ἔοστωβ οἵ 
ὁη6 8πᾶ ἐπμ6 βατηθ δυϑηΐ, δθοῦιβϑθ μοί Βαρρεηθᾶ τὸ ϑδσϑῃ δὖῦ πὸ στϑδῦ 
Ἰηΐεσνα οὗ ἔμηθ. 1 δὸ [86 2018 ομαρίον οοπίδιμβ {88 οἷἄθσ οὗ 
ἘΠ] Ιβίϊο ἔοστα ; {86 121}. {π6 «ΘΠ ονΊΒ616 ΟΥὁΎ γοῦη 6 0. 

Τὴ θη. χχὶ. 9---21. δπᾶ χυὶ. 4---16. 10 18 βαϊά ὑῃπαῦ [88 Βατὴθ ὑγδῇ!- 
ἴοῃ χοβρθοϊπρ' Ηαραν δηᾷ Ἰβῃτηδοὶ 1 ἔοαπα ἱπ ὑνο ἀμ θυθηῦ [Όστηβ. 

. 566 δηκο, Ὀπίογβπομπηρβη ἅδον ἄθη Ῥοπίδίθπο, νοὶ, ἱ, Ρ. 209. 



804 . Ζιένοάμοξίοη ἰο ἔϊο Οἷά Τερέαπιθηί. 

Ἡδτα [π6 βἰ ταὶ αΥ ΕΥ 18 της ἢ 1688 ἔμδη {μ6 ἀπ ἴδσθποθ Μῆποῦ οἴτουπι- 

Βίδποθδ 8.6 ὩηδίοροτΒ, θα ΘΘΒΘΠΈΪΑΙ ΟΠ68 8.6 ὍΠ|1Πτθ. Απᾶ {μπᾶ (16 

ξοσυταον ΒΒΟ.]α ῬθᾺ. Βοπιθ σοβθιι ὈΪαπ66 ἴο [86 ἰαὐίογ 15 πού ᾿πρΙΌ 80 6 ἱπ 

[86 ππίοστα δῃᾶ βἴπιρία τοϊδίομβ οὗ πουηιδα 116, 
Τῇ 1Π6 βᾶπη6 τηβηθοῦ {86 οονοηδηὺ οὗ ΑὈτδμθχα γι ΑΡΙτλ 6 ο ἢ 1π 

(δη. χχὶ. 92- --34, 15 ἰδοη θα πῖθα ὑπαὺ τι 1β88ο ΘΟπο 68 ἢ 

Ἠΐ Θδη. χχνυΐ. 28θ---33. [βαδο δ] βα {886 “1 6}} αἱσρϑα ὈΥ͂ Β1Β Βοευσδηΐβ 

δῇοῦα;; ἀπᾶ Αὐταμαπι ἀϊρροᾶ ἃ Ὑ16}1} ΠΚουσῖδθ, ὁπ ψ ]οἢ δοοοιῃΐ {Πη6 

ΡΙδοθ νγὰβ 081164 Βεογ-ὁῃεῦα. ΠοτΘ Τῦ 18 ῬΟΒΒΙΌ]6 {παῦ ὕνο γα! 108 

Οὗ [π6 βᾶπια δὐθηΐ τη ὺ 6 ἰουμᾶᾷ. Βυΐ ῬγΟΌΔΌΙΠΥ 18 ἀραϊπδὺ 10. 

ΤΏοτα ἀγα 511} ὑττο ἰᾶγρα ουπίαϊηβ δ Βϑθύβῃθρα; 80 ἐπα {π6 ὑνο 

γ06118 π66α πού Ὀ6 146 ηΠΠ64 88 016. 
Τὴ Θ΄οη. χχυῆϊ, 18, 19. ἀπά χχχυ. 14, 1δὅ. γγ βᾶνθ ἃ ὑνοίο!α 46α:- 

οοὐἰῖου οἵ Βοίμοὶ. Βαὺ {818 τᾶ Ὺ ἀτῖβα ἔτοτὰ {π6 τοηθνθα ἀἸνῖπο οοτὴ- 

ταπηϊοαϊΐοι πο τγὰβ ἐμ6 γα πιϑᾶθ ὑο “4600 ; ἐπ6 ἀρρο)]δίίοῃ οἵ 186 

ῬΙδοθ Ὀθίηρσ' ΤΏ ΓΟ ἃ τϑηθυγαὶ οὗ {16 πδΠ16 ξΟΙΤΊΟΙ]Υ ρίνθῃ. 

Τη ἘΕχοά. χῖϊ. 1---28. 438---ὅ1. {μ6 ᾿πδιιθαϊίοι οὗὨ (Π6 ῬΆΒΒΟΥΟΥ 18 

τοοογάοά, ἀπά ἴπ χ1Π. 1, 2. 86 ἀοαϊολίοι οὗἉ {π6 ἢγβίς-Ῥοσα ; Ῥυΐ ἴῃ ΧΗ]. 

8. 18. ψα αν δποίμον αν τοϊδίϊηρ ἴο 1186 ρᾶββουθσ δηὰ ἢγβύ-θοση. 

ΤῊ 5 18 Θαϑ]Υ ἀϊβροβαᾶ οὗ [πα χοά. χὶϊ. 1---28, σγ βᾶνθ {88 οΥἹσηδὶ 

τΤΌΪ6 τοβρθοξίηρ {π6 οὈ]δοῦ, πηθϑηϊηρ;, δα τΐθ οὗὨ 1168 ῬΆΒΒΟΥΘΥ ΒΔΟΙΙΗ͂ΘΘ 

απ (86 βούθη ἀανβ᾽ οαἰζηρ' οὗ απϊθανοπθά Ὀτθαᾶ ; ἴῃ 48---ὅ] γϑβρθοῦϊηρ' 

συοϑίβ Ὅ0 τηϊρῃῦ Ὀ6 ἴπ {μ6 μουβθ αὖ {86 {η6.; 8ηα 1ῃ ΧΙ]. 1, 2. {6 

Ῥγθβουϊρίίοι. θοῦ {π6 βαποιβοδίάομ οὐ {86 βυβυ-θογῃ; Ὀθαὺ ἴῃ ΧΙ. 

8... 16. Μοβθδβ ρἶνϑϑ δὴ δοοομπύ οὗἁ [6868 ἰάνγβ (ο {Π6 ῬΘΟρΙθ. Ηθποθ 

{π6 ἔοσπαθι 18 φγοίβοθα στ, “ὙΠΘ Τμοτά βράκθ απίο Μοβεβ πᾶ 

Αἄγχοι Ὁ {π6 ἰαἰίογ, τ 1, “ Απᾷ Μοβαβ βαϊα απίο {π6 ρθορὶθ." 

Ἐχοά. χνὶ. ἐγϑαΐβ οἵ {86 ρἱ νἱηρ οἵ πιδηπᾶ ἀπά ᾳυ8118;: ΝΌΙΩΡ. ΧΙ. ἀ068 

188 βδιηθ. ἴῃ ΔΏΒΎΟΥ [ο {818 10 15 Βαϊ 4 ἰο Ὧ6 ργοθ 816 {παὖ 18Γ86] 5μοι]α 

ΟΒΟΟΠ ΠΙΌΓΠΔῸΣ ἰπ [μ6 ἀοβοτὺ τοβρθοθπρ; ἐμ6 ψαμὺ οὗ ἤθβῃ (Ετχοά. Χυ].), 

ἀπά {πᾶς αἰογσατᾶβ, οποθ ἀραῖη βαϊιαίθα 1 ταϑητια, ἈΠ 6 Υ Βιου 

Ἰοηρ' ἴον ἔθ}. Ὑγμθη οἄ βομᾶβ ἔμθπὶ α08}}5 ῬοᾺ ἄτμββ, {π6 [ο΄ 15 

Θχρίαἰηθᾶ ὉΥ͂ {π6 ἸοοΑΙν ἴπ τ ΒΙΟἢ. ΤΠΘΥ τγ6 ΓΘ, ὙΠΘΓΘ {π6 τηϑβϑῃ8 οὗ 

Βα ιβέγίηρ ὑπϑῖ ἀρροίϊίαβ ὑγοτα 80 Ἀραπαδηῦ 8 ἴῃ Αταριὰ Ῥοίγθα. 

ΤΉΘΥΘ 816 ΘΟΠΒΙἀΘΙΆΡ]6 ἀΠἴουθποθβ ἰπ ὑπ6 δοοοπηίβ. [πὶ ΝΌΠΡ. Χί. 

ααδ 115 ἀγα [Π6 τααῖῃ (μἴηρ ἴα 186 πᾶγυτγαίνθ, ἃπα 8γΘ σίνοῃ ποῦ ΤΑΘΓΟΙΥ͂ 

ἴου οπα ἄδυ, βυΐ δῃ 6Θηθ γα ταοηία; 8116 ἴῃ Εὐχοᾶαβ {868 [ββαϊηρ ὙΙῈ 

4818 18 βιθογάϊηδία ἰο 1Π6 ρΠῸ οὐὨ {Π6 τη πη, ΘΌΘὮ 15 {π6 Βο] ἴοι 

οὗ Βαιμηραγίθη ἀπ Πδηκο.2 ΥἦΘ ΘΟμξδβΒ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, ταῦ ιὖ 15 ποῦ 

ὙΠΟ Βα ϑίβοίοτγ. [Ὁ 18 ἀἰβίου! ὑο ἀδίοττηϊπθ ψβοίμοῦ ὑνοὸ αἰ- 

ξεγοηὺ δυθηΐβ ἰοοῖς ρἷδοθ; οσ Ὑμϑίμο ομθ 8πα {Π| βᾶτηθ 1108 αὖ 086 

Ἀά5818 οἵ Ὀοίῃ, β 

Τὴ 11Κ6 τδῆποῦ, ἰμ6 [βγβθ 1068 τ 6116 ὕνιοθα ἀραϊηβὺ Μόβθβ οῃ 

δοοουπέ οὗ {μ6 παπὺ οὗ ψαίοῦ ψ ΒΟ γα ὑσῖοθ Ὀγουρμὺ οαὖ οὗὨ 186 

τοοῖ. (Εχοᾷ, χνΐ,. 1. ὅο., δηᾷ ΝΡ. χχ. 1. 9.) Βοτθ νγχ οδῃποῦ 

ῬΘΙΙΘνο {παῇ πα απ ἰμ6 βαπὶθ δὐδπί 18 ὑνγίοθ παυταϊθά. ὙΠῸ ἤγβί 

ΤΩ ΤΙ ΤΙΠρ' γγὰ8 ἂὖ ΒΘΡὨΙ ἀἴτη, τ Β]0 ἢ. ΟΪδοθ Ὑ7Ὼ8 16 ποθ οα]]οα Μαβ5δα 

δια Μεγίδαϊι, ἐθηιρἑαζίοπ ἀπ εἰσίξε. (ΕἸΧοα. χνὶ!. 1.) ΤᾺΘ ΒΘΟΟΠα Ψγ88 

1 ΠΉΘΟΙορΊΒομον ΟὈπαπηθηΐδν Ζαπὶ Ῥαπίαίθαςῃ, γΟ]. 11. Ρ. 801. 

2 Τὐπίοσβπομπηρθη, τι. 8, Ὑ΄.» γ0], 11. Ρ. 178. 



«ει ιογελΐρ απὰ 7)αΐε Ὁ ἐϊό ΤΡέμεαϊεϊιοῖι. 60ὅ 

ἴῃ (86 ὙΠάἄστποββ οὗ Ζίη, δὖ δάρϑ.: (ΝΡ. χχ. 1.ὺ ὝΠΟ τ 1Π4οτ- 
1688 οἵ Ζὲπ 15 νοῦν ἀξ δσοπῦ ἴγοτη {ῃαὐ οὗἩ δ. ὙΠῸ ἤτϑὺ πηθ, Μοόβοβ 
Ὀτΐηρβ γαῖου οὐ οὗ [86 τοοῖκ αὖ Ηοσθ ὈΥ βιαϊηρ 10: [{π6 βϑοοπᾷ 
ὕταθ, μ6 Ὀσΐηρϑ τγαῦοσ ουὖ οὗ [πΠ6 βίοπα πιὰ {π6 γτοα Ὑ ΒΙΟἢ ἰὰν Ὀαίογθ 
) ΘΒονδῃ, οα ψ ϊος οσοδϑῖοι ΜΙ οβ685 8η6 ΑδτῸι Β:Πη6α. 

Ιῃ Νύμῦ. χῖν. 11---2ὅ. δηα 26---8ὅ. {Πθγο 18 βαια ἴο θ6 ἃ τϑρϑυοπ 
οὗ τὰ8 βασι {μῖηρ' ἴῃ ὕνγο ἔοσταβ βοιμοηδῦ αΠθυθπῦ, οὐ τ βῖο ἢ {Π6 οΠη6 
ΤΩΔΥ ὈΘΙοηρ ἰο {μ6 «ϑμονιβῦ, {86 Ἰαϊΐογ το {π6 Ε]ομβί. Τὸ {818 
ἜΔΗΚΟ᾿ ΥΘΡ 165 ἀπβαοοθββία!γ. ὙΠ ῬΟΒΒΙ ΗΠ οὗ ἃ τϑρούοῃ 5111] 
ΥΘΙΊΔ11)8. 

Ιη ΝυμΡ. χνΐ. τὸ αἰβογθηΐ ΟΟΟΌΙΥΘΏΟΘΒ 8.6 Βαϊ ἰο Ὀ6 τηϊχϑα ὑρ 
ἢ ΟὯ6 8 ΠΟΠΟΥ; [ὉΓ 816 [86 Ε]ΟΒΐγη ἀοοπταθηῦ ΒρΟΪτο ΤΔΟΥΟΪΥ οὗ 
ἸΚογδὴ δηαᾷ ΒΒ ΘΟΙΏΡΘΗΥ οἵ 260 Ιη6ῃ, ψ͵πὺ Ὑ6Γ76 ΤῸΥ {πὸ τηοϑῦ ραγὶ 
Τ,ονιίαθ, τ 1 [86 «Θμονιϑῦ ΟΥ̓ ΒΌΡΡ]ΘΙΘΤΟΥ Ἰποογρογαίθα 16 τὸ- 
Ὀ6]]Π1’οη οὗ {μ6 Ῥουθοηϊΐοθ, ϑαίμδη δηα ΑΡίγδμι, ἀραϊηβὺ ὑπ 6 δ ΒΟΥ ΤΥ 
οὗ Μοβο5. Τδυβ 2. 4---Ἰ]]. 16-- 28, 8δ. ἀγα. Βαρροβθαᾶ ἰο Ὀϑϊοηρ ἴο 
{η6 ἘΠΟΒΙπι ἀοουμηοηΐ, 12---1ὅ. 28---ὃ4. ἰο {μ6 «Θιογιδὺ; Ὑγ 8116 18. 
14. 27. διᾶ 832, ἀγα ἱπίεγροϊαίβα. ἢ 15 ἐμ6 Ὠγροίμοβιβ οὗ δ δ μ6)1η.3 
Τὸ 15 Βονγθυαῦ ἴοο υΉΠ014] Δηα σοιηρ]οαίοα ὑο Ὀ6 δαταϊἰ6α. ΠΘ 
ΤΟΟΟΌΧΒΘ ἴο 850 ΤΊΒΗΥ͂ 1 ΟΓΡΟΪ ΟΠ8 15 ἃ οἰτουμαβίδηοθ ὑπαὺ τα] αΐθ8 
ΒΙΓΟΠΡΊΥ ἀραϊηδύ 15 ργοβραθ!ὺν. Τύ 18 Τρ] τοηαγκεα ὃγ Κ61}8 
μαῦ {μ6 {μϊγτὰ νουβο ὀου]ᾶ ποὺ γ70 611} θ6 πδηΐϊηρ' ἴῃ {π6 Τ]ο τα ἀοου- 
τηρηΐ, Ὀϑοδαβα 10 στὴ {π6 ἰγαμβιύοι ἤοσα {86 Ββθοομᾷ ἰὸ {π6 ἐοατί, 
Πα ᾿πλ 1165 {π8΄, ἴθ {86 το 6 ΠΠοπ οὗἨ ἸΚογδῖ, ρϑορὶθ οαὐ οὗ {86 οἰβοσ 
{τῖθ68 ταυβὺ μᾶνα [κοι ρᾶγῦ; [ὉΥ (Π6Υ̓ ΒΑΥ ἴο Μοβοβ ἀπ ἄδγοῃ, “ ΑἹ} 
[16 σοπργορδύϊοι ἃχ6 μον." εβίάθβ, συ. 6---ὃ, ἀπ χυῖ!. 4. ὅ. 
22... ρατίβ οὗ ἐπ6 Ἐ]οῖτη ἀοοαταθηΐ, ῬγΘθαρροβα {Π6 ῥαγοϊραίοπ οὗ 
οἴμοῦ {πδ65 ἴῃ {π6 το 6]]19π, πα οομῆγτα {ῃ6 δοοουηύ 1π χυ!. 1. 2., 
τμαΐ, θοβιαθβ Κοσγδῖὰ ἰμ6 1μον6, {μ6 Βοαθοηῖίο5, Παΐδβδη, Αρισαμ, δηά 
Ομ, ψοσα αὖ {86 ᾿οδᾶ οὗ {π6 σϑϑ᾽]οιβ ραυῦν. 8ἃ8 158 4150 βαϊα 1ῇ ΧΧΥΙ. 
9, 10. ΤἸμδ υϑϑβοιβ δββίσῃβα ἔογ {π6 νἱοϊθηῦ βοραγαίζου οὐ μψδμδὺ 
ΘΟἾΘΓΘΒ. ΟἸΟΒΘΙΥ τ 66 0186. Ὑπαᾶῦ {μ6 16ἢ ομαρύθυ βῆονβ 86 ρῬβοῦ- 
11 υ 168 θοῃ οὔἐπ6 Φ 6 μονιθί δα ἘΠ]ομΙβῦ. 15. ἃ σγυοιηά 658 θΒΌ τ 10η. 
Απᾷ {Π6 8116ρ684 ἀΙΒογθρδηοίθβ 16 ταθῦθ βούΟΠΒ ; [Ὁ γθγβ8 19., γΠ6 ΓΘ 
νγ6 τοδᾶ ἐμαὺ Κοτδὰ νγὰβ δὖ {πῃ6 ἰδθθσηδο]6 οὗ {16 σοπργορδίϊοπ, 4068 
πού ΟἰάΒἢ πῇ {π6 2718, ἸΒοσΘ μ6 δρρβαγϑᾶ δὖ {π6 ἀοοῦ οὗ μ15 ἰθηΐ, 
βίηοθ 10 185 ποὺ βαϊὰ {π8ὲ {86 Δρρβδγϑποββ 676 ΘΟΠίριΡΟΥηΘΟ.Β; 8πᾶ 
{μαῦ ἢ6 νγὰβ βυγα]ονγθα ἀρ |κ Παίμδη πᾶ ΑὈίγαμι (γουβα 32.) 15 ποὺ 
οοηἐγδαϊοίοσυ ἰοὸ 8. 39, 40., βῖποθ, δοοογάϊμῃρ' ἰο 8. δηᾷ 839., ΟὨΪΥ {86 
280 τηϑῃ ὙἘὺῸ Τοσιηθα {πὸ δαμογθηΐβ οὐ {π6 σϑρ61]8. 6 γ6 Θοηβασηθα 
τὴ ἤγχο, Ὀὰΐ ἴῃ νοσβο 40. {ῃ6 τϑηηον οὗ {μοὶῦ ἀσβίγιοίομ 15. ποῦ 
Βίαἰθα, Α8 Π{{16 ἀἰβογθρδηοῦυ 18 6.6 Ὀϑύνθθη χυὶϊ. 8. δηα ΧΧΥΪ. 11]. 
βἴποθ ἴῃ ἐμ 161} ομαρίοσν ἔποῦθ 18 ποὺ ὃ 50}14016 δθουῦ {86 βοῃβ οὗ 
ἸΚογϑῃ μανίηρ' ἰακϑη ραγί ἴῃ ἐμ6 τϑρϑ] οι οἵ {π61} ἔα μου. 

ΘΌΟΘΙΝ 1β π6 ΔηβυοΥ ρίνοῃ ΡγῪ ΚΘΙῚ] ἰοὸ οὐἱΐοβ ᾿κ δ μθη 180 
ΔΒΒΌΙΩΘ ἃ Ιηϊχίηρ' ὍΡ οὗ ἔνψο αἰδγαπί ονθηΐβ, νἱΖ. [μ6 σϑοϑ θη οὗ 
Τλαίμαη δηᾶ Αίγατα στ ὑπαὶ οὗ Κοσαθ δηᾶ 818 ρασΐγ. ΤΟΥ͂Θ ΤῸ 
ῬΘΙΡΙ χα ο5 ἴῃ (π6 παιταϊϊνο σβιο μανθ ποῦ γϑὺ Ὀθθπ β ΒΕΔ Ο ΟΠΙΥ͂ 

1 ΤΠ ΟΥΒΠΟΒΠΉΡΘΗ, τι. 8. Ὑ7.», Υ0]. 11. Ὁ. 198. 
, 23 Ἐνίδβομο ΤΙηιουβαομβαηρδη, Ὁ. 88. εἰ βεηᾳ. 8. ἙΠη]οϊαηρ, Ρ. 94. 

«--.. 



δο0 ο΄ Ζηϊνοάμοξοη ἴο ἐδο Οἷά Τερέαπιθηΐξ," 

Ὁχρίαἰηοᾶ, ΤΉΘΥ 476 ποῖ οἰθαγεᾶ ἂρ Ὀγ Κεἰ]. Ηδ ἄἀϊβροεβθβ οὗ ὑποπὶ ἰοὺ 
ΒΌΙΩΠΙΑΣγ. [Ὁ ΔΡΡΘαγΒ (9 τ ὑπαὖῦ {μ6γ6 18 βοῖλθ Θομ αβίοη ἴῃ {π6 80- 
οουπί. Ὗγ6 Φουϊᾷ ἸηἴοΥ σοι σχυΐ. 33.,) ἰδ κθη 1 Θομμθοῦοιυ τ ἐδ6 
ΟἿ νοῦβο, {μα (μ6 δοπβ οἵ Κογδῃ ρογβμθα δἰσηρ 1} Πϊπηβοϊῇ: 
ὙΠΟΥραΒ ἴὰ 18 βαϊᾷ ἴῃ χχνὶ. 11. {μα (μον 414 πού. Ασϑῖῃ, 10 15 Ὑϑῦν 
πἀποργίαΐη τ Βδίμου Κόοτυαμ τγα8 βυ]ονγθα ἀρ δἰομρ στ Παίμδη δπα 
ΑΡίταιη. ὙΥ6 ββουἹᾶ ἱμέρου ἔγοιῃ χχνὶ. 10. ἐμαῦ ἢ νχαὰβ; δαῦ χυῖ. 86, 

Β6ΘΙῚ8 {0 ἱπάϊοαίθ (ῃ6 τουοσβθ. Τῆς 324 απᾶ 3561} νϑῦβθβ οἵ ΧΥυ]. 
ἀξ 18 ἀπο] δ ἕο τϑοοποῖϊθ. ὙΥΥ βμου]α Κογαῖ Ὀ6 δισαϊοισοά τ δῃὰ 
80 βοραγαίβα {τῸΠπ| 18 ΘΟΙΏΡΔΏΥ οἵ 260 τηθῃ Ὅ0 γγογα σοηβεπιθα ιοϊίῇ 
γο3 Οἱ [Ὧ6 σψ016, ἴπδσ 15 βΌΘἢ σοηἤαβίοη ἴῃ [88 δοθοππΐ ονθη 
ἴῃ ἴδ βἰχίθβοηίῃ ομαρίδν ἐμπαῦ γγχο σαπηοῦ 6] αΥ]Ὺ αἰβδιραΐ 10, Ηθηοθ 1 
18 Ῥγόθδ} 16 {παὺ {π6 “6 μονβὺ πϊχϑά ἂρ [86 πατγαῖνο οὐ [λίπα ἀπα 

ΑὈίγαπὶ τ ἐμε ἘΠΟΒΙϑὺ δοοουηὺ οὗ οσαἢ δα Ἀ18 οι ρϑηΥ, ποὺ 1ἢ 
186 τηϑίμοᾶ φροϊπίθα οαδ Ὀγ δια! α, θαῦ ἴῃ βοπλθ Υ ΜΒΙΟΝ. οδπ 
διατάϊγ θ6 Θχρ]δϊηθα ΠΟΥ͂. 
ο (δι Τῇ δἀαϊοι ο {Π8 παιλθ8 Ἐ]Ο εἴτι δα « 6μόνδα, Ἰπα]οθίηρ' {86 
Ῥογίάομβ ἴῃ Οϑηθβῖβ ὙΒΊΟΒ. θϑίοησ το {π6 οτῖρ᾽ αὶ ἀοουμιοπῦ ἀπά {Π6 

ΒΌΡΡΙΘμα ἴα ὁπ6, ΜΈΙΟΝ ΠδπΊ68 δαρύθαβ ἀἰβδγθπί ἀβρθοίβ οὐὗἠἨ ὠ{Ππ6 
αϊνίπο δοπβοϊουβηθδα Ὀϑἰομρίηρσ (0 1ῃ6 ΙΒγαθ 1068, 1Ὁ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΟὈΒΟΙνΘῦ, 

Ἐπαῦ ἴὰ 1168 Τῆτοο τη] 416 βόοοῖκβ οὗ [86 Ῥοπίαίθαοῃ (Π6 τοϑύθυια]8 8.6 80 
ΔΡρουοποα 8 {μπ8} 411 (μ8 Ἰορσαὶ ρατίβ, τῖ μι ἃ ἔδυ εσοθρίϊοῃβ, θϑίοῃρ 

(0 {π6 ΕἸοΙΙβί 8η4 τοδί οὗ [86 ἰδίοτιοδὶ παυγαῖνοβ [0 {86 «΄ Θμον δύ, 
Ἤδποο 1 18 ΘΑ5Υ (0 666 {πα 41} [ἰπάβ οὗἨ 1άϑραβ ἀπᾶ σϑργθβθιίαιοηβ 

ΜΉ ΟΝ Θοοαν ἰπ {86 Ῥαπίαίθαοι σδπηού ὯὈ6 ἕοπιμα οἰὕμ6 1 τὰ {Π86. 0η6 

ἀϊνίδίοη οὐ ἴῃ [Π6 οἴμοσ. ΜϑΩΥ Ὑἱθνῦβ 806 ργθβεπίθα 1π {π6 0η8 τυ βῖοἢ 

ὅτ πδηϊϊηρ ἴῃ {π6 οὔμεγ, απ υἱοῦ υογ8ᾶ, ἘΑΟΐ ἀἰνβίομ μ88 118 οβαγδο- 
ἐοτίβεϊς φϑου τ [1686. ΤΉὰΒ {π86 «6 μον βυιο ββούϊομβ 1ὰ (ἀθηθβ1β ΠδνΘ 
ννμαΐ {86 ἘΠΟΙ σα τταπί, νἱΖ. {π6 80- δ ]]164 “ουϊέοαϊ γιατ οὗ (ἀθ} 6818, 

Βα ἢ δ5 {π6 δρρϑᾶγδποϑβ οἵ Π ΕΥ̓͂ ἴῃ ἃ ν]810}6 ἔογπι, οἵ {π6 8ηρο] οὗ 

Ψοβονδα, {π6 βϑουϊβοθβ οβογοϑᾶ, {πμ6 αἰΐατϑο Ῥ.10 το «δ μουδῇ, Ἰμυοοδίοι 

Ὁΐ Ηἷβ πδπι6, αἰβυϊπούϊομ οὗ οἴθαμ δπα Ὁποθδῃ δηϊπηδῖβ, {Π6 Ῥυορμθί]ο 

οἱοιηθπᾷ ἴῃ ἐπα φῥυϊπηϊθῖνα βίου, ἅο. [πὸ {6 τρᾶπηου {ῃ6 ἐεψαΐ 

(Ἐ]οβίβυλο) βοοίζομϑ ἐπ {86 τηἱΔα]6 ῬΟΟΚΒ ἤᾶνθ ΤΩΔΠΥ ῬΘΟΌΠΑΓ 14688 

ποῦ (ο 6 τιοί σῖτα ἴῃ ἐπ6 Ὠἰβύογιοαὶ ρατίϑβ. Τὶ ἔδοῦ ϑοσογἸ ΠΡῚῪ Π88 

Βθθῃ θι:ρ]ογϑᾶ 88 ἃ οτϊῥοσίοπ ἔου βπάϊπρ' οαὖ ἃ ἀ!βγθηοθ οὗ δυίβου- 
ΒΡ οὐ οἵ νυυϊίθη ἀοουτμθηΐβ. 

Ἰζυτίσ, Καὶ αἰ], ἀπ οἰμιουβ ἄθην ὑἐπαὺ 10 οδῃ 06 Ἰορὶπηαύθ! Υ οταρΙ ογοά 
85 βΒιοῃ, οβάθρ, 85 ὕπο υ ΠοΪά τὖῦ ἴο ἄο, οῃ ἃ γΈΓῪ ᾿πβθοῦγο ἴοι πάδ- 

ἄοπ, απᾶ αὐτὶνοα δὖ ἔοσ {88 τηοϑὲ ρα ὈΥ͂ 8ῃ ἀν ῆοιαὶ βοραγϑίίοῃ, δ αἀθα 

Ὁγ (6 Πυροίμοβὶβ οὗ τηϑηϊξοϑὺ ἰπιθυροϊδίλοῃβ δπα βἰδρογδίλοῃβ οἵ [Π6 
ἘΠΟΙΐτ ἀοουταθηῦ ὈΥ {ῃ6 ΒΡ Ιαθμίου οὗ « ϑμου δύ, ἐπ Ὺ ἀΘΗΥ (0 10 
1 πεῖσαί, οχοορύ 16 οουἹᾷ ὈῈ ββοπῃ μοῦ ἴπ6 ΕΠ]ΟΒΙβῦ Ῥγθβοηΐβ ἃ 
αι δγοπί ρἱοίατα οὗ ρυϊταϊνο ἰδίου δηά ραϊτατοβαὶ 116 ἔτοπα  μαῦ 15 

οηίαϊποᾷ ἴῃ {86 ΒΡΡΙΘἸΩΘὨἰΑΤῪ « μον ιβῆο βθοίλουβ Ὀθοηρίηρ ἰο {μϑύ 

Ῥουϊοα δηᾷ 1(8 τοϊδίάομβ ; οὐ {παὖῦ {μ6 146858 ρθουν το {86 βαρροβοᾶ 
᾿ΘαΠΟΥΒ 616 τυύαλ !ν οοπίταἀιοίοτυ. Νοιῖμος οὗ ἴλ686 [Δ6Υ ΒΌΡΡΟΒΘ 
Ὧ0 Βανθ θ6θὴ γοί ρτονθᾷ. Ὑδ ΕἸο ἰθὺ ἄοθ8 ποὶ ὑγθαὺ οὗ δη Πα Ὁ} ἴπ 
8 τρῆρίοιιβ ἀβρϑοῦ, ἴπ τθβρθοὺ ἰο {Π6 τηάπηοῦβ 8πα Π8Ὀ108 οὐ 118, ΤΩ ΟΓῸ 
ΒΏΡΙΥ ἀπ ἀτΈοββῖν ἐμαπ {π6 Φομονῖβι; ΠΟΙ ἃ. 14688 ρχϑβθηίθα ὉΥ 
Ηΐτα σομίγδαϊοίοτυ ἰοὸ {π6 14648 ργδβαηίθα ὈΥ {86 Ἰαἰίογ. 



Αμεβμογεδὲρ απα 7λαΐε 9} ἐμὲ ΤΡεπέαϊθιίοῖι. ΘΟΥ 

ΤΆ 18 προ ΒΒ ]6 ἰο ρὸ ἱπίο ἀθίβι]β ἴῃ βιοῖ ὃ απιθβίοῃ ἴῃ ἔπ ῥγεβθηΐ 
Μοῦ, Απά γοί ἀοία.|8 116 αὖ {π6 Ὀ8818 οὗ {μ6 ἡ θτθηῦ ορ᾽ πίοπβ θη- 
ἰογίαϊποα γοβρθοίίηρ {π|8 οὐ αυίου. 10 τηπϑύ 86 οοποβαθα ἰο Καγίζ 
ΔΗ οἴμουβ, 70 ἄγρια ἴῃ νου οὗ {86 ὉΠΊΪ οὗ {π6 Ροοίκβ, ἐπαῦ {πὸ 
οἶτοϊο οὗ 1ἰᾶθδβ οοπίαϊμοα ἴὰ {86 50- 8166 «ομονδῖι ἀοοαταθηὺ ἀο68 πού 
ΟἸΑΘ ἢ τ1Ὸ {μαὲ ἴπ {μ6 οΪ4ο ὁπθ. ἼἼΠογο 18 4180 ἃ ροοᾶ ἀθαὶ οἵ δγί- 
ΒοΙΑΠ ΠΥ ἀπ ἀὐθἰὑτατυ ϑϑυτηρίϊου τὰ χοραγα (0 που ροϊἐομβ πα [86 
οἰδδογαίίουβ οὗ ἐμ ἘΠ]ομίτα ἀοουταθηῦ Ῥτοοθθάϊηρ ΟΥ Βαρροβθᾶ ἴὸ Ῥγο- 

οοϑᾶ ἴγοια {π8 Φϑμονιβί. Ὑοῦ {ποῦ 15 δῃ οὔβοσυδθὶο αἀπἴθγοποβ ἴῃ {Π6 
ταργεβθηίαοηβ οοπίαϊηθα ἴπ 1Π6 ὕνγο αἰ νβίοηβ, τσὶ ἢ ἈΡΡΘδΥΒ Β6ΓΘ 
Δηα [ΏΘΓ6 ΤΏΟΥΘ οὐ 1688 οἰθαυΐγ. ΥΥο ἀο ποὺ Κπο μον ἰο ἀββοῦῖθθ 
τὸ Βούίοι ἐμᾶπ ὈΥ βαγίπρ' ὑπαῦ {86 ἘΠο Ιβὺ ργθβθηΐβ δα αν ΕΥ̓ βἰπιρ]6, 
ΔΥΊ1688, τ] ρίουβ, Ἔχ ΟΌΥ βυϊοα το {Π6 ταᾶθ ἃρ6 70 ψΏΙΟΙΣ 118. ἀθβουρ- 
(ἴομβ σοΐδε ἢ ψΆ116 {86 «ἰ ὁμογιϑὺ ΘΟ Η͂Π68 Ἀϊτη561 ταδί α]ν ἰο ᾿ἰβύουϊοαὶ 
οἰγουταβίδῃοοβ, δπᾷ Ὀυΐηρβ οὐὐ {Π6 τηοτθ Ἰτηροβίηρ ἀβρθοῖβ οὗ {π8 
Ῥδί τ θΒ. ϑιΒΒ6Ππ, Το, δπα 1)6 ΥΥ οἰἴθ βανθ συθθῦγ δχαρσοσαίθα 
186 ἀϊδδιθποοβ οὐ ἀδηϑαϊίομ, 50 ἃ5 10 ταϑῖίζθ ποὺ ΟΠΪΥ αἰβουθρ ΠΟΙ 68 

θυΐ ᾿τυθοομοῖαθ]6 οὔθθ. ΤῊϊΒ οδπποῦ 6 α]οποᾶ. ὙΤΠ6 ἀοβουρίο8 
α16 ἀϊνοῦβο, θϑοδαβθ μοί ψυϊουβ Βα ἀπογεμὺ οδ]θοίβ ἴῃ σἱον- 
Απᾶ 1 15 ὑτ6, 85 Κυατίζ ἄγριο, ὑμαῦ ἐΐ6 βαπὶθ ἰάθας ΔΡΌΘΔΡ 1ῃᾳ ὈΟΙΝ 
ἀϊνίβίομβ, ἐβουρῆ ὈΥ͂ ΠΟ ΤηθᾶΠ8 80 Ομαγδοίο ΒΕ ΟΠ ΟΥ̓ ΠΌΠΠΘΤΟΙΒΙΥ' 
Δ8 16 Ῥκοβοηίθα ἴῃ {π6 ὁὴ6 οὐ {μ6 οἴμου αἴοπθ. ΟἿ᾽ ΘΟπΟΙ Βιοπ 
ἔμδη 18, ἐμαὲ {πογο ἀῖθ ὁμαγδοίοσιϑύϊο ἀΠἴθγθποθβ οὗ ἀθπθαϊοπ τὰ {86 
ἘΠΟΙΙϑὺ ἀπᾶ Φομβουιβῦ ψΒΙΔΟΝΒ ταϑὺ Ὀ6 αἸβοοσπθα. Τῆθβα ἃὺθ ποὺ 80 
στοαῦ ΟἹ 80 τηργκοᾶ ει μὰ Ὀ66π ὀομῃίθῃαθα, ΠΟΥ 8.6 ἸΏΘΥ ἸΒΆΔΙΠΥ 
δοη γϑαϊοίοιυ. ΤΉΘΥ οοπίαϊῃ ἀἰδγοηῦ ἀβρϑοίβ οἵ ὑππρβ ἃπα ῬΘΥΒΟΏΒ, 
Ὀεοαιβα {μ6 βἰαπᾶ-ροϊεὐ οὗ {16 ὑνχο ει τ σγὰβ ἀἰογθηί, Τη6 1ᾶθὲὰϑ 
εοηήηιο ὧο Ὀοΐμ 81:6 ποὺ 80 ῬθΟΌ]]δ ΟΥ ΟμδυδούθυἸβῦ]0 ἃ5 ἴο πϑαΐγ} 156 
{86 να! ατύν οὐἨ {818 ΟΥ̓ ΘΙΊΟΙ. 

(6.) ΤΉΡΘΥΘ 18. αἷβο βοῃιθ ἀϊνουβιύν ἴῃ {Π8 τϑι8 ἰοφιοηαϊὶ 6] οηρτηρ' [0 
{π6 ἀϊδδγθηΐ βοοϊϊομβ ἴῃ απδβέϊομ, τ ΔΟᾺ ΒΘοὴΒ {0 ροϊηῦ ἰο αἸἴογθηῦ 
τεϊΐουβι ΤἬΘΥΘ τὰ Ὀγθδάμῃ, οἰγουτηβίδη δ γ, τοροι τ λοτι, νυ θΟΒΙΌΥ, 

Βοϊοηρίηρ ἰο {μ6 ἘΠΟΜτα ἀδουταθηῦ ΘβρθοΙα ΠΥ 1π {88 ἤτϑὺ ρᾶτί οὗ 
θμεϑθῖθ. ΤῈΒ6 βέγ]6 18 1688 ρο βῃθᾶ. [10 Ῥεᾶγβ 088 βίδιιρ οἵ ρυ]- 
τα γα βηρ ογ. ΤΏΘΓΘ 816 αἷβὸ ᾿πρυβῦο τηϑτκθ, ἀγα ὑγογαβ, 
ῬἈγΆΒ6Β, ΤΌσταΒ οὗ δχργθδβίοῃ, δηα οομπβίσαοίίοῃβ, ἡ Ἀϊο μοϊμῦ ἰοὸ {86 
αἰ βοπ5 ἴῃ αποβθοη. 

Τπ ΥΟΡΙΥ ἴο ἐμῖ8 οὐϊδευίοπ Κυτίζ δηᾶ 6} ὑτρϑ, ἐπαὲ {π6 τιδηηοῦ 
αὐτὶ θα ἰὸ {π6 ΕΠΟΒΐγα πυϊῖου 15 ἐουμα μον ἴῃ (6 ἢγβϑύ ρατὺ 

οἵ Οδμποβϑῖθ, δηᾶ {ποῖ ἰοὸ ἴῃ {μ6 βθοίΐζοῃβ ῥτοοθθαϊῃρ ἴτοση {π6 
Φομβονίβυ; {μαὶ Ὀγοαάίη, οἰγουτηβίδη ΠΥ οὗἨ παγγδίϊουι, δῃα τοροϑί- 
οηβ, 8.6 διηοηρ' ([μ6 ρϑου δ γ 1168 οὗ ἀποιθπὺ Θμθτ 010 ὨΙΒΙΟΥΙΟΡΥΎΘΡὮΥ : 

Δα ἰμαξ ὙΒΟτΘ ΠΥ ἀο ΔρΡρθδ. τΏοΥΘ βίσοηρν, {Π6Ὺ δτῖβθ ἔτότα [86 
πδίατα απ ἰθπάθπου οὗ {π6 πουταίνοθ [ΠΥ Ὀδίοηρ' ἴο. 10 18. 4180 

τηδϊηἰαϊη64, [μα ἃ ἀἰβοτοηοθ οἵ βυργθββίοπ 18 ψϑ]!α ἴῃ βμοσίηρ, ἃ αἸῈ- 

ἔδσγϑμοθ οὐ δαιβουβῃΐρ ΟἸΙΥ͂ ἴῃ οᾶδ86 οὗἩ [π6 βοραταΐθ ἀοοιιαθηΐβ ἀβίπρ, 

(86 ἀϊδγοηλ τουᾶβ δπᾷ ἔοσπιβ οὗ βρθθοῦ ἐο ἀδποίε ἐΐθ βαηιὲ ἐ ίησ. 
Βαυΐ {μῖ5 ἄοθ8. ποὺ μοϊὰ σοοά, ἴογ, ὈΥ οἷοβθ ΘΧΘΔΡΟΙΏΔ ΟΠ, ΓΘΆΒΟΙΒ ΟΠ 

[6 ἀοιοοίθα ἴὸσ διωρίουίηρ; ἀπἴογθης τογᾶβ ὑο ΘΣΡΓΘΒ8 [Π|6 βάτηθ ἐπῖπρ;, 
᾿ΒΌΘΙ 85. ἐμ6. βθῆβ8 ἀπά οοππϑοίΐοῃ οὗ ραββασθθ Βεβιᾶθβ, [μ6 ρθουλιαν 



6008 ᾿ Πιέγοαμοίίοη, ἕο ἐδ Οἷα γροίαπιοπί.. 

ἰχογᾶβ δβουθοα ἰο [Π6 ομα τυοῖ ἀγα ποί ἀπκηουῃ ἰο {Π6 οὐδοῦ; ΟΥ̓ 
86 Υ ΟσΟαΣ ΤΠ ΤΟΙ ἴῃ ἃ [67 ΡΪδο68, πᾶ οαῃποῦ {πογϑοσθ Ὀ6 δοοουῃίοθα 
ομαγαοίογ βίο. 
Ὑ ΒοοτοΣ πουϊᾷ ρτοποῦποθ 8ῃ ᾿πιραγθϊα] γαἀρτηθηῦ ὁπ {86 ταοτῖ5 οὗ 

[8686 ἔγο νίϑνγβ πυιδὺ ἀΠσ ΟΕ ὑγοῖρ ἢ 411 {π6 Ῥᾶγοα] ΑΓΒ ᾿πγοϊνβᾶ ἴῃ 

86} Ἡ ΒΙΟὮ ρῸ ἴο τηδῖκα ἊΡ {86 Θομοϊ βίου. ΤᾺ ἀοί8}}8 ἃτ6 ΠυτηθτΟυΒ, 

Δηα ἀοτηδηᾷ αι ἀο]οαἴα Ῥοσοθρίοι οὗ βύυ]6 πᾶ ἰδισιιαρθ, Τῆδὺ {Π6γθ 

18 βοιλδ ἐγα τη ἴῃ {π6 ἀοουπμηθηΐαγυ νἱθν νγχα οδππού Ὀαύ 80. ΤΉΘΓΘ 

18. ἃ ῬουοορΌ 016 ἀϊβογοποθ ἴῃ βίυἶθ, ταθηποῦ, ἃπα ἰθϑάϊηρ' ἔοστηβ οἵ 

Ἔχργοββίοῃ δούνθθῃ {86 βθοίΐοπβ ἀἰβυϊηρυϊβῃθα ὈγῚ {86 ΠΟΙ δπὰ 

Το μονα !- ρρο]δἰϊομβ οὗ Ὠεοῖγ. ὙΥο ἀο ποῦ Ὀ6]1δνα {παᾶὺ τπ6 γρι- 

ταϑηΐα οὐ ἵζυτίζ ἃτὸ βυβιοϊαπο ἰο δοοουπῦ [Ὁ {Π15 ἀἰνγουβιίν πὶ οἴμοῦ 

Ὑγγ8. ΤΉΘΥ δχρίαΐη ᾿ῦ ἕο 8οηιθ ϑχέεπέ, Ὀυὺ τοῦ ο {μ8ὺ ΒΊΟΝ 1Β το- 

αυϊτοᾶ 0 ἴπμ6 ρυγζροβθβι Οπθ {μίηρ ΠΟΥΘΥΘΙ 18 οογίαϊη, ὑπὰΡ {86 

τοδβοηίηρ' οὗ βιοἢ οοπδογγαῦϊννα οὐ 1168 Βμου]α τιον νΑΡΙΟΙΒ. ΤΩΪΠΟΥ͂ 

βἰαἰθιηθηΐβ τπαδᾶθ ὈΥ Το ἀπά οὔποθ. ΕἸΠΟΌΡΝ Το η8, θυ 8} 

γΘΑΒΟΒΔΪ6 ἀοαποίϊοῃ ἔγοτα ἐμ ρατγίϊου]αυβ πα Ῥγοοῖβ ργθβαπίθα οἢ 

Ῥ6 41 οἵ ἃ ἀϊ νθυβιυ οἵ δαίμουβῃῖρ οα {μ6 σγουπα οὗ κϑιι5 ἐοφιιθπαϊ, ἴο 

ΤΌΠΟΥ {μαὺ ἀἰνουβι τυ ΡῥγΟ 8016. 
ΤῊ ῬοοΙς οὗ Τ)δυ ΕΟ ΠΟΙΩ͂ 15 ἀἰβυ συ θη ἤγοτα Εὐχοάυβ, 1,ουουδ, 

απ ΝΌΙΡΟΥΒ ΟΥ̓ 15 μποτίδίοιυ ἰθπάθπου. Ὑμδῦ 1ῦ Π88 8016 σΟΠΠΘΟΟΙ 

ὙΠῈᾺ [ἢ686 οαηποῦ δ6 ἀδηϊθα ; ἔοσ ἴμϑύβ δ΄6 σϑρϑαίθα σὑϑίβυβθμοθβ ἰὼ 

{ίπρθ παιταίθα ἴῃ μεθ. Ὑδῦ ἰδ μὰβ Ῥθθπ τασϊπίαϊποα ΡῪ γατιοῦβ 

ὙΥΙΟΓ8, Θβρθοίδ!ν Ὁγ Π6 ΥΥ οἐΐβ, οι Τιθησοιῖσθ, δπα Εὐνγα]ά, {παὺ 1 

Ῥτθβοπίβ, βοίμ ἴῃ 18. ἰβίοτίοαὶ δοοουηίβ πᾶ 1θρ᾽β᾽ϑίίοῃ, ἀθραγί 68 

ἔτουα {86 φγοοοραϊηρ θοοῖκΒ, δααιίομβ το {μουα, δρᾶ ουϑὴ ΘΟμ ΥΔαΙΟὕΙΟΉΒ, 

ὙΠ οἢ 5μὸν ἐμαῦ 811 οαπποῦ μανο μα οπ6 δας ΠΟΥ ΒΡ. 
ΑΒ ἰο ἐδο ἀρυϊαίίοτις οοπμοογπΐπρ' Βἰβύουϊοα! σϑ]δίοηβ {Π6Ὺ πᾶν ὈΘΘῃ 

Θχρίαἰπϑᾶ οα οἴμοι στουμάβ. ΕΔΥ ΠΟΥ ΟΟΟΌΤΤΘΏΟΘΒ 816 Ταἰαίβα, ΟΥ ταῦθ ον 

ἰουομϑα ἀροη Ὁ. Μόοβαβ, ἴῃ ἃ ΤαΆΠΠ6Γ Βαϊ θα ὅο {Π8 πογίαίουυ ομαγαοῦου 

οὗ [μ6 Ῥοοῖς. Θ΄: μΉ]ΔῚ ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘΟΒ ἃΓ6 ποῦ ρίνοη ἴῃ ογάσυ οἱ ἐΐπχ6, Ὀὰὺ 

Θομβι ἀογθᾶ τας τόσα ἴῃ {πο ῖῦ ̓ πίουμδὶ Ὁ πᾷ γϑ δ] Ομ5ἢ1]0Ρ. 48 

ἰο αααϊξίοτς οἵ ἃ ᾿ἰδίοτίοα! Κιπά, 10 15 ΒΌΡΟΙΥ ποὺ ὅο "6 ἐβουρθύ οὗἉ {παὺ 

[π6 δαυῖου ὈΟΟΚΒ ἃΓ6 οοπιρ]οῖα δπᾶ [01], Ἰθανίηρ' πὸ ἀ 6.418 ππππούϊοϑα. 

ΤΉΘΥ Ῥ88 ΟΥ̓́Θ ψΑΥΪΟῸΒ ῥά  ]ΟΌ]ΔΥΒ ὙΓΙΟ Δ ΓΘ Ῥγοβοηίρα ἴῃ 1)δαΐθογο- 

μου. Εὔνθῃ ἐπιρογέαπέ ἰδίουϊοαὶ ποῦοοΒ ὕΠΘῪ ΤΛΔΥ Δα ἀὁ ομμῖ. 

Τὴ τϑραγὰ ἰο δοπέγα(αϊοξίοπδ, [6886 ἃτθ τηδύξαν οἵ Ἰπθρργθίδοη 8016, 
δα 86 πιο 6 ϑρραγοηῦ ἴπ8ῃ τθϑὶ. 
οὗ 15 1π6 βαθβίαποο οὐ {π8 ΤΟΡΙΥ ἔπτη βηῃοα ὈΥ Βδηκο, Ηνθγηιοῖς, 

Ἐοοπίρ, Ηδηρβίθηθουρ, Βαυτηρατίοῃ, πα ζ61], ὙΤΏΘβα οὐιο8 Πᾶν 

ΘΟΙΠΔΙΟΠΙΥ͂ θ66 πη βαοοθββέαὶ ἴῃ τϑρϑ]ηρ' [Π6 ομαῦρθ οὐἨ Θοπγδ οὕ! 018, 

Βυΐ {Π6 0 δαᾶνϑ ποὺ θ6βῃ 80 ΒΔΡΡΥ͂ 1π δσρίαἰπίηρ [86 ἀευϊαξίοηϑ δια αὐἀαΐ- 

ἐΐοτις Ποῖ Πϑαξογοποιανυ ργθβοπίβ, οοσαραγρα 108 ΕἸχοάᾳ8, ΓΘ νυ" 1Ο18, 

«πα Νυμθοῖβ. ὅβομλα οὗ [Π6 ραββαρθδ, πα πού ἃ ἔβνν Ῥῃμθπουλθηδ, ἃ16 

ταςγδοίδθ]6 ἴῃ {μοῖν απᾶβ. Ηδπορ ἐδ ργεοδιιηιρέϊοτ, αὖ ἸΘαβί, ΤΘΥΆΔ1Ὴ8, 

ἐμαῦ {ποτα τρᾶῦ μάνα Ὀ6θη ἀϊνογβιυ οὐ δαϊβουβρ. Ατμοηρ (86 846]- 

ἐἰοηβ ἰο {π6 Ἰ6ρα] βϑοίΐομβ ἃ16 νϑιϊοιβ ΠΘ {ῃ1ηρ8 οὗ Ἰρογίδῃοθ. 
Ἡρδηοα πὸ οδηποὺ οἷνο οὐὐ {1]1 οομβοηῦ ὕο {86 ΘΟμοΙ υβῖοη ἂἴ ΜΒ1ΟῺ 

ἸΚ6Ι] αὐτῖνθα, υἱΖ. βίηοθ 811 {86 αἴ ΥΘΏΟΘΒ ΤΑΥ͂ 6 ΠΔΥΤΠΟΠΙΟΌΒΙΥ Τ6- 

ἘΟΪνΘᾶ, οπ 8η ππρτοὐυιοθα δηά οαγοα] οχϑτηϊηδίϊουι, {μου ἰθϑυγ γῸΥ 



“«εμἰμογεμὶρ απὰ 17)αΐε 90 ἐο ΤΡεπέαϊδμοῆ. 609 

ὉΠΙΟΥ͂ οὗὨ Θοτροβιοη, ποὺ ἀραϊηϑὺ 10, θθοδῦβ δα ὁη6 δπᾶ {πΠ6 βδτηθ 
τΥῖζου οὗ ἐπ6 δηὔτο Ραπίδίθαομ οοι]ᾶ τον 850 ἔγθοὶυ,  βουθδβ ἃ ἰδοῦ 
οὔθ σοῦ μᾶν οαγΟΆ]]Υ Δαμουθα ἴο [Π6 ΘαΥ]ΟΣ δοοουπίβ δπα δνοϊαραᾶ 
411 ἀρρϑάγϑποο οὔ οοπίγδάιοίίοπ. Βαΐ Βυχοῖγ 10 15. Ῥοββι Ὁ]6 {μαὺ 186 
ῬυδυϊθΓΟΠΟΙῚΥ ὙΥΙΘΥ ΤΩΔΥ ἤᾶν6 ᾿ι86] ῬΘΟΆΪΔΥ ΒΟΌΓΟΘΒ ΠΘηΟ6 ἢ6 αΥΘῪ 
186 τροχὸ ἱπηρογίαμὐ Δ4 ΔἸ ΠΟ0Π8] τηδίοσῖαίβ, ἃ5 Εὐνγα] 3 ἀπα Ψ ου ΤΘη ρου ὃ 
Πᾶνα βυρροβαᾷ, ἐπουρῃ νγγχ6 δα άγ υ ἀϊββοπῦ ἔγοπι {{| 61} 14688. 

Τη οοταρατίπο Πϑυ θτο ΠΟ Υ ὙΠ} {86 Ηγϑῦ ἔουγ ὈΟΟΪΚΒ οὗ {μ6 Ῥοπίδ- 
ἰριοῖ, 1 88 θθθη ἰοο βσ'Θ,ΘΥΆΠῪ ἀβϑυσηθα {πᾶῦ 10 γα 8 ΘοΙηροβοϑά 6. 
ἰβοὰ. ὙΠ (Π18 νον 086 σοΙμραγβοη πα5 66 οομαυοίοα, 88 18 ἀ6- 
νἰαίΐουβ δηᾶ δδαιομβ ργθβαρροβθα {86 Θδυ]οῦ οχιβίθπος οἵ (ἀ 6 6818, 
Ἑ χοάυβ, [μονιουβ, διὰ Νυμθοῦβ; δπα δἃ5 16 {μ6 ψεῖον οὗ ᾿)οαίοτο- 
ΠΟΙΑΥ͂ ΚΗΘῪ τγμδὺ νγὰϑ Δἰσοδαν ττιθῃ ᾽πὶ {Π6 ἔουν θοΟΚβ. Α1}} [818 1 
Ὀ6]Ιονα ἴο θ6 δυγόῃθοιβ. [Ὁ ΤΔῪ 6, ἐδμαὺ Το. ΘΥΟΠΟΙΩΥ͂ νγὰβ ταὶ θῃ 
Βυθὺ οὗ 4}. ὙΒοτΘ 15 ποίμῖπρ' 1 {Π6 ὙὙ4Υ οἵ Δ] 510 οὐ ϑἀἀϊοη ἀρδιηδῦ 
τ. Απᾷ [10 18 Ὑ ΥῪ ῬγΟΡΔΡΪ6, ἃ8 Μ1Π ΔΡΡΘδν δου τ ἀγα. 
ΤῊ τιϑμ5 Ἰοφιοπαὶ οἵ Τ)δα αχοπόοσαν οομηραγοα ψ11} ὑμαὺ οὗὨ {6 ρτθ- 

οραϊηρ' ῬΟΟΪΒ 18 Βιρροβοᾶ ἴο ροϊηὺ ὑο ἃ ἀϊθγθποθ οὔ δ μουβηῖρ. ΤῈΘ 
Βίγἶ6 18 ὁμβαηρϑᾶ ἐπγουρμουί, ΤῊΘ τρϑηποῖ οἵ τϑργθβθηίδοῃ 18 τμο- 
ἰουΐοαὶ δῃᾷ ψϑυῦοβθ. ΤΏΉΘΙΘ 15 8ῃ ΟΥ̓ΑΓΟΥΪΟΑΙ Πα] Π6 88 οὐἨ ΘΧΡΥΘΕΒΙΟΙ. 
ῬΡΘΟΌΠΑΣ ἡγοσβ ἀπ ρῃγαβθβ οοοῦν, ποῦ ἔοππα πὶ π6 οὔθ᾽ ὈΟΟΚΘΒ. 

ΤῊ ΤΘΡΙΥ ἴο {{18, 1Ὁ 15 816 σᾶ, {παᾶῦ 811 βυο Ῥβθμοσωθμδ ἃιῖ88 ἔτΌτα 
1868 ομ]θοὺ οὗ Πθδαΐθγοποιαυ. 1085 ἀἰβοοῦγβ68 ἃγ6 οἵ ἃ λογέαΐοτῳ παΐατθ, ἀπα 

οπρῃύ οἡ ὑπαῦ δοοοπηύ ἴο Θχῖιῦ ἃ. οογίαϊῃ Φ] 658, ἃ5 γ76}} ἃ8 ῬΘΟΌΪΑΓ 

ἐθύτηβ 8η8 ρῇγαβαβ ὑμ1οἢ που] θ6 πιηϑυϊίδ]6 ὑο {π6 Ῥύτροββα οἱ ρ]αὶῃ 
Ὠϊϑίουϊοαὶ παγγϑίΐοι οὐ ἰὸ Ἰθρ βία να θηῃδοίσαθηΐβ. 6β:468, ΤηΔΗΥ͂ 
ἰουτὴβ δηα τηοἄθϑ οὗ οσργθββίοη αποίθα 88. ρϑοῦϊαν ἴο Πα ΓΟ ΓΟΠΟΙΩΥ, 
ΔΥ6 ποῦ βο. ὅ8ο Ηξβνογηῖοῖς 4, Ιζοοηῖρ ὅ, δηά Καὶ 61] ὅ ἀῦριθ. 
Ὗγ οδῃποῦ ρογοοῖνα {88 θηξγα ναῦν ἃπα βυοοθδα οὗ {Π6 ΘΠΒΥ͂ΣΘΥ 

([86Υ σἷνθ. Τῇ ἀπΠἔθγοποθ οὐ βίυ]θ, ὕομθ, δῃα βθου δι ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΠΒ, 

Βᾶ5 ποῦ Ὀ66ῃ δοοουῃίθα [ῸΥ ἴῃ ἃ ΨΥ [ο ΒΔ ΒΕ δῇ ἱπηραγῦϊα] ταϊμα. [10 
15. ἔσθ {πᾶῦ {π6 λογέαίογῃ, ἀϊάαοέίο οἈχθοίον οὐὗὁἨ (ῃ8 ὈΟΟΚ 9068 ἃ ὁο0π- 
βου }]6 τᾶν ἴῃ Θχρ αἰπίπρ [π6 παύατα οὗἉ [16 τιδιι5 Ἰοψιοηαὲ ἃΒ Θοταραγθα 

σἘὮ τδαΐ οὗ Εἰχοάαβ, Τωονηουβ, ἀμ Νυμθοῖθ; Ὀαὺ 10 ἀο068 πού γϑϑοὰ 

186 “ΠΟ]6 ἰοησίῃ. Ηδποα 10 15 50] φγόθαθ]6 ὑμαὺ {Π6γ6 τοϑὺ Ὧδ ἃ 
ἀἰδογοπῦ δυὐμοσβῃῖρ, 8 {π5 Ἰπαϊοαίθα, ὅϑομπλθ Ῥϑοῦ]αν ὑαγ 5 πὶ {Π6 
ΒΕγ 186 Βανα Ὀθθπ ἐπουρῃῦ ὈΥ οι ΒΟΒΪΘη πᾶ οὔμιθυβ ἴο γϑυλ πα ὁμ6 οἵ 

186 ῥτορμοίβ, ββρθοίδι!υ οἵ “ϑγθιαῖδῃ. Α ἴϑυν σογὰβ ἃῃηα ρῬῃγδβαΒ αο 
οὐσαν ἴῃ ἐπ6 Ὀοοὶς Μ ΏΙΟΙ ἈΡΡΘαΣ ἴῃ “γα, Βαῦ {Π6Υ 16 ποῦ οὗ ἃ 

πδίασθ ΟΥὁἨ πυχηθου ἴο οαὐνγοεῖρα [86 Δ σγϑαίου αἸβουθραποῦ οχιβῦῃρ, 

βούνθθῃ (μ6 ἀβαρα οὗ βΒρϑϑοῖ τῇ βοίῃ ργοδαυοίίομβ. Υ 8 οαπποῦ Ὀ6]1θυθ 

σ 1} οι Βομίθη, γαίου, Οἰθβθηῖαβ, απα Ηδγίαδπη, {μας Ποαΐοτος- 

ὨΟΙΩΥ͂ ΡΙΟΟΘΘαΘΑ͂ ἔγοτα «]ογθιΐδῃ ; {μ6 δυϊάθποθβ οἵ ἸἀθμἿΥ ἴῃ δαίμον- 

Βῃ1Ρ Ῥοίηρ' ἔδυ δῃᾷ 86 6016 ᾿πᾶθθᾷ, ἸΚ 61] ἀραῖη μ88 Ὀγουρῃῦ ῥορσ θύμον 

ἃ ΔΌΠΗ6Γ οὗ Ῥμθποπλθπᾶ ἴῃ {86 ὈΟΟΚ [0 5μονν {πᾶὺ 1ῦ ΘΗΠΓΘΙΥ οοἰ ποιά 88 

ἢ [6 ἀπίΐαπθ μβι Ἰοφιοηάὲ οἵ 06 δι θυ οπθ8, ποῦ ΤΊΘΓΘΙΥ ἴπ [80 

Φομονίβειο βοοϊΐουβ δυΐ αἰβο {π6 ΕΠο ἰϑῦϊο ομθβ, πα ἀγρθβ ὑδαὺ 1 ὨὰΒ 

1 Ἐϊπ]οϊπηρ, Ρ. 115. 2 (οβοῃίομίο ἂ65 ὙΌΪΚΕΒ 15Γ80], γο]. 1, ῥ. 168, 
8 Ἰζρηβδη, Ρ. ΟΧ. 4. Ἑϊη]οίζαηρ, 1. 2. ὃ 138, Ρ. 521. ἐέ δέῃ. 
δ ΑἸεἐοβιδιηρηςοβέδι θη! ]οῖα ϑίπάτθη, 11. Ρ. 12. 6ἐ δεῳῇῃ. 
6 Ἐπη]οῖΓ. 8 80. Ῥ. 115. οἕ 5εφᾳ. 

ΥὙΟΙ, 11, ΒΒ. 



610 ᾿ς Πηίγοάμοξίοῃ ἴο ἐπε Οἷά “Τεδέαηιεηί. 

80 ΠΙΔΏΥ͂ ῬΘΟΌΪΥ τγοτᾶβ δᾶ ργαβοθ ἴπ Θοτήτηομ ὙΠῸ ὕΠοτὰ 88 ἰο 6185- 
Οὐ αἰ νουβ Υ οὐ δα! βουεμρ. Α11 ὑπαῦ πὸ δάσαοεβ οη {818 μϑδα 18 οἵ 
1|||6 ὁοπβοαθθποθ, 8πᾶ ὈΥ̓͂ ΠΟ Τη68Π8 5014 68 {πΠ6 ἀθοιἀθα ἴομα ἴῃ 
ὙΒΙΟΝ 6 ΒρΘΆΚΒ, ἃ ἴοπθ ψευῪ {πὸ {μ8Ὁ οἵὗἨ ὁπ ΨΠῸ 18 τϑϑοϊ θα [Ὸ 
τηϑηἰαῖη ἃ, ΓΟΓΘΡΌΠΘ ΘΟΠΟΙ 5101. αὖ 411 ΠαΖαταβ. 
ΤῊ λίρέογίοαϊ εἰαπά-ροΐηί οὗ [μ6 Του οομόσην 1878 [85 ὈΘΘΏ ἸΣΘΘΗΪΥ͂ 

ἀορθαϊοά. Οπ {πὸ ομϑ μαπᾶ, ἰἴὖῦ ᾶ5 Ὀθθὴ τηδϊπία ποθ, {μα {Π6 1ατν8 
οοπίαϊποα ἴῃ {μ6 ῬΟΟΙ τοίου ἰο ᾿δίδσς. τϑἰδίϊοηβ, ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ἰΟΠΡῸΓ 
ἈΡοᾶδ οἵἩ {π6 ρϑορίβ ἴθ δπδδη, δπα ὑμογθίοσο, οὐἱριηδίθα 1π {{|6 το]δ- 
ἰἰοπ8 οὗ ἃ ἰαΐοσ. ροτὶοά, 1 {π6 ουβίομιβ δηᾷ δΌι5868 Ὑ Ὠ1ΟἷΝ ἄγοϑθ ἴῃ {88 
οουγ86 οὗ ἐαθ. ΤῊΪΒ 18 ἃ Β6.ΊΟῸΒ δηα ργᾶγα βίδίθιηθηΐ, νυ πϊοῖ ἀθηγδηαβ 
φγοοῦ,. Τὰ ἔανουν οὗ Ὁ ἀγα 8]Ποσϑά βαοῖ {Πρ 48, ἰανγβ 8] αἸηρ; (ο {Π6 
ΘΙΏΡ Ϊ6 δὖ «] Θυ βαίθια, ἰο {86 Κιπρ]ν ἀπα ῥυϊθβϑίν ΟΠ 668, (0 ἃ Ἰαΐδσ } 6 1018] 
ἀθα τα ΠΥ Ὺ οοηδυαϊομ, ἰο {86 βίαίθ οὔ {π6 [μου 68, ΔΟοοσ!ησ'  Π]Οἢ 
{πον ἄν ]ῦ ἴῃ {πὸ οἰ[165. οὗὁὨ [86 1βυδϑεβ, τ πουῦ μανῖπρ {86 Οἰδ1685 
σταπίοα ἐο ἐμθα πιθηοηθᾶ ἴῃ ΝΌΠΩΡ. χχχν., ἀπα μδ ἃ 5ββᾶσγθ οἵ {Π6 
{{Ππ6-δαβίβ, στ πουὺ (π6 Π{Π65 ἀ]Ποὐτοα ἰο ποῖα ἴῃ Νυταῦ. χνϊ. 20, ὅτο, 

Βυῦ {π6 ὕτψο ραββαρθβ οϊβα Ὀγ 1ὴ6 ὙΥ̓ οἴϊθ, δἃ5 οοῃίδιπιηρ γΘίθγ ΘΠ 68 
ἴο {π6 ἰοπιρ6 αὖ “6γαβα θη, νἱΖ. χἱ]. δηᾷ συ]. 1---7., ἅτ 85146 ἔγο τ, 
{86 τιᾶτῖς. ΤΉΘΥ οοπίαϊῃ ργθοαρίβ σομοθυῃῖηρ ὑπαὶ τ ΒΙοἢ {π6 1βγα 6 ]1068 
Βῃου ]α ἀο ψΠ6η {Π6Υ οὈἰαϊποά ροββθββίοῃ οὐὗἨ [π6 Ῥγοιηϊβθα απ. ΤΠ 
ΘΧΡΥ βίο. “Κ {πΠ6 ρΙδοθ συ Βιοῦ {μ6 Τιογτά γοὺν (ἀοα 58}}8}} οποοβθ᾽ 
8]1π465 ἰο ἃ )μεΐιιγο6 ρίασθ, πιοῦ ὁμ6 δἰγθδαυ οἤόβθῃ, {1 {π6 ἔθῃρ]ς αὖ 
“6 γαβαίθη. ΤῊ Ἰαΐϑυ σμαγδοίαυ οὐ {88 1δὺγ8 γοβρθοίϊπηρ' τουδὶ ν (ΧΥΊ]. 
14--20., ΧΙ]. 1--- ὅ,, ΧΥΠ]. 9---22,}, νι ιοῦ [)6 ΥΥ οὐὔα σοῃ]θούαγαβ ἴὸ 
τοίου ἰο βϑοϊοτηθοπ, νγχα δῖ αὐϊΐα Ὁπαῦϊθ ἰὸ ρογοοῖνθ Μοβϑβ ἰζῃ 6 
{πᾶὺ ΒΘ {μ6 Ῥθορίβ ροῦ ᾿πΐο {πΠ6 ἰαπα οὗ (ὐὑάπδδῃ ἰΠθν σου] 8 
ἀοβίγοιβ οὐ μανίηρ Κἴηρβ Κα οἴου παίϊομβ: δπα ὑμθυθίοσα ἢ ὑπ] ΚΒ 
10 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο Τρ ϊαίθ 50}} ἀθβῖσθ [ἢ {Π|κ6 τωδθποῦ {μ6 )υἀϊοῖδὶ ἀηά 
τα  ΠἰΑΥῪ σοπϑεαθιοι (Χνυ]. 18---20., χυ], 8---18., χῖχ, 17., Χχὶ, 2---6, 
19., χχί!. 18., χχν. 8---20.}) Ἰνοϊνοϑ ἃ ρυυᾶθηύ ΤΟγθίμοιρῦ οἢ ἐπ 
Ῥατὺ οὗ 1π6 στοῦ ἸδυρΊνοΥ ἴου {86 Γαύαγα τ οἰ ἴαγο οὗ [Π6 Ῥθορίθ, δ 
Ἰζπθν {μαὺ {Π6Ὺ που] γα υϊγθ ΠΟῪ ΔΥΓΔΏρ ΘΙ ΘΠ 8 ΔΙΤΘΥ {Π61} Θηΐγϑ 068 
ἰηΐο {π6 ῥτομηβϑᾶ Ἰδπᾶ --- [πΠαῦ {Π6 υ βῃου!α πθϑα στρα 16 σθ8 δά 
τηδοϊδίγαΐθβ, 84 6 ᾿ηγοϊγθᾶ ἴῃ ὙΆΥΒ Ὑ 10Π Θχύθυ 8] Ῥ6ΟΡ]86. Α ψ 186 
δα ἐλγ-βϑοῖηρ ἸΘρΊΒ᾽αίου μο. μα Ῥοδοῃγθ [ἈγΆ1]16 ὑγιἢ ὑπ 6 ἰθιαροῦ 
Δηα ΠΑ (5 οὗ ἃ γυᾶθ ρθορὶθ {6 [86 1ϑγδϑ]1ῦοβ, δηα πλτ 0Π6 αἸΒροβιὶ- 
Φἴοπβ οὗ {π6 περ θουτίπρ' σὶρ 65, οου]Ἱὰ μᾶνθ ἔΌγθβθαμ οὗ Εἰμπλβϑὶ " σαθοἢ 
οὗ μαῦ 15 ᾿τρ] 16 ἴῃ μ6 ραββαρεβ ἱπαϊοαΐθα, δἀπα σου]Ἱα ἀουθ 1685 
Παγο γτου θα ἴον τ, Βυΐύ {86 Ἰοσίβίαίον τ τ μοτὴ τὸ ἤᾶνο ἴο 0 
τγα8 σιἱαεα ὈΥ ἃ ΒΙΡΉΘΙ σπϊβάοτῃ (ἢδπ [158 οσσῃ : δπᾶ ἐπογθίοσθ {Π6Γ0 
15. πούβιηρ' Βίσϑηρα ἴῃ [86 ἴανγβ πᾶσι Θομβι ἰϑγαύοη. ΤῊ ΒΆΤῺ6 Τοιηδιῖς 
711} αδὸ δοοοχῃΐ [ὉΓ {6 ΤΟρΡΌΪΔΙΙΟΏΒ ΘΟΠΟΟΥΓπρ ζαἰ56 ργορϑίβ, πο τ- 
Ῥγϑίουβ οἵ ἀγθᾶμηβ, ΒΟΥ συ Β, ὅζο, (Χ]]. 1---ῦ., χν. 9. 0.) ὙΠῸ 
ῬΙΟΙΉΪβ86 0 Βομα ἔσὰθ ῥγορῃθίβ σθυίδιη]ν ὈΥΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ βΈῤρ6Γ- 
μιαίαγα! 1ΠΠτηϊπδύϊοη οα {μ6 ραγύ οὗ Μόοβθβ. Ταυρῃύ οὗ (ἀοᾶ οχ {815 
“Ῥοϊηΐ, Β6 15 θη 164 ἀοβηϊίοὶγ ἰο ρῥγθαϊοῦ {Π6 δχϊβύθποο οὗ ἃ ρυόρῇθίϊο 
οὐθυ. Τῖνίηο σουθίδίιοι 1Ώ}01168 {Π6 τα] ν οἵ Ργόορῆθου. ΑΒ Το {Π6 
ΔΠΘσοα ἐμοῦ οὗ Πυθα θγοΠΟΩΥ ργθβοηθπρ ἃ Ποιλθ]οδ8, ἀθϑςαύθ, Ὀαΐ 
Ῥονγ τα] ρυ!οβυγ 106, ΤΠ γα 15 βοὴ θ]δαβι Ὀ1Π1ν 1π 10, Βαΐῦ 10 τοϑίβ 

1 Ἑ]οΟ10. ΡΡ. 117, 118, 
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βα188 ἀβϑυτωράοηβ. Βϑοδῦβο [Π6 Του 68 7616 ἐο0 ΥὙΘΟΘΙΨΘ ΟἸΤ168 [0 ἄτγ6]]} 
ἴὰ (ΝΡ. χχχνυ.) {867 σοῦ ποὺ ὑβαυθρυ δχοϊ θα ἔγοτη ἀνθ] πρ: 
διλοηρ [5ταὶ, ἰπ (μ6 σαΐθβ Οὐ οἰ[68, Ὀθοδιιβα {π6 Τιθυῦοβ γασθ ποῦ 
188 ΟΠ]Υ Ῥοβββθββουβ οὐ {π6 οὐδ168 δ] οὐνθα ῥο {ποπὶ. ΤΉΘΥ Πδά τθγοὶν 
[Π6 ἸΘΟΘΒΒΑΣΎ ΠΌΠ 6 ΟὗἨ ΒΟΙ568 ἴῃ ἴΠ6πλ, {Π|6 Οὐ ΥΒ Ὀδῖηρ' ἱπμ Ὀϊ θά 
ὉΥ δ 1βγαθι065 οὗ ἀἸδοτομπῦ ἰσῖθθθ. Βθβιάθβ, Μοβϑβ ἔόγοβαν ὑπαῦ {6 
(ὐδπαδηῖίοβ του] ποὺ θ6 Ὄδχρϑ!] δᾶ δὖ ὁποθ ἔγοπι {86 ἰαπά. ΧΑ} {μπ6 
ἴον β ἀπ ῥγουΐποοβ οὗ 10 πσου]α οοπθ ὈΥ͂ ἄβρυθθβ Ἰπΐο {Π6 βοββββϑῖοπ 
οὗ Τῆς Τβουδϑιθβ [5ο0, {86 [μονιῖ68 που] 6 ΟΡ] σϑα [ῸΓ βουὴθ {τὰ 
ἴο 1ἴνϑ διμοηρ ἐμοῖν Ὀσθίμγθῃ, ποῦ τὰ {Π6 11 οὐγη ὑοῦση8. Αισαπ, [670 
15. ΠῸ χ68] ἀἰβοσθράμου Ὀούσθοι Πϑαΐ. χυῆ!. ἀηα ΝΊΤΩΡ. χυ. ΤῈΘ 
{ουο ἄοοθβ ποΐ οοπίαϊη ἃ [}}} βίδίϊοιαθηΐ οὗ {6 τϑύθπιθθ οὗ {π6 
ῥυϊθϑίβ, Ραΐ ἃ τῆθσθ βΒυρρίθμαθηῦ ἰο {π6 ραββαρθβ το δίϊηρ ἴο {Π18 8Β0- 
θοῦ ἴῃ [86 θαυ] ον θοοΚκα. Τύ 18 ποῦ δὴ δοοουπύ οὗ {8611 ΟὨΪΥ͂ ΤΘΥΘΠΊ6. 
ΑἸΠΒουΡἢ {μογϑίοσθ, ΠΟΘ ΘΓ ΟΠΟΥΩΥ 15 816 ηῦ τοβρθοίϊησ {86 [μου !1ο8] 
Ἀἰμ68, ὑμὶν ργονίουβ οχίἰβίθποθ 18 Πηρ]168. Οὐμοὺ αἸγθυβι 88. [0 
ψΒΙοἢ Π6 ΥΥ οἰΐθ ροϊπίβ ἂἃ5 ββοπίηρ {86 ἰαύϑι βίαδπα-ροϊπύ οὗ Π).ϑαΐοτο- 
ΠΟΙΆΥ͂, β661ὴ ἰὸ 18 οὗ [46 νεῖρμῦ, βαο 85. {πὸ Πέογαϊ δοοθρίδιοι 
ἴῃ νἱ. 8., χὶ. 18. οὗὐὁἨ υἱοῦ 15 βαϊα ἐγορίοαἰϊψ ἴτι Ἐϊχοά. χίιι. 9.9 ὙΒΊΟΒ, 
Βονγαυοσ, ἰβ ἃ τηϑίίου οὐ ἀοιθ Ὁ] ᾿πἰογργοίδϊίοι ; {16 ῥγο!θι θη. οἵ 
1η8 ψΟΥΒΕρ οὗ βὰπ δηᾶ τοοοπ (ἶγ. 19., χυ]!. 8.)» γοῦ δοοογά!πρ ἴο 
Ατιοβ ν. 206. ᾧζο. ϑαίυστη τνγὰ8 ΨΟΥΒΕΙρΡρΡρΟα ἴπ ἐπῆ6 ὙΠάΘγμ685; [86 
Ῥαπίβῃηηθηὺ οὗ βιοῃϊπρ' (ΧΙ. 11., Χχυῆ. ὅ., ΧΧΙΙ, 21----24,., ΧΧΙ. 21.). 
ὙΥ ΒΙΟὮ ἴα {μ6 Φομονιβο βοούϊοηβ (χοᾶ, ΧχΊ,---- ΧΙ.) ΔΡΡΘΔΓΒ. ΤΊΘΥΘΙΥ 
1ῃ γοίρσθηοθ ἐο ρϑαβίβ (Χχχὶ. 28--- 52.), δϑᾶ ἰὴ {86 ἘΠΟΒΙΒ61Ο ΟμΪν ἴῃ τὸ- 
Ἰαίϊοι ἰο ταθὴ ([μου. σχχ. 2. 21.), θἰβθύσμεσα οὨἱυ ἴῃ {π6 ἀοι θα] ρΊ6068, 
Τ,ον. χχῖν. 16. 28., ΝΡ. χν. 8ὅ., βμονῖηρ ἴῃ {818 (ΠαὉ ᾿ῦ νγὰβ ΚΠΟΤΤΙ 
ἴο ἐπ6 οὐμοσ βοοῖβ:; (86 οχίθμβίοι οὗ {86 ἰδ γαβρθοίϊηρ' ἀβυσΥ (ΧΧΗΙ, 
20.), οοπίχατυ ἰο Εἰχοᾷ. χχῖϊ, 24. ὅζο., ΜΨΆΙΟΝ 18 ΠΙΘΓΘΙΥ ὁη86 οὗὨ ῃο86 
το αχαίϊοπβ ΟἹ τηοα! οαίίουβ Μ ΠϊοΝ. ΜΟδ68 Πἰπιβοὶ ἢ τᾶ μᾶνθ ἰπίτο- 
ἀποοᾶ ἱπίο μἷβ οοἄδ ἴῃ (86 ἰαρ86 οἵ {26 ; {π6 Δρρο!]αύίϊοη οἵ γ7δα8έ 96 

ἐαδεγηαοῖο5 (χυὶ. 16.), νγΒ1ο ἢ, Βουθνοσ, ΔΡΊΘ6Β ὙΠῸ [0,6ν.ν ΧΧΗΣ, 84.; 

δηα {μ6 τοοϊλνα ἴῸΣ Κϑορίπρ' [μ6 βαραίῃ αββισηθᾶ ἴπ ν. 16., ὙΒ1ῸᾺ 
4068 ποῦ δχοίααθ οἰμουβ. ἢ β 

Οπ ἐμ σ8ο]6, ψγ οαπποῦ β66 ὑμαύ ὑπ 6 18 ἔοσοθ 1π {88 διραπιθηῦ 

οὗ ἐμ Ηἰβίουϊοδὶ βίαπᾶ-ροϊηῦ οὗἨ δα θτοπουαν Ὀοΐπρ; ἰαύου ἔμδῃ ὑπαὺ οὗ 

(86 ἰθγβα ρυβοθάϊηρ' θοσκβ. Δαἀγυϊεῖπρ; {πμ8 Τοῦ οἵ ῥγορβοίϊο 1Ππτὰῖ- 

μα δίοι ὁ {86 ρατὺ οὗ {86 Ιαυρῖίνογ, ἀπά δοπβιἀθυῖπρ {μᾶὺ {μ6 ρθορὶθ 

γγ6Γ6 δύ ἀρουΐ ἴο Θηΐοῦ {π8 ἰδ οὗἉ ῥγοχηΐβθ, {6.6 18 ἃ β ΠΟΙΆ ΠΥ ἴῃ 

1η6 ομαγδοίδυ οἵ [86 ἰατὺβ τϑοογαθα, ἡ Β 10 18 ἀδαρίοα {0 {16 γτϑἰδίιο 8 

ΘΠ ΔΙ 5 οὐ (868 ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ ΘΟΠΠΏΟΙ. 
ΑΒ ἴο ἐδό κηϊέψ οἵ ἴμο Ῥαπίαίθιο, ομ6 οΪαβ8. οὗ οὐ 0108 τη αὐαιη 18 

οχίβίθημοα 88 τηϑηϊθβίβα ἴῃ ὑνγο τϑβρϑοίβ, 18 σοπέθηξε πα ἐαπσιαφε. 
ΤΈΘΥ δἰδστα ὑμαὺ 186 οὈ]θοῦ ἀπά ρΐδῃ οὗ [π6 Ὑτουῖς, ΔΡΥΘΘΔΌΪΥ [0 ᾿Υ ΒΙΟΝ 
[π6 ὙΠΟ]6 τϑίοιβ ἰο {π6 οονϑπαπὺ ταϑᾶρ βϑύνγθθπ θμοναῖ δηᾶ 18 

ῬΘΟρΡ]6 ἐμγοιρὴ {π6 ᾿πβίγαμαθηία! ν οὗ Μοβεβ, 8ὸ {μαῦ θυουυ {διπρ 
δῃΐθ- Μοβαῖο 18 τθυοὶυ ἃ ργεθραγαίζοι ἔου 10, [86 τϑιρδῖμον Ὀθιπρ θαὺ 
[μ6 ἀονθιοριμαπί οὗ {παῦ ἕδοί, ῥσγονβ ὑμαῦ {μ6 Ῥαϑπίαϊθαοι 1η 105 ῥσθ- 
βοηῦ ἔογπι φργοοθοᾶβ ἔγοπι οπθ δαΐμοσυ. ΤᾺΪΒ ὉΠΙΐ 18 ογίσέπαΐ, ἃ8. 10 

1 366 )6 ΥΥ εἰία, ἘϊπΙοἱἔππρ;, ΡΡ. 218,214.; δηῷ οῃ {86 ΟΥἶΠΕΙ 5146 ΕΔηΚΘ, Ὁπιουβα πη ρΌῆ, 
νο]. 11. Ρ. 847. εἰ δοηᾳ. ; ἨδνοΟΥΠΙΟΚ, 1. 2. Ρ. 621. εἐ βεᾳᾳ.; 61}, Ἐλπ]εῖς, ὃ 81. 
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ΡΌΘΑΥΒ ἴῃ [86 ἢγϑὺ ἀϊβροβι οι ἀπ ϑηθτο οχθουίοι οὐὁἨ 86 ὝΟΥΚ, 
ΤΠοΓο 18 ἃ ἀαῆμπίία ΘΠΓΟΠΟΙΟΡῪ ταπηΐπρ' ἐΒτουρποαΐ 811 {π6 ἢνα ὈΟΟΚΒ, 
δηᾷ ππλππρ' 811 {πον Ῥασίϑ τ ἢ ὁπ 6 δηοίμου. ὙΠΘΓΙΘ 8.6 4180 8 οἂγθ- 
[Ὁ] βαραγαῖίοι οὐ {Ἀ6 τιαίβυϊα]β δῃα δη ᾿πίθγμδὶ σοποαίθηδίοῃ οὗ 8]] 
ἐπ6 ἱπάϊνιάσα] ρογάοπβ, δοὸ {μπαῦ ἐπ θαυ] ον τϑίου ἴο {π6 Ἰδαίου. δά 
Ρτθρᾶτο {π6 ΜαΥ ἴον {ποτὰ ; Μ18116, οα {π6 οἴμοΥ μαηᾶ, {π6 Ἰαΐον τευ 
δος ἰο ἐμ6 δαυ δῦ, γβίοῖ ὉΠ6Ὺ οἰμον ἄσνθορ Οὐ Θσρίδιπῃ πᾶ βὰρ- 
Ρἰθιαθηί. Βοίῃ ρῃμβποπιθπα, [μ6 οχϑο ΘΠσΟΠΟΙΟΡῪ ρϑύνϑαϊηρ 8]} 
Ῥαχτίβ, δπᾷ {π6 Ἰαγίηρ' ουὖ οὗ {π6 τηδύθυ!α}8 10 Βαοἢ ἃ ΤΩΒΠΉΘΥ 88 [0 ᾿Γθ- 
ΒΟΙΥΘ ἃπᾶ β5βον ἰμ8 ᾿ἰπύουμαὶ οομπροίΐοῃ οὗ {6 βϑραιαύθβ ΒΘΟΙΟΉ8, 
Ῥγονα δῇ οτἱρίηϑὶ θββθηίϊαὶ πητίν. 

Οὗ, 15 {π6 βυπητηΐπρ ὍΡ οὗ Καὶ οα 6 μα} οὗ Ἡθηρβίθηθοσο δηὰ 
Ηἶβ ρατίγυ. ΝΟΥ 18 18 βζῬΠΘΙΆΙ ΟΟΠΟΙΠΒΙΟῚ. ὃν. ΠΊΘΤΘ ΔΥΡΊΓΓΑΤΥ͂ ὨΥρο- 
{π6515. θ8861658 ἀπᾶ Ῥᾶγθ. 10 ργοξδββββ ἰο ΡῈ ἔου πάρα ὁπ ἃ ψ1646 ᾿η6υ0- 
τοι οὐ ραγίϊοαϊασβ. ΤῊΘ ΟΠΤΟ ΠΟΙ ορίοαὶ {πγοϑα 18 ταϊπ θυ ἰγαοθαᾶ 
ΦΠτΟῸρΡἪ ρᾶββαρθθ ἴῃ 4}} {π6 ῬΟΟΚΒ; {π6 ἀϊδροδιίίομ οὗὨ πιδίθυ!8}8 ἀπά 
ὀεστυϊηρ οαὐ οὗ {π86 ρίδῃ οα π ΒΊΟΝ {ΠΟΥ ἅτ αἰβίυ θα θα 15 ροϊη εα ουΐ 
ἴῃ ᾿παϊνιάπαὶ βϑοίζοηβ ; 884 ἩΤΩΘΙΟΙΒ ΓΘ ΠΟ0 5 ὕο ΘΔΥ ΠΥ ῬΟΥΓΟΠΒ᾽ ΓΘ 
δοουπηθ]α θα, ἀιιοπρσ ὙΒΙΟΝ ἅτ ρᾶββᾶρθβ ἴῃ [86 50-08116(] Ε]ΟΒῖτα. οὐ 
οὐἹρίπαὶ ἀοοιμηθηῦ, ἴο δυο βθοοηβ δβδίρηθα ἰο {Π6 «6 ῃονιβίο Οὗ 
ΒΙΡΡΙ οι πίδσυ ἀοουταθπί, τοῦ ᾿πΠἀ ΒΌΓΥ Πα ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔὉ]8 ἹΏΡΘΠΌΙΡΥ 
ἃ16 ἀἰβριαγοᾶ ἰπ (Π6 οο!]δοίοῃ οὗ {π686 Ῥαυου]αγβ ἴο ἸυΒΌ Εν {Π6 
σΘΠΘΓᾺΪ ΘΟποΙ αβίοῃ τοϑρϑοίϊηρ {π6 οὐἱρῖπα! ππὶύγ οὗ ἔπ Ῥαπίαϊθυοῃ. 
Βυΐ γα ἀγϑ ὑπ80]16 ἰο οοἰποῖαθ ἴῃ {μ6 νίθνγ (Ἀθη : [86 Θββθηίδ] πΠ1 
(ὉΥ ΒΊΟΝ βουὴθ δομίομα 4068 ποὺ ρῥγθβϑηΐ 1[8611 [0 ΟἿΥ̓ 6γ68, ᾿ϑαβὺ οἵ 
411 {π6 οχαοὺ {πγοαᾶᾷ οἱ ομγοποίορυ βαϊα ἰο ρουνδάβ {π6 ψγο]θ πὰ 
ΘΥΟΥΥ ρατὺ οὔτυ. ΟἸοβα οοποδίθηδίϊομ οὔ 8}1 {Π6 βοραγαίθ βρογίμοπβ ὁ8η- 
ποῦ ἔαιτ]ν 6 τοδᾶθ οαὐ. Απᾶ 88 (ο {π6 υϑίβυθῃοθβ 1ῃ ἰαύθι ρασγίβ ἴο 
ΘΔΥΠΘΥ ΟΠ68 ΤΠ6Υ Ῥγονθ ποίίπρ ἴῃ Άνουν οἵἨ πῖμαῦ ὑΠπ6 Υ τ δαἀποθα 
ἴου. ΤΉΘΥ ἅτ ποῦ νϑ]!α δου άθημοϑβ ἔν ογίσίπαϊ απϊὺν δηα ομθ δαίμου- 
βῃϊρ. ὙΤποΥ ψου]ᾶ ἀργθα δαῦδ!  γ7611 ἢ {π6 Πγροίμ 6818 οἵ ἃ ἢπὰ] 
ΤΟΥΙΒΟΥΙ ΟΥ Θἀἰΐοῦ, ΠΟ Ραὺ ἰοσούμου {Π6 αἸδγαπὺ ραγίβ, ἀϊρϑείηρ' ἀπα 
αὐταπρίηρ ἐμπθηὶ 8ἃ8 {Π6Υ πον βίαπα. γε δάπιην. {μαὖ Θσρυθδβ τὸ- 
ἔδγθῃοθϑ ἴῃ ΕΠ]Ο βίο βϑούϊοηβ ἰο ραγίβϑ οὗ ἐδ μουιβῦιο ὉΠ68 15 οὗ νγοῖρῃύ 
ἴῃ Βῃονίηρ {π6 ὉΠΙΥ σοπίοη ρα ον; Ὀαύ 10 15 ποῦ ἃ Θοποϊαβῖνθ Ῥγοοῦ 
1658 1 οου]Ἱᾷ θ6 5βόνγῃ {μαὺ βιοῃ 4]] 5108 ἃγα γϑαΐ πού ἐπιασίπαγγ, 
{(μαῦ {πὸ «εμονῖθέ ἀϊᾷ ποὺ οιαρίου ΜΟΙ Ιβο τηαίθυα θ᾽ Ου. ψΑΓΊΟῸΒ 
οοοαβίοηβ, 8η8 {μπᾶῦ ποπ6 ΟὐμοῚ δχοορὺ {π6 “ δϑμονιβδὺ δα ἘΠομιϑῦ μδὰ 
ἴο ἄο χη (86 νουῖς ἴῃ [Π6 σὰν οὐ οἰαδογαϊίου δηα τουιδίοη, δίδην 
οὗ {86 τοἰτοβρθοίίγϑ σϑίθγθηοθβ δοουσηπ]αίθα ὈΥ Κϑὶ] ν11}} ποὺ βίαπα 
[μ6 ἰδοβὺ οὗ οὐ οΐβιη, ΤΆΘΥ οχίδῦ ἴῃ ᾿τδρι ΠΑ ΠΟ. δἰοπθ. Ἡνυϊηρ' 
ΒΆΘΗ Βδη τηθηίβ 176 ἃ.6 ἀπ8 016 [0 ἄρτθ ψιῃ {Π6 ορ!πῖοτι δἀνδῃοθα. 
ΤῊ οββϑηίδὶ, οὐἱρίηδὶ πηϊΐν οὗ οοπίοπίβ 1ῃ {Π6}} ῥῬγθβθηΐῦ [οστη, οδη- 
ποῦ Ὀ6 Πο]α 8 Ῥγοόῦβδθῖθ. 

ΤῊη6 βᾶτηθ ὑπ, ἰὖ 15 5814, αἷδο Δρρθδῖβ ἴῃ ἐδ ἰαησιαφε οἵ [Π6 
Ῥεπίαίθαομ. [ἢ 8}1 ομαγαοίθυιβθϊο ῬΘΟΌΙΑΥΊ[165 1ὖ 18. 4Δ1}|Κ6, ἰΒτουρῃουῦ 

{π6 ΌΟΟΚΒ ἀπᾶ βοοϊϊομβ οὗ {μ6 σβοϊα οσκ. ὙΠΘΥΘ 185. πὸ ὑσοίο]α 
, ἀιοϊζοι ἴῃ {86 γϑὺ ἔοαν Ὀοοΐτθ, [π 1)ου θΥ ΠΟΙΩΥ {μ6γ6 18 ΠῸ γι828 
. ζοφιιομαὶ ἀϊογαπὺ ἔτοτα ἐμαῦ οὗ {μ6 ϑαυον ὈοοΚΒ. ΤῈ τἰϑι5 ἰοφμοηάϊ 
ΟΥ̓ 11 18. 1π6 βαπιθ. ϑῃο 18 1Π6 ΒΘοοπα ΘΘΠΘΙΤΆΙ ἀββουίομ οἵ 1Κ 61], 

1 1Κο1}}5 ἘΠΠ]οἱδ, Ρ. 123 
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Ῥαβθᾶ οὰ πυμλοτοιβΒ Ῥμθποηθπᾶ. Βαῦ γ76 8.6 πα ]6 (0 Ῥογοθῖνα 105 
οοτγθοίμθθβ δῃα ἔοσοθ. ΤΏΘΥΘ 15 τυ ἢ ΒΙΠΉ]ΔΥΤΟΥ ἴῃ 86 Ἰδηρθδρα οὗ 
186 Ῥεπίαϊουοῃ. ΑΔ ρϑῃθγαϊ ἀπ] ΟΡῪ ἴῃ 8}1 {πὸ ὈοΟΪ8 τ] τορατά (ο 
ἀϊοίίοπ νχαβ ἰο θ6 Ἔχρθοίθα. Ὑ οὐ {π6γθ ἅτ 4180 ὁμαγδούθυιβί!ο ρΘΟΌ]]ΑΓ]- 
ἐἶεβ, βιθηοϊοπὶ ἰο βΒμον ὑτο ἀοουταθηΐβ αὖ Ἰθαβὺ ᾿πιροα θα ἴῃ {μ6 ἢγοί 

ἴοι Βοοΐτβ, απ ἃ. ταῦ ταοσθ τἈϑίου θα] ἰδηρσαάᾶρα ἴῃ Πα ΘΓΌΠΟΙΩΥ 

[μὰπ ἀρρβαγβ ἴπ [μ6 Ῥυῖου ραγίβ οἱ {π6 ῬΡϑιίαίθυοῃ, Τὺ 18 γὰρ {πδῶύ 

γαχϊουβ οματγδοίουιβεῖς Ῥϑου Δγ!0168 οὗ ἀϊοίομ ἀρρθδν ἴῃ Θομπλοη 1π [86 

ἘΠοΙΙβο δηᾶ Φομονιβιϊο βθοῦοηβ: θὰ ΒΌΓΘΙΥ [Π6 ἸαΊο ΤυΔῪ ΠᾶγΘ 

«πϊξαίοα {μ6 οασ θυ ΥϊοΥ, οὐὁἨ {86 τυιτίθῃ ταλύθυϊα]β τ βθηοθ ροίῃ 

ἄτονν Βεϊοπσοᾶ ἰο {μ6 βαπὶθ {ἴπηθ8. 6 βᾶγθ β6θὴ {μαΐ ὕνψο ἀοοα- 

τηθηΐϑ τηΒ  δ6 ἐγϑοθᾶ ἴῃ {π6 Ητεὺ ἔουτ ΒΟΟΚΒ, ἀἸβυπρτβηθα Ὀγ ὑΠ6ῖν 80 
οὔἾμ6 δρρο]]αίίομβ Ε]οίτα δηᾷ « ομονδῃ ἀρ ἴο Εὐἰχοά. νἱ. ; {π8ὺ {Π686 
ἀοουμιθηΐβ ργθβοηύ ἀινθυβι 168 οὗ ταργοβθηϊδίϊοῃ. ἃπᾶ αἀϊοίίοη ; {μα οα 

ἀοοοαηῦ οὗ {ποῖν θοίηρ ρμαῦ ἰορδίμοῦ ἴῃ ὁΠ6, (Π6Υ οσοαβίοῃ ἀν] 018, 

ἀἰξογοραμποῖβθθ, τορϑλομβ, ὙΠΙΟΝ ἀγο βοπλθίάμηθβ ρϑρρίχίηρ ὕο {6 

οὐἰτἴο: δηᾷ {μαῦ [86 Ὀοοῖς οἵ Του ΘΟ ποτα 15 8ὸ αἀΠἴδυθηῦ 1π ἰδηραδρθ 

ἈΠ ταρπποῦ ἴσοια {86 οΟἾΠΟΥ ΟΣ 845 [0 5ΠΟῸ Δποίμου δα οΥΞ ΠΡ, 

{πουρ 10 ἄοα8 ποὺ {ἰτ]γ ϑνΐηο6 ἃ Ἰαέα οὐἹρῖῃ--ομθ Ὀϑἱοπρίηρ {0 {ΠΗ 

Ρουϊοα οὗ {86 Κίῃρβ οὐ [86 6.118. ' 
ΤῊ ργϑοβράϊηρ ορβθυνίϊομβ Δ1.6 ΤΩΘΓΘΙῪ ὈΓΘΡΑΤΑΓΟΣΥ [0 ἃ ῬΟΒΙΤγΘ 

βου ]ϑιαθηῦ οὐ {86 δαςβουβρ οὗ {μ6 Ῥοπίαλθαοι, ἠο τοι 716. ΠΟΥ 
ΡῬτοοθθᾶ. Ἡδσθ γ78 ΥΒΙΊΔΓΚ, ' 

1. Τμαῦ Μοβββ γγὰβ οοποοσηϑᾷ ἴῃ {π6 τυ πρ' οὗὨ [8656 ὈΟΟΪΚΒ 185 βΒῃοτα 
θοΓΒ ὈΥ ᾿πίουμδὶ ἰθϑτλουῦ δπα Ὁ. Νον Τοβίδιηθην ον] θη 06, 

Τὴ χοᾶ. χυϊϊ!. 14. γα τοδᾶ, ““ Απάᾷ {μ6 Τιοτὰ βαϊᾷ απίο Μοβββ, 

Ὑγγΐα ἐπὶβ ΤΥ ἃ τηϑιμοσῖαί ἴῃ ἃ ὈΟΟΙ, δηᾶ τϑθθαγβα 1Ὁ ἴῃ {86 ϑᾶτβ οὗ 

Φοβῆυα ; ἴον 1 ψ1}} αὐουν ραῦ οαὐ {86 Τοπιθιασαποο οὐὁἨ Ατηδ ϑκ ἔγοτα 

πηᾶον μϑανθη." Ηογο Ηδπρβίθηβροτγρ' ἀΥρτιθ8', ἐμδὐ ἔπ 6γ6 15 8ῃ 8]] 510} 
ἵπ {86 αὐίϊοϊθ ἰο ἃ ἰδυροσ ψ1016, τ τ μοι {818 ροσίίοι νγχὰ8 ἴο Ὀ6 
ἱποογρογαιοά, πμϑῖμου {πῶῦ 016 τνγὰβ ΔΙσοδαν Ὀδρίιῃ ΟΥ̓́ΛΤΔΒ 0 ὈΘ6 
ΘΟΙΩΡΟΒΟΑ͂ ἴῃ ΡΥΌΡΟΙ ὑπωθ. ΤῈ6 ψογάβ οὗἩ {π6 νϑῖβθ ἄρρθᾶγ ἴο ὺ8 ἴὸ 

γοίου ὅο {π6 Ῥσόρθθου οὗ Ατρδ κ᾿ υὐΐοῦ ονοσίμσον, “ Υν σῖίο λές," ὅο. 

Απᾶ ἐΐε δοοῖ ἴπ «ΜΙ Βϊοῖ 10 νγαβ ἰο Ὀ6 ᾿μβουίθα νγὰθ ἃ τροπορυαρη ΟΝ 
[π6 ταῦθ τ Β ἐμ6. Απιδ]οἰεῖίοθ, Ηδηρβίθηθουρ Β Βαρροβιίίοῃ 18, ὑδαΐ 
ΠΟΠ6. Ὑγ ΟΠ] {Βῖπῖς οὗ ΒΥ οὔθ θΟΟΚ ἰπαη {μᾶὺ “ οἵ (86 ταδηϊοβίδ- 
ἰἰομβ οὐ 186 Ἰωογᾶ," ἃ βαρροδιύίοη νι ΒΟ νγο 40 ποῦ ἃρτθ6. 

Ἑ;χοᾷ. χχῖν. 8. 4. 7.: ““ Απᾶ Μοβββ οϑιηβ δηᾷ ἰο]α {π6 ρθορ]8 811 [π6 

Μοτάβ οὐ (μ6 Τιοχᾶ, πᾶ 411 {π6 Ἰυδρτηθηίβ: δηᾶ 411 {16 Ῥθορὶθ 

ΔΕΒΥΘΥΘα ψΙ ἢ ὁπ6 νοΐοα δηᾶ βαϊᾶ, 41] ἴῃ ψογᾶβ τι ἢ {86 1 μογὰ δδίἢ 

Βαϊ ψ11 τὸ ἄἀοθ. Απᾶ Μοβοβ στοίθ 811 μ6Ὲὸ σογάβ οἵ {86 Ἰωοτὰ, ἀπά 
ΤΟ86 ἊΡ δαυΐν ἴῃ {86 ταουηηρ', ὅδ. ἕο. Ηδτα Ηδνθυπῖοῖς Βα ρροβθβ", 
ἐμοῦ ἐἦ ϑοοῖ 9 ἐϊιΘ οουεπαπέ τχαβ {π6 Ῥϑηίϊαίθιοῃ 88 [3 δ8. ΜΟβββ οου]ά 

ἴμθη Βᾶνα οομιροβϑᾶ 1, Βαυὺ Ηδηρβίθηθογρ' Π|501γ ταὐθοίβ {818 1468, 
ταδϊπίαλπίηρ; {παὺ [μ6 οοπίοπίβ οὔ ἐμ6 ὈΟΟΙΪΚ ταϑπΠοποᾶ σοπβίβίρα οὗἉ Εἰχοα. 

Χχ. 2- 17. δᾶ χχ!.--- χχἹ., οοπίαϊπϊηρ [μ6 ΤοτΤαΐ οὐ ἴατο ἴῃ ταϊη]αΐασαο. 
πῃ Νυμῦ. χχχὶ!. 2, 10 18 βαϊᾶ, “ Μοβοθβ πτοίθ {π6ῖ. βοϊηρΒ οἂὖ 8ο- 

οοτάϊηρ ἰο {ποῖν ἠουτμθυβ, ὈῪ [86 δοτωτηθπἀταθηῦ οὗ {π6 Τμογὰ.". δ 
ΘΟΙΩΡΟΒΘἕΑ͂ 8ῃ {{ΠπΠΟΥΆΤῪ οὗὁἨ {86 1βγαθιίοβ τὰ {Π6 Ὑ1ΠΑΘΙΉΘΒΒ. 

ΠΣ 16 Αὐἰδοηΐίο πὰ, 8. 7,» γοἷ, 11, Ρ.. 150. 2 Τϊη]εΐο. 1, 3, ἢ. 158. 
ἘΕ 8. ἥ ᾿ 



614 ; 7ιϊγοάμοίζοπ ἐο 6 Οἰά “Γεδέαπιθηξ. 

Τμαΐ Μίοβοβ οοϊηροβοαᾶ τιοσρ {μδῃ {{686 ἰΒοϊαίθα ρουΐοπβ, {μα ἢ6 
στοίθ {8Π6 δηἰτα 1ανν, 15 Βαϊ ἴο θ6 τ ρ]164 ἴῃ ΤΠ) Θαῦ, χνι!. 18, 19., χχνῖ. 
δ8. 61., χχῖχ. 19, 20. 2θ., χχχ. 10, ϑὅρθϑοϊαὶ ϑύγθββ 15 1414 ἀροῃ δαί. 
χχχὶ. 9---11., τ Βογα 1 18 βαια {μαὐ “ς Μοβοβ πσοίβ [818 αν δπα ἀθ] γογθά 
10 απο {π6 ρῥυϊοβίβ, {π6 βοῃβ οὗἩ 1,ωονϊ, τ ΒΟ θᾶΓ6 {μ6 ἀτῖς οὗ [8 οο- 
νοπαπὺ οἵ {6 Τιοτᾶ, ἀπᾶ πηΐο 41} {π6 6]46γβ οὗὨ [βγ86]. ᾿ἀπᾶὰ Μοβββ 
οοταμιαπ θα ἰμοῖὰ βαυϊηρ, Δὺ μ6 οπά οὗ δυθῦῪ βϑύθῃ Ὑ6818, 10 {Π6 
ΒοΪ θα η ΕΥ̓͂ οὗ π6 γϑαῦ οὗ τοΐθαββ, ἴῃ {86 ἔβαβύ οὗ ἐδθθυπδοὶθβ, ΒΘ η 41} 
Τβγδϑὶ 15 οοηβ ἴο δρρϑᾶν βϑίογθ {86 Ἰωογὰ (ῃγ (ὐοά, ἴῃ {π6 ρίδοθ ἡ βοῇ 
Ἦδ6 5881} οἤοοβο, ἐμοὰ 88} τϑδᾶ {218 ἰανὺ Ὀθίοσο 8}} 1818 6] 1 {Π6]} 
μοατίηρ. Αραΐπ, αὖ {π6 24}. γοῦβο οὐ [μ6 βᾶχγθ οπδρίθν, 10 15 βίαἰϑά, 
{πα ““Π6η Μοβαβ μα πηϑᾶδ 8η οπᾶ οἵ υυϊ!ηρ' {Π6 ΤΟΤαΒ οἵἉ {815 ἰανν 
ἴῃ ἃ ὈοοΙς, ὑπ61}] πον σσοχο Απιϑῃοα," 6 οοιητηδηᾶρα {ῃ6 1,ογτ68 0 
[κα [86 Ὀοοῖκ οὗ [86 ἰᾶνν, δῃᾶ ρυὺ 1 ἴῃ {86 8146 οὗἩ {π6 4τκ οἵ {86 οο- 
νϑηδηΐ {μαὐ 10 ταὶρηύ Ὀ6 ἴῸΣ ἃ σι Π688. 

Ἡδηρβίθηθοιρ δπᾷ Ἡδνογηῖοῖς παν τεαβοπμθα δὖ στα Ἰθηρίῃ οἡ 
ΤΠ θαΐ. ΧΧΧΙ. ἃ8 8 ΟΧΡΥΘΒΒ ἰΘΒΟΔΟΠΥ͂ ἴοσ {Π6 Θογαροβιίοη οὗ {86 γγῆ0]6 
Ῥοπίανθυοι ΡΥ Μοβθθ. ὙΠΟ ΥΘΠλΆ ΓΒ ἀγο δοιύθ πα Ἰηροπίουβ. Βαΐ 
{π6 7 π80166 ΟΥ ἔογοθ οὗ {π8 οοῃοϊ αϑίοη αὖ 10 ἰμ6 ν ἀυτῖγο οδηπηού θ68 
Δἀταϊἰε4. ΤῊ ταοδὺ παῖυγαὶ οριηῖοη τοϑρθούηρ Ομαρίου χχχὶ. οὗ 
ῬοδυϊθιόποιΩν 18, ἐμαὺ ΜοΒ685 18 {ποτα βαϊα ἰο Ββανβ συϊύθῃ ἐμαΐ ὕΟΟΚ Ὁ 
ἴο {πὸ ρατύ ψμθθ μ6 πὸ σομθπαρα ἀπα οομηρ]οίεα 10 Ὀαραη. Τύ 18 
γοῦν ἀμπου ἰο ἀοίογμαϊπ ποτ ΜΟοβ68 Ἰϑ ἢ οὔ, μα {86 Ἰαύθυ ὙΎΙΡΟΓ 
ὀοπηθπορά. [1 δῖβ. ρογύϊου. οθαβοα τα οἰαρίοι Χχχ., 88. Βαῦτῃ- 
βαγίθη ΒΌΡΡΟΒΘβ, {86 (ββ  οΠΥ Οἵ σμαρίον Χχχὶ. ἴο {86 δυίμοῦβῃ!ρ 
οὗ Μοβββ ργοθβθϑᾶβ ἔγοια [86 βυρρίθιαθηΐοῦ οἵ Ποαϊθγοποηγ. [ 1 
τοτταϊηαίθα πιὰ χχχὶ. 23,, δ5 Ἠθηρβίθηροσρ ᾿θ θυ θ8, οὐ ὙΠῈῺ {δ6 
δηα οὗὁἨ ομαρίοσ σχχχὶ!., δβ ΗἩβυογηΐοῖς {1 ΠΚ8, οΥ τ π6 6πα οὗ 
ΧΧΧΙΠ. δοοογάιπρ ἰο ΑΡΘπρδῖα, ΟΥὁἨ ΜΙ χχχῖν. 4. δοοογάϊηρ ἰοὸ {Π6 
ΤαΪπιυά, τγα 58}} θ6 οὈ] σᾶ ἴο τοβοτὺ ἐο {86 πππαύαγϑὶ ὨυροίΠ 6815 οὗ 
Ἡδηρβίθηθετρ,, Υ]Ζ.» ὑμαῦ ΟἹ ΘΟΙ ΡΥ ΠΡ Ὑ6γ868 9. δηα 206. οὗ οπαρίον 
χχχί,, ὑνχο ἀθ νουῖθβ οὐ {π6 ὈΟΟΚ᾽ οὗ [86 ἰὰὺγ ἃΓ6 τηϑημομθά. ΑἸΟΡ 
Ῥεΐπηρ' οσἴνϑῃ ἴο {π8 ρυἱδθϑίβ ἀπᾷ οἱάθυβ οὗ [86 ρθορὶβ, Μοββθβ ἰοοὶ τ 
ῬΔΟΚ δηᾷ ψτοίθ τοῦθ ἴῃ 1. ϑϑΌΓΟΙΥ ἘΠ15 15. 8 [Ὁγ- θίο6α ββαγαρίιομ. 
Τὸ πιίίουβ Π||Π|6 Βοσουο ὧο {μ6 δυριπηθηῦ σοτα {Π6 ΘΟΠ δ ίοΥ 
Ὅοραη. Τῇδ ταοβὺ οὐυϊουβ ᾿πἰουργοίδίιοι οὗ {6 σψόοσβ ἴῃ τ ΒΟῸΣ 
Ἵοβϑβ 15 ἀθοϊαγρᾷ ἰο αν σψυϊζίθη ἐξὲς ἴα, δα ἀοϊινογθα τ το {86 
Ῥυγϊοβίβ, 15, ὑπαῦ {Ππ6Ὺ τοίου ἰο ἐμ ὈΟΟΚ οἵ 1) α ΘΓΟΠΟΙΑΥ, ΟἿ᾽ ΤΔΟΤΘ ΟΟΥ- 
ΤΘΟΌΥ 411 ἐμαὶ ρατύ οἵ Τυουϊθγοόμοιαυ ἩΒ1ΟΒ Κθϑο68 ἴο ὑπ6 ΘΟποϊ μα ηρ' 
Δρρομᾶάιχ. ὙΥὴ 6 οαπποῦ {μῖηκ [Ὁ ργόθαῦ 16 {παῦ {π6 σμο]6 Ῥοπίδίθυοα 
18 τηϑϑηὖ, βθοδᾶιβα ἐΐθ δοοῖ 07 ἐΐι6 ἴαιο τὰ αὐιθϑύϊοηῃ ὑγὰ8 Θομητηδηαβ( ἴο 
Ὀ6 τραά αὖ {π6 ἐβθαβὲ οὗ ἰδῦθγμδοὶθ Βαῦ {π6ὸ Ῥϑηίαίθαο τγαβ ἴοοὸ 
Ιυσα ἴο 6 {πὰ Ρυ ΠΟΙ τοϑᾶ, Ἡθηρβίθη ουρ᾽Β τϑρονὰὶ οἱ {}18 ΑἸ Η͂Ι.- 
ΘΌ]Υ 18 ΨΕΙΥ͂ ἰᾶτὴ8 θη Π6 8808, ἴὖ νγχὰβ8 6 Ὁ [0 {μΠ6 αἸβογϑίίοῃ οὐ [86 
Βρ σιῦα8] ον ΘΒΘΟΥΒ οὗ {Π6 Ρθορΐα ἰο ἢχ οἡ {ῃοβϑ βϑοίϊοπβ Ομ ὙγῈ 6 
τηοϑῦ ὈΙΌΡΟΙ ἴο Ὀ6 τοδαᾶ. σον ἄοεβ μα πον {π185ὴὺ Βεβιάββ, 10 185 (86 
δχορϑίϊοαὶ ἰγαάιοη οὗ (Π6 βυμπαρόριθ ὑπαῦ {Π6 Ῥοοκ οὗ {1 ἰὰνγ ἴπ 
ΧΧΧΙ, 9. ὅσο. τοίου β ΤΘΥΘΙΥ ἰο 1)οαοΙΌποιην. Ηθτο Καὶ] {γ|68. ἴο 
Βῆονν {μαὐ [86 ὑγδάϊίλοπ 18 οὗ πὸ σγοῖραί, θθόδαβο 10 σοπίτϑαϊοίβ ὑπ ῥτοὸ- 
οθραϊηρ οὗ ΕΖτα, 88 τοϊδίϑα ἴῃ {π6 εἰσίῃ ομαρίον οἵ [86 θοοΚ οὗ Νε- 

566 Πο] 28. ἢ, Ὁ]. θη θ5818 διβροίορέ, ἘΪη]εϊαηρ,, Ρ. 21, 



“Διμογϑιΐρ απά 7)αΐς Γ᾽ ἐδ Ροπξαϊσιοῆ. 61] 

Πουδῃ, τι βοτο γὸ πᾶν {π6 ἤγβὺ δηα οὐΪυ δοοουπὺ οὗ {π6 Ζαιο Ῥαοΐῃσ 
τοδα αὖ {π6 φρο] σαίίοι οὐ {π6 ἔδαβί οὐ ἐθθγμδοθβ. Το 18 γοϊδίοα ἐμαξ 
“ἐοῃ [π6 βαοομᾶ ἀδὺ ψ γ6 σαίμογθα ἰοροίμου (ὴ6 ΘὨϊοῦ οὐὨἨ {π6 1 ὺϑ 
οἵ 411 [86 Ῥϑορίϑ, {μ6 ρυϊθϑίβ δπα {π6 Γ,ονυϊθβ, πηΐο Τῦζτα {Π6 βουῖθε, 
Θυθη ἴο ππἀογβίδηα ἰμ6 σγουσβ οἵ ὑπ6 ἴατσῸ Απα {π8γ Τουπᾷ πυϊίθα 
1η. {μ6 1ᾶνν, 16} {π6 Τωοτα πα οομητηδηαοᾶ Ὁγ Μόοβθβ, ἐμπαῦ {π6 6}}}]- 
ἄγϑῃ οὗἨ βύϑθὶ βῃου]α αἀνγ61}1 1η Ὀοοίμδ, ἴῃ ἐπ6 ἔραβί οὗ {μ6 βϑυθῃίῃ 
τηοπίῃ,᾽ ὅσ, (ΝΟ ἢ. νῆϊ. 18, 14.) ὙΥΒαὺ {ποὺ Ἰϑαυμθα οα {18 οὐοα- 
ΒΊΟΠ 15 ποῦ οοῃίἰαϊηρα ἴῃ ΠΘαΐθγοπμοιην, θα  ΟὨΪΥ ἴῃ [,μ6ν. χΧΙΙ. 34--- 
48.,  ΒοΓα δ]οπο {86 [δαϑὺ οὗ ἰδθθυμδο] 65. 15 ἀθβουιθοά. Ηδηοθ 16 15 
ύραρα {μα ἐΐο δοοῖ 9 {46 ἴαισ τηυβῦ αν οοπίαϊπθα τόσα {πδη 
Του ΘΥΟΠΟΙΊΥ͂, ἐ. 6. ταδῦ ἤανθ οχίθπαρα τὸ [η6 Ῥϑηΐαίθιοῃ. ΤῸ {Π 18 
Ὑ78 ΤΟΡΙΥ, (μὲ 1 15 ὙΘΥῪ ῬΙΟΔΌΪ6 ΕῦΖτα μδᾶ μθη (86 δπγο Ῥϑηία- 
ἔθῦοι δηα τϑδᾶ ουὖ οἵ 1, Βαΐ βῖποθ {Π6 ῬΘΟρ1]6 ὑγχϑεὺβ 80 ἱρπογαηῦ, δπᾶ 
{868 ἔδαβύ οὗἨ ἐδρϑύπδοὶθβ μα ποὺ θθθη Κορύ βίποθ {π6 ἄδυβ οἵ “οβῇυα 
ΓΝ ἢ. νι. 17.).» σα νγθ ΥΘΑΒΟΏΔΌΪΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαῦ ΤῦζΖγα, σσου]Ἱᾶ [δ 
οΟμἤπ6 Ὠϊπιβ61 ἴο {π6 οτἱρῖηαὶ τορι] δύοι τοϑροοηρ' τυ μαῦ τγαβ (0 Ὀ6 
τορι  Οτπ {Π6 ἔγϑὺ ἀδΥ Πα οσου]α δεν πᾶν τᾶ {π86 8016 Ῥοϑῃία- 
ἰθαοῃ. Ηὸὸ γοϑᾶ ἐπ 10, 8 ᾿ῦ 15. δχρύθββὶυ βίαϊθα, Ἐφ τωῶδὺ μαγϑ γρδᾶ 
πα {π6 Ῥοοῖκ οἵ 1) Θαθγοποιην, δηά 80 ἔὉ]641]6α {π6 οΥἹρῖμα] σοτητηδηῆ, 
ΤᾺΘ βϑοοῃά ὅν Β Ῥγοσθθαϊηρ8 ἴῃ Τοραγα ἕο {Π6 Δ Ὁ} Βθθῖὰ (0 τι8 αὐαϊ- 
ἐϊοπαῖ ἃπα υοἱμπέαγγ, ἀυιθιηρ οτὺ ΟΥἨ [Π6 ΤΘΙΟΥΤ Θ 5. Ζ68] ἴον {ῃ6 σψοτ- 
Βῃ1Ρ οὗ Οἀοᾶ «πᾶ {Π6 ῬΘορ]θἶΒ Ἰρπούδποθ οὗ {Π 610 βδοιϑᾶ τὰ]θ. Ηρπορ 
ὑπ οοηὐγδαϊοίϊοι ἀἸβοονθγθα ὈΥ 1ζ61] 15 ππισαίοτν : δηα {π6 δχθρϑίϊοαὶ 
ἰγδαϊθοι μο0145 σοοᾶ. [18 πον ΠϑαςοΙΌΠποιαν δόμα Ὀ6 τϑίθυγθα ἰο ἴῃ 
ομαρίοσ χχχὶ. ἴὴ {Π6 δχρυθββίοη ἐξὲβ ζαιρ, οὐ ἐδιὲβ δοοΐ 9}. ἐδ ἴαιυ, τὶ 
15. οἷθασ ὑπαῦ ἴῃ χυ, 18, 19. {πΠ6 Βαῖμθ τηθϑηΐϊηρ ὈΘ]ΟΏΡΒ (0 1. 

ΑΒ ἴο οὔ ραββᾶρϑ αποίρα ἴῃ ἔδνουῦ οὗ {Π6 Ἔχργθββίοη δοοῖ 9} ἐδ 
ἴαιν ΘΟμΒίΔΟΪΥ τηθδηῖηρ ἰμῃ6 Ῥαπίαίθιος, τγ θϑίιθν (μού ταοβύ οὗ 
ἔποιὴ ἀο ποὺ δῦ {παὺ βθῆβθ, [ὑ 15 τηδίίο οὐ ἀουρ ἢ] ἀϊδραίαθίοι 
ΠΟΙΠΟΡ (ΠΥ ὅὉ 50 οὐ πού. [Ἷ1ῃ «οβῇ. 1, 8., νῖ1]. 81, 84,, χχῖν. 26, 
2 Κιηρβ χιῖν. 6., χχὶϊ, 8. 11., 10 ὯΔ8 ὈΘ6ἢ ΒΟ ΘΒ] Βμονγ ΒΥ νϑιΐουβ 
οὐἸ 108, ὑμαῦ {π6 Ῥῆγαβθ ἄοθβ ποὺ βρη Ὑ {μ6 Ῥαοπίδίθαοθ, Βαυΐ ἴῃ 
ΝΕ. γι]. 1, 8. 18.. 10 15 ῬΓΟΌΔΌ]6 ἐμαῦ 1 λαβ {π6 τηϑαῃηρ' ξω απ βέϊοῃ. 
2 ΟΒτοῃ. Χυ]!. 9. δπᾶ χχχῖν. 14, 1δὅ. ἅτ ἀουρυα]. ὙΠοΙΘ ἴβ ποιῃίηρ' 
δραϊηδβύ {π6 Βαρροβιίοη ἐπαύ {Π6 ΘΧρυ θϑϑίοη σϑοθῖγθα 8ῃ δχίθηβιοη οἵ 
ΤιΘ Δ] ηρ", 88, (0 {Π6 ΟΥΟΊΉΑ] σοπίοηΐβ οὗἨἉ {πμ6 ἴαιῦ ΟΥ δοοῖ 9} ἐλ ἴαιυ, 
Οὐ Π6Υ ὙΧΙ ΩΡ Οὗ ΒΙΤΆΠ]ΑΓ ΟΠδγδοίον σοσο 8464, {1 [86 στο] 6 ἔουτηϑᾶ ὦ 
οομπθοίρα γοϊαπιθ. Υ 6 σοῃβιάοσ, ἐμϑγθίοσο, πΠ6 διρατηθηῦ Τουηαθα ὁῃ 
1π6 οοπμδίαπέ τἰϑαφθ ΟΥ ἐδ θη ξῖγο Οἷα 1 δεέσγηιεπὲ τὰ ἴανουν οἵ ΠῚ ΠΣ ἼΒΌ 
ἀοπούπρ' {π6 Ῥοπίαίθυοι, ἰο 6 Π]οσῖοα]. ΤΠθ οὐμοσ ΘΟΙΒΙ ἀσσα ιο}5 
βίαια Ὀγ Ηθηρβίθηθοσρ, Β 0} 88 ὑπαὺ 4} {π6 ραγίβ οὗ {π6 Ῥοηία- 
ἐθαοῖ 816 ᾿ηἀπλαίο Υ οΘοπηθοίοθα ἢ οὔθ ἃποῦμου, δηα ὑμπουθοσο τγα 
οδῃποῦ ἰακα Του ΟΥΟΠΟΙΩΥ͂ 810Π6 ἰο Ὀ6 ᾿Ιηὐο παρα 1π ομαρίο᾽ ΣΧΧΙ, : {μα 
Του ΓΟΠΟΙΩΥ͂ ΡΓΘΒΆΡΡΟΒΘΟΒ {μ6 οχἰβύθηοα οὗ {Π6 οὐμοὺ ῬΟΟΚΒ; ὑμπαὺ {86 
ἀδροβιίϊηρ οὗ {μ86 ῬοοΚ ἴῃ {Π6 5146 οἵ {86 ἂὺῖκ οὗ {86 οονθηδηῦύ (Πϑαέ, 
ΧΧΧΊ, 24,} Ἄοδῃηηοῦ ῬΟΒΒΙΟΙΥ Υϑίδυ 9 ΔῈ 5016 ραγίβ οὗὁ {6 αἰνηθ 
ΤΘΟΟΥαΒ (ο {Π6 Θχοίαβιοη οἵ {π6 τοϑὺ 1 ἢ σου {μ6η οχίαπῦ: τησδύ "6 
αἸβυηββοα ας ἢ {Π6 ΒΙηρ]6 τϑιλαιῖκ ὁ {Π6]1 τυραζηε88. 

1 ΤΙη]οιπηρ, ΡΡ. 128, 129. 
ἘῈ 2 



616 ο΄ Ζηγοαμοίοη ἰο ἐδ Οἷα Τορίαηιεμξ, 

Τὸ 15 ἀπο Ὁγ Καὶ], (μαὐ δαί. χχνἹ!. 8. τϑίθυβ ὑο 1θυου ΠΟΙ͂ 
ΟΠΪΥ οἵ ἃ ρατέ οὗ 1, Ὀοοδιβα 1 18 80 1ἰπῖ θα Ὦγ {Π8 Θοπίοχύ (γ 6.868 
8. ἃπᾶ 1.).,) Ηδ τμδκ68 ἃ {1κ6 οοποθββίοῃ ἴῃ σϑίίϊομ ἰο «Γοβῇ, νυ", 82. 
Βαυΐ ἴῃ νἱϊϊ. 31. 834.. μα {δίκα {86 ἰαιυ-δοοῖ, οὗ ΜοΒ68 ᾿πγοῖνϑβ ἃ ἰδβίῖ- 

ΠΔΟΠΥ͂ ἴῃ ἤγουν οὗ [μ6 Μοβαῖο δυύμοσβμρ οὗ ὑπὸ Ῥομίαίθαοῃ. ὙΠ18 
ΠΟΥ ΘΥΘΙ 8 Πα σΔΙΟΥΥ, ΒΊηΠ06 ἴῃ {86 {Π766 γ Υ868 ὃ], 52, 54, ἐΐι6 ἴαιν οὗ 

οβεβ τηθϑηβ π6 βᾶιθ (μΐηρ. ΤΏΘΓΘ 18 ΩῸ ΟΕΥΘΙᾺ] αἰδυϊπούίζοη Ὀ6- 

ἔνϑϑη ἰμοθιη, 88 Κ αὶϊ ἀββιτηββ. Τὴ6 βᾶτηθ τίου, αἴον Ἡ θηρβίθηογρ, 
α͵8ο γἱ 648 ἃρ Ποαΐ. ἱ. ὅ., ἔγοιαη σι μῖο Ἡδνθγηῖοῖ μα οχύγαοίθα 8 
Διρυτηθηΐ ἔοσ Μοβοβ Ὑτιηρ' 411 [π6 Ῥϑαίαίθυοθ, Βαΐ {Π6Γ6 816 ὕνγο 

οἰμαὺ ραββαροβ ἴῃ 186 ΕΠ Ὀοοῖκ, Βῖοῖι ἀγα ἀτρϑα ὈΥ {πὸ δανοσαίεβ οὗ 

818 Βυροιμοβίβ, νἱζ. Ὁϑαΐ, χχνῖ. ὅδ. 61., “ΠΕ Ύμου τ] ποῦ οὔβεῦνθ 
(0 ἄο 81} [π6 ψοτᾶβ οὗἨ (818 ἴα {μα τὸ πύθῃ 1π {Π|5 ὈΟΟΚ. .. .. 
ΘΥΘΙΥ Ρἷαρας ΜΈΙΟΒ 18 ποὺ τψυϊίθῃ ἴπ {μ6 ῬΟΟΚ οὗἉ [με Ἰᾶνν ;" δπᾶ χσχχ. 
10., ἐς Τὸ Κϑορ Ὠἷβ δοιωσωϑητηθηίβ ἃηα 18 βίδιιῦθβ νν ΒΙΟ ἢ ἃγ6 πτιτίθῃ 
ἴῃ ἐπ18 θοοΚ οὗ {π6 αν. αοι ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΠΒ, 1Ὁ 15 ἀριιθα, 816 1η06}}1- 
οἾθ]6 ΟὨΪΥ οἡ {Π6 Βαρροβιίοι {πῶῦ {π|6 ἰδν- ῬΟΟΪς Θχιβίθα ΔΙΥΘΔαυ, 88 

ἔν ἃ5 Πβυΐοσομοηγ. Ηον οοὐἹᾶ Μοβεβ βρθᾶκ οἵ ρίδριιββ, ουγβθβ, 
σΟΙΩΙΒ 5, ΟΥ̓ΔΙΏΔΏΟΟΒ Μ ὨϊοΝ ἀγα πυι θη. ἴπ {815 ὈΟΟΪΚ οὗἉ {π6 ἰἴανν, 1 

ἴβοτθ ἼΟΓΟ γοῦ πὸ πυϊ θη τθοοσβ οχοθρῦ (88 ὈΟΟΚ οὗ {π6 οονεπδηΐ 
(Εχοά. χχῖν.) ἀπᾶ {86 τϑοοσᾷ οὗ {μ6 σϑπϑυβα ϑίπαῖο οονοπαηῦ (Εχοά. 
χχχίῖν. 27.), δοί σι μιοῖν ἄο ποὺ οοπίαϊπ ἃ ποσὰ ἀρουΐ ρίαρτιθβ πὰ 
ΒΟ Καθββοα ΤῊΘ ΔΗΒΎΘΥ ΠΘΙΘ 15 ΘΆ8Υὺ. Μοβεβ αἷά ποῦ πΘΟΘΒΒΑΧΊΥ 
Θάποτα ἰο [86 θοῦ σψοτᾶβ δηᾷ ἔουτηβ οἵ βρϑϑοῖ σβθῃ ἢ ὀδηχθ ἴο 

συ ΐπρ, τ ΒΙοΒ Β6 Βα πιβϑᾶ 1π ογὰ] ἀβ᾽γοσγ. ΓΕ 18 ατλΐθ Θοποοῖνα]8 
τη παίυταὶ ἴο Βαρροβο {πᾶὖ, ΏΘη βρθακιίπρ ἴο {πΠ6 Ῥθορὶθ ψῇῃδῦ 15 

οοπίαϊηρα ἴῃ Πρυῖ, ΧΧΥΊ1.----ΧΧχ., πα οχαιοα δοοῖ 9} ἐμ ἰαιυ, ἀπα 

864 βοὴ 80} δχρυθββίουιβ, 88 “1 βοὺ Ὀϑέοσθ γοὰ ἰο- αν." ΤῊΘ 
Ῥᾶββαρθθ αποίαα γϑοοϊγθα {πθὶῦ ργθβθηῦ ἴοστα ὑπ τογίέϊπφ. 7 11688, 
ἐμογοίοσο Μοβοβ δάμουθα ἴο {μ6 βαῖηθ ρᾶυτουαγβ ἃπα {π6 β8πη6 6Χ- 
ῬΙΘΒΒΊΟΠΒ ἴῃ τυ ηρ ψ μῖοῖ 6 Πδα ἀ6] γεγο Οὐ ΠΥ, [μ6 ἀὐριμαθηΐ 18 
ἴην}18, ΘΌΓΤΟΙΥ ἴῦ 15 ΠΚΟΙΥ {παῦ μ6 Βροκθ πιοῦθ ΟΥ̓ 1658 ὑπᾶῃ [6 
ττοίο ; δπᾷ ἴῃ ναιΐουιβ οαδ68 δἰτοσθα [86 ἴοστη οἵ τ μαΐ 6 μδα αἰίοτρα. 

ὙΥμαὺ {μ6η 18 {π6 Θοποϊ αβίοη νγχ8 ἀυτῖνα αὖ ἔγοτη ἃ ΒΌΥΨΘΥ οὗ {86 1ῃ- 
ἰδυμδὶ ουϊάθηοθ ἴῃ ταραγᾷ 0 Δα μου Βῃῖρ Ἐτηβῃθα Ὀγ {μ6 Ῥαηίδίθαοι 
1861} ὙΤπαὺ με Ῥοοκ οὗ Του οσοποιαν, γι (ἢ6 Θχοθρίίοῃ οὗ 18 
ΔΡΡρομαϊσ οὐ οοπ ϊπυδίζοη, ργοοθοαρά ἔγτοτα {π6 Ῥθῃ οὗ Μοβββ Βἰμαβο!, 
νγ6 ἰηΐοτ ἔγοια Πουΐ. χχχῖ. δπα κυ. 18. ΤΠαὺ Π6 4180 σσούβ {86 ἰδνν8 
ΜΠΐοἢ 116 αὖ {πῃ Ὀαβὶβ οὐ {16 δι παῖίιο οογθημδηύ ΤΏΔΥ 6 Β66 ἢ ΤΌΓΩ 
Ἑχοά. χχῖν. 4---., χχχῖν. 27. Τῆυδβ 6 Τη8ὺ 6 Τοραγαρα 88 {Π6 
ΤΟΥ οὗὨ ἐδ ἴαιο ἡ ΙΟΝ 15 ἐμ6 Καυπ6] οὐ {π6 ἔνθ ὈοΟΚΚΒ8, [86 τηοϑέ ἴτω- 
Ῥοτίδην ρατύ οὗ {π6 ομτο σοῦ. Βα Βα σγοίθ ἀοόϑῃ οἴμον ὑδὶπρδ 
Ὀ681465 ἶαγγθι Ηδ οοπιροβθά ἃ ΤλομορΥΔΡἢ ταβρθούϊρ' {π6 ἀοβίγαοίίοη 
οὗ Διμβαῖθκ (Εχοά. χυὶ!. 14.), δῃηα αἶβοὸ δὴ 1 ΠΠΠΘΥΆΤῪ οἵ [16 15γ86}1 18} 
ΘΒΟΔΡιη αΐβ ἴῃ [86 ἀοβοσῦ (Νύταῦ. χχχιῃ. 2.) ὙΤῊΙΒ 18 [Π6 βυπὶ οὗ 
18η8 Θνιάθποα τοβροοῦηρ 108 οὐ δ οΥΒἢΡ ἔσῃ Βμοα Ὁγ (μ6 Ῥαεπία- 
τοῦσῆ 1861}. 

2. ΤΉΘΓΘ 18 δυϊάθποο ἴῃ ἔμ6 Ναὸν Τοϑίδσηθπύ τοβρθοίϊηρ {Π6 ΔαίΠοΥ- 
Βῃΐ οὗ [86 Ῥοπίαϊθαοῃ. ΤΠ ρυϊποῖραὶ ραββαρθ8 βθαγῖηρ ὁπ {π6 ροϊπΐ 

ι 66 ΚεΙ, Ρ, 130. 
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ατὸ Μαῖίί. χῖχ. 7. ; Μαυῖς χὶβ. 19. : Φομη 1. 45., ν. 46, 47. : [1 χχῖν. 
47, 44.: ΜαῖΚκ χὶϊ. 26. ; Εοια. χ. ὅ. Ηούο {86 οὐδ 08 816 δἰ 6 ἔγοια 
ΤῬδυϊοτόποιην, οὐ ἐδ δοοῖ 9} Δἤοθος 18 ταθοπϑᾶ (Μαγκ Σὶϊ. 26.), οΥ 
{86 σοθουα οχργθββίου 15 ΘΙ ουθα, 770566 ἀσδογίδείλ, τογίξοίἦι (οτα. 
χ. δ.), οΥ ἐΐι ἴαιο οἵ Μοββ68 18 βροίκεὺπ οὗ Νοπθ οὗ ἔμδϑπι 18 ἀθοϊβῖνβ 
ἀροϊηϑὺ [86 νἱοϑν τον ἀοεινϑα ἔγοτα (86 Ῥοηίαύθποι 1861 ὙΠ6 
ὁὨΪγ ὕνο ὑπαῦ τᾶν ΡῈ ὑπουρμῦ ἴο ἕανουν {86 Ἀγροίμοβὶβ οὐ ἴπ6 ϑηθγθ 
Ῥροηίαίθα οι μανίπρ Ὀ66Π ΘΟ ροβοα ὈΥ Μοβθθ ἀγὸ Μία χῆ. 26. δπά 
Ἔουι. Χ. ὅ.. ποῖῖμοι οὗ πιο ι ̓πηρ]165 {μα Μοβαβ πσοίθ {86 δα ξγθ ὈοοΚ. 
ΤῸ Βο στοία {86 πιοϑὲ ἱτπιρογίαπί ρατὸ οὗὁἨ {86 οοπίοπβ, νΖ.. ἐδθ ἰαι 
ῬΙΟΡΟΙΙΥ 80 οδ]]οᾷ, ἐλ6 σοπέγο ἀπά δμϑδέαποο οὗ {π6 ἔνθ ῬοοΚβ, τουπᾶ 
ὙΠΙΟΙ (.6 οΟμοῦ ραγίβ ᾶτα σαπρϑ δηᾶ τὸ ᾿ ΒΊΟΝ {Π6Ὺ ἀΓ6 βυθογαϊηδίβ, 
{86 ὙΠΟ]6 ᾿ᾶβ ρορυ αυν οοπδι ον {π6 οτκ οἵ μ18 μαπᾶβ. “44 ροζὶογὲ 
ποπιόπ 7έ. Τῆο ϑοοῖ οὗ Μοβεβ, ὑμεγϑίογθ, θη Δρρ! θα ἰο {86 Ῥβη- 
ἰαΐοασίι, τηθᾶπ8 ΠῸ ποῦ6 ὑμᾶπ {μαὺ οὗἨ ψΏΙοΝ 6 πτούθ {Π6 ομϊθε οὐ 
οαβθηίία! ρατῦ; δῃα σμθὴ {88 δχργθδβίου 2,70565 αθδογιδοέϊ, ΟΥ ΤϑῖθοΥ 
εογϊέο5 97 15 φτοῆχϑᾶ ἰο ἃ φαοίδιομ ἔγοτα 1,μϑνεϊουβ, {Π6 πϑιηθ βίδηςϑ 
ἔου {μ6 ὈῬοοῖὶς ἐο ὙΠΟ 1Ὁ τγὰ5. ὑπ8 ΡῬΟΡΌΪΑΙΥ ροίνοη. ὟΥα {ΠΥ «ἰὸν 
ἐμπαῦ (86 ἰεβάμαουν οὗ ΟἸτῖδὲ ἀμᾶ μ18 ἀροβί!θϑ σοῦ] 6 ἀθοίβινθ ὙΠῈ 
5 6Υ6 ἰ ΒοΥπ6 ἀποαυλνοολ! ν πα ΟἸΘΑΥΪΎ ΟἹ θ6 84} οὗ {π6 Μοβαῖο 
Δα ουβηὶρ οὗ {π6 ψμ016 Ῥοηϊαίθαοη. ἘῸΣ ὑποιρ {Π 61} ταϊββίοη ᾿πίο 
186 του] νγὰβ ποὺ ἰο ἰβϑοῖ ἐμ6 “6ν7ὺ8 οὐ] οίβιη, ἃπα ἰβουρὮἢ ὑσαθ (ἈΠ ῃ 
ἴῃ ΟἸγῖϑὺ ἰβ ποὺ βαβίν ἰοὸ βού ᾿τηϊὲβ ἠοὸ οὐλίλοα! ᾿πνθβθ ρα 0η8, γοῦ Ὑ76 
ΤΟΙΊΘΙΏΡΟΥ {παὺ {Π6Υ 6.6 ἰδϑοθμοῦβ οὗ ὑγυϊῃ, ἀπ σψουἹᾶ ποῦ Βᾶνϑ 
ΔΠΟνγΘα ΔΗΥ͂ ΟΙΤΟΙ οὗὁ ἱπηροϊίδμοθ οὐ ἱρποσϑηῦ Ῥυθ)ασιοθ ὕο Πᾶνθ το- 
τηδϊ θα ἴῃ {π6 τηὐμᾶβ οὗ {π6 ον. Βα Μοβθβ 18 σοργβθηίθα ὈΥῪ 
ΤΠοτὰ ΠΔΘΓΘΙΥ 48 {86 οὐἱρίπαίου δηα υυϊῦοῦ 977 ἐδ ἰατυ, υγιποὰὺ ἀβου]Ὁ- 
ἴηρ ἰο πὶ {π6 δυϊμουβμῖρ οὗ {π6 ἔνθ Ῥοοῖκβ ἴῃ {π61 Ῥγθϑθηῦ 601- 
αἸοΠ. 

ΤῊΘ οϑίλπλοπυ ἰὸ {μ6 δι πουβῖρ οὗὁἨ [86 Ῥοηίαίθιοι ἐγ η1Β8η64 ὈΥ 
Ψοθῆσδ ᾿5 οοπίαϊπρᾶ ἴῃ 1. 7, 8.,) 111. 81. 834., χχι!, 6., χχῖν, 26., ΘΓ 
ἔδ ϑοοῖζ 9 ἐΐι6 ἴαιυ 9.0) Μ|οδ865 18. τηϑιϊοηθα. ΤΠθβθ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚΒ. 661- 
ἐΔΊ}]Υ ἸΩΡΙΥ ὑμαῦ Μοβαοβ σσοίθ ἐδ ἰαιῦ ; Ῥυΐ {Π6 0 ἀο ποῦ δββύταθ {μα0 
[6 π΄οίβ 41} ἐμ Ῥοϑηίαξοιος 85 1Ὁ ΠΟῪ δχιβίβ, ΠΟΥ ἀρτθα ἢ {Π6 
1ηΐοσμα] ουϊάθποο αβοσγάοθα Ὀγ Ποαϊουομοσον ὑπαῦ μ6 τσοῖθ {μα ρατύ 
οὗ 1π6 Ῥρῃίαίδυοι ; δηᾷᾶ τι τἈ86 οὐὔμοσ ἰθβί τη 168 τοἰαῦνα ἰοὸ {Π6 

βῆδτο Βα δᾶ ἴῃ ρεῃμῃΐηρ [πΠ6 ἀδοβίοσαΒ, ᾿ 
ΤῊ Ὀοοῖκ οἵ Φ υᾶσο8 ἄοοθβ ποὺ βρϑᾶκ οὗ ἐΐθ δοοῖ 9 {ι6 ἴαιυ. ἽΝ οΙ ΠΟΥ 

ἀο {86 Ῥοοῖκβ οὗ ϑασαμοὶ. 
1η 1 Κίῃρβ ἴ,. 8. τηδηθοι 18 τηϑῖβ οὗ ὃ τορἐξέσπ ἴαιο 97 1Η0565, Ὀαὺ 

{μῖ5 ἀδοϊάθβ ποιμῖηρ' ἴῃ τοϊδίΐοη το {π6 δηθτο Ῥρηΐαύθτιοι, Θβρθοίδ!γ ἃ 
{μ6 γυϑίθυθῃμοθ Ὡρρθᾶσβ ἰο ὃ6 ἰο Πραΐ, χυἱ!. 18, ὅθ. [}{0π σἱϊ, 9. γ6 

τοδᾶ ἐμαὲ ὑμοῦο ὅχᾶ5 ποίβίηρ' ἴα [886 8Δ1Κὶ ὁχοθρύ {μ6 ὕνχο 8068 οὗ βίοῃθ 

ΜΉΘ Μοβοϑ ρμαΐ {ποτ οὖ Ηοσθρ. Ηβνθγηιοῖς οομ)θοξατοβ {πῶ “΄ 81} 

[86 ΒΟΙΥ ψ688618" {μαὐ γγϑσὸ ἴῃ {π6 ἰδ βδγηβοῖθ (σϑῦβθ 4.) πο αἀθά {{6 
7ατ οὐ Ῥοηίαϊθαοι, πιο 18. ἃ ζγ- ἔοι βαρροδβίθοη. Τ6 σοσαβ 

οὔ ϑοϊογηοῃ ἴῃ νυ]. ὅ8. “45 ποὺ βρακαβϑὺ Ὁγ [μ8 μαμᾶ οὗ Μοβεβ ἰῃγ 

βουνδηΐ, ὅζο, ῥσονθ ποίβιηρ' [0 οὐγ' Ρυροβθ, ΤΉΘΥ ΤΩΔΥ ΓΘΙΘΓ ἃ8 ν76]} 

“10 Πραΐ, χίν. 2. ἃ5Β ἰο Εἰχοάᾶ, χῖχ. ὅ, 6. Απᾷ ἴῃ υἱ!. 61. ὙΠθη {{|6 

1 ἘΠη]οἷτ, 1. 2. Ρ. 581. 



618 Τιϊοασπμοίοη, ἐο ἐδο Οἰά “1 εεαπιοηΐ, 

Κιπρ' Θομημηδηβ ἐπ ῬΘΟΡΙ8 ἰο Ὑγαῖῖς πὶ {πὸ βἰαύαίεβ δηα Ἰκθὰρ {Π6 οοπι- 
π]Δ Πἀπηρηΐβ οὗὁἩ (86 [οτά, (μ6 41 βῖοπ 18 ῬγορΔΌΪΥ ἰο οαϊοσομοιωυ, 
ΠΟ νγαᾶ8 πυυιϊἐΐθα ὉγΥ Μοξοθ. [π 2 Κίπρβ χὶ, 12. ἐδ ἐσϑδέϊπιοηψ 15 
σίνγθῃ ἰο0 ΖοἝϑἢ μθη 6 νγὰϑ οσονγηθᾶ ; ὈΥ ΜΒΙΟΙ 15 πιρᾶπί ἃ ὈΟΟΚ ἴῃ 
γΠ ἢ (ῃ6 Μοβαῖο ργθοορίβ θα οοπίαϊποα, Βαῦ ὑπο γ 18. 80 δυϊάθῃοο 
{μαὺ {Π18 νγᾶϑ {π6 ργυϑδοηΐ Ῥϑηίαίθιο, 

Τὰ ἐπ8 ὈθοΟΚβ οὗ Οβγομῖοίθβ {π6 ΠΟ] ονγίηρ' Ῥαβθᾶρθ8 βρϑᾶξκ οὗἉ {π6 αι 
9 ἐλ 1ιογα οὐ [π6 δοοῖ 9 ἐδ ἴαιν ὃν Μοδβο5: 1 (Ἔτομ. χυὶ. 40., χχῇ, 
12.: 2 ΟἌτοι. χἰϊ. 1.) χυἹ, 9., ΧΧΙ], 18., χχυ. 4., Χχχὶ. 8. 4. 21., ΧΧΧΊΙΙ. 
8., χχχῖν. 14. ἴχο,, χχχυ. 26. ΤΊθδ8 ΘΧΡΥΘΒΒΊΟη8 γᾶν δα ῬΤΟΡΔΌΪΥ ἀ0 
ΠΉΡΙΥ ἰμαῦ (6 Ῥεπίαίθθοῃ οχιβίθα δ5 ἃ ὙὑΠ016 δῃὰ νγχὰβ διίσιθαΐθα [τὸ 
Μοβεβ Ῥδϑοαιβα οὗ μῖ8 μανίηρ αἱ σβὺ τυ θη {86 βυββίαποθ οἵ γ. 
ἜτοΙα {πὸ {ἰπ|6ὸ δὖ σοι {μ6 ὈοΟΚΒ οὗ ΟἸβγοπῖοίθβ οτο τει6η, ὙγὙ6 
μαννα 1|16 μοβδιϊαίου ἴῃ δῇττηῖηρ ὑμαὺ ἐλθ Τεπέαΐεσιοῖ, 16. {πΠ6 τιοβύ 
ΠΠ ΚΙ βθηβ6 9} ἐλ δοοῖ ὁ ἐδθ ἴαισ. ΝΟΥ οἂπ 16 βαρροβθ {π΄ {Π6 ὁχ- 
ἰοπεα τηραπίπρ' οὗ [π6 Θχργθδβϑίοῃ γγ188 ἰγϑηϑέθσσθα ὈΥ̓ {π6 οοταρῖ]θι οὗ 
16 ΟΠ γοη 6165 ἔγοπα [ῖβ οὐσὰ ἀΔΥ ἰο ἐμ ἰΐϊχηθ οὗἨἩ Ταγ!ᾶ, ἰο στ ]ο {6 

θαυ] οϑὺ σϑίδγθποθ Ὀοοηρβ (1 Οἤγοη. χνΐ. 40.); ἴοσ οπ. οὐμδσ σγοιηάβ 
76 Ἰοοῖκς ἀΡοη 10 88 ἃ Ῥγόθδ]6 {ππρ τ[μαὺ [86 δπᾶγο Ῥοϑηζαίθιιο᾽, 88 10 
ΠΟΥ 8, οχιβίθα τὰ {86 τοῖρῃ οὗ Πανα, ἜΠὶ8 185 ἰϑνουγοᾶ Ὀγ 2 ΟΒγομ. 
χχῊϊ, 18. ΤΏοτα {π6 ἰὰνν οὗ Μοβθβ 15 βροόίκθῃ οὗ, δμᾷ {86 δ᾽] ιβίοῃ 18. ἴὸ 
ἐπ6 Ὀοοῖς οἵ ΝΌΤΒΟΙΒ; δ 161} ἂβ ὉγῪ 2 ΟἼτοη. χχχὶ. 8. ΏΘΓΘ {Π6ΓΘ 
15. ὃ ΒΙΠΆ1]ΔΥ ΤΘΙΌΧΘΗΟΘ. 

Τη Τὔῦζτα δᾶ Νϑβοιαῖαῃ τ μπᾶ σγορϑαίθα τηθπίϊοη οἵ ἐΐ6 ἴαιο 9} 
ἼοΞος, ϑοοῖ 9. Ἴἴοβες, ἴαιο 4 Ουά, ϑοοῖ 0 ἐδι6 ἴαιυ οὶ Πο668, δοοῖ 9 
ἐδ ἴαιυ ὁ ἐλ6 1,ογα, ὅτο., 5 ἴα ΕἰΖτα 111. 2.. νἱ. 18., νἱῖ. 6. 12. : ΝΘ, 1. 7. 

ὅτο., νἱΔ, 1. ὅτο., ᾽χ. 8. ὅτο,, χα. 1. ὙΤΉ656. ΘΧΡΥ ββῖοηβ 8146 10 89 
Ῥραίαΐθαοὶι 48 1 ΠΟῪ ΘΣΙΒί8, 

Τὴ {πμ6 ρχορβοίϊο Ὀοοκβ [μ6γθ 18 πὸ ουϊἄθμοα αἰ σθούν Ὀθασῖπρ' οα {Π6 
Μοβαῖο δα πουβμῖρ οὐ {86 Ῥοηίαίθαθι οχοθρὺ Ῥδῃ. ἸΧ. 11. 18., ὑσμουθ 
ἐλ ἰαιο 9} 370565 15 τλθ  ]Ἱοποᾶ. 
ΤῊ ροοίϊοαὶ Πἰογαίατο οὐ ἐμ ΟἹ Τοβίατασμῦ 15. αἷβο ἀθνοϊα οὗ αθ- 

βηϊίο δ᾽] βίοι ἰο ἐμ νοΐϊηῦ ῬθΟΓΘ 118. 
76 μᾶνα (μ05 βεοϑὰ ἐμαί ἔμοτα 15 ποιίπίηρ τὰ ΔῸΥ οὗ {π6 Ῥοβύῦ- Μοβαῖο 

ῬοοΚβ ΒΟ ἀποαυΐνοοι!γ ἰοβ 68 οὗ {86 Μοβαϊο σοτωροβιύίομ οἵ {ΤΠ 6 
δηἰχα Ῥοηίαίθαοῃ. 776 δοοῖ 0} ἐδ ἴαισ οὐ δοοΐ οΓ ἐδ ἰαιυ ὁ 2ο86ες 

ΟΟσαΥΥΪηρ' ἴῃ νϑιϊοῦβ ρᾶγὶβ οὗὁἨ ὑπ6 Ὠἰβίουιοαὶ ΧΙ ΠΡ ΤΩΘΥ ΟἹ ΤΑΔΥ͂ ποί 

θαι [μ6 οηθτο Ῥοηίαίθυσῃ, δοοοσάϊπρ ἰο {πμ6 οοπίοχῦ πα {Π6 Ὑ]θὺ 

τ Κοη οὗ εἶθ ἐΐπιο θα ἐμ Ραοπίαϊομοῖ ἀρροαγοὰ πὶ 105 ργββοηῦ βίαΐθ. 

Βα βυο ἢ ῬΆΓΑΒ6Β 8.6 ααϊίθ οοπϑιβίθηῦ Υλ 0π6 νῖθνγ ἐπα΄ὺ ΜΙοΒ68 ψγοῦθ 

ὯῸ τῶογα ἔμδπ 1π6 Ἰδραὶ ρατύ ἀηᾷ Ποα θσοποίαγ. ΤΈΘΥ ἰθᾶνθ ππίοπομϑα 
411 ᾿ηνεβάσαϊίουβ σοβρθοηρ {π6 δυνμονβαῖρ οὗ {μ6 Ῥομξαέεμοῖ, ἐπ ἐΐβ 
φτγοβοηξ οοπάϊζοπ. 

Τιδὲ α8 πον οπάθδνοτι: (0 βου, ποτα ἱπίοσπαὶ ουϊάθποθ, {μα΄ 811 {π6 
Ῥαπίαίουοι 45 γα μᾶνο τ ͵β ποῦ πτϊτοπ ὈῪ Μοβββ. 

1. Ττᾶσοβ ἄρρθαν ἴῃ ἴὖ οἵ ροβύ- Μοβαῖο Ὑυιθηρ. 
ΤΊΙ6 ἕοσταυΐα μπέο ἐς ἄαν Ἰτα 168 ἃ Ἰαίθυ υϊίου, βθραγα θα ἔτοτα {Π6 

ἄτηθ οὗ Μοβββ ἀπ 1π6 δνϑηΐβ σϑίδυτ ἰὸ ἴῃ [86 οομίοσίύ. ἦα ψ1} 
ποῦ πτρα ἐπ Ἔχ ργθββίοῃ 88 10 ὁϑουτβ ἴῃ (ἀΘῃ6518, βδη68 ἔπ6γ8 10 πηδᾶν 6 
ΔΡΡτορυιαίο]υ τιβϑᾶ οὗ ἐπίηρβ {πᾶῦ ἸΟΟΚ ρ͵αοθ οθη 168 Ὀοξοσο ἐπα ἐμηὸ 
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οὗ Μοβοβ: ποῖτπον 58.811 νγγχὸ Ἰηβιϑῦ ὍΡΟΝ τῦ οτο 1ῦ ἈΡΡΘΔΥΒ ἴῃ Ποαίου- 
ΟΠΟΙΑΥ͂ οὗ ΟΟΟΌΤΓΘΠΟΘΒ ἰοπρ' ραβὺ οὐ οὗ {πῖπρ8 ὀομπύϊηπὶπρ' ἔῸΓ ἃ ΘΟΠΒΙ 46Υ- 
8016 Ἰαποῖι οὗ 0. αΐ 1η Ὀραΐ. 111. 14. να τϑδᾶ, ““ δῦ [86 βοὴ οἵ 
ῬΜδηδββθὮ ἴοοὸκ 411 ἐπ6 οοιηίτυ οὗ Ατοοὸῦ ππίο {86 οοαβίβ οἵ (ἀβϑίνυσὶ 
δα Μδδομαιηῖ, δπᾷ οα]]6α ἴμθτὰ δου 818. οὐτῃ πιϑτηθ, ΒΒ δ :-Παγοίῃ- 
7αῖτ, μρΐο ἐδὶς ἄαγ. Ἡδτο [86 ῥγαβο τριέο ἐιῖ5 ἀαν ἰταρ1168. ἃ τηυοῇ 
σΥθδίο ἀἰβίαμοθ οὐ ὄτηθ δἴζος [86 ἴδοὺῦ υϑἰαίθα ὑμαῃ {Π6 ἔδυ ταοηίῃ8 
ὙΠΟ Μοβοβ ᾿ἰνοᾶ δέον {π6 οοβπαποϑί. Ἡρθηρβίθηογρ . ἰαουτΒ παρά 
[0 Ἔχρίδῖπ {πὶ8 ἴῃ Θομ στα ἰο Πὶ5 σον οὔ 88 Ῥαπίαϊοαοῃ, Ραΐ π]- 
ουἱ εἴποι. ΤῈ ἴὰ {μ6 ῬοοΚ οὗ Οἄθῃθϑὶβ ἐΐθ βαπὶθ ρἤγαβθ 18. ὉΠΙΟΥΤΥ͂ 
βαἱα οὗ ἔβοίβ βαραγαϊθα ἔγοτα {π6 ἂρ οἵ Μίοββϑ ὈΥ βϑυθῦδὶ σθῃίασιθβ, [6 
ορίπῖομ 18 δοπῆττηβα ἰμαῦ 8ευθ᾽ αἱ πιομΐ5 οαπιποῦ δα ἸΒΕγ 108 ἀθιπαπα ἴῃ 
{86 ρῬγδβϑηῦ ρ͵δοθ. 

2. ἼΒοτα τα λίβέογίοαϊ απα ατοϊαοϊοσίεαϊ ἐπ ρίαπαίίοηβ  ἈΙΟΝ ᾿γο- 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ἰδίου ψεῖδον ὑμ8π Μοβοθ. Ἔα θη. ΧΙ]. 6. ““ Απα ΑὈγδτα 
Ραββα {πγουρᾷ {μ6 ἰαπᾶ ο {π6 ρίδο 5ιομθιη, ἀπο {π6 ρῥἱαΐπ οὗ 
Μοτοῆ. αἁἌ{“μά ἐδο Οαπααηϊξο τυα5 ἐδοη ἴη, ἐδ ἰαπά ;" δἀϑὰ (ἀθῃ. σι. 7. 
ς Δπᾷ ἐδογα νγᾶβ ἃ βυυ] δ θύσῃ [η6 Βουηθη οὗὨἩ ΑΡΥδμλΒ οαὐτ]6 δᾶ 
[86 Βοτάμηθη οὐ Τμοῦβ οαὐ6: απά ἔδε Οαπααπίξε απ οεγζειέο ἀιροἰ ρα 
ἐδόθη, ἴῃ ἐδ ἰαπά." Τὶ ΔΡρθδῖβ ἰο τὰ8 ἐμαῦ βιοι ἰδηριαρθ ᾿ταρ]168 ὑδαῦ 
[68 (ὐδηδδηῖῦοβ μα Ὀ6θῃ Θχρο! θα [86 ἰαπά οἵ πάθ8. 

Υοὶ τάν δπᾶ Ηδηρβίθηθουρ θο]α]γ τααϊηίαιη {π6 ῬτΟΡΓΙ ΟΥ̓ οὗ 
1686 σοχάβ οα [86 Βαρροδβιύίοπ οἵ {μοῖν Μοβαῖο δα ουβῃῖρ. [μοῦ τ|8 ΠΘΩΥ 
1η6 ἴὈσταοῦ: “ ΑΝΒΊΎΤΕΕ ΡΒ. ΥἮ 1{5108. ----Τὖῦ ἀο65 ποὺ [ὈΠ]Ὸν ποτὰ {15 
οἴαιϑα, ἐδαῦ [86 (ὐαπαδηιϊίοβ μαα Ὀθθα 6χρϑὶ θα σθαι {118 οἰδιιβθ νγὰϑ 
ΘῈ : 1 ΤΩΔΥ͂ τηθ8} 20 ΤΩ0Ὑ6 ἐβαῃ ἐμαὺ {π6 (ὑδηδϑηϊί88 66 θυδπ αἴ 
ἐπαΐ ἐΐγιο ἴὰ ἴμ6 ἰαπὰ πῖον (οἄ μδα ῥγογαῖβοα ἰο σῖνα ἰο {π6 ββϑᾶ οὗ 
ΑΡταῖ. Απᾶ {μϊ5 οὐβουνδίζοῃ τη δα Ὀ66ῃ ᾿πίθηαθα τὸ 1] πβίγαίθ 
ἴβο 118 οὐ Αρταμι, πὸ ἀϊᾷ πού μοβιϊαΐο ο οὔθ {μ6 ὁοτητηδπᾶ οἵ 
(οὔ ὈΥ βοϊουτπῖηρ ἴῃ {818 βίγαπρθ απ, ἐπουρ]ι ουθα ὑμθη Ἰπῃδ θα 
ὈΥ ἃ Ρο ΘΓ] πδίΐοπ, ἰοία! ΠΥ ἀποοπηθοίθα ψιΐῃ, 16 ποῦ ἄγθυβθ (ο, 
Πΐτα ; ἃ οἰτουτηβίδμοο ᾿αὐϊτιαθα ὈΥ̓ ΑΡταμπλΒ τοιλοπβϑίγαημοο ἰο ]μοὖ, ἰο 
ανοϊᾷ ἀν ΘητΥ Βούσϑοῃ ἔμοια, ἦ θθοαῦβα ὑπ6Ὺ ὑγογθ Ὀγθίμτθῃ ;᾿ ἃ8 
16 δ Ππαᾶ καϊά, 1ὖ νουἹᾷ Ὀ6 τηοβὺ δχίγοιηθ τορυαάθηοθ ΤΟΥ τι8, ὙΠΟ ἃΥ6 
Ὀτοίμγθη, ψἢὸ μάν πὸ οοπποοίϊοη οὐ ἔθ μαβηῖρ Ραΐ τι δαοὶ οἰμου, 
ἴο 811ονῦ ΔῊΥ ἀἰββθηβίοηβ ἴο 81186 Ὀϑύνγθθῃ 8, Βα Του ἀ6α 48 γ76 8.6 ὈΥ͂ 

Ο ΒΙΓΔΏρΡΘΙΒ ἱπα δυο (0, ΟΥ ΘΥΘ ἀύθτθθ (ο 8, ὍἘ8Ὸ ταϊρ αὐ τ ϑ]οῖθθ αἱ 
ΟἿ ἀυδττοὶ, ἀπά ἔαἶϊκο δἀναπίαρα οὗ 10 ὑο ΟἿἿ ΘΟΙΠΔΟῈ ταϊβο]ϑῖ: “ ΤῸΓ 
186 (ὑδπδδηῖίο δηᾷ (88 Ῥουϊζζιίθ 88 ϑυθῃ “ ἐἤθη ἴθ {μ6 ἰαπᾶ.᾽ 1 
ΤΩΔΥ νϑηΐασο (0 64 {πῶ δποίμϑυ τθᾶϑομ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 σίνθῃ ΜΕΥ Μοβββ 
ποίοοα ἐμ οἰγοιμηθίαποο οὗ 1πη6 (ὐδπμδδηϊίθ δηα ῬογιΖζίίο μανυΐμρ ὈΘΘη 
1μθη ἴῃ {86 Ἰαπᾷ ΒΟ Μοβθβ ἱπτηθαϊαίο!υ αἴθον ἀθοίαγοβ (ἀοᾶ Πα 
Ῥγομπηβοα ἰο {π6 βθεᾶ οὗ ΑὈγδβαη. ὙΤηθ [βγϑο [68 ταϊσῃῦ ἰππ8 ὈΘ 
τηοβύῦ οἰβαυῖυ βα 5ῆθα πὸ οὁμδηρο δα ἰακοη ρΪαοθ ἴῃ ὑμ6 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ 
αοά ἰο ρἶνο ἔμϑῖα {818 Ἰαπᾶᾷ, πβθα (Β6Ὺ ποῖα τομϊπαθα ὑμπαὺ αὖ {86 
ὙΘΙῪ ἰΐὴθ {μ18 ῬΌΓΡοβα μδα Ὀδθη ἀθοϊηγοᾶ, [Π6 ὙΘΙῪ βϑῖὴθ παΐϊοῃ 
ροϑε65864 [88 οὐ πὸ 501} οοσυρ!οα 11. 
ΤῊ τϑαβοπΐηρ' 15 γοακ. [10 τοϑίβ ὙΘΥῪ ταὶ 95 {86 1 ΓΟ ἀπ ΠΟ 

1 16 ΑἸ ΠΘΠΗ[Ι6, τι. 8. τν, γο]. 11. Ρ. 895. 
2 1,δοἴαγο8 οἡ {π6 ἴθτις Ἰαδὲ ΒΟΟΚΒ οἵ [π6 ῬΡεπίαίοιο, Ρ. 443. ἔσθ 6α 0, 



620 , Τηϊγο(αμοίίοῃ, ἰο ἐΐο ΟΙΑ “Τορζαριοηξ, 

οὗ ἃ σψογᾷ ἰηΐο {86 ἰοχύ, ουόη. σ᾿ ϊομ τ[π6 ΗΠ ΘΌΣΘ 065 ποῦ βαποίϊοπ. 
ΤΊ 15 ουϊδδπὸ ἐμαὶ (μ6 τσῖθου δπἰογίαϊποα πὸ βυοὶ 1468 88 (ἀὐσᾶνββ, 686 
6 πουἹᾶ μᾶγϑ πιδᾶθ ἐΐθη δια ρδίῖο ἴῃ Βοτ6 ΒΟ Β ΜΑΥ 85 [86 ΘΟΤΩταθπ- 
ἰαΐον ἄοο8,;1 Εἰ υΆ ΠΥ ΟὈ]θοίοΠ8 16 18 {86 ὑταπβίδίοπ σίσθῃ Ὀγν 1)6 
βο]α οὗ χἱῖ. 7., “186 Οδπμδδηῖϊία δῃᾶ {86 ῬουιΖΖιίθ γ76γ6 ἴπ 6 Δἰτοϑαν 

βϑί 16 τὰ {π6 απ, ὙΠῸ ψογα ΙΓ ΘΑῪ 15 πιηνγαυτδηίϑὈ]Υ  οϊβίθα τπΐο 
(μ6 Ἐπρ 88, μανίηρ πὸ τοργοβοπίανο ἴῃ {886 ΟΥΡΊΠΑΙ ; ἃπα 81 
ΘΙ Ρμ8515 18 [αἰ ἀροπ ϑοζέϊοα, 51), τ 10} ἄοο8. πού ῬΥΟΡΘΥΥ ὈΘΙοπρ; (ο 
τ, ὙΥΘ ταϊοϑοῦ βοία μἷ8 ἐγαπβίδίίοῃ δῃᾷ ποίθ.32 Ἡθηρβίθηθουρ᾽ Β Ἕσρία- 
ΠδίϊΟη 18 πὸ ὈοίἑοΓ. 

Τὴ θη. χχὶ. 2. Κι γ)αϊμταγδα ([ὰ6 βᾶπιθ 1Β Ἡθθτοη), χχχν. 19. 
Ἐρλγαξ (ἸλΟΐ 18 ΒΘ ΒΘ μθι), (86 Ἔχ  μδ ΣῪ τυραν κβ Ἰηβοσυίθα 1η 

ῬΑΓΘΠΓΠ 6868 βθοῖα [0 ᾿θίγαΥ 8 ἰαΐθυ ρϑυϊοᾶ σβθῃ {86 Ἀτδύ- τη θη ἀοποα 

ΔΡΡοΙ δ ομβ μΒαᾷ ρσομδ ουὖῦ οὗἩ υ86θ. Ὑμαὺ ΙΧ 1] Δ 8 -ἀτῦα γὰ8 [Π6 οἷον 
πᾶτηθ δῃᾶ Ἡ Ργοι {86 ὙΟΌΏΡΘΥΙ ἈΡΡΘΔΥΒ ποί ΟὨΪΥ ἴτοσα (αθῃ. ΧΧΊ]]. 2.; 

δαὶ ἴτοια Φοβᾷ. χὶῖν. 1ὅ., χυ. 18., ᾶρ. 1. 10, Ἡδηρβίθηεγρ, πονυ- 
ΘΥ̓ΘΕ, οοπίθηδθ ἐῃαὺ {86 Ὑουοῦβα 15 {86 ἔδοῦ; {πμαῦ [86 παιλθ Αϊγ)γαΐῃ- 

αγῦα νγὰ8 ἢγϑὺ δἀορίοα ἴῃ {π6 ρουϊοᾶ βούνγθθπ ΑὈγαματη ἀπ ΜίοΞΘβ, 

Πα δου χαγᾶβ Βα ρρ]δηςοα ὈΥ͂ {86 οὐἱρῖπα! ᾿χεῦσοη. Ῥαὺ {818 οαπποῦ 

17611 θὲ σϑοομοῖϊδα ψ ἢ ἴδῃ. χχῖ!, 2. δῃμᾶ χχχνυ. 27.2 79 Πᾶνθ αἶβὸ 

ἴη Εἰχοᾷ. σχνὶ. 36. ““Νον δῇ 0767) 15. 186 ἐθμἢ ρατύ οὗ δὴ θριδῃ, 

Ἰγοσᾶβ ἐπα ΠΩΡΙΥ {86 ἀϊβιιβα οὐ [86 ταθαβαγθ 07167' ΘΕῸΣ (μ6 {ϊπιθ οἵ 

Μοββϑβ. 
ΤΉΘΙΟ ἴδ αἷθο δὴ 41] υϑἴοῃ ἰο οἷα ἀοοιτηοηίβ ἴπ Ναυη. ΧΣὶ. 14. 16. 

97. Τὰ {π6 ἢγβϑὺ ραββᾶσθ ἐΐ6 δουῖ 4 ἐδι6 τοαγ8 9} ἐΐ6 7,ογά 18. αυοίοα, 

ΤῊ 5, βαὺβ )αίογἪ, 1Ὁ 15 υυῪ Ιου] ἰο ᾿πιαρῖπα {μ6 Θχβίθῃοθ οὗ 1ῃ 

η6 τηθ οὗ Μοβεβ σβθη {[μ6 τα οὗ (ἀοαἶβ ρϑορὶβ, νι ἃ ἴβυγ θβχοθρ- 

(οπβ, μαᾶ ΟΥ̓ Ὀαρυη ἃ ἴδ τωοπίμβ Ὀθέοσο, ἀπά 10 18 ὙΠΟΙΥ ἱποοη- 

οοἴγαθ!α ἐμπαὺ ἃ θοοΙς οοἸηροβοᾶ αὖ ἐμὰῦ ρουϊοᾶ οουἹᾶ Ὀ6 αποίθα 88 ἃ 

γοῦομοῦ [Ὁ (86 ρϑοσταρῆῖοα! ποίίοθβ οοπίαϊπϑα ἴπὰ 188 ῥτγθοθαϊηρ' 

γοβθθ, Ηδηρβίθπθοτρ, Τρ 1168, (πα (π6 ορ)θοῦ οὗ {Ππ8 οἰξαίίοη 18 ποῦ ἴο 

γοΥ ἃ ροορταρμῖοαὶ ποίϊοθ, Ὀαῦ [9 σϑργοβοπύ {86 Ἰπιρτθβδῖοῃ Ψ ὨΙΟ. 

τμ6 Ιδαάϊπσβ οὗ {88 Τμογᾷ μα τηδάθ ἀροῖι δἴβ Ῥθορ]8. θ αἷβο ΒΌΡ οβοϑ 

ἐπαῇ ἃ βυοοθββίοῃ οὗ 818 οὔ (86 Ἰμοχά ἐμ α ροοιιζία7" 8686 Ἀδὰ ΔΙτθδαν 
(Αῖκοη ῬΙδοα πῖοι τοῖρμῦ 6 οοἸθὈταϊβα ἴῃ {86 ὈΟΟΙΚ οὗ {π6 Ὑ7818 οἵ {π6 

Τιοτᾶ. 5 Αἀτϊπρ Βόνονοῦ {π6 ἔογοθ οὗ [π658 τϑυρδυῖβ, τ᾽ Β10 76 40 

πο, [86 ῬτορΑ ΡΠ οὗ ἃ τυυϊδίθῃ ὈΟΟΚ ἴῃ ΒΟ ι {μ6 τα] ρ ΕΥ̓ δοίβ. οὗ 

Οοα ἰονατᾶβ [5Γ86]5 δῃθιηΐθβ ὙγΈΓΘ ΒΡ, ΘΣΙβί Πρ 80 ΘΑΓΙΥ͂ ἃ5 ΠΟΥ, 

Ῥοΐοσθ ἐπε Τβγϑθὶῖθβ μα στρα] θθραπ ἰο θμίθυ οα ῬΡΟΒΒθββιοη οὗ ἐδμ6 

Ῥτοπιϊβϑα Ἰαπᾶ, απᾶ αυοίοα Ὀγ ΜοΒ68, 18 ΨΘΤΥ͂ 518}}. ΤἼ6 οὔμιοσ ροθίϊοδὶ) 

Ῥΐβοθβ ἴπ 171}, 181}, ἀπ 2τῈ} γϑῦβθβ δὰ ἰο {π6 ἘΠ Οα]ΓΥ, Βῖπ06 {πο Ὺ 
816 ιἰβίουϊοο- σθορταρβῖοαὶ ἴῃ ἐμοὶν ομαγαοίον. “Ὴ 6 οἰζαθοη 1η {π6 141} 
ὙΟΥΒ6 18 οὗ {π6 βαῦγχθ πίῃ. 

8. ΤῊΝ Ιοοδὶ ροβίϊίοπ οὗ [86 ττῖίοῦ ἴῃ Ῥαἰθβίηβ 15 αἷδὸ δδϑυτηθα, ἃ8 

1 ὥρ6 Ο11658 Ηορτον Ἐδοοτᾶ8, Ρ. 139. βεοοπᾶ αἰ. 

2 ῶρ6 (Ἰοηρδῖ8, ἃ πον ΤΙΔηβἰδίίου ὙΠῚῊ ποίθ8. ΟΥ̓ [108] δηᾶ ΕἸΧΡΙΔηδίοσυ, ΕΥ̓͂ θεὲ 5918, 
ΤἸλπαοηΐμαὶ, πὰ ΕΔΡὨΔ]}, ἢ. 65. δὲ δεηῃ. ' 

8 ὥξρ ΠΟΥ ΒρΑΙ που ΥΟἢ, νοὶ, 1, Ῥ. 474.) ηοἷθ 1. 

1 ΟΟταπηοπίαῦ ποῦογ ἄθπη Ῥεπίδίθποι, ἃ. 8. ἡ. ΠΟΙ], Π1. Ῥ. 648, 
8. Δυξομΐ6, τ. 8. Ὑ7., ΤΟ]. 1. Ρ, 225. 
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ἴῃ θη. χί!. 8., Εἰχοά, χαυὶ. 22. ὅζο., σσβοσο, ἐμ Ῥῃτθβοϑ ὉΠ, Πι95, τηθδῃ- 
Ἰπρ' τσδρέισατε, ΟΟΟΌΤ, ΜΓ ΪΟΝ ΡΓΘΒΆΡΡΟΒΘ 086 τοϑιαἴπρ' 1η (ὑᾶπαδη Ροπηαοά 
Ὀγ [π6 Μοδιοιταπθδη βθὰ ἴο {πὸ ποθ, ΤῊΘ δΏβυοΥ οὗἉ 11 61} [0 [818 18 
Παρ ΓΟΓΥ, ΥἱΖ. ἐπαῦ [86 σϑορταρθῖοα! ἀθβιρηδίϊοηβ οἵἩ ἴπ6 Θουπίγϊ68 οὗ 
[88 ποΥΐα ἔμθη Κπονγῃ τηΔΥ μᾶνα Ὀθθη ἢχϑα ἴον {μ6 Ηθῦτον ἰδηριδρα 
8.8 ΘΔΥῚΥ 85 ὈΥ {μ6 ραύτἠγ ἢ8.:} 

4. ϑιοῦι ΡαββαρῸ8Β δ8 86 [Ὁ] οσίηρ' ἅτ ἱποοπϑιβίθηὐ γα ἐπ 6 ταο- 
ἀαβίυ οὗ Μοβοβ, οα {86 βαρροβι(ἴοπ {παῦ 6 Βἴτηβϑὶ ἢ γγὰβ {π6 σίου. 

ἐς Ὕογϑονυου {π6 τη ΜοΒ65 ὅ7ἅλϑ ΨΟΥΥ ργοαῦ 1ῃ. (Π6 Ἰαπᾶ οἵ Εἰσγρύ, 
ἴῃ {π6 βῖσμι οὐ ῬΒΔΙΘΟΙ ΒΒ Βουνδηΐβ, δπα ἴπ {π6 βιρ!ῦ οὗὨ {86 Ῥθορἶϑ." 
(Εχοά. χὶ. 3.) 

“ς ΝονΝ ἰδ τ Μοβοβ ͵ἃ8 ὙΘΥΥ͂ τΏ6 6, ἄρον 811 {π6 τῇθη σ ΒΙ οἢ 
6 γ6 ὌΡΟΣ ἐπ6 ἔδοα Οὗ [Π6 φασί." (ΝΠ. χίϊ. 8.) 

ΤῊΘ Ἰαύοσ Ῥδϑβᾶρα ἴῃ ῬϑΥΠΟΌΪΆΓ Πᾶ5 ῬΟΥΡΙΘΧΘα βοῇ ὙΥΟΥΒ ἃ8 
Ἡδηρβίθηθοτσ: 816 βολθ πὸ δανοοαίθ {π6 Μοβαῖο διίθουβῃρ οὗ 
τ86 Ῥρηϊαΐθαοι, 88 ΕΠΟΠΒοστι ἀμα ΟΒοητα 116 Υ, Ἰοοῖὶς ἸΡΟῚ 10 85 δῃ 
Ἰπἰουροϊαίΐοθ. [πὸ {Ππὸ τρδηποῦ {πὸ [Ὀ]]ονίηρ βίηριϊαν ταθύμβοα οἱ 
οχρυθββίοσ οου] ἃ βοαγο Υ μαννα οοτηθ ἔτομη ΜΟΒ68 βρθακίῃρ' οὗ Ἀ1πη86}} 
δη4 ἰβ Ὀγοῦμου : “ ΤΏΘ56. δύο {μαῦ Αδοῃ δηα Μοβθβ ἴο ποῖ {μ6 
Τιογᾷ 5884, “ Βυίηρ' οαὐ [86 Ομ] άτοη οὗ 18γα6] ἔγοτα {Π6 Ἰαπᾶ οἵ ργρί 
δοοόγαϊηρ ἰο {πο 10 δύμαΐθβ.᾽ ΤΉΏΘΒ6 ἅγα {Π6 0 ΒΊΟΝ Βρακο ἴο ῬΒΔΥΔΟΝ 
Κίηρ οὗ Βργρὶ, το Ὀτῖπο οαὐ {86 Ομ] άγοη οἵ 15γα6] ἔτοτα ρυρί : {Π6868 
816 ὑπαῦ Μοβδβ δηᾷ Αδτγοῃ." (Εχοά. νἱ. 26, 27.) 

ὅ. Αραΐπῃ ἴῃ. Νυιαῦ. χν. 22. ὅζο., πα ἴῃ ΧΧΥΙΙ. 6.,) Μοβθ8 ΠΙπη861 
του μαγάϊν μανα τὶ θη, “ Απα 1 γο πᾶν δυτϑᾶ, πᾷ ποῦ ορβουνϑά 
411 [8656 οοτατηδηἀπιθηΐβ ποῦ ἐμ6 Το μϑίῃ βροόκθῃ ἀπίο Μοβοϑβ: 
δυϑῃ 811} {παῦ [86 Τμοτὰ μα οατημηδηθα σοὺ ὈΥ 1Π6 παπᾶ οἵ Μοβξοβ, 
ἔτοιι {μ6 ἀΥ ἐπαῦ {86 Τωοτ ὁομηταπᾶθα Μόοβθβ, δπᾶ μομποθίονναγα 
ΔΙΔΟΠΡ' ΥΟΌΥ σΘΠΟΙΘ Οη8: [Π 6 10 888}} 6, ὅζο.ἡ ““ 1 18 ἃ σομ ηπ8] 
Βυτηί οἤδυίϊηρ,, τυ μῖοἢι νγᾶβ ογάδι πα ἴῃ τηοαπὸ ϑ1παὶ ῸΣ ἃ βυσθϑί Βα ΟΌΓ, 
ἃ ΒΒΟΥΪ 6 τηϑᾶθ Ὀγ ἔσθ απο 86 Τωοτα.2 ΤῊΘ γΟΓα 8 816 ΔρΡρεορτγιαίθ 
ΟἸΪΥ͂ ἃ5 σουηηρ᾽ ἔγοση ὁμ6 ΜΠῸ ᾿ϊνϑα δου μη. β 

θ. Τιαίοσ οἰτουμηβίδημοοβ ἃ1Θ ῬΥΘΘΌΡΡΟΒΘα, ἃ8 ἴΏ [26ν. ΧυΠ]. 28., 
« ΤΠ εὖ {Π6 Ἰαπᾶ Βρὰθ ποῦ γοι οἂὔύ αἷβο θη γα ἀθῇ]θ 10, ας ἐξ δριιοεῖ 
οιέ ἐΐ6 παΐίοπϑ ἐϊαξ τ00γ6. δέ Ογ6 γοιι.᾽ Ἰαισαδρα ᾿πνοϊνίηρ {Π6 1ᾶθε {πα 
{πα (απααπίίοα μα θθθη αἰγθδαυν 6Χρ}]]6α ἔτοτῃ ὑπ6ὶν σοπηίσγ. Καὶ] 
Θηἄθαν οΌΥΒ ἴῃ ψαΐη [0 πΘΕ 1158 {Π18 ὈΥ Δρρθαηρ ἴο {μ6 24{ἢ νϑῦβθ, 
ἀθα δββϑυσγαΐησ ἃ ργοβοροραῖα.ὃ [πὰ θη. χ]. 1δ., ἔη6 σγοσᾶβ οἵ «Ὀ56ΡΆ, 
ἐς [ῸΥ ἰηδοοα 1 νγὰ8 βίοϊϑθη αυσαῦ ουὐ 07 ἐδ ἰαπά ὦ ἐδ ΗοδγοιυΣ," Ῥχθ- 
ΒΌΡΡοΒα 1π6 Ητονυγ οοσυραίζοη οὗὨ {πὸ Ιαπᾶ, ΤῊ δπϑποῖθπί ἀπά ἀϑυδὶ 
ΔΡρβ!δίίοη οὗ 1 ντγαβ, ἐλ ἰαπά 9.) (απααπ, σι αϊοῖι {86 ΕΠΟΝΙϑὺ αἰ νσαγβ 
868. [Ι͂π (η. Χχχγὶ. 81. γγὸ τοαᾶ, “ Απᾷ {8686 δύϑ ῃ8 Κιηρβ ὑπαῦ 
τοῖρτι θα ἴῃ {π6 Ἰαπᾶ οἵἁἨ Ἐϊἄοπι, Βαίοσγο {μ6 16 τϑισηθα ΔΩΥ Κίπρ' ον ον [86 
ομτἸάτθη οὐ 1βγ86],᾽ τυμῖο πρὶν [16 οχϊβίθποο οὐ Κἰπρϑ πῃ ἴϑυδθὶ, Βαῦ 
ΡΙΟΡΔΟΌΙΥ {Π|8 Ῥαββαρθ τλϑὺ Ὧδ6 Θσρίαϊηθά, ψι Ἡθηρβύθηθοτρ , ὁοη- 
βἰβίθι ΠΥ 1 ἐπ Μοβαῖο δα μουβῃὶρ οὐ Οὐθμθβῖβ. 10 τρᾶυ οοπίδϊη ἃ 
ΥΘΙΈΣΘΠΟΘ [0 {88 ργθοραϊμρ ργοιηΐβθβ ἴο {886 ραΐγδιομβ οὗ ἃ Ἰἱπράοτγη 

1 ἘΠηΠοϊεπηρ, Ρ. 158. “3 ρα Ἄοη Τιρηρεῖῖο, Κοηδϑῃ, Ῥ. ἸΙχχχν , 
8 ἘΠΠη]οΙτπηρ, Ρ. 154. 4 Αὐἱποηίίθ, πα. 5. Ὑ.») γ0]. 11. ῬΡ. 202, 208. 
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δ ησ' [Πεἷν ροβίθυγ, οβρθοί!γ ἰο χχχν. 11. Ἀρϑίη, οῃ δοιηρδιηρ' 
Ἑχοά. χυὶ. 8δ., ““ἐπ6 οἰ] άγοη οὗὁἨ 1βγδ6] 414 δαὺ τηδπηδ. ΤΟΣΟΥ͂ γθαγΒ, 
ὉΠ01] {ΠΟΥ Θάταα ἴο ἃ ἰαπᾶ ᾿πμῃδθιθα ; [Π6Ὺ αΙα οαὖ τηϑιτηδ, πη] {16 Ὺ 
οαπῖθ απο {μ6 Ὀογάρτβ οὗ {86 ἰαπᾶ οὗ (ὐδμᾶδῃ," σι «050. ν. 11, 12., 
“ς ἀῃᾷ {Π6 ταϑηηᾶ σοαβοα οὨ {88 ΤΩΟΥΤΟῪ δἴζου μου Πα οαύθη οὗ {86 
ο]ά οογῃ οὗ ἐπ6 Ἰδπᾶ ; ποῖίμου μαᾶ {π6 Ομ] άγοη οὐἠἨὨἁ [8Γ86] τυδῆηϑ, ΔΕΥ͂ 

τοτα : δαΐ πο γ᾽ ἀἸά οὐ οὗ [86 ἔγαϊι οὗ [86 Ἰαπά οὗ ὑδπαδῃ {πα γοᾶν," 
1 ποι] ἀρρθαῦ {μαῦ δ 811 βίοῃ 15 μθγθ τηδάθ ὅο δὴ ϑυθηύ, [86 ὀθδβίηρ 
οὗ {π6 ταϑῆπα, πιο ἀἸα ποὺ Βάρροη {1}} αἴδοῦ {μ6 ἀθαίῃ οἵ Μοβββ. 
Ἡΐδποα ἰμ6 τοϊαϊίομ οὗ ἴῦ οουἱά πού βᾶνο θθθὴ τυιΐθη ὈΥ Μοβδοβ. 

ἩοΥ6 βοηθ ᾶγθ γϑοοῦσβα ἰο {86 βαρροβιοη οὗ Εἰχοᾶ, χυὶ. 8. Ὀδϊηρ' 

8 ο[οβ5, 80 [μ6 ΟΙεσο δηᾷ Βόβθητα 16 γ Ρο]ονθα. Βα Ηηρβίθπθογρ' 
{185 μπαὺ [86 ρᾶββασα οοπίδιηβ πού ϊηρ' ἡ ΒΊΟΒ ρῸΘ65 ραγοπα {88 {ἴπη6 οὗ 
568, οὐ οι Βα οου]ᾶ ποῦ μᾶγο συει θη, θθοδίβο ΜΙΟΒ68 Τ68}8 ΟΠ]Υ͂ 
10 Βίαϊα {π6 πο θη {86 τ8ηπη8, 51} οοππαθα, πού ἰο ἀοίθυαῖη6 
τη6 οχϑδοῦ ροϊπῦ οὗ ἄταθ ψῃθη 1 οοαβοθᾶ, ΤῊΪΒ 18 ἃ ΤΏ 16 ΘββιρίϊοΠ 
ἱηοοπδιβίθηῦ χα [86 ἜΧΡυθββῖομ ἴῃ {μ6 οοηίοχύ “10 ἃ Ἰαπα 1τημδ 164, 
ΤΈΘΥΘ τῦᾶβ ΠῸ ΤΘΑΒΟΠΔΌΪ6 τηούνο ΤῸΥ βίδίηρ' ἴα {Π15 ρατύ οὗ (16 ΒΙΒίΟΥΥ 
{π6 ἔθ ψ θη {π6 τλϑπηδ 501} οομ πιο, Οἱ {π6 οὐ Υ απ, ὑπ6 
{{π|6 οὗἉ [8 ὀαββαίίοι 15 ΔρριρΥϊδίθ. 

7. Αραΐῃ, πϑιηεβ οὗ ρἴδοθϑ δηᾶ οοιπίγ! 68 ὙΠΟ. οαπη6 ἰηΐο 1186 ἀἴζου- 
νγᾶτᾶθ, 45 [86 Θομη 0 ΔΡΡΘΙ αἰ] 018, 8.6 τη! οηθά. 

ἯΥε μᾶνθ δἰγοδαυ τοίουτοα ἰο Ἡ ργομ 88 δῃ ᾿πβίαποθ. [ αῖβὶι Πγδύ 
τοοοῖνοα {86 δρροϊαίΐοη Πδῃ ἔγοτα {π6 1)δηϊῥα8. Ἰτητηθαϊαίθ αἴθ 
Φοβαθβ ἀθαία (« ο5}. χῖχ. 47.; παρ. χνλ, 29.}; γοῦ 1 18 ο81164 [)Δῃ 
ἴῃ ἴῃ. χίν. 14., ἀβᾶ Πουΐ. χχχίν. 1. ΤΒ15 απο] μὰ8. Ὅθθα [6] 
80 τὰ π0 8), ἐπαὺ 948π, ΕΠΘΆΠοση, Ἡδηρβίοηρογρ, δπα Ηνϑγηιοῖς ἀββαταθ 
{π6 οχἰβίθποα οὗ ἔνγο ρίϑοββ οδ]θα 1)4ῃ, ποὐύνι βίαπαϊπρ' {μ6 ἈρΡῚι ττὰ- 
ΡῬΓΟ ΔΌΙ ὑν αυϊβίπρ' ἔγοτὰ ΠΘΔΙΉΘ55. οὗ βιύαδίϊομ : ἔοσ ὈΟΪἢ ἰὰγ τὰ ὕΠ|6 
γτηοϑὺ πουύμοτη ρατγύ οἵ (ὑδηδθῃ. " 

8, Ηον αἀἰβογοπῦ {86 Ἰαπρααρα οὗἩ Πϑου οΓΟΠΟΤΩΥ 18 ἔγουμα ἰπαὺ οὗ {86 
ΟΥΠΟΥ ἔθυγ ὈοΟΐκΒ ΘΥΘΥΥ͂ ΟΥ̓ 104] ΒΟΙΟΪΩΓ Ῥδτοθῖνοβ; ὙΆΙΟΙ 15 8 6}]1- 
ἄσποα {μα {86 ψΠοΪ6 Ῥομίδίθαοα οουἹὰ ποῦ αν Ὀθθῃ πυιυθῃ ὉΥ͂ 
Μοβαϑβ. 

Τὸ μα δἰσψαγβ βθϑθη δατηϊ 6 {μαὺ οογίαϊπ ρατίβ οὗ {86 Ῥαπίαϊθαοι 
Βδ]οπροά ἴο ἃ Ἰαίϑι' τυ θυ ΟΥἩ τὶ ίουβ ἔμπδῃ ΜοΒ68, βοῖ ἃ8 {Π6 δοοοιῃῦ 
οὗ εἰ ονγῃι ἀθαίῃ. γαγίουι βρῇ γαβθβ ΟΥΓ Ὑϑυβ88 ῃ6Γ6 8η4 ἴθογα ᾶνα 8150 

Ὅθο6ηῃ αἰεὶ δα οα το ΕὐΖτα οὐ βουὴ οἴμου. Ῥυϊάθδιχ, [Ὁ θχϑιηρὶθ, βὰ0- 
ῬοΒ68 {π6 Ἰαβὺ ομαρίδι οὗ Ὠϑϑαϊογομομιῦ ὑ0 μᾶνθ ργοοθθαθά ἔγοτα 1ὕζγα, 
ἰο ΜΒΟΙΩ Π6 4180 αἰγὶ θαῖοβ γαῦίουβ 1 οτροϊδομβ, οὗἨ συ ΒΙΟ ἢ Πα δα- 
ἄποοβ θσϑαρ]ο8.2 Τῆη6 δηθγα αποβίϊοτν ἐμθῃ ΤΌ βοΐ β 1861} ᾿πίο ἐΐδ 
ἐπίοπέ οὐ Μοββββ διύμουβῃῖρ. Εὔνοπ Ηοπρβίθηθοσρ, τουϑὺ 8|1ὸνν (δαί 
Μόοβεβ ἀϊά πο συῖΐο 411, Ἦν ταῦθ αἸα πο οοπιροβοῷ [8 ἃ ραγύ 8 
ἀοηϊοα [ο Πἴπι, 10 18 ΒΌΓΘΙΥ Ορϑῃ ἰο οὐ ]οῖβυα ἴο γοίαβο Εἴτα οἴ μον ρδγίβ, 
Ῥγου θα {π6 δυϊάθποθ θ6 βυμαθ] δηᾶ βυΐϊηοϊοπί, 10 18. ΔΡΌΪΓΓΆΡΥ 
[ο αββιμῃθ {μπαῦ γοῦβοβ μοῦα δηᾶ {μοσο ῥχοοθοάθα ἴγομα ΕῦΖυ ---- βυο ἢ 

1 Αὐτμοηΐῖο, τι. 8. σν.. γ0]. 11, Ρ»..210, 
ει Το ΟΙά δπᾶ Νον Τοδίδιηομξ οοππροίοα, ρατὺ 1, ὈΟΟΚ τ. νοὶ], 1. ρ. 842. οὖ 8666. 

οα, 1719, 
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γΘΙ565 ἃ5 βίαπᾶ ἴῃ {86 ψὰῪ οἱ Μοβαῖο δυίβουβμῖρ ἴῃ {π6 Πτδῦ ἔΟυΥ 
θοοΚβ. Ηδηρβίθηθογρ 15 τῖρμῦ ἴῃ ποῦ γϑβουίηρ (0 {πῶ δχρϑαϊθηύ, 
ὙΒΙΟΒ ΙοοΚ5 πκθ ἃ τῆθγα βυρίοσίασο. Βαΐ 818 αὐϊοπιρὺ ὕο οἰδίτα 81] {86 
ἴον ὈΟΟΚΒ ἴοσ Μοβββ, ἰοσοίμου στῇ ΠΟΘ ΘΓΟΠΟΓΑΥ͂, ΡΡΘΑΓΒ ἴο 18 8ῃ 
ππβαοορδβία! οθθ. Ηδ [ιὰ8 ἄοῃβ σοοα βϑυύυϊοθ, ἴθ οοπ]αποίϊοπ τ 1Ὲ 
Ἡ νου ηῖοκ, ἴῃ βμονίηρ {16 ππύθηθ Ὁ] θη 688. οὐὗὁἨ τὴν υρατηθηΐβ ἀτρϑα 
Ὀγ Ηατίμιδπμη, οη ΠμΘηροιο, ΘΒ 6]1π, Ὑ αὐδν, 1[)6 ΥΥ̓ οὐΐθ, ἃπά ΟΥΠΘΥΒ : 
βίποθ {86 . βάν οουίδϊη! νυ σαίμογθα ορϑίμου ἀπά δἀάαοθα πυτλθσοῦβ 
οοπϑί ογαίϊοηβ ΒΟ. οαπποὺ βἰδμα {π6 ἰθϑὺ οὗὁἨ δὴ θη] ρβίοπθα δηά 
βοδυομίηρ' οὐ οίβια. Βαῦ ἴπ Θμαθανουσίηρ ἴο οοπηραύ ἐλόπι αἰΐ ᾿6 ᾿δ8 
(16 ἰπΐο δὴ δχίγοιηθ Ὑ ὨΙΟὮ οδη ΠΘνΟΥ 6 ὉΡΠ6]4. ΗΒ Υϑμδυκθ οἢ 
Ναπιθ. χὶϊ. 8. ἅτ ἃ [11 βρβθοίγηθῃ οὗ ἢϊ185 οπϑ-ϑιἀβα δροϊορϑίϊς ἴομθ ὁἢ 
ῬΟΠΔΙ οὗἨ [86 Μοβαῖος δυύμουβῃ!ρ, 88 1 Μοββϑβ Ὠϊμη86 1 σσουἹὰ πᾶγα 
τυ τ6 πη, ““ΠΟΝ {πῃ τη Μίοβθϑ 88 ὙΘΙΥ͂ τ66 1, ρου 411 {ῃ6 Ιηθῃ 
 ΒΙΟΝ ογο ὌΡου {86 ἴδοο οὗ [86 φαγί. 
ον {π6 υυϊίου οὗ 411] ἴθ {86 ρῬγοβοῃὺ Ῥρηίαΐθαοι ὑμπαὺ τγὰθ ποῦ 

ΘΟὨΡοΟΒΘα Ὀγ Μοβθβ μἰτηβϑὶέ, ργοοθοαθα, 18. ἃ αθθϑίϊοη Ὑγ 10}: οδῃ θ6 

ΘΗΒΥΟΙΘα ΥΘΙῪ ᾿ΡΟΙ ΟΣ αὖ {818 αἰδβίαποθ οἵ {ϊπι6ι ββαμαηρ αὖ 
Ῥγοβοηῦ τ πμαὺ Μ1]1 Ὀ6 ἀϊβοιιββοά δπᾶ δαἀορίβα μογθαΐτον, {{πᾶΡ ὉΠ {ἰτλθ 
ὙὙῃ6η {86 Ῥροηίαϊοαοι Δρρθαγθᾶ 88 ἃ 8016 ψγἃ8 ἴῃ {86 τϑὶρῃ οὗ {Π6 
ΘΔΥΪΎ Κίηρθ, νγ θ6]ἴθνα Ὁμαῦ ὕνγο ΘαΒ1 ΠΥ ΥὙΘοορ 1564 ΔαΪΠΟΥΒ ἄρρΘαΣ ἴπῃ 
1η6 Αγϑὲ ΤΟῸΣ Ὀοοΐκθ, 1η6 ΕΠ] δῦ δηα Φ μον δῦ, 80. οδ]δα ἔγοιῃ {86 
ΠΕΙΉ68 ΦΗΘΥ͂ ΒΘΥΘΙΆΠΥ ρσῖνθ ἴο {π6 Θαργθιηθ Βοίπρ. ΤῺῊΘ ΟὯ6 ἴδγπιβ {86 
ΑἸπρἤ ἐν ἘΠομῖπι ἢ [886 οἴμοι, Φϑιονδμ οὐ «ε΄ ϑβονα Β]ομ. ΑἿΣ 

1μ6 οὐἱρίῃ δηᾷ πηροτὺ οὗ “6 μόυδ 18 ἀθβου θα 1π {86 βεχἐῃ οπαρίθν οὗ 
Ἰχοᾶυβ, {86 ἘΠοΝΙδὺ αἷβο διαρίουβ (88 πᾶῖιθ «ϑμοναῖ, δπα βὸ {86 
δχίθγηδὶ ομβαγδοίοσιβεϊο οθαβθθ. Βαῦ ἐπουρῆ [μ6 ουὐνγατα πηᾶτκ α1880- 
Ῥϑαΐβ, ἔβοῦθ τὰ ἱπίθυῃδὶ ομαγϑούου βύϊοβ υ 10} βαραγαίθ Ὀούμ. ΤΠ6 
ΤΩΔΠΠΘΥ, 8016, ἃπα ῬὨγδβθοϊορυ αΠἶἴοσ. ὙΠῸ ΕΠ]ΟΒΙβῦ ΘτΩΡ ΟΥ̓ Β ἃ βύγ]6 
5016 απ προ] ἸΒῃ6α, Ηθ 15 ἀἰβιηραϊθιοα ὈΥ͂ Ὀγθδαίῃ, οἰγουχτηδύδῃ- 
{ἰαπγ, ταρουοπβ, νουροβιίγ. Η6 Ροϊοηρθα ὧο {86 Ῥγϊθδύ νυ ογάθγ, γγα8 
ἔυαῖ αν τι ῥυϊταϊτῖνο Ηἰβίουυ, σΘ ΘΑΙ ΟΡ ΘΑ] ἀπα οὐ μποργδρ σαὶ ΓΘρΡΊΒ- 
ἰ6γ8, δῃᾷ {μ6 ἴατγϑ ἱτωυηοαϊαίοὶν αἴδοῦμρ το] ΙΡΊΟΝ ΟΥ Το Πρ ΊΟΌΒ. ὙγΟΥΒΠΙΡ. 
ΤΉΘΥΘ 15 αἷἰβὸ ἃ ππιοττὰ πα οοπβιβίθηύ ρἷδπ ἴπ μαῦ 6 ΘοΟμιροΒεα, 
8 σπουῖς 18 ρουνδᾶβα ὈῪ ἀμ οὗ ρασροβθ, Οπ {π6 οἶμον μα, {86 
Φομονῖδὺ τυεῖίθβ ἴῃ ἃ τλοσθ σοϊηρϑοῦ, ΥΘρ]8 7, ΘΟμπΘοῦθα τηϑη 61, πᾶ 

ΤΠπουρἢ Βμογίθυ, 18 οἴθασθι δᾶ βιμοοίμον ᾿π βίυ]6 ἀπα αϊούίΐοθ. Ηθ 
Θυΐῃσαβ το τοβθονθηθθβ μα 51.111 1 Θοταροβιοη ; ἃπα ὈΤΟΌΔΌΪΥ 
Ῥο]οηρϑᾷ ο {πὸ ργτορμϑίϊο ογᾷθσ. Ηβδ 18. α]80 ταοσθ δη ῃτορομλουΡ 10, 

γοργθβϑηθίηρ (λ6 ΠοΙΌΥ ἴῃ ἃ ταοᾶθ δΘομβομδηῦ τ [16 ποίϊομβ οἵ ργὶ- 

γαϊδῖνο τη. ΤῈ6 ΕἸοΙθὺ ἀοουχηθηῦ ἔοστηβ {π6 στοπηάνουκ οὗἁἨ [Π6 
Ῥρηίαξουοι, πᾶ 185 ον 46 ΠΕ ΪῪ οἸἀογ {μδῃ {μ6 «6 μονβῦ ομ6. ὙΥ̓ΒΘίμοΣ 
[π6 δυίπον οὗ {π6 ἰαἰῖοῦ μαά {86 οἶμοὺ ἀοουμαθηῦ Ὀοΐοσο πίστι, τ ΒΟ 

6 τη ΤΟΙ  ΒαρρΙοιηθη θα πᾶ 1πὐογρο]αίοά, 18 ποὺ ἀρτθθᾶ, [Ὁ μὰ8 Ῥθθῃ 
ἸΒΌΔΙΠΥ Βιιρροβοᾶ {μαὐ Π18 ομ]θοῦ νγαβ ὅο τηϑῖκθ 10 τλοτα ὀοταρίοίο, Ηυρ- 
(618, πονγονϑυ, μαθ απδβεϊοποα {818 ἀϑβυτηρίου. ΗΒ ορϊ πίοπ 18, {πδΐ 
186 ὁπ πυϊζηρ ττὰβ τηρᾶθ ἱπάθροπάθην οὗἨ {μ6 οἶμον. ἀπά {Π18 18 
ΘοΓἐΔΙ ΠΥ τποτα δοοογάδηὐ τ ῖτα ᾿πύθσμαὶ ϑυάθποθ, Α ρίδῃ οδῃ δ6 ἀΪ8-- 

1 Ὅϊο Ομ 6]16π ἄον φϑηρβῖ8, 188, 
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οονοιθᾶ ἴῃ ἐμ Φομουβεῖο 88 νγυ6}} δα {πὸ ἘΠΟ βίο ἀοουμηθηί, Τὺ Παά 
8) Ἰηδοροπᾶοπί πη} οὗ 118 οσσῃ. ΥΥ 6 β6]ῖονθ {παῦ ἐπ6 ὁπ σεῖο μδὰ 
ποΐ {86 οἰμβοιἘ ἀοουμηοπὺ μοΐοστα ἴα; ἂπά {μαῦ μα ἋἀἸὰ ποῖ τυῖΐθ 
1 ἃ νἱον ἰονατᾶβ ἢ. ΤῊΘ βουχοθβ ἤτοιὰ 810. ὈΟἢ αἀγθνγ γ6ΓΘ 
οἷά ἀοουτμηοπίβ, σερ βίοσϑ, δᾶ ἰχαδιοη. Γ[Ὸ 18 ΨΕΤῪ αμῆου] ἴο ἀοίογ- 
τηΐπ6 (86 {ΐπι6 οΥ {ϊπη68 Τ᾿ Β6π {86 ἔνγο τεβρθοί νυ θυ σγοΐθ. Νοίμιπσ δα 
οοηϊδοίατο μ88 θθθη δάναποθα οα [86 ροϊπὐ. ΤῊυΒ Εὐνσα!α δηά ὕοη μθη- 
ροῦχα ρἷδοθ {88 Ἐ]ΟΒΙδὺ ἴῃ {μ6 ἔταθ οὐ βοίοιωομ, {πὸ «ϑμβουϊδῦ ἀπά 

ἩΖοκίθι; Β Δ ΒΟ] ἀραΐη, ραὺβ (θὰ ἴπ ἐπ6 ἔτηθ οὔ πο « πᾶρο8 δπα ὅδι] 
γοβρϑοίίϊνὶυ. ΤΌΘ ἐμῖη 8 (μα 086 οΟἹάον να ἴῃ {86 ὥταθ οἵ 58], [μ6 

γΟΙΏΡΌΓ ἰπ {πα οὗἩἨ Βοϊοιηοπ. Κα  Πβοι ρ]αο68 {π6 ΤΠ]Ο δύ ἴπ 1)ν 148 
ἢπι6, Π6 ὙΥ οἰΐβ ἴπ {86 ἔπηθ οὗ {τ Κίηρβ. ΤῊῈΘ 1αβύ- πᾶιηθα οΥἹ 10 Ρ]Δ068 
16 Φεμονίβὺ δένεν Φϑβοόύδτα πᾷ μϑίοτ 1 Ζο 161. Τηΐο {π6 1ηΐθγηδὶ 
στοιπᾶδ ἔτοσα Μϊοῖ δῃ ορί ἴοι ταῖρι ρουμαρβ θ6 ἄγαν ἃ5 ἴο ὑΠ6 τὸ- 

βρθοίδψνθ ἃρ68 οὐ μ6β86 ὑνγο τυ ΟΥΒ 716 οαμηοῦ ΠΟῪ ΘμΐθΙ", ΘΒΡΘΟΪΆΠΥ ἃ8 
[Ἀ6Υ αἴ ργθοδυίουβι ΥἹ6 ἃγ6 τηογθ ᾿ῃ0 πο {0 {π6 νἱϑνν οἵἉ [6 ΠΈΖβοΒ!, 

1μ8} ΠΟΥ ᾿ἰνθᾶ ποῦ [Ὧν ἴτοπι (86 ἔπι οὗὐἨ Μοβοβ Εἴπηβθ!.. [πὶ οοη- 
ΒΘαΌΘηοα οὗ {ῃ6 πυμμθιοιβ ταίθσθ ποθ ἰο {Π6 Μοβαῖο Ἰθρ᾽βἰδίιοη 88 

δοταρ!θίβ ἴῃ {π8 {ἰπ|68 οὗ {[π6 Κίηρβ ἀπᾶ θυθὴ ϑαυ]ογ, ᾿ῦ ρρθᾶγβ [0 α8 

{μαὶ αἰπιοϑέ 411 {πμ6 οὐὔἰ1ο5. Ὀτίπρ ἄοτα {86 ἘΠΟΠΙβύ πᾶ «} Θμονιβῦ ἴοο 

Ιοχ. Βαΐ ΠοΙ ζβοι ἐπ ἐπα (μ6 Βιἰβίουυ οὐἩ [βγβθὶ θθρὰπ ἰο δ68 

Ὑτἰ ίθῃ ἱπητηθιδίον νον 1Ὁ μα τϑϑοιθά ἃ οοποϊπαϊηρ' Ροϊπῦ οα {86 

501} οὔ 126 Ηοὶν 1μᾶπᾶ, Α τηδη 8 ἘΠ θᾶζαυ, βοι οἵ Αδγοη {π6 ρυιθβί, 

τοί (86 ρστοδῦ σουῖς Ὀοσϊ ποίησ 10} Βγεβλί Βαγα, ταῖο  Ὠ]Ομ ΠΘ 

(ο00Κ {π6 οοναηδηΐ τ0}]. Α βθοοπᾶ, {|κ6 οβῆδ, ΟΥ̓ ΟΘπ6 οὐ [Πο86 δ ἀθὺϑ 

οἢ Βοηὶ Μοβα5Β βριτἱξ τγοβίθα, βαρρὶθπιθηίθα {π|5 τογκ δηα ἸΠ00Γ- 
Ρογαίβᾷ Πϑαίθγομοιηῦ ΜΠ 1, ΙῺ Βοῖηθ βομ ΜΑΥ {π6 7ογαΐ οΥἹ- 

σἰπαϊθᾶ, οογίαί εἶν ποὺ πιϊουὺ [88 186 οΟὗὨ τϑ πὴ Ὑτϊ οὔθ ταθηλ γα ]8 ὈΥ 

ΒΟΙΝ πατταΐοσβ. ΕΔΟΒ οὗ [86 ὕνο 88 ἴῃ 15. ΟΥΤᾺ ΤΑΔΏΠΘΙ [Π6 ΘΟΠῸ 

δα ΘΟΡΥ οὗ {86 στγοαύ Ἰανγρῖνου, ὑμῖν ὑθδομοῦ ἀπά ὑγρο.} ϑϑυσίι 18 
[π6 Ἀγροίμοβῖβ οἵ 6] Ζβοῦ, σμῖοι ἄοο5 ποῦ βαβῆοα ἴον ἃ βοϊυύίοη οἵ 

[86 Θη γα ργοῦ]θπ, ΤῊΘ ΡῬθύβοῃΒ μ6 Βρθᾶῖβ οὔ δῦθ ποὺ πη ]Πςοὶυ ; δρυΐ 

ν)ὸ οδηποῦ ἐπῖηκ ἐμαὺ [88 ΟΠ6 ΤΛΘΤΟΪΥ Βαρρ]οιηθηιοα {πὸ οὔ 8 ΜΟΥΚ, 

οὐ {παῦ 6 δυθὴὰ β8} 10. ΡΙΟΌΔΟΙΥ {86 τηΐογνδαὶ Ὀοϑύνθοη {πὸ ὕνο 

τγα8 ρτϑαίοι ἔπη ὑπαὶ δβϑιιηθά. Νοιίμοῦ τγὰ8 ὑμ6 ἸΡαπίαίθαοίι ὁοπι- 

ΡΙδἰβᾷ Ὀγ {86 Φομονίβί, οὐ 80 ΘΑ. 88 18 ἅδυ. ΑΠδὺ αἷπι, {πΠ6 5Β80- 
βίδῃοθ οἱ 10 δᾶ ἀρροατοᾶ ἴῃ τυιηρ; Ὀαύ 10 ΘχΙβίβα ἴῃ ὕνγο ΡῬΊθοβΒ 
ΒΘΡΑΥΔΊΘΙΥ Θοσηροβθα. ϑοῖὴθ 088 τησϑῦ βανθ ΒΕ ΒΘΑ ΘΗΥ Ρὰὺ ἰμθη) 

τορϑίμον, ἀϊσοβέηρ πᾶ διτδηρίηρ [Ππϑτὰ ἃ8 ΨΠΘΥ͂ ΤΟΥ ἃτθ. ΤΠ ἤπαὶ 
οἶτον, ᾿ἢ στο ταδὺ τι86 (π6 ποτα, ᾿γ64 βοτὴθ ὑϊπιθ δέϊδυ (88 1] ἰβί ἀμά 

Φοβονίθι. ΤῊΪΒ Μ1] ἀρρϑδν ἔγομη. ἂπ ϑχδιηιηϑίίοῃ οὐἨ {86 {ϊπ|6 ὙΠ 6 η 

ἐμ6 Ῥρηΐξαΐθιοῖ 88 1Ὁ ποὺ 18 νγ88 Θοιροβοᾶ, Τὴ6 ράββασθ ἴῃ 2 [ΚἸὴρ8 
χχῖϊ. 8, ὅζο., ψ ΠΙοἢ Βρϑδβ οἵ ἩΠ Καὶ “Κ ἡπάϊηρ' ἐλ6 δοοῖλ ὁ ἐδ ἰαιυ ἴῃ 

1ῆ8 Βουβα οὗ [868 Τωοχᾶ," μαβ8 Ὀθθη δἰσθααν τοίοσγθα ἰοθ. Νούν πϑιαπά- 
ἱπρ' {π6 ορίπίοπ οὗὨ βοπι ἐπαῦ ἐΐ6 δοοῖ 9 ἐϊι6 ἰαιο ὕμθτθ τηθαμβ {86 

ργϑβοηῦ Ῥϑηξαίθαοι, νγγχα οὐπηού ὉΠ 1Κ 10 ΤΘαβοπδὉ]6 ΟἹ ργοθα 016. Απάς 
ἐπα ΗΠΚΙΔΙ πᾶ ΘΒμορμαπίϑῃ γογο {86 δαύποῦβ οὗὨ 11 18 ποὺ ο ὉΘ 

δηϊξογίαϊπ6α (ὉΓ ἃ τηοηχθηί. Ηδθποο (815 ρΙαοθ, ἡ Ὠιοῖ ταῖρῦ ἀρρθασ [0 

Σ 16 θη 6515. διδροὶορὺ ἘΪη]οἰπιηρ᾽, ΡΡ. 27, 28, 



“«μεἐιογ ον απὰ 7) αΐο 9 ἐλ6 ΤΡεπέαϊξομοῆι. θ2ὅ 

Βοῖηβ οὖ ἢγβὺ β'σμὺ οἵ πωροτίαποθ ἴῃ ἀοίοιταϊηϊηρ {π6 ἀαίθ οὗ [88 Ῥοη- 
ἰαϊοαο,, 15 π56 1688 ἴῃ τεραγα [0 10. 

Ἡ ηρβίθηθοτρ; πα [8086 10 ΘΟΠΊΠΛΟΠΪΥ ΔρΤΘ6 νη} Ηἷπι, ΘΠἀθανοῦν 
ἰο ἄϊδοονθυ {μ6 βαυΐγ ἀαίθ οὗ {μ6 Μίοβαϊο ὈσΟΚΒ, οὐ ταίμου ἴο οου- 
τορογαΐθ {π6 Μοβαῖο οτἱρίῃ οὗ ἔπϑπὰ οι πον πᾶνθ ΙΓΘΔΑΥ͂ ἀββυμηθα, 
ῬΥ οοἸ]θούϊπρ 41 πβῖοπβ δηα τοίθγθποθβθ [0 ὑμθῖῃ 1ῃ (μ6 ὈΟΟΚΒ οὗ {86 ΟΙὰ 
Πδϑίαιηθηῦ ὨΙΟΒ 816 ἀβύλ!]ν Βαρροβοα ἰο βαᾶνα θθθη ψυιθη αἰ, 

ἔτοια Φοβῆαα δἀπᾶ 9 πᾶρο5 ἀονηναγάβ. ΤΉΘΥ 180 ἰγαθθ {6 1 Θχβύθηοθ 
ἴῃ {πὯ6 παίϊομδὶ πα δοοϊοβιαβίϊοαὶ 16 οὐ [86 παίζοῃ, ψ ιο ἢ σουἱα ποῦ 
Βᾶγα θα 88 ἰ νγαβ τι πουὺ 8δῃ δοαυδιπίθποθ τι (μ6 Μόοβαϑϊο 16ρ]5]8- 
ἄοη. ΤΠ6 μἰβίοσϊοαὶ, ρσορμϑῖο, δῃα ροθῦοαὶ ᾿οσαύασ οὗ {π6 παύϊομ 
γγὰ8 Βα56 Ὥροπ πᾷ ταου]αθα Ὀγ τῦ 0 ἃ σομβι θυ] οχίαπί. [10 18 
Δγραρᾶ μαῦ {π6 ἔδαύασγοβ ὙΒΙΟΝ ἀρρθαν ᾿π {86 τϑ]!ρίουβ δπα 80 δ] 
δχϊβίθποβ οὐ 186 1βγϑο 68 ΘΟΥ ΤΠΘῚΣ Ῥοββοββῖοι οἵ {π6 Ῥγοχηῖβθα ἰαπᾶ 
του] θ6 δὴ ᾿π ΧΡ 0816 ἀπούααὶν συιὐμποιῦ {86 δαἰθοθάθηῦ ἰθριβίαῦνο 
δηδοίχμιθηίβ δη4 Ὠἰβίοσιοαὶ ουθηΐβ δια οαϊβα ἴῃ π6 Ῥϑαίαίθθοι. 

ΝΟ ᾿παραγίϊα! οτἰσ οαπ ἄθηγ ὑπαΐ {πθγα 18 ἴοσοθ ἴῃ {818 {πὸ οὗ 
ἀυσυταθηί. [Ε ΔΌ]Ὺ ἀπά 5] ΠΥ οοπαποίοα 10 15 οὗ βρη! Ὀθπθῆΐ ἰο 
{π6 νίοτν τ βίοι {86 Βοθοο] οὗ Ἡδηρβίθηθουρ τῖβ6 5 ἴοὸ ἀΡΒΟΪα. [μοὺ 
15 566 {86 Βυδδίαποθ οὗ ψῇῃδΐ 15 δάναμποθα οῃ {18 μ6δά. 

Ψοβῆπβ 18 ρεγνδαβα ΒΥ Βα ἢ 8Πυβίοηβ. Τῦ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒβθβ {π6 δχϊβίθῃοθ 
οὗ ἴπ6 Μοβαῖο ἰϑοϊβ᾽αὔΐοπ. ΤῊ]Β 18 Θοτητη η] Υ 8] ονγοα δὖ [86 Ῥγθβομί 
ἄγ. ΤῈ ὈΟΟΚ οὗ «“πᾶρο8 ργθβαρροβββ {μ6 βαῖωηθ. Νούν βίδμαιηρ' 
{μ6 ἀϊβογάοτγοα βέαίβ ἴῃ ]οἢ (86. ῥοΙ ἐοα] ἀπα το]! ριοαβ τ οη8 οὗ 
{86 {ΒΘοοΥύδου πθπ ἡγ6 8. {88 ἰδὺν οἵ Μοβθβ ἔουπιβα {88 Ρ4818 οἵ {Π6 
Το] ]οΐου 5 δπα οἷν1] {186 οὗ {816 παύϊοῃ. 
ΤΉ ἴῃ {86 Ῥοοῖς οὗ Φυᾶσοβ, {μ6 δἀάγϑββ οὔ {π6 δηροὶ οἵ {π6 [ιογά, 

11. 1. ὅζο., 15 [ΚΘ ἔτοσα νϑτῖουβ ρῬαββαροβ 1 ἰδ6 Ῥαπίαίθιοῃ. (ὐοιηρα 8, 
νοῦβα 2. ἢ Εἰχοᾶ, χχχῖν. 12, 18., 1) θα, ν. 2. ὅ., χοα, χχπι. 21. ; 
νοΥβα 3. 1 Εχοά. χχη!. 38.; γοῦβα 10, νι χοα, 1. 8.; 6 86 1δ. 
ὙΠῺῈῺ [μον. χχυὶϊ 1ὅ---17., Ποαΐ. χχυλ. 1δ.: νοῖβα 17. στ Εὐχοά, 
χχχῖν. 1ὅ. δπᾷ χχχὶϊ. 8. ; οδδρ. ἱν. 16. τ Εχοά, χῖν. 24., σβθποΘ 
ἴμ6 ἀπαβαδὶ ογᾷ ὉΠ, ΤΠ δἀάγϑββ οὗ {πὸ ῥγορμδῦ ἴῃ νἱ. 8. Ὀθρ]η8 
ὙΠῸ ἐμ6 πογᾶβ οὗ Εχοᾶ. χχ. 2., δῃᾷ σϑρϑαΐβ ἰο (τάθομ τὰ {μ6 16 ἢ 
ψΘΥΒ6 {868 ΡὈΤΟΙηΪ86 τηϑθ ἰο ΜοΒ68 ἴῃ Εἰχοά. 111. 12., ὙΒΘΓΘΌρου Ἰάθοι 
ΘΧχοῖιβοβ δὶ5 θοϊάπμοοβ ἴῃ {μ6 πψοιᾶβ οὐ Αρτδῃδ, ἀθη. χυη. 82, [1ὴ 
ΧΗ, 7. [86 Δῃρ6 1 Ῥγουηῖβθθ ἃ β80π. (0 {μ6 ψ|Π6 οἵ Μδποδῃ 1ῃ ψΟΤαΒ 
ΒΔ, ἰο {ποβα τ ίοἢ 1π6 δηρεὶ δἀάγοββοα ἰοὸ Ηδραν, (ἀβη. χυὶ]. 11. 
{π6 παγταῖου γοίδἰηΐηρ' [Π8 ἀπαβιδὶ ἔοστα ΠῚ2), (ὐοτηραγ8 α͵βο σὶχ. 22. 
ὅζο. τ θη. χῖχ. 4. ὅθ. [Ι͂π χχ. 6. 816 νδυϊουβ πογβ ἔγοσῃ (18ῃ. 
χχχῖν. 7. δῃᾶ Ποαυΐ. χχῖ!. 21. Τ1ῃ χχὶ, 17. {π6 οἱ ἀθυβ οὗ ὑπ ὀΘοπρτορα- 
ἴοη σἷνα ἃ βριιῦμλ] Ἰηὐογργοίαίίοη οὗ 1)6αΐ. χχν. 6. 

ΤῊΝ ογαϊπδηοθβθ οὐ ὑουβηῖρ 16 ρἜΠΘΙΆΙΠΥ οοπάποίοα Δοοογάϊηρ ἴῸ 
{88 1... Τδυβ γονϑ ἅτ τοραγαθα 848 ἰμνιο 8016, χὶ. 38.» δοιιραγθα 
ψΠῸ Νυμῦ. χχχ. 2. Βαβίίηρ' 18 {86 οαὐνγαγᾷ ἰοκοπ οὗ τϑρϑῃΐδῃοθ, 
χχ. 26., 88 ὑσββουϊ θᾶ ἴῃ Τ,6ν. χνυὶ. 29. ΟἸτουτηοίβίομ 18 ἰοοκοα ΡΟΝ 
48. 1η6 ρῥτγογοραίίνθ οὐ {μ6 1βγϑβ 68, πῖν. ὅ.; δῃᾶ ἱπ ἃρτθοιηθηῦ ὙὙ1{} 
Νυμθ. νἱ. 2. ἕο. ἄο ψὰ μπᾶ Ναζαυιβεα, χἱϊ. ὅ. ὅθ. ὅο ἰοο {86 
ὈΙονῖπρ' οὗ ἃ ἰπυπαροῦ, 111. 27., νἱῖ. 18., οοὐποῖᾷθ8 τι Νατηῦ. χ, 9. 
ΤᾺ ἰαν τοβρθοίϊηρ' οἴθδῃ ἃπᾶ πποίθδῃ τηθαΐβ 15 4150 οὐβοῦνϑα, Χ1], 4, 

γΟΙ,. 11. 5. 8 



626 ᾿ [ιϊγοσμοίίοη, ἰο ἐμ Οἷα Τοδέαγιοηΐ. 

14. Ὑ ΑΥγ ἐεβίλνα!β ἀτο Κορὺ ἴῃ {Π6 βαποίιδΥ αὖ ΘΒΠΟΙ, χχὶ. 19., 

Δοροχάϊηρ ἰο Εὐχοά. χχῖ. 14, 1ὅ., χχχῖν. 28., θϑαΐ. χν]. 16, ο. ὙΥΒδΐ 

15. Ῥυθβοθϑᾶ ἴθ Πραί, χἱΠ. 18. ὅζο. γχ πᾶ δχθουίθα ἴῃ «πᾶρο8 ΧΧΊ, 
11. Τὴ νϑ]!"Υ οὗ [86 Μοβαῖο ἰδ 1ῃ. ἃ βοοῖδὶ τοδίάοῃ ἀσσιηρ' [μ6 

Ῥοσϊοα οὔ [μ6 Φυᾶρεβ τᾶν Ὧ8 βθθῃ ἔγοτη {86 Τιουίγαΐθ δνν ἴῃ Βυτᾷ 11. 

12. οοτηρατοᾷ πὴ Ποαΐ. χχν. ὅ. ; ἴτοτα {π6 δυθυβίοη οἵ [Π6 Ῥίουβ ὕο 

τηδυταρο5 1 {Π6 ὉΠΟΙΧΟυΠΟἰΒ64, παρ΄. χῖν. 8.; ἔτΌΙΩ {86 ΟὈ]ρα- 

ἤση Οὗ ἴὰνψν οὗ ᾿ἱπμουϊίδποο, χὶ. 2. οοτηραγϑα σι (θη. χχ!. 10, [ἢ 

ἃ ῬΟΪ 164] νθυν, [86 δομρτθρδίοη 15 σΟνΘτπΘα ὈΥ {π6 οἰάθυβ, 88 ἴῃ 

1ὴ6 Ῥροηίϊαίουοι, δηᾶ διλοηρ {86 ἰχσῖρο8 ὁ υ αν ᾿δ5. 86 ῬΥΘ-Θγ  ΠΘΏΟΘ, 

ι, ῶ., χχ. 18. Οομρατο Νυμῦ. 1. 8., χ. 14., δι. χίϊχ. 8. ὅσ, 

Οἰάδοη τγϑίμβοβ ἰο 06 Κίηρ' ὈοΙἢ ἔου Ὠἰτηβθ] πα 818 βοη, θθοδιβα (ἀοα 

ἴ8. Κιηρ πὶ [βγ86], 6αΐ. χυῖ, 14., χοᾶ. χῖχ. ὅ, θ., ᾿ϑουΐ. χχχπῖ, ὅ. 

Τπ {μ8 βοηρ οἵ Ποθογαῖ, δυᾶρ, ν., ραββαρθβ ἴῃ {π6 Ῥϑηίαϊθαοι 16 

Ἰτηϊταἰοα ἀπά ἔγθ ον τορσοάυοθα, δ5. Πθαΐύ, χχχῖῖ, 2., ὐχοά. χῖχ, 16. 

ὅδο., (οῃ. χ]ῖχ. 
ΤῊ ῬοΟΚΒ οὗ ϑϑτωθθὶ βῃον ἐμαῦ {π6 τα] οὗἉ Ὁμβοοογαίιο 118 ἔγοηι 1)}] 

{11 Τανια τὰ {μ6 Μοβαῖο ἰ'ασ.0 Τῆμὰβ ῬΌΆΡΠ1ο ψουβμῖρ 18 οΘοπάἀποίοα 

ἴῃ {π6 ἐαθουπδοῖα αὖ ΒΒΠΟΝ ἀπᾶον ἘΠῚ ἀπα βδπλπθὶ (1 βαμι. 1. δηα 111,), 
δηα αἰουνγασβ δὲ ΝῸΡ ὑπᾶον ΑἸἑτλθί εἰς (1 βασι. σχὶ.), δϑοοοσαϊπρ' ΤῸ 

{{| Ῥγθβουρζομϑ οὗ {λ6 ἴασσ. Ὑ86 δὺῖ οὗ [86 οονθηδῃύ 18 οΥτΙΘα τηΐο 

186 Ὀα.116- 614 (1 ὅδ. ᾿ν. ὃ. ὅζα., 2 ϑὅϑτη. ΧΊ, 11.), ἀρτθθθ]ν ἴο τψμδῦ 

15. βίαϊεα ἴῃ Νυμῦ. χ. 8ὅ6. ΤῈ ῬΒΠ]ΠβυΠ65 16 ρα πιβῃθα οα δοοουπῦ 

οὔ τὸ (1 ὅδιι. νἱ. 19. ὅζο., 2 βϑιη. νἱ, θ.), ἀρυθθαθυ ἰο Νυτρῦ, ἴν. 20, 

Ομ 8}1 ἱπιρογίαῃθ οοοδβίοηβ, Οοα 18. οΘοπδαϊ θά ΟΥ̓ ἴμ6 {{τ|πὰ ἀπα 

Ταυταγαῖτι οὗ (86 Βἰρ ρῥτιοβί, οοπηθοίθα τ {π6 Θρμοᾶ (1 ὅδπι. χῖν. 

8. 37., χχὶ!, 9, ζο., χχχ. 7.) Θοιηραγοα τ Εἰχοᾶ. χχν!}.), Τὸ {π6 

Ῥτορδίβ 1β δοποοᾶρα πιβουῦ οὀρροβιίίοῃ {μαῦ δα μου τυ ὑῖ ἢ ὨΙΟἢ 

μ6 ἴὰνγ ἱπνθβίβ ἴμϑ. (866 Ῥουΐ. χυ !. 18. ὅζο., Θοιαραιοά σι 1 ὅϑατα. 

ἢ, 27. ὅχα., 11. 20., γῇ. ὅ. ὅτο., χ. 17. ὅσο, ; 2 ϑαπι. ψἹ]. ΣΧΊ], 1---Ἰ δ.) 

 οΥῦα] ααοίαϊίοπβ ἀπα του ἰβοθποθβ οὗ {Ππ8 ΔῊ ΤΑΔΥ Ὧ6 566 ἴπ 

8686 Ὀοοῖκϑ (1 δι. 11. 18. δοτηραγθα ἢ Πϑαΐ, χν1, 8... Βδιημ6}}8 

Ἰδηρααρθ ἷπ 1 ϑαμῃ. χν. 29. 18 ἔγοτα ΝΌμαΡ. χχῖ!. 19. [ἢ {πὸ ἰτδῃ85- 

αοίϊοπβ τοβρθοίϊηρ {π6 ομοῖοα οὗ ἃ Εἰπρ, {Ππ|886 στϑίβσθῃοθβ (0 {86 1δὺν 

ἀγ6 Ῥτ ΔοΌ ΑΥ]ν οὔβθύναθ]8 (1 ἔδαμα. ν111.----α.). (ὐομορατο γ11. ὅ. 118 

Τ)οαΐ. χυὶϊ. 14. Οὐὐμαραᾶτο αἶδο 1 ὅδιι. σ. 26. τα ΝΌΠΌ. συ. 22. 
ΤῊ Ιαπρτιαρθ οὗ 1 ὅ6πι. χἱ!. 8. 15 Ἰπιϊταϊβα ἤγοπα ΝΌΤΩΙ. Χυ]. 1ὅ., [μϑν.Ψ 

ν. 28., Νιμαρ. χχχυ. 81.,ὄ [ωμον. χχ. 4. Οὐοιηραγθ 8180 Χ]], 14. ὙΠ 

Τ)οπί. 1. 96. 48., ἰχ. 7. 28., χχχὶ. 27. ὙΠ ἀοδίγαοίοι οὗὁἨ {86 Ατηδ- 

1εκἰῖ65, οοιητηδη 68 ΌΥ ϑϑιηαοὶ ἀπ οββοιοα Ὀγ 380] (1ῃ 1 ϑδιη. χυ.), 

τοϑίβ ἀροι Εἰχοᾷ. χυῖϊ. 8. ὅς. ἀπά Πού, χχν. 17--19. (ὐοταρατα α͵80 
2. ὥδιῃ. υἱῖ, 22-.-.94, στ Ποαΐ. ἱν. 7., Χ. 21., ἃπα 1,6ν. σχχυ]. 12, 

18,, Εχοά. χσῖχ. ὅ. 
ΤῊ6 Ῥοοῖκβ οἵ (86 Κίπρβ Ἵχβῖθιῦ 5.1} τηοτ ἀἰβυϊποῦ 4] 8] οη8 ἴο {Π8 

Ῥεπίδίθι ἢ ἂδηᾶ αποίαἰΐουβ ἴτοιη 10. Ὑδὺβ 1 Κίηρβ 1. 3., ὙΒΘΙΘ 
Τ)ανι ἃ αὖ μῖ8 ἀθαιῃ ομασροβ [ἰβ βοπ, “ Κθορ {86 οδιατρο οὗ [886 Ἰωοτὰ 
ΏΥ Οοά, ἰο ᾿γα1Κ ἴπ Η18 νγαγβ, ἰο ΚΘΘΡ ΗΪ5 βίδξυϊεβ, ἀπ [15 Θοτηπηδηά- 

πηδηΐβ, ἃπα ῖ58 ᾿πἀρτηοπίβ, ἀπ 15 [βίη] 68, 88 10 18 τυ θῃ 1 {86 
αν οὗ Μοβεβ." ΤηῈ ῬΥϑυϑσ οὔ ϑοϊοιηοῃμ αὖ [868 ἀθαϊοδίίοῃ οὗ {86 

ΤΘΙΏΡΪο (1 Κίπρβ ν111.} ἔουτηθ ἃ Θοτωση θη ΤῪ ΟἹ [Π6 ἸΑΥ̓́, ΘΒΡθο Ια" ]γ Οἢ 



«Απιμονδἰῖρ απμα 7)αΐε 9} ἐι6 Ρεπξαέομοῖι. 627 

ἔμθ᾽ Ὁ] ββίπρθ δῃα ουτ865 ΡΙΟποιμοθα ἀροη ἐπ ῬΘορὶθ ὈΥ Μοβββ, 88 
Τοοογθα ἴῃ Τ,ογ. χχυϊ. δπα θα. Χατῖ. (ΟὐΟἸΙραγο τῇ, 28. στὰ 
δαί. νἱῖ. 9.; νϑῖβα 38. ψι [ω6γ. χχυι. 40. 42., Τ)οαΐ. αν. 26. ; 
γοῦθο 8ὅ. ὙΠ} δαί. χὶ. 17., δα [,μ6ν. Χχνϊ. 19.; σγϑύβοβ 87---40. 
ΜΙ Τμαν. χχυὶ. 16. ὅζο. ὅζχο., δῃα [.6αὐ. ΧχνἹ1. 2]. ὅζο, ; γψουβο δ]. 
χὰ Ποαΐ, ἴν. 20.; νεῦβα ὅϑ. τι χοῦ, χῖχ. ὅ, 6., [μον. χχ. 24. 
26.; γεῖβθ ὅδ. σι ουΐ, χῖ. 10, 11.; γοῖϑθ ὅζΖ. νι )6δυΐ. 
ΧΧΧΙ. 6. 8. 

ΤῊΘ ἰβίουυ οὗ ΕΠΠ]ὰἢ ἀπά Ε]18μα, δηα {ποῖ Ὅχουοπθ οα ὈΘΠα] 
οὗ τϑρίοι ἴῃ {16 Κιίπράοιι οὗ [βγαβὶ, βῃου βοῖηθ δοαιιαϊ πίαποθ τ] 
ἴηῆ6 Μοβαΐῖο ἰδ ούθὰ {πογτθ.0 1π6 ἢγχθὺ σψογσαβ οὗ ἘΠηΔὰ το ΑΒΔ 
(1 Κίηρβ χυὶ!. 1.) δῦ ἃ ραγοα]αν ἀρρ]Ιοα οι οὐὗἨ {π6 ἀδπαποϊδίοι 1ἢ 
Προαυΐ. χὶ. 16, 17. ΗΠ5 βδουϊῆοθ οπ (ὑδστηοὶ (1 Κίηρβ συμ]. 28. 88,) 
15 οοπα ποΐθα δοοογάϊηρ' ἰο 1[,6ν. 1. θ---,ὃὋ., ὙΠ τηοαᾶα οἵ ἀφθοϊαϊηρ ὙΠΟ ἢ 
ἢ οὔοβθ γϑίθυβ ἴο ἴωμϑν. ἴχ. 23, 24. ΤἼο παυταύνο οὐ Β15 ἸΟΌΤΏΘΥ ἴο 
ἩΥΘ τϑϑίβ οα {π6 Ῥοπίδίθαοῃ (σῖχ.). ὙΤΠ6 ΓΟΥΓΥ ἀαΥ8 σοΥγαϑρομα ἴο 
186 ἔΟΥΟΥ γαῖ οὗ 15γ8 6} 8 Ἰθβαϊηρ ἴῃ {Π6 τ Π]ΠᾶΘΙΏΘ55: {π6 ἸὈοα ψἈῖοΒ 
1μ6. 8ηρ61 Ὀυΐηρβ πω, ἰο {π6 τηᾶηπθ. ΤῊ Δρρθϑδγϑῃοθ οὗ {86 Ιμοτὰ 
οὐ {86 τηουηΐδίῃ 15 ἃ τοροίιοη οἵ τ μαῦ Πρροηθα ἰο Μόοβϑβ (Θοαρα 8 
χίχ, 9. ὅζο. στ Εἰχοα, χχχι, 21., χχχῖν, 6.,). ΤῈ τοΐαβαὶ οὐ ΝΟ 
ἰο 5611 {πΠ6 ἱῃῃουιίδησοα οὐ δ15  μ 5 τοίου ἰοὸ [μον. χχυ. 3252. διά. 
Νυτῦ. χχχυῖ. 8. Τδ πα 1οῖ81 ἐγδηβαοίοη τοβρθοίπρ' Εἴτα (Χχὶ. 10.) 
15 υπαρα ἀΡοη 16. ΧΥ]]. 6., χῖχ, 1ὅ., Νυχηῦ. χχχν. 80. ΤῊ δοοὺ- 
βαίϊοη 18 θαβθα ἀροη Εἰχοά. χχὶ!, 28., Ὠϑαῦ. χὶῖ, 1, 2, ὅτο., χυ. ὅ. ΤῈΘ 
ὙοΥαβ οὐ ΜΙοδᾺ ἴῃ 1 Κίηρβ χχί! 17. τοίου ἰο Νυμαρ. χχνῖ. 16, 17. 
Ιῃ 2 Κίῃηρβ 1, 9, {86 ρῬῇγαβθ ΝΣ 8, α ἀοιιδίο ρογίϊοπι, ἴῃ ἘΜ]18 088 
νγοχᾶβ ἰὸ Ε]Π]6}, 15. ἰακθὴ ἴτομὶ Τϑοαΐ. χχὶ. 17. Τῇ ἰγδηβαίοη οὗ 
ἘΠΠ]8ἢ τοΐθυβ ἰο θη. ν. 24. ΟἾΠΟΓ 8181 0η8 ἅτ ουπα ἴῃ 2 ΚΊησβ 
111. 19. ἰο Ποαί. χχ. 19, 20.; ἴῃ 11. 290. ἰο Εἰχοα. χχιχ, 39.; τῇ ἵν. 1. 
ἰο 1μ6γ. χχυ. 40.; ἴῃ ἰν. 16. ἰο (θη. συ, 10. 14.; 1 ἵν. 42. ἴο 
Ἰ)ουΐ. χυὶι. 4, ὅ., ον. 11. 14., ΧΧΙ]. 14. ; τὴ ν᾿. 7. ἰο ᾿ϑθοαῦ, χαχῆῖ. 39.; 
ἴῃ νἱ. 17. ἰο φδη. χχχίϊ. 2, 8. ; ἴῃ υἱ. 28. ἔχο. ἰο 1ωμ6ν. χχυϊ. 29., 1)6υΐ. 
χχυῆ. δ8. δ7, δ8.; ἴῃ νἷ!. 2. ἰο ἀθοη. νἱ1. 11.; δηᾶ {π6 παγγαΐιγο οὗ 
[88 ἸΘΡΟΥΒ ἴῃ ομδρίου σἱ]. βῃονβ (Π6 βύσιοῦ ορβούνδηοα οὗ [π6 Μοβαϊο 
τοσυϊαίίοι ἴῃ (86 Κίπράοια οὗὁἨ [5786] (Νυμαν. ν. 8., [μϑ6ν. χι. 4θ.). 
Τὺ {86 Ἰαὰνν 18 τοίοσγθα ἰὸ ἴῃ {86 Εἰβίουυ ὑμπσουρμουῦ. ΓΏΘΥΘ 816 
δύῃ γουθαὶ Δ|1υϑῖοπβ ἕο {86 αν οὗ Μοβοϑ, {π6 οοματηδηάᾶβ, βἰαύαίθ8, 
οὐαϊμδηθθβ, δηα ᾿παστηθπηίβ τ ]οᾺ οὐ δα ροἴνθῃ ἴο 18 βϑυνδηῦ 
(1 Κῖηρβ 11. 8., νι. 12., ἴχ. 4., χὶ. 88.;-2 Κίηρβ χ. 31., χχῆϊ, 21.): 
Θηα ἰο ἰεἰπρ' «ΟΔ5}} αὖ 818 σογοπδίϊοῃ ψγ88 σίνθηῃ ἐδ ἐθϑίϊηιοηψ (2 Κτηρβ 
χὶ, 12.) παδγ «οβίδῃ [86 οὐὔἱρῖπαὶ ΟΟΡΥ οὗ {π6 αν ψὰ8 [ουπα 1ῃ 
{16 ὑθωρ!ο (2 Κίηρβ χχῆ, 8, χα.) 

Τὸ 15 ἀπαποβίοπαθ]α ἐμαὺ {μ6 Ὀοοΐκβ οὗὁἨ {86 ΟἸτομ1ο165 ΡΥΘΒΘΌΡΡΟΒΘ 
8 πη ρΡ]ν 0Π6 οχϊβίθποο οὐ {μη6 ργοϑδοηύὺ Ῥϑηίαίθαοῃ. ΤΎυϑοθβ οὗ {Π6 
δσϊβύθμοθ δηα δα μουν οὗ {π6 ἰὰνν 85. ἃ τυ]6 οὗ 116 ἀπ ὙγΟΣΒΏΙΡ 806 
ΠΙΙΏΘΙΟΙΒ, 88 τηϊσηῦ αν Ὀδθη οχρθοίθα ἔἴτομι {μ6 1μϑνιοα] δηά 
ΡΥΙΘΒΌΥ βίαηα-ροϊπῦ οὗ [16 τυ. Απᾶ ἴῃ Εἶτα δηᾷ Νοβθιηῖδῃ νγ0 
πα ουϊάθηοθ οὐ [Π6 βαηηθ ἔδού. 

ὙΠμθη γγ6 Ἰοοῖς αὖ ΟΙα Τοβίαμηθηῦ ῬΥΟΡΠΘΟΥ ν76 ΤΩΔῪ 180 ΟὔΒθυνΘ 
ἐμαῦ 10 ἀογῖνοβ ἔγοια {π6 Ῥϑῃίαίθαο τααίουῖα 8 ἀμα 1αΒ0ΠΠσαύοη. οα 
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δ28 . ]ηἐγοάμοίίοπ ἰο ἐδε Οἰά Ζεείξαηιοηιξ, 

641} οὗἩ 1185 Δηπουποθιηθηία Τῇ6 Ῥγορἢοίβ τοῖο ἴο {(ἢ8 1αν7, ΘΙΩΡΙΟΥ̓͂ 
18. Ἰαπρτιασθ, σομτππιθ 115 Ὀγοιοομβ, 8πα ἐπγθαίθη ἴἢ6 Ῥβορὶβ ψῖῃ 
15 οὕγ868. ΤΠοβα βϑ]οησίηρ ἰο (Π6 Κιπράοιῃ οἵ «πᾶδῇῃ 4146 ἰο 10, 
δυθῃ {πῸ οἰἄοβῦ διμοηρ ἰμο. Τῆυβ ΟΡδαϊδῃ οχι105 ἃ γϑίθγθηοο [ο 
ΝυμΡ. χχῖν. 21. ἴῃ [86 ἔουτγίμ γοῖβο οἵ 818 ῬοοϊσΌ 1 νϑῦβϑβ 17--- 19, 
ἢ6 ΔΗ ΠΟΌΠΟΘΒ ἃ ΠΟ ΓΘ] βίοι οὗὨἨ {86 φγοαιϊοίϊοι ἴῃ Ναμ. χχὶν. 18, 
19. «706] ρῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ [6 Θχϊβίθποο οὐ [86 1μονι0104] ἡγουβῃῖρ, δηα Ῥτὸ- 
Βοηΐβ οὐνϊουβ τοίθγθμοοβ ἰὸ {π6 Ῥαρπίαξθυοῃ, βοιηθῦ πη6 5 νου] ΟΠ68, 
45 ἴα ἴ,. 8. ἰο ὅφδῃ. χὶ. 10.; 11. ὃ. ἰο Εχοᾶ. χ, 14.; 11, 13. ἰο Εχοά. 
χχχίν. θ., χχχῖ 14. ΟὐΟΙΏΡΑΙΘ 4180 ἃ. 28. σι [οαΐ, χὶ. 18, 14.; 
τι. 8. (11. 80. ἘϊΠΡΊΙ5}. νουβιοι) χιτῃ 16, νἱ. 22. βαϊδῃ δοῃίδπϑ ΤΩΔΩΥ 
τοίρυθηοοβ ἰο {π6 Ῥοπίαίοαοῃ. (μαρίρυ 1, 2--- 4. το βαβϑά οἱ 1)θαΐ. 
ΧΧΧΊΙ. ἢ γϑῖβοβ ὅ---9. οη (86 ὑπγθαίθηϊηρβ ἴῃ [,6γ. ΧχΥ], δηα 1)6αΐ, 
ΧΧΥΙΙ. ; νοβο5 10---17. ὁ {86 Ἰαὺγβ ΤΟ ΒΡΘΟΌΠρ' ΒΔΟΙ 65 86 ἔδϑίινα β 
ἴὴ {(μ6 Ῥοηίαίθαοι, δηᾷ {Π6 ργθοθρίβ ἰδ ἄονσα ὕμογο το αηρ' ἰο Ἰυαρ- 
τπηθηῦ «πα [π80166, ΘΒρθοία!]ν ἰονγαταβ ὑΠ6 σΙάον ἃπα οΥρμδη, [Π6 ΡοΟΥ’, 
Δηα ΠΟΙ 0]685. ΟΒαρίευ "1. 9. τοίοσβ ἰο ἀβθῃ. χῖχ. ὅ.; δηάὰ χὶ. 1ὅ, 16. 
ἰο ψιμαΐ 15 τοϊαίϑα ἴῃ ΕἸΧοά. χῖν. Τῇ βοῃρ' οἵ ΡΓΑῖ56 1ῃ ΧΙ. Δ] .665 ἰο 
ἐμαῦ ἴῃ Εἰχοᾶ, χυν. ΟἸαρίεσ. χχὶν. 18. 15. ἰδκϑῃ ἴτοση (ἀβῃ. υἹῖ. 1]. 
ΤῊΘ Ἰαπριαρο ΔΡΡΙ]164 ἰο {Π6 ΡΘΟρ]6 ἴῃ Χχχ. 9. 15 Ἰοπιπαβά προι 1)6αΐ, 
χχχὶϊ. 6. 206. ἴῃ χχχ, 17. χὰ αἰβοουθὺ ἃ ρ8.81161] ο 1,6γ. Χχνὶ. 8. 
δα Πραΐ, χχχ. 80. Βοίργυθησθβ ἴο ἐμ6 Ῥαϑῃίαίθαοῃ ἴπ ΜΊοδ 806 
4150 ΠΠΊΘΙΟΙΒ, ἃ5 1ἢ 1. 7. ἰο {μ6 αν ἴῃ Πθδαΐῦ ΧχΙ. 18. [ἢ νυ. 6. 
ςς (ῃ6ᾳ Ἰαπᾷ οὗ Νιηγοα᾽ 15 ἴσγοσα θη. σχ. 10, [Ιἢ ν. 7. {86γθ 158 τοίοσ- 
6ῃ06 ἰο {π6 ἰδηριιαρα οὗ Πουΐ, Χχχὶ. 2, ΟΠ αρίου νἱ. 1, 2. 8411π668 
ἰο Πεαυΐύ. χχχὶϊ. 1. [ἢ νἱ. 4. ἔμοῖϑ 15. ἃ τοργοαποίίοῃ οἵ [16 ρῇγαβθο- 
ἸορῪ οὗ Εἰχοᾶ. χίἢ, 8., χχ. 2. ; νἱ. ὅ. 15. Ὀα564 οα Ναμηῦ. ΧΧΊ].---χχῖν. ; 
νἱὶ. 8. τοίουβ ἰο Πα, χ, 12, [Ἃπ νυἱ, 18---Ἰ6. ἘΠ6 76 15 ἃ ΒΙΏΓΩΔΤῪ Τ6- 
Ῥού οι οὗὨ [Π6 {πγϑαίθῃϊηρβ οἵ [μ6γ. χχυῖ. δῃᾶ Ἰ)θαΐ. χχυῖμ. ΤῈΘ 
γτορμοὺ Ναβυμὰ ἀθβουῖθθβ ΠΥ ἴῃ {π6 ῥγθαϊοαίθβ οὗ μ6 Ῥϑηίΐδ- 
ἰθαοῖ (σοιηραγα 1. 3. ἢ Εἰχοά, χχ. ὅ., ϑοαῦ. ἴν. 24.)5.. ὙΠ6 {μινὰ 
ν 86 οὗ ομδρίου 1. 18 θοστονϑα ἔγοπι Ναπι. χὶν. 17, 18, δπὰ ᾿χοά. 
χχχῖν. 6,7. ΗδράκΚΚα 11. 8. 15 Ῥαβθα Ὅροι 1) οαύ. χχχῆϊ, 2. Ζορμα- 
ἰδ οἴἴθη τοΐουβ ἰο (μ6 Ῥρηϊαίθαοῃ, οβρθοία! ν ἰο 1) Θαἑθγομουν. 
ΤῊΐΒ ἷ. 18. τὺ 6 οοῃραγοᾶ ψ 1} Ποαΐ, χχνη!. 80. 89, ; 1. 1ὅ, ὙΠ Ὲ 
Τ)ουΐ, χχυῖ!. 29. ; 1. 16,17. ψῖ Πϑαῦ, χχνη!. δ2. ; 1. 18. ψῖ ἢ δαί. 
χχχὶϊ. 21, 22.; 1]. δ. ψτὰ Ποαΐ, χχχῖῖ. 4. ; 11. 19. ψιἢ 1) 6αΐ, χχν]. 
17---19. Φοτγοιίδῃ δηᾶ ΖΚ θὶ α]θὸ βῆονν δὴ δοαυδιηΐαμιοθ ἢ {Π6 
Ῥοηίαίοαοί, 85 15 Δρρασθηῦ ὈΥ οοιαρατῖηρ εἶ ον. ᾿ν. 28. ψ τ (αθη. 1. 2. ; 
ν. 19. ψ ἢ θη. χν. 13.; χχχ. 18. ψῖῖ Εχοά, χχ. ὅ. ὅχο. ; χι. 1---8,., 
Θβρθοῖ!ν (868 41 νοτβθ, τι} Ταῦ, 1ν, 20.: χα, 17. τ ῖἢ [)οαΐ, 
χχῖχ. 19. τα. ; χχχῖν. 14. ψ τ Εἰχοᾶ. χχὶ. 2., ᾿)ϑυΐ. χν. 12. ; χῖνη!, 48. 
ΨΠῊ Νυῦ. χχὶ. 28.: Εζοκῖοὶ χχ. ὅ. τι Εὐχοά. νἱ. 8. ὅζο. ; χχ. 1]. 
ὙΠῊ Τιονῖ. χυῖ. δ. ; χχῖ. 26. ψῖ 1ωον. χ. 10. ; χ]ν. 20, ὅχο. στ ῃ 

Τιον. χχὶ. ὃ. ἅχο.; χίῖν. 28. ψθ ΝΌ. χυῖ]. 20.; χχ. 6. 1ὅ. ψῖὰ 
Ἑ χοῦ. 111. 8..; χυ. 7. ὙΠῸ Πουΐ. χχῖν, 11. ὧς, 

Ἐνβα 1π6 Ῥγορθίβ θϑ]οπρίπρ" ἰο 15γ868] ἃ8 ἀρ  ]5ῃ64 ἔτοτα ὁ πἀ 8 
ἌΡΡϑασ βαταλ ταν 8 ὑπ6. ἰϑυῦοσιοαὶ παυγαϊνοβ οὐ {μ6 Ῥοηίαΐθαοι 88 
ὙΧ6}1 ἃ8. ὙΠᾺ [μ6 οομμταδη 8 8πα Ῥτομι  ὑοη5. οὗ (86 ἰανν, ἴου {ΠΟΥ͂ 
ἈΡΡΙΥ. ἐμθῖα ἰο π6 οἰτουμπιβίαμοθϑ οὐ ὑμ6 1} ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΥΑΓ168, ῬΓΟΓΑ ΒΙ Πρ’, 
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ἐπτϑαϊθπίπρ,, πᾶ οοταξουϊπρ ΔοοουἸρ]γ. ΑὙΠΟΒ δηοἃ Ἡόοβοα ἅο 80. 

Τῇ ἴϊ. 4. {86 ἴοτπαοσ ρῥχοοϊδίτβ ἀθϑίγαοίομ ἰο «6 8}, “4 Ὀθοααβθ ΤΠΘΥ͂ 

μανθ ἀδβριβοᾶ {π6 Ιατν οὗ [μ8 Ἰωογᾶ, ἀπά Βᾶνθ ποὺ Κϑρύ [15 οοτητηδηα- 

τηθηΐβ : 1]. 7. γεϑίβ Ὅροπ χοᾶ. ΧΧΊΠ,, θ6.,- Πεαΐ. χυὶ. 19.. χχῖν. 17., 

χχυῖ! 19., χχυϊ. 18., [μονἱὐ. χχ. 8.: 1. 8, τϑουΒ [0 Ἐχοά. χχὶϊ. 28, 

26. (26, 21.), Θοαί. χχῖν. 12.:; τ, 9. ἰο ΝΌΠΩΡ. χα!. 32, 88.; τ. 10, 

ἰ(ο Πεαΐ. χχῖχ. 4. (6.}; 11. 11, 12. ἰο Νυχηῦ. νἱ. 8.; Πού. χν111. 1ὅ. ; 

τὰ, 2. ἰὼ Ὠραΐ. χὶν. 2.; ἱν. 4, ὅ. ἰο Νυμῦ. χν. 8., Ποαΐ, πῖν. 28.; 

χχνὶ. 12. ἷν. 9, 10. ἰο Τοαΐ. χχυἹ!. 22. 27., Τμον!ῦ. χχν!. 26. : ἵν. 11. 

τὸ Ῥουΐ. χχῖχ. 29. ; ν. 11. ἰο Πϑαΐ. χχυῖῖ, 80. 859. 6 [θαβίβ ργθ- 

βουϊδοᾶ ἴῃ (88 Ῥοηίαϊθαος ὑγοῦθ οοἰθγαίθα ἴῃ {88 Κἰηράοτῃ ΟΥ̓ 5186], 

Δα [μ6 ναυϊουβ κἰπᾶάβ οὐἁἩ βδουϊῆοθβ ρυθβοηΐθα πάθον {Π6 ΒαΠ16 ἨΔΙΊ6Β. 

Οὐομαρ. Ατηοβ νυ. 21, 22. στ Τιονιουβ.) ΤΟ Ῥτορμο 8 αἀορυθοδίιοι 

ὋΣ Ἐμ6 Ῥθορὶβ (οἷ. νῇ]. 1. ὅζο.) 15 οορ᾿8α ἔγοτα. 1π6 Ἰαπραδρο οὗὨ Μίοδβθβ 

ἴῃ Ἐχοᾶ. χχχῖ, 9. 14., ΝΌΡ. χίν. 11. ὅθ. [Ιπ {88 πιῃΐῃ οπαρίοι 

ψοΥβα 3. δ] υᾶο5 ἰο Ναυιηῦ. χχὶ. 6., νϑυβθ 8. ἰο 1) 6αῦ. νἱ. 1ὅ,, ν6γ88 12. 

ἰο ραϊ. χχανι. 9, 10., νϑῦβα 14. ἐο Πϑαυΐ, χχχ. 8. ἄο Τυδοθθ8 οὗ {8 

Ἔδχιϑίθποα οὗ {μ6 Ῥϑιηίαίζθαοα ἴῃ Ἠοβθα δγΘ 88 ΠΌΤΩΘΙΟΙΒ 88 ἴῃ ΑἸΏΟΒ. 

ΤΆ ἰ,. 1. (4. 10.) 411πᾶ68 ἴο θη. χχὶὶ. 17., ΧΣχσχ, 18. : 1., 2. (.. 11.), 

Α͂ ἢ. 17. τοίου ἰο Εχοᾶ. 1. 10., Πβαί, χυῇ. 1ὅ.; 11. 10. 1ο 1) Θαῦ. νἹ]. 

18., χὶ. 14.: ἢ. 17. ο Εἰχοά. χα. 18.; 11,1. [0 Ὠοαΐί. χχχιὶ. 18.; 

ἴν. 10. (ὁ μον. χχνὶ. 26. ; νυ. 6. ἰο Εχοᾷ. χ. 9.; ν. 14. ἰο 1)θαΐ. 

χχχῖϊ. 39.; ἰχ. 4. δπᾷ 10. ἰο Πευΐ. χχυΐ. 14., χχχι! 10., Νυμῦ. 

χχν. 3. ὅσο. Ιὰ {μ6 1108 δηᾷ 1218 ομαρύθυϑ ΤΔῊΥ γϑίθγθηοθβ το {6 

ΘαΙΪΎ Βἰβίουυ οὗἨἁ 88 ρθορὶθ οθθιγ, βμονίηρ' ἃ οἶδεν ἃοαπαιπΐδ06 δ. 211} 

(ιΘμ 6815 δηα ὔχοαῃβ, 
Τὰ {16 τοᾶππον {86 φρορίϊοα! 1ἰογαύατο οὗὨἩ [π ἃρα οὗ Τραν!α ἀπ 

ΘΟΪοΙαΘα. ὈΥΘΒΌΡροβοβ {886 Ῥοηίαΐθαοῃ. ΤῊ6 ῬΒαΪπιΒ 816 ἃ ῬΓΘΟΙΟυΒ 

τ βαὶ οὗ ἐμ6 1116 οἵ 1βθγαθὶ ἀπᾶρυ {πὸ 1ανῦ, ἃ5 ἈΡρθαΥΒ ἔγροτη {86 ἢγϑβὺ 

ῬαΪπι, στ βΐοι ΒΟυγ 68 ἃ5. {8π6 ἱπυτοἀποίοῃ. ὑο {π6 8016. ΑΟΟΟΓΑΙΠΡῚΥ 

188 6 χοβι]β που οὗ {μ6 αν 15 ἀββου θα ἴῃ Ῥβαΐπηβ χῖχ. 8. ὅζο., πα ΟΣΊΣ. 

ΤῊ βαογϑᾶ βίῃρθιβ. σοῦ δοαυδίηὐοα ον ὙγΙ 1 {16 ἰβίοσιοα! ροσύιοιιβ 

οὗ 186 Ἰατγ, δηα βρϑᾶκ οἵ 10 88 8ογρέιγ76 (ΠΡ) Ῥβ88]. χ]. 8. Ῥβα]. Ὑἱ. 

τοίοσβ τὸ (6η. 1. 26. το. ; Ῥβαὶ. χίχ. το ἀϑη. 1. 7.; αὶ. χχῖν. 1, 2. 

τὸ δα. ἱ. 2. 9, 10. 22. Ῥρε]. χχαχῖτϊ. 6. ἐο δη. 11. 1.; ῬΒΑ8]. Χχῖχ, 

10., χχχ. 7.) ὅζο. ταί ἰο ἐπ ἢοοᾶ. Τὸ {86 Πιβίουυ οἵ Ὁπ6 ραύτ- 

ΔΥΟΉΒ {ῃ6 γα 86 8]1ϑἰομβ ἴῃ ῬΒ8]. χ]νῃ. 10., [χ. 9. (οοπιρ. (ἀ6η. χἰῖχ. 

10., ΝΌΙΩΡ. χχὶ. 18.), ου. οχ. 4. ὅο. (Οοιηρατα 150 Ῥβαὶ]. συ. ὅ.», 11. 9.; 

χ]. 7., [νἱ. 18., 11. 18... [χν]. 18---Ἰὅ., οχν!. 14. 18. 6.) ὙΠ6 Ῥτο- 

γΟΥΌΒ 16 αἷβὸ {πὸ σοβϑυὶὺ οὗ τοῆθοίζομ ὁπ {86 ἀϊνῖπο γονϑίδύϊοη σΊνθῃ 

ἴῃ {π6 1ατν, ἱμβουρη ΤΠΘΥ οοπίαίῃ ἴδ νουθ8] Δ] παβίοηβ ἴο ὑπ6 Ῥϑηΐα- 

ἰοῦοι. (Οομαρατα Ῥτον. νυ], 22. ὅζο.» θα (,6η. 1. ; δῃᾶ χχχι. ὃ. τ ἢ 

εαῦ, χυῖ!, 17.) 
Βοίουθμοοα ἴῃ 900 ἴο {π6 ἴατν οὗ Μοββθβ μβαν Ὀθϑῃ ἐουπᾶ ἴπ χνυ. 7.» 

χχυῖ. 6. ζζο., χχχυἝ!. 4. ὅτο. (ὐοηραγθ αΪ80 ἵν, 19. δπά χ. 9. τ (6η. 

1. 19.; χὶϊ. 7--10. ψ 8 αθδη. 1. 19--2ὅ. 8δπα ιχ. 2.; ΧΧΥΙ]. ὃ. ὙΠ 

ὅδη. 1ἴ'. 7.; χχὶϊ. 6. πῇ χοᾶ. σχῇ. 26., Πουΐ, χχῖν. 6. 10---Ἰά, 

ΑἸ] αβομΒ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 1685 αἰβίϊηου τοὺ Ὀ6 Ῥοιοοϊγϑα 1 γἱ. 27., Χχῖγν.᾿ 

9. 4. 9,, το, ἰο Εχοᾷᾶ, χχί!. 20. ἕκο,, 1 ον, χχν. 8ὅ. ὅζο,, [)ϑυΐ, 
χίχ, 14., χχυϊϊ. 17. ὅζο.; ἴῃ χχχὶ. 96,27. (ο Πδαυΐ. ἵν. 19., ΧΥΙ, ὃ. Οὐὐτη- 

5598 
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Ρᾶγα {16 πογᾶβ ἴῃ ν. 14. σῇ Ποαΐ, χχνῆ!. 29. ; 1η ΧΧχΙ. 11, ψ 1 Ὲ 
Τιονῖν. χυῖ!, 17. κο. να {μ6 πεϊύον οὐἩ βοϊουμλοηβ ϑοηρ' 15 Βιρροδοάᾶ 
Ργ ΠοΙΖβο ἰο Ὀούγαυ [18 δοαυδϊηΐθηοθ χὰ (ἀΘ 6818 1Π Τη ΘΠ ΠΟΠΙηρ; 
Μαλβαπαΐηι (νἹ.. 1.) 

ΤΏΉΘΥΘ 816 γαυϊουϑ 6] απιθπίβ ὙΒΙΟἢ Βμου]α δ6 ἰάκθη 1πΐο δοοοπηῦ 1ῃ 
ἡαδοίπρ οὗἩ [μ6 Δυσαῦ οὗ τϑίβγθῃοαβ ἀπ 8] 8008 ἴὸ {μ6 Ῥϑηίαίθασα 
ΠΟΥ͂ Δα ἀτιοθά. 

1. ΗδΔ5 μοῦ πιπηθοῦ 66 π ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΤΪΥ δαστηρηοα ἢ ΥΥ 6 Ὀ6]16γ6 
ἐμαὶ 10 Βᾶ5 Ὀθθὴ 80 ΟΥ̓ Ηδπρδβίθηρουρ, Ηνουμιοῖς, δηα ΚΚ 6]. ὙΠΟΥ 
πᾶνα Ὀτουρμῦ ὑορϑίμοῦ ΤΟΓ6 ραδβᾶρθβ ἴβδῃ {711} βίαπα {86 ὑοδύ οἵ ο11- 
λοῖβια, ονθυϊοδάϊηρ {μον β'486. οὗἨ {π6 αποβύίϊοῃ ΤΠ Δ] 810 η8. ο {Π6 
Ῥαεπίαϊθαοι, γοῦραὶ οὐ οὐ 156, Ὑ ΒΙΟΒ οαππού {ΔἰΤ]Ὺ θ6 τϑοκομπθά 88 
ΒΌΟΘΠ. 

2.ΑἍ ἄπε ἀἰδουϊϊηδίδοπ βῃμου]α θ6 δχθγοιβθα ἴῃ βϑραγδῦπρ' τοΐϑ- 
6668 ἰο {π6 Ῥοηίαίδαοῃ. Ζ7γαάϊξοπαϊ ἹἸππον ἄρα οὗἉ [πϊηρβ οοπίαϊηθα 
ἴῃ {π6 ῬοοΙϊκΒ βΒῃου]ά 06 ἀἰϊβεϊπρπϊθηθα ἴσου Κηον βαρ Ὀαβθα ΟΠ Βοιηθ- 
«πΐηρ τορϊέίοη. ΤῊ ραγὺ οὐ ρατίβ ΒΊΟΝ γογο ἀπαουθίβαϊ νυ τ σιυίθῃ 
Ργ Μοβαβ ββου] αἷδο θ6 βαραγαϊβα ἔγτοτα {μ6 γϑβί, Τῇ Ῥοπίαΐθαοι 
ἴῃ 105 Ῥγθβθηῦ οοπαϊθοι βμου!α ΡῈ οομβιἀογθᾶ ἀρατὺ ἔτοτὰ τ βδῦ 1Ὁ νγὰ8 
Βοίογσθ {π6ὸ οἀϊίου ἤπα!]ν δαἀ]υβίεα ἀηα οοιμθὴπθα {π6 ρατίβ. Βαΐ 
Ἡδηρβίθηθογρ ριοοθοᾶβ οα [886 βαρροδβιίίοι ὑμαῦ 411 [16 ὍΟΟΚΒ ἃ8 {π6 Ὺ 
816 ΟΕ. 6 ἔτοπὰ {μ6 ὁπ6 Ῥϑύβοῃ, 8δπα σϑρυάιαῦθβ {πὸ 1468 οἵἉ αΙΒβθυθυιηρ' 
Ραγίβ ἔγοπι οη6 δηούμου. 

8, ΤῊ ρθηθιαὶ Ἰρπογάποθ οὗ {88 Ῥθορὶθ βῃβου]ᾶ αἰνσαγβ 6 Καρύ ἴῃ 
τηϊηᾷ Ὀοβιάβ {π6 Κπον]θαᾶρο ροββοββθᾷ ΕΥ̓ {ποῖγ Ἰθδάθυβ δηα θοῇ. 
Ἑγϑη μά {Π6 ρθορὶβ σϑηβθσδιὶν Κπονῃ συ θη τθοοσβ, ἰΠ6Υ οου]α πού 
Πᾶνα ἀογῖνθα τπόσὸ Ῥοποῆῦ ἔτοσα {μ6πὶ {μη ἔγομι οτὰὶ ἰσϑαϊοη ἀπά 
ἰοδοβίηρ, 

4. Αὐϊοηθίοι βῃουἹὰ μ6 ρίνθη ἰο {Π6 Ῥοββί]6 Ὄδχρίδπδίομ οὗ τὸ- 
ἔΈΥΘμΟο5 δπα 8]] βίομβ ἰὼ {π6 Ῥροηίαίθιοι ἴῃ 86 ὈοοΪκΒ οὗ “οβῇσδ, 
Φυάᾶσοβ, ὅζο., νἱζ. ἐμαὺ {π6 του οΥὁ οοιαρῖϊον Ἰἰνίηρ Ἰοηρ δι {86 
δυθηΐβ ἀθβουϊ θα ὈΥ ἴτπι οοσυτταά, μα8 αββοοϊαϊβα σι ἴμθτα Ῥῃθπο- 
τηθηᾷ Κη ἔλροτα τθοοσἂβ Ὀο]οπρίηρ' ἰο {86 ἰηΐοτναὶ θούσγθοῃ. ὙΤΠ18 
ΤΩΔΥ δοοοπηῦ Ὁ βοῖὴθ αὖ ἰβθαβύ οἵ 1π6 ραγ ου] 18 Ἀρρθαυῖηρ τὰ {86 
ῬοοΚΒ ψ  ϊοῖ πον [Ὁ]Πονν {π6 Ῥαπίαίθθαοι 1π ὑμ6 οαπομῖοδὶ [18ύ. 

ὅ. ὙΒΘΙΘ 185 πὸ ροοᾶ τϑᾶβοὴ (ὉΣ Βρροβίῃηρ {μδὺ {86 δαύμπου οὗ 188 
ῬοΟΙΚ οὗ Φοββυα υϑεα {π6 σπυϊίθη Ῥοπίδίθαο, 11 [86 ποίαν! οῃ8 
διηᾶ ΔἸ] βῖοηβ δἀδυασοᾶ ἴον {π18 ρῬαγθοβα ἃῖΘ. πυρδίογυ, 88 ν7}}} ΔΡῥ δῦ 
Ποιθαῖίοσυ. [|« τϑίδσθποθ ἰοὸ {86 οἶμον δἰβίοσϊοαὶ Ὀοοκβ, {Π6 10 ργθϑαρ- 
Ῥοβίπρ' {π6 οχἰβίαποα οὔ {μ6 Ῥϑμίαϊθιοι ἀοθβ ποὺ ΡΥ ἰπδῦ 10 νγὰϑ 
σγϊ θη Ὁ. Μόοβθ8, Οὐ 80 ΘΑΥΥ 5 18 ὕτωθ. 4.8 {016 ἀο68 ἐδ6 αἰϊοφοά 
οἰἀβϑί ρσορβοί, Ορδάϊδμ, (Η ἄνογηῖοκ, [Κ 61], (αβραγ1,} ργονϑ [6 Μοβαῖο 
οοπηροβιίοθ. ὙΠῸ δαγ]!θδύ Ῥβδίτηβ αἷβο, θυθὴ οουά Π6Ὺ Ὀ8 85061- 
ἰαϊπ6α, ἃγ6 οὗ πὸ 86 ἰπ {86 ἀιρυχμηθηῦ. (σδηίηρ' ὑπ γθίοσθ ὅμ6 ρϑὺ- 
ὉἰΠΘΠΟΥ͂ οὗ ἃ}} {π6 811 ϑοηβ δοουτηυ]αίοα ὈῪ Ηδπρσβίθηθετρ᾽ δηα οὔ Γ8, 
ἘΠΟΥ 16 οὗ πὸ ἃνδὶὶ ἴπ τηβκίηρ [88 Μοβαΐο οὐρῖπ οὔ [π6 Ῥαπίαίθαοι 
ῬΙΟΌΔΡ]6, Ἔχοθρὺ ᾿η4θ68, [πο86 1ῃ. {86 ῬοοΙς οὗ Φοβῇυδ, ποῖ ΡῸ αν ἴο 

δ 566. Ηβνοτηῖο κ᾿ 5 ἘΠπΙ οἷς. ἴ, 2.: Ηδηρβίθηθοτρ Β Αὐτπουῖῖο ἄο5. Ῥοπίδίοπομοϑ, γο]8. 1. 

δηά 11. ; Κι 6}}}5 ἘΠη]οἰΐς, 8ὶ 84, Ρ. 132, εἰ δεφᾳ.; ὨΘΠ 250} 8 Οὐθ 6518, Ρ. 8. εἕ βθᾳῃ. 

δον Ὁ 
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ῥόον 10 οπ ἠΐβ νον οἵ {π6 {ἴτηθ στ πθη {Π6 Ἰαὐίου νγὰβ υυϊ θη, Ὀαὺ 8.6 
ΘαΌΆ}}ν Ἰγτοὶοναπῦ 85 Ἐμ6 σϑϑῦ οἡ {π6 ἀββυτηρίιοῃ οὗ 108 δογγϑοΐ ἀδίθ. 

ΥγΥῦε ἀδορατὺ ἔγομι {π6 Ἀυροίμ 6515 οἵ 1) 6] 1 Ζβοῖ 1η τοϊδίζοη ἰοὸ {ῃ6 
Π] ομονἱβύ, ἔοσ 1 4065 πού 8|1οὁν οἵ ἃ βυ ΠΟΙ ΘΠ Ἰοηρ' ᾿Ἰπΐοτναὶ θούπθθῃ 
πὰ πᾷ {86 ἘΠ]ΟΒΙδύ, Βοίῃ σψτούθ ᾿Ἱπαορομαθηίν,---ονν Ἰοπρ' ἀραῦΐ ἴῃ 
Ροϊπί οὗἉ ἴπιθ οσαπηοῦ 6 δβδοουίϊδιϊηθα, ῬΥΟΌΔΟΪΥ ομο Βυπαγθα Ὑ 6818 δὲ 
Ἰοαβύ Ἰπίουνοηθθᾶ. Τῆα “6 μονιβῦ ΤΔΥ πᾶν τυ θη ἴπ {86 ἐπα οὗ [86 
πᾶρο5; ψἘ16 1π6 ἘΠοΒΙβὺ νγὰ8 ἴῃ. {π6 ἴπτηθ οὗ οβῆυθα. Ὑ6 ἀο ποΐ 
ΒΌΡΡοΒΘ ὑμαῦ οἰμοῦ ἀοσαμηθηῦ νγὰ8 τηποῖ τϑϑᾶ, ΟΥ̓ οἰγομίαίοα ἃ5. Ὑγ6 
Βμου]ᾶ ΠΟ βᾶῦ. Α Κηοσίθαρθο οἵἨ {86 ὁπ οὐ [86 οὔδμεν τυσϑδύ Ὠδνὸ 
Ῥθθῃ οομῆπηρα ἴο ἃ [67 Ρϑύβοῃβ, ἴο ὑπο86 ψ0 δά ἰο ἀο νη ἐΠ6 ὁοοη- 
ἀποίϊπηρ; οἵ {86 ᾿νοΥβῃῖρ οὗ (ἀσοα πᾶ {πὸ αῇαιγβ οὔ [86 Ῥθορὶβ σϑῆθγα!!ν, 
ΤΠ ποὺ μαῦ {πον τοῦθ Κπόνῃ ἰὸ βοὴθ δέζοσ {π6ὺ πδᾶ δρρβαγβᾶ, 
δοοοσπίβ ἴῸγ [86 Δ᾽] ϑῖοπβ Τουπα ἰο ἐϊοῖγ σομίοτιἐβ τὰ [6 δαυ]θδῦ βα0- 
ΟΘΘαΙπρ' ἰβίουϊοαὶ ὈοΟΪκ8, (Ὁ 4}1} αὖ Ἰθαδὺ ἐπαῦ τ ροσπαπὸ: δπᾶ 1 
{πθγ6 Ὀ6 βρθοϊῆο τϑίθσθποθβ ἰο {86 Ῥαηίαίθιαο ἃ8 ἃ τυγίξΐθγη ὙΓ80]6, 
ἴῃ [8056 ὈοοΪκβ, ἔΠ6ΘῪ ΤΩ ΔΥ Ῥγοσθθα ἔτοπὶ ομ6 10 1ϊνεα Ἰοπρ δου 186 
δυθηΐβ ἀθβουιροα 1π ποῖ ΟΟΟυχΥΘα, ΟΥ 816 Ῥυοοίβ ὑπαῦ ἢ6 ψυούθ ἰδίου 
{μη {πὸ Ῥοηίαίθιοῃ 1056}. Βαῦ ἔδυ 1 δὴν βυοῖ γϑυρα] τϑίθυθ ΠΟΘ 5 
ΟΟΟΘΌΓ. 

Βυὺ 10 τᾶν 6 δϑβὶςϑα, 1 {π6 ἘΠΟΙ β6 πεϊίθυ οοιαρ!]6α Ὠ15 ἀοου- 
τηθηῦ 850 ΘΑΙΥ 88 ὁ οβῃθδ᾽Β {πη6, δηά [μ6 «6 μονιδῦ σσοίθ ἴῃ {86 ρουϊοα 
οὗ (86 πᾶσο8, μον 15 1ὖὺ ἴο Ὀ6 Θσχρὶαϊπϑᾶ {παῦ {86 ἘΠο τ ἀοουχηθηΐ 
οοηΐθηβ ᾿πα]οδ ]οη8 οὗ {86 ἔϊτὴθ αἰτοσ {86 ἀθαίῃ οὗ οβίυδ, δηα {86 
Θχραυϊδίοῃ οὗ {π6 (ὑδηδαπιΐαθβ ἔγοιη Ῥαϊοϑίδμο (1μονῖ. συλ], 28,), δρᾶ 
{πὸ ἩδφΡγαϊβιαρ οἵ [86 ἰαπα (6 6ῃ. ΣΧ]. 1δ.), ἀῃὰ ἴῃ {π6 ἔτη οὗἁ {Π6 
Κίηρϑ ἢ (θη. χχχνὶ, 31.) [πὶ [1|τ6 τρδημου, [86 « Θονιδὺ μᾶ8 ἴῃ Ἠ18 
ἀοουμηθηῦ ἃ8 ΠΟ 85. ΠΏΡΙΙ65 ὑμαῦ [ῃΠ6 (ὐἀπδδηϊίοβ αἃ Ὀδθη οχ- 
ΡῬ6116α ἔτοιὰ Ῥαϊοθμα (( 6η. ΧΙ. 7.}), δηα (Παῦὺ {π6 ἴτὴ6 οὗἉ ὑπὸ ὁ παρθ8 
νγὰβ ραβδί. (Νύμρ. Χχχιϊ. 41. οοΡ. παρ χ. 4.) Τῆθβο ποίζοθβ ἴῃ 
{π6 ΤΌ]ΟΒΙδύιο δηα ἐ Θμον βίο βοοίζοῃβ υθβρϑοῦνυ ἤᾶνα Ὀθ 6 τιβ6α ἴο 
ἀοίογγλῖμα {86 ἀαΐοβ οἵ (πΠ6 ὑνγο ραῦίβι Βυΐῦ {815 τηοᾶθ οἵ ρτχοοῖ 15 ῃγθ- 
ΟΔΥΙΟῸΒ, ὉΠ|658 τ οοὐ]Ἱα 6 ββονῃ ὑμαὺ {π6 «μον βίο ρογίίοη μὰ 
Ῥθθη ἱποουρογαίθα στ ἴμ6 ἘΠ]ΟΠΙβίο οπ6 Ἰτητηθαϊδίο! νυ δέου τ ν᾽ 
ττιίθῃ, ψιουῦύ ΔἸ οσαύοη Ὀθῖηρ' τηδα6 1ῃ {86 ο]646 Γ᾽ ρατί, δῃα νγιϊμουῦ 
Ἰπ ογροϊαίΐοη. Φο [ἈΓ ΠΟΥ ΘΥΟΥ ἔγοσα {μαὺ Ὀοῖπρ ἃ ῬγΟΌΔΌ]6 {μην 
{86 τ νγὰβ ἃ 18] ψυιοῦ 0 τοϊουομοά, δα θα ἰο, πα νυ οΟυθΒ! Υ ̓ ηΐο- 
ΡῬοϊαίβα Ροίῃ. Νοῦ τπηὉ}} 815 ἀΔὺ ψὰβ {86 Ῥοπίαϊουοι 1ῃ. 118 ργοβοηΐ 
βίαϊθβ. Ιύ 15 Π|ΙΚΟΙν ὑμαὺ 86 ραββαᾶρθθ πούθ δῃηα ὑμούθ τ ῃϊοἢ βθθῖὰ ἴο 
Ὀγησ ἀἄονῃ {Ππ6 Θοτηροβιίίο ἰο {π6 {πη οὗὁἨ [86 Κιῃρβ Ἴγοσ ᾿ηβοσίθα 
Ὀγ {118 γϑνυῖβού. ὟὙγ8 βῃου]ὰ τϑίθσ. ἰο δῖ 41] {πΠ6 ρδοθβ ὑμπαΐ ἀπϑαὰ]- 
γΟ ΘΔ ΠΥ ᾿ΔΡΙΥ {86 δχραυϊβίοη οὐ [86 (ὑδηδδηϊίοβ ἔσο {μ6 Ἰαπᾶ οὗ ῥχο- 
Τηῖ86 δηα {ῃη6 Θχϊβίθποθ οὗ Κίηρθ, 85 ἴῃ (6ῃ. ΧΙ]. θ., χχαχυὶ. 51., μοί υ 
ὑπο γ᾽ ὈοΙοπρ' πον ἰο {π6 ΤΠ] Ἰδίϊο οὐ δ μονιϑίϊο ἀοουτηθηΐθ, ΗΘ 80 
ΠΥ δηα ΠηΔ]ΠΥ οομρΙοίοα {μ6 Ῥϑηίαύθαοῃ Πἰνϑᾶὰ 1π {86 ἅπιθ οὗ [Π6 
Κἴησβ, οἵ 588] οὐ ᾿ϑανια ρουθαρβ, 45. 5 0ἢ Ἰαΐου ποίοοβ βΒῆονγ, [π{}18 
ΤΒΏΤΙΘΥ γι ΟΠ ΤἝΟΘΟΠΟΙ]6 ΒΟΙῚ6 Οὗ (86 τοίθγθμοοβ ἴῃ ὕπ6 Ἰδίθυ. ῬΟΟΪΚΒ 
ΘΟἸ]]Θοίθα Ργ Ἡδηρβίθηροτρ' δῇ Ἡβνογηῖοκ τι ἢ ΘΑΥ]ΙΘΥ ΘΟΙΏρΟΒΙ- 
ΟΣ. οὗὨ {π6 ὕνχγο Ῥυϊποῖραὶ ἀοουχμηθηΐβ οοταροβίηρ' {π6 Ῥοπίδίθαοι ἴῃ 108 
Ῥγθβϑηὺ βίαίθ. Μδην οὗ {π611, ΠΟΥΓΘΥΘΥ, ΤΘΥΘΙΥ ΒΠΟῊ ἃ {δ α 1018] 

3854 ; 



6352  7ηϊγοσμοξίοη, ἴο ἐΐο ΟΙαά Γορίαηιοηΐ,, 

Κπον]βάρα οἵ ἰατγ8 δπᾶ δυθηίΐβ 88 οἱ δ8 Μοβββ ἰμηβο!έ, ΟΥΠοσβ Δ1πἀδ 
ἴο ει θη τηϑηλοσ 8158 πιποὰὺ Ἰταρ] γίπρ {π6 ραϑῦ Θοτηροδιίζοη οὐ {Π6 
δηγα Ῥοηίαίθαο, ---- που ἠο θα ΟΓΟΠΟΙΑΥ ἡγ1οἢ ΜΟΒ65 ρομηθᾶ, ΟΥ 
1886 ἔδνν οὐμοὺ ραγίβ ψῃο Β6 4150 σσζοίθ, οὐ ο {Π6 τϑϑογβ ῇθποΘ 
{86 ἘΠ]Ο ἰδὲ δπᾶ Φ δ μονιβὺ ἄστον βοιηθ οὗ {π610 τηδύθ 8, ΟΥὁ ο {η6 ἘΠΟΒΙβύ 
ἀοουχμηθηΐ, οὐ {π6 6 μονῖβί οπθ6. ΝΌἢΘ πΘΟΘΒΒΆΓΠ]Υ 1ΠΡ0]168 Δ ΘΑ] ΘΥ 
οομαρΙοἴίοη οὗ {π6 Ῥοῃίαίθαοιι ἃ8 1ῦ ΠΟΥ͂ 18, ὑπᾶπ [86 {πλ6 οὗἨἁ {π6 Ετοὺ 
ΚιηρΈ, 

Αἴον {π6 τἸηροπίουβ ἱπνοϑισδίίοηι οἵ ΗῸρίθ]4, [π6 Δρρϑ!δύοῃ δὲρ- 
»ίογιθηξαγ ὨΥΡοΟίμ 6518 18 ΠΟΥ β6θὴ 0 Ὀδ6 Ἱπαρριόρταΐθ, Ὀθοδιβ [Π6 
δ μον ϑὺ ἀἸ βου ῖπρ' τροσα πηρογίαηξ [μη ΒΙΩΡΙΥ ΤΥ 18} ἃ Κιπα οὗ 
ΔΡροπαϊχ ἰο {μπ6 ΕἸΟΒβο ἀοουμηθπί. Ηδ στοίθ Ἱπάθρθη θην δπά 
ἢ ἃ αἰβογοπί ομ]θοῦ. 8. ργϑίοσ {π6 πῖαρ Ζ)οσμηιθηέαγῳ Ὦγ- 
Ῥοΐμοβὶβ 88 πηοϑὺ ρου πϑηΐ, πο ὑμπαῦ Ἰυβίϊοθ μ88 θθθη ἄοηθ ἴο {88 
“ ὁμονϊϑί. 

ὙΥῊΠ τοραγᾷ ἰοὸ ἐμ6 Ογγεοίαϊ]δαϊοη-ΠυροίβεοοὶΒ οἵ Ἐλπτα], 88 1)6- 
ἸΙΖΒΟ ΙΒ ἰθυη8 10, ΠΟΠΘ Β66ΠῚ5 ἰο μᾶνθ δαορίρα 1τὖὦ6. ΕΙΡΒΌΥ 80, [ὉΓ τ 
ΙΔ0Κ8 411 γουιϑι τ π4θ οΥὁἨΎ ῬγΟΌΔΌΙΠ1γ. Νοίβίηρ Ὀὰῦ δῇ Θχοθθβ οὗ 
ΒᾺ] ΘΟ ἀν οου]α μάνα 164 παὐ Βομ δι ὕο αἰνια6 [η6 Ῥαηίαξθαοι τηἴο 
ἔσαν ροτίίομβ οὗ ἀϊπογθπὺ ἀρ68, ἰο σβίοι {πΠ6 ΤΘαϊθυοπομπλϊϑύ, γγη0. 18 
Αἶβο βα1α ἰο θ6 Ημπᾶ] δαῖμον οἵ {π6 ῬοοΚ οὗ «“οβϑίαα Ὀϑ]οπρίηρ αὖ ἢγϑὺ 
ἴο ἰμ6 Ῥοπίαίθαοι, σαν 105 ἰαϑῦ ἔοση. ἀπά 10 18 ΒΌΓΡΙΙΒΙηρ ὕο 866 
ον Βα ἔχοβ {86 τοβρϑοίίνβ {τηθβ οὗ {π6 ἔοαν ρατίβ, Βα ρροβιίπρ ὑμαὺύ ἐλδ 
δοοῖ 0 ἐΐι6 (ουεπαηπέ, «ΠΟΙ 15. {π6 οἱ ἀοβῦ, νγὰβ συ θίθη τῷ {86 ἔτη οὗ 
ϑάμαβοι ἢ ἢ 
ΜδΗΥ μᾶγο ββονη ἰοὺ στθαῦ δηχίθίυ 0 δβοῦῖρθα {88 ΔανῃουβΠΡ οἵ 

ῬΟΟΚα ἴο νγ6}} Κποχῃ παηθα. Βυὺ 16 νϑιϊουβ Ὠἰβύουιοαὶ ἡ Ου 8, ΠΟῪ 
ἔουταίηρ' 8ῃ ἰῃίαργαὶ ραγὶ οὗἨ [μ8 οδποῃ, οδηποῦ ΡΟΒΒΙΟΙΥ 6 τϑίασσθα ἰὸ 
Κπονη ΡΘΥβοηΒ οἢ ἰδ στουπᾶ οὗἨ ϑχίθυμαὶ θυϊάθηοθ --- 1 1ῃ {Π|61} ΟΆ86 
γγ6 τηπϑῦ ραίμου ἔγοιῃ ᾿μύθυ μα] θυ! άβποθ 8]0π6 ἼἘπῸ {Π6 ψΥΓΘΥΒ ῥΓΌθα- 
ὈΠΥ ψοῦθ, ὑμογα 18. ΠῸ οδῖι8θ ἔου ργοοθθαϊηρ' αἴ ΘΥΘΠΠΥ 1π [86 οαξα οἵ 
1η6 Ῥεηϊΐαίθιιομ. Τύ 18 τὰ {παὐ ἐγδάϊοη πδ8. ὉΠ ΟΥΤΑΪΥ ἰοϑιμῆθα [ῸΓ 
[86 Μοραῖο δυϊμοσβμῖρ οὗ {π6 γε ἔνθ Ὀοοῖβ οὗ {π6 ΟἹά Ταβίδιηθηῦ: 
δυύ 1 ταΐοτπδὶ ονϊάθποθ ἄο ποῦ ἄρύθο τ τῦ, {Πογο 15 σοοα στουπά 1ῸΥ 
ἔουβακίηρ 179. Α ὑγαδιίοη οὗὨ {815 Κιπᾶ οδηποῦ Ὀ8 1 1411}1016, πη} 658 
οἰθαυυ οϑία ]15Π64 Ὀγ ΟἸγῖϑῦ ἀπ [ἷβ ἀροβίϊθβ, 6 οἂπ δοοοιιηῦ [ῸΥ 
{π6 ἰγϑαϊ οι ἴῃ αὐδβύϊομ, θθοαιβα Μόοβαβ στοίθ {π6 βυῤρβίδῃηοθ οἵ {Π6 
Ῥρηίαίθαοῃ. Ηδποο τῃ6 ἐχάθη 18 ΡΟΡΌΪΑΙΥ οοτγοού. [{βοϊθηί1ῆο 
Ἐπϑοϊορυ ἀοίθοῦ ρατίβ ἐπαῦ ἀ1ἃ ποῦ ῥγοσθϑά ἔγοτα Μόοβββ, {π6 ὑγδα!οη 
ταδ Ὀ6 (6 Κ6Ὲ ἴῃ ἃ 86η86 οοῃδιδίθπὺ {μΥ 1, ἃ8 Ἰοηρ' 88 Μίοββϑ νγὰβ 
{86 δυίποῦ οὗ [86 τλογὰ] αν ἀπ {86 ἸοσἸδίαθοη τϑοογαθα ἴῃ {μ6 ΕΠ 
Ῥοοῖς. ὙΥ̓ΆΟΥΘ οχίθυηδὶ δηαᾶ Ἰπίθυτιαὶ ουιάθηοθ αἸβαρΎΘ6, 10 Μ}011} ἀβι! } 
6 ἔουπά {μαὖὺ {π6 ἴὈττλον βμου]ά σῖγα νγαγ. 50 1ὖ Πᾶ8 Ὀ6θῃ ἴῃ {116 
φαοδβίίοη Ὀοΐοτο 8. ΤῊΘ πύου δ] ϑυιάθμοθ ἢδ8 ΤΑΙΥΪῪ οαυβοά ἃ ργθαΐ 
τη! Ποδίϊοῃ οὐ αἰτοσαίίοῃ ἴῃ {π6 δίπουν οἵ {π6 οχίθσμαὶ. Ἰηβρῖτα- 
ἄοῃ ἄορϑ ποὺ βιαπα οὐ [811 1 οογίαϊ ἢ ΠΘΙΏ6Β; ἃ8 5016 ψου]α Ἰ6Δα ὰ8 
ἴο ΒΌΡροβο 1 ἄοβϑ, ἔγοτη {π6 11π6 οὐ ἀγριιπιθηῦ {Π6ΥῪ Ραγβαθ. «οβθδ 
ὙΓΔΒ ἸΠΒΡΙΤΘΩ͂ α8. 078}} ἃ Μοβθβ. 830 νὰβ Ε]θαζαῦ. 50 ὙΘΓΘ. ΤΔΗΥ͂ 
Οἴμουβ ΨΏΟΒΘ ΠΔΠΊΘΒ. 176 Τ]ΔΥῪ ποῦ ΚΟΥ͂. [1ὑ 18 Ἰηοοττϑοῦ ἴο ΒΌΡΡΟΞΘ 

Δ 566 Εγα]᾽ 5 Αθβομίοδιίο 465. ἽΌΙΚΕ5 Ιϑγϑοὶ, νο]Ἱ, 1, 



Οἡ δε Βοοΐ 9} «οξἤπα, 639 

Ἐπαΐ ΟὨΪΥ Ῥουβοὴβ ψ8Ὸ στούθ ὈΟΟ ΚΒ ργθβογυϑα ἴῃ ὑπ6 ὀΆποη ψγογὸ ἴη- 

Βρ[Γ64, Απᾷ 1Ὁ 18 ΘαΌΔΙΠΥ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ ὕ0 ἀΒΒΌΤΩΘ ὑμαῦ {Πμ6 } σού ᾿ηϑρίτϑᾶ 

88 τογίίογς, ποὺ ἃ5 ὑβθομοῦβ ΟΥὨ ΤΟΙ ΘΊΟΙΒ ΤΟΙ ΟΘΠΟΙΆΜγ, [0 15 τὰ {μαῦ 

ΒΟ ῬΟΒΒΘΒθθα ἃ ἰαΓΡῸΙ ΤΠ] ΘΑΒΌΓΘ οὗ ἐμ6 ϑριτιῖ οὗ (ἀοα ἰμαη οὐμοτβ : {Π6 

ῬΒδποιηθηᾶ οὗ {86 ῬΟΟΚΒ ἐμπϑηιβοῖνοθ ουιθθο ἐῃαῦ ᾿ηϑριταύοη μεα ἀ- 

9765. ΑἸ] {86 νυιθβ 66 ποῦ ΘΠ Πρ ίοπθα ἰο {86 βαπλθ ὀχίθηΐ, 

Ἤδηρσοδ τπγχὰ ἄο ποὺ βοϊΐονα ἐμαῦ 1π6 δου οὐ οὐ 11 οὗ [86 Ῥεη- 

ἰαϊϑαοα 15 Ἰοβδβαηθᾶ Ὀγ τορυσιδίτηρ {6 Μοβαῖο δυύμουβῃῖρ οἵ ἰμ6 Ἡγδὺ 

ἴουν Ῥοοῖκβ, τ ΒοΠη6 Ἱπηρογίαηΐ δβχοθρίίζοηβ. [Ε ῸΠΘ6 ΟΥ̓́ΠΙΟΥΘ ΨΥ ΘΙΒ 

Ὑ6Γ6 οηρίου θα ἀροὰ δοτα, ὙὮΥ Ποῦ] ἤθ οΥ ἐΐεψ τιοῦ ἤδνθ ροββθββθα 

[86 ϑριτ οὗ αοα 1 [ῆγθΘ οὐ ΤΌΤ Ῥϑύβομβ οοἸ]θοίθᾷ δηα ἀϊροϑίοα 

{μ6 ταϑίου 815, ΘΙ ΟΥ Πρ; Βοίῃ οὐ!) ἰτδαιίίοι δηα ψειύζοῃ ἀοουμαθηΐϑ, 

ὙὮΥ 5μου]ᾶ {ποὺ ποῦ μᾶνθ ἄοπμθ 80 ὑπᾶθὺ [Π6 ΒΆΠη6 αἰνιηθ βαροτῖη- 

ἰοπάσθποο ποῦ Μοβοβ Εἰτηβοὶ τὺ μ6 βυρροξοᾶ ἴο αν οιαρίουθᾶν 

ΤῊΘ δαϊβου εν οἵ {π6 Ῥαπίαίθαοα 18 ποὺ 1ῃ ἐμ ᾿θαβὺ ἱπιραῖγθά, 88 ἔατ' 
88 ἯΘ οδῃ 866, ὈΥ͂ {μ6 ὙΙΘῪῊ ΠΟΥ͂ ἰδίζθη οὗ 108 δα πουβῃρ. 6 ῬΟΟΪΚΘ 

οοηίαϊῃ 86 {τπ6 πδιγαίνοθ, 85 οοχγϑοῦ βίαίθιηθηΐβ, 85 βαουθα ἃ οδδ- 

γϑοῖϑυ, 85 ὕπο μου] μανο ἄομθ οη 188 Ἀγροίμοβὶβ οὗ {π6ὶῖ Μόοβδὶο 
οομαροβί ἴοπ, 1 ἀϊνίπα δυίμουΥ Ὀ6 οἰδϊγτηθα ἔοτ [μ6πὰ Ὀθόθαβο ΜΟΒῸΒ 

στοίο {μοιὰ, ἀἰνίπα δαύμογιύν μου ]α αἶβο μ6 οἱαϊτηβα ἴον ὑπθτα Ὀθοδιιβθ 

(867 γγοῦ ψυϊ θη δέον μἷπὶ ΟΥ̓ ὈΠΊΚΠΟΥΙ. ΡΘΥΒΟΠΒ, ἃπα ἰγθαβαγθα ἀρ 

85 580 64 τϑοογᾶβ ΕΥ̓ ΡΙΌΡ μοΐβ ἃ8 Ὑ76}} 8δ5. Ῥυϊθδίβιυ ΤΏΘΥ ΜΌΓ6 00Π- 

βἰἀογοάᾶ ἃ {1 {π|π| ππθιλοσαὶ οὗἁ πη68 πα ουθπῦβ ὉΤΙΟΥ ἴο 8πα οοηΐθια- 
ῬοΓΆΠΘΟΙΙΒ γι ΜΟΒ6Β. 

ΟΗΑΡ. 117. 

σΟβΗσα. 

ΤῊΞ Ὀοοῖς οὗ Φουα, ψ Ἀ1ΟΒ ᾿πυτηθαϊαίο! γ᾽ ΤΌ] 5 ὑπὸ ῬΡοηἑαίθαο, 15 
50 οΔ]ΠΠ6α Ῥδοδυβο 1 ἀθβουῦῖθθβ (ῃΠ8 δυθηΐβ 1ὴ ὙὙΠ1Οἢ ἐοβῆθδ {86 βοὴ οὗ 
Νία ρμουζοσιαθα ἃ ἰθαιηρ ρατύ. [ύ Θογαμαθηοθβ χιῦμ {π6 ποσὰ "ΠῸ), 
απὰ ἐξ μαρρθηοά, ΘΟ Θ 1Ὁ τοᾶὺ Ὧ6 τοραταθα 88 8. ΘΟ πίοι οὗὨ [6 
Ῥαπίφίοιοη. Βαρίηπίπηρ πιῦι {πμ6 ἀθαίῃ οἵ Μοβββ, 1Ὁ παιγαίθβ {86 
οομαποϑύ οὐ Οδηδαπ ὑπᾶον {μ6 ΘΔ ἀογβῃῖρ οἵ «οβλαα, {Π6 δα βαθατιθηΐ 
αἰνιβίοι οὐ πο ἰδμᾶ ἀυαοπρ' {86 ὑσοῖνθ ἐγ1068, ΔΡΎΘΘΘΌΪν ἰοὸ {π6 ἀἰνὴπθ 
ΔΥΤΘΏΘΘΙΩΘΙΐΒ Θοιηχηη]οδοα ἰο Μόοβθϑ, ἃπα {π6 Θβίβ!βῃπηθηύ οὗὨ {π6 
76 ἰβ ομυγοῖ ἴα 10, {Ππ8 οογουϊηρ' ἃ ΡΘΥΙΟα τϑϑοβίηρ ἰο (86 ἀοαίῃ οἱ 
2] ο58π8. Ηδηοθ [Ὁ ΘΟΙΩΡΙΙΒ6Β {86 βίον οἵὗὁἨἉ δρουῦύ διτΟΥ γϑαγ8, ποῦ 
βουθηίθθῃ 88 βοῖὴβ βᾶνθ ΒΌρΡρΟΒΘα. 
ΤῊ Ῥοοϊκ ταᾶὺ Ὀ6 ἀϊν! θα τηἴο ἴπγθθ ρατὶβ :- 
Τ. Α παιταίϊνα οὗ {μ6 οοπααδβί οὗ {π6 Ἰ6πά. (1.---- ΧΙ.) 
11. ΤΈΘ ἀϊνϊβίοη οὔ ἐμ οοπᾳαογοα 14π6, ᾿ποϊυαϊπρ' [Π6 ραΓῚΒ ποῦ γοὶ 

δοαυϊγοά, (ΧῊ1.---- χχΊ!.) 
ΠΙ. ΤῊ 1αϑὺ δἀάγϑββοβ οὐ Φόβμια ἐο 6 Ῥ60016, 818 ἀθαίῃ, δηᾷ {παύ 

οὗ Ε]θαζαν. (χχῖ. χχῖν.) ᾿ 
ΤΉΘΒ6 τηδὺ 6 Βα θαϊγ!46α 1 {[Π6 [Ὁ]Π]ΠΟνσίτρ᾽ ΤΛΔΠΠΘΥ : 1. --- 1. (41] οὗ 

 οβηυα ἰο Ὀ6 1οϑ ον οὗ [μ6 ῬΡ6ορὶθ δα 15 δοιῃσηδη 8. ἐοὸ [86 ὕνεῖνο 
ἐτῖθ65 ἰο Ῥγβραιβ ὑβϑιηβοὶνοβ ἔοσ ὑπ6 δῃίουρσῖβθ Ὀθίογθ {μϑτω. (οἢ. 1.) 
2. Ηΐβ βεπάϊηρ οαὖ οὗ {μ6 Βρῖϑβ ἰο Ὀτῖπρ' θΔ 0 Κ δῇ δοοοπηύ οὗἉ {Ππ8 ΟἸἵγ οὗ 



θ324 Τωαϊγοάμοίίοη, ἰο ἐιο Οἷα ρείαηιοηΐ. 

“Φοτίομο, [6 τϊγδουϊουβ ρᾶββαρο οὐδοῦ “ογάδπ, οσθοοῃ οὗ τηθτογίαϊ 
βύοπϑϑ, ἔπ δποδιηρτηθηῦ δὖ 6Ἴ1σ8], {Π6 ΟΤΟ ΤΟΙ ΒΙΟἢ. Οὗ {Π6 Ῥ600]6, ἀπῇ 
{Ποῖν οοἸοὈταίίζοπ οὐ 6 ρϑββουϑγ. (11.---νὶ 12.) 8. Ἰὰποουταροηηθπΐ οὗ 
Φόοβῆυα ὈΥ͂ 8π Δηρ6 1 ψ0 Δρρβαγϑβᾶ ἰο δῖπη, {π6 οαρίπτα οὔ “ ϑύῖομο ἀπά 
οὐ ΑἹ, [86 φθ!ῖο τραᾶϊπρ οὗ {π6 ἴὰν οὗ Μοβοθβ οα Μουπύ Ἐραὶ, 
(νυν. 18---ν 1.) 4. ΤῊ ρο] 6 σομ βἄογαου οἵ {π6 ΟἸΘομ 68. σι {86 
ΘΠ ἄτγοη οὐ [5γ86], πΠ6 γὰρ τι (86 οοπίραογαίοα (ὐαπαϑηϊ( 18 Κίηρβ 
αὖ ΟἼΡθομ, ἀμᾷ {π6 ἰδκίηρ' οὗ {86 βουϊογη ραγῦ οὗ (86 ἰΔη4. (ἸΧ. χ.) 
ὅ. ΤΠ6 ψαῦ ὙΠ (86 πογίμοτη (ὐαπδδηῖίθβ. (χ1.) 6. Α 1180 οἵ {86 οοπ- 
ἀαονθά Κιηρβ οὗ ὕδπδδη. (Χ11.) 

11.---1. Α σόποταὶ ἀἰϊνιβίοη οὗ (ὐδπδαῃ, οοπίδιπηρ' {πΠ6 αἴντη8 οοτα- 
ΤηΔηΩ ἴον {μ6 ραυϑοπ, τ δῃ δοοοππῦ οὗὨἨ {86 ρατγίβ ποὺ γϑῖ ἰβκβῃ, 
δηᾷ {86 ἀορατίμαθηὺ δβϑίσπθα ΡΥ Μοβοβ ἴο {π6 μα! οἰτδο οὗ Μαμπαββθῃ, 
(χ1.) 2... Α. ρδγῆοαϊαν Δρρουοητηθηῦ οὐὁἨ (ὑδμδδη δπιοπρ' {π6 {γ1068, 
ἱποϊαάίπσ {86 ροτίίοι οἵ (ἰαἰϑῦ, {πμ68 Ἰοῦ οὗ παι, οὗ ΕἸΡὨγαῖτα, δπὰ οὗ 
Μδηδββθῃ, (χῖν.---σν.) 8. Οοπηυδίϊοπ Οἔ 86 ἀϊδίσδαάοπ αὖ ΘΒΠ]ΟΉ, 
ἱποϊαάίπσ {16 ἰογυϊτουιθβ οὐὗἠἨ Βοη]απιῖπ, ϑιθάθοη, Ζοραΐοι, [ΒΒΔΟΠ ΔΓ, 
Αβμον, Ναρμίβ!, δά θ 8η. (συ. χῖχ) 4. ΤῊ δρροϊπίπηθηῦ οὗ {Π68 
οἰτἴ68 οὗ τοΐασο, δῃᾷ οὗ (μ6 Τμονιοα! οἰ0165. (Χχ. καὶ.) ὅ. ΤΏ αἰβτηῖδ5- 
Βίοη ἔτοτα {π6 οᾶταρ οὗ {π6 ὕτχο {1068 δπα [4] } γγ8ο βούι]6α οῃ {π6 οὐμοὺ 
546 οὗ “οτάδῃ, ἐμοῖν τοίατη, απα (86 ϑηβαούϊομβ δυιβίησ οαὖ οἵἨ {Π6 
οθοῦοη οὗ δὴ αἰΐαῦ ὁπ {μ6 Ῥογάρυβ οὗ ογάδῃ ἴῃ ἰοίςζθη οἵ {μϑῖγ οομ- 
τηπσπΐοη τι {86 ΟΠ] ἄτη οἵ [5γ86], (Χ σι.) 

7111.----1, Φορῃυδ δαἀ ἀγοβα ἰο {πμ6 [5γϑο] 65, ῃ τ ]Οἢ Π6 Του 5 {6 Ίὴ 
οὐ 186 στοαὶ θοπϑῆϊςβ τοοοϊνϑα ἔγροτα (σοά, δμα ὑτροβ {πθτὰ ὅο ΟὈΘα]6Ποθ. 
(αχῖ1.) 2. Ἠἰΐϊβ ἀγίῃρ' θάγϑεβ ἰο {πΠ6 Ῥθορῖβ, δῃὰ σϑῆθυαὶ οἵ {π6 
οογοηδηΐ δούνγθοαῃ {πθτὰ ἀμ (οά. (Χχῖν. 1---28,) 8. Τ6 ἀθδίῃ δηὰ 
Ἰαἰοσιηθηύ οὗ “οβῆπα, [86 θυσία] οἵ «οϑ ΡΒ θοπθ5, δηα ἐπα ἀβθαίῃ οὗ 
ἘΠΘΑΖαν {6 ΠΙΡῊ ρχϊοϑύ, (χχῖν. 29--- 8.) 
ΤῊ οὈή]οοῦ δπᾶ οπά οὗἩ {88 ϑηθτθ ὈΟΟΚ 18 ἰο βου {886 {81 βα] πο 88 

οὗ αοἄ ἴῃ Δ] ΒΠΤηρ 85. Ῥγομιῖβοβ (0 {86 ραίγδυοῆβ, ὈΥ ἃ  ιἰβίου!οαὶ 
πατταΐοι οὗ (ῃ6 Ἰηᾶπηο 1 ἴῃ ΒΊΟΝ {π6 οουθηδηύ-Ῥ ΟΡ ]6 ἀπᾶϑῦ {Π6 
Ἰοδάουβθῖρ οἵ Φοβθαα σοπαπογθά ἀπ τϑοοινϑα ἔου' {πον ᾿ππουϊίαποθ {86 
Ιαπὰ οὗ (ῳδπαδθ. ((ὐομΡ. 1. 2---6., χχὶ. 48 ---4δ. ; 1 ουί. χχχ]. 7.) 

ΤῸ Ὧα85 Ὀθθι {μουρμῦ ὈΥ͂ ΒανουᾺ] τηοάθυῃ ΟΥἹΤ108, ἃ5. ΒΙΘοκ, Ἐν α]ά, 
ΘΙΒΒ ΘΙ, Ταοι, 6 ΥΥοὐία, ὕοη Τμϑπροσο, {μα ἐπ6 ῬοΟΟΙ οἵ «“οββπα 
ντὰ8 Οἰοβοῖν οοπποοίρα τι τπ6 Ῥοπίαύθιομ τη 105 οτἱρῖηθ. ΤῊ6 8518 
οὗ 1 να {π6 Ἐ]οΒίμ ἀοουτηθηΐ, ὙὙ᾽ ΒΙΟἢ αἰ5ὸ ἔοστηθά {π6 [οαπάδίοη οὗ 
186 Πτβὺ ἴον Ροοῖβ οὔ Μοβββ; {πᾶΐ ἀοουτηθηῦ μαυῖπρ' Θια γδοθα ποὺ 
Δ ΥΟΪν {86 ΘΑΙΘΥ ἰδίου, θαῦ πανηρ' γθδοη ἃ 8͵80 ἰο 86 δσοπαποϑύ οἵ 
Οδηδᾶπ πᾶ 105 ραυ πᾳ. «6 μουιβίιο δ᾽ οτηθηΐβ τηϑὺ 4180 Ὀ6 ἰτδορα ἴῃ 
τί, (μποπρἢ σα 4ο ποὲ {μ1πηἰς {πα ἐπ6 «Γ΄ ϑμον:βῦ ΠΙτηβθ! τ 88 [6 Ῥϑύβοῃ 
ΜΠ0 οοταρ]οίρᾷ 106. Αοοογαϊπρ ἰο {818 υἱοῦ Ὁ 85 ΔΙ ΔΒ ἴῃ ἃ οοτίδί ἢ 
Β6η86 1Π πη ίο γ οοπηθοίθα σγἢ {86 [μα οὐ Ζογαῆ. [ᾧ ἈΡρθαγβ ἰὸ 
Ὁ5 {παῦ 10 15 ποῦ ἀἰβίοα] ἐο ἀοιδοῦ τη {μ6 οοῖς Ὀοίογθ τι ἰγαθοβ οὐ {868 

᾿Ρυϊαλϊνο ΕἸΟΜῖτα ἀοουμηοπέ, ἂπά βαρβθαπθηΐ Δα: οπβ (0 10, ἃ8. τν6}} 
8.8 ἸητοΓρο]αϊΐομβ. ὙΤ86 «6 Πονιβῦ τλΟΒΌΥ ἈΡΡΘαΥΒ ἴῃ {886 βγβῦ ὕνῖνθ 
Οπαρίϑεβ ; {π6 ΕΠ]ΠοΒΙβῦ ἴὰ [16 τϑιλδῖπθν, Ἱπουρἢ ἢ ἃ βίσοπρ' ᾿πΐθτυ- 
τηϊχέαγα οὐ Τομβονίβεις οἱοπιθπίθ, Ἐδαΐ (86 ὍΤΟΥΪΚ, ἃ5 ͵6 ΠΟῪ Πᾶνα 1, 
788 ΘΟΙΩΡΙ64 ἔγοτα σψαγῖοιβ ἀοοαμηθηῦβ μια5 θο6η ἸΠ οΥτοα ἔροπὶ {86 1[0]- 
Ἰονῖπο ΡΠ ΘΠΟΠΊΘΏ. 



ὉΟὴἡ ἐδ Βοοΐ 9 ῳοοῆια, ὁ ᾿68ὅ 

1. αυίουβ ἀἰβουθραποίθθ ἄρρθαν 1ῃ 10, ψῖοῖ 6 ή οὔΐθ δάάιραβ 
{{8 ἷ :---- 

ΤἼ6 σοπαασδβὲ δπᾷ δχ ϊγραίϊοη οὗ 411 {π6 (ὑδηδδηϊίθθ ἃ5 γ78]}} 88. ἐ}6 
οοοαραίϊοη οὗἩ [π6 δῃθγθ ἰαπα ἃγ βου 64 ἴο ΄οβιαδ (ΣΙ. 10 ---28,, ΧΗ, 
7.., χα. ; οοΙΏΡ. χχὶ. 48. ζζο., ΧΧΙΙ, 4.), ψ81011, Βουγ νυ Ὸσ, 18. β ΕἸ ΠρῚῪ 
οοηίγαιοίοα ὈΥῪ {π6 ΒυΓΥΘΥ σίνϑη οὗὨ {868 5.1} πποοπαῦογθα οουηίγυ ἴῃ 
ΧΙ, 1., ὅτο, (οΟμαρ. αἷ5ο συ. 14. ὅζο., χυῖ]. 8.. ΧΧΉΪ, ὄὅ, 12.). 

Υγ7γς ὈοΙονθ, τι 61] 5 δπα οὐϊοσβ, ὑπαῦ {818 Θομ χδαϊούοη 18. ΟὨΪΥ͂ 
δρραγθηῦ. ΤῊ6 ὈΟΟΙ [μὰβ ἃ σοπίϊπαθαά τοΐθυθηοθ ἴο {Ππ6 αἀινίηθ ῥγο- 
τηῖ868, ἴῃ {]Π]]Π1ηρ' τ Β1ο 8 οὐ οαυβοά {π6 (ὑδπαδηϊίθθ (0 6 βιηι θη 
Δηἃ Ἔχρο δᾶ ἔγομα {π6 ἰἸαπᾶ: τ 116 1Ὁ 18. 80 σϑιρλαγκοά, ἴπ τοϊαίϊομ ἴο 
{86 ἔαΐατο, {μαὺ (ὐδμδδηῖα6β 5.11 οομηπθα τῃ ῬοΟββοβϑίοη οἵ οἰδ685 δά 
Ἰοοϑ 168 μΘτ δηα {π6γ6, Ὀθοδαβθ, ὑπουρἢ 086 ΑἸΤΩ͂ Βδά ῥγομαιβθα 
{π6 Θηθτο Θχρυ βίοη οὗ {86 (ὑδηδδηῖθβ, μ6 πδα ποὺ Ὀγοϊαϊβϑα 1 ἰο Ὀ8 
βαδάθη ἃμα οομμρίοίθ δ οποθ, 116 ψογαβ τὰ {π6 111 ομδρίεγ 
934 νοῦβο ἴόστω {π6 βοϊαοη οἵ {π6 ἀμπουῦν, ““ 5ὸ “ οβαψ ἴοοὶς {Π6 
8016 απ, αοοογαϊΐϊπφ ἐο αἰ ἐμπαΐξ ἐΐ6 1,ογὰ βαϊά πο Μοδ65," [ῃ6 
«“ ῃοΐο ἰδ ᾽ Ῥεϊηρ' ἃ ῬορυΪΐΥ ρῆγαβθ Του 1688 βοὴ (ὐδηδδηϊίθβ 
καρ ουαὐ οὗ {6 νψὰῦ οἵ Φοβίυυς, Ροίακίηρ ἐμϑιιβοῖνοβ ὑο {Π610 ἴαβὺ- 
Π65868: 84 Δββαπηθά {π6 οἴδηβινο αἴδοσ {μ6 ἀθαίῃ οὐ {18 ἀθβύγου δυ. 
Ηδ οοπαυοτοᾶ 411 {πμ6 (ὑαπδδηϊίο5 μοπὶ π6 δποοιηίογθα, ὋΠΘ πηϊ- 
γ6 1881 Ἰδηριθρα 18 Ππιϊοα ἀπ οαρίαϊηθαί ὈΥ 1π6 ποίϊοθϑ βἰβθύθγθ οὗ 
ὈΙδοθβ δηᾷ {γ1068 511} ἀμβαραπθᾶ : Ὀαΐ 10 15 πού οοπέγασϊοίθά. 

ΤΟΙ͂Ο 8 ἃ ἀἰβουθρᾶπου Ὀούχθοῃ χ. 86, 88,, χὶ. 21., ΏΘΙ6 1ῦ 15 γ6- 
Ἰαϊοα {μῶὺ ΗοΌτοι πᾶ 1) 601 τ τθ οοπαποιϑα, δηα {π6 Απακίτα ουΐ 
οἵ ἴστοια {86 τηουῃίαδϊπϑ, πα χῖν. 12., χν. 14. 17., δοιηρασθα τ} ἢ 
πᾶρα68 1. 10, 11., ὙΒοΥο ὅ͵16 566 {παὖ αὖ {μ86 ραν οη. οὗὨ {6 Ἰαπᾶ {π8 
Απαϊκίτη 6 Υ6 ἀρσϑ]η ἸῺ ῬΟΒΒΘΒΒΙΟῚ. ΟΥ̓ {Π656 ΟἸὉ165, δηα 6.6 ποὺ τοοίοα 
οὐ {111 ἴον “ οβδβ ἀρδίῃ. 

αιΐουβ γρρ 165 πᾶν ὈθΘη οἴνοη ο {π18 ΕΥ̓ Κορηῖρ, ΘΙ ΒΠ611Π, 
Ἡ νουπῖοκ, δα Καὶ]. Ἡβνοσπιοῖς 8 {μιηῖκ5, [Παῦ ΔΙ͂ΟΣ «᾽οβῆμα ἰοοὶς 
ἩδΡτοη δηα Το ῖγ, 6 ἄτονο θδοῖκ {π6 Απακίτα ἰο {ἢ6 τηουηίαιηβ : 
Ρμαὺ {ὑμαῦ {πὸ Ἰαὐΐοε σοῦ ΟΥ̓ ΠΟ τλθᾶη8 ἀοβίγογθα, (ὑδ]θῦ τϑοοϊνϑα 
Ἡ Ρτοι ἰοναγθ {π6 ο]ο86 οὗ “οβμσαβ 1π6; γοῦ ἐπ6 σγ0]6 τηοὰπηΐδ! 
ἀιδυτιοῦ τγαβ ποῦ ἔγϑο ἔγοσα {μ6 Απιακη. ΤΉΘΥ Ἰγοῦο ἴῃ ῬΟΒΒΘββῖοη. Οὗ 
βίτομρ' Ῥίδο68, Θη8 ΟὨΪΥ͂ αἰθου {8656 σεῦ ἰδϑη ἔγοτη ὕμθγα οου]ὰ {Π6Υ̓ 
Ὀδ6 βαἱὰ ἴο ὃ6 {11 οοπαποσθᾶ, Α νγᾶῦ Ὀθρϑη ΔΟΟΟΓΑΙΠΡῚΥ 1 [ΏΥγ66 
ρονουία] ἐτῖθ68. οἵ Απακίπι, ὑμῖοῦ πτὰβ οοπάποίοα ὈΥ «Γπἀδῃ ἀπά 
Ολ]6 Ὁ δέου Φοβῃυδε ἀθίῃβ. ΤῊᾺΒ 10 15 τηδϊηΐαϊποα ὑπαῦ 0Π6 ὁπ6 ὁοη- 
ααοβύ τγὰϑ ραγίϊαϊ, ἰϑανίπρ' ΤΌΘ ΤῸΓ ἃπούμον ἴμεν «οβδβ ὔχτηθ, συ μιοἢ 
γγ.ὲ5 πη] δῃᾷ τοία], Τμ6 Βο] 05. ΡΥΟΡροΟΒθα 15 πού ᾿ργΟ 8016. 

ΤΉΘΥΘ 18 αἶβὸ ἃ ἀἰβούθρθμου Ὀούνγθθῃ χὶ!. 10, 12. 16. 21. 28., δοοοχά- 
ἴηρ ἰο τ βίοι {πὸ Κίηρβ οὗἩ Φ6γυβαίθιη, αϑΖορ, Βϑίμοὶ, Μερίααο, πὰ 
ΤΣ ποτα βϑυαϊ θα ὈΥ “οβμθδ, ἀηᾶ χν. 68, Οὐτηρατο ὁ παρ. 1. 21., οΒῇ. 
χυὶ. 10., πᾶσ΄ 1. 29. 22., 05}. χυὶ!, 12., “παρ; 1. 27. ΜΏΘΓο {8656 
Οἰ1168 τοιμαϊπρα 1π {Π6 μαηάδ οὗ {π6 (ὑδπδδῃῖίεβ. ᾿ 
Α ἀϊδυϊποίϊΐοῃ βῃοι]ᾶ θ6 πιϑάθ Ὀούνγθοῃ βηεϊζίπο ἰδ6 ἀϊπσε ἀπ ἐαΐ- 

ἴπρ ἐπεῖν οἱξίοα, ἃ8. ᾿ὰΒ Ὀ66ῃπ οὐβουυϑα ὈΥ Κοβπῖρ, ὕ οη θηροτκο, δπὰ 

1. ἘΠη]εἰλαηρ,, ἃ. 5. τγ. Ρ. 291. 2 ἙΠη]οΙππρ᾽, Ρ. 168, 
8. ἙἘΠηΙ]οϊταηρ, 11, 1. ἢ. 19. 



6960 Ϊ]ηϊγοάμοϊίοι ἰο ἐδο Οἰά 7 εοίαηιθηξ. 

Κο]. Φοββυα βπιοία {μ6 ἰίησϑ, θα ἀϊά ποὺ ἰαἶκο [π6 οἰ[165. ἴθ 
οοηξοββ, βούουου, {μαῦ {π|8 οὐβογνυδίίΐου 15 βοδυ θυ οοπμϑιβίθην ἢ ἐμ 6 
ττογβ οὐ Ψοβῇ. χῖϊ. 7. ββρϑοίδι!ν, “ς σμῖοι Φοβιυδ ραν αηΐο {86 {γ10 68 
οὗ 1βγ86] Ὁ ἃ Ῥοβββββίοῃ. " 

Αορογᾶϊηρ ἰο 1. 6., χὶ. 28., χι, 7., ΧΙ ἢ. 1.. χῖν. 1---ὅ, 16 Ἔχρϑοῦ {παῦ 

αἴνον {π6 δοπαπαβϑὺ νγαβ οοιηρ[οίοᾶ [μ8 Ιαπᾶ βμοιά Ὀ6 ἀἸν!ἀοα Ῥτόοροτῦ- 

ἀοπαίοὶυ ἀπιοπρ' [π6 Τβγαθ 68: Ῥαὺ αἴτον {π6 {1068 οὗ «πἀάμ, Ερ]ι- 

ταῖτα, ἀπ {πὸ 6} ἰτῖθ6 οὗ Μαπαββθ παν τϑοοϊνϑα {π611 5Βμᾶγὸ (Χυ.-- 

χυἹ.), ἃ Ῥαῖβα ὁοουτβ ἱπ {π6 (65Κ οἵ ἀϊδιυ απ, ἐπγοσρ {μ6 βἰδοῖς- 

Ὧ6585 Οὗ [μ6 ῬΘορῖδ 88 15 8Π]Π6ρϑᾶ (χυ!!. 3.) 10 15 τοβυτηθά ΔΡΡΑΓΘΏΥ 1ῃ 

ΔΠΟΙΠΟΥ ΌΪ8ο6, δ ΒΈΠ08 (συ. 1., χῖχ. δ1.), δἀπᾶ {π6 Ῥγθοβαϊηρ' αἰβίαι- 

Βυΐϊοη 15 αἰτογοᾶ ἴῃ ναυτῖουβ ραγθυϊαγβ (χυ11. 11--- σῖχ. ὅ1.). Τὸ {818 
ἸΚ 611 γβρ 165 88 [0110 008 :--- 

Αἴἴον [86 οοπαααϑὺ οὗὨ {π8 Ιαπ δὴ δρρτοχίπιαία ἀϊνισῖοθ οὗ 10 ποά 

Ὀ66η τηδᾶβ ἰπΐο πἷμθ οὐ ἴδῃ ραγὺβ ἴοσ [π6 ρύγροβα οὗἨ ἀϊβισιραθοη ὉΥ͂ 

Ιού. Αἴὔον {ῃ15 {π6 ἐτῖδε ψμοβο Ἰοὺ μα Ὀδθθη ἀτανη θθρδῃ [0 ἰδ Κθ 

Ῥοββθββίοῃ οὗ 15 ἱππουϊίαποθ, Βαΐύ {π6 βϑυιθαθηῦ οἵ {Π|0 ΤΠτηϊ08 οὗ {Π6 

ἱπμουϊίαποο συ μἱοἢ Βα (4116 π το ϑδομ γα οου]Ἱᾶ ποῦ ΡῈ οββοιβα ἴπ ἃ 

θιν ἄλγβ. [Ὁ τϑαυϊγϑᾶ Ἰοπρον (ἴπι6, Δπα τγὰ5 ἔᾺ]}ν ἀθοιαθα ΠΥ ΟΣ 

ΟἾΪΥ αἶτου [86 ὑπῖρ6 μαᾶ ἐακθη ροββθβδίοῃ [ἢ {818 τϑηῃοῦ {Π|6 {1068 

οὗ ὅσαι, ΕΡΗταΐτα, απᾷ Μϑπαββθὰ θη ογθα βαοοθβδί νυ ὁπ {86 οοοα- 

Ῥαϊΐοη οὗ {ποὶν τοβρθοῖνθ ᾿ηπουϊίαποθβ ὙΥ̓Ά16 ΤΠΘΥ γεῦ8 γϑὺ Θη1- 

ΡΙογοᾶ ἴῃ [μ86 Ὀυβίποββ οὗ ἰακίησ ροβββββίοῃ, ὑπ6 θ]8οθ ἔοσ {86 τ 6 Υ- 

Π8616 νχαὰβ ἀδίθιταϊπϑᾶ, ἀπά {π6 δὺς νγὰβ Ὀ]αοθα δοοογἸΠΡῚΥ δὖ ΘΒΠΟΝ. 

ΤῊΪΒ πϑίυτα]ν ἰοοὶς [π6 8016 οαπρ {μ}Ππὸ0. Α.5 [86 ἕασύμον Δ] οραίοη 

Ὀγ ἰοὐ ῥτοοθοάρᾷ ἔμοτθ, [88 τουδδιπιηρ ὑγ1068 Θυνϊμοθα πὸ σγθϑδΐ ἄδδιτο Ὁ 

[ον βου 68 ἄν ϑ]]]ρ-Ὀ]Δ 668, ἰπ ΘΟηΒΘαΌΘη68 οὗὨ {Π6ῚΓ ῬΥΘΥ ΟῚ 11{6 ἀπά 

ΒΑ 185, ἃ8. Ὑ7611 ὧβ 0η8 ἔποῦ ἐπαῦ {π6 τοπιαϊπίπσ Οδπδαηῖύθ8 ἀρρθάγθα ἰῸ 

τϑαυΐγα οὗ ἐπθπὶ πιοῦθ οχογίΐοι ἀπά ορροβιίίοι πῃ ἃ [18 τῇ ἰθηΐξ 

Βοομιθᾶ ο 0811 ἔοτ ; ψ 8116 {86 5811] βαγνινίησ ο]α ᾿ηΠπδ ιαμ β οὗ {86 

ΘΟΙΠΟΥ Π84 Ὀθοη 80 Ορρτγθββϑᾶ ὈΥ γα {πα {π6 {1068 ἴῃ ἀπ Θ5.10 

οου]ᾷ ΠαγϊΥ (μῖηκ οὗ πιο δηποόυαποα ἔτοπὶ ἐπθη ῥγον! θα ὑπου ἀ1α 

ποῦ Ῥτοοσθοα ἴο ἜΘΧρ6] δπά τοοῦ {πϑιὰ οαὐ. Βαΐῦ «“οβίαα σου] ποῦ Δ||Ὸ ΨΚ 

{π6 τοδίζον ἰο σοϑῦ ἴῃ {Π18 βίαϊθ, δᾶ ὈΪδιηθα [π6 5] δοίζηθϑβ οἵ {Π|686 

{τῖδ68, Θομμτ δ ητηρ' ἐΠ6πὰ ἕο (αΚ6 τ] ΘΑΒΌΓΘΒ ἔογ {Π6 ξαγ 6 ἀἸβίΠ α ΟΣ, 

Ἦγ Ἰού. Απᾷ ποθ {π86 {τἴρα οἵὗἁἉ Φόββρῃ μα βχργθβββᾶ ἀἰββα ϑίβοιομ 

ὙΠῚῊ [Π6 ΘΔ 1π6885 οὐ 1[5 ᾿πμουϊίαποο, ταδ ϑϑίπρ: {πουθίῃ 105. ΘΟν Τα Γ108 

1ὴ τΤοϊαϊοη ἰο {πμ86 Οὐαπδδηϊο5 ὙΠῸ 5.1] για πιαῖη. {π8 Δ]]οὐΐθα 

του Ἰουυ, 9 οβμπδ τὺ μᾶγα ρογοοϊγοα {πεῦ 1 [16 «]]οἰταθηὺ πγο τ Θ0ῃ- 

παρᾶ πα οομμρΙοἰοα δοοοτάϊπρ' ἰο {π8 ἱποῖρ᾽θηῦ ἀρργοχίμηδίινα αἸβίτι- 

Ρυΐϊίοπ οὔ Ἰαῃ4, 5:1] στααΐθι ἀϊβοοπίοπί τοῖρἢξ ἃγῖββ ἀταοπρ' {86 τϑιρδῖη- 

ἴὴρ ὑπ1068, Βοοδβθ βολθ οὗ {ῃθτὴ δὖ ἰβαβϑὺ βῃου!ὰ Ῥυο Δ] ΥΘΟΘΊγ6 

Ἰοσα 1165 ἴῃ μοῦ {μ6 Οὐδπαδηϊίοβ που θ6. τοῦθ πυϊηθτουβ ἃπαᾶ 

Ρονοῦβα] μδη ἴῃ [μ8 ον οΥΥ οὗ ΕἸΡΗγαῖτα, ἀοοογάϊηρ]Υ 6 ΘΗ])01Π8 

{μαῦ Ὀοέοτα ρτοοθϑάϊαρ' ἴο οαντΥ οαὐ {ποῖ βατίμον, [8π6 τοιμαϊπίπο; ἰαπά 

ΒΗΘ] ΜῈ δοοιταίθ!Υ βαγνογοϑά, ἀἰν! 4 ἱπέο. βαυθη ἀἰβισιοίβ, δηά ἃ ἀθ- 

βουϊρίϊοι οὐ 1 Ἰαϊ4 θοίοτθ δῖπι, ἴὰ ογᾶον {παὐ {π6 ἱπά᾽νια δὶ Ῥογ 018 

τηῖσμς μ6 ἀἰδιυ θυ θα ὈΥ 1οὐ ἀπποπρ ἐπ6 βθυθὴ {τρ68. ΤΗ6 τϑϑα οἵ 

(Π|8 τηϑαβαγοπιοπξ τησϑὲ παν βῆοτγα {μα {Π6 ἰοΥ ΓΙ ΟΥΥ 16, αἴθον βαθ- 

ἰσϑοίλησ τῃ6 Ῥουτοηβ οὔ Δυθεῃ ἀμᾶ ΦΌβορῆ, τνα8 ἴοο 5γ28}} ἴῸΥ {06 
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τουηδ πο βαυθη ὑπ1068. [0 γγ88 4180 Ἰϑαπᾶ {παὺ {Π86 5μᾶτθ οὗ Ψυάδῃ 
γγ85 στυϑαΐθσ (μᾶπ {π6 ἐγ106 π5θα (χΙχ. 9.}; οπ ὙΒΙΟΝ δοοοιηΐ Ῥάτεϊα] 
αἰτογϑίομβ οὗ ταῦ μα θη ἄοπο δὖ [πᾳ Εγβὺ ἀἰβίτ αὐ! Ὀθοδμλθ π6- 
ὀδββᾶσυ. Βυΐ {μ6 ἰού οποθ ἰδκθῃ οο]α ποὺ Ὧ8 ἀθοϊαγθα Ἰηνα]α, 
βοϑοδαβο 1 νγαβ Ἰοοϊκβα ὉΡΟῚ 885 ἃ αἴ γ1Π6 ἀβοιβιοη ; δηα {ΠΥ ΘΙΌΥΘ ΤῸ ΠΟῪ 
αἰνίβίοη οὗ {86 δηξίγε σου ΣῪ διθοηρ {π6 οοἸ]θοῖγο {1065 οου]α Ό6 
ππαοτίακοη. Ηδθποθ τὸ ΟἰΠΘΥ ΓΟΒΟυΤΟΘ νγ88 [οἱ ἐΠμ8η ἰο ἰθᾶνθ ὑπ6 ὕνο 
{ῖδ65 ἴὰ 086 ραγίβ τ ΒΙΟἢ {Π6Υ Πϑα τϑοοϊγϑά ὈΥ ἰού (χυῖ1. ὅ.); Ὀὰύ το 
ἰακα ἴγοχῃ {π6ὶν ἰουυ!  οΥ͵68 Β1Ώ 016 ῬΟΥΓΟῺΒ ἴῸΥ {Π6 Του] ηρ᾽ {11068, ΟΥ̓ 
ὙΠ ἢ τηθδὴ8 {μ6 ἰοῦ, ἐμαῦ αἸα ποῦ το ὩΘΔΥΪΥ αἀ6ῆπο {86 ΟἸτοαμ- 
ἔϑγθποα δηα Ὀογάουβ, τοδὶ θα πα θοίβα. 

ΤῊ15 ΔΏΒΥΤΟΥ 15 ἰΔουγοα δπα Ἰηϑυβποϊθηί, [Ὁ ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ ΘΟΠΟΘΑΘΒ 
Βοτιθ {ΐπρβ ἴῃ {86 ροβιίλοη 1 10 15 Ἰηὐα πα θα ἰο Θχρίαϊη. 

Ασοοχάϊηρ (ο 1.--- π].  οβηαδ ΟΔΥΤΙΘΒ. Οἡ. {Π6 γᾶν δὖ [86 ποαα οὗ 8}} 
{μ6 ὑτρ685 (4. 12. ὅο,, ἴν. 12., ΧΧΙ.), θαὺ Δοοογάϊηρ' ο «παρ, 1, 1. ὅχο,, 
δηα ουθῃ δοοουαίηρ' ἴο «0588. ΧυἹ!. 14. ὅζο., {π6 Ἰπαινιαάπαὶ ὑχ1065 ἐοαρ 
Ῥγ {μϑιρβϑῖνοβ. Οἱ θῦ Τουρὺ ἴον Βιπιβοὶ, χυ. 18---19. 5866 «80 χῖχ. 47. 
[ἢ ομδρύριβ ΧΥ.» ΧΥ]11., χῖχ, {π6 Θοπαποβίβ πηϑάθ Ὀν ᾿παϊνιαπαὶ {χ10 685 
414 ποὺ δῖα ρ]δοθ {1} αἴνου {π6 αἰνίβίοη οἵ {Π6 ἰαπα δπα 1ῃ ραγύ δον 
{ὴ6 ἀοαϊῃ οὗ Φοβῆτνα, θυ θαθ {ΠΥ ΔΥΘ ΘΙΥΟΠΘΟΌΒΙΥ Ρἰδοθα ὈΥ 196 
Ὑ οἰΐδ δηᾶ οὐβϑὺβ δεζογο ἰῇ 686 ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΒΒ. 

ΤῊΘ δοο]θβιαβύϊοαὶ ροβιύοη οὗ {μ6 Ῥθορὶθ ὑπᾶου «οβῆδ ἈΡΡΘαΥΒ ἴο 
Πᾶνα Ὀθθὴ ἴῃ ΘΗ δοοογάδποθ 1 π6 ἰανν (111. ὃ. ὅτο., ν111. 898.) 
Βαΐ οπθ βύιγα]65 ἀποχρθοίθαϊν (1η χχῖν. 28.) ἀροι 1Δο]αίσν, τι οἢ 
ΔΡΡΘΑΥΒ 4180 ἴῃ Οὐμπ161 5 ὑϊτηθ. ( πάρ-. 111, 1---11.) 

Ιῃ δῆϑνου ἰο {118 Ὑ͵7άα ΤΑΔΥ͂ ΥΘΙΛΔΣΚ, {πΠὰῦ {π6 στογαβ οὗἨ “οβῆυδ 
ἴῃ Χχῖν. 28, ἄο ποὺ βρϑαῖὶς οἵ ρυύοββ 1Δο᾽αίσυ, Ὀὰδ τ Υ ]Υ οὐ δα Πδη- 
Ικουϊηρ' αὔξοι βίσδηρθ σοαβ 85 15 ρου [6 Ὁ] Ὁ ὁοΙα δ. 016 τὰ {μ6 Θχίθγμδὶ 
Ιορ Ἐν οὗ [π6 Θοοϊοβιαβίλοαὶ βίαϊθ ἴῃ τυ οι {Π6 ῬΘορίθ {μθη βίοοά. 

Αποίμου ἀἰβογρθηου μᾶ8 θθθη αἰβοονοσθα ροῦν θη [ῃ6 Βα πού Δ ΥῪ 
οὔ 6 βονδᾷ Ῥοίηρ αὖ βιομοι (χχῖν. 2ὅ, 26.) δῃὰ αὖ 'ΔΠοΣ (ρ΄. ΧχΙ. 
19.).» Τὸ {818 1Κ61] τϑρ]1θ8. δἷοι Μαβίιβ, ΜΊοβδβιβ, ὅπ Ηθηρβίβη- 
βεῖσ, {μα Φ ΞΡ93, ἴῃ χχῖν. 26., ἐλθ βαποίμαγψ, ἀθποίθβ [6 ΠΟΙΥ ῥἷδοθ 
9 ΑΡγαματα παᾷ ἀοαϊοαϊοα. το [η6 Ἰωμοτά. ((ἀ6η. ΧΙ. 6, 7.) 

Βαῦ ὑπμουρἢ νγα οαπποῦ νοῦ ὑπαὺ ΔῺΥ οοπύγααϊούϊοη Πᾶ5 Ὀ66 πη ῥΓγουΘΩ, 
αὖ ᾿οαβύ ἴῃ [(ῃ8 ρατίβ ο τ μΙοἢ 1)6 ΥΥ οἴίθ ἀπα οὔμϑὺβ πᾶνϑ {ππ8 αἰγοοίοα 
Ρατοα]ν δἰθηίομ, γοῦ μοῦ ἃὺθ αἸβουθραπ 88, ΒΙΟΩ. 0Π6 8πᾶ {Π6 
Βδτ6 ὙΧΙΟΥ γου]α ΒΟΔΙΌΘΙΥ μᾶνο ἰοί δ85 {6 ἂῦθ. 6 δυγδηρθιαθηῦ 
Δ οΥου οὗ [86 ποίίοθβ. οοῃοουπίηρ οϑοἢ {106 ὙΑΧΎῪ ΘΟΠΒΙΔΘΥΘΌΪΥ., 
ΤῊ Ὀουπάατιίθβ ἅτ βίαϊβα βοιηθίγηθθ ψι σγϑδίου, βομηθύτηθβ ἢ 
1655 δχδοίμϑϑβ; Μ 8116 ἴῃ γϑ᾽αὐίοη ἰο {πμ6 {γ106 οὗἨ ᾿ϑβδοθδν ὕΠ6Ὺ δγ6 6ῃ- 
Οἰτοῖν ογαϊ ο, Τθρβο αἰ νθυβιῦ165 ἄγ ραγΔοΌ]Αυ]ν βυσι καρ ἤο ὁμ6 ΨἼΠῸ 
ΘοΙΏ ρα 65 {88 1850} δπᾶ 141} ομαρίδθυβ ψῖίῃ {π6 181} δηά 19}, δῃὰ δὺ8 
βαβί δοοουῃίρα ἴογ ΌΥ {86 Βυροίμαβῖβ οὗ ἀοουτηθηΐβ ἀιβἔδυιπο ἴτοτα 
ΟΠ6 Διο Υ ἴῃ ἔοστα, 1 ποῦ ἴῃ οοπίαδηΐβ, 

Τη δἀαϊίΐοι ἰο ἀϊνθυϑι 1865. τ Β1Ο. ἈΡΡΘΑΥ ἴῃ {86 οοπίθηἐβ 6.6 8δηᾶ 
ἰὰγϑθ, μβαπρίηρ' ἸΟΟΒΘΙΥ ἰορβίμου, απ ργθβθηηρ βοιλθ αἸ ΠΟ ΤΥ 1ῃ Ὀθῖπρ; 
ΒαΣΟΠΪΒ6α, ἔπογθ 16 αἶδβο αἰ νου Βι 165 1ὰ {Π6 Τηϑηποῦ οὗἨ ΟΟΠποθρίιοη 

1 66 Κ615 ΟΠ θη αΥ ἀΘΌΘΥ ἀ65 ΒυΘἢ “΄οβα8, Ρ. 267. εἰ,664η. 
2 36 (οτμκϊποηίαχ πθῦοῦ ἃ. Βαο Φοβαα, Ρ. 405.:. “7 



θ38 Τηϊγοαμοξίοη, ἰο ἐΐο Οἷα ΤοΞξέαπιοτι. 

ΔΑ Ἔσργθββίοη. ΤῊΪΒ, ἰπἀ6ε64, του παίθγα ΠΥ ἀτῖβα ΠΌσα {π6 ἔδοί 
{πᾶὺ ΕΠ]ΟΒΐΒῆο δηᾷ Φεμονίβεο ρογίϊομβ γα Ὀούμ Ἰποογρογαίθα Ἰηΐο {86 
ὙΠ ΥΊς. 
Τἰνουϑ υ ἴῃ ἐπα τηοᾶς οὗ οοποορίϊοῃ 18 βμονγπ ΟΥ̓ ὑμ6 [Ὁ] ηρ' 

ῬΙΟΪΑγ5. [πὶ '. 4. {πὸ Ἐρταΐθβ 18. τοθηοηθα 88 {86 Θαβύθσῃ 
Ῥουπάδιυ οὗ {μ6 Ἰαπᾶ, ὙΠογΘα8 1η ΧΙ]. 8. ὅζο.; τὖ 15 οἴου βο. [6 1} 8 
ΤΘΡΙΥ ἴο {818 18 ἀπδα ἰβίβοίουυ, θα μ6 βαγβ' ὑμὺ 1π [88 Ἰαὐο. Ῥ]δο6 
ἐπ6 ᾿ϊπῖῦ 18 ἀοβποᾶ τι ροορταρῃῖοα! Θοούτϑοῦ ; Ραῦ {88 ΤΌΓΓΔΘΥ Πᾶ8 
81 ΟΥ̓Δ ΟΙΙΟΔΙ Θμαγδοο ΔΡΤΘΘΔΟΪΥ ἴὸ 1[8 παίαγα 88 ὃ αἸ 16 ῬΓΟΙΉ1ΒΘ, 
Δα 15 ρδυ ο]Ατ]βοα ὈΥ {86 δἀάἀϊοη “411 [Π6 ἰαπά οὗὁἨ [μ6 Η1|068.᾽ 
ὙῈΥ [86 ἀϊνίπα ργοπιῖβα ἰμἰγοάιιοβά ὈΥ {ΠΗ βοίθημη ὑγογάβ, “ 186 Πμοτὰ 
Βρακθ απίο Φοβῇῦδ, βαυἱπρ', Βῃου]α πᾶν δη ογαΐογίοαϊ, 1.6. Θχασροταῦοα 
οὐ ἰπῆαδίεα οπαταοίον, γα ὁδῃποὺ 5866. ΘΌΓΘΙΥ ἃ Ῥγουαῖβα 15 ἃ8 ΒρΘοΙο 
Δηα δοουγαΐθ ἴῃ {π6 ΘΧΡΥ ββίοηβ διηρ οὐ θα 88 ἃ μιβίογιοαὶ πούϊοθ. 

Αραΐη, δοοογάϊηρ ἰο χν. 11. 4ὅ---47. ἀπ 68. {16 Ῥ ἢ] Ἰβύϊπο ΟἹ 165 
ΔΡΡΘδΥ ἴπ {π6 ροββθββίοῃ οὗ “πᾶάδ, μοῦθαβ ἴῃ [86 σΘΟΡΤΑΡὮΪΟΔΙ ρᾶτῦ 
(“ἢ. 8.) Ὁ 15 οἰμευνγίβθ, Τὸ {818 81} στρ] ϊθβ5, ὑπαὺ τὸ ἄοθβ ποῦ ἔΌ]1ονν 
ἔγοπα {86 “ποὺ {πῶῷ ἙΚτοι, ααΖα, ἀπά Αβθᾶάοά, τι {π6 Βαγτουπα!ηρ; 
ἀἰδίυϊοίβ, γοτθ ρίνϑη ὈΥ ἰοῦ ἰο {π6 {τα οἵ Φπᾶδ}, {πα ΤΠ Υ Ὑγ6Γ6 ἴα 
[86 δούμδ] ροββαββίοῃ οὗ «υἅλῃ}. ΤᾺ Β 18 ὑταθ, γοῦ [Π6 ΔΏΒΥΓΟΥ 15 1η- 
Βα Ποἰθηῦ; ἰὸν στ, 8. 18 ἴῃ ροϊηῦ οὗἉ [τὴ8 βαρβοαυθηῦ ἰο χνυ. 4. ὅσο. 
ΤῊΘ ΟΥπλ6 1 το αίθϑ ταῦ ἰοοὶς ρίαοθ οὐ Ὄχι βίθα υϑὺ Ὀθίοτβ {π6 ἀθαίι 
οὗ Φοβῇαβ, {π6 αὐ ἀρρθᾶτβ ἴο ροϊπὺ ἴο ἃ ῬΥΙΟΙ ἀΐταα ἴῃ {Π6 118 οὗ 
ψοβῆυα, ΤΉΘΥΘΡΙΥ σπου] θα Βα βίδοίοσυ 1 10 οουἹᾶ Ὅ6 βονγῃ {{Πᾶὺ 
186 ἀδβουϊρθίοι ἰπ {μ6 1δὅ.ἢ ομαρίθυ ἄοθβ ποῦ ᾿πιρὶγ ὑμαῦ Ππᾶδῃ [δά 
ροββοββϑίοῃ αὖ ὑμαῦ {πὴ οὐ {88 μίδοββ τιϑηποηβᾷ ; δα {Π18 ὁδηποῦ Ὀ6 
βῃοη. ΤῈ6 {τὰ6 βοϊαίϊίζοη, γγχἷὰ Δρρυβῃθμηᾶ, 18, ὑμαῦ ΧΙ. 8. 15 68ο- 
γ βίο, χυ. 45. ΕΠ]ΟΠΙΒ010, 
Α ἀἀἰνουβιῦ ἴῃ {π᾿ μϑιδ Ἰοφμοηαὲ οἵ [μ6 ῬΟΟΙΪΚ ΤΊΔΥ 4180 Ὧ6 ἀοἰθοίοα. 

ΤἬῊΐϊ5 ἴῃ βομλθ βθοίϊοηβ {86 ἀβᾶσα οὔ (μ6 ποτα 3 ἴὸγ ἐγίδε Ῥυθυ 1185, ἃ8 
ἴῃ 11. 12., ἵν, 2. 4. 12., νἱῖ. 14. 16., χνῆ, 2. 4, 7.. χχῇ. 7. 9. ὅτο,, 
χχῖϊ, 4., χχῖν.ο: Ὀαῦ ἴὰ οἴμουβ ΠΩ Ῥυθαογασηδίθθ, ἃ5 ἴῃ σχ, 15. 24,. 
χῖν. 1--. 4., χν. 1. 20, 21., κυνὶ! 1., χυῆ!. 11., χἰχ. 1. 24. 40. 48,, χκ. 8.; 
χχὶ. 4. ὅζο.38 [Ὁ 15 ναΐῃ ἔογ ΚοΙ] (ο ἀοοουπὶ ἴον {μ18 ἀπ ἴογθμοθ Ὀγ [π6 
αἰ δυθηὺ βσ αἱ ποαίΐομβ οὗ [π6 ὕνγο τ οσᾶ8, {86 ἔουπιου ἀθπούϊηρ' ἐγ106, ἃ 8 
ἃ ργευαϊζίηφ ροῖοον, [88 Ἰαϊίον γοΐοσυϊησ ἴο ὑσ106 δοοογάϊπρ' ἰο τ05 σόποα- 
Ἰοχίεαϊ γαπιϊοαξίοη. ΤῊΘ ἀἰβιϊποίϊομ 15 ὕοο βυι116 ἰο Βαᾶνθ θῃίογθα 
τηΐο (86 τηϊπᾶ οὗ [86 ὁμ6 τυυϊτοσ ἴῸγ βοτὰ [Κ 61} οοῃίθπαθβ ; πα ἴο ἢᾶνθ 
τορα]αίθα 5 ϑιωρὶ ουταθηί οὗ ἐθύτηβ, Β6βια 688, 10 (068 πού μο]α ροοά. 

Τη6 τὰγθ ψογα ὨΡΟΠΙ, ἐπλογίξατιοθ, ροβϑοϑϑίου, Χὶ. 25., Χὶῖϊ. 7.γ) ΧΥ. 
10., 18 τηϑῦ σι ΟὨ]Ρ ἴῃ ρου οη85 ἐπα ἈρΡΡθαΣ ἰὼ "6 ϑμογνιβίιο. ΤῊΘ 
ΤΘΆΒΟΙ σίνθῃ ὉΥ ΚΘῚΙ] ἴου (86 πογὰ ποῦ Δρρθδυϊηρ ΟἾἾΘΠΘΥ 18 παραίοτυ. 

ἽΜοβ68 15 ἐουταθα ΓῚΠ᾽ Ἴ2}), δογυαπέ 09,.},| ὕυομουαΐ, ΟἾΪΥ τη οογίδιη 566- 
[10η8, ΒΟΝ 88 8.8 ἠίδέογίσαϊ ποῦ σοοσταρίιοαϊ,, Κ61] 8 ΟὈΒΟΥνΘΌΟΙ 
ταϑρθοίϊηρ {118 ῬΘΟΙΠΑΥΥ 15 γ6 8.5 

Τῃ βοπιθ βθοίϊομβ ὨΠ ὉΠ, ἐδ ργἱοϑίς, ἐδι6 1, ουϊξος (111. 8.,) νἹ, 38.), 
ΟΥ̓ ΒΙΠΏΡΙΥ Ὡ2Π5, ργἱοϑδίς, 18 πιβϑα (11, 6. 1ὅ., νἱ. 4. 6. ζζο.); θα 1. ΟΥ̓ΠΘΥΒ 

1 ὅδ6 Ηἷ8 (οι 87, τι. 8. ἡ7. ἢ. 8. 3 (ὐομηηοηΐδγ, ΕἸ η]6 1, Ὁ. ΧΥΠΠ, 
8 (ομρ. διδμοὶίη, Κα! άβοιιο Τ]η οσδαομβαηροῃ, ἃ. 5. Ὑν. 
4. 9 άῃη, ἘΠη]οῖς. γο], 11. Ρ. 460. 5. ἘΠη]οΙ:, α. 5. γγ. Ρ. 171. 
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{86 ΒΆτ16 ῬΘΥΒΟΏΒ ἃ: 6 ἰοιτηθα 50η58 9} Δαγοη (Χχὶ. 4. 10, 18.19.5). ΤῊ 
ἴυτλ ΟΣ ἜΧΡΥΘΒΒΙΟΤΒ 816 «΄ δμονιϑίῖο, {π6 Ἰα ον ἘΠ]ΠΟΒΙβῦο. [Κ61}8 οὔβοι- 
ναϊϊοη ἰο δοοουπῦ ἴον {μ6 αἰ! δύθηοα, νἱΖ., ὑπαῦ ἴῃ {86 2180 ομαρίοι (Π6 
Ῥυϊοϑίβ 806 ποῖ δοπβιοσοᾷ τι γοβρθοῦ ἴο {μ6ὶν οὔοα πα ροβιίοι Ὀαΐ 
δοοογάϊηρ ἴο {πεῖν ρϑηθα!ορῖοα! ἀδβοθηί,, 15 γ- ομθα. Βθβια6β, 
ἴμοτο 15 ἃ ἀπδγθποθ οὗ σϑῆθσγαὶ βύυ]6 οὔβθυνϑθ]θ ἴῃ {86 ἢγδὺ ρᾶτί, ὁ.6. 
{μ6 τϑῦ ὑχαῖνο ομαρίουβ, πα ἴῃ [16 τϑιλδιημάθσ. [ἢ {πΠ6 0Πη6 {8676 15 
ὃ ἔ]Ππ685 οὗ δβχργβββίοι, 8πα ἃ Του Π655 ἴῃ {π6 βίγοίαγα Οὗ ΡΘΥΙΟαΒ, 
Τ ΒΟ  ]πρ' {88 «6 μον δῦ, σα ποθ ἀοσυπιθηὺ 10 γγ1ὰ8 ἴῸ {Π6 τηοβύ 
Ῥατγὺ ἰΚθη. Βαΐ ἴῃ {π6 τοπιδιπῖπρ' ῬαΥΒ ἴΠ6 16 ΓΘ τϑρϑυ 1 0η8 ἀπ 
τα ουροϊα ρα οὐβογναίίοηβ, ὙΠ ΊΟΙ αἰβύασ Ὁ {π6 Ῥουβρι αν οὗ 16 παγτὰ- 
{ἶν6.2 Τῦ 15 ΤἸθγα δ ΥΑΥῪ ἀββυταρύοη οἢ {π6 ρᾶγύ οἵ [Κ61] το αἰῆστα 
{πα {815 ἀϊνουβιὺν οἵ βύγ]6 18 δοοοιηίθα ἔῸγ ὈΥ͂ αἰ γουβιῦ οἵἨ οοπίθπίβ. 
ΤῊΘ ὁπ6 15 {π6 «6 μον βίο βύγ]6 δ τϑηπ 6 Υ ; {π6 οἴμοΥ, [Π6 ΤΠ]ΟΒΙΒΕ1ο. 

Τὴη δοπβθαπθπορ οὗ {π656 ρῇῃαποιηθῃμα ψ71ὲ οαπηοῦ Βα ὈΒΟΥ6 ο {Π6 
νἱον οὐ Ηξνουμῖοκ, Κι 611, πα οἴμουβ, 80 τηδϊη δίῃ {886 ᾿Ἰπάθρθπᾶθποθ 
Δα ὉΠ οὗ {[π6 ῬοοΚ βοΐογθ 8. [10 18 ἔγσὰβ {πα 1 Π65 ἃ δοιρ]θίθ- 
1688 οὗἨ οματγδούου.---ἰΠαῦ 108 Θομθηΐβθ Ῥοββθ88 ΘΟ μα ΟΥ̓ ἀπά Βη18ῃ. 10 
18. 80 [Ὁ ἱπᾶοροπάομῦ 88 ὑπαὖ 10 πονοὺ Τουπιϑα ἃ ραγύ οὗ {86 Ῥοπίαύθαοι, 
ἴπ [86 ῥτοβϑηΐ βίαίθ οἵ ὑμαῦ σουκ, Βα {86 ρυΐποῖραὶ ἀοουτιθηΐβ οὗ 
μοῦ {86 Ῥοηίαύθαοα τγαβ οοιαροβοα α180 οομβϑθιπί6 {π6 Ῥοᾶαγ οὗ 
9 βααΒ θοοΚ. οί 8:6 τηϑίη]ν ἀοτϊνθα ἔγοτα {Π6 βᾶπιθ Βοισοθθ. [Ὁ 
18, ὑπουθίοσθ, πυραίοσυ ἰο οομπίθῃα, 8ἃ8 [Κ61] ἀο68, {πδὺ ΟἿΥ͵Γ ῥγθβοηΐ 
Ῥοοῖς οὗἩἨ «᾽οβῆπα 15 45 ρ Ϊβῃοα ἴχοσω {π6 Ῥϑηϊαίθυοιι ΕΥ̓͂ ἃ ῬΘΟΌΪΙΑΥ. 
ῬΒτάβθοίορυ. αἀσοογάϊπρ' ἴο δίτα, 10 ποτ ποῦ {86 αγολαΐβηιδ σ᾽ Π1οἢ 
ΘΥΘΏΪΥ ροτγαᾶδ {π6 ἔνθ βοοκβ οὗ Μοβθββ. Βαΐἐπο ἀγομδΐβιηβ τϑίοστοα 
ἰο ἀδβροπά οἱ {πὸ νἱϑν οἵ {μ8 οὐὔἴτΐο ἕοσ ὑποῖγ θϑῖπρ βαομ. Μδηγ οὗ 
[Ὠϑῖὰ δἀάπορα Ὀγ 1 61] ἀγ8 ΟἹ]Ὺ ᾿τηαρίματυ. ΤΠ6 φοπογαὶ ἀρτθοιηθηῦ 
οὗ {π6 ἀϊοίζοπ ἰπ Φοββαα ταῦ ἐπαὐ ἴῃ (86 Ῥοηίαύθιο 15 πα θη 1806, 
δια οαηποῦ 6 πραγ !θοα ΟΥ̓ ἃ 6 ΘΧΡΓΘΘΒΊΟΠΒ. ἃπα ἴοττηβ οἵ τγουὰβ 
ὙΠ160} ἀ ἔα, ϑαοῃ 85 ἿΠ᾽7", τυ 1 Οἢ. 15 Βαϊ ὕο ὁὐοαγ ὑνγθη νυ -ϑὶχ {1 πλ68 ἸῺ 
οόβῇυφ, τηϑ θά οἵὨ ἸΠῚ", υβϑα δθυθῃ Ὀ1π|68 ἴῃ {π6 Ῥοηίαύθαοῖ ; ΠῚ ΟΥ̓ 
ἣν ΤΣ ΘΟ, χηϊ, 12, 21. 27. 80. 81., Ἰπδίθϑα οΓ “ οΥ ΠΡΟ», ΝΠ. 
χχχὶϊ, 38., Ποϑαΐ. 111. 4. 10. 18.; δ, χχῖν. 19., ᾿ηβίϑδά οὔ ἐξ}, ὕχοα, 
χχ. ὅ., χχχῖν. 14., δαί. ἴνγ. 24., ν. 9. υἱ. 16δ.; ᾿ϑϑΣΞ 253, 11, 19. 
ταδίθαῖ Οὐ ἿΔ 01, Του. χα. 9. 11----18. 16.: γε ἡ, π1. 11..18.. 
ἐγθαβιι707} 07 ἐἶι6 ἤοιι86 90, Ψελουαῖι, νὶ. 19. 24. ὅς. ἄο. Τη686 ρϑοὺ- 
11ανἸ 0168, 1 Ἰηδθ6α ἐΠ6Υ οδῃ 6 0416 βυοἢ, ἃΓ6 οἵ πὸ δοδοπηῦ 1π οοτα- 
Ῥαγίβου ἢ π6 ργθναλ]πρ' ἀργϑθιιθηῦ δχιβίϊηρ θύσῃ ὑπ6 Ῥρηΐᾶ- 
ἴθῦοῖ δηα «Γοϑθδ ᾿ῃ ῬὨγΒΘΟ] ορῪ. 

ΑΒ ἕο {π6 εἰπίξψ οὗ [π6 ὈοοΙκ, οπ ὈΘ 6} οὗἨ πΈῖοῖ 61] 18 80 Ζθαίουβ 

του [86 ΘΧΆτΡ]6 οὗ δίοθαδε!, οοηῖρ, δπα Ἡξνθυηῖοῖ, νγ6 δαταιύ {μαὺ 

1:5 ἀϊθοσθπῦ ραγίβ ατα οοππϑοίθα ; δηά ἐμαὺ 411 ᾶτθ ρεπογαϊβα ιν ΟΩΘ 
δηᾶ {π6 βϑῖαθ Ἰϑαάίηρ' 146α,--[π6 οοπαποβὺ πᾷ αἰνιβίοπ οὗ ἴμ9 ἰαπὰ 
ΒΡΤΘΘΑΘΙΥ͂ ἰο ὑμ6 ἀϊνίπ ρῥτοπηῖβα τορθαίθα!Υ ταϑάθ [Ὸ {86 Ῥδίτ] ΟΠ, 
(ὐοᾶ 15 ἐπονα ἴο δ6 ἃ ἔα 8] ἀπᾶ σοναπαηύ-κοορίηρ (ἀοά 1π ἀδβιβίπηρ 
ἈΠα ΘΔ] πρ' Πΐβ ΘΒΟΒΘΠ ῬΘΟΡΙΘ ἕο Δοοοτα 158} τ μαῦ Βαα Ὀ66π Ῥτοαϊοιρα 
ἰο {πεῖν [αἴμοσθ. Βαΐ {818 ὉΠΙΡΥ 18 ποῦ οὗ ὦ Κιμᾶ ἴο 7.887 (86 

1 ἘΠη]οἱξ, Ὁ. 5. τσ. Ρ. 171. . 
2. 566 Ηδυΐ, ΟἸΩΡατ Πρ ΟἸαυδο πᾶ ΤΚΎλς ἄδγ Ὀ[Ό]. ΟϑςΠὶ ομίο, Ρ. 182. εἔ δεη4. 



640 Ζιϊγοιμοίίοπ ἐο ἐδ ΟΙά Τρείαηιοηί. 

ἀβϑυτηρίιοη οὗ 1(8 Ὀδῖπρ' ΟΥ̓ΤΟΊμΑ], 8η 4 μανϊηρ' ργοσθοαθα ΘΗ ΓΘ ΪΥ ΓΟ. 
ΘΠ8 8η4 {86 Ξαῖη8 ψεϊίον, Γύ 18 ποῦ 850 6086, ΘΟὨΒΘΟΠΈΕΥΘ, ΟΥ̓ ΘΠΣΤΌΠΟΙορΊοδὶ 
85 ἴο ψαγταπύ {πα ᾿πέδγθηοο Οπ [86 σομίματυ, ρᾶγίβ (ο πού γγ68]}} οο θυ 
Ποτα δῃᾷ μοσθ. ᾿ιβοσθρδηοῖθβ οδηποῦ Ὀ6 ἀθηϊθά, [Ὁ 18 θυϑὰὴ αἸΠΠοα]} 
ἴο παι μδίδμα {μ6 νιον, {μαὉ {Π6Υ6 ἃῦο οὐσδβίο 8] οοη γδαϊοίίομβ. ΤῊΘ 
οοπίδηΐβ 8π4 Ἰαηρτιαρα ἃγ6 οὗ ἃ ομδυϑοίθυ ἤο ΒΠΟΥ͂ αἸγ υβιυυ οἵ τηδίθ- 
ΤΑ 18 ---- ([μ6 '86 οἵ αἀἸἴδγοηύ ἀπά αἰβαπρι!βη4}6 ἀοουτηΘηΐΆ. 

Τὸ 5ῃον {μαύ {π6 Ῥοοὶς ἄο65 πού ρῥγοβοηῦ (86 οἷἴοβθ ΠῚ ἀπά 1η46- 
Ῥοπάθμοθ βου ρθοα ο 10, γγχ Βῃοι α τίου ΘΒρΘΟΙ ΠΥ ἴο ἵν. 9.. ΥΒΙῸ ἢ 
ΟΟΥΆΙΉΪΥ ἸΠ ΘΥΓΟΡΙΒ {Π6 ΘΟ ΘΟ ΟΙ ; [0 χί. 21. 28., ὀομηραγθα ψ10} Χ, 
86---48,, ραββαρθβ 1 15 απο] ἴο ΠΔΥΙΏΟΠΙΒΘ: δηα ἰο γι]. 80---8ὅ., 
ὙΠΟ ἢ ἰηὐοτγαρίθ (Π6 οουγβο οὗ {86 παγγαίῖνα βϑοδᾶῦβα “Ψοβῆυα μιδᾶ 
πού γοὺ δανδηοθα ἰοὸ Εὖ} 8]. 

όχὴθ {81ηΚ ἐπαὺ {μ6 ὈοοΪκ νγὰβ πε! ίθῃ ΟΥ̓ ἐοβπα Βῖτηβο ἢ, ΟΥ̓ΤμῚ5 
ΟΡΙΠΙΟῚ Ὑγ6Γ6 Βα υ γα] οὗὁἨ {π6 ἐλύμουβ ἀπ “ΓΑΙ 1041 πυιίουβ. Αὐαοτρ 
{86 τηοάθγπβ {Π6 58 Π16 Ὑἱθν μα8 Ὀ66η δανοοαίθδα ὃν (ἀϑυπασχα, Πιοαδί, 
Ἡᾳοί, ΑἸΡου, Ῥαίσιοκ, Τοι]ηθ, τὰν, ἀπά Κοθηῖσ, Βαΐ 1ὖ 15 ΒΟΙΪΥ 
Ἰπ8 τη 1581016, ΤῊΘ ΥὙΘΆΒΟῚΒ αϑβϑιρηθα (ῸΓ 1 ἃτ6 πού βυηοιθηί, ΤΏΘΥ ἅτ 
Ομιοῆν {Π6 [ΟΠ] ον τηρ. 

1, Τὴ χχῖν. 236. «οβῇμδ 18 βα]α ἴο βανα τυ θη δὴ δοοουπῦ οὗ {π6 ὑγ8η8- 
ΔοΟηΒ “1 {6 Ὀοοϊς οὗ {π6 αν οὗ (σοῦ, 5ο ὑμαὺ {86 ὈοΟΙ νοῦ ποῦν 
6818 18 Π8Π16 ἴση ἃ οοῃθπαδίϊοῃ οἵ 1)οαΐογοποταν, μ6 οἰοβα οὗ 
ὙΥΏΙΟΙΒ τῦᾶβ πε θη. ὈΥ «ο5ηῃπ8. Βαύ {Πῃ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ “ (ἢ6 86 ψοΥαΒ᾽ 
ΤΟ ΘΒ ΤΉ ΥΘ]ν ἰο Ὦ15 ἰαδὺ Δ΄ αγ 685, δηα {μ6 βιβοαπθοηῦ τοβοϊαίίοη οἵ {μ6 
ῬΘΟΡΙΘ ἴο [Ὁ]]ονγ Π15. δχϑρ]6. Τὴ6 ἱπέθγθποθ {μπαῦ 1’ δ σγοίθ {μπ85 
τη ἢ 10 15 ΠΚΟΘΙΥ {μδὺ ἢ6 σοτητηϊ66 ἰο ττϊηρ' {π6 ΟΠΟΥ ΤΩΘΠ ΟΥ̓Δ 016 
δνϑηΐβ οοηηθοίθα ὑπ 18 ΘΔ 6 ΘΙ, Μ1ὲ ἸΟΟΪς ὌΡΟῺ ἃ8 ΩΡΧΟΌΘΔΌΙ6 ἴῃ {Π6 
Ῥγοδοηῦ 1ηβίϑηποθ, 

2, Τα δυῦμου ᾿ηἰϊἰτηϑίθϑ ἴῃ ν. 1., ΟΥ {π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ “106 Ῥαβδβοα 
ονοι," {μαῦ ἢ6 θοῦ ἃ ρεᾶῦύὺ ἴῃ {π6 ἐγταμβδοίίομβ. Ηοτθ, Βονθυοσ, [86 
ΤΟΒΟΊηρ' 15 ἢοῦ βθοῦσο, ΤῊ ΚΚγῖ, ἃ ΤΩΔΥΡῚΠ8] τϑδαϊηρ,, 885, “΄ ἐλεν Ῥαββϑα 
ΟΥ̓ ;" (06 ΠΧΟΧ, μανο διαβαίνειν αὐτους, δια {πμ6 γυϊραία ἐγαπεδίγθηΐ. 
Δ {686 νουβῖομ5. ἄρτθο {86 Ταγρατῃ οὗ οηδίμδμῃ, [Π6 ϑγγῖδο δηά 
Αὐδρῖο. ΑΑββαμχηρ', Βονγουοῖ, ἰ(ἢ6 οογγθοίμθϑβ οἵ {86 ἰοχίμδὶ γθϑάϊηρ, 
16 ῬΥονϑδ5 πο! ηρ., ἃ8 ΤΩΔῪ 6 566 ὈΥ ΟοΙαρδεηρ' Βα πὰ ἰχνυ]. 6., ἡ ΠΟ ΓΘ 
{Π6 βᾶ:η6 τηοα6 οὗἉ Βρθβκιηρ' ΟΟΟΌΥΒ, 1. 6. 267" σοπιηιγιϊοαΐϊοΉ θΉ. 

8. Τὴ {Π6 ραββασθ σι ἤοτα [μ6 ἀθδίῃ δηα θαχα] οὗ ἡ οβῆπα 16 τοϊαἰοά, 
ὦ, 6. ἴτοιη χχῖν. 29, ἰοὸ {π6 δπα, {μ6 βίγ]6 αἸῇθυβ τόση {Π6 τοϑῦ οἵ {6 
Ῥοοῖκ ἴῃ {86 Βδῖη6 ΙΏΔΏΠΟΥ ἃ8 ἴπ6 βίγἱθ οἵ [ἢ6 ἄρρϑῃάιϊχ 1η [)θυΐοτο- 
ΠΟΙΏΥ, ΠΟΙ ΝΜΙΟΒΟΘΒ ἀθοθᾶβο 8δη4 ὈῬυσΙα] ἃγ6 τοαίθα ; πα ἐοβῆπα 15 
6 γ6 ἰθυτηθα ἐλ βογυαπέ οἵ (ἀοά, Βῃονίηρ {πᾶ {π6 Ῥαβθαρθ ψἂβ δα ἀϑὰ 
ὈΥ ἃ ἰαΐου ἃπὰ ἔτιθη αν μᾶπα, Ηρθτο να ἀθηΥ {Π6 αΙἤργθηοα οἵ βύγυ]θ 
Δη6α αἀϊοοπ μού ἴῃ {π6 Ῥοοΐς οὗ «οδβίχυα δπα ἴῃ 1)οαἰοχσόποιηυ. ΤΈΏΘΓΘ 
15. 0 ῬΘΙΟΘΌΌΙ6 ναγιδίϊοη οὗὨ {μ6 Κιπα δββογίθα, 

4. Αοοοτάϊπρ' ἰο 4}, {86 ψΠ0]6 Ῥοοῖκ Ὀγθαῖμθβ {86 βρισιί οὗ {μ6 
Ιανν οἵ Δίοβοβ, ΠΟ 18 δ ἀγραχμηθηῦ ἴῃ ἴανουν οὗ 118. Πανῖηρ Ὀ6Θη 
τυ τθ ὈΥ «οβίναα, {π86 φῬαγίου αν βουναμῦ οἵ δίοβθι ΤῊΪΒ ῬΥΟν 65 
ποίπιπρ, 
ἡ {Π6 οὔμου μαηα, {πὸ [Ὁ] ονγῖηρ' ΘΟ ἀογδάοηβ θυϊηοθ ὑπαῦ οβδπα 

αἸα ποὺ πεῖΐθ [μ6 Ὀοοίς, 



Ὅτ ἰ}ιο Βοοῖ 9} σοδλια. 641 

1. ΤΠ Ἔχργθϑβίοι ἐο ἐδὲς ἀαν (ἰν. 9.» νἱ]. 26.» Υ111, 28, 29., χ. 27. 
ΧΙ. 18., χῖν. 14., χυ. 868., χυϊ. 10., χσχῖϊ, ὃ. 17... ΧΧΙ]., 8, 9.) 1πάα]- 
οεΐθ5 ἐπαύ [μ6 Βοοῖς ἴῃ 115 ργδβϑηῦ ἔΌυτὰ νγχὰ8 πού ΘΟη ΘΙΩΡΟΥΘΔΏΘΟΙΙΒ ν᾽ 1 
[86 ΘΟοΌχτομοοβ 10 ἀορβοῦῖροθ. ΤῸ βῈὺ πῃ ΚΚιςίοἾ {πα (6 ρῇγαβα 
ΤΉΘΥΘΙ. παρ 65 ὑμαὺ “Φοβμαι 414 ποῦ ργουαυϊσεῖθ {Ππ6 ὈΟΟΪΚ ἱτητηβά!- 
αἰθὶν αἴθου (μ6 δνυθηίθ παιγαίθα, ἄοβδ πού τηϑϑὺ {π6 σϑαυ οι θηβ οἵ 
{π6 οᾶ86. [1 ῬΡΓΘΒΌΡΡροΒΘΒ ἃ Θομβι θυ }6 Ἰηΐογναὶ οὗ {1π|6. 

ο͵, ΤΏοΥο 16 δοοουηΐβ οὗ ὑγδηβδοιϊοηβ ἴῃ {6 ὈΟΟΪΚς ὙΒΙΟΝ ἰοοΪς 
ὈΪδοθ δἴϊου “οβμυδβ ἀθαίῃ. ὙΠὰβ ἴῃ χν. 18---1ϑ, {Π86 ἰακίηρ οἔ 
Ἡδῦτοι ΡΥ Οα]ο, οἵ Πεθῖν ὈΥ ΟΥ̓ μ18], ἀπα 1ῃ χῖχ, 47. οὗ 1μϑβῆθῃι 
Ὀγ {μ6 Ἰ)δηϊύοβ, γγχὰ8 βιιβθατπθηΐῦ ἴο 16 ἄδοθαβα οὐ οβῆτιδ, ἃ5. ΤΑΥ͂ 6 
Β66ῃ ἔτοπὶ οοιηραγῖηρ “π|ᾶσ΄. 1. 10---1ὅ. Δη4 χνῆ, Αραδ, 1π 05}, 
χν. θ8., γα τραῦ {δμαῦ {π6 ΟΠ] ἄτθη οὐ πα δῇ οου]α πού ἀτῖνα οαὐ {Π6 
Ζοθυβιίαβ, {πΠ6 ᾿πῃδοϊαηίβ οἵ «Θυ βαίθα, θαὺ ἐμαὺ ἐπ6 Ἰαΐϑυ ἄνγ οὶ 
ὙΠῸ {86 οἰἸ]άγοη οὐἨ υᾶδῃ αὖ « ογυβαίθιη ἐὸ ἐἸιὶβ ἀαψ. 18 Ἰοϊηΐ 
οοοπραίΐοι οὗἩ {86 οἷδγ Ὁ. ὕγχο οἶδββθθ οἵ Ἱπῃδθιίαηίβ (4 ποῦ ἰαϊκο 
Ὀΐδοθ {11 δον Φοβῃπαβ ἀθαῖθ, στ μθη {π6 οἰ] άγθῃ οἵ «τιάδἢ ἰοοὶς 10 

᾿(Φαᾶρ. 1. 8.), Ὁπουρὴ {88 «ΘΟ βι068. οοπϊπαθα ὑο ΚΘΘΡ ῬοΟββθββίοῃ οἵ 
{16 βἰχοιρηο!α οὗ Ζίοι {1} {Π|ὸ {τα οἵ Ἰθανια. (2 δα. ν. 6---8,) 
Οομαρατθ αἷβδο {08}. χἱ!, 2--ὅ. ψῖῦ “πᾶρς 11. ὃ. ; χυὶ. 10. ψ 1 
«Γαᾶρ,, 1. 29. ; χυὶ!. 11. ψ ἢ δυο, 1, 27, 28,, δα χχῖν. 29 --- 88. 
σον Ἰοηρ' δἰ «οϑπα ἐπ6 ὍοοΙς ἤγεὺ ἀρρθαγοα 10 15 αἰ Πϊοα]ῦ ἴο 

ἀοίουτηῖηθ. [Κ6ὶ] {μῖηΚ8 ἐμπαῦ 1Ὁ νγὰ5 τυσι θη Βοοη ΔΙΟΥ ὈΥ͂ ὁπ6 οἵ {Π6 
ΘΙἄθυβ ὙΠῸ βαγνινοα {π6 Ἰοδᾶθυ οὗ 15γ861.2 ὙΠ15 μΠ6 Ομ 48. τϑΙῊ]νῪ 
ἢ ΨΥ. 1. θ6., ραββαρθβθ βῃονγίηρ, 88. 6 οοπίθηβ, {μὺ {π6 δαίμον θ6- 
Ἰοπροᾶ ἰο [6 1βγϑβ [68 ΗΟ οτοββθα [6 ογάδῃ Ὑ1} «Γοβῃτια. ΓΠ]8 
ΙΘῊ ΒΘΘΙῺΒ ἰο 6 βαρρογίοα ὈΥ τἱ. 2ὅ., ψιβοῦα 1 15. ἸπὴρΠ6α {δύ 
ΠΆΠΑ 88 501} αἰϊνθ θη ὑμπᾶὺ ραγὺ αὖ Ἰοαβί νγὰβ οοιηροβθᾶ, ΥὙΥ68 
μανθ δἰγοδᾶν γϑίθυτϑα ἰο νυ. 1.» Βμονίηρ' [μα΄ [ἢ 6 ὙγΟΓ8. τᾶν Ὀ6 ἰακθῃ 
εοπιηιμηϊοαίίσεῖν, ΤΙ ϊοι Η ἀνουπϊοῖς πα ἸΚ 681] νδίπ!ῦ ἄθην. Ὅ]ι6 ἰδίου 
αὐταί, μονγανοῦ, ἐμαῦ ν. θ. τᾶν 6 80 ππαοιβίοοα. [1}ἢ υἱ. 2ὅ, ψὸ 
ταιβύ βαρροβα ἐμαῦ {μ86 τψτῖθου (οο1Κ {Π8 ΘΧΡΥΘββΊοη 88 1ὑ βίοοα 1Π ΒΟΙῺΒ 
ἀοουμηοπῦ τυ ἴθα παν [86 ἀπλ6 6 η [86 ογοπὺβ γθοογαᾶρα ἴο00Κ ΡοΪδοθ. 
ΤῊ απσιίασο οὗ [88 ῬοοΚ μᾶβ αἷἰδο ὕβθθῃ δἀδποθα ἴῃ ἵνουγ οὗ δη 

ΘΑ ἄαίθ. 10 15 ἴγβθ ἔγοτη 81] ἰγϑοθβ οἵ ἃ ἰδίϑυ ρϑυϊοά, δῃα Ῥγθβθηΐβ 
δὴ ἀϑρθοῦ ἀπαπθδίϊομα ! Υ ἀποῖθπί. Βαῦ {Π18 18 ΤΏΘΙΘ ἈΒΒΘΥ0Ώ, 5πονῚ- 
ἴῃσ ἴῃς αροϊοσίδέ ὙΑΛΔο ὑμᾶπ {π6 ογίξο. ΤῊ δηύααθ ομαγαοῖθυ οὕ 
188 Ιαπριιαρο 18 ρθη ἰοὸ στᾶνθ ἀοιιδί, [0 Μ1] ποὺ βίαπα {μ8 ἰθβί οἵ 
ΟΥ̓ ΠΙΟΙΒΠ1. 
76 Ὀε]ίθνα ἐμπαύ 10 ψγαβ τυ θη, ΟΥ̓ΤΑύΠ 61 Θομρ1164, ποῦ ἰαΐοι ἐΠδη 

(ἢς ἔα οὗ Ὀανὶα απᾷ ϑοϊομηομ, οα {86 [Ὁ] οσῖπρ' σγουπάϑ. 
Αοοογάϊηρ' ἰο χυὶ. 10. {86 Οδπδδηϊίοβ 51} ἀπο ἴῃ (ἀ6ΖθΥ; 

ὙΠοτΘαΒ {Ππ6 ἰοτῃ γ88 ἀοβίγογϑα ἴῃ ο]οπιομΒ Γοῖση ΟΥ̓ ῬΒΔΥΔΟἢ, 
(1 Κίηρβ ἰχ. 16.) Αοοογάϊηρ το χν. 68. [16 «᾽ ΘΒ αΒι[68 Ὑγ στο ποῦ γοῦ 6χ- 
Ρ6]164 ἔτοπι «“} Θιτιβα! θη, τ ἰοῖν ἐμ 6 0 ὑγοτθ ὉῪ αν. (2 581. ν. 6---9.) 
Ἔτοπι ἰχ. 27. 1 οι] ἀρρϑαν ὑπαὺ ὑπ6 ρ]αθθ ἴὸγ [μ6 ὑθῃιρὶθ γγὰ8 ποί 
γοῦ Ἕἤοβθῃ, 88 10 τῦδϑ ὑπᾶϑυ Πᾶν]. (2 ὅπ. χχῖν. 18, ὅζο,; 1 ΟὨγοη, 
χχὶ, 18, ὅζο., χχῖ!. 1.) [0 15 Ῥγοῦδθ]θ, ὑμογθΐοσθ, {πῶῦ {16 ὈΟΟΚ ἃ8 τῦϑ 

Ὁ Τη Ογοεϊοραᾶϊα οἵ ΒΙΒΙοα] Τἀϊογαύατο, αγῦ. δ οϑμτιδ, 
3 Οοπηποηΐαῦ, τι. 5. νγγἃ, ΕἸπ]Ιοἰζαπρ, Ρ. ΧΙ], 

ΥΟ1. ΤΙ. ἘΣ 



θ42 ]πὲροαιοίίοπ ἰο ἔϊε Οἰώ Τοβρέαηιοχι. 

ΠΟῪ μᾶνθ  τψαβ οοιηροβοᾶ ἴπ {π6 ἐπ οὗ 561]. ΑἈΑπ ἀβκπονη 
ΥΙΟΥ ΘΟΠΙΡ 64 1Ὁ τομι {(μ6 ἙΠοΠῖτα δα «ομόναῖ ἀοοσυμπηθηΐβ, τπιβιπρ᾽ 
ΘΟΠἐΘΙΙΡΟΓΆΤΥ ποίΐοο8 μ651468, ἃπα ἱπίογβρογβίηρ' Π15 ΟὟΤΏ ΤΟΙΊΔΙΚΒ ΠΟΓΘ 
Δη 4 {Π6Γ6. 

Ἐνϑη ἴῃ ἐπ ἢγϑὺ ρατύ οὗἩ {π8 ῬοοΙς ἐμοῦ 15 τϑάβοῦ ἴον Ὀ6]]θυίηρ 
ἐπα {πὸ Φομονῖβε μδὰ πυϊύθη βοιγοθβ θθίοσο μἶτα, ῥγοοθθάϊηρ' ἔΌΓα 

ΟΥ̓ΘΥ 6 5868 ΟἹ ῬΘΥΒΟῺΒ ΘΟΠΓΘΙΩΡΟΥΆΤΥ ὙΠ {Π6 ΟΟΟΌΤΤΘΙΘΘΒ το] θα. 

ΤΠ δοουγαΐθ βία ιϑθϊοαὶ δοοοπηΐθβ ᾿ῃ ν. 13., ν11. 4, δὅ., νι. 12, 2ὅ. ΔΡ ΘΔ. 

[ο ΜῈ ἀουϊνοα ἔγοια πυιτθη ἀοουμαθαίθ. [ἃ τυἱ. 2ὅ., 6 μδβ [ὉΠ] θα 

ΗΒ. Δα ΠΟΥ ΟΥ̓ 50 ΟἰΟΒΟΙΥ 88 [0 56. ἰμύ ““ΒΆΒΔΡ ἀν 6} 16 0} ἴῃ [5γ86] 

μηΐο ἐἠιὶς ἀαψ. Βαὺ ἴῃ ἔπ6 τοιηδίπαοθυ οὔ {π6 θΟΟΚ, ἐ. 6., ἔγοταῃ {6 
{μἰτίθθητῃ ὁμαρίου ἰο {16 δπά, ψΆΙΟΙ γα ἀογιγϑα τηϑῖη]γ ΠΌμα {π6 
ἙΠΟΙἰβι, {π6 ἀξ οὗἩ ἀΔοουτηθηίβ 15 τηοβῦ ρρᾶτοηῦ, [π χυ]. 4--9, ᾿)γ6 
τα ἐπαῦ {[π6 στοαῖ οαρίαϊπ οὗὨἨ {86 Ἰβγαρ 065 οαυιβοα ἃ. ΒΌΥΨΘΥ οἵ {πῸ 
Ἰαπᾶ ἰο 6 τιδᾶβ δπᾶ ἀδβογίϑοα τὰ ἃ θοῦ. [Ι͂ἢ χχίν. 2ὅ. 10 15 γοἰαίθα 
{πᾶς Φοβῆσα σοχιμ θα το πυϊπρ δὲ δοσοουηῦ οὗ {π6 σϑῆθνγαὶ οἵἨ ἘΠ6 

οονοηδηῦ ἢ αοα. Βαὺ [86 παίπτθ οὗ {88 βαθδ]θοῦ 1861} βΒῃονγβ {886 

ἰγσαῃ οὗὨἩ {μ6 νἱον βίαίθα, 1{ γγῶὰβ ὩΘΟΘΕΒΔΙῪ {0 ῥγανθηῦ αἰβραίθβ᾽ 
αιαοπρ' [86 «ἐγῖθ65 αθουὶ {ποῖὶν τοϑροοῖνο Ῥουμάδυιθβ, [ῸΣ τ ιοἢ ρατ- 

Ῥοβδ [δ ἑονγῃβ δηᾶ ἀἰβύγοίβ τατιϑὺ Βᾶνα θθθη ᾿ῃβογίθα ἴῃ ρα] [15{8 

ΟΥ τερίβίουβι [{ {86 ἑονγηβ Ὀθἰοπρίπρ ἰο δίταθου (ΣΙ χ, 2---8.), πα 
ἴμοβθ οὗ 186 ρτιθϑίβ ἀπᾶ 1,μονϊίεβ (χχὶ.), 06. οοταραχϑα τε {π6 ὈΟΟΚΒ 
οἵ ΟΒτγομπίοϊοβ (1 ΟἸγοη. ἱν. 28----82., δῃᾶ νἱ. 39---66.), 10 Χ1} δ6 
(οαπᾷ {μαῦὺ {π6 Θομαρῖ]ου οὗ {86 Ἰαύίοε πἀβϑά ἱπάθροηάθηὐ 11δί56, ἀπά 

νγ Βᾶνα βθὸῃ {παὺ {(μ6 ἀἰβογθρθποῖθβ μου δῃὰ {ποτθ ἴῃ {π6 ὈοΟΪς 

οὔ Φοβῆαδ ροΐπε ἰο ἀΠδγθπί βοῦτοθβ. Αραΐη, {π6 ἀἰβοουγβθβ οὐ (4160, 
Φοβῆσα, πᾷ ῬΒίπομαβ τπααδῦ οἰ Υ μᾶνθ ὈΘΘᾺ ἰάθη ἤΌτ Ὑτι ύθ ἢ 

ἀοουπιαηΐβ, ΟΥὁἨΤΠΘΥ ἃΓ6 οοπδοηβοα αὐρδίγαοίβ τηϑθ ΟΥ̓ Οη6 ῬγΓδβθηΐ 

αὐ (πεῖν ἀοϊίνοῦγ. [πὶ 81] οδβϑθβ γγ μοϊά {μαὺ ἃ οαγοα! ἀπα ὁοη- 
βοϊδῃξουβ 886 γγχ88 ταϑᾶθ οὐ δυϊμαηΐίο ἀοοιτμηθπίβι Α ροπαῖπδ [Πθο0- 
οὐαίϊο ομαγδοίου Ῥϑίοποβ ἴο [πΠ6 ρογιοα ἀθβουῖρθα, ΑΚ] 15 1ὴ ΠΑΥΤΠΟΗΥ͂ 

ἢ μ6 αν. Τα ρταρμὶς ἀοἰϊηθαίίομ. ἴοο οὗ {μ6 ἰθδαϊηρ ροὺ- 

Βοπᾶσοθ, Ψόβμθθ, (160, απ ῬΙΠΘΠΔΒ, Βύ.ΠΚ08 μα τηοσὺ ᾿ηδύζθη γ6 

ΤΌ ΔΑΟΓΙ. 
ὙΒοΟγον {π6 ἢπαϊ τυϊοῦ τγα8, 6 τησβύ Ὀ6] ον {μαῦ μ6 τιβοα {Π6 

Το βονδῃ ἀπά Ἐ]ΟΒίτη ἀοοιτηθηΐβ, 88 ν7611 88 οἰμϑῖβ, 80 85 0 ρὶνθ 8 

ΓΑ ΏΓα] παυταῖῖνα οὗ {π6 πηροτίαπί ὑταηβδοῦϊοη8 ἴῃ Ἡ ΒΙΟῊ 6) οβλπα ὈΟΓΘ 

186 Ἰεδδίπρ ρατύ. Ηἱἰβ ᾿πίουροϊαοηβ ἀπα ρϑηθγαὶ τιθύμοά οἵ ῥτγὸ- 
οράσγα σαηποῦ ΠΟ μ6 ἀδίροίοα, 

Θοιη8 οὐἰτ108 Ὀσϊηρ' ἄονγῃ {μ6 σοτηροβι 0. αἴξον {Π6 6χ116, Μάβ18, 
Θρίποζα, Ηδββθ, απ Μδῦτον ἄο βο. 6 ὙΝ οὐΐα Ἀρρϑδγβ ἴο ἄρτϑο ψΊῃ 

1. Τῇδ στουπᾶβ [ὉΓ {Π18 γίθυΥ ἃτ6 πού βυβποιθηΐ οὐ να. ΓΗΒ 

τι 18 ΔΠ6ρσοά ἐπαὲ {πὸ βιχυ ἰόντ οἵ Φεῖγ (Χ 1. 80.), 85. ἴῃ 1 ΚΊπρϑ 

ἦν. 18... Βίδῃα ἴῃ ορροβιτίοη το Φπᾶρ. χ. 4. Βαΐ ἵδποῦθ 18. πὸ οομίγα- 

Φιοοη. [{ 15 150 Δ]]6σδα {παὐὺ᾿ [π6 ὈοΟΪ οὗἉ 80η98. ΟΥ̓ }οθπι8, {86 50- 

ο81164 δοοᾷ 97 «7.516, Ῥοϊπίβ ἰο ἃ ρογϊοᾶ νον θανι!α (κ. 18. φοτηραγθα 

ὙΠ 2. βδτα, 1, 18.)5. Βα Ὁ 15 ποῦ οουίδιῃ ΟΥ ῬγΟΌΆΌ]6 πα {18 00]- 
Ἰϑοίίομ. οὐὗἩ ροθμιβ ὀτὶρὶ παίοα ἴπ οὐ αἴγον αν 8 ἅτηθ. [1 νγγχὰβ τη 8 

ΒΘΟΘΒβί γον ἴπ ργαΐβα οἵ {μα ἐμββοογαίίο μθσοθβ; δηᾷᾶ [αν Ἱ᾽5 δἰθρῪ ἢ 

ΘΔ] ἀπ παι ἤδη νγα8 τοοοϊνϑ ᾿πίο ἢ. ΤΠ Δρρϑ]αίλομβ «εγμδαΐθηι 



Οὐ εἶ δοοΐλ ὁ Ψοςίμια. θ48 

δ ηα πιομηξαϊηι5 0} ]15γαοὶ ἀο ποΐ, 88 88 Ὀ66ὴῃ 8814, ἀρ Ῥθαν ἴου {μ6 ἢγχβί 
{τὴ6 ἴῃ Πανὶ ἄδγ, Ὀαΐ τϑϑοἢ ἊΡ ἴο ἃ ΤΊΟΥΘ᾽ ΒηοΙθηῦ ΘΡΟΟθ. ΝῸΥ 
οδῃ 10 ΡῈ Πο]4 τ Μαῦγοῦ, ὑμαῦ {π6 ποίϊοθ γϑβρθοίϊμπρ' ἐ[ Θυτιβ θη 5 
ἹΠΠΔὈἰ απίβ ἴῃ χυ. 68. (οοπιραεα σι 2 απ... ν. 6., χχῖν. 16.) 
Τοἰαΐθβ ἰο {π6 ρῬϑυϊοα αἴδον Πανια.} Οἱ (Π6 σοπέχαγυ, Ὁ γϑίθυβ ἴο 8ῃ 
ΔΗ ΟΤΙΟΣ 6. [Π Π88 Ῥθθη 5814, τρόύθονου, {μδὺ ὑμ6 ἰαπσᾳδοδ ἴῃ ΥἹ. 
26., ΠΘΓΘ ἃ ΟΌ58 15 ργομουποθα οα Ὠΐπι ἐπαῦ Βῃοι]α τορπ11α «ΓΘ ΥΟΠΟ, 
ΘΟΤΘ65 πὶ {π6 {ας οὗ ΑΠδρ. (1 Κιηρβ χνὶ. 84.) Βαυῦ βαγθὶν [(ἢ6 
ΤΌΥΟΥΒΘ ἴθ Βδοση. ΤΠ6 οοτηροβιύίοῃ οὗ {πΠ6 ὈοΟΙ οαππού θ6 Ὀτοπρύ 
ἄονῃ ἴο ΑΒΔΡἘΒ ἐπι (928 8. 6.). 

Οδνίαϊη ννογβ μα δχρυθβϑίοπβ ἤᾶνθ Ὀθθὴ δααποοα ἴῃ ἔϑνουν οὗ {Π6 
Ιαΐθ οοτηροβιίοῃ οἵ {πμ6 Ῥοοϊ. [08 βίτομρογ (μα αῖο ἀϊούοη 88 66 
ποίϊοοᾷ. ΥΥο ἃ ὑπ80]6 [0 ρογοθῖγα {π6 Ῥθου]ΑΥΥ 1π ΘΙ ΘΒΙΙΟΙ. 
1 1016 βίθϑβ οἂπι Ὀ6 1614 οπ 811} ὑμαῦ 88 Ὀθθῃ Ὀγουρῦ οΥγαγαὰ οἡ {ἢ 6 
Ροϊπί. 1Π6 βἰγοπρσοϑῦ δχδγιρῖθβ οἵ 1αὔϑι ἀτοίϊομ ἃὺθ ἔπγ!βηθα ὈγΥ 
ΣΝ, ν. 11, 12., 8)πα Ὁ 3), χχὶῖ!. 8. Ὑμο Ἰαύνοι ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ 2 (γΟΗ. 1, 
11, 12. ; Ἐοο1685. ν. 18., νυ]. 2. ΟἸΥμοὺβ οἵ 1685 πηοτηθηῦ ἃ16, ὑπ τ88 
οὔ 1μ6 αὐόϊοϊς ας α τεϊαξίυο, χ. 24. : ὈΞΛΙΣ ἴῸγ ὈΡΙλΣ, χχπι, 1ὅ. ; δ ΤῸΥ 
Ῥιὸ, χῖν. 12., χχὶϊ, 19.; ὉΠ, χῖν. 8.; 5 ΨΠ, ἐο ὅ6 ργοβρεγοιις, ἰ. 7, 8. 
ὅζο, ὅο. ὅδοιῃθ, 1 ποῦ 8]], οὗ μοβα ᾶνθ Ὀθθῃ αἰβριιίοα : ἀπά 10 τησϑῦ 
Ὀ6 οοπέοββθα {μα {μ6 ὺ ἃγθ ρᾶγϑ 1616 ἴοχσ {μ6 τηοϑύ ρᾶγὺ ἴπ {Π8 
ῬρηίεϊθποΝ. 

Οπδ οἰδπαθηύ ἴῃ δχδγαϊηϊηρ' {86 [πι6 ἡ μθη {π6 ὈοοΙΚ οὗἨ «᾿οβῆτπια νγ85 
ΘομροΒοα [165 1ῃ {16 σΘοπηθοίοῃ βαββιβύϊηο θούσθθῃ 1ὖ δηα {π6 Ῥβη 
ἰαΐοιοῃ. ο65 {π6 ψυϊίοσ αυοία {μπ6 Ῥοηίαίθαοι : οὐ αἸ1ἃ ἢ6 ἀοεῖνο 
ἢϊ8 ᾿πέουμηδίίομ ἴῃ ρατὺ ἔγοιῃ 1 ὃ ϑοῖὴθ δᾶνο {πουρθὺ {πᾶῦ Π6 πιϑρα 10 
88 0Π6 Οὗ ΗΒ Βουγοθϑ, θθοδῖιβθ (86 ῬοΟΪΚ οοπίβίπβ α͵80 ἃ ἀββουιρίιοη οἵ 
{π6 ἐογεϊζοσίοα οὐ Βϑυρθη, (Δα, «πα {6 μαϊξούσιρθθ οὐ Μδῃβδββοί 
αἰἑααίοα οὐ {86 ον Ῥδηκ οὗ {86 «“οτάδῃ, ΒΙΟ. ἐσιῦθ8. δπίογθα τηΐο 
Ροββοββίοῃ βϑίοσθ {π6 ἄραι οὗ Μίοβοβ. Ῥαΐὺ {815 δύριγχθηῦ 15 οὗ πὸ 
ἔογοθ.. ΝΥ μᾶβ 8ΠΥῪ {πίηρ να Ὀθθη δαἀαπορα ἴο βου {μαὺ {116 
Δαϊμοῦ οὗ {86 Ῥοοϊκ σοῦ βοιὴβδ οὗ μ15 ἱπέουιιδίζομ ἔτοσα (ἢ6 Ῥϑηίαΐθαςῃ. 
Α οοτμρατίβου οὗ Ὀϑαῦ. χνἹ]. 1, 2, ἀπά Ναπιῦ. χυῖ]. 20., ταῦ «ο5}. 
χη, 14. 838., χὶν. 4., ἀπ οὗ Νυμῦ. χχχὶ. 8. ἢ «] 05}. Χ111.. 21, 22. 
ἄοαϑβ ποὺ τραῖκα {π6 {πίηρ' αν: ἀθηΐ, 88 μὰ8 66 αβηστηθα θῪ Η νθυπιοῖκ. 
ΝΟΙΒΟΣ ἄοοβ {π6 τορϑυιομ οὗ {π6 ἀπαβυλὶ ἔοστα ἡ" ϑ ἴῃ “) οβπα 510. 
π. ὙΥΏΆΘα ἰὉ 18 αἷβο βαϊα {παῦ {86 δυΐμου οἵ «οβῇθαβ ῬΟῸΚ τορθδίβ 
186 βἰαξθιηλθπίβ οὐ (π6 Ῥαπίαϊθαοα ἴῃ ἃ πλοῦ ἀοίβ] δα Όγτα, πα θη ] οἱ ηρ' 
{86 οἴαθσοβ τ ΠΟ. μαᾶ ἰΔκοη ὈΙαοα βἴποθ {π6 Ῥοηίαίθαοῃ νγ 88 τσὶ υὕθῃ 
(οοαρ. ΝμΩ. χχχίν. 18, 14., πῖθ «οβῃ.. χπ], 7. ὅζο, ; ΝΌΩΡ. ΧΧΧΊ]. 
87. «ἢ 9088. χϊ. 17. ἕο; Νάαμαρ. χχχυ. ψυιὺ «Γοβ. σχὶ.), (86 
Ῥδββαρ88 τϑίογσγθα ο δνΐποβ ποὐμίπρ 1|κ6 αποίδιοη ΟΥ̓ ΤΘίθγθ ποθβ 10 
[πϊηρ8 τυ θη. [ἢ μον, {μ6γ6 18. ὯῸ νδ]14 σγϑᾶβοῃ Ὁ βΒαρροβιπρ 
ἐπα {86 Ὑυῖίου ἀδοᾶ (μ6 Ῥαπίαίοαοι, σπ Βϊο ᾿ηἀ66α νγὰβ ΒΆγα]ν ἴῃ 
οχιβίθποθ 80 δαιΐῖγ. Ὑ μαΐθυθι. μαὰ8 θθθπ {μπουρῃῦ ἰο Ῥύονθ [18 δὸ- 
σακϊπίαμοθ τ ἢ (886 Μοβαῖο θΟΟΚΒ 18 δσρ]αἰπθα ὈΥ π6 ἰγδα!]οηδὶ 
Κπον]θᾶρσα ουγτοηῦ ἴῃ Η18. {ἴπι|6, οὐ ΟΥ̓ 18 186 οὗὨἨ {π6 ΡτΊποῖραὶ ἀοοα- 
τηθηΐβ ἱηοοχρογχείβα ᾿πίο {μ6 Ῥαπίαίθαοῃ. 

1 ὅ8ο Β΄ῖβ Οὐμτηθηΐδυ, Ρ. 147. 3 Ἡδνογηο, οἱ, }1, 1. Ρ. δ7. 

ΤΊ 2 



644 ]ηϊγοσιοίίομπ ἕο ἐλ Οἰα “Τοδἑαηιοηξ. 

Αποῖμου ᾳαρβίζοι οοπηθοίθα τυῖτπ {π6 δσχδιαϊπδίϊοη Δηα δ ΠΟΥΒΏΡ 
οὗ {ῃ6 Ὀοοϊς οὗ Φοβῆυδ 15, τγᾶβϑ 1 τ θη ΠΟΪ]Υ͂ ΟΥ ἴῃ ραγύ αὔθον {88 
ῬΟΟΚ οὔ δυᾶσοβ᾽ῷ Ηδνονγηῖοκ {μῖηκβ {μαῦ {μ6 βοοομᾷ ρᾶγῦ νγᾶθ νυ θη 
τον Τυᾶσαβ, θθοδῦβο μ6 ἀβοούθτβ ὑγαοθβ ἴῃ 10 οὗὁὨ [86 186 ὙΠΟ ἐπ 
ΔαΐμοΥ τηϑᾶθ οὗ {μ6 Ῥοοῖ οὗ υᾶσεθ, Αἴδν δἀδποῖπρ' {π6 [Ὁ] ον ηρ; 
ΔΠΔΙΟΡΌΙΒ ρΑΒΒΔΡ6Β ἴῃ {116 ὑνχο ῬΟΟΪΚΒ ---- πὶ. ὃ, 4. ὅυρρ. 11, ὃ..; Φ 5}, χν. 
13. ὅο. Φαάρ. 1. 10..20.; Φο5}. χν. 1ὅ---19. “60., 1.11] ---Ἰὅ. ; «΄05}.. 

χυ, 68, δυᾶρ. 1. 21. ; Φο58. χυὶ. 10. πάρ. 1. 29.: “ο588}. συνῇ. 12. 
Ζαάρ. 1. 27. ; 9508}. χῖχ. 47. «παρ΄, χνηΠ., --- ἢ6. ὁ8}15. αὐξθμίίοη. ἴο 186 
δος {παῦ {Π6 ὁη6 ὈΟΟΙΚ Ἔχρ]αΐηβ {πη6 ἑοχύ οὐ {86 οὐμϑὺ ΕΥ̓͂ 5141} ᾿π56τ- 

ἐἰοπβ οὐ οἱ ββίομϑβ, 85 ἴῃ {88 πϑηλθ8 Ῥἤθβῃα, Αομπηδη, δηα Ταϊτηδὶ (7 05}. 

χν. 14.)., ἀπᾷ 1ὑ 18. ὑνοθ τοιοῦ κϑα ὑμπαῦ {Π|6 0 ἅτ ΚΠ 323 ἀπ ΡΠ δ] Ὁ, 

(σοι. Φαυάρ. 1. 18.) ὙΠῸ δϊθον οὗἉ «οβίνπα᾽β Ὀοοὶς 4150 τϑῖκ68 τι86 οὔ 
ἸΏΟΥΘ ὙΘΡΊΌΪΔΥΙ δη ἀβι8] ρΎΘΙΠΊΔΓΙ04] [ΌΥΙΏ8, Ἰηδίθϑα οὐ (68 ΠΊΟΓΘ 
ἀΙΒου]: οοομστῖηρ᾽ ἴῃ {πΠ6 ῬοΟΙΚ οὗ “πᾶρθ8, ἃ5 ΠῚΠ ΓῸΓΣ ὅσ Π3Π, ἀπ ΠΡΏΠΠ 
ΡΟΝ [ὸΣ Πν, ΠΠΠΠ ΤΠ οὐ αἷβθο βίαῦθβϑ {μαῦ {π6 ἰδοῦ τηθη- 
ἐἰοποᾶ ἴῃ “ο8}. χῖχ. 47. μβαρρϑηβρᾶ αἴδου. {μ6 ἀθαίῃ οὐ «βῆμα, δοοοτα- 
ἴῃσ' ἰοὸ πᾶσ. ΧΗ], 2., ἀπα τηαϊπίαϊηβ ὑπαῦ {π6 ῥυϊναΐθ ὀχ ρα 105 οὗ 
βϑραγαΐθ {1068 ἀραϊηδὺ {π6 (ὐδπδδηϊίαβ Θοιητηθησθ αἰΐοῦ {πΠ6 βατηθ 
ανϑηὺ, δοοουάϊηρ ἴο [86 ΘΧΡΓΘΒΒ βίαιθηθηῦ οὐἨ [ῃη6 ῬΟῸΚ οὗ «πᾶρβ8, 
Τάτ] πηροτίαποθ θα θ6 αὐζμομθα ἴο ΔΠΥ͂ οὐ 811 οὗ [8656 Ῥαυγύϊου [Ἀ75, 
Απᾷ Ὁ 15. ἱποουσϑοῦ ἰο δββασηθ {πᾶῦ ἢὸ δχρϑαϊοι οὗ δὴ ἱπαϊνια δ) 
{δ8 ἀραϊηδῦ (86 (ὐπαδηϊίαβ ΤοῸΚ ρ]αοα. Ὀοίοτο δ οβαβ ἀθαίῃ. Οη 
τπ6 σοπίγαιγ, {86 ψογᾶβ οὗ οβῆυδ, χυῇ. 1ὅ., ΒῃοΥ {86 γϑυθσβθ. Τὸ 
15. αἷἶδο ἀοι θυ] τ μοίμου {Π6 ἐγαηραοίίοῃ γο]δίθα ἴῃ « οβῇ. χῖχ. 47. πὰ 
ψυάο. χνῖ, 2. Ρ6 {86 βαπη6. ΤῊ 5Β᾽ ΠΑΠ]ΔΡΊΤΥ οὗἨ ραββαρ8δβ 8πα ποί!6 68 ἴῃ 
6 ἔτγο Ῥοοκβ οδπ μ6 Ὀεοίίον δοοοπηΐθα Ὁ οἡ Ὡπούμου ῬυΙπΟΙρ]6 ὑπᾶη 
Ἡ νου πι οἰκΒ. 

Αἰἴον [86 ργθοθάϊπρ ἱπνοβδυραϊίοη οὗἉ {π6 ἄπηθ ψ ῃθη {86 ργθβοηῦὺ 
Ῥοοϊκ οἵ Φοβυδ νγχὰβ8 Θοηροβθα, νγχ8 π666 ποί δπυπιοσαίο αἰ υθηύ ορὶ- 
πΐομβ, 48 ὑπαὺ οὗ ομ ᾿μθησουῖθ, ΨΜΠ0 ΔΒΒΙΡῺΒ 1 (ο {π6 της οἵ «} οβίδι: 
Ἐπινα ]α ἰοὸ {πμαὐ οὗ Μαμαββοῆ, ὅθ, 7726 αμίδον οαπιποῦ θ6 Καόνῃ ; δηά 
10 15 1416 το γοβοσὺ ὧο οοῃ)θοίαγθβ σοβρθοῦπρ Ὠϊτη, Β0ἢ δἃ8. Ῥ 6 ΔΒ 
ἀϑϑιστιϑα Ὁγ Τλρμίίοοι; ἘΠΘαΖαῦ Ὀν (Οὐδ νη; ϑϑῖηλθὶ Ὁ δα ΠῚ; 
«] ογουηΐδῃ Ὀγ ΗθησΥ. 

ΤῊ6 ιἰϑζουϊοαὶ οπαγδοίου δηα οὐθα!θη1ν οὗ {86 ῬοΟΪς παν θθθῃ 
ψ Δ ΪΟ5Υ δϑυϊτηαίθα δοοογαϊησ 9 86 ὑμροϊορῖοαὶ ΟΡΙΠΙΟηΒ οὗ {Πο86 
ὙΠῸ μάνα ᾿ηνοϑσεϊθα ΟἹ ρΡγοπουποθα ἀροῖ ἴπθπι, τ (Π6 οπα Βαπᾶ, 
10 18 ἀρτερᾶ {παὺ [86 Ἰπῆπαοποθ οἵ ἰσϑά!]0η ταᾶὺ 6 Ῥδτοοινϑά, τμδκιηρ: 
86 οοπίοηἑβ ὉΠΒ:ΒύΟΣΊΟΔ] ἀπα ΡΑΥΓΥΎ ταγίμιοα. ΤΉΏΓΘΘ ουθηΐβ ἴῃ ρ8Γ- 
ἐἰουϊαν ἅτ 8814 ἴο βοίσαν {π6 ὑγδατομδὶ ομδτϑοίθυ, ν1Ζ. {Π6 βίδῃαϊηρ, 
5111 οὗ {πὸ βὰπ δηᾶ τόοῃ οἡ (ἸΌΘΟΙ δὖ {86 σοτητηβηα οὗ ἐ οϑἤτα, {παῖ 
6 τηὶρῃῦ ἀθβίοΥ ΒΒ Θῃθμα 68 το οβθοίμα! νυν (χ. 12---ἰδ.); {Π6 
Ῥᾶβξβαρθ οὗ {π6 τῖνϑυ Φογάδῃ, τ μιοἢ αἰν!ἀ6α Ρϑέοσα {Π6 ἀκ (111. 14--- 
17.)»; δπὰ {π6 ὀοπαπαδβύ οὗ « ϑυῖομο, σσβοβα νὰ }}8 Βα θην [6]] δῇ 1Π6 
Βουπα οὗ τΤαιηβ᾽ ΠΟΙΏ8, δέγου Ὠανίηρ ὈΘΘ6ῃ Θομηραββϑα {μισύθθῃ {1Π168 1Π 
βουθῃ ἄαγβ (ν1, 20.) Βαΐ (86 βγθῦ 15 ἃ αποίαθοι ἔγοσῃ {πΠ6 ροβίϊοδ] 
ῬοΟΚ οἵ 85} 6Γ, ἀπα 15. πὸ ρατγί οὗ {86 ποτὰ οὗ αοα. 86 οἴμοὺ ἔνο 

δ Ἡδνοτπῖοκ, ἘΠ] εἴς, 11,1. Ὁ. 58. 
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δνυϑηΐβ ἴάγοῖγο {πὸ ταϊγαουίοιιβ: δα τὸ ἀο ποὺ γθοκοι τῦ Δῃ Δ ΧΊΟΙΤΩ 
ἢ βοῖαθ {μαὺ πιϊγαοῖθβ 8.6 ᾿τηροββϑιθῖθ. ὙΠΘΥΘ 15 πὸ αἰ ο]Υ ἴῃ 
ὐτηϊεησ' {πῸ ἰδίουῖοαὶ ομδυαοίου 8 Πα οὐ αΙ ὈΔΠῪ οὗὨ ταῖτϑ 88, [0 ΟἿΓ 
τηϊμᾶ. ΤΠαὺ [π6 ὈοοΙκ 18 σου οἵ 811 ογβατ 15 ουϊἀθπῦ ἤτοι {Π6 [δοῦ 
{παὶ {Π6 ἐταμπβαοίΐζοπβ τϑοοσ δα ἴῃ 1ὖ ἅἃτα σγοϊαΐθα ὈῪ οὔμοὺ τυ ουβ ἢ 
1{|16 τααΐοσίαὶ ἀονϊδοη. Τλαβ (6 σοπαποϑὺ πα αἰνιβίοι οἵ (ὑδηδδῃ 
ἃτ6 τηθηϊϊοποά ὈΥ Αϑδρῇ (58). ἰχχνυῖι, δ38---6ὅ. σοπιραγοα νι 

Ῥβα]. χίῖν. 2---4.}); (86 5ἰδυσηίογ οὗ (86 (ὑδπδϑηϊίθβ, ὈῪ {6 ΤΥΙΟΥ οὗ 

[86 68 Ῥραΐπι (γούβθβ 18---1ὅ.}; {Π6 αϊνιβίοπ οὗ {π6 σαύθυβ οὗ 
Τοτάδῃ ἰ5 δ υἀοᾶ ἰο 'π Ἐ588]. οχῖν. 1---ὅ., ΗΔ. 111, 8. : {π6 ἰοιηροδῦ 
οὗ μεαϊϊβίοποβ δῇ {86 βἰαυρβίογ οὐἨ {86 βουΐποσιῃ Οδηδδηϊίθθ, ΠΥ 
ἩΔ5}. 111. 11----18. οογιραγτοα στ «οβιπα χ. 9---1].; δηα {86 βούψπρ' 
ὉΡ οὔ [86 ἰαθϑγμβοῖθ αὖ ΚΒΠ]Οἢ ( οβῃ. συμ, 1.) τὰ [88 ῬΟΟΚΒ οὗ παρο8 
ἃΠ4 ϑάπλαοὶ (Ζυαρ. χυῖ!. 81.,. 1. ὅδ, 1, ὃ. 9, 24., δηά 111. 2].). 
ΤΏοΥΘ οἂπ δ6 [{{|{π6 ἀουαδύ {μαὺ {16 ὈοοΙς 18 δας ῃουι δύνα δηα ἰγαϑβύ- 
ΜΟΥΠΥ ποθὴ πὸ βπά τ βαποίβοπμθα ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἢ (886 ΟἹ ᾿Γαβίαπιθηῦ, 
Ῥυΐ αἶβο ἴῃ {μ6 αν. (Οοραγα Η66. 111, ὅ., ΧΙ. 51. ; «ἅχη685 11, 26.:; 
Αοίβ νυἱῖ. 4δ. ; ΗΘΌ. χὶ. 80., ἵν. 8.) 
ΜΘ ραΐπβ μαγα θθθῃ (κοι (0 5μον {πα {Π6 Τϑνδο 0658 πδα ἃ 7υϑύ 

τῖρηῦ [ο Θοπαποι Ῥα]οϑέϊπθ. ΤῊΘ Θημἀθανουν 18 ἀ861688. ΤΉΏΘΥ ὙγοΥΘ 
ΟΥ̓ΟἴΠΑΠΥ ἰοϊοταίθα ἴπ 1 δἃ85. ποπιαάβ ΟΥ̓́ΧΘΠαἀθτῖηρ' ΒΆΘΡΠΘΓαβ, ἀπά 

οουϊᾷ ποὺ [βοποα οδίαϊπ ἃ σὶρ [ο Ῥοββθββ {π6 σοπηίτγ. «ΑΟσοΟΥΙΠΡῚΥ 
ΑΡτγάμᾶπι ρατομαβοα ἃ θαγγϊηρ-ῬΙδοθ αὖ Μϑωσθ. Βαΐ (ἀοᾶ ῥχγοιηϊδϑά 
[η6 ἸΙαμᾶ ἰο {μοὰ. [1π ἰδκίηρ' ροββθββίοῃ οὗ 1ῦ {ΠῸ 0} σγϑῦθ αἸΙΏΘΙΥ 
βαῃοϊομθα, ΤΠ ἀδοβίγαοίου οὔ [86 πδίσνϑϑ νγὰβ δῃ]οϊηθα Ὁ Ἰλθη16 
τιβάοσα ; δπᾶ ρο]ῖοαὶ ἃ8. νυ 68}1 88. τ] σουβ Θομβι θυ 10Π8 ΒΟ α 118 

Ῥτοργιθίγυ. ΤῊΘ ἄδηρον οὗ ἀρϑίῃ (Π1πρ' ᾿ἰπίο βίδνοσυυ, μὰ οἵ Ὀϑίῃρ' 

Ρο!]υἱοᾶ τι Ἰδο]αῦτυ, ἀρρθαῦβ ἴο μβᾶν μδὰ σοοᾶ στουμα Ὁπᾶθυ {μ0 

Τυᾶροθ. ὙΠῸ τὶρότοιβ, πα πμδὺ σου] ποὺ 06 οΔ]16α ογΓα6], ῥσο- 
οϑοαϊηρ;, οὗ βἰαγίπρ' τηᾶπ, σψοηδη, πα 6114, δηα δνογυίβῖηρ ὑμαὺ δα 
118, ψγαὰβ τὶρῃῦ ἰὼ 86 ΟΥ68 οἵ οτμῃβοῖθηθθ, δῃα ταυδβῦ {ῃπουθίοσα Ὀ6 
δχοιωρίοα ἔτουα (88 οθηβαγα οἵ τϑη 61 6 Κποννβ αἰ ἴΠ6 Τϑᾶβοπβ {παΐ 
τοπογοα 10 ἃ 1886 βίδρῃ ἔοσ {πΠ6 δοοοιωρ  βηταθηύ οὗ  Θμονδβ ουδοῖοιβ 
ῬΌΓΡΟΒΘΒ ἰονγαγ 8 {μ86. ἀποϊθαῦ οματοι. ὅϑόταθ οὗἨ {Π6 Τϑᾶβοῃβ ἅτ οὔ- 
νίουβ Θπμουρ, πᾶ ρῸ [α ἰο 5. ν 10 ὅνθα ἰο Οὐν {ται θα ἀρρύθμθη- 

βίο. ΟΥΒΘΥΒ 8.6 τηγβίουουθ, Μϑδημ 116, 1Ὁ 15 ὉΠΙΔΙΓ [0 ΒΕΥ ΠΙΘΙΟΙΪΥ͂ 
{πα ΤΠ6Υ ἴοοῖκ ροξβϑββίοι οὐ ἐπθ ἰαηὰ ὈΥ {π6 τἱρῦ οἵ σοπαπδϑύ οὐ [86 

τὶρμῦ οἵ {86 βἰχοηρδϑῦ; οὐ {μαῦ 10 νγγχὰβ Θῃ]οἰ πθα ὈΥ͂ ΡΟ] 1108] δηα το ]1- 
σἷουβ οομβιἀογαίίουβ. [Ὁὑ τγὰᾶβ [Π6 δχργθθβ Μὴ] οἵ (ἀοά ὑμαῦ 186 
Ἡοῦτονβ βμου]ᾶ οοπαθοι ἀπ ΕἴΔΥ ; 8πα, ““ 584}} ποὺ [88 υάρε οὗ 8}} 
186 δαγῖμ ἀο τρί Ὁ" 

ΤῊΘ ϑαιηδυϊίδηβ Βανθ ὑνο ὈΟΟΚΒ Ὀοδτΐηρ [Π6 πᾶτηο οὗ οβῆθσα, (ὴ6 
ἰ8. ἃ ΘὨγοηϊοῖα πτιζίθη ἴῃ {π6 Ατϑρῖο ἰδησιαρθ, ἴῃ ϑϑιημασ απ οΠδ- 
τϑοίθυβ, οοηίαϊπίηρ ἃ Βἰβίοσυ οἵ «“οβῆπα, ραυθν ΘοΥΓ βροπαϊηρ ΜΠ 

οὔ ΗδθΌτον ὈοΟΙΚ, ΡΑΙΕΥ αἰλοτθᾶ ἔν [η6 ῬΌΓροβϑϑ οἵ [16 ϑϑιμαι δ Π8, 

Φορῆαα 15. οα]Π]6α {π6 πγρὺ Ἰάπρ' οὗ {π6 ατηαυιίαῃβ, πα 18 βα1α [0 πᾶνθ 

Βαϊ ἴμ6 ἰθαρ!]α οα Μοιπὺ (ἀοτίσίη. ΜδηΥ ἰθρϑηάβ πα {8188 ἃγθ 
ταίογπόονθα πὶ 16. Ρορυΐαῦ βαυίηρβ, ἀγθβββά ουῦ 1} «6 1δἢ πὰ 
ΜΙοβατιτηθάδη Ηδρδᾶδβ, ἅτ ἰπδοτίθα, ΤῊ ἰβίουυ 18. Ὀτουρῃΐ ἄοντῃ 
τὸ {π6 πο οὗ ΤΠδοάοβιαβ (μ6 ατοϑαΐ, ἀπ τπτὰϑ τ τιτθη ἴῃ {π6 {μ᾿τέοοπί 

τ 
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ὀοηΐατγ. Α ΜΗ. τοοοϊνοά θΥ βϑ'οα!ρον ἔγοπλ ϑαπλδυιατβ 1π Εἰσγρὺ 
ἴῃ 1684, σαν ΕἸατορθδηβ [88 ἢγβὺ Κπου]θᾶσθ οὗ ὑπ Ὀοοϊς : δῃά ἵτΌΤὰ 
18 ΜΚ. ϑΌΣΠΡΟΙ] μα8 ρα] 564 10 νεῖ ἃ 1, 1π σουβιοη ἃ Πα ΤΘΠΘΤΒ, 
το ᾿ΏΙΟΝ (86 Ιοαγηοᾶ ογιθηία δύ π85 ρυθῆχοα 8 ἀϊββογίδιοη (1,6 γάθη, 
1848, 4ιο.}. 

Ἑτοια {πἰ8 18 (ο Ὀ6 ἀἰδπρυϊδαρα ἃ Ὀοοῖς οὗ «“οβαδ πτιξίθη Ἰῃ [86 
Θαιηατιίδη ἅϊαϊδοῖ, πο τοργοάποθθ [μ6 οομίθηΐβ οἵ ὑμ6ὸ Ἡθρτον 

Φορθαδ ἴῃ ἃ 66 Ψ ΥΒΊΟ αι 8η ἴῃ ἃ ὙΑΥ͂ ΟΘΟΥΥΘΒΡΟΠαΊπρο' [0 {Π6 ῬΘΟΌΪΙΔΥ 

ἄορτηδβ οὗ {π6 ϑαπιαγίδῃβ. 10 οοηδίιίαἑοθβ θαὺ ἃ 8Π28}} ρᾶτί (οΠδρ. 
ἴχ.---χχν.) οὗ [πὸ ργθοθάϊηρ' οΠγοηο]6, ἀμ νγὰ5. ΘΟμηροΒβθα ὈΥ͂ ἃ ϑδχηᾶ- 
τἰίαι ᾿ἰνίηρ ἴῃ Εἰργρύ ουὖὖ οὗ [16 Βορίυδριπν νουβίομ οὗ [πὸ Ἡθῦτον 
Φοβῆαδ, δπα ἃ ἰγδαίβ οοουροα σα [86 μἰβίουυ οἵ {π6 ΗΠ ΘΌγΘν 8 
τππᾶον Μοβοβ δπᾶ “οβῆπα, θη ἱοπϑα ΟΥ̓ Αὐιϑίοα 8. 

κου ασσόσασπα 

ΟῊΑΡ. ΠΙ|. 

σύθ6 8. 

ΤῊΒ Βοοϊκ οἵ Φυᾶροβ ἀοιῖναβ 105 πάπα ἔγομι [6 ἔδοὺ οὗ 115. οοηἰαἸ Πρ’ 

[86 Ηἰδβίοιυ οἵ ἔπι [βγαθιτθβ ἔγοτα ὑμ6 ἄθαίῃ οὐ “οββπα {1}} {86 ὕϊπηθ 

οὗ ἘΠῚ, ἀπᾶου {μ6 δαπηϊδίγαϊ οι οὗ Ῥϑύβοῃβ οὐἹ]δᾶ “μάφόοβ, Μῃοι (χοῦ 

γαλβθα ΠΡ οα Βρθοῖδὶ οοοδβίοῃβ ἴὸ 46 νον 18. ῬΘΟρίο ἔγομη ΟΡ γβββίοῃ, 

Δη ἐὈγηΙβμοα βοΐ τὶ Ἔχ νου παιν βίσαπρτ δηα οουταρα ἴοΥ Βα Ὁ- 
ἀαΐηρ' {μοῖῦ ϑῃϑιηῖθβ. ΤΉΘΒ ἰθαάουβ Ὑγ6 6 ΒΥ 164 ὈΘΕ δ᾽, ϑμάσοο, κρυταὶ ἴὰ 
1,ΧΧ., πάθη πο υἱπαϊοα θα {μ6 σὶρ ίβ Βϑ]οπροῖπρ' ἰο {μ8 ὁμοβθη ρθορῇθ 
ἀσοληϑῦ {μον Ορρύθββουβ, οδίαϊπίηρ' {μ6 πὶ Ὁ. ἴοτοθ δηᾶ ἔογατ παρ. 

ΤῊ οχϑοῦ μυσαροῦ οὗ ΒΟ. ῬΘΥΒΟΙΒ 15 ποῦ ΘΆΒ1]Υ ἀβοθγίαϊηθα. Βου- 
θα απ Εἰνγα14 3 οπᾶάδανουσ ἴο δάποθ {πΠ6 παπλῦ Υ ὑνγαῖγο, Ὀθοδῦδο 
10 χὰ ὃ ἰδδάϊηρ' ἀπ πηροτγίδηῦ οὁπ6; αὺ {π61Ὁ ταϑίμοά οἵ ρῬγοοθθάϊηρ 
15 αιθιίσατγ. ΤῈ (τὰ6 πασιῦον Μὰ5 δἰ ΓΠ6Υ {μισίθθη οὐ Τουγίθθη 8ο- 
οογᾶάϊηρ' ἃ8. Αἰ  Ιθο 18 Ἰποϊ θα οὐ πού, ὙΠ Εἰμὶ [88 δῦ Μψ1}} 
βἰαμᾷ ἴὰα5: 1. Οὐμη16], 2. Ἐπαά, 8. Θμδηηρσαν, 4. θοθογαῖὶ πα Βαγακ. 

ὅ. ΟἸάδομ, 6. ΑΡἱμλθίθοι, 7. Τοΐα, 8. «[αἷν, 9. Φ ρμύμαμ, 10. [ὈΖϑῃ, 
11. Ε]ου, 12. ΑΡράοπ, 18. βαΐχβοῃ. πὸ δοοοιηίβ ρίνθη οἵ βΒ1Χχ 8.6 
ὁορίουβ; οὗ {μ6 γϑϑῦ ψουῪ Ὀυ]οῖ, . 

ΤῊΘ ῬοΟΐΚ οομδιβίβ οἵ ὕπο ραγίθ, νἱΖ' 1. ΤῊ6 βίου 1561} οὔ (Π6 
ΟΡΡιβϑβίοῃβ οὗ [86 158γ86}1068 ἀηα {Π6}} ἀ 6] νϑύδησθβ ἀπᾶθῦ [Π6 « πᾶρ68. 
(..---πχν.) 2. Απ ἃρρϑπαϊχ πγτγαϊϊηρ ὑνγχοὸ ᾿ονυθπίβ, {μ6 1Δο]αίγν οἵἁ [ἢ6 
Τδηἶΐ65 (χν. χυἹ].}) δηα {π6 Θχύοττηϊηδίλοῃ οὗ {Π6 ἔγ106 οἵὗἨ ΒΘη]απιίη 
(χχ. χχὶ.). (χν!!.----σσὶ.) Ὁ ταοβῦ δοηβρισαουβ 1αρ68 ἃ’Ὸ 1 θοΥδ ἢ 
(1ν.), ΘἸάθοη (υ1.), “] δρθίθαι (χ1.}), ϑαμλβοῃ (Χ111.----χν].). [Ἃαὶ {π6 βγβύ 
παγγαίγα Ὀϑ]οηοίηρ' ἰο {88 Δρρθῃάϊχ, ΜΊοδῃ, ἃ θα! Πν ταϑη ἀν 6! Π1πρ’ 
ἴθ Μουμί Ερμγαΐμα, μΔα ἃ ἤουδβα οὗ ρσοᾶβ ἴῃ ψ ΒΟ Π6 Ὑγουβῃιρροί, 
Βανίηρσ θηρσαροα Δῃ {ποτα [μΘυἹ[6 0 δοῦ 88 Ὦ15 Ῥγϊθϑύ ἃπα 56.168 1ὴ 
μῖ8 τα] γ. Βυὺ {π6 Τραμῖίαβ βθ]Ζβα {Π6 Ἰτηᾶρ68, ὑοοῖς {πΠ6 ῥτῖθϑύ δἱοηρ 
σὰ τΠοὰ, ἃπα οβία ] βη6α 1ΔοἰαίγΥ δ 1μαϊδῃ, σοι {ΠΘῪ οοπαπιογοά. 
ΤῈΟ βοοομᾶ παυταῖϊνα ρίνϑϑ δἂπ δοοοιηύ οἵ ἃ Ὀγαΐαὶ οαύγασα οοτητηϊ6α 
Ὀγ {π6 Β6πη)ατηῖίοβ οὗ ΟἸθθδι ἀραϊηδὺ [π6 ἔλμμ]γ οὗὁ ἃ Τμονιίο ἀνθ ]Ἰηρ; 
ἢ ἐπα 5146 οὗ Μουηῦ Εἰρῃγδῖτα, [0] ονσθα ὈΥ ἃ ὈΙοοαγ οἷν1] τγαῦ, 1π 

1 1158 Βιοῖ ἄρον ΕΪΟΒέοσ, ΡΡ. ὅ8, 54. 
3 (ὐϑβοβίοῃίο ἀ68 Ψ ΌΪΚΟΒ [5Γ86], νο]. 11. Ρ. 563. δὲ 56ηη. 
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σΉΙΟΝ 411 τ86 ἐγῖθο8 1οϊποᾶ δἀρηϊπδῦ Βϑηαμηῖη δπα ὨΘΑΥΪΥ οχίου- 
Τηϊ δ θα 10. 
ΤῊ Ιοδᾶϊηρ οδ]θοῦ οὗ [86 τεῖίοῦ 18 δρραγθηῦ Ποιὰ ἢ, 11---28, ἨΐΒ 

ἀοβῖρι γα [0 85μον {πᾶὺ {π6 οΔ]ατα 165 (0 ΒΟ μ 0ῃ6. [βταθ 65 ᾿δά 
Ῥθθη δχροβοϑά. δέου «οβῃυδβ θαι τοῦθ οὐὶπρ (0 {861 ἀροδβίαϑυ 
ἤγοιῃ Φοπμοναῖ δπά {ποὶν 1Δο]αίσγ. ΥὙΥ θη [86 οΘονεπαπὺ Ῥθορ]6 ἔουβοοῖ 
[88 Τιοτᾶ {ΠΕΥ͂ σου ἀββουνθυ Ῥαμιβῃθᾶ; θαύ ΒΘ η ὉΠΕΥ τορθηίθά 
δ τοίατποά ἰο ἐμοῖσ 8] 6οίαποθ, Ηθ ἀρ] νογϑα {ποῖα ουὖ οἵὁ {886 Βαπαβ 
οὗ {μεῖγ δπθιιῖοβ ὉΥ ἡπᾶροβ σποῖη Ηδ ταϊβο ἃρ. ποθ τῦ νγχὰ8 πού 
Ηἷβ ομήθοῦ ἰο σῖνϑ ἃ οοῃηθοίθα δῃᾶ οοταρίϑίθ μἰβίουυ οἵ 188 [βγ86} 1068 
ἴῃ {Π8 ᾿πίογναϊ Ὀθούσψϑθῃ “οβμπδ αηα [Π6 ΚΊΏρΒ, 

ΤΏΟγο 65 Ὀθθη βοια αἰ δγθποθ οἵ ορι πο 88 ἰὼ {πη6 οχίθῃύ οἵ {86 
Ἰηἰγοδαοίΐοα Ὀαϊοπρίπρ 0 {π6 ἢγβϑὺ αιἸνιβίοη ; [ἋῸΓ ψΔ16 6 ΥΥ οὐΐθ 
Τ Δ Ϊκο5 16 τϑϑοῦ ἰοὸ ἢ. ὅ., Βοιίμοδι οΥΓῚ65 1Ὁ οἡ (0 11, 10., δηα ρ1} [ο 
1. 6. ΤΏ αβύ βθβαπιβ ἰο ΡῈ {μ6 τιοϑὲ δρριόοργίαίΐθ. [110 Ρ6 δδορίθα, 
76 ΤΩΔΥ͂ Ῥοτοοῖνα ἴπ (88 Ἰηἰγοἀποίίοῃ ὑν7ὸ βθοίϊοῃβ γα πηὶηρ' ΡΆΓΆ]16] 
ἴο ὁμ8 Δποίμου, (μ6 Ηχϑὺ βκοίομίηρ {π6 ρο] 104] τϑδίοι οἵ {16 1βγὰ- 
611068 το {86 (ὑαπδδηϊίοβ ΠΟ τϑτηδϊπϑά ἴῃ {Π6 ᾿απᾶ (1. 1 .---, ὅ.γ; {868 
βθοομᾶ {π6 τοιρίουβ ροβιοη οὐ [βγ86] σι ψἢ τοϑρθοῦ ἴο 6 μόνδῇ, ἂπά 
Φοβοναμ ργοοθάσγα ἰονγαγβ [5γ86] (11. 6.---ἼΠ. 6.). 
ΤῊ ὉΒΙΥ οὗἁὨ {π6 Ὀοοΐς ΠὰΒ Ὅ6θη ναυϊουβὶν τοραγάθα. ὅϑοτηθ Βᾶνθ 

δπαἀοανουγθα ἰο ΒρΠ0 ἃρ {πὸ ἀπογθηὺ ἀν βίοι. τηῦο ΒΙΠ01]6 ῥαγίβ, ἔου' 
[86 Ρύτροβε οὗ βμονίηρ {μαῦ {μ6γ6 ἴδ ΠῸ στϑὰ] Οὐ Θοῃβιβίθπ ὉΠΙΓΥ 1Π 

ἴθ, ΟΥμουβ πᾶν πο ἴο βῆονγ ψαπύ οὗ οοπηθούϊοῃ ἴῃ {π6 Ἰηίτο- 
ἀποίζομ, θοάγ, δηᾷ Ἀρρϑῃάϊχ οἵ ἴμ6 Ὀοοϊς. Οπἱ {π6 οὐμοῦ μαηα, βονϑαὶ) 

οὐἰ εἴἰος αν οοπίοπαᾶρα ἴῸσ ὁπ6 δυίμοῦ οὗἨ {μ6 τ 016, το 15 Θομδιϑίθην 

αι ἢ Ηἰπι561} [τουρμουῦ. [Ιῃ ταϊπαΐθ ροϊηίβ 6 08686, {Π6Γ6 18 τηῦοἢ 

τοοῖὰ ἔου βυ )]θοῦν γ. [Ὁ ἄρρθδῖβ (ὁ ὰ8 {παὖ πὸ ροΟα ἀγριπηθηῦ οδῃ 

ΡῈ δἀναπορα ὉΥ αϑϑιρηίηρ ἃ ἀδυθηῦ δας μουβιῖρ (ο {86 Ἰπτοάποίοι 
(..--ἰῖν 6.) οὐ δὴν ρατύ οὐ 10, 88 (μ6 θτβὺ οβαρίϑυ ; πᾷ το 186 θοάν οὗ 

{Π6 πουκ. Νοὺ 0 οοηίτγαάιοίίομβ οχίϑὺ ἴῃ {86 ᾿πἰτοάποίιοι 1186], ἃ8 

γΑΥΪΟ8. ΟΥΟΪΟΒ ΒΌΡΡοβθβ. ΤΉΘΥΘ 15 Π0 168] ἀἸβογαραηου θύῃ 1. 8. 

ἀπά 1. 21. ; ἴον [μ6 βιαϊδθυηθῃΐ οὔ [86 ἔθυσα, [μα {π6 οὨΠ] γα οὗ  πὐδῃ 

ἴοοῖκ ὡεγμϑβαΐοπι δι βεὺ 1 οἢ ἢγθ ἄοβθβ ποῦ ΠΩΡΙΥ͂ {86 ἰδκίηρ οἵἉὨ [Π6 
ξογίσοβα οὐ Φοθαβ οὰ Μουπί Ζίοι ; Ποὺ 4068 1 Θὁχοῖπαο {πΠ6 ἰδοῦ οὗὨ {Π6 

βαρβθαπθηῦ του! ἀηρ οὗ 186 οἷὐγ ἀπᾶ ἀϊβρουβίοπ οὗ 186 δ υβι68 

(Ὠτουρποαῦῦ ἴδ, ἴῃ δοπβθαθθποθ οὐ σοι [ῃ6 ΒΘη)αγηϊΐθϑ θυ] ποῦ 
ἄτῖνα ἐμοὶ ουὐἱ. ΤΒ6 οοπααθδὺ βροΐκθῃ οὗ ἴῃ {π86 οἱρῇθ ὙΘΥ88 18 8 

Ῥαγϊα] οὁΠπ6, ἃ8 18 ββόνσαι ΟΥ̓ ὑμ6 2150 γϑυβθιὶ [1ἢ 11 ΤπϑηποΓ {6 ΓΘ 

ἴθ. ΠῸ Ορμοβίτίοῃ βούναθῃ {π6 βίαίθπιθπί ἰπ ἴ. 18., {πᾶΡ «Ππάδἢ ἴοοῖΚ 

αζΖα, ΑβΚοίοη, αἀπᾷ ΕΚτομ, δηᾶᾷ {μαὺ ἄνα Ἰογᾶάβ οἵ {π6 ῬἈ1]ΠΒ6πΠ65 

τοιηδίπιοα (11, 8.); βίποθ 16 15. ποῦ πΘΟΘΒΒΆΥΠΥ ἱπαρ]16 ἴπ {Π6 ΤΌΓΓΔΘΥ 

Ῥαββαρο ἐπα {πον μαᾶᾷ Ὀθ6θῃ 5]αΐη.5 Τῦ 18. Θαυλ νυ ἘΠΒΟΟΘΒΒ 1] Ἰῃ 

Βουνίποαα ἰο τοργθβοηῦ 1.----ἢ. ὅ. ἀπᾷ 11. 11---Π|, 6. ἃΒ ἀϊδαστϑοῖηρ τ ἢ 

ὉΠ6 Δποίμον ΒΥ βαγίηρ {παὺ [Π6 ἔοττΔΘΥ ταδκοβ ὑμ6 Οὐὐπαδηῖθ8 [0 μαᾶνΘ 

Ῥοϑη Ἰϑῖς τ βου οχιογιαϊπαίάοπ θθοαιβο [86 1βγθ 68. Ῥυθίθυγθα τὸ 

Ἰῖγο ὙΠ τμοπὰ, ἱηβίθδα οἵ ἀοϑίσογιηρ [μ6πὶ ἀρΥΘΟΔΌΙΪΥ [0 {Π|0 Βίσιπσϑηῦ 

ι ὥρα 6116 ἴῃ Ἤδτθβι 8 ἘΠη]Ἰοἰταπρ, 1, Ρ. 196., δηα ἩΔνΟΙΏΙΟΚ, 1.1 ". 72. 

2 Ἡδνογηϊοκ, Ἐπ]. 11, 1, Ρ. 74. 
ΤΊ 4 
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σοιητηϑηᾷ {ποὺ πδᾷ τοοεϊνοᾶ; νγ}116 {π6 Ἰδἰίον Ραΐβ [Ππ6 ταδίξον ᾿π΄ βΌοῃ 
ἃ ᾿ἰσμύ 48 ἴο βῃον {μαῦ {π6 βγδβίθβ τεσ ποῦ Δ] ονσοα ἐο ἀοαίτΟΥ 

(ῃδθὴι Βαοδιβα ΒΟΥ {ποπιβοῖνθβ μα (16 ἰπίο ἸΔο]αἴτΥ, 850 {παὖ {Π|ΗῚ 
᾿ἰνίηρ ἰοροίμου ὙΠ Ἰμθὰ γὰ8 ἃ ραπἰβῃγαθηῦ᾽; ἴῸγ [86 οὐἹθο Πᾶ5 

νου ϊοοκοα βαο Ρ]Δο68 88 11. 20, ὅζο., 88 Ὑ76]] 48 11. 2,.8,» γΆΘΓΘ 1Ὁ 18 

βαα {πὶ Οοα ποι] ποὲ ἅτινα μοπν οὐ θοοαθβα {86 ρθορὶβ δεᾶ 

ἰγαηβοτοαβοα ΗΒ οουθηδηΐί. 
ΤῊ πὴ οὗ 111. 7---πνῖ. 81. σα ΒΟΔΙΌΘΙΥ 06. ὁ8}16ἀ 1π ααθϑίίοη. 

Απᾶ νὰ οαῃποὺ β6 ον ἐμαΐ {π6 βγϑὺ ομαρίθγ. οϑῃ γγ61} 6 βοραγαίθα 

ἔγοτα ἴξ, ταῦοι 1685. 11.---ἰῖ. 6, ὙΠαῦ ομαρίον πιαψ πᾶν Ὀθοη Ὀγθῆχοϑα 

ὈΥ ὦ ἰαΐϑὺ μβᾶπᾶ, ἃ8 ϑίυαθυ ἡ ΒΌΡΡΟΒΘΒ; ΟΥ̓ βϑοηρ' ἴο Χν]].---ΧΧΙ., ἃ8 

Ἐπαϊ 45 (πηκα; Βαὺ 10 15. ἀμ] Κον {παῖ {π6 ῬοοκΚ βἰοοᾶ οὐἹρίπα! !ν 

πους ἢ. 6 τὸ ΙΠπρ, ἐμογθίοτθ, ὅο 8]Π1ονγ 10 ὅο τϑηλδῖη ἃ8 8ῃ 

οὐἱρῖμαὶ ἀπά Ἰπίοσται ρατὺ οἵ 1.----χνι. 
Βα Τπουρῆ Βοϊάϊπρ [18 Θββθηῦϊαὶ απὶν οὗἉ ἐπ βγβί ρατὺ οὗ δ πᾶρσθ85, 

οχίθπαϊηρ ἰο {Π8 6πᾶ οὗὨ {88 βἰχύβθης ομδρύδι, νγ8 πηϑέ βθρασγαΐθ {86 

ἀρρομάϊκχ, κυὶ!.---αχί., αββισμῖηρ 1Ὁ (0 ΔπΟῦμοΥ δηα Ἰαΐου ὙΓΓΙΡΘΙ, ΑἸμπαοϑύ 

4] ταοάργῃ οὐἰοβ ἄρτθα ἴῃ {{|8 νον. Ηδ ΨΠ0 στοῖθ {μ6 ἢγβὺ βιχ- 

[αθη Ομαρίουβ αἰ ποὺ πυῖϊθ π6 γϑιηδιπᾶθυ. 'ΓῊΪΒ. 18 Ἰηΐουσθα ἔτΌσὴ 

{π6 ἀΠξουθηῦ φοϊηὐ οὗ νἱϑτ τ πίοι 086 ἀρροπάϊχ- τιον ἰακθβ. [Ὁ 18 

μηἐιοοογαίϊο. Ηδ Βρθδκβ οἵ ἰβϑύθ Ῥοίηρ πὸ Κιίπρ' ἴῃ [8786], Ὀαΐ οὗ 

ΘΥΘΤῪ τηδῃ ἀοΐπρ' τγμαὺ τγα8 τἰσηῦ ἴθ ΗΒ οὐγπ ΟΥ̓ Θ5 (ομαρίου 8 ΧΥ]]. 6,, 

χυῆϊ, 1., χῖχ. 1., χχῖ. 26.); ῬἈγΑΒΘΟΪΟΡῪ {παῦ ὭΘνΘΙ ἀρρθαιβ ἴπ {Π6 

βυρὲ αἰνίβίοη. Τα ἀϊβδγθηοα οὗ οοπύθηίβ θοϊομσίπρ' ἴο {86 ὑπο αἰνι- 

βἴομβ Μ{ΠΙ ποὺ δχρίαῖπ ἐπὶ8β ρϑουδυῖτγ, ὑμουρὰ Κ61}] ἀββογίβ 10 4068. 

ΤῊ 5016 ἰοο 18 ἀπἴοσθηῖ, ΥΥ̓ογὰβ ἀπα ρῇγαβθϑ οθοιι πὶ {Π|6 ΔΡΡΘΠΟΙΧΣ 

ἀιβθδυομ ἤτοι ἰμοβα ἴῃ {86 ργϑοράϊηρ ρογοη. ὅϑβδνθσγαὶ οἵ {686 

ῬΘου] ἸΑυ 165. Ὀϑἰοπρ τῸ 8 Ἰαΐθι ἀϊοίΐοῃ, ἃ8. {16 Ἡοῦτονγ οὐἹρίηδὶ οὗ 

ἐμόν ἐοοΐ ἐΐόηι τοΐν68 (ΧΧΙ. 23.) Ὁ Ν), θα οἴμούβ. 6 ἃ1ὸ ΑΥΤΆ Θ 

τμ8ὲ Καὶ] δάάμοθβ {6 Ππρυϊδο ρϑου Αγ [165 οὗὁἨ ὑπ6 ΔΡΡΘΏΔΙΧ 88 ἃ 

γτοοῦ οὗ ἀπῖυγ, οοταρατίπο {πθτὰ ὙΠ ΒΙτα ΑΓ ῬΒΘποσαθηδ ἴῃ ἢ6 ΘΑΥΠΟΥ 

Ῥογτθοῃ, δηᾶ ἰγγίηρ [0 ΘΧΡίαῖμ ΘΎΡΑ 16 ἀιθγθμοθβ οἵ βύγ]6 ὉΥ τὸ- 

βοΙ νίπρ' [μ6πὰ ἰηΐο ταῦτα γογἦβ. πα Βα}! 85. ΟΟΘΟΙΤ ῬὈαὺ οποθ, ἴῃ ΜΈΊΟἢ 

μδ ἀδοίατοβ (88 δπίϊγα ὈοὸΚ ἰοὸ Ὀ6 τίομ ἢ θαῦ Ἀ6 5θθῃι8 ἰο ἃ8 αὐἰΐ8 ἴῃ 

οὐτοσ ὅς ΤῺ6 ῬΒθμοιλθηα τᾶ ἃ Ροτοθρ 016 ἀἰδί ποίου Ὀθύνσθθῃ 16 

πο ρουομϑ, 80 {παὖ ὕπο Ὺ οαπποὺ Ὀ6]οηρ᾽ [0 {Π|6 βδπὴθ δαΐμου. 

Τἤογο 18 ἃ Θομβίἀογαθ]ο ἀϊνοσγεῖτυ οὗ ορϊπίομ δὲ ἰο {86 Ῥϑύβοῃ Ὑ80 

πτοία {86 Βτϑὺ βἰχίθοι ομαρίοσβ Ρἴπθμδβ, Φόβηυα, ἨΘΖοίσιαθ, δ 6γο- 

τηΐδ, ΠἰΖο Κῖ6], ϑαμιθοὶ, Τῦσγα, μανθ Ὀ66Π τηρηθϊοησᾷ. ΟΥ̓ [Π686 Θοπ]6ο- 

ἰυγ68, [ὉΓ ΤΠ6Υ οδπ ΒΟΔΙΟΘΙΥ Ὧ6 6816 ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΓΡ ΔΡΡο!]δὔϊοη, {16 ΟὨΪΥ 

ὁη65 {μαι ἄθβογνθ ἃ τπουλθηῖβ οομβι ἀογαίίου ἀγὸ Φοβθθδ, ϑδταθθὶ, δά 

Ἑστα, [Ὁ 18 δρραγοπὺ {μδὺ [86 ομαρύθυβ Ὑγ6γ8 ποὺ τὶ υίθῃ ΟΥ̓ «Γ οβίγαδ, ΟΥ 

{86 σοι ρῖ]6᾽ οὐ 1 Ροοῖκ θθατίηρ' 18 πᾶπλ6, ΠΙΌτΩ [06 αἰ ογοηὺ τηοίμοα οὗ 

ΠΔΤΤΑΙΟΠ ΡαΒιιΘα, 88 76] 48 τόση 868 ΑΙ θγθποο οἵ ΒΥ ]8. ΝΟΥ 1510 ῥγὸ- 

Ῥ40|6 (μα ϑαμιαοθὶ πτοῦθ [πο μι, 85 [π6 ΤΑΙ πλυα!βῦθ Θομ]θοία ΓΘ, [ο] ον ρα 

1 Ὧδβ Βυοῖ ἀοσ ΕΙοοΥ, α. 8. ψγν, ἘΠ Π]61. Ρ. Χν. 

2 1).5 ΒΘ ἄογ ἘΙΟΒΙΟΥ στάση. ππα Ὠἰβίογ. οὐ εἰ άνῦ, τι. 5.0 Ρ. 485. 

8 (ἸὐοΒο  σἢζο, τ. 8. Μ᾽. γῸ]. 1. ΡΡ. 190, 19]. 

4 66 ΘΔ Π6]1η, ΤηΓοΓΒ Ομ αΠρΘ ἢ ποροῦ ἃ. Ῥοπίαίθας}, τι, 8. ν. Ρ. 148, 

5. ἘΠη]οἷδ, ΡΡ. 183, 188. 
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ὉΥ θάμ: δϑᾷ ὌΥ Ῥαυΐυ5.,32 ΝΟΙ οἂπ 1ὺ ᾶνθ βθθὴ συ θη ὈΥ Εἶτα, 
βίῃοθ (86 τϑηποι, βύγ]6, 8Ππα ῬῃγαβθοϊοΟυ ἅγὸ πΗΪΠτ6 {Π6 Ὀοοὶς [Πα 
θΌΘΒ ΒΥ Βῖ8β παῖ. Ηδᾶ ΕΖια οοπιροβοα {πΠ6 ἰδίοσυ, 1 σοῦ] μᾶγο 
Ῥ6θῃ τπλοσα οομιροίθ; δηᾶ ἰπ6 οὐ πορτυθρην οὗ 18. ἃρθ ταυβῦ πᾶγθ ἃρ- 
Ροαγοᾶ 1η 1. 

ΤῊ6 δὐυἰμουβῃΐρ, ἀρθ, ἀπα βουγοθβ οἵ (86 δηῤίγ ὈΟΟΚ ἅγ6 80 1π|1- 
ταδί οοπποοίθά ἐπαῦ {Π6Υ οδπποὺ 6 αἰδοιββθα ἀραγί. δυο Β 
ῬΠταθοΒ Βανθ ἃ δοατίηρ ὁπ Ὅπ6 απθϑίϊοη οὐ {ἴπ|6.΄. ΤΏυΒ {π6 Ῥῃγαβθο- 
ἸοΡΎ ἴῃ 1. 21. “{μ6 Φοθυδιίοβ ἄνν6}} στ {π| οἰ] άγθῃ οὗ Βοηϊαμαῖῃ 
ἴῃ Ψογυβαίθι τέο {{ῖ5 αν," ἸγΑΡ]165 ὑπῶῦ 1Ὁ νγὰβ δοιηροβθα Ὀθίουο 
1η86 βυδ]αραίίοπ οὗ {(μ6 ἔογίτβδβ οἵ Ζίοῃ πα {π6 θχρυϊϑίοπ οὗ {Π6 
“Το θυιβιίοβ Ὁν Πανὶ. (2 ϑϑιη. ν. 6. ὅζ9.) 1ὴ χη, 1. 16 ἀσγαύίοη οὗ 
[86 Ῥουϊοᾶ ἴθ ποθ {86 ῬμΠἸβύπμοβ ρρυθββθα {π6 βυϑθὶῦθβ 18 
σἴνθη; ΜΏΘΠΟΘ Μ͵0ὶ ΠῈῚ {πᾶῦ τῷ νγὰβ ποὺ ψτιθῃ Ῥοίοσο {86 βυῦ- 
Ἰαραϊίοη οὗὁ 186 Ῥ 1 π68. ΟΥ̓ ϑϑηλ6], (1 ὅϑπα, υἱῖ. 1---14.) ὙΠΘ 
ουτααΐα μηΐο ἐμιὲ8 ἄαν τὰ νἱ. 24., χ. 4., χν. 19. οοτῃραγθα ψ] ἢ χὶ, 839., 
Ἰοδἀβ ἰο {μ6 ᾿ἰᾶδα οὗ 8 {ἰπ|Ὸὸ ΘΟΠΒΙΔΟΥΔΌΪΥ θοΒίθυϊου ἰο {π6 ουθῃηΐβ 
παιταϊοα. Ηδποθ {π6 ἔπηθ οὗ πΠ6 Ἰπηρϑ ϑυρσοβίβ 1861} δ8. {πΠ6 τχοβύ 
ΠΟΙ͂ ἔὸν π86 βυββίδῃοβα οὗ [μ6 ὈΟΟΚ, αὖ ἰϑαβί, ἴο μᾶνθ οτἹρι παρα 
ἴη. ἴῃ {π6 ΔρΡρεπᾶϊχ πὸ πὰ βυοῖ Ῥῇγαβοβ ἃ5. τη ἐΐοϑθ ἀἄανγ8 ἐλεγ8 τὐα8 
πο βίη ἴηι ]1εγαοῖ, (χνὶϊ. θ.. ΧΥΙ], 1., ΧΙΧ. 1.» ΧΧΙ. 28.) [πὰ χυῖ. 80. νγ6 

τοδᾷ, ““ ἈΠῈ] {π6 ἀδΥ οὗἉ [πμ6 οΔρυ ιν οὐ {Π6 Ἰαπά,᾽ ρῃγαβΘΟΪοοῪ ΠΟΒΘ 
ταθδηΐηρ' μΒα5 θοθῃ ἀθραίθᾶ. 16 τηοϑὺ ορνίοιιβ [ηὑουργθίδίλοῃ. 15 ὑΠῶῦ 
10 τΤοίϑυβ το [86 ΒΑΡΎ] Ομ θη ΘΔΡΟΙΥ, οΥ αὖ Ἰθαϑὺ ἴο {ῃ6 ἀδρορίδίιοπ 
οὗ 15γ88] ὈΥ Θ'Βαἰταδηθβοῦ δηα Εβαυβαάάοη. οι 15 ἠη6 ορίπίοῃ οὗ 
Τι6 ΟἸογο, ἘΠΘΒμοση, ϑύπαον, Ἐοβθηγα 11 6γ, δηα οἰμοτβ. Οπ {86 60ῃ- 

ἘΆΥΥ, ἰῷ μδ8. βϑϑη ἐμουρῃῦ ΡΥ Ηδηρβίοηρογρ, Ηϑνουπίοῖς, ἀπα ΥΥ 6 ἴθ 
{παΐ [μ6 ποτᾶβ σϑίδυ τὸ 1π6 οαυυυίηρ οἵ 186 ἀὐκ οὗἉἩ [π6 οονθηδηῦ ὈΥ 

ἐμ ῬῃΠβέημθο: ΡΥ Καὶ] {πα {86 811 π8ῖοῃ 15 70 Β0Π16 ἀΠΚπονσῃ Οὐστ- 

ΤΘηο6 ἴῃ 1π6 πι6 οὗἩ 1μ6 ᾿πᾶρο8. 6 ᾿δ]θνθ ἐμοῦ {Π6 δσργβββίοῃ 
ΔΙΎΤΑΥΒ ἸΏ Ρ1168 ἐμ6 ἀερογίδθίοῃ οὗ [π6 Ἰμπαθ!ἀπίβ οὗ ἃ Θουπίυ, ἀπὰ 
τοίουβ μου ἴο {π6 ΘΑΙΤΎ ΠΡ ΥΔΥ οὗὁ ᾿Ξγ86] Ὁ ΔΙΆ Π ΘΒ ἃ πα [581- 
μαδάοηῃ. ΤῈ ΦΌΠονίπρ νϑῖβα (31.) βμονγβ ὑμπαὺ θη {8 ϑαῦμοῦ 
πτοίθ {μ6 Βουβο οἵ αοα νγχὰ8 πὸ Ἰοπροῦ αὖ ΒΒΉ]0} Ὀαΐ αὖ «΄ ΘΥΒΑ]6ΠῚ, 
ΜἈΠΠοΣ αν μαᾶ Ὀγουρμύ [16 αὐκ. [ἢ {818 τρᾶπηθι {886 τὶ Υ οὗ 

1186 ρρβῃᾶϊχ Ὀϑίοηρϑ ἴο ὃ Θοιηραυδ  ] Υ αΐθ Ῥϑυϊοά, δΡέρον 721 Β. Ο. 

Βδοδαβα 1 8 βα:4 ἰὴ χχὶ. 12. {ῃαὺ ΘΒΠΟΝ “15 ἴῃ {π6 Ἰαπᾷ οὗ (ὑδπαδῃ,ἢ 

ἴῃ αἀὐάϊιίοπ ἰο τ μῖοῖ ἃ τορορταρμῖοαὶ ἀοβουϊρίμοῃ οἵ 118 βιῖ8 15 ρίνϑῃ, 1 

185 θθθῃ ἐπουρμὺ ὑπᾶὺ ἐπ6 ἀρρϑπᾶϊχ- Υο ττᾶβ ποῦ 8ῃ ΙΒγαθ 6 Ὀαὺ 

ἃ ἔογοῖρπου. Βα ἴῃ {π6 Ετβῦ ραββαρβ, ΒΒΊΙΟΙ 18 ορροββα ἴο «658 ἴῃ 

ΟἸοαᾶ, ὦ ἰονγα οὐΐδθῖ4θ (ὐαπδᾶηῃ; δπᾶ 1ῃᾳ (Π6 βθοοπᾶ, {Π6 8116 οἵ ἃ 

ὈΪδ66 ἴῃ ἐμ6 ποῖσρῃρουτμοοῦ οὗ ΒΒ110}), ποῦ οὗ ΒΟ ἢ 156], 15 ἀοβουιθοα, 

ὙΒΟΥΘ 8Π ὉΠΠῸΔΙ ἔβαβὺ ψγὰ8 Κορί. Τὸ ΘΠ80]6 15 γϑϑᾶθιβ ἴο ἤδνο ἃ 

γἱνία ἰάθα οὗὨ [86 [δβίϊναι ἀπ 1τΐβ Ἰοοα ῦγ, {πΠ6 δαῖμον ἀρρθπᾶβα {Π|6 
Τορορυδρῖοαὶ οὐβογναίζοῃ ἴπ απθϑίϊοθ, [Τύ 18 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ {ΠΘΥΘ[ΟΥΘ 
ἴο ᾿η 8 Υ ἐμπᾶῦὺ μ6 ψγἃ8 ἃ ΟΥΘΙΡΉΘΓ. 
ἾὟε ἄο ποῦ Ὀοίϊθνο {παΐ [μ6 δαϊμουβμὶρ οὗ [πὸ ὙΟΥΚ 156} οαπ [6 
Ῥσουρὺ ἄονγῃ 80 ἰαΐθ 88 ὑπαὶ οὗ {πὸ ἀρρϑπᾶϊχ. 4Χ4411 186 ποῦιο88 σοὶ αῦ- 

1 Τμϊοῖυ, 11. 1.. 0. 190 2 Ἑχοροῖ, Οοπδογναίοσίαμη, ἰϊ, ἢ. 188, 



660 7Τιιοσμοίίζοπ ἐο ἔλο Οἰά “Γεεέαπιοηρΐ. 

ἴηρ ἰο {ϊπι6 ὙΒΙΘΝ 10 οοπίαϊῃβ, 15 Βύγ]6 δηάᾶ ἀϊοίίομ, 108. ᾿ἰντηρ ἐγεβῃ- 
ὯΘ655 8η4 οτἱρίπα ν, ἀρτθα Ὀοϑὺ σι {π6 {τὴ6 οἵ {Π6 Ἰκῖῃρθ --- ἢ 
[88 τοῖρῃβ οὐ Αβα οὐ 9 ϑμοββαρμδί, δοοογάϊηρ' ο ἢ 6] πα Εὐνγα]ά. 
Ὁἃ [μ6 ἀρραπᾶϊχ-σεῖίθι, {8 6Π τχϑῖκα ἂρ {π6 ὈΟΑΥ͂ οὗ [π6 σους, ραῦ- 

ππρ' ἐορϑίμοι 105 ἀΠογθηῦ ρᾶγὺβ ἴῃ [Π6 ἔοστα 10 πον Π88 πὰ πθῃ 50Ὁ- 
Ἰοϊπϊηρ' 818 οὐγπ Ῥουθοι; ΟΣ ἀἸἃ ἢ τρουοὶν ἢπά 10 8ἃ8 10 ΠΟΥ ΟΣ ]βί8, 
ἀπ οοπιρίοία ἴῦ ὈΥ {86 οἀδίοη οὗ Ηἷβ ἀρροπάϊχ ἢ Βοίογθ δηβυγοσϊηρ' 
[Π686 απδβίΐοπβ δύ υ8 Ἰοοῖ δὲ {π8 σδοπιροβίίίοπ οὗ 1886 ἢγβύ βἰχίβθῃ 

ομαρίουβ, ΤῊ ὈΟΟΙΚ Θιαρσαοοβ ἃ ἰδίουϊοαὶ ρϑυοα οὗ δου 560 γὙθ878:; 

δια {μογοίοσα [86 τυου ταυβὺ οἰμοῦ μᾶγο ἀογινϑαᾶ 15 τλδίοσῖα 8 ἔτΌσα 
ττϊεἴθη βουγοθβ, Οὐ ΌΠῚ ΟΥᾺ] ὑγϑ Ποπ, οὐ Ὀοί ἰοσούμου. 10 18 νδίῃ 
ἴον Ηδνογμῖοκ ἰο ἄρα ἃραϊπδὺ {π6 ῥγοθδ 1 1 οὗὁἨ τπυϊτθῃ Βουτοθβ 
Ῥοΐῃρ' βοᾷ. ΤῊΘ ιἰβίοσϊοδὶ ρυθοϊβίου. ἅμα Εμ] πη 688, {Π6 Ὁμδυϑοίθυβῃο 
δηᾶ οὐἱρίηδὶ ἔδαΐασθβ τυ 1 ΟὮ θαίθυ Ἰηΐο {Π6 ἀθίαι]64 δοοουμίβ οὗ 1ηα1- 

γίάσ4] Ππᾶρσοβ, ροΐπΡ ἕο συϊ θη ἀοοσυπιθηίβ; {μουρ π16 40 ποῦ ἀθην 
ἐπαῦ ἰγδαιοι τγ85 Βοιιθίπηθβ [Ὁ] ονγθα. ΤΕ 15 ᾿πηρ ββ1}0}16 δ {15 Ὁ1Π}8 
ἰο ἀἴβοονου (μ8 βϑραζαΐθ βουγοθβ διηρὶουϑᾶ ὈΥ͂ {ΠπΠ6 νυϊτοσ. ΑΧ41] ὑπδῦ 
οδῃ 6 βαϊα 15, (ῃδὺ βϑυθύδὶ ᾿παϊοδίίοηβ οἵ συ ίθη ἀοσυχαθηῦβ ἈΡΡΘΑΥ 
Ἤδγα δηᾶ {μετο, Τὺ {86 βοηρ. οὗὁἩ Ποθοσϑὰ 1ὰ {π6 ΒΕ ομαρίογ, 

ὙΓΒΙΘΒ. ῥγθβοηΐβ ναυίουβ ἀϊγουθι 65 ἔχου ᾿ μαῦ 15 τοϊαϊθα Ῥοίοσα 1 ; {86 

Ῥαγ80 16 οὗ Φοίμαπι, ἰχ. 8---1ὅ. ; {μ6 ὈαρσΊπηΐηρ; οὗἉ βαμπλβομΒ {π]Ότα ρα] 

Ῥοδπὶ χυ. 1θ.; τ γ6 ἀουϊνϑα ἔγοσα δα ῃθηῦο ἀοουπμηοπίβ. [ύὺ 15 ποϑά- 

1688 ἴο βρθοιϊαία δροὰῦ {86 παύυσθ οὐ᾽ πύταθον οἵὁἨ (μ86 ἀοουτηθηίβ οτὰ- 
ΡὈ]ογοά, 48. 411 βίοι Ὠγροίμθ888 τησϑὺ 86 τηρΓΟ Ὁ Βαθ]θοῦνθ. {Πο86 
ὙΠῸ ὙΠ ἰο 866 ὙΠΕΑὺ οὐἰἐ1ο85. παν ὑβουρῦ βμου]ὰ οοπβα]ὺ ϑύπασσ, 
ἘΣ 414, δηα Βουίμθαι. 

ὉΙὰ {86 δρρϑπᾶϊχ-ν θυ (μ6ῃ Θοπηροβα {Π6 ᾿γ 8016. ὈΟΟΚ, ΘομιρΙ Πηρ' 
16 ουὐ οὗ υυϊδύδη ἀοουτϊηθηΐβ δπᾶ ἴῃ ρατί ἴγοσα ἰπϑ 10}, 80 ὑμαῦ 10 νν88 
ποῦ ριιδιίϊε]οα, 80 ἴο Βραβαῖς, {11 18. οὐγῃ αἰ νβίοι ἀρρθασθα} Υθ δ6- 
Ἰανα πο. Ηδᾶ {μ15 βθϑὰ {π6 ἴδοῦ, πλοσθ ὑγᾶοθϑ οἵ {π86 δρρϑῃάχ- 
τίου που] μάνα Δρροαγθᾶ ἴῃ {μ6 θτϑ ρογὔου, ΤΠδ αϊοίομ, βίγυ]6, 
ΤΑΔΠΠΘΙ ΟὗἨ παιγϑίϊϊομ, δηα οἴμοι ρου] ΠἸαυ 168, σου] ποῦ Παν8 Ὀ6ΘΠ 80 

ΒΘΡΆΓΔΌ]Θ ἔτοπι Πἷβ οὐαὶ αἰ Ίβῖοημ 88 ΠΟΥ ΠΟΥ α7θ. ΤῺΘ δαΐΒΟΙ οὗ 
1.-- ανὶ. ῬΥΟΡΆΌΙΥ ᾿ἱνοᾶὰ αὐουῦ 200 γϑᾶγβ ϑϑυ ον (ἤδη {π6 ψυῖίοῦ οἵ 
χνὶ!.--χχῖ, ΤΈῈΘ ἔοσαου ραᾶτύ, σοπβυαθηρ (π6 Ροάγν οὗἩ (86 ποὺ 
1561, ττδβ οἰγου]αίθα Ὀϑίοτα {π6 Ἰαίον νγαβ τυτι θη. 
ΤῊ ΟὨΓΟΠΟΙΟΡῪ οὗὨ {π6 Ῥοοϊς οἵ πᾶσο8 15 βϑβοὺ τ] τηϑπΥ αἸΗ]- 

οὐ] 1686. [Ὁ ἰβ ᾿ωροββιθ]θ ἰο Ηχ {π6 ἀαΐο οἵἨ ραγίοα αν ονθηίβ, ἃ8 
[ποτα ἀύὸ ἰῃίογναὶβ οὗ {πὸ (86 δχίθηξ οὗ ψ ΒΟ 18 ποῦ βρθοιῆθα, δηὰ 
45 ἴὖ 156. Π|ΚοΙγ {μαῦ βοῖηθ πάρ68, ἀβΌδ! ]ν τϑοκοηθα ΒΘΟΘΒΒΙΥ6, ὙΥΘΓΘ 
ΘΟΠΒ ΘΙΩΡΟΙΆΓΤΥ, ΤΌ] ηρ' οΥοσ αἸΠδγοηύ αἰβύσιοῦβ. 

Μοβὶ οὗ {88 οἰάδν ἐμπθοϊορίδπβ ᾿πάυ]σθα ἴῃ ΥΙ ΓΤ ΘΟΥΤΩ ΙΠΑΙΊΟῚΒ 
ἴου 16 ρύτροβα οὗ ργοδαοίῃρ' ΘΟ τ ΠΥ Ὀούσθθη {μ6 οῃτοποίορίοαὶ 
δοοοιπίβ οὗ Φυᾶσεβ, δηᾶὰ {86 ἀαίθ ἰπ 1 ΚὶηρΒ νυ]. 1., ὦ. 6. 480. ὙΘΆ78 
ἔτοτιὶ ἐμ6 δχοᾶβ ἰο {πη6 Τουπααίίοῃ οὗἨ Βοϊοπλοπ ἰθρ]θ. ἦε πανθ 
π0 ΒυτραίΒΥ τ] [86 αἰδοιηρίβ ὑπαὺ μαγα Ὀθθη τηϑάθ [0 βῇον {πδύ 
{π6 ἀαἰς 480 ἀϊ4 ποῦ οχιδβῦ ἴῃ 1 Κίηρβ νἱ. 1. {1}} σθμίπτιθβ αἴον ΟΝ σιβα; 
Θηα ἐμογθίοσα ἐμαύ ᾿ξ οἀπηοῦ θ6 οτρίπαι, Νὸο βυβοιθηῦ τϑᾶβοη ἢδ8 
Ῥθθῃ δϑβίσῃιβα 1 108 Βρι ΓΟ ΒΠη658, ΟΥ᾽ [Ὁ δἰὐθσίησ 10 Ἰηΐο 440 οτ 692. 
ΝΟΣ {πὸ ϑαρυπαρ᾽ην, ποὺ Φοβθρῃιιβ, ΠΟΥ {πὸ ραββασθ πῃ Αοἵβ ΧΙ, 



Ὁ : Οπ ἐΐος Βοοΐ 9} σμμαᾶσεδ. ᾿ 66ὶ 

20., ψΠοτο {πα ἰτὰθ τοϑᾶϊηρ μ88 ποὺ Ὀθθῃ αἰζθηᾶρα ἰο, 8165 {Π6 
Βυβριοῖοπβ δαἰογίαϊποα ἀρσαϊπδὺ ὕΠπ6 πατη6 Γ᾽ τὴ {π6 ΠΘΡγονν ΒΙ1Ό]6. 

Βουίμοδα δπᾶ Εἰνγαϊα ργοσθϑα ἴῃ δποῦμο τποαθ ἰο βαρνοσγὺ [Π6 815- 
ἰοτῖοαὶ πδέασγο οὐ [86 Θμγομο]ορίοαὶ ἀαύθβ οοπίαϊπθα ἴπ πᾶσ θ8, ἃ8. 116] 
48 [6 480 γϑαῖβ ἴῃ 1 Κίηρβ, αΐ {8.61} ΔΒΒΌΤΘα ΘΟ ὈἸ Δ ΟΠ 5. ΔΓ6 
αὐ Ποἷ4], ἀπά ποὺ αἰνγαυβ σοπβιβύθπῦ σι (π6 ἰαχύ. δα {πθγα Ὀθθὴ 
ΟΠΪΥ νον }πᾶραϑβ, ρυθαΐου ΡΙ Δα ὉΠ Ὺ σου] ἤᾶνο αὐδομορα ἴο {Π6 
ὑχϑῖνο ᾿πίογναὶβ οὗ πιο {Π6 Ὺ ἰαῖκο, οὗἉ ἔουΟΥ θαυ ΘΆ ἢ. 

Μογο Ῥγόῦαθ]6 δηᾶ ἱπρϑηϊοῦβ 15 ὉΠ6 αὐΐαπιρὲ ἴο βοίξ]8 {π6 οἰτο- 
ΠΟΙΪΟΡῪ οὗ {86 Φυᾶροβ τιθᾶβ Ὁ 6.1 {Ππ|1Κ6 δ΄8 ῥγθάθοβββοιϑ, 
6 ργοοθθᾶβ ου {86 βυρροβιύίομ {μᾶὺ {16 ΟΠγοποϊορῖοαὶ ἀαία οὗ {π6 
Ῥοοῖκ τοϑὲ ἀροη ἔγαθ, ἰδίου ὑγδαϊομ, δπα {πα΄ 480 ἴῃ 1 ΚΊΠΡΒ 18 
οοττθοῖ, ΕὟοι {86 Ἰπνγαβίοῃ οὗ (ὐυβηδη- Ἰβμα  μαΐτη ἐοὸ 81: (« ἀαρ’, 111. 
--χ.), ΒΘ {πῖπη|κ8 ἐμαῦ {16 ΘὨΤΟΠΟΙΟΡΎ 18 βαοοοδδῖγσθ, ΕὙοση [μδ΄ οηνγαγά 
μ6 Υϑοκοῃβ ΒΥ ΠΟΤ ΟΠ βέ10 41] ν, Ὀθοθα86, Θοοογατηρ [0 Χ. 7.» (6 ἸΠΟΌΓΥΒΙΟΙ, 
οὗ [6 Ατωταομῖίθβ ἰηΐο {Π6 ἰαπα οἵ [βγ86] ἔτοτα {π6 θαϑύ οοουττθα αὖ 
[86 βᾶτλα ἔθ 1 {86 ορρτθββίοῃ οἵ {π6 1βυαϑ 65 Ὀγ {16 Ῥ.]1501Ὲ68 
ἔγοτα ἐπ6 νοβῦ: 5ο {μαΐ βοίῃ {16 Ατηϊηοηῖίθ ὀρρυθβϑίοη οἵ δἱρῃίθθῃ 
γρατβ᾽ ἀαταύίου, ἃπα {Π6 γϑαῖβ οὗ {886 Ἰυᾶραβ  ϑρμίμδμ, ΠΌΖαπῃ, ΕἼοπ, 
δια ΑὈάοπ (Σ. 8., χὶ!. 7---14.}, σοταθ ἴῃηΐο ὑπμ6 ἔοσυ γϑαῦβ οἵὗὁἨ ΡὨϊ- 
Ἰβπα βυδ)ραίίοι (χ11. 1.}, ἀυτίπρ τ] οἢ. ϑασαβοι δεσαη ΤΟΥ ὑὐγθμίν 
γ ΔΒ ἰο ἄθ νον [5γ86] οαὖ οὗ {π6 Βαπᾷ οὗ [86 Ῥἢ 1 Π1501π68 (ΧΠΠ, ὅ. ΘΟΙΩΡ. 
ΜΠ χν. 20., χυὶ. 81.), ὑπβουρῃ βϑασλιθὶ βσϑὺ οἴδβοίθα {Π6 ἀ θ᾽ νθαποθ 
(1 ὅδ. νἱ!, 1---14.)., Βαυΐ νψχ τηυϑὺ υϑίϑυ [ῃ6 σϑθϑᾶάθι' ἴο [Π8 θϑβᾶν 
1.561} οΚ 611, ἘᾺ]]) βαυβίδοϊίοα. οα ἐπ βυδ] θοῦ οαμποῦ Ὀθ οὐίαϊποά ; 
ἴου 1 15. πϑράϊοθβ ο ἄθῃν {86 [δοῖ, {μαῦ βοιηθ οἵ ἴ 61} 5 Ῥοβι 05 8.6 
ψυΪ] 816, [ἃ ὑσαῖςῃ, βυβιοϊοηῦ ἀαΐα ἅτ ϑηύπρ' ὑου αγ8. ἃ ΘοΙηρ]ούθ 
βου οι οὗἨ [86 ομχομοίοου. Νούβίπρ δαὺ σθηθγαὶ νἱθβ απ Ὁ 
αἰϊαλποᾶ; δηα Ὁ 18 ὙΙΒΘΥ ῬΟΡΠΔρ5, τι 1906 Υγοὐΐα πα οὐμθυβ, (0 
Δραπᾶομ {6 ἰαδὶς 5 411 ριιῦ Πορ6]688. 

ΤΉῊΘ ῬΟΟΚ ὈοίοΥο 8 ργθβθηΐβ ἃ ᾿ἰνοὶν ριοίατα οὗ ἃ γπᾶθ, πηβϑυ 64 
παίΐοη. [10 5Ββονβ μον τϑρϑαίβα δροβίαβυ ἔγοπι {16 βαύυοθ οὔ {Π6 {τὰ 
(οἄ Ῥτουρθμὺ 85 15 Ῥυπὶβῃπηθηὺ Βα] ρδίίοη ἀπά ἀἸβαβίου ; ἃπα πον, οἡ 
186 τορϑηΐαποθ οὗ ἐΠ6 Ῥθορῖθ,  ϑοναῃ βθαύ {μη [6 ταθϑη8 οἵ ἀ8]1- 
γούδῃθθ, [8 ἀθβου!ρύ!οη8 ἅτ μαύαχαὶ ἃπα σταρηϊθ. ΤΉΘΥ διθ ρϑίυ- 
ΔΥΌΒΔ] ἀηᾶ Ρἰοίασθβαθθ. [}ἢ {Ποτὰ νγγχ1ὲ θ6Π0]4 εὖ ὁπ08 [η6 7166 8π 
ΤΑΘΓΟΥ͂ οὔ αοά; {86 οβθοίβ οὐ γι τ] ρίοη δηά οὗ βαρθυβίαοπ 1 (Π6 
ΒΙΒΊΟΥΥ Οὗ τπ8 1βγδϑιἴθβ. ὙΤΠ6 βίδτηρ οἵ μιἰβίουιοαι ὑγα ἢ 18 ᾿τηργθβθθα 
ΟἹ ΘΥΘΥΥ͂ ῬᾶΡ6 ; [ῸΥ ποίβίηρ' ὁδῃ Ὀ6 τλογα πϑύθχαὶ ἔμδη [Π6 Δοοοπηῦ ρίνθη 
οὗ [86 ρο] 168] το αθοηβ ἀπ οἷν} ουβίοταϑ οὗἉ [8 Ῥ60ρ16 δὖ {86 ρουϊοα 
Ἤδη {86 ονθηΐβ τϑοοχαϑθα ἰοοῖς ρίδοθ. Ὑ οὖ τηοάθυῃ βοθρύϊοϊβυη 885 α18- 
οογογϑᾶ του βο]οροδ] πᾶ τρϑυν 6] οὰ8 ἔθαίασαβ ἴῃ {π6 ὈΟΟΙΚ {πῶῦ ΒΑΟῸΥ 
οἵ ὀχασρογαίίοη. ὙΠ6 οἴἶβοι οἵ ἃ τηδριγιηρ' πὰ πσομάοθγ-]ονιηρ' ἴτὰ- 
ἀϊίίομ, 85 17 6}} δ8. ἃ ἐμβοογαίίο βρίτιῦ Τογοῖσα ἐο {π6. {τὴ 6, μᾶνθ θθθῃ 
[οὐπᾷ ἴπ ἴθ. Τμὰβ {π86 οδχριοϊβ οὐ 108 Βϑύοθβ δ΄ τϑίευθα ἴο 88 
ἸΠοΥ 1016. Τὸ 15 ὑτὰρ {πα {πρὶν ἀθθαβ τὸ βοπχοίάζγαθβ ὈσΣ1]Π]Πδηΐ : Ὀπΐ 
ἸΔΟΥ͂ “11 ρυόραθ]ν 6 ἰὈππᾷ τι μῖη {π6 ταπρο οὗἁἨ ταύϊοηδὶ Ὀ6]16Ε, 
Υγ ὴ 10 18 βίαια ὑπαῦ ΘΒαηραν ςἰοισ 600 ῬὨΠ]ΠΒΏΠ68, 78. ΓΘ. ΟἹΪῪ ἰο 

1 Τη (Π6 Ἰογραὶ ΤΠΘοΪορ, Βοϊγαρο, 1. Ρ, 808, θέ δέφ. 



652 Τηϊγοακμοίίοπ ἰο ἐδ6 Οἷά Τοξίαπιεηΐ. 

ΒΌΡΡΟΒΘ (πα μα δηᾷ ᾿ἷβ παϑη 414 80; {π6 1οϑᾶοι' ἴοπο θϑίηρ' τἡϑηθοποᾶ 
88. ἴπ6 ταργοβοηίαίινα οὐὁἨ 411. [1π τοϊδίϊοῃ ἰο {{6 Ὄχρίὶοιίβ οὗ ϑδιηβο, 
ΤΠ6Υ6 18 ποίμίηρ ᾿πογϑᾶϊθῖθ, ἔῸΥ ΒἰδίΟΥΥ σίνθβθ ΒΙΠΜΔΥ ΘΧΘΙΏθ]68. οὗ 
ΙΆ6η οὗ οχ δου Δ 1Ὺ βίσοηρίθ. ΌΘΙ ἀπαβαᾷὶ) ἔθαΐβ 85 6 ρϑυξοσιηθα 
τοαῦϊγο ἰηἄοοα Ὁποοιησιομ ρόνοῦ δηα ἰογανιαάθ: Ὀαΐ τθη ΘΆΡΆ0]6 
οὗ ἴβϑῖὰ ἄρΡθδν ποὺ δηᾷ ἀρϑῖῃ. ΥΥ Βϑίμιϑυ {μ8 ἀθϑάβ οἵ ϑαπιβοη ἡ ογο 
ΒΑΡΟΙΠαύαΤΑΙ οΥ ποῦ, 1ὖ 15 ἀΠΠΠσου]ῦ (ο (61, ὙΤηθ Βουρύατο ἀοθβ. ποῖ 
ΔΙΙαρο ὑπᾶῦ Π6Υ γοῈ Βδοθ. ΤῊ6 οαβ6 18 ἀου δία! Τῇοβο πὸ {μ|ηΚ 
{μδῦ ἘΠΟῪ ΠΘΟΘΒΒΆΓΠΥ ΘΧΟΘΘα ΒΌΠΊΔΠ ῬΟΥ͂ΤΘΥ τηϑύ τοβουῦ ἴο ἐμαῦ Θχρίδ- 
παίϊοι οὗ {ῃθπι. Ὑμαῦ {π6Ὺ σγοα ἔδθυαϊουβ ὀαμποί Ὀ6 θηἰθγίβι θα ἔῸΓ 
8. ταοηθηῖ. ΤΠ6 Πιβίοτυ οἵ (ο] 1608 οὗ αἰ 18 ἂπ ἀῃμδίοροιυβ ᾿ηβίαπμοθ 
οὔ πο δπάονϑα ψ 1} οχ γδουάϊμασυ βίσθηρίῃ, ΤΠ δηθγθ ἴομθ οὗ (86 
ὈοΟΙΚ 6848 ὰ5 ἰο {π6 οΘοποίαβίοι {μαῦ {π6 ΒΙΒΙΟΥΥ 185 ᾿ταραγ 1} σίνθῃ. 
ΤῊ Ῥθορίο ἃῇϑ ἀββουϊ θά ἴῃ πὸ Δροϊορθίϊο βίγαϊθ. ὙΠ61. ΟΠΔΥΔΟΊΘΥ 18 
ἀγάνῃ αϑὺ ἃ5 6 5ποι]4 δχρθϑοῦ 1Ὁ ὑο Ὀ6 ἴῃ {Π086 {1π265 ἀπά διηϊα βᾳ0 ἢ 
1 θποθθ. ἀββδββι παύου, Βα Πρ ΠΔΥῪ ΟΥ̓Ο]γ, ὅπα {6 τηοϑύ Του] ]6 
ΟΥ̓ΤΩ68, 816 τοϊαἰοα πιμοαΐ Ὀδιηθ μοίηρ' αὐίδομθα ἴο {Π6 ρϑυρϑίγαϊίουβ. 
Ματγύϊαὶ αν Ἀρροδγ85--- 114, τουρῇ, οὐαὶ, ΤῈ βρίτί οὗ [Π8 ρῬουϊοα 15 
ΓΒ 1]1γ γοβοοίοᾶ --- ἃ ρουϊοα ομαγδοίουιβοα ΕΥ̓ νὰ δπα νγαπῦ οὗἉ οἸν11- 
βδύϊοη. Απλοπρ' {16 την ᾿ηύοΓ Δ] ῥτοοίβ οἵ [86 ρϑπυπθηθ88 8η6 Π46- 
Πύγ οὗ [86 Βἰβίοτγ οομίδιηθα ἴῃ (86 ὈΟΟΪ, γγχ6 ψου]α τοι ρα Ο] ΑΓ ]Υ 
ἴο {86 ἀδοοουπῦύ οὐ δ Θρμίμδμ, στο γοῦν ἱποοηβιἀθγαίδὶν, ὑπαὺ 1 η6 βου] 
τοῦτ ΘΟΠΟΈΌΘΙΟΣ οὐἠἨ {ῃ6 Αἰητηοηῖϊοβ μ6 σου] οὗἶου ὑρ τ Παίθυϑυ 
Βῃου α Πγϑὺ οοΐλρ Του οαἱὐ οὐὗἨ {Π6 ἄοοῦ οὗ [5 μοῖιβθ ἴο πιϑού ἢΐτὰ ; ἴῃ 
ΘΟΠΒΘαΠΘΠ66. οὗ ὙΠΟ 18. ΟὨἱν ἀδρ θυ 18. πηπηοἰαίθα ΟΥ̓ ἃ οΥπ6] 
ἔαῦμ6υ, δοίϊηρ' σομέγαγυ ὑο {Π6 Μοβαῖο 1807 Μ ΒΊΟΝ ἔΌΥ 145 ᾿υτηδη ν]0- 
ἰτηθ. ΘΌΓΘΙΥ {Π18 σδηποῦ 6 ἃ βοίοη. 

Τῃ δὐάϊίίοι ο ᾿πΐθυμαὶ ρῥτοοῖβ οὗ μ6 δυπϑηίοιῦν οὗ οὐὐ ὈΟΟΚ, 
15. Δανμου! υ 15 ΔΙΆΡΙΥ Βαρρογίθα ὈΥ οχίουμαὶ δυιάθηοθ [10 νγἃ8 
ΡυΠΒη6α δὲ ἃ ὥὄταθ ψῇθη τηοβύ, 1 ποί 811, {86 ϑνυθηΐβ στοἰαίθα 76 γ0 
ΘΘΠΘΓΆΠΥ Κποόσῃ; δηᾶ {Π6 11 γϑυδοὶ υ φου]α 06 εδίβα Ὀγ {16 οὐ σΊηᾺ] 
ἀοουμηοηίβ οὐ γορ βίθυβ ΏΘΠη06 {πῸν ΜΜ6Γ6 ἰἀκθη, [8 ΠΑΙΥΘΟγΘ5. ἈΓΘ 
ΘΟμΗγμιΘα ὈΥ͂ γϑίθγθησθβ τὰ [86 Ροοῖκβ οὗ ϑδῃγθ6)] (οοιηρ. «παρ΄, ἵν, 2., 
νἱ. 14., χὶ. ὙΠ 1. δα. χὶὶ, 9---12,; Ψπᾶρσ΄ ἴχ. ὅϑ, ψ 1 2. ὅϑαμ,. ΧΙ. 
21.); Ῥβαίγηβ (οοῖαρ. ᾿χχχιᾶ!. 11. πῃ παρ΄. νι. 2ὅ. : ΘΒρΘΟΙΆ ΠΥ ̓ ΧνΊ11. 
8, 9., χουν. ὅ., ψιἢ πᾶσ. ν. 4, ὅ., ΏΘΥΘ ν  Υ865 ἃσθ Ὀοστον θα). ΤΠΘ 
Ναὸν Τοβίαιηθηῦ α͵8ο δ]]πἀθ5 ἰο {μ6 θοοκ. (Οοιαρ. Αοίβ χἕ, 20.; Η 6, 
χὶ, 82.) Τῦ [85 8180 Ῥθθὴ βιρροδβδά {πᾶὖ ἰχϑοθβ οὗ [ῃ6 ϑνθηΐβ τὸ- 
Ἰαϊοα ἴῃ «πᾶραβ τᾶν μ6 Ὀυπᾶ ἴπ {Π6  ]ρι παγίδα, ἃ ἔδαβὺ οϑΘὈγαίβα ὈῪ 
(6 Βοιλδηβ, δὖ  ΒΙΟΒ {Π6 0 ἰοθΐ Ἰοοβα ἔοχϑϑ ιτἢ ἰογόμοα δϑύθηθα ἴο 
ἐπ ῖν (4118; ἴῃ {π6 βίουυ οἵ Νιβιιββ Βαῖγ, οὐ {16 ροϊάθη δαὶ" σίνθη ὈΥ 
Ναρίαπα ἰο κἷ5 σταῃάβοι ψ ΒΙΟ. τοπαθγθα Ἠϊτη 1ην πη 60 1016 τ 8116 ἀποσΐ, 
οἵ Ηογου]οβ δᾶ Οἰμρἤαΐθ, οἵ [η6 ρΡ111818 οἵ Ἡδγοαϊοβ, οὗ Αραπιθηηοη 
ἀῃα Τρμϊρθηΐα, ἀπᾶ οὗὁἨ {86 δαῦῖπο τὰρθ. Τῆιθ οὐἹρῖμα}8 οἱ 4}1} {π656 ἅγὸ 
ῬΤΟΌΔΟΪΥ ἐουπᾷ ἴῃ {818 ὈοοΟΪς. 

ΟΗΑΡ. Υ. 

ΕΥΤΗ. 

ΤῊΕΒ Ὀοοΐϊκς οὗ Βυτἢ ἴῃ {Π6 οἷα «615 ὀδποὴ 7188 μοῦ σοπηίοα 56ρ8- 
ταΐοϊγ, θα Ροΐηρ οοπηθοίοα τΠῚῈ «παρσθ8 ἔοστηθα τινα 10 ΟὨΪΥ ὁπ 



Ολ ἐδι6 Βοοΐ 9} Πιιίῇ. θ6δ8 

Ῥοοῖςκ. ΤΠ6 τυοᾶάρτῃ «1678 Βαραγαΐθ 10, Δα τηάκα 1Ὁ {π6 Ββϑοοοπᾷ οὗ {88 
ἅν ΜερίΠοίμ. Τὸ 18 Ῥυθ] ΟἹ. τοϑα ὈΥ {μοτὰ οα {Π6 ἔβαβί οὐ ὑγθοῖκβ, 
Ὀδοδυβα τὖ βρθακβ οὗ {π6 μαγυββί, 16 Βγϑὺ ἔγυαϊβ οἵ νυ βοῇ σοτθ ρτο- 
βοηΐθα ἰο (ἀοᾶ οπ ἐπαΐ οϑῦνα!. [Ιη {μ6 δαορίυδρσιην γϑυβίοη {Π 6 ῬΟΟΙΚ 
γγὙδῈ8 βαραγζαίοαᾷ δᾶ ρμαὺ Ὀούνγθοῃ «πᾶρθθ ἀπα ϑϑγηπθὶ, ρθοδαβα (ἢ 68 
ἐγαηβδοίϊοπβ 1 Θομ βίη μΒΔρΡρϑηθα ἴῃ {μ6 τηθ οὗ {π6 «πᾶ ρ88 ; δηα 4150 
Ῥδοδαβα ἰᾧ ἔουπιϑ δὰ ἀρρτορτίαία ᾿πἰγοαποίϊοη ἰ0 {π6 ὈΟΟΪΚΒ οἵ Βαγμμεὶ, 
ΒΆΡΡΙΣΙΩρ; {ποῖν ἀθβοίθ μου ἱπ τορδγα ἰοὸ ἀθἤπιζα. ποῖοθβ οὗ {π6 δη- 
οοβίουβ οὗ Πανὶ 4 ἴϑταῖγ. ΤῈ6 πᾶπηβ 15 ἀοτινοα ἴγοτα Τὐπίπ, ἃ ΜοδΌ- 
1.655, 8ὸ δανίηρ ἰοβῦ 6 Ὠυβθαπμα ὈγῪ ἀθαίῃ, ργοοθθαβ 1 ΠΟΥ 
τοί δο- ἡ -ἰὰνν ἰο Βοίμ] οποία, τ ΠΘΓΘ 5886 ᾿ἴγοβ ἃ ὈΪΔπ.61685 [16 οὗ ρο- 
γογίγ, δπα Ὀθοοπῖθϑ {Π6 τ 8 οἵ ἃ τϑίδομ πατηθά ΒοδΖ, {μτουρἢ στ ότὰ 
Β86 15 δῇ Διηοθϑίου οὗ Ἰ)αν!α. 

ΤῊΘ ῬοΟΐΚ οομβιβίβ οὐ ἔουν ομαρύίουβ, οοῃύδιηϊπρ' {766 Βθούϊο 8... 
1. Αἢ βδοοουπύ οἵ Νβοιὴὶ ἔγοτη 6 σοϊηρ' πο Μοῦ ψιἢ ΒΟΥ 

Ἠυβραμα ἘΠΊ 6] οἷς, ἰο μον τούατῃ ἰο {μ6 απ οὗἨ ἴβύϑδθὶ τ ἤδΥ 
ἀαυρμίον-᾿π-ἰὰν Βαθα. (ομαρ. 1.) - 

11. Βοεαζβ ἰηΐουυϊον τ Βυΐῃ, δηᾶ ὑπο]. τηδττίασα. (11. 11, ἴν. 
1---Ἰ2. 

Π|.  τμο δἰγιἢ οὗ Οοᾶ, {86 βοὴ οὗ Βοαζ ὃγ Βα , ἴτοπὶ ποσὰ. 
Πανὶ νγαβ ἀοβοθπαβα, (νυν. 18---18.) 
ΤῊ ρσϑηθαορῪ ἴῃ ἰν. 18 --22, 15 Ἰποογωρ]οίθ. ἘΊοα ῬΊΑΤΘ8. 80 οὗ 

7885 ἰο Πανια, ἃ ροτιοά οὐ δθουῦ 860 γϑᾶῦβ, ΟὨ]Υ ὑθῃ ΤΏΙ ΘΥΒ5 816 
σίνγοῃ. ἘΠΟΒΒοσπ' δηᾶ Βοβθητη ον ἢ ΒΌρΡροβθ {πᾶῦ {π6 ῬΘΟΌΠ ΤΙ ἴπ 
αποϑίϊοπ ονγϑᾶ 18 Οχβίθησα ἴο {π6 ρᾺ}5 ἐομπᾶ 1η {16 τορΊβίοαΒ τ ΒΘΏΟΘ 
ἴπ6 σϑηθϑίορυ γγχαβ ἰἌκθη, ΤΉ, μουν Υθσ, 18 ἸτρΓΟΌΔ0]8. ΤῊΘ βοϊαὐϊοῃ 
ὉΓ {π6 ἀΙβΙΘΌΥ ρτοροβθᾶ ὈΥ [7550 687 15 85{}] τλόοσῦ πΠΙΊΚΟΙΥ, γὙἱΖ,, ὑπαύ 
{86 δποδβίοσβ οἵ Πλαν, 88 Ῥϑύβομβ οὐ ρυθϑιηϊπϑηῦ ῬἸΘΥ, ὑγ τ [ϑνουτοα . 

ἢ οχ τδογάϊπατυ Ἰομρονυῦ. ΥΥ 6 Ὀ6]ῖανα ὑπδῦ ἀταοηρ' [16 Ῥτορθηῖ- 
ἰοτβ οὐ Τθανια ἐδ Ἰρααίπῳ ρϑγυβϑοηβ 8Ιουιθ ἃΓ6 τηθπίϊομθά, {π6 τοϑῦ θϑῖηρ' 
ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ οταϊεᾷ. ΤῊ15 ὑγχὰ8 ποῦ θη ἀηπβαδὶ ὑπηρ, 

Τί 18 ἱπῃροββῖθ] ἰο ἀοδίθυμαῖπθ {ῃ6 αἀδίθ οὐὗἨ {π6 ΒΙΒΕΟΤΥ ΤΟΥ͂Θ Ρδ1- 
Πιου τ {π8π {πὸ ρουϊοα οὗἨ {μ6 πᾶρο8, ἀροὰῦ ἃ μαπατϑα γϑαγβ ὈΘΓΟΥΘ 
Τ)αν!4. Φοβορυβ ραΐβ {86 ΟσσΌ ΤΘΠΟ68 ᾿πίο {π6 ὕτηθ οὗ Ε]1, δου 
Θαμαβοη Β ἀραίῃ, 16 ἀνσαν ὈΥ͂ αηίθμδθ]θ οὨτοποϊορίοαὶ δου Ὀϊ δ ΠΟ Π8.ὅ 
Α58 {πο ἐδιοΐπο σπ]οἢ οαυβοᾶ ΤΠ] τλ6 16 ]ς ἰο ἰθανθ 818 ΘΟΧΏΓΓΥ 15 ποῦ 
τηθῃἰϊοποα ἴῃ {μ6 ὈοΟΙ οὗ Φυᾶροβ, πὸ ἀδύπτῃ οχὶβὶβ ἴον ἀθύθυταϊηϊηρ, 
[886 Θμγοποϊορσυ. [Ὁ 15 ὑσαθ ἐμαὺ ΒΊβμορ Ῥαίγιοϊ ἡ δμα Ἡθηρβίθηθοτρ ὃ 

Ββανα Ὀτουρμῦ [μΠ6 ἔϑηαῖπο βροόκοη οὗ αὖ {π6 Ὀδρίπηϊηρ οὗ αὶ Ἰηΐο 
δοηπδούϊοι τὴ {π6 πγαβύϊπρ οὗ {μ6 ἰαπᾷ ὈΥ ἐμ6 Μιαϊδηϊίαβ ἴῃ {86 
ἄτα οὗ αἰάδου (8. νἱ. 8---6.}: Ῥαΐ [ῃ6 ΜιαιΔΗ ΙΒ}. Ἰανδβῖοι ἰοο 
1166 176 γϑαγβ Ὀδέοτο [π6 δοτητηθηοοιηθηῦ οὗ Παν 148 τοῖρῃ ; ὙΠΟΥΘαΒ 

ΝΣ πᾶ Βυτῃ τσοῦα ποὺ τρδυτιϑᾶ {1} ἀροὰῦ 100 γϑᾶγβ Ὀϑίοσθ 1)δνυ]ά. 
ὙΠΟΥΘ 811 18 πποουίαϊη, 1Ὁ 18 861655 0 βΒρβοιυϊαίθ ἃρουί 1η6 δχδοί 
{πι6, οἵ' ἴο ἀοία:} {π6 οοπ]δοίαγοβ οὗ οὔμϑυβ. | 

ΤΗ6 δυΐμον οὐ ἐμ Ῥοοῖὶς ἀπά {π6 ἀρ μα βϑοπρϑᾶ ὕο ἃγα πού θϑβ1]} Υ 

αϑοογίαϊποᾶ, Μοβὺ οὗ [π6 9 618 αβϑίστι {π6 οοταροβιθίομ οὗ 10 ἰο {16 

1 Ἑῤληϊοϊϊπηρ ἴῃ ἄδ8 αἷΐο Τοβίδτηθηΐ, νο]. 111, Ρ. 462. 2 β΄ Βοϊία, Ρ. 490. 
3. Απίῖαα. ν. 9.1. 4. Οἡ Βπ1}, Ϊ. 1. 
5 Απίδοηῖίο ἃ. Ῥοηΐδί, γ0]. 11. Ρ.. 11]. 



θδά Τιροάσμοίζοῃ ἰο ἐμ Οἰαά 7 εεἰαγηοηπέ. 

ΒΘΠ16 ῬΘΙΒΟη ψἘΠῸ τχοία ἰμ6 9 υᾶσο8, ὁ. 6. βδῃγμοὶ, ἃ8. (Π6Υ͂ ᾿πηδρῖηθ: 
Οἴδοιβ μᾶνα δϑουϊδοᾶ ᾿ ἰο Ηβζεκιαῇῃ, οὐ Εζτα. 1 σα 7υαρθ ὈΥ ρ6- 
ΘΙ] αν 168. οὐἨἁ ἀϊοίοῃ ἀπά βέγ16, {π6 δυύμουβῖρ οὗ πᾶρ68 δῃά Βατῃ 
οαπποῦ θ6 ἰάοπίϊοα!. Ἡζοϊκιαῖ πᾷ Εἰστὰ ἅγθ ΘΟ) θοΓΑΠΥ ἀβδίρπαά, 
αὐ ποῦὺ ΤΘΆΒΟΗ. | 

ΤΉΟΓΘ 18 ἰπίουμαὶ ουϊάθποα ὑμαὺ 10 γγχὰ8 τι θη αὖ ἃ ὕτη6 οοπη- 
ΒΙ ἀθγα]Υ τοιχοίθ ἔγοτα {μ6 δυβῃΐβ 10 γθοοχᾶβ, ΤΠῸΒ ἴῃ ἰν, 7.» ἃ σογίδιη 
οαδίοτη 18 Θχρίαϊπϑᾶ, “' {Π6 ΤΩ 6 Ὁ ζη ΚΟΥΉΊΘΥ' ἐΐπι σι 1578.61, ΘΟΠΟΘΙῚ- 
ἴηρ' τϑἀθοιηΐπρ' δηα οοποογπῖπρ ομδησίπσ, (Οορ. δαί. χχν. 9.) ΤῊΘ 
οομἐϊπυδίίοη οὗὨἩ [8 ρϑηθδίορΎ ἰο 1λαν! βῆονβ {πα΄ μῖ8 ποῦβ πδὰ 
Ὅ66π Θβίδ 5 ῃ6ἃ ἀροπ {Π6 ἰἤτοπθ. Αοοογαϊηρον, βουηα ἐμῖπκ ὑπαὺ {88 
Ῥοοΐκ ΒΘΙομρΒ ὕἤο ἰπ6 ἰαδὺ γ8818 οὗ Ταν!ά, οὐ ποῦ Ἰοηρ' δἴῥϑυ' Ἀ18 τὶσῃ. 
3ο Κι ὶ1! γοῦν τϑοοθῦν. Βαΐ {πογο ἅτ οουίδιι Ομ] ἀδίβπιβ δα Ρ6- 
οὐ] ]ΑΥ 168 οὗὨ ἀϊοίίομ {παῦ Ὀσίπρ' ᾿ῦ ἄονσῃ Ἰαίοι ὕμ8ῃ 6 Βα ρροβθβ---ἰαΐοσ 
μα {86 πη Βα {π6 ῬοΟΚΒ οὗ βαιωσοὶ σγοτο πυιτίθῃ, Ἱπουρἢ ὑπο γ6 18 
ΒΟΠῚΘ ΒΙ ΠῚ ΠΑ ΠΥ Ὀούνθοῃ {π6 Ιαπριιαρα. οὗ {μ6 πὶ δπα {παὺ οἵ πίῃ. ΤῊΘ 
Ομ] ἀαϊβιηρ ἀϊοθίοι οδηποὺ μ6 ἀθηϊθά, ἃ8 Ἡἄνθυμιοκ δπα [Κ 61] αὐξετηρὺ 
[ο ἄο; ἴον 10 18 στουμᾶ]οθ8 Βυροί 6818 ὅο σθβοῖνα 1Ὁ Ἰπίο {Π8 τοιηηδηῦ 
οὗ οἱ δι ἔοσυτωβ ἴῃ {88 Ἰαπστδρο δηᾷ {π6 ἀϊοξίομ οὗ ναΐϊσαν 1}16.5 Βα 
{πουρἢ {16 ἀϊοίίοι μούγαγϑ 105 Ἰαΐϑυ ομβατγαοῖον Ὀγ ἃ (δ! ἀδ160 οοἱουτιηρ, 
τ οδηποῦ, ὙΠ Εἰ] ἀπ Βεγίμθαυ, Ὀσὶπρ ἀονγα {μ86 Θσομροβιῦοι 
οὗ [86 Ὀοοκ ἰο {μ8 ἰὴ οὐ ἔμ ΒΑ Υ]ο θα οαρ νη γ. [0 18 ἔστι {μαῦ 
τὴ6 ΤΟΥΠΊΟΣ ἀἰβοοόνοσβ δὴ δοαπαϊηΐαποθ ὁ {86 ρατῦ οὗἨ [Π6 τυῖίοῦ ἢ 
{π6 Βοοῖς οὐὨἨ ΦΖ00 (οομιρ. ἰ. 20. ψῖῖμ 900. χχνὶ!. 2. "τ, δοθγθνιαϊβα 
ἔτουα "ἼΦ' 232), ἃ οἰγουτηβίδῃηοθ ἔἈνουσ8}}]6 ἴο {π6 ἰϊπλ6 ἀββίσῃβα; Ὀαὺ {π6 
ΒΆΡΡοβθᾶ τϑίβδύθῃοα 18. ΠΙΊΡΉΪΥ ργθοδηίουβ. Μαγγαρθ στ [Ογαὶρη 
ὙΟΆ ἢ Ὑγα8 511] ρουταϊ 6α Ἡ ΠΘη 10 γγ88 Θοπιροβθα, Νὸο δροϊοροί!ο 1η- 
Εἰτηδίϊοη οοσατΒ. Βα Β οχίγδοίϊοῃ ρᾶγθ ῃ0 οἴθποθ. Ομ {π6 οοη- 
ἘΓΆΤΥ, τηαττϊασο 1 ἃ ΜΟΔΟΙ 668 γγχ88 τορεγα θα 88 ΒΙΡΉΪΥ ΟΡ] οἴ λ0Π8}}]6 
αθουῦ {π6 πι6 οὗ {μ6 6χ!]6. (Εζγα ἴχ. 1. ὅτο. ; Νϑῖι, Χ, 1--8., 28 -- 
27.) Ἐνα]ᾶ οοπ͵θούατεβθ {πᾶῦ (μ6 ὈοοΪς οΥἹρίμαγ Ὀδϊοηροα ἰὸ ἃ 
ἸΑγρον ὙΠ0]6 σοιηροβαά οὗὨ ἃ Β01168 οὗ βἰταῦδν ρΊθο68 ΟΥ̓ {πΠ6 548, 
δαΐμοῦ, δηᾶ {μαὺ 10 γαβ (ακοη ὈΥ {86 πα] οἀϊίον οὗ ϑαπιαθὶ δῃα {μ6 
Κίηρβ δπᾶ ραυΐύ ἴηἴο {86 Ῥ]δοθ 1ῦ ποῦ Οὐοαρῖ98. ὙΏΘΥΘ 18 ΠῸ ὨἸβίουϊοαὶ 
Ῥα8185 ῸΓ βυοῃ δῃ μΥρούμοβὶβ, ἐμοαρἢ τὖ 15 Δἀορίθα τη ρατῦ ΕΥ̓͂ Βεογίμαδα. 

ΤῊΘ βοορα οὗ {π6 Ὀοοῖκ 18 ἴο βαύ ἔσσίμ (μ6 οτἱρῖα οὗ [αν Πῖ5- 
ἰουΐοα!Π]ν ἀπα ροηθϑιορίοαν, Βμονίηρ μοῦ ἃ μοαΐμομ, Ὀϑ]οηρίπρ' ἰὸ ἃ 
ῬΘορὶθ 8ο μοβί!6 ἰο ἐπ {ΠπΘΟΟΥΔΟΥ 88 186 Μοδθιύθβ, νγὰᾶ8 Ββοπουσθα ἴο 
Ρ6 ἐμ6 ρῥγοσϑηΐϊΐζου οὗ [186 ρτοαὺ πᾶ ρίουβ Κιίπρ Πρανιά, Ὀεοδιβ8 816 
ῬΙδορα ππ]τ θα ἰγαβὺ ἴῃ 186 Ἰωοτά, δπᾶ βουρμῦ Ῥγοϊθοίοη ἔγομχ ἴῃ 6 
(ἀοᾶ οΥ 187861. Τὺ μαᾶ {Πππ8 8 βρθοῖῆο τροσὰ] ἀθδῖρη. ΥΥ̓ μούμοσ 1Ὁ νγὰβ 
τηθαμῦ, ἃ5 ΒΟΙΔΘ ΒΌΡΡΟΒΘ, [0 Ῥγοϊ ἰτηαΐθ, Ὀγ [Π6 τϑοογαθα Δἀορθοη οἵ ἃ 
Οδηΐ]θ πσοιαδῃ ἴηΐο {μ6 ἈΠ τθποθ ΟἸγιδῦ γὰ8 ἰο ἀδυῖνθ ἢ15 
οτρίπ, μ6 ἢπαὶ σθοθρίοη οὗ {ῃ6 (ἀθῃι1168 ἱπίο {868 ΟἸτϊβθδη οπυχοι, 
γγα οδηπού 611, πὸ του οδῃ ΒΟΔΙΟΘΙΥ Βᾶγα οηἰογίαϊηθα {818 
δχαϊ δα ποίϊοῃ ; ὑἐπουρῇ ἐμ Ποῖ ργόρδθ]ν ᾿πίοπαρα {ϊπαὺ {86 ΒΙΒΙΟΥΥ 
Βῃου]α ἰθαοὶ 1 ἴο {π6 πιοβὺ Δ᾽ -βθοίηρ' πα βρὶτύσα]. Τὺ 18 ἸΠΟΟΥΥΘΟΙΥ. 

1 ἘΠΠ]οΙαπρ,, πὶ. 8. Σ. Ρ. 471. 2. ὅ06 Βοχίμοδι, 48 ΒΟ Πα}, Ὁ. 257. 
3 (ἀεβοβίοῃῖο ἄθβ ὙΟἾΚοδ 15186], γ0]. 1. Ρ. 208, 
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ΔΕΒΌΙΗΘα ὈΥ Βονίμο] αι ἀπά Βοπαῦν 2, παΐ 1ὖ νγαβ ἀδδίρηρα ἰο τϑ- 
Θομπτηθηα {886 ἀσΐν οὗ ἃ τηδῃ [0 ΙΩΔΙΥῪ Π15 Κιπβυομδῃ. Απᾶ ἴΐ ἰβ 
ΠΟΙ Υ στοπρ ἰο τοραγα {86 ἰδίου, ἢ} ΒοείΒο]ἀ, ἃ5 ρατο Ποίϊοπ, 
ἴον τ 0} {π6 οἰτοιπιβίδῃοθϑ 8]]Θρϑα δΥ6 Ὠπιραίοτυ, ῥγοσθθαϊηρ' ἔτοτΩ 
τ Ἰβοοποορίίοῃ. Εὐνουυ Β]ηρ' ΘΟΥΑΪπ68 ἴο Βῃον ὑπᾶῦ {π6 ῬΟΟΙΚ οἴνοβ ἃ 
ὈΙαῖα δα ἔσθ ἰδίου. Υ6 δαπηῦ {πᾶΡ ΘΟΠΒΙάΘΥΆΡ16 58}.1}] ἀρρθδγβ ἴῃ 
1η6 ὈΪδῃ δπα τϑηηοῦ, ΤΠ6 ΒΡ] ἸΟΙΌΥ δπα παύαγα!] 655 ομαγδοίθυ β610 
οὗἩ {π6 ὈοΟΙ ἃγο {π6 τϑβα]ὺ οὗ βοῖηθ ϑαδογαίίΐοη, ΤῊ ἴομθ 18 1ἅυ]1Π1Ὸ 
ΘΠ αἰτηοϑῦ ρορίϊοα!. Ὑοῦ γγχἷὰθο σαῃ ΒαγαΪΥ 41|}6ὸν ἰο Βογίμοαα [μδ} 86 
Ὀοοῖὶς οοπύδιμβ ᾿θαχυτ θα ᾿ῃνθβϑίϊραίοη ἃ πα ἀΥ Π ΙΔ Π1ὐγ ἴῃ {86 ἀ]5ροβαὶ 
δα ργοδθηίαίιοη οἵ {Π6 τηδύθυια]8. ΤῈ6 ῥ]οίασα σίνθη οὔ ἀοιηθβίϊο 
18 15 αὐϊγαοῖνγο δῃὰ ρσυαρῃϊο, ποὺ τηθγοὶν οὐ Ομ! ον Ὀϑοδαβα οὐ (86 
ΤΙ  Β ΔΌΠΙΥ ἴο ρ͵αοθ 818 ὑμϑῖηθ ἴῃ 80 ροοᾶ 8 ἸΙρμΐ, θαὺ θδοδιβα 6 
ΠΑΤΤΑΙΘΒ. δ Θρβϑοάδ οἵ αἀοτϊηθβίιο 116 θα Ὁ] 1ῃ 1861, τ ΒΙο ἢ Βαᾶ 
ΤΟ] ΒᾶΡΡομθα, Τῇ οδποηῖοα] δα πουιν οὐ {ῃ6 ῬΟΟΚ [α5 ΠΟΥΟΣ 
Ῥθθῃ αὐθβύομθα;; δηά νγ τησδί ργούαβδῦ ἀρδϊηβύ {Π6 1468 οἱὁἩ δοηνθγιϊηρ; 
{π6 ᾿Ιβίοσυιοα! παυγίϊνθ 1ὖ Θοη δῖηΒ ᾿ηἴο 8ῃ 16Ὑ]1}10 ΟΥ Ῥοθϑίϊοαὶ βοίίοη. 
ΤΠ τηδύθυιδβ οὗ το ἢ. 1ὖ 15 σοΙηροβοα ἃγ6 τϑᾶὶ] Βἰβίοσυ, βού ἔουτῃ 1ὴ 
ΔΕΪη Ια θα ΟΟΙΟΌ ΓΒ ΟΥ̓ {Π6 ᾿πβρὶγθα τ Υ1 6 Υ. 

σππστσ πο σο 

ΟΗΑΡ. ΥἹ. 
ΤῊΒ ΤΎΟ ΒΟΟΚΒΒ ΟΕ"! ΒΑΜΌΕΙ, 

ΤΗΞ ὕνο βοοῖϊκβ οὗ ϑδιημθὶ ὑγοῦθ ΘΙ ΘΠ ΠΠ]Υ ΤΘΟΪΚοπ α ἃ8. ὁπ6 ΔΙΔΟΠρ' 
{86 “678, ἐδ δοοῖ 9.06, ϑαηιιμοῖ, 'ῊΘ αἰνιβίοη ἰηΐο ὑνχὸ 15 ἀουϊνϑα ἔγοτα 
{π6 ϑαορίυαριϊηῦ ἀηα Μυϊραίθ, ἴῃ πίοι {ποὺ ἀγα ο81164 {16 Εγβύ πὰ 
Βθοομα ὈοΟἕΒ οὗ [86 Κιηράοιηβ οὐ οἵ ΚΚϊπρβ. 18πη16] ΒοιηθουρΒ ΗΘ ΌτΘΥν 
ΒΙ10165 ΠΟ] ονοᾶ {π6 βαρδυδίοι ; 8ηα {πογϑίοσθ 10 ἈρΡΌΘΑΥΒ τη {π6 Β10168 
Οὗ [86 ργθβοπῦ ἄαυ. ΤΠΘΥ ὈΘᾺΓ {π6 Ὡδηηθ οἵ βαπλαθὶ, πού θθοαιβθ ΠΘ 
γγὰβ {86 δαίΐδοΥ, θαΐ ἴῃ τοϊαίΐοι ο {π6 σοπίθηΐβ, ΒΙπ06 ἢ6 νγὰβ {86 πχοϑύ 
Ῥγομποηῦ Ῥ ύβοι ἴῃ {π6 ΒΙΒίοΥυΥ οὗ (86 ρεσγὶοα ὑγβῖο0 8 (Π6Υ Θμαῦταοθ. 
Ἔνθα ἴῃ {86 τοῖρῃβ οὗ 588] δπᾷ θθανια, βοτὰ 6 δποϊπίθα, μ6 ὀχογίθα 
81 ᾿τηροτίαπηί ᾿πηῆπθποο ἀροι {86 πδύϊομδὶ αἴαιτθ. Ηρδποο {86 {016 15 
α ροίϊογί, Ῥότθαρβ, μούγανοσ, [Π6 ορίηϊοι ργθναθηῦ ϑλοηρ' [88 «6078 
ἐπα ϑαιαπθὶ πυοΐθ ρατῦ οὗ {μ6 θοΟΚΒ δᾶ βοιηϑίμίηρ ο ἀο σι {Π68 
ΔΡΡαΙ]αἴΐοπ, ἐπουρἢ νγα ἃΓ6 ἀΠ8Ὀ0]8 0 58 ν ΒΘΙμΘΥ 10 σαν Υ186 [ο 1 ἴῃ 
ἀπὸ τβὺ ᾿πϑίδποθ, Οὐ ΤΩ ΘΥΘΙΥ Θομγτιθα 105 86 ΔΙ͂ΟΣ 10 Πδα οΥἹρτηδίοα 
(ποτὰ δποίμοΥ οαπ86. ΤῊΘ Ταϊπιυιβίβ πα ϑ ΟΠ ΡΥ Π6]4 {παὺ [ῃ6 
βτϑὺ ὑνγθηευ- ΟΣ ομαρίοιβ οὗ {86 ἢγβὺ. ὈοοΪς 6 γ6 Θοιηροβθα ὈΥ {86 
Ῥγορμοῦ ἰμηβο ες, 
ΑἸΒουρ {πὸ μἰβίουυ οὗὨ (86 πθοουαου δομησηθποθθ τυ ἘΠῚ8 

Ρυϊοδιμοοά, χοῦ 10 18 ον σϑϑαμηθά αὖ {π6 ρΐδοθ μοῦ 1ὐ 18 Ὀγοίκθη οἱ 
ἴῃ (μ6 Ὀοοῖς οἵ 7υᾶρο8, ἴὰ {86 {ἴπι6 οὗ [886 ῬΑ Ιβπο ἀομπιϊπδίίοῃ, ἀπά 

δοπε πο ο {μ6 Θπα οὗὁἨ Ταν 8 τοῖρῃ. ΤῈᾺΘ παυταῖνθ, ὑβϑγϑίοτθ, οὗ 
ἘΠῚ 5. 7αἀϊοαΐατα βϑῦνϑβ 48 8η ἱπίγοἀποίίομ ὑο {π6 ΠΙΒίΟΓΥ͂ οὗ 'δῃιαθὶ, 
βϑύϊπρ ἕο ἴῃ ἃ βίτοπρ' Ἰίρῃῦ 18 ὁμοῖοθ 88. ἃ ὑγὰθ Ῥυοροί. ΤΠ 

ὙΠ016 οοπδίϑίβ οὐ [γθα ἰᾶγρα βϑοίΐομβ. [. ΤῊὴ6 γαβίογαϊίοπ οἵ {Π6 

ΒΌΆΘΚΘΙη ἘΠΘΟΟΥΔΟΥ ἀπά 15 δἀπηϊηϊδίταιίοι ὈΥ βϑδτααβὶ. (1.----νι.) 11. ΤῊΘ 
ιἰβίοσυ οἵ ϑαυ]5 κΚίπσδοτα ἔτοπα {π6 Ῥαρὶππίηρ οὗἨἁ 15 σϑῖρῃ 1 Βΐβ 

- 

} Τ]ηϊεϊίαπρ,, γοἱ, γ. Ρ. 2357. 2. Πρ Ἠδτούατηῃ ἰου γαίῃ, Ρ. 80, 



6566 Ϊιῤοαιοίξίοπ ἕο ἐΐο Οἰά Τρϑείαπιθηέ. 

ἄθδί, (ν111.-- χα.) 1Π1. ΤΊ Εἰβίουυ οἵ [αν Ἱα8 τοῖσι. (2 ὅϑβϑιη. 1.---- 
χχῖν) ὕ0πᾶον {16 ἢγϑὺ βϑοίΐοῃ νγθ βᾶνϑ {ῃ6 [0] ονσίπρ' Βα Ἰ νἸΒΙΟΏΒ. 

1. ϑδιημθ}5 δισίι, 6811, ἀοπυποίαιίοπβ οὗ ἘΠῚ ὈΥ τπ6 σοτασαδπα οὗ 

(οἄ, ἀπὰ 6βίβὈ Ἰμτηθπῦ ἴα [μ6 ρτορμοίϊο οἥοο. (1.---.) 
5, ΤΠ ἀθαίῃ οἵ ΕἸ1, ἰοββ οὗ ἐμδ αὐὶς ἀπᾶ 105 τοϑίογαψομ, θη 6] 5 

δοῦν ν 5 πᾶσα ἀπᾶ οοπαθογοῦ οὗ [μ6 Ῥ1]δίϊη68. (ἰν.----ὐ]1.) 

8, Τη6 Ἰβγδϑ 685᾽ ἀρβῖσα οὗ ἃ Κίηρ, [16 δῃοϊῃθηρ, ὁμοῖα, δηα 1η- 

αὐραταίΐου οὗὨ 540] ἴπ [86 Ἰτηρὶν οβῖοθ, τ βατααο}᾽ 5 ραγίϊῃρ ΔΙαΓΘΒ85 

ἴο {π6 ρῬϑορῖϑ. (υ111.--- αῖ.) Τθβα ραγίβ Ὀβίοηρ ἰο {π6 ἢγβὺ βθοίϊοῃ. 

Τ]πᾶου {μ6 βϑοομᾶ νψχὸ πᾶν6,--- 
4. Τμο ἰβίουυ οἵ 541] γοῖρῃ {11 {86 ἐπι6 οἵ 818. τ ͵ θοίϊοῃ. ἔγομη 

{μ6 Κίησάοπι, οοταρτθμθηαίηρ' ᾿18. τδῦ αὐίδοῖς οα (86 Ῥ Ι]Πύϊπε8. ἀπά 

νἱοίουυ ουοῦ {μοπὶ {πτουρῆ ἐ᾽οπαίμαπΒ να]οὰν (Χ111.---πῖν, 46.): 18 

οἶμον τγαῦβ δπᾷ νἱοίογίθβϑ, μἷ8 ομ]άσϑη δπᾷ τοϊαίϊοηβ (χῖν. 47.--- ὅ2.}); 18 

ἀϊβοβθϑάϊοποα ἰο οά ἴῃ {86 νψγὰσ αρδϊηβδῦ Αὐηδίθῖκ, ἀπα 15 το)θοίϊΐοη 

ΧΥ.). 
( ᾿ ΤΏ Βιἰβίουυ οἵ ὅδ] ἔγουα [ιῖ8 τοὐθοίΐοη {11 πῖ8 ἀθαίμ, οοπίαϊπϊηρ, 
(86 δποϊηηρ οὗ Πανι ἰο 6 Κίηρ, [ῖ8 φἰαγίηρ Ὀαίοστθ ϑ8ι], 15 

νἱοίουΎ οὐ Πα ἢ, ἀπᾷ οἶμον το δίλοηβ ἰο 588] δηᾶ “ οπαίπαμ (ΧΥ}. 
-- ανῖπ.}; [8 ΗἸρμῦ ἔτοπι Ὀϑίοτθ {πὸ Κίηρ (Χ]Σ.---χχν!].); 5848} ἰαϑύ 

πη ἀογίαϊκιπρβ ἀπ ἀοίοαῦ ἴῃ ἃ γᾶν 11 [86 ῬΠΙΠΙβθηθθ, ἢ αν 

ξοτίαποβ ἀπαᾶ υἱοίουϊθβ ἀυτὶηρ' Ἠ15 βίαν ἴῃ {π6 ὕθυυτοΥΥ οἵ {π6 ῬΆ11Π185- 

πθ8 (χχνηϊ ---χχχὶ.), ΤῊ βϑοοπᾶ ΌΟΟΪΚ, ϑιαργϑοίηρ' [16 {π|γτὰ βθοίοῃ, 
ΤῊΔΥῪ Ὀ8 Βυραϊν! θα ἃ5 [Ὁ]10Ὑ78 : --- 

6. Τοαν! 48 οἱθναίΐοα ἰο Ὀ6 Κίπρ οὗ «πάλῃ, ἱποϊαάϊπρ Π15 ἰατηθηύ 
οὐον ὅδ] δηᾶ «ομαίμαμΒ ἀθαίμ (οἱ. 1.}: 818 τοῦστα ἰο {88 Ἰαπα οἵ 

715γΓ86], δα οομῆσγηηδίίοη ἴῃ {π6 Κιηράοιαῃ οὗ υἀἄδῃ; ΒΒ Ροβιθ ι᾽5 θχα]ὺ- 

αἴΐοπ ΗΕ. Αὗποῖ ἰο {π6 Κίπρσϑομι οὗὨἨ 18γ868], δπᾶ {88 βίγαρϑ]θ βϑύνθοῃ 
{88 Βουβα οὗ ὅδ] δῃᾷ {μαὺ οἵ αν! (11.)}; ΑΡΠΟΥ Β ραββίπρ' ΟΥ̓ ὕο {Π|6 
βΒ:46 οὔ Πανὶ, ᾿Ἰβῃ θοβμθί μ᾽ Β τηγᾶδν, δηα ΤρανἹα 5 ἀποϊπίϊπρ' α5 ἰἰηρ' οὗ 
1βγδ6ὶ (111.---ν. ὅ.). 

7. Τλαν] 45. Ἰπογθαβίηρ' ρον Ὁ δηᾶ ἀοτηϊηῖομ, Ἰποϊααϊηρ' [π6 Τουπάϊηρ; 
οὗ ἃ ββεοῦτα σοϑιάθηοο, μὰ υἱούουυ οὐοῦ 1μ6 ῬἪΜΙΒη68(ν. 6---26.), ὑπὸ 
«ὐταπροιηθπὺ οὗ [π6 ρυὈ]1. ουβῃὶρ οὗ (ἀοά ἀπᾶ ἀΐνιπα οοπβῆτπιαϊοι οὗ 
Ηἷ8 κἴπραοπι (Υ]. ν1}.). 818. ὙἹούοσιθβ οὐϑὺ 411} οχύθυπαϊὶ 068, Π18 ΟΠΟΟΥΒ 
δηα βουνδηΐβ (111. 1Χ.). 

8. ΤΠ (τοῦθ ]65 οὗ μῖ8. τοῖρῃ, ὈΥ μὶβ δά] θυ τ {7Υ018}18 τ 18 
(α.--- χἰ!.), Ὁ. ὑπ πϊβοοπάποι οἵ Π185. 8018, ΑΠΠ ΟΠ Β ᾿ποοϑύ, δηα Α"- 
ΒΆΪΟΙα Β ΓΘ 6 ]]1οη (Χ111.-- χῖχ.), ΘΒ ρα Β Ἰμβυττθοίζοι (ΧΧ.). 

9. Τὴ βυλθβοαιπθηῦὺ ὑγαηβδοί! 8 οὗ 5 Τ6ΙρῈ,--- [Δ 106, ὙγΑΥΒ 1}. {116 
ῬΠ]1βθπο5 (χχὶ.), Ἐλαηκβρίνίμρ' ῥβαίγα ἀπ Ἰαβῦ σσογᾶβ (ΧΧΊ1.---ΧΧΊΊ, 7.) 
118ὲ οὗ μῖ8 τπῖραὺν πάθη, δηα πυτθοτῖπρ' οὗ [Π6 ῬΘορΙθ (Χ ΧΙ. 8.--- χχῖν.). 
ΤῊΘ ἐϊπλ8 οοουφιθα ὈΥ {86 ὙἘ0]6 15 162 γϑαῖβ. 
ΤῊ βοορα οἵ {π6 σους 15 ἴο ροιϊηῦ οαὖ {π6 ἀονοίορτηθπί ἀπά ῬΥορΎΘΕ8 

οὔ [86 {μπδοούβου ἔτοτα (86 δμᾶ οὗ {π6 ροτϊοα ἱπ τ οι {π6 Γιά σο8 γα]θά 
11 [π6 ο]οβ8 οἵ Ἰραν 48 γϑῖρῃ, 1.8 ἀθ νουθῃο6 ἔγοτα {μ6 ἀδαροβύ ἢ π}1- 
Ἰδῦοπ ἀπᾶρυ {μ6 ῬὨἢ]Ιβθϊπα γόῖκθ, δμᾶ νἱοϊογϊοιαβ οἰθναίζοη οὐϑῦ 8]] 
ΘΧΙΘΥΠΆΪ Θμθμθ5 ΟΥ̓ ἰ86 Ἰαπάα 06 δχϑυθοηβ οὗ βδτη6] ὡηα 1)αν]ά, 
τήθῃ δηδοποᾶ Ὀν οὐ στ Π18 βριυϊῦ, {παὉ {Π6Υ ταῖρῦ 6 ΘΠ] οΙοπὲ 1η-- 
δἰσυπηθηίβ ἴῃ τοϑίουϊηρ 8η ἀροβίαϊα ρβορὶα βοῖὰ (ἀοα πονθυίμο 1685 μα 
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οἤόβοη 88 εἶθ οσσῃ, ἰο ὑμὶν σὶρ ύβα] Δ] Θοίαποθ, πα οἀιοδίϊηρ' [ποτὰ ἴῃ 
{μοῖγ ΠΡ ἀαΐῖε8 οὗἨ ρογρϑίυδὶ οὐθάϊθηοα (9 {π6 Κίησ οἵ Ἡδάνθη, 
ΤΠΟῸΡᾺ {πμ6 σονθγητηθηὺ γγχὰ8 ομθηρθα ΠΟΤῚ 8 ΔΥΙΒΙΟΟΥΘΔΟΥ ἴο ἃ τη0- 
ΔΥΟΠΥ, 6 5866 {πΠ6 Ὀγθβοσνδοη οἵ [Π6 ομυγοι οὗ (οα διηηϊα 411 ἐμ 
ν᾽ οἰβδιυα 68 οὔ {μ6 1ϑγδο 5}. ροϊ αν, ἰοσοίβου τι Βιρη8] ᾿πδίδηοθθ οὗ 
{π6 αἰνῖίπα τηθτοῦ ἰονϑγᾶβ πο86 0 ἔθαγθα «6 μονδῆ, δπα οὗ 1υρ- 
τηθηίβ ᾿πῇΠϊοϊθα οα ΗΒ ϑηθηῖθΒ. 6 ΘΟΡΙΟὰΒ ὈΙΟρΡΤΆΡΒ165 οἵ βαχημοὶ 
δια Ἰλανϊα τὸ ἔγαυρῃῦ τ] Ἰηδίσποίομ ἕο {Π6 6 ΠΟ ΥΘΓΒ οἵ ΘΥΘΥῪ ἃρ66. 

Τὸ 18 υπνϑυβα νυ δἀν{6α, (μαὉῷ 1π6 οοπύθηίβ οὐὁἨὨἁ{Π686 ὈΟΟΪΚΒ ΤῸ ΓΘ 
ἄγανη ἵγοια νᾶιίουβ ει 6η ΒΟ ΥΟΘ8. ΤῊ1Β Ἰπα66α 15 τηδηϊοβδὺ ἔΠῸΠὰ 
᾿πύρτμδὶ ουιᾶθμοθ ΤῊΘ πᾶυταίγθ 18 50 οχίθηαθϑα, ἴῃ τηοϑῦ ραγίβ, μα 
10 ΔΡΡσόβοθθβ ἰο {πΠ6 παΐαγο οὗ ἃ ὈΙΟΡΎΔΡΏΥ, ὑπουρἢ 1 18 ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ 
Ὀυϊθῖ πα οἤγοῃῖο 6 -Κθ6. Α ΘΟ ΠΟΥ Ομαγϑοίου θ]οπρθ ἰοὸ {Π6 
ΘΟΙΩΡΟΒΙ ΟΣ. : {μῃ6 ρογίϊομβ ραύ ἰοροϑίμου τοτα αἰ θυθηῦ βουσοθβ Ὀοΐμρ' 
Ῥυὺ Ἰοοβοῖν οοππθοίθα, [πρίθδα οὐ Ῥοϑιῃρ 5] ἀν δΔηα Θοιαρδοῦν 
ἀονοία! δ ᾿ΐο οπα πού, {6 0 ἃ᾽6 πο σϑοῦ νυ απο. Μὴν Βθοῦ 0 η5 
ΔΟΘΟΥΔΙΏΡΊΥ, ΟΟΘΌΡΥ δη ᾿ἰβοϊαίθα ροβι(ϊομ, αἰββοοϊανθα ἔγομχ ἱῃποβθ ἴῃ 
{ππϑῖν ᾿ταραθαϊαία ποῖσρουσμοοα. ΤῊ1Β ἔθαΐαστο οὔ αἰβαπίοι ἢδ5 θθ θη 
ΤΟρυοθθηίθα ἴῃ 50 βίσοῃρ ἃ ΠΙρΗὐ ΟΥ̓ ΨΔΙΙΟΌΒ ΟΥΙ 05 ἃ8. ἴο Ῥγθβθηῦ οοῃ- 
ἰτδά]οίίομβ, συ] ΠΟΥ͂ ΔΟΘΟΥΟΙΠΡΙΥ 841||6ρο ἴο αχὶβϑς (ὐοῃ γδαϊοίουυ 
βία θιαθηΐβ, [ΒΟΥ 580. 816 ἴουπα ἴῃ {π6 πιταῦνο; βποσίηρ ὑμαὺ {Π6 
ΘΟΙΆΡΙΪΘΥ Ραὺ τορούμου {π6 ἀοοσυϊηθηΐβ χα 11{{16 οοπβιἀδγδίίοη, {Τ 18 
α͵50 στη θα, ἐπαῦ {πο γ6 ἀγο ἀπρ]οαΐο βίαἰθπιθαίβ οἵ {π6 βαπιθ δυθῃΐίβ. 
ΤΉ 686 Δ] ορϑίοηβ τησδὺ Ὀ6 ραν αν ν Θχϑιηηθα. ΤΉΘΥ ἅτ ἀθηϊθᾶ 
διηα οοηραίοα ὈΥ͂ [Κ οὶ], ψῆο, ΠΟ ΘΥΘΥ, σὍΘΒ ὕοο0 ΤᾺΣ ἴῃ Π15 νἱ 6 Ὲ οὗἉ {Π6 
ΘΟΒΗΘΟΌΟΙ Βα δβιβιηρ θούσνθοη {Π6 νΑΥΊΟΙΒ5 ΒΘΟἴ 08 οὗ ὙΠΙΟἢ ὑπ6 ὈΟΟΚΒ 
8ΓΘ Θομῃροβοᾶ, Τ,θῦ ἃ δἄνοσῦ ἰο ἐπ6 Ῥῃδηοηλθπα δἀαποθα ἴῃ βαρροτῦ 
οὗ [μ6 ροβιίίοῃ φἀγοοαίοα ὈΥ̓͂ 80 ΤΒΠΥ͂ ΟΥΓ105, δηα {Π6 σοσῃίου οὔβοῦνα- 
ἰλοηβ οὗὁἨ (818 τϑοθηῦ συ θυ, 

Τη 7υϑβοοίίοι οἵὁἨ [πΠ6 Θομαρ]δΟΥΎ πα Ἰοοβ ον οοηποοίθα παίατο οὗ 
{86 παιγαίϊνθ ἴῃ τ ΔΠΥ͂ ᾿ηδύθ 068, γ78 ΤΟΙΘΙ 0 {Π6 οἰοβίηρ' Υϑιηδ Ἐ8 οὗ 
Βοραγαΐθ ρουίοηβ, τυ ΒΙΟἢ Ἰπγοῖνγα ἃ βυπηγηϊηρ ἈΡ οὗ σὺ ὉΠ 61 Δα ΠΟΥΒ 
Κηθτ Τοβρϑοίπρ {86 Ῥϑύβοῦθ βΟΒ6 ἰβύουυ ὑμΠ6 Ὺ στοΐθ.Ό Τπὺβ ἴῃ 
1 ὅδϑιι. υἹἱἱ. 16---17. ἃ σἸαποθ δὖ (ῃ6 δϑῃα οὔ βδιηθὶ ἀρρθαῦβ. [Κ6}} 
ψΘΙΉΪΥ ΘΠσθαΟΓΒ ἰο ἀἰβργύουθ {818 [Δοἱ.1]Ϊ ΕΗ 15 τοῦθ Βα ΟΟΘΒ8] 1ῃ 
βῃοσσιηρ μαὺ {Ππ6 Ὠβίουυ οἵ 58} τοῖσι 15 ποὺ Ὀγουρλῦ ἴο ἃ οἷοβθ δὖ 
1 ὅδ. χῖν. ὅ2., ἃ8 ΤΉ ΘησαΒ {πη Κ856. ΤΏ παγταίϊνα οὗ ὅδ] τϑ]θοίζοι 
ΒδρὶηΒ ψῖ ἢ χν., ὙυΒΙΟἢ 15 ποῦ ἸΠΔΡΌΥ ρῥγθοθάθα ὈΥ ἃ ὑυϊοῖ Βα ΥΥ οἵ 
Ηϊ8 τοῖσῃ, αΑδὖ 2 ὅδῃι. νἹ}, 1ὅ---Ἴ18, γχο βᾶνο {16 σοποίαβιοη οἵ ἃ τεῖὺ- 
θη ἀοουτησηῦ τοβρϑοίπσ {86 τοῖρῃ οἵ 1λαν!α, Ὑ ΏΙΟΒ [Κ 61] [8118 ἰο δσρίαϊῃ 
ΟἹ 8ΗΥ͂ Οἴου Βυροίμοϑιβ ΤῊ βδλθ ΤΠ Δ Ἶ 5 ΔΡΡΙΥ το σχχ. 28---26. 

Αὐποπρ οοπἐτϑαϊοίίοηβ, θ)6 ὙΥ οἰΐ6 3 δῃὰ Τηθηπιβ᾽ δάάποθ βαοῇ 88 
{π656: 1 ϑὅδι. υἱῖ. 13. δηᾷ ἴχ. 16., σ. ὅ., χα. 8. 19,230. Βαΐῦ {μ6 α185- 
ΟΥ̓ΘΡΘΠΟΥ͂ 15 ΟὨΪΥ Δρραγϑῃῦ, ββοδϑιβα 1ξ. 15 ποῦ β8] ἴῃ {Π6 ΓΌΥΤΔΘΥ ᾿]806 
ἐμπᾶὺ ϑασαθθὶ αὐΐουν βυθάποα ἐμ6 ῬἈΙ]βίποβ, δπα ργθνθηΐθα ἴβθηι 
ἔγοτη δομαΐηρ' ᾿αΐο {μ8 οοαβύ οὗὨἨ 15γ86] δυθῦ αογ. ΤΉΘΥ ταϑΎ, ἴον δυρθῦ - 
{παὖ 15 Βα! το {86 οοπύγατν, μάν ἱηνδάθα [5.86] θη ὙΘΑΓΒ Δἰἴοσ, 
84 ΟΡργβββϑα {Π6χ]. 

1. Ἑληϊοϊαηρ, Ὁ. 192. 2. Ῥχηϊοϊξαηρ, 8. 179. Ρ. 247. 6ἔ β8οηῃ. 
2. 16 Βάομοσ βϑθλαρ15, ἘΠη1ο1 , Ὁ. ΧΥὶ. 
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658 ]μηἐγοάμοίίοπ ἰο {Πὸ Οἷά Τεκίαριθηΐ. 

Τη [Π6 μἰβίοτυ οὗ ϑ'αυϊ, χἰΠ. 8. τϑίδυβ Ῥ8 0 [0 χ. 8., Ὀαῦ 18 Ἰτγγθοο}- 
ΟΠ14016 τ τ χί, 14. ὅκο. ; 88 αἷβο ἰχ. 1--- τ. 16., μοῦ ϑαταμ 6] ἃποϊηΐθ 
σ8Ὰ] ἴῃ Θομβοαθθμοο οὗ ἃ ἀϊνίπο 1π τηδ 01, αἀἸβαστθοθ τ] Ὑ11]. Χ, 
17---27., ΠΟΘ ἢ6 188 ομόβθη ὈΥ͂ ἰοῦ ἴῃ Θοῃβθαῦθηοθ οὗ {μ6 Ῥθορ]θ᾿β 
ἀοιμαμᾷ, Ηδτθ αἷβο ἐμογα 18 π0 τϑᾶ] οοπίχασιοίομ, (ἀοᾶ τιᾶῦ πᾶν 
τη ἰτηαίοᾷ ἰο ϑϑγατοὶ ἕο σοτα νυ σι δἢ [16 ἀθιηδπαβ οὗ [16 Ρθορῖὶβ ἐμαῦ ἃ 
Κίηρ' Βμου]ὰ 6 οἤοβει, δπᾶ 8180 {πῶ ὅὅ8:1] νγὰβ {06 ρθύβοῃ Ὑ0 Ββου]ά 
06 δῃηποϊηἰοα 848 Βιοἢ, ἴῃ ροτγίδοῦ οοηβιβύθῃου τα {Π6 ο]δοίϊομ οὗ πὶ 
Ὁ. Ἰοὺ; 188 οπθ δεΐῃρ 540} 8 ρυῖναίθ, [86 οἴβο μ15 ρα Ὁ]10 {μθοογαῦιο 
ἀθδϑίρμῃαίίοη. ΤΠοπῖαΒ1 βύγῖγαβ ἴπ νϑῖπ [0 τΤοργβοηῦ {π6 ὕνγο ὕγαηβδο- 

ἴομβ δ ἀἰβοογάδηῦ, τῖτῃ θροπβ ὑπ που] ἀδβίγου {Π6 1ηΒρ᾽ τ 00 
οὗ ργορμοίβ, ἀπά αοὐδβ ἱπῆποποθ νον (π6 ἔγθο δοίίοῃβ οἵ ταθῃ. 

Αρϑίη, {πθγο 18 βαϊᾷ [0 Ρ6 ἃ οοῃίγδαϊοίίοῃ ᾿θίνγθθη ΧΙ. 14, 1ὅ. δηα 
ΧΙ, 8. οοταραγοᾶ ψη χ. 8. [ἢ {6 ἰαδῦ ρᾶββαρα ϑϑγιαθὶ (6118. ὅδ} ἴο 
τοραῖν ἰο αἸρα], ἀπ ἰαΥτΎῪ {μ 616 ἴῸΓ βθνυθη ἄδγ8, [1] ἢ6 Βῃοι]α οοπηθ ἴο 
Ἠΐὰ ἂπᾶ 50 Πίχῃ τυ βαΐ τὸ 40; ὙΏΘΙΘΔΒ ἴῃ Χ᾿. 8.9 6 η 6 Πα ἰαγγϊοα 
Π6γ6 βαύβῃ ἄδυβ, βϑαμλαοὶ 414 πού οομαθ ἴὸ {86 ρ0]466, ὑμβουρ ἴῃ {{ 1η- 
(ογγθηΐηρ' ρατύ, χὶ. 14, 1δ.. 10 15. τοϊαὐθα {πῶῦ ϑδμημοὶ, ΟΔΌΪ, δηα {Π6 
ῬΘΟΡΙ86 μά θθθῃ δ ΟἸ]ρα]. Τῖβ Θομοϊ αβίοῃ τϑβίβ τϑ 1] οη {π6 1άθ6η- 
ἐιἰβοιίοη οὗἩ {μ6 βαύθῃ ἀδγ8 ἴῃ χἹ]. 8. ψ 1 ΤΠο086 ἴπ Χ. 8.. ψΒ]Ο 8} 11 681] 
ΒΙΠΟΠΡῚΥ ἀθηΐ68, τηϑιπἰαἰπῖπρ' {πα ὑμογθ 18 πὸ σοππηθοίίοη Ὀθύνγθθῃ [Π6 
ἔψχο. γα οοηΐδϑβ, βονϑυοῦ, ἰμαῦ 1 15. τηοϑβύ παισὶ ἰο γθραγα [Π 61 
85 [86 5άτη6, δπᾷ ἰο ἰακ6 {πΠ6 ψογᾶβ οὗ Σ. 8. 8 ταΐθυσιηρ' ἴο [Π6 πθαγοδύ 
ξαΐαγα, ποῦ ἰο βοιηθίμίπρ' ΜΒΙΟ. τγὰθ ἰο ἰαῖκθ ρ͵866 ΤηϑηΥ͂ γθαγ8 δέθο. 
Ηδποο 1 15 ποὺ τη] ον ὑπαῦ χι, 2. ὅζο, ὅχο. Ἰτατηβ ἀϊδίου [Ὁ] ονσϑα 
χ. 16. ἴῃ {86 οτὶρίπαὶ! ἀοουπηθηΐ, ἀπ ἐμδὺ {Π6 ὕγγο ὑγ6 16 δέου να 8 
βαραιαἰθα Ὀγ ἰη ουνθηΐηρ ταϑίίθι ΠΟῪ ἴῃ Ομαρίθν χὶ. ΥὙϑὺ ὑπ6 16 18 ΠΟ 
τοὶ οοπίχδαϊοίίοῃ, ἕοσ 10Ππ6 ᾿Ἰηφουνθηὶπρ τηϑίθυιδ 8 μ6 ὑγτὰθ δηα οογυθοῦ, 
ἃ5 Ὅ7Ὑὸ ᾿δγα ΤΘάβοη ἰοὺ 6 1166, ὑμθη {6 Υ ΤῊΘΓΘΙΥ οα88 Δῃ Δρραγθηῦ 
ἀἸβουθράπου ΕΥ̓͂ [86 Ῥοβιθίοι ΤΟΥ ΟΟσαργ. ΤῊΘ6 δυθηΐβ ἃΓ6 πού Ἠ8Γ- 
ταῖρα τῇ {6} ῬΓΟΡΟΙ ΒΌΘΟΘΒΒΙΟΗ. 

Τὴ χῖν. 47---ὅ2. τσ ᾶνβ ἃ βοραγαίθ βϑοίϊομ, {π6 οὐἹρῖπαὶ ττῖθῦ οὗ 
Μ ΠΙΟἢ Κπϑν ποίμῖηρ οὗ χ. 17. ὅς., χὶ, 14, ὅτο., χυν. ὙΒΟΌΡὮ {818 18 
Ρτϑίυ οὐνίοιβ ἴο ΔΠΥ͂ οὐἹ 164] τϑϑᾶθι';, [61] σγΒΟΪΠῪ οὈ]θοίβ. (μι ββίοη 
ἀ068 ποῦ ΠΘΟΘΘΒΆΤΠΥ ἰηγοῖνα Θομ Δ ἸΟ 0. ; ΠΟΙ ΓΏΘΥ 4068 10 Ἀ6Υ6. 

1 ὅδιι. χυὶ. 14----28. οοιηραγοα τὰ ἢ ομαρύοι ΧΥἹ. 4068 ποῖ ΠΑΥΤΩΟΏΙΒΘ. 
Μπο μα8 θθϑη πείθῃ ἴοσ (86 ρυγροβα οὗ γϑοοποῖ]τπρ' {π6 ραγ Ο]8 78 
[ουπᾶ ἴῃ {π656 τϑοοχᾶβ οὐ Πανὶ β τοἰγοδαοίίοπ ἰο 81, ϑοιηθ ΠᾶΥθ 
τοβοχίϑα ἰο {π6 Πγρούμοβιβ οὐ ᾿π οσροϊδίίοῃ, ἴῃ Β]οἢ ΤΠ6ΥῪ ἅτ σουηίο- 
πδηορα ὈΥ {μ6 Οοα. γαΐ. οὗ [6 ΤᾺ Χ, {μὺ Ἰοαγθ8 οαὐ ὑποηίγ-ῆνθ 
ψ Ιβ 8 οὔ [86 ΗΌτον ἰοχῦ. ΟΠ οΥβ ἀραὶπ τοβοσύ ο ὑγαπβροβιύοι. ΥΥ6 
ΘΔ ΟὨΪΥ͂ ΤΘΙῸΥ αὖ ργεβοηῦ ἰο τ μαῦ γ16 πᾶνϑ 8614 ἴῃ δπ οί Ρ͵806 5, ἃπα 
ἴο ἃ Ὀγδῦ δμυτηθγαίίοη οὗ ἀιβουθηῦ νῖθνβ σίνοη Ὀγ Κ αὶ]. Υο οδῃποί 
ΒΔῪ ἰῃαῦ οἰἴπον μα οτγ ὟΥ 616. μὲ8 βαοοθθαθα Ὀοίίον ἴμδῃ {Π6]ῦ ργθαθοθβ- 
ΒΟΙΒ; ΟΥ̓ δ Δηγ Βα Ἰϑίδοίοσυ βοϊαὐΐομ μᾶ8 θθθη οὔἴοτθα σῃ]οῖὶ 4068 ποῦ 

.Δ]Π1οὸν οὗ ἀπἴδγθηῦ ἀοοαπιθηΐβ ἴῃ συ]. δὅδ----ΧΥ}}. ὅ. δπα χνὶ. 14---29. 
ΟΠαρίδτβ σχυΐ. δῃᾷ συ! 1----χ 1. ὅ. ΟΥΡΊΠΑΠΥ ργοοθοᾶθα ἔροια ἀπ δγθηύ 

1 ϊο ΒύομοΥ β'δηηθ18, ἘΠΏ]οΙ . Ρ. ΧΥΙ. 
2 Ττοβῦβα οα ΒΙΌ]1.41 Οὐ οἴβπι, γο]. 1. Ρ. 897. δὲ δύσῃ, 8. ἘΠΠΙο ἐπ, Ρ. 196. 
4 Τὴ Ἠογρϑυβ ΕΠη]οἱ, ἃ. ᾿. 160. 



Οἡ ἐς Τιρο οοΐς 9}, ϑαριιοῖ. 689 

Ὑγγ Υ8, δη ἃ {Π6 ΘΟΙΏΡΙ]ΟΓ ραύ [πΠ6 ὁΠ6 ἴον {86 οὔ υ, θθοδιβα μα οὈ- 
Βουνϑα {δὲ Δα! οη8]. οἰσουχηβίδηθβ 6 16 σίσθη Ηρ αἱ πού Θομπβίαοσ, 
ΠΟΙ͂ γγχαϑ 6 βοϊϊοϊίουβ δϑουῦ, ἐμ ῖῦ οχϑοῦ δρυθοιηθπῦ Ώ6η Ῥαΐ ἴῃ 1π- 
τηθαϊαίο Ἰαχίαροβιίομ, Κπονιηρ' ὑπαῦ [86 οἰΓουτηβίμῃοββ 7616 ἔσθ, ΤῊΘ 
ἀἸΒΟΥΘΡΆ ΠΟΥ 811568 ἔτοτα ΟἿΥ Ἰρποσϑηοθ. 6 4]]6ρϑα οοπίτθαϊοοη ἰο 
ΠἸΒΙΟΤΥ ΟΥ̓́ΔΠΘΟΙΓΟΠΊΒ᾽Ω 1ἢ ΧΥ]1. δ4., ὑπαῦ 1λανα οαχΥϊοα (ΔΟ Δ} 88 Βοδά 
ἴο Φο6Ι Βα θια, τ μοσθᾶβ μ6 6Ἰα ποῦ ΘΟΠΟΊΘΙ «} ΘΙ ΒΆ]6 1 {1} 6. Ὠ]πη561} 
γγὰ8 Κῖηρ (2 ϑδζα. νυ. θ--- 9.), 15 Ορροββᾶ ἰο ψμαῦ νγα ἰϑᾶσῃ ἔοσα {88 
Βοοῖκβ οὗ Φοβῇυδ δηᾶ υᾶροβ (ὁ οβῃ. χν. 68. ; Φ66. 1. 21.)., νἱΖ., {πα 
[86 ΟἿΟΥ νῶϑ ἱπμαθι θα ὈΥ [Βγαθ 1068 Ἰοπρ' Ὀαἴοτο [πΠ6 ἔουίτ 58 δπμα ὌΡΡΟΥ 
Ρατὺ ποτα υρϑίθα ἴοτα {π6 «6 αδ1065 ὈΥ 1 αν, Νοῖ ἰβ {βϑῦθ δηγΥ͂ 
οοπίγδαιϊοίΐοη θοΐνθοῃ χυἹ]. δ4. δα ΧΧΙ. 9., 1 ΜΈΏΙΟΙΝ Ἰαἰίου (ο] 16 {8 
ΒΥ ΟΙΑ 15 βαϊα ἴο 6 ἔουπα ἴῃ {Π6 βαῃμοίυανυ οὗ ΝΟ, βἴποθ {π6 ὈΥΤΔΟΥ 
ἄοσϑ πού ΒΔ Υ ΟΥ ᾿ᾺΡΙΥ {μαὺ Παν]α ἀἰνγανϑ Καρὺ (ΟΠ 108} 8 Ὁστ ΟΣ ἴπὶ Η15 
ἰβηῦ. ΑΒ [1006 γϑὰ] αἰβούθρδμου 15 ὑῆοτο Ὀδύνθθῃ χυλ. 2, ὅ. πᾶ 
9, 10., {πουρ ΤΙ Θμἶτ8 ΒΒ Π16Β 10, ἔοτ 58] ογϑα Ταντ 1 βαβρίοΐοπμ, 
πού ἔζοια ἐπ6 ἄδὺ οὗὨ {86 Ἰαὐίου ΒΒ σἱοίοσυ οὐδοῦ (ἀο] δαί, Ῥαΐ ἔγοτα {π6 
τα οὗ 815 ἀοίδαϊηρ (86 ῬὮΙΠΙΒύπ08, 88 τοϊαίθα ἴῃ χυἹ!. 6. ὅζο., δὴ 
ΟΟΟΥΘΠΟ6 βαραγαίθα τΌτὰ {86 ἴοστηοῦ ὈΥ δὴ Ὁπκηόνα ᾿πΐογγαὶ οὗ 
ἴτὴ6. Τῃδ ὕνγγο ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΙΒ ἐδ ΠΠ Δ (γοῦβο 2.) ἐμαέ ἄαψ, ἀπ ὉΠ 
δ) ΠΠ (νουβο 9.) 27 ὁηι ἐμαξ ἀαγ, βου] ποῦ 6 1Δθη ῆθα, 

Αραΐπ, [86 παμηῦοῦ 100 ἴῃ 2 ὅϑδπι. 111. 14. 15. 8814 Ὀγ 1)6 ὙΥ οἴίο ἰο 
οοπίγεσιοί ὑμαῦ οὗ 200 ἴῃ 1 ϑδιη. συν". 27. Βυΐύ [86 ἀἸβογαρΆπΠΟΥ 81 
ΟὨΪΥ Δρραιθηῦ. 58] ἀοιιαπαθα Ὀαὺ 100, ἀηα ἐμογοίοσο ΠανἹα τηθη 08 
ΠΟ ΊΤΊΟΥΘ ἴο ΒΗ ΡοΒμθίῃ, τΊβῃϊηρ' ἸΔΘτ νυ ἴο ᾿πβιδῦ ἀΡρο {μ6 οομαϊίίοη οὗ 
6} 5 ἀθτηδηα μανίηρ' Ὀ66Ὴ [1ἰογα ν ρογίουταθα, πού οι {Π6 ΟἸΤουπιδίδηοθ 

᾿ς Ἐπεῦ Πα δά ἄοπθ ὑν1ο 6 85 τα Οἢ 88 πα Ὀ66η τραυϊγθα, Τὴ 116 ΤΒΉΠΘΥ, 
186 αἸδουθράπου ρϑύνθθῃ σῖχ. 2. ὅθ. δῃηα χχ, 2. ὅζο., ΒΟΥ 8 ὯῸ ΠΟΥ 6 
τδπη ἐμαὖὺ {ὑπ6 Ἰαϊίου ομαρίου αἸἃ ποὺ ρῥγοοθοᾶ ἴτομιλ {8μ6 συοῦ οὗ {Π6 
ἔοσταθῦ οθθ. (ὐδυίδι!υ ὑῃ6 ΔΏΒΥΤΘΙ οὗἉ ἐ οπαίμδη (Χχ. 2.) 85. “7811 5 {86 
τοιραῦῖς οὗ θοανια (σουβα 7.}» Ρ ΘΔ. Ἰπαρρσορτιαύο αἰΐου στ μδὺ ὨδΔα [Δ Κ6Ὲ 
ῬΟἶίδοθ 88 τοϊαίθα ἴῃ χῖχ. 2. ὅζο, δα 1)ανια οου]Ἱα βοδγοθὶν {πῖηκ οὗ 
Ὀοΐηρ αὖ {8μ6 τογὰ] [80 16, οὐ ὅδ] οχρθϑοῦ Βἴχη ἔμοσα δέον συ αῦ Βα οο- 
ουχτοᾶ Ὀούνϑθη ἰμθα Ὀοί. ((ὐομρ. χχ. νϑύβοβ ὅ, ζο. 26. 9.) Ηρυθ 
ΒρΆΪΏ ΟἿ] ἸΡΏΟΤΆΠΟΘ Ῥτουθηΐβ 5 τόσα αἰἸβοονουϊηρ' ἃ Θοιηρ]θίθ Γθοοη- 
οὐ αοη οὗ ὑπ δοοοὰηΐίβ. Τὴ6 ψυϊίοῦ οἵ [86 ὁπ6 ομδρίου γγχὰ8 ποὺ 146 ῃ- 
(1081 ὙΠ {π6 δαΐμον οὐὗὨ {μ6 οΟὐΟΥ, ΠΟΥ ᾿ι8α ἰῃ6Υ βΒθθὴ ϑδοῦ οὐπου Β 
ἀοσατμηθηΐβι [Κ61] βίγίνθθ ὙΘΙῪ Δ ΠΟΙ ΠΥ τὼ ΒΠΟΥ ἃ {8}}] ἀργθοιηθηῦ 
Ῥούνθθῃ βιὰ ὈΥ {π6 60 οὗὨ δ ιΓΑΥῪ ἈΒΘαΤ (1018. ' 

Τῃ οἰδρΡ. χχὶ. 10. ὅζο., ψβοχα Π)αυτα ἤδθθβ [ο Αομιβῃ, μαῦ ἔδῖρπϑ τηδᾶ- 
ὭΘ688 Ὀθοδαβθα 86 σψγχὰβ βυβροοίθα ᾿γ {ῃ6 βουνδηΐβ οὗ ὑπμαὺ Κιηρ, ἀπά 
χχῖμ. 1--ὅ., τΠθτΘ ἢ τηϑύοθ 5 ἀραϊπβῦ {πΠ6 ῬὮ1]Π1Β01π|685, ὑΠ6 6 15 Β81α ἰὸ 
6 4 σοπίγδαϊοοῃ ἰο χχυῖ. 2. ὅζο.,. ογα 6 δροᾶθρ αὖ Δοβίβῃ, δὰ 
ορίεαϊποα ΖΙΚΙαρ' ἔγοτα ἤτω ; δηα ἰο χχῖχ. 1. ὅζο., σου {86 Ῥτῖποα8 οὗ 
186 ῬΠΠΙβη68 βαβρθοῦ δῖτη. ΓΒ τορυθβοπίθοι τοϑίβ οα {Π6 τιπύθ μα Ὁ ]6 
αδβατηρύϊοι ἐμαὶ {πΠ6 ἢγχϑὺ Πρ οἵ αν ἰο ΑοΙΒἢ 18 ποίβίηρ' ΤΠΟΓΘ 
{π8ῃ ἃ ἐγ! ϊοπα] ἀπρ]ϊοαία οὗ Π18 βθοοῃᾶ ΗἸσῃῦ; ἡ ΒοΥθαΒ {16 ΒΙΒίΟΣΊΟΔΙ 
ἰγατῃ οὗ χχὶ. 10. ὅζο. 185 σοῃῆττηθα ὃγ Ῥβαὶ]. χχχῖν. 
Τρ] Ἰοαΐο ΟὨσοηῖο1 685 οἵ ὁμ6 ἀπά {Π6 βατλβθ ουθῃὺ μᾶνϑ Ὀθθη ἐσαπά Ὦγ 

ΟΥ̓108 ἴῃ γα ουΒ ρδΒΒαρΡΘΒ, ΘΟΠΊΓΑΤΎῪ 1π τηοϑύ ΟαΞ68 [0 811 Ῥυο Δ ὈΠ 1. 
τυκιῖ 
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ΤΉΘΓΘ 15 ΠῸ ΤΈΔΒΟη [ῸΓ τηρκίπο ὑπὸ ἀπ δυθηὺ το οπ5. οὗὨ [6 ὙΓΔΣ 
ἀρολπβῦ [86 ϑ'γτίδῃβ οαΐ οὗ 2 ὅβ6πι. ὙἹ1]. ἀπ Χ.----χῖ.., ἃ8 ΤΉ ΘηῖαΒ Αἰπιβοὶ 
Αἰΐονσβ Απᾶ βυχσϑὶγ ἴὉ 15 ποὺ Ὁη]ΚΟὶγ {πὰ 58], ὁπ ὕνο ἀἰβογθηύ 
οδοδβίομβ, ΠΟ Π ἃ ῬΘΙΌΧΥΒΠΙ Οἵ ΤΡ ΟΥ̓ΤΩΔΠ688 Β61ΖΘα Ὠΐτη, (ῃτανν Η]8 
ΒρΡΘδΣ αὐ Πανϊά, τυ βῖοι [88 Ἰαύθου 88. οἵγϑῃ βιοθβββι!ν ονδῆθα (οοηρ. 
1. ὅδ. χυἱ]. 10. ζζο. ψ 1 σῖχ. 9. ὅχο.), βίποα 10 15 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ τηθηϊλοηοθά 

[μ8ὲ 116 Θομβθαῦθποθβ ἰοὸ Πᾶνα Ὑγ616 γον αἰ δγθηύ. [ἢ Π|Κθ ταϑη ποῦ 

ἔνο Δι ἴδγθηΐ οουυσ Π 68 ΓΘ ΒΡΟΪΚΘη Οὗ ἴα 1 βδση. σι, 14, δηα χυ. 26. 

ὅτο., τιοῦ οῃ6 πᾷ {886 βάτο. δὰ ὑπο ἀἰϊβοδουθα {π6 Θοτηταδῃα οὗ 

Ζϑμόονδῃ τϑοοϊνϑα ἐπγουρη βαιαθθὶ, Ηἱἰβ βγβὺ ὑγαηβρυθββίοη γ788 [0]- 

Ἰονγϑᾶ Ὀγ {πγϑαϊοηΐηρ, Ὀαὺ ψγχὰ8 ποῦ ρυμίβμθα σι [18 Ἰτηπηθα!αΐθ 

ταὐεοίΐοη. ΤῊ βθοοῃᾶ, Ψ ΪΟΒ τγὰβ 1688 ΘΧΟΊΙΒΆΡ]6, 16 δ ὁπῸ6 ἴο 

μεἷβ τοἸ]θοίΐοθ. Τμ6 ὑποίο]α τηθηθϊοη οὗἉ (μ6 Ῥγονβθι, “ 18 38] αἷβὸ 

διηοηρ [π6 ΡγΟρμοίβ ἢ μᾶ8 Ῥθθὴ Θχρίδιπϑα ἃ8 1Γ {π6 ἢγβί ραββᾶρβ 
(1 ϑ8πι. χ. 10-- 12.) ραν {π6 οτἱρὶπ οὗ 10, τγβ}]6 {μ6 Βθοοπα παυταῖθβ 

ἃ ΒΓΑ} οᾶ86 ΕΥ̓͂ ταθϑη8 οἵ ΜΆΪΟΙ [86 ῬΥΟΥΘΙΌ, Ὑ ΒΙΟΩΒ ὙΤὰ8 ΔΙΤΘΔαῪ ἴῃ 

οχἰβίθποθ, νγαβ νου θα δπηᾶᾷ οοπῆτιτηθα πον. (1 δ8πι. χῖχ. 24.) Βαΐ 

Πῖ8 5 ἂπ απβα ἰβἐβοίοσυ οχραπϑύϊομ οα {π6 ρατύ οὗ θῇ, [ΠΕ {Π6 τραὶ 

ΒουΤοα 86 ρίνϑη ἴπ χ. 10---13., {π6 τγοτᾶβ οὗ [86 βθοοπᾶ ραββᾶρθ πᾶδ-- 

[ΧΆ τοΐθυ τὸ 118 βουτοθ αἰβο, ποῦ ἰὸ (16 τϑᾶβου οὗ 118 παίοηδὶ 

ΘΌΣΙΌΠΟΥ. Το ἱποοιηραί 018 ΥθΆΒΟη8 86 βαρ θα, [Π6 Ο]6᾽ οὗ τ ΒΊΟᾺ 
18 6η6 ῥγθίθυδ 16 οὁΠ6. 
ΤῊ ὑποίο!α δοοομππὶ οὗ Θασασοῖβ ἀδαϊῃ, 1 ὅϑδιη. χχυ. 1. δῃα ΧΧυΙΙ. 

8... ἃτῖβοβ ἔγοια {86 βοὺ οὗ 108 θϑίηρ' ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, 88 8. 1 ΓΟἀΔΠΟΙΟΤΥ 6Χ- 
ὈΪαπδίϊοπ ἰο {μ6 βυοοθθάϊηρ παιγδεῖγθ, ἴῃ {86 Ἰαύίθ οβαρίθσ. Υγϑ 

Β6]Ιονθ, ποόνϑυον, ὑπαὶ [86 βϑοίϊοπβ ἴῃ Μ ΠΟ {π6 δοοουπίβ ἅτ ἴουπα 

φτοοθοάρᾷ ἤομι αἰ ογθηῦ πειύθυβ. 
ΤῊ ἀουθ]ο (ΟΠ 141} παϑηἰϊοπϑ ἴπ 1 ϑϑτῃ. συ. 4. πᾶ 2 βδϑιη. ΧΧΊ. 

19. τησϑύ 4186 ἔγοτα ἃ οουσαρθίοη οὗ (86 ἰαχῦ ἴῃ [16 Ἰαςξον υἷδθθ Τ}6 

ἘΠΗρΡ 158} σϑυβίομ μ88 σὶρ ΠΥ Ἰηβου θᾶ δγοέμον οἤ, σοι 18 Θομβτγτηθα ὈΥ͂ 

[π6 Ῥᾶγα]]16 1 ρ]δθθ ἴῃ 1 ΟἌτοη. χκ. ὅ., ἀπᾷ 15 δἀπη64 ὈΥ ΜΟΥΘΙΒ, 
Ὑγ1ηοῦ, δηα ΤΉΘΗΪΠ8. 

Τὶ μὲβ Ῥθθῃ {βουρμῦ Ὁγ ΤὨΘπΐθβ, {παὐ ἴπ 1 ὅὅδπι. ΧΧΥΪ. 78 Πᾶν 6 

ΠΊΘΥΘΙῪ δποῖμοι δοοοαηῦ οἵ ψμαὺ Πα Ὀθ6π αἰγοδαν παυταϊθα 1ῃ ΣΧ]. 

19---χχῖν. 2338. Βοίῃ ἄρυθο ἴοσ βυαθβίδποθι ἀπᾶ 588] τηυβῦ μβᾶνθ ββθθῃ 

ο ἃ Ἰποπβίου οὐ ΠΩΤΩΟΧΆΠ ΤΥ ποῦ ἰο μαγα θθθη 80 δβδοιβα ὈΥ [16 ταᾶρμπδ- 
ἩἰτηϊΥ οἵ αν! ἴῃ βραγῖπρ Ηῖ8 118. ὁποθ, 88 ὕο δπάθανοιμ 0 Κ1]] {86 
Ἰαίξού. Βαῦ {πουρᾷ τμοτα 15 ταῦθ ἰο ἴανουῦ {Ππ6 ἀββυτηρίίοα οὗ ἃ 

ἀαρ!οαΐα ομτομῖο16, γοῦ {Ππ6γ6 αγΘ ταΐῃουῦ αἰ να β 168 ἴῃ {Π6 ΠαΙτα γ 68 

{παι Ἰοδά 8 ἴο μεϑιἑαίθ ἴῃ δἀορίπρ {Π6 1Δοπθ τ οὗ {Π6 ΘΟ ΤΥΘΠΟΘΒ. 

Ἡδά ὅδ] Ὀθθη 8 ΟΥ̓ΙΠΑΤῪ τηϑῃ Ἰηβίθαα οὗ ἃ Κιηρ, χα βῃου]ά ποΐ 

Παγα ἴδ] 80 τοῦ τοϊποίδμοθ, ἕον ᾿Πδνϊα τγου]Ἱᾶ Βολγο Υ μᾶνα βραγθα 

βοἢ δὴ οὔθ ὑνίοα ἴῃ {86 οἰτουπηβίδποοθ ἀοβοῦροα; θυ 8485 Β6 νγ88 ἃ 

κίηρσ, ἀπᾷ βυ]θού ἰο ἰβ οὐ ᾿μβᾶπθ δηροῦ, ἃ8. Ὑ76}} 88 ᾿πῆπιθηοθα ὮΥ͂ [η6 

ΟΟΟΪΙΒΕ δᾶνϊοο οὐ {μβοβθ ἀτουπᾷ Ἠΐτα, 6 οδπ 566 ΠῸ ΠΩΡΓΟΡΔΌΙΗΓΥ 1Π 

Τλαν ἃ βρατίηρ' Ηἴβ Π|8 ὑτσῖοο γοαρ τ ύθύθηο6 ἴῸΓ ὁη6 ὅ7ι0 μα Ὀθθπ 
δηοϊῃίοα Κιηρ, 

Οἱ {π6 σψἢο16, ψγ θδίϊον {μαῦ {Π6 βαρροβοᾶ ἀαρ!ϊοαΐθ ΘΠ το 16188 οὗ 

[π6 βᾶτηθ δβυθηΐβ ἃΓ6 ὙΘΥΥ [6 7, δπᾷ {πᾶ ΜΏΘΙΘ [Π6Ὺ οχἰβύ, [Π6Υ τὴδὺ ὈΘ 

ΘΘΠΟΙΆΙΠΥ δοοοπηίθαᾷ ἔοσ 'π Οὐ ΤαΥ8.Πὰῃ ὉῪ ἀΠἴδγθποο οὗ ΟΥΡΊΠα] 
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ἀοοσατηοπίβ ἐο ΟΝ {ποὺ ῬοΙοπροα, οΥ ἐο ἐγαδιλοη ἴῃ ὀοππθούίοι ΣῊ 
τι ΐθῃ βοῦσοθθ. Ὑοῦ 8ἃ}1} οαηποῦ Ὀ6 80 ὀχσρίαϊποᾶ, ἀπά ἴῃ σοϊδίϊοη ἰο 
οοπίγδαϊοξίομβ, ταοβὲ οὗ [μ6πὶ 816 δρραγοπί ταίμου [μ8 τ]. Βαΐ ουθὰ 
ΜΓ ΒΘΥΘ ΠΟΥ ἃγ6 80, ὑΠ6Ὺ πΒΌΆ}}γ ὈθΙοπρ' (0 αἸῇἴδγοηῦ βοῦσοθθ οιὴβ 
ΔΤΘ 50 ἰπἰγϑοίδ]6 88 ἴο δαταϊ οἵ πὸ οἴμοι βοϊαύϊοη (Π8ῃ ὑπαὺ {6 ν Το γο 
ἀογινϑά ἔτοσα ἱπάθροπάοηῦ δοοοιπίθ τ ΒΙΟἢ. {π6 σομιρι ον Ραΐ ἰορϑίμοῦ 
τ βουὺ βοϊϊοϊςαδο ἀροὰὺ μοῦ δχαοὺ οοϊποίάθθῃοθ. ΤΉΘΥ οδηηοῦ 6 
ΤΘΟΟΠΟΙοα αὖ {μ6 ργθβαπὺ ἄδν, ἐμβουρἢ {Π6Υ ταῖρῃί ρουᾶρ5. θ6 Βῃοσῃ 
ἰο ΔρΡΎΘ6, 76.606 76 1ἴπ ῬΟΒΒΘΒΒΙΟη Οἵ αἰΐ {Π6 οἰγοιμηβίαποθθ, [Κ61] 18 46- 
οἰάδα]ν τστοπρ᾽ ἴῃ σοπίο πα ηρ' [ῸΓ {86 Ο]056 ὉΠΙῪ οὗ {86 ὈΟΟΚΒ; ΤῸ πὸ 
᾿ταραγίία! οὐ οδπ γ1716}1 ἀθπν ὑπαὺ ΤΠ 6Γ6 18 ἃ ΘΟΙΩΡΙ]ΔΟΟΥΥ ἸΟΟΒΘΠΘΒΒ ἢ 
ΤΊΘΏΥ βϑοίϊοηβ, 8η ἱποχϑοῦ ΟἸΙΒ 0, ὙὙΠ1ΟῚ νἹο]αίθβ (ῃ6 οοιηρϑούμθβϑ 
ἐπαὺ που] πᾶν φγοοθθαβα ἔοι ἃ ὑπουουρἢ οἰαδοταίίοῃ οὗἨ [15 τηδ- 
ἰουΐα}]5. ΥὙΥΏΘΥΘ ΤΩΘΩΥ ἐπιηρδ 8ΓΘ 80 Παγα ΟΥ̓́ΤΘΙΠΘΙ ΤΊ ΡΟΒΒΙΡ]6 ἰὼ Ὀ6 
ΤΘΟΟΠΟΙ]64, 10 15 ῬΥΓδροβίογουβ ἴο δύραθ [ὉΓ οἱοβθ απῖύγ. Βαῦ, ὁπ {88 
οὐμαῦ παπᾶ, Βουίμοϊαί, ατααθοσο, αταῖ, Θίθμ6] πα, 6 ὙΝ οἰΐθ, δπά 
δυύθῃ ΤΠοϑηῖαβ, δβϑαμηθ ἴοο ταῦθ αἰδυθίοη δα ἸΥΓΘΟΟΠΟΙ ΔΙ ΘΏΘΒΒ, 
Ῥὶ᾽ δοΐηρ' Ῥαββαρθ8 ἴῃ Ὁρροβιύίοη ψ Ὠιοῖ ἀο ποῦ αἴδβαστθο, Ηπάϊπρ' οοη- 
ἰταιοίοηβ ὙΠΘΙ6 ΤΠ6 ὺ ̓ ᾶνθ πὸ οχιβίθμοθ, δπα σοππθοῦπρ' ΒΙΠ1|8 
Ῥυΐ ἀϊγοιβα οοουΥΘΠ 65 ἰηΐο ὁη6 δῃᾶ {μ6 βϑῖηθ παιγαίθα ὑγῖοθ ἴῃ 
οομβθαῦθηοα οὗ {μ6 86 οὗὁἨ νϑυϊουβ βοῦσοθβ Ὁ {16 Θοπλρι]ου. Καὶ 
15 δῦ ὁΠ6 δχίγθῃ : {8686 ὙΧΊΟΥΒ αὖ {π6 Ορροβιίβ. 

ΑἸδοσ ορβογνῖπρ (16 ρῃθποιηθηδ 7δὺ δανογίθα ἰο, {μ6γ6 18 {0016 186 
πῃ τϑίδυσίπρ' πὴ Κ 61} ἴο {π6 ἰδηρτιαρα οὗὁἩ {π6 ὈΟΟΚΒ ἴπ Θοπῆστηδίιοη οὗ 
{ποῖγ απῖύγ. [Ὁ 1Β ὑο] Δ Ὀ]ν απίΐοστη ἰτουρδοῦί, ὑποαρῇ ρθου αν 6Χ- 
ῬΓΘΒΒΙΟμ8 ἃγ6 ποὺ σψαηθπηρ, Βαῦ 411 {Π18 15. ῬϑυξβοῦΥ οομβίβίθην τ ἢ 
{πὸ 1Ιᾶοα οὗ ἱπάοροημάθπὺ βουτοθβ Πανίηρ ὈΘΘη ΘΙηρΙοΥ θα, Θβρθοῖα!]ν τ 
{μον τ γ6 πυϊ θη ἂὖ {ἰπη68 πού [87 τειηοίθ ΕΟ Οη6 ΔΒΟΙΠΘΓ. 

1ῃ τοραγᾶ ἰο [86 δυίμον ἀπᾶ δρδ οἵ {86 ὈΟΟΪΚΒ οὗὨ βαιθμθὶ, βοὴ μᾶνθ 
ἐβουρὺ ἐμαῦ {Ππ6ὺ δηᾷ {Π6 ὈοοΙκΒ οὗ Κὶπρβ θυ τυιδίθῃ ὈΥ ὁπ πᾶ 
[86 βδῖὴθ ρϑίβοῃ. ΤῊ15 νἱθν, Π1ΟΙ 15 ὙΠΟΙΥ πἀπύθηδϑὈ]θ, ουπα δά- 
νοοδίθβ ἴῃ ΠΟ Ποσῃ, 68, ἀπα Ἡονρϑί, Βαῦ {μ6 Τϑαβοὴβ οἼΥΘΙ [ῸΓ 
1 οδῃποῖ βίἰαπᾶ {μ6 ἰθβϑὺ οὗ οὔ ποῖθα. ΤῊ6 ἀπιξοσγαῖν οὗ ρθη δπά 
ποτταίζοῃ, οὗἨἁ βίγ]6 δῃα ἀϊοίϊομ, βαρροβϑά ἰο ρϑγνϑδᾶβ (βιη, 15. 8}} Ὀαΐ 
Ἰτηδρίπαῦγ. ΤΠ6 {Ππϑοοιδίο βρὶ τὺ ἀπᾶ ἰοπα 15 {Π6 βάτὴθ; Ὀαὺ ἴῃ Οἴου 
Τοβρθοίβ ὑΠ60 ἀἰου τάν. ΤῊ  ἰβύουιοαὶ παυγϑίϊνθ 18 ἀΠ188 1η {Π6 
Ῥοοῖβ οὗ βϑιηποὶ, ββ ρβοῖδ!ν ἴῃ [86 ὈΙοσταρῃ165 οὐ 58], δαπλτοὶ, ἀπά 
Τανια, βμονίηρ ὑμπαῦ (μ6 τηδίθυϊαϊβ αὖ {86 δαύμοῦβ ἀβροβαὶ Ὑγ6ΥΘ 
Θραμαπί, δηᾶ {παὐὺ 6 τ βμθα ἰὸ τλϑῖκθ ἃ σορίουβ 86 οἵ ἴμθα. υΐ 
ἐμ6 δαίμου οὗ {86 βοοϊιβ οὗ Κίπρβ ἔπγηῖβῃθβ πούμϊηρ' τλοτο τμδη Ὀτιοῦ 
οχίγαοίβ ἔγοτα (86 ἰδίου οἵ {86 Κίηρβ, γοίουσίηρ αὖ {μ6 οἷοβθ οἵ ἃ 
χοῖρτι (0 ἐπ6 δηπα8 ΠΟΥ 10 8 ρίγθη αὐ ρτθαίον ἰθηρίθ, [}ἢη {πῸ 
Κίησβ {Π6 ΘὨΤΟΠΟΙΟΡῪ 18 δοσυταίθὶυ ἀπ ταϊπαίο! Υ σίνθη ; ΉΘΙΘΑΒ 1Ὁ 15 

1116 αὐοπαρα ἰο ἴπ {86 ὈΟΟΚΒ οὔ βαίασθὶ. Τὴ 86 οἵ Βοῦγοθβ 15 
ΘΕΓΘΙΆΠΥ ἱπάϊοαίοα ἴπ {π6 ἔοστμο ; ποῦ ἴῃ 186 Ἰαὐίοτῦ, ϑΓΏΘΓΘ ὯῸ ἔΌΤΠΛΔΙ 
ΔΙ]Παβίοπ ἰο μοὰ οοοῦχβθ. [|ἢ {8μ6 ἔοττμθυ, υϑίθγθποθβ ἴο ἐμ6 ἰανγβ οὗ 

568 οοθυγ; Ὑ8116 ἴὼ 186 Ἰαὐίθυ πομθ 18 ἰο δ6 ἕο, ὍΠ6 Ῥοοίκβ οὗ 

Κίηρβ οοπίαΐῃ ποῦ ἃ ἴδυν 811 υ5ϊοη5 ἰο {π6 6χ116, θο ἢ ἴῃ ταδίῥθιβ οὗ ἴδοΐ 
84 ἴῃ ΘΧΡΥΘΒΒίοη ; ὙΒοτΘαΒ {μ6 ῬΟΟΚΒ οὗ βαχηθοῖ δγ6 ἔγθα ἔγοτη {8 6π|. 
Βεβιάθβ, (88. Ιαπρτιασα οἵ (86 ὈοΟΪΒ οὗἨ βϑαμγιθὶ ᾿θαγΒ {Π6 Ἰπηργοβ8. οὗ 

το 8 



662 7αϊγοσμοίίοπ ἐο ἐδ Οἷα εοβίαηιοηξ,: 

ΔῺ ΘΕΥΘΡ ἃσ6 ἔμδπ ἐπᾶὲ οὗ ἐμ ῬοοΙκβ οὗ Κῖηρβ. [Ὁ 18 ἔγϑο ἔγομι ἐπθ 
Ἰαΐου δπᾶ τποσα Ομ] ἀαῖο ἔουτὴβ τοι οοουτ 1πὶ {π6 Ἰαύογ. 

ΑΠῪ αἰϊειαρέ ἕο δβοογίαϊη 088 δυύπουβῃ!ρ οὐὁἨ Τπ6 ὈΟΟΙΚΒ ὈΘΙΌΓΘ 8 
ταυβὺ δ6 αἰξοηαοα π|ἢ στρα ἀμπουγ. ΓΙῸ 18 βαϊα ἴῃ 1 ΟἼγοη. χχῖχ. 
29, ““Νον {86 δοίβ οἵ 1δανι:ἃ {π6 Κίῃρ, ἅτβῦ δῃα Ἰαβϑύ, 680 ]α, ᾿ῃ6Υ ἃγθ 

πεϊζίδῃ ἴῃ π6 Βοοῖκ οὐ ϑαίθιθὶ ἐπ 866 Γ, 8πᾷ ἴῃ {π6 Ὀοοῖς οὗ Ναΐπδῃ 

1π6 ῥγορβμοῦ, δπᾶ ἴῃ {π6 Ὀοοῖς οὗ Οδᾷ [88 βθϑυ." [ποομβθαῦθηοθ οἵ 

(18 Ῥαββαρθ, 1Ὁ γγχὰ8. ἔΟΥΠΊΘΥῪ Βαρροββα ὑπαῦ {86 ὈΟΟΚΒ οὗ ΘΑ Π.6] ὙὙΟΥΘ 

πτϊτοι ΕΥ̓͂ ϑαταιθὶ ᾿ἰπηΒ6 1, 88 ἔτ 88 {π6 ἤγβί ὑνθμίυ-ΟὙ Ομδρύοτβ ; 

[π6 τοιηδίπᾶον Ὺ Οδᾷ δπᾶ Ναίβαῃ. Βυΐ Ηδνογηοῖκ᾽' μ85 τοβαϊθα 

{π6 1ᾶθα οἵ ἐμ ἀοουτηοπίβ μαΐπρ' Ιἀθηθοαὶ τι (π6 ργοβοπῦ ὈθοοΙκΒ οὗ 

Θατηαθ]. Αοοογάϊηρ' ἴο [88 ρῬᾶϑβαρα 7αβύ αἀποίοα 186 οἰϊοῦ βουτοθ οἵ 

Τ)αν 45 ἰβύουυ οοηβιβίθα οὗ τυϊπρβ οοτηροβοα ἴῃ {88 Βοῃοοΐβ οἵ {Ππ6 
Ῥγορμϑίβ. Γὺ δαβ Ῥθθῃ ἱποουυθ ΠΥ ϑββατηθα ὑπαῦ ϑαπιμοθὶ, Ναίμαμ, απὰ 

(δά αἴὲ ἀβϑισμαϊθα 88. {π6 τυϊίθιβ, οὐ {πᾶὖῦ [μ86 ἀοραπηοπίβ οοῃίαϊηθα 
{ποὶν βαγίπρβ (1 ΟἼγοη. χχῖχ. 29.), βθγθὰβ 3) Ὀχεηον ΠῚ οαπποῦ 

ταθϑῃ ἰμΐβ Ὀθοδιδα οὐ {π6 ᾿ἰτατηθαιαίθ!υ ργθοθαάϊηρ 7 "31, ]οἢ. ἀ068 
ποῦ δαπηῖῦ οὗ ἐμπαῦ βθρῆβθ. ΤῈ}6 ρῆγαβθα ἰῃπ απϑϑίϊοῃ ἀθποίθϑ ἐἦθ ἐγαηῃθ8-. 
αὐοἰϊοηια ΟΥ̓ ΟσΟμΥὙΘΉ665 07 {{ι6 ἐΐηιο 9 ϑαπιιοῖ, α'αα, απά ΝαΐμαΉ, δ δ 510 

15. οοπῆτιταθα Ὀγ 2 Οἴτοη. ἴχ. 29.525 ΤῊ ΟὨΪΥ ΒΟΌΓΟΘ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ ΤηΘῃ- 

Εἰοποᾶ 15 ἴῃ 2 ὅδ. 1. 18., ὑμοσ Πᾶν 5 ρα μοί οἱθρν 185 τι οπϑᾶ 

88 δχίβέϊηρ ἴὰ (μ6 ὈΟῸΚ οὗ 9 488ι61, Ὑ ΒΙΟὮ. νγα8 8. ΠΕ Ώ8] ΒΟΠΡ--Ό001Κ ΟΥ̓ 

Ῥοβθο ἀπίδμοϊοργ. ῬθτμαρΒ οὔμοὺ Ῥοβίϊο! ρίθοββ, ἃ8 Ἡδηπδ}᾽Β ΒΟΠρ' 

(1 ϑαμα. 11. 1-- 10.),,ἃ 5Βμοτῦ δ] βρῪ οπ {86 ἄθαῖῃ οὐ Αὐποῖ (2. ὅϑδδμλ. 111. 

88, 84.), (πῶ ῥτάγον (2 ὅαμι. νῇ. 18---29.), [16 ἰαδὺ σογᾶβ οἵ Ῥανιά 
(2 ὅδ. χχπ]. 1--7.), [μ6 οἰρμύθθητῃ Ῥβαὶπι (2 'ϑαπλ. ΧΧΊ].), {π6 Ῥόθτα 
βαρ οἢ Αγ 15 τούτη ἔτοπα {μ6 Βδαρμίον οὗ (ἀο] 1}, οὗἨ τ βῖοἢ στο 
Πανθ ΟὨΪΥ {π6 ὁβοτὰβ (1 ὅδ. συ! 7.), θϑομρϑα (ο {Π6 βᾶγμθ 601160- 
ἰοη οὗ πδίϊομδὶ ροθίσγυ οὐ Ὦγτηθ. Ββίθβ {Π15 ΠΠΘΌΥΘΥ δη ΠΟ] ΟρΡΎ, ἃ 

βϑοοπᾷ βουχορ οοπβιβίθα οὗ ἀοοισηθηΐβ οοιηροβθα ἴῃ {ἢ6 βοῇοοἹβ οἵ ρτο- 

Ῥμοίβ, 88 τὸ πίθου ἔγοα 1 ΟἸτομι. χχῖχ. 29., ἃΠα ποῦ 8] δηΠ8}8 ΟΥ̓ 

τοοοσάβ. ΑΔ {πϊ|τά βοῦτοθ 18 Βα ρροβθᾶ ὃγὺῪ ΤΠθηϊαβ ἴο [16 ἴῃ ἃ ἀοουπηθηΐ 

ὙΓΠΙΟΩ σοπίαϊποα ὦ Βρθοῖαὶ Ὠἰβύουυ οὗ {μ6 Κιπρο' Ε1πι56 1}, σοιηροβθα Ὀγ 

ὁπ6 οὗ Πᾶν! 45 ΟΠ οἷα] τλθὴ (ρου ρ8 [τὰ οἵ «4011 Ἠ15 ββογϑίαγυ.), δ ἀθα 

ὈΥ {π6 ργορμοὺ Ναίμαπ.5 Βαῦ ὕπθγθ 18 πὸ πθοθββι τυ ἴον ἀββατηϊηρ ἐῃ6 

οχίβίθποθ οὗ ἃ βρϑοίῆο ἀοοαμπηθηΐ οἱ {818 παΐασθ 1)4ν1Ἃ᾽ 5 ΒΙΒΙΟΣΥ͂ νγ88 
ῬΓΟΘΔΡΙΥ ἰαΚοα ἔτοτα [86 ῥγορμθίϊο ἀοοιχμηθηΐβ 8η4 πϑίϊομαὶ ΤΘΟΟΤΈβ, 
Τηδίοαα οὗ {815 {πϊτὰ βουγοθ 7 ΤΙΏΔΥ͂ ἈΒΒΙΡῺ ΘΆΟΙΠΘΙ, Ψ1Ζ., ΟΥ̓] ὑτᾶ- 
ἀϊοι δηᾷ συ ηρ8 οασγοπῦ ἀπιοηρ' [Π6 ΡΘΟΡΪΒ. 

Τῇ σομἤοσταυ τὶ τ {Π656 ΒΟΌΧΟΘΒ Ὑ78 ΤΊΔΥῪ ΟΕ: ρ 5}} ΒΘΟΌΟΠΒ 10} 
ὙΘΙΘ ΟΟΙρΡΟΒΘα ὈΥ̓͂ ΡΘΙΒΟΠΒ ΟΟΠΘΙΠΡΟΥΆΓΥ͂ ὙΠῸ {π6 ΟΘΟΌΓΤΘΠΘΘΒ. ΟΥ̓ 
βοοι δἔξον, δπᾶ βοοίϊοπβ ὙΠΟ οτὶριπαίθα αὖ ἃ Ἰδαίου {τὴ ουὖ οἵἨ οτᾺ] 
τα! οη δηᾷᾶ βοπιθ τυ ίθη ρίθοθθ, ΤῊΒ ροθίϊοαὶ ρίθοθ8 δΙγθθάν βρϑοῖ- 

βοᾶ Βοϊοηρ; το {88 οἰἀαβὺ βθοίϊοπβ, βανῖπρ Ὀ6θὴ υϊ θη Ὀγ οοπίοιαρο- 
ταυτὶ 5 πᾶ ᾿πβογίθα ὈΥ {ποτα 1η {86 παύϊομαϊὶ δηίμοϊορσυ. ΤΠ6 βᾶπηβ τ- 

ταλσῖς ΔΡΡ]165 ἰο {π6 δοοουπί οὗ Τλν 148 μογοθδ ἀπα {Π6Ὶ ΠΆΤΩΘΒ, 2 ϑδτη. 

χχὶ, 15ὅ---22., χχὶϊ!. 8---39. : {π6 οοπαποβὺ οὗ «Γδγυβαίθια, 2 ϑδμλ. ν- 

λ ἘΠπη]οϊταηρ;, 11. 1., ΡΡ. 122, 128. 
2 ὅδε Τποηΐυβ, 16 ΒΌΘΟΒΟΥ βδτατθῖβ, ἘΗ]6 1}, Ῥ. ΧΧΊΙ, 3 ΤρΙἅ. Ρ. χχπι, 



Οηἡ ἐδ Τινο Βοοΐβ 9}, ϑαηιμοῖ. 668 

1---Τὸ. ; πᾶ ΤἩαν 48 πἰβίοσυ, 2 ϑδπι. Χ].---χχ, ΤΉΘΗΙΙΒ ΔΡΡγορυϊδίοὶν 
τοι κκβ', {παῦ ἔμογο ἰΒ ἃ Βαγάποϑβ πα θοῦ δ οἵ δχργθβεῖοι Ὀ6- 
Ἰοπρίπρ' ἴο {8686 βοοίίοηῃβ, ομαγθούθυιβθο οὗ {Π6]} δηιαυϊν, 26 {ΠΥ 
Ῥγθβοπῦ ἸΩΘΩΥ͂ οὐοι! αἸΠΟυ]1168, δα ἔγθασθπῦ ψϑυϊδί! 08 Πόσα [ῃ6 
ῬΆγΆ116] ἑοχὺ ἴῃ ΟἸΠτοπίοϊθβ. ΑΥΟΥ αἸβυπρ]βηϊηρ' [μ86 Βἰβίονυ οἵ 58], 
1, ἸΧ. χ. χα. χῖν., ομαίμαη Β οονοπαηὺ τ ΙθανἹᾶ, χχ., ΝΆ] δηὰ 
ΑΡὶραῖ, χχν., ἀπά [Π6 δοοοχηίβ οὗ ΤΠ λαν] 8 ὑχαγβ ἀπ υἹοίου68, 2 ϑΆΤα, 
ὙἿ, χ. χῖ. 1. χὶ, 26---31., το Β6 ΒΌΡΡοΟΒΟβ ἴο αν βθθὴ συ θη 
ΒΟΙᾺ6 δομβίἀουϑΌ]α ἰἶἴταθ δου [86 δνθπίβ, ΤΙ θμΙαΒ ργοοθθαβ ἴο ΒΡΘΟΙΕΙ͂Υ 
{Π6 Βοοίϊομβ ἴῃ ὙΒΙΘὮ οταὶ ἰγϑατοη 188 8664 ΨΠΟΪ]Υ ΟΥ ἴῃ Ῥαγύ. Υ6 
οομἕδββ, μονονοὺ, {παὺ γ7χ6 ἃγ6 πη8]6 [0 Ῥϑυύσθῖνθ ΔΥ ΒΌ ΠΟΙ Θηὐ ΥΘΆΒ0Ὲ 
ἔου τηδκῖπρ' ἃ ἀδιποίοι θαύνθθη {Π6 οἰαοθί, δια οἷάθγ' δθοίίοπβ οορίθά 
θοηι ευγίἑέετι 80.7665, πα Βῃου]α ρΡαὺ 411 {πΠ6 ρογώοῃβ σγχὸ μᾶγϑ Ἰυϑύ 
Θηυτηδσαίθα ἴῃ οπ6 οἶαθ8β. Υγμαῖ [6 128 Κ608 Α 1 δπᾶ 2 νχ 5βοι]α 
ΒΙΙΏΡΙΥ Ταργοβθηῦ δ5.4. [1π {Π|κ6 τηϑηποῦ, γγ786 Βῃο]α ἀἄθτηγ ἴο {δμ6 418- 
ἀϊθυϊίοι οὗὁἨ ραγίβ πάρ ταῦ Π6 ἰθυταβ Β, οὐ βϑοίϊομβ ΜΟΙ δΡ- 
Ῥθᾶῦ ἰο αν θθθῃ οοτηροβοα Ἰαίθυ ἐπὰη Α δῃᾶ ἴον [16 ταοϑύ οαὖ οἵ 
τι οπϑὶ ἀπνυϊτίθα τηδίουῖα]β. ΤΉΘΥΘ 18 πυτηθθ 15 2 δπᾶ 8 βῃουϊά 
θὲ ρυῦ ἰοροῖμοι. Νοιβίηρ' τηοσο ἀθβηϊῦθ οαῃ 6 αἰβοονεγθα σϑβρθοίηρ: 
16 νυυϊίοσβ οὗ β'πρὶβ βοοίζοῃβ. ἀπᾷ ψι τοϊϑίοπ ἰοὸ {π86 ρϑίβθῃ 180 

΄ φοἸ]δοἰρα ἀπᾷ ρυὺ {μθ ἰοροίμου ἴῃ {861 ργοβθηῦ ἔοστη, 8}1 ὑπαῦ οδῃ 6 
αἰπυτηθα πῖϊὰ ῬγοθὈΙΠΠΥ 18, ἐμαὺ μα Πνϑα ποὺ ἰοηρ αἴνογ 1)αυμά. 
θυθα τοι δυἶτβ Π6Υ6 πὰ {ποτ ργοοθᾶβα ἔγομι ῖβ Ῥθιι, 88 1 'ἴϑϑχα. 
ΧΧΥ. 6. ; πα ΡΥΟΌΔΡΙΥ 6 στοῖθ τοοβὺ οὗ υβαῦ ΤΠ θηῖιΒ ραΐβ πάθον ΒΚ 
στ [Π6 Θχοθρίϊοπ οὗ ἃ ἔουν πυϊίθη δοσοιηΐβ τ ῖοῃ ἢ6 ἢ ἴῃ οοτα- 
Ῥοβίπρ' {π688 Ββοίζοῃϑ, ἱ, 6. ἴθ ἐμ6 ιἰβίογυ οἵ βαθεῖ, 1 ὅδπη. 1.---- ὐ]]. ; 1 
086 διβίουυ οἵ αν, 1 ϑαμι. χῖν. ὅ2. χυἹ. χυῆιὶ, 1---ὅ. 1, 16. 20--- 
80. χίχ. χχὶ. 1--9. χχὶῖ, χχἝ!. 1---14, 19---27. χχῖν. ΧΧυἹ. ΧΧΥΠ. 
1, 2. χχῖχ. χχχ., 2 ὅπ). 1.----ἶν. 1χ. 

Αἴον {8686 οὐβογναίίοηβ 10 Μ1Π] ποῦ Ὀ6 πϑραβα! το αἰβουββ ραγίϊσα- 
Ἰαυ]γ (μ6 νατῖουβ ραββαρδβ βιρροββα ἴο μᾶνθ 8ῃ Ἰηχπιθαϊαίθ Ὀθαυηρ' ΘᾺ 
188 δἶπηθ οὔ νυϊηρ. δοίη δσρίδηδίζοι οἵ δχρυ ΒΒ: 008 8: Πα ΤΩΔΗΠΘΙΒ 
Ῥ6]οπρίηρ; ἰο {π6 ὑϊπη68 οὗ βϑῆωτβὶ δηᾷ ΤλαυἹ 18 Τοππηᾶ 1π 1 δάση. 1Σ. 9. 
2 ϑδτη. χἱ. 18. [ἢ 11 ταϑπποῦ {Π6 ἔοτταυΐα μπέο ἐδιὶ5 ἄαν (1 ὅδτη. νυ. 
ὅ., νἱ. 18., χχχ. 3ὅ., 2 ὅϑατϊα. ἱν. 8., Υἱ, 8.,) ΧΥΪ. 18.} ΠΏΡ]165 Βοηθ 1Π- 
ἰοΥγα] οὐ πιο Ὀούπσθοη ταῦ 18 τοαὐθα δημα {π6 συιίθυ, ΔΙ Πουρἢ Ἰη 
οἴμποῦ ῬΙαθθβ (1 ὅατω. υἱϊ]. 8., χἱῖ, 2., σχχῖχ. 8. 6. 8., 2 βάτῃ. ν]]. 6,, 
χῖχ. 28.) 1Ὁ τοίϑυβ ἴο ἐμπίηρβ τ Βῖοὰ οοηθ παρα ΠΌτα {π6 ρᾶδβύ ἴο {μ6 Ῥγδ- 
βϑηῦ 8. Α Ῥᾷββαρθ ἴπ 1 β'διη. Χχυῇ. 6. 18 τῆοτα ἀοῆπιίθ, “ ΖΊΚ]Δρ' 
ρογίαϊποίμ παπίο {π6 Κίπρβ οὗἩ Φυάδῃ ππίο {Π18 ἀΔΥ,7 ΒΙΟΙ. ΟἸΘΑΣΥ 
ῬΥΘΒΌΆΡΡΟΒΟΒ {88 βεραγαίΐοῃ οὗ {μ6 παύΐοῃ ἱπίο {86 ΚΙπρ οΙΩ8 οἵ «πᾶ δἢ 
Δη4 1βθγ86]1. Ηξνοσπίο ̓Β αὐξοπιρὺ ἰο βῃον {[π6 Τρροβιίθ 18 {τυ {1688.5 
76 οαπηού δἀορὺ μἰβ ἜχρΙαποίίοη οὐ {π΄ ραββαρθ, πίοι 18 θοαὶ ἃγε- 
βοῖαὶ] πᾷ ἀππαῦμτα!. Τῷ 18 {σὰ {(μαῦ {π6 πϑτλθθ οὗ βγϑθὶ δῃᾷ “08 
γεγο οοπίγαϑίθα ονϑῃ ἴῃ {86 τη οἵ Παν!α, οὗὁἩ συ μῖο ἔμθγθ Δ.6 θχϑια- 
ΡὈΪ68 ἴῃ 1 ὅϑδγα, χὶ, 8., συ. 16.) 2 βδιη. 111, 10., χχῖν. 1.; θὰ} [86 6850 
Ῥοέογθ 18 15 βοιαθνμαὺ αἰ υθηι. ὃ ΤἼθηΐὰβ τσ γ ̓πέουβ ἤΌτα 1 ἤδχα, 

1 ποηΐα5, Π16 ΒΌΟΠΟΥ ϑαπιποῖθ, ἘΠΉ]οἷ , Ρ. χχὶ, 2 ἘΠΉ]6Ι, 11,1. Ρ. 144. 
3 5660 616 ἴῃ ἩΘΥθ δι᾿ 5 ἘΠΠ] οἱ, 11, 15]. ποῖθ. 

υσυ 4 



664 ]Ιηἰγοακοΐζομ ἐο ἐλ Οἰά Τοςέαηιοηέ, 

ΧΧΥΪ,, 6. {πᾶ [86 Θοταρη]ογ Πνοᾶ αἴ ΒΒ όσα ', ἀπά {Π|18 18 811} πᾶ 
Ο8Π 6 δβοουίαϊπϑ τοϑρθοίϊηρ 18 ἀσθ. ὙΠ ἔδλού {μαύ 1λαν1Ἐ 8 ἀθϑίι 18 
ποῦ τροοτθα ῥγονϑβ ποίμίηρ ἴῃ ἄνουν οἵ 86 ψυιοῦ Πνίηρ δο,ογ 6 ΟΥ 
8001 αἴξεν'" 18 ὁσσαστθποθ. ΟἹ {Π6 σ͵80]6, 10 ΒΘΘΠ1Β [0 118 ῬγΟῦΌ8016 {Πα 
τηοϑὲ οὗ [π6 βοούϊοῃβ μβϑαα θη συ θη Ὀοΐοσο {π6 βοραγαύϊοη οἵἨ «π608ἢ 
δα Ιβγα6ὶ] ᾿ηΐο ὑνγο Κιηράογηβ, βοῖῆθ ΘοηὐθΙΩ ΡΟΥΆΠΘΟΊΒΙΥ τ ἢ {Π6 
δυϑηΐβ, οἰμουβ ΒοῸὺ ἃἴογ; θαΐ {παῦὺ {π6 ὙΥΙΘΥ ΟΥ̓ ΘΟΙΏΡΊΟΥ οὗ {Π6 
Ὑ{Π016 Πνγρα αἴἴον Βδμορόδμι, ρου Ρ5 ἀπο ΑἸ 184}, ΒΒ ΘΠΟΡοδι Ἐ Βοη. 
Τί 15 1688 1] ςο]γ ἐμαὶ μ6 Ῥοϊοπρϑᾶ ἴο {π6 {ϊπι6 οὗἩ Ἡ 6 Ζϑίζιδῃ, δ5. ϑί 6] 1η 
ΒΌΡΡοβοβ. ΤΒδῦ μ6 νγ)χὰαὰβ ἃ ριΌρηθύ οαηποῦ Ὀ6 βΒῃόνγῃ ; ὑπουρὶ {86 ῥτο- 
ΡΠοῦο, ποῦ ἐπ6 ῬΥΙΘΘΙΥ οΥἨ ΤΟΥ] 108] ΒρΙΥΙῦ, ῬΥΘνα1}8 τῃ {16 ὈΟΟΪΒ. 
ῬοΥΠαρ5. μ6 νγὰβ οοῃπθοίθα σι ἃ 5ελοοῖ 0 ἐδε ργορἠείδ, ΤῊ ργη- 
ΟἾρα] τηδύθυδ 8 8.6 ῬιΙΌρΡποίῖθ. Ὑδῦ ψ οὀδηποῦ πα κ Ναίμδῃ, {Π6 ἰαβύ 
οὗ {μ6 ργορμϑῦο {πατηνίγαίθ οοῃβιβίίηρ οἵ δοιαὶ, (δα, Ναίΐμαπ, {86 
οαποῦ οὐ τϑαδοίου οἵ {π6 σου Κ. 

ὙγΠῈ τοσαγὰ ἕο {86 ἰβίουϊοαι ομαγϑοίου οὐ ὑπ6 ὈΟΟΚΒ, 10 τϑϑίβ Οἢ 
βΠΠποϊθηῦ δνυϊάθηοθ ᾿πύθυ μα] Δηα οχίθυμδὶ. ΕΡΟΥῪ πηράγία] ΥΟΔάοΓ 
ἔ 615 (μαῦ {16 παγγδῦνα θθδὺβ [8 ΠΏΡΓΘΒ88 οὗ γα. ΤῊ ὈΙορτάριοαί 
Ῥογύγαι 8 αγ6 βυτ κῖηρ ἀπ παΐαγαὶ, πανιηρ ἃ ὙἹ νη 6855 {|κ ἰῃαΡ ῥγο- 
οΘϑαϊηρ ἔγοτα δῇ δυὐθυγιῦμθθθ. 16 6] ΘΟ. 18. γί]658, παύαταὶ, 
Ἰῖνοὶγ ; (86 σοππθοῦοῃ οὗ {μ6 δυδῃΐβ Ῥυ θ80]6 δῃᾶ 1.8. Α Βιιβίουϊοδὶ 
ἴομθ ργϑἀομηϊπμαΐθβι Ρ]δοββ, {1Π168, 8πα ταϊπαΐθ βἰσθίομθβ ϑυΐποα 88 
Βαπά οὗὁἨ ρϑύβοῃβ Ὑὴ0 Ὑ6Υ6 Υ76}1 δοαπαϊη θα τι {Π6 [Δοΐβ το]αΐθα. 
ὙΥμαΐὐ 15 γθοοσθα σουγεβροπαβ ἴο (ῃ6. Ομδγδοίου οὐ ὑπ6 {πλ68 1ἴῇ π ΒΊΟΝ 
τὸ Βαρρϑηθᾶ ; ψ 8116 {π6 βίδιωρ οὗἁ 11{8 15 τη ργθββθα ὁπ {π6 ᾿πά!ν: 818 
ὙΜ}ὴ0 ΔΡΡΘᾶΣ βρϑακίῃρ δπα δοίΐπο, [Ὁ 15 ἰγὰβ ὑπαῦ {86 ὈοΟΚΒ σοπίδ!η 
τοῖγϑοῖοβ (2 ὅδ. χχῖν. 1ὅ---1 7.) δπα Ῥυορμθοῖθβ (1 ἴδια. 11, 8ὅ., 2 
ϑαχα. νἱῖ. χὶὶ. 11.), θα  {Π656 ἃΓ6. δββϑηῦαὶ! ροϊηΐβ ἴῃ {86 ἀθυϑιορηιθηῦ 
οὗ ἃ ὑβϑοούβου. Ομ δαἀϊοίουυ βίαίοηθηΐβ πᾶν Ὀ6 θη δααποθᾶ ; Ὀπῦ 
ΤῊΔ ΠΥ οὗ ἴμϑῖὰ 86 ποῦ οοπίχαϊοίϊομπβ ϑθνθγαὶ οὗ [Π6 οἷ 46 ν ο᾿)θούϊοῃβ 
ϑἀναπορα γ ΗΟ 685, ϑὅριηοζα, ἔϑἴτηοη, δπᾶ 1,6 ΟἹοτο 66 ταξαιϊθα ὈΥ 
ὐδτρζου; δηᾷ οὗ {86 πιοάβϑγη, ὈὉγῪ Ηδνοσπιοῖ δηα 8], Οταπίηρ 
{παῖ βοιὴθ συϑιηδῖῃ, πρϑιύμον {μ6 ᾿ἰηβριγαίίοη οὗ {π6 γϑάδοίου ποὺ {Π6 
οὐ αι ὉΠ ν οὗ {Π6 σθηθιαὶ ἈΙΒΙΟΥΥ 18 τυϊπουθβυ αἰθοίθα. [ἸΒογ ρᾶ ποῖ 68 
ἴῃ ΤῊΪΠΟΥ ταδύζουβ ΟὗἨ ΘὨΤΟΠΟΙΪΟΡῪ 8Π4 5118]}}] ροϊπίβ οὗ μἰβίουυ ἃγ οἵ ῆο . 
ΤΟΙ θη, 

ΤῊΘ ῬοΟΪκΒ 816 βοιηθίϊπιθβ αποίθα οὐ τϑίυσϑα ἰο ἴπ πΠ6 Νὸην Τοβία- 
τηδηΐ, 88 2 ϑατῃ, υἱϊ. 14. ἴὰ ΗΘ}. 1. ὅ.; δῃᾷ 1 ὅϑδμι χιλ. 14. ἴῃ Αοἰβ 
χὶ!. 22. ΑἸ]αβίομβ ἴο {μθπλ 8180 οοοαγ 1η {16 ῬΒαίταβ, ἰο ΠΙΘΒ. ὑΠ6Ὺ 
βατηῖβῃ ἰβίοσιοαὶ 11 δ ταίοη ἴῃ ἃ ναυϊθὺυ οἵ ᾿πβίϑποθβ. Ηθῖο, μπον- 
δυοσ, ταῦ οδαίίοη 15 πΘΘΟ ἢ] --- τροτο θα π6 οἹάοΥ ὙΤΙΘΥΒ 
ΔΡΡΙ164 ψΏθη ΤΟΥ͂ ἀββαμηθα αὖ Ομ06, 88 οοσγθοί, {πΠ6 {1168 οὗὁἨ {86 
Ῥβαϊπιβ. ϑίποο 6 ὙΥ οὐδθ Β δοιητηθη ασῦ οὐ {πη6 ῬΒΔ]Π15, ἃπα 68ρ6- 
οἶΠν ἴῃ οΘομβοαθθηοθ οὗ Εν] 8, οὐἹ 108 πᾶν ἔουπά ἴδ ἔδυγον. 11Π|8- 
ἐγαϊϊοηβ ἴῃ ὑμ6 Ῥοοκβ οὗἨ ϑδιηιθὶ ἰο ἰθσον Πρ ἀροπ ἃ πυχαθοῦ οἵ 
ῬΡΒα ἸΏΒ. 

1 Ὁϊ6 Βύομον βϑιμποῖθ, πὰ. 5. ἡ. Ἐη]οϊδ. ἢ. Χχὶ, 
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ΟΗΑΡ. ΥἹἱ]. 

ΤῊ; ΤΎΤΟ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΚΙΝάϑ. 

ΤῊΝ ὑπο Βοοῖκα οὗ ΚΊπρβ οΥἹρΊΠΑΠΥ ἰουτηθα οη6 ππαινι θα σου 
8διηοπρ' {πΠ6 «688. Βουρύασοβ ΤῊΘ ῥγθβοπὺ ἀιν βίο ργοοθοαθα ΕΌΤα 
{86 ΤᾺ Χ. δπᾷ ψαυϊρσαῦΐθ, 88 ὑγὰβ [86 οα86 1} {μ6 ὈΟΟΙκ5 οὗ ϑδπλαθὶ. 
Τδη161] Βοιαροτρ' ἤγϑὶ ἰοοῖκ 1 ᾿πίο μῖ85 Ηθοτον ΒΙΌ168. 10 ἀρρθᾶδγβ 
ἴγουη, Οτίρϑη {παῦ {μον ἀδγινθα {π6 1} πᾶτηθ ἔγοτα {π6 101{18] ὑγοσα 8 
Ἵ)1 ΡΟΦΠῚ, ποῖ λἴπφ Παυϊά.. ΤῊΘ Βαρύπαρτπι ἑθστὴβ [6 ὈΟΟΙΚΒ βαρ  Υ 
βασιλείων, 9} ἀἰπφαάοηιδ, οὗἨ ἡ ΏΙΟΙ 10 08115 ϑάταμθὶ {π6 ἢγϑύ δηα βθοομα :; 
Δα {π686 το {86 {ππΔ δηᾶ ἴουσῃ. Τπ6 γυϊραίθ δηλ 165 .7.1δ6᾽ 
γοσιηι ἐογέζι5, δεοσμπάμηι Εἰοδγίβος ργίπιις δ]αίαοἠέηι, δια Χ.,1067 γοσιηι 
ψιαγίιδ, βϑοομηάμπι Ποῦγωος βθοιμηάκ8 Μ]αϊαοϊιίηι, ἴ, 6. ἴτ86. {μιτὰ πὰ 
Τουτίῃ ὈοοΙ οὗ ἸΚΊπρ5, δοοοσαϊηρ ἰο (886 Ἡορτονβ [Π6 Πγβῦ δπα βθοοπᾶ 
ῬοΟΚΒ οὗ Μαϊδοβω. Τῇ ῬοΟΪκΒ 816 50 οδ᾽ δα τόσα {π6ὶγ οοη θηῦβ, 1η.- 
ΔΒΙΉΠΟΙ 8.8. ΠΘΥ οοηΐαϊη ἃ ἰδίου οὐ {86 ὑμποΟΥ Οὐ ἀπᾶον ὑπ ΚΙΉρΒ, 
ἔτοτα δοϊογηομ {1 {π6 ἀἸββοϊαθοη οὐ {π6 Βίδία. 

ΤΠ6 ΠΙΒΙΟΓΥ τὺ 6 ἀἰνΙα θα τηἴο {γ66 Ῥαγίβ : ---- 
ΤΙ. Το τοῖρῃ οὗ δοϊουμου. (1.--- πὶ.) 
11. ΤῊΘ Βἰβίοσυ οὐ {μ6 ὕνο Κἰῃρσαοιηβ οἵ «πα ἃπα [58γ86]. (Χ1.---- 

2 Κιηρβ χυἹ.) 
111, ΤΏ διβίουυ οἵ {86 πρᾶοι οἵ «παδῇ δον 6 Ὀγθακίηρ' ὰΡ 

οἵ Ιβγδ6]. (Χν111.----Χχν. 
ΤΏρβ6 ἀρδίη τὺ 6 Βυαϊνι464 τῃἴο {Π6 ΓΟ] ονσ!πρ' ΒΘΟΙΟΒΒ: ---- 
1. Βοϊοιιοῃ β δοοθϑβίοῃ. 0 {86 {ῃχόοπθ ἃπα θϑίδ]ϑητηθαῦ ἴῃ 10, 

οἰ. 1. 11. 
͵ ὃ; τΐὸ ΟἹΟΥΥ οὗὨ [15 γϑῖρῃ, ἱποϊυαϊηρ' Η18 παρίϊ815, Ὠ18 ὑῬσγϑυο, ἀπ 
ΒΟ ο6. αὖ ΟἸρθομ, 115 710 610181] σψιβάοπι (111.), δῖθ. οουγὺ δηα βίδαϊθ 
οἴ οοΥβ, 818. ῬΟΎΘσΒ, τηϑρ  ἤοο ποθ, ἃπα σψ]βάοπι (1ν.), Ὠ15 ΡΥ ΘΡΑΓ Δί ΟΥΙΒ 
ἔον δυμ]άϊηρ (ν.), {μ6 Ῥυπάϊηρ οἵ (Π6 ἴθιιρ]6 ἀπ τογὰὶ] ρα]δοο (Υ]. ν]].) 
186 ἀεαϊοοίίοπ οὗἨ μ6 ἔθῃρ]θ δηα βιὈ]1π|6 Ῥτᾶσου οὗἩ {86 Κιπρ' (ν111.), 
ΒΘΟΟΠΑ͂ ΔρΡῬθαῦδῃοθ οἵ (ἀοα ο δϊτὰ (ΣΧ. 1---9.)., 15 οἴποὺ Ὀυ]αῖηρΒ πα 
ΘΟΙΏΘΓῸ6 ΒΥ 5608 (ΣΧ. 10---28,), 15 στοαῦ ἔδυηθ δηα γουθη65 (Χ.), 15 
ΓΠΠῺρ' τηΐο ἸΔο] αἰσΎ, ΤΠ 108. ΘΟΠΒΘΟΊΊΘΠΟΘΒ : δπα [ἷ5 ἀθαίμ. (Σ1.) 

ΤῊΘ βθοομπᾶ ρουϊοᾶ δομπίδιηβ ἃ ΒΥΠΟΒΥΟΙΙΒΌ1Ο ΒΙΒίοΟΥΎ οὗὨ μ6 αἰνια θα 
Ἰσπράοχη8 οὗ πα δῃ 8δη4 5186] ἴῃ [ΠΥ6 6 ΘοτρΑΓ ΘΗ [8. 

8. Οὐρίη οἵ {μ6 ἀϊνίβιοι δη Ὠοβίλ]6 αὐιύπμαα οἵὗἨ [5786] δῃᾶ «“παδἢ 
ἰονγαγαβ ϑϑο οὗμοσ, {11} {πΠ6 δοοθββίοι οὗ Αδμδῦ. (Σ]3.---τχνὶ. 28.) 

4. Το βονοσοιρηΐν οὗ [86 βουβα οὗ Αμδὺ ἴῃ [βγδθὶ, [86 σγουβῃῖρ οὗ 
Β88], δπα γοβϑιβίδῃοα οἴἴογθα ἰοὸ 1 Ὀγ Ε]1] 8} πα ἘΠ]15η8, Δ]]}Π!1|πο6 δηᾶ 
αἰπηῖῦν οὗὁὨἨ [86 ἔνγχγο τόγαὶ ἤουιβθβ, αἰβαβίγοιβ θαὐι]65 τα {Π6 ΘΥΤΊΔΏΒ, 
δχίθυμτηδίίοπ οὗ ῃ6 ὑχο Κίηρβ, “ογδϑίῃ οὐ 1βΥ86] δῃα Αδμαζίδῃ οὗ 
“πάῃ, Ὀγ «6 δα. (χν!. 29 ---ὦ ΚΚτηρΒ χ.) 

ὅ. ΗϊβίοτΥ οὗ {86 ὕγχο Κἰῃράοιηβ ἀσδίῃ ἴῃ ΒΟΒΏ]6 αὐίααθ ἰονγαγαθ 
ΟΠ6 8: ΟΥ 6 1, ἴσοι «6 π8 δοοθββίοη 0 ἰῃ6 ἰῃτοπο ἴῃ [βυδϑὶ δηᾷὰ 
ΑΥμα]1αβ ἀαϑαγραίίοι οὗὨἨ ὑμ6 {βτοπθ 'π «πα 8ἢ, ἰο {μ6 αοδύγαοίίοη οἵ 
186 Κιησάοχῃ οἵ [5786] ἴῃ {μ6 6(ἢ γϑὰῦ οὗ ἩθΖο κι τορι. (2 Κἴηρβ 
ΧΊ.---ΧΎ 11.) | 

ΤῊΘ {μι|γτὰ σοηοΓᾺ] ραχϊοᾶ ἄοοθθ ποὺ ὀομυθηῖ δα οὗ βυθαὶ 
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νἱβίοπθ. [0 Ῥεαρίπβ ὙΠ {μ6 τοῖρῃ οὗ Η 6Ζο κι, ὑθυτοϊηαίϊηρ ἢ {Π6 
ἰακιηρ οὗἉ «6γιβα θα, (86 Ὀυγπίηρ οὗἉ (86 ἐοΙρ]16, πα {Π6 ὑγαῃβρογία! οι 
οὔ {μ6 “6ν7ὺ8 85 οαρίϊνϑβ ἰο Βαθυίοη. (χυ].---Χχν.) 
ΤῊ Βοορθ οὗ {π6 σου 15 ὅο δχβιδιὺ {π6 ἀθνοιορτηθηΐ οὗ {μ6 {π6ο- 

ΟΥ̓ΔΟΥ͂ ἈΟΤΘΘΔΌΪΥ [0 {π6 ᾿υϊποῖρ]ο βού ἔογί ἴῃ {μ6 αἀἰνίπθ Ῥγουηῖβα τηδαθ 
ἰο Παν!α ἴῃ 2 δι. υἹ]. 12---16., βΒῃονιπσ μον (σοά, ἴῃ Ὁ] Π]μοπύ οἵ 
10, ῬΥδβουνϑα {86 Κιῃράοιῃ οἵ οϊοιμοη Θπθγα, ἀπ δέρου 1Ὁ νγὰβ αἰνια θα 
Θηἀοανουσοα ἴο τθο8}} οί βγ86] δῃᾷ «“υαδῃ ἰὼ ἃ βθῆβθ οὐ {86} 
οονθηδηί-τ ]αίϊοη ἰο Ηΐτὰ ὈΥ δΔαΙηομ! !]0η8 8ηα ΟΠδβ ϊβοιηθηΐβ, ὑπουρἢ 
ΤΠ6Υ “6 γ6 ἤμλ}Π]ν βαρνογίθα, Ὀθοᾶιβο {ΠΟῪ οοπίϊηυθα το 6]1οὰΒ πᾶ 
ΒΕ -προῖοά, Βαὺ ΤΠπουρῈ {6 Ὺ ΤΟΥ 6 Βουθυ ον ρυμὶβῃοδά, (οα Βῃονϑα 
{μαῦ 6 νου] ποΐ 8]Π1ονγ {86 Βερα οὗ Ἰϑανια το Ὀδθοοιὴβ δχύϊποῦ, ρτϊηρ- 
τῃὴρ Ὀ801 {π6 οσχι]οα Κιηρ δ Θμοϊδοιία ἰο «“πᾶθϑ, δηα οἱθναίϊπρ Ὠϊπὶ 
δρδῖτ ἰ0 ΚΙΠΡΊΥ ΒΟΠΟΟΪΒΕ 1ῃ ΠῚΒ ΟὟ ἰΔηα, 88 8δῃ δυϊἄάθηοθ ἐμπαῦ ΒΘ 
ΤΘΙΔΘΙ ΟΓΘα 818 βουνδηύ [να δηα {Π6 ῬΓΟΙΏ1865 τηϑθ ἰο τη. ΤΏΟΒ6 
Ὑ0 ὐἰγαΐθ ἃ ΤλΟΓ6 ΡΥ ΙΟΌΪΆΥ ΒοῸρ6 (88η {815 το {πΠ6 ὈΟΟΙΒ οἵ ΚΊΠΡΒ 
ΟΥΡ ἴῃ ποῦ ἰαἸκίηρ' ἃ τϑῃηρ6 Β ΠΟΙ ΠΥ 6. ΤΉ 10 185 ἔσθ {παῦ {Π6 
δάση 15 ἴο ργϑϑθηῦ {π6 Βιβίουυ οἵ {π6 {8116 ΘΟ ΓΥ ἃ8 8 ᾿δοῦν 
ΘΧΘΙΏΡΪΟ, {Ὁ}1 οὗἨ ψαγπηρ᾽:; Ὀὰὺ {818 15. ἃ ΤἸθγθ βογαϊπαῦθ δἴτα, ἢοῦ 
{μαὺ οὗ {π6 ψβοϊθ. Τῷ 18 αἷβο {γιὰ ὑπαῦ {Π6 οδ]δθοῦ οἵ {16 Ὑυιῦθυ τγᾶ8 
ἴο ὁποουχαρο 815 [6]]ουν το χ]68 9 ἃ ἅστῃ ἰσυβῦ ἴῃ (οα, δῃηα βἰθαάίαβὺ 
Οὐβούνδηοθ οὗ ἢ18 ΟΥΒΏΙΡ 85 {π6 οΘονθηδηύ- Κθορῖηρ ἐ᾽ Θμονδὴ : μαΐ {Π15 
νγὰ8 ποῖ {π6 Ἰοδαάϊηρ οὐ͵θοῦ. Οἱ {μ6 ΘοὨἑγΑΤΥ, ὑπ6 σθηθ1Ὰ] δἴτη οὗ 
1ῃ6 ψ016 15 ο ἀδβουῖθθ {π6 ἀδνοϊοριηθηῦ οἱ {π6 ἐΠπθοούδου 1ῃ Ο0Π- 
Τογμν τι (6 ὈΓΙΠΟΙΡΪΘ οοπίδιηθα 1ῃ ἐπαΐ ΤΘΙμδΥς 8 016 ῬΓΟΙΠΊ186 
τηδάο ἰο 1)4ν1α ----Παὺ 1λαν]αἋ᾽ 8 5Β66α βῃου]α αἰνγανβ ΟΟΟΌΡΥ {86 ΤΏ ΤΟΠΘ, 
ΟΥ̓ΘΏ 8:14 ὈΠΙΒΏΤηΘΐβ [Ὁ βῖη δηα {π6 βογοϑὲ αἰβαβίασβ, θη {ῃ6 
ΤΩΘΤΟΥ͂ οὗ (ἀοάᾶ, ἰο ουὐνατα ὩρΡΡρϑαύδῃοθ, τῖρῦ βθθῖλ ἰο πᾶν ἔὈυβαίςθῃ 
Τὰ υὐΐουϊγ. 1)6 ὙΥ οἰΐο ἄν 6118 ΡΟΝ ἐΐα ργορπείε-αἸἀαοίίο ἑοπάθηον 
οὗ 186 νγοῦΐς 85 πουρῇ {Π6 ὙΥΠΘΙ Β ὈΥΙΏΟΙΡΆΙ ἀθϑῖρη νγὰβ ἴο βῃου {86 
ΘΟΌΙΥ 8πα ᾿πῆπομηοα οὗ {μ6 ργορβοίβ Βαῦ {πΠ6 οορίοιϑβ πούϊοθϑ βοίῃ 
Οὔ 6 βαυϊπρδ 8ηα ἀοΙηρ οἵ {π6 ῥγοόρμοίβ ἀρρϑδν [ὉΓ ποίου ΓΘΆΒΟΙ :; 
Ὀθοδῦβα ὑμαῦ οἶδδβ ὁσοαρΙ αὶ ἃ ΘΟΠΒΡΙΟ Ο.Β Ρ]466 ἴῃ {Π6 ΤΠΘΟΟΙΔΟΥ͂ 88 
{ῃ6 ᾿ηβίγυμηοηΐβ οὗ ἀοα. ΤΉΘΥ νγαίομοα νοῦ {π6 Ἰηΐογοϑίβ οὗ {88 
ΡΘΟΡΙΘ ὙΠ Ἰθαουβ οᾶγ6, Ομ θοϊκθα σου] ἀβϑαγραίίοημ ἅμα ΘΧΟΘΒΒΘΒ, 
Θχουίθα πα ]οῖ8] ρου Γ 88 {π6 στοργοβδοηίαθνοβ οὗ Ψϑμοόνδῃ, ὅπ οοη- 
το] 64 4}} {π6 αἴεοιγβ οἵ [86 πδίοῃ. Ἡΐηοδ 1Ὁ γγὰβ ἀπδνοϊάδθ]ο ἴῃ {86 
ΨΥΙΟΥ ἴο βοὺ ἔοσί ἢ {Π 61] ΘΧΘυ 0ΠΒ 1ῃ ἃ Ργομλπθηὺ Πρ ὐ, βῖποθ {Π 6} 
ΘΟΙΩΙΏΙΒΒΙΟΩ ΔΠ6 ᾿Πῆμπθποθ ΓΘ 50 δχίθηβινα Πα ῬΟΥΤΟΥΓΆ] ἴῃ {ῃ6 
ΤΠθοούδοῦυ. Αὐ [6 βαπηθ ἔππη6, 1 185 ποὺ ΠΡΓΟὈΔΌΪ6 ἐμαῦ ὑΠ6 ὙΤΙΓΟΥ 
Βπ561 ο]οηροα το {π6 Ργορθίιο οΥΘ, ΟΥ γγᾶϑ ἴῃ ΒΟΙὴ6 ὙὙΔΥ ὁ0Π- 
πϑοίρα νι 10. 
ΤΒΟΟΡ [π6 ῬοοΪΐτζθ σσοσα οχύγαοίθα ἰο ἃ ΘΟΠΒΙἀθγ8 016 αχίθηῦ ἔτοσα 

ἸΏΟΓ6 ΘΟΡΙΟΒ. ΔΏΠ418, [Π6Ὺ Ὀθαν 11{{|{6 οὗἨ ἃ σοτηρι]δίουυ ομαγδοίθυ. 
ΤῊ6 ἀἰἴἔογοηί βοοῦομϑ ἃγ ποῦ ραΐ ἰορϑίμου ]ΟΟβοΙυ, Βο {μαὖ ὁη6 Ο8} 
οἰθαυν ρῬογοοῖνα {Π61Ὶ παν ἀπ} πα οχίθηύ, ΤῊ6 ἡ80]6 18 ρϑὺ- 
νϑᾶρθα Ὁ. ἃ [οϊθγα Ὁ ]6 ἄσστοα οὗ ὈΠΙΡΥ δηα οοχηρδοίηθβθ Α ἀθῆηϊίθ 
ῬΪδῃ τδὺ 6 8566}, ὁἢ. ὙΠΟ. {Π6 ὙΥΙΘΙ οοΙηροβρα ἰῃ6 Βἰδίουυ. ΗΠ θπμῸ8 
ΤΠ 6τα 18 ἃ Ὁπι ουταῖυ οὗ τηοίποα δπα βύγ]6. ΤῊΘ τυϑηποῦ οὗ ΠΑΥΥΔΊΟΙ, 

.85 Ὑ611 28 {6 ἀϊοίομ, μᾶ5 ΨΘΥῪ τηποῦ {86 ΠΏΡΓΘ55 οὗ ομ6 σι. ΗἨδ 
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οἴζοβ δ΄5 βουγοοθθ ὍΣ {π6ὸ ταοβὺ ρᾶτῦ πὰ {86 βᾶσαθ πηθί μοῦ, τυ ἢ οογέδη 

Πχϑᾶ ἐουτη]δβ, οαγ ΠΥ ποίθϑ {16 ΘὨΓΟΒΟΪΟΡῪ οἱ. 81} Ἰτηρογίδηὐ οο- 

ΟΕ Βἴ0Π8, Γαἔθβ ἰο (η68 Μοβαῖο ἰδὺγ 88 {86 τ]6 ὈῪ ΆΙΟΒ {π6 δοίίομβ οὗ 

Κίπσϑ τ 7παροα, δπά ἀρθβουῖ 65. ΘΥΘΙῪ τοῖὶρῃ 1ἢ {Π6 Β8116 ΤΩΘΔΏΠΘΥΙ, 

Αἰτηοβῦ ἴῃ [88 βαπλθ Ῥῃγαβθοορυ. Ηϑποθ, ἐπουρἢ {86 Ὠἰβίογυ 06 Ὀγὶθ, 

16 Βᾶβ ἃ ὉΠΙοστ ΠΥ οὗ τοργοϑοηίαίΐοη ἃπα ἀϊοίϊομ ῬΡοϊμπμηρ [0 ΟὯΘ 

ὙΤΙΟΥ. 
Τλοουγίηρ᾽ 1111 δὔθθγνγαγᾶβ ΟΌΣ ποίο8 οὗἨ [Π6 Ταδηποῦ ἴπ ΜΓ Β1οι {Π6 

Δαΐθου οἶΐοϑ ᾿ἰβ βουτοοθ, [816 [Ὁ]Πονηρ; Ῥαββαρθϑ Ὑ{1]] ΒΠΟΥ 15 οἤδγδο- 

ουῖβίλο οαυ ] 688 ἴῃ σϑοκοπίπρ; {πλ6, Ψ ὨΙΟΝ ἢ6. ΟΧ ΒΔ 105 αὖ ἤγβὺ 1η 

τοιπᾶ παμροῖβ, μαῦ Βα ΒΘΑΙΘΗΠΥ ΤΩΟΓΘ ΘΧΘΟΊΪΥ: 1 ΚιπρΒ ἢ, 11., νἱἹ. 

1. 37, 38., σῇ. 1., νἱ. 2. 6ὅ, 66., ἴχ. 10., χί. 42., χῖν.. 20, 21. 26., 

χγ. 1, 2. 9, 10. 25. 38., χν!. 8. 10. 1ὅ, 28, 29., χνη]. 1., ΧΧῚ 1, 2. 41, 

42. δ1.: 8 Κίπρβ 1. 17., ἢν 1.) νι, 16. 36., ἴκ. 29., χ. 36., χὶ, 8, 4.; 
χὰ, 1. 6., χίῖῖ, 1. 10., κῖν. 1, 2. 17. 28., χν. 1, 2. 8. 18. 17. 28. 27. 

30. 32., κυὶ. 1.. χυἹ]. 1. ὅ.. ΧνΙ]. 1. 9,.18,, χχῖὶ ], 19., χα. 1, 8., ΧΧΊΠ, 28. 

81. 36., χχῖν. 1. 8. 12. 18., χχυ. 1--ὃ. 8. 26. 27. ΘἔθυθμοβΒ ἰο [86 

]ανγ το Τουπᾶ ἴπ 1 Κίῃρθ 11. 8., 11... 14. νἱ. 11. ζζο., νΠ1, ὅ8. 6]., 1χ. 4. 

6.. χὶ. 38. 38.; 2 Κίηρϑ χ. 81., χὶ. 12,, χῖν. 6., Χχν]. 18. 1, 84, 87., 

χυθι, 6., χχὶ. 8., χχὶϊ. 8., χχῆ!, ὃ, 21, 24. [Ι͂η {1 ΤΩΔΏΠΘΥ {86 Ρο- 

οἰπηΐηρ', Θματϑοῦθυ, ἃ οἷ056 ΟὗὨ ΘΥΘΥΥ͂ Τοῖστι, ἃ8 γ76}} 88 ὑμ6 ἀθαίῃ πᾶ 
Ῥυχίαὶ οὗ {π6 ΚίπρΒ, τ ποίϊοϑα Ὑϑ.Ὺ το ΑἸΠ|κ6 ὈῪ {ῃ6 ὙΠΟ, γγ0 
ΒΘ ΚΒ οὗ ἴπϑῖὰ ἴῃ ἃ υϑριουβ οὐ Ἡμθοογαίίο αβρθοί. (ὐοτωρᾶτα 1 ἱΚΊπρβ 

χὶ, 43., χῖν. 90. 31., χν. 8. 24., χχὶ! ὅ0.: 2 ΚΊηρβ ν111. 24,, Χ11, 9., 

χῖν. 29., χυ. 7. 38., χυὶ. 20., χχ. 21., χχὶ. 18., χχῖν, 6. Το Κῖπρβ οὗ 

Φυδδἢ ἀγὸ ομαγδούουβοα τη ἀινιάυα!]ν, ἴῃ 1 ἸΚτηρβ χν. 8. 11., χχιῖ, 438., 

2 ΚΊηρΒ χίϊ. 8., χῖν. 8., χν. 8. 84,, ΧΥΠ]. ῶ., ΧΧΙ, 2. 20., ΧΧΙΙ. 2., ΧΙ. 857.., 

χχῖν. 9. 19.; {86 Κίηρβ οὗ [5086] ἴῃ 1 Κίῃρβ χῖν. 8., χυ. 26. 80., ΧΥΪ. 

19. 26. 30., κχὶ!. ὅ8., 2 Κιηρβ ἢ, 8., χὶ. 29. 81., χῖ, 2. 11.. χῖν. 24., 

χν. 9. 18. 24. 28., χυῖ!. 21. Ἐχργθββίομβ τοβρθοίϊπρ {π6 οἤοῖοα οὗ 

[6 οἰ οΥὨ Φογαβδίθτα πα [μ6 ὑθιὰρ]8 οοοα ἴπ 1 Κτπρδ νη]. 16, 29., 

ἴχ. 3., χὶ. 836., χίν. 21., 2 Κίῃρϑβ χχὶ. 4. 7.. Χχὶ]. 27. ; τοβρθοηρ ἀ6- 

νοϊοάποθβ ἰὸ Φεβονδῃ, 1 Κίμρβ υἱῖῇ], 61., ΧΙ. 4., χν. 8. 14., 2 ΚΊηρΒ 

χχ. 8. ὐμιξοσττ οὗ β0}]6 18 βῆονσῃι ὉΥ [88 βδηλ8 ἔοστηβ οὗ Θσργθββιίομ 

ἰο ἀοποίθ {π6 βϑῖπα {πίπρ': δχ. ρου. δλμὲ τῷ ἀπά ἰεῇ, 1 Κῖτιρβ Σὶν. 

10., χχὶ. 21., 2 Κίῃηρβ ἴχ. 8., χῖν. 26. ; {86 Τγβαιθηῦ 188 οὗ {86 ρα- 

(1616 ἩΣ, ἐΐόη, 1 Κίηρβ 1. 16. ὅτο. ὅζο.; 804 ογμθδοῖ ἢ ἐο τοογᾷ ευϊΐ, 

1 Κίῃηρβ χχί. 20. 2ὅ., 2 Κίηρβ συ! 17.: ΤῊ ἀ86 οὗ Ἰαΐδγ ἔοσπιβ δῃὰ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ 15 880 ἔγβαιθηΐ, 88 ἴῃ 1 ΚΊΩΡΒ ΧΙ, 86. ὅτο, ὅζο." 

Βαΐ πούνιπβίαπαϊηρ {πμ6 πὶ υγ ἀπα ᾿μἀθρθηάθποθ οὗὨ {88 ὙΤΟΥΚ, 85 

οΥϊποθά ὈῪ 105 ὙΠΟΪ6 τρδηηθῦ, ἰομθ, πα ἰδηρδσθ, γ76 816 ὉΠ8 016 [0 
αϑϑϑηὺ ἰο ἐμ6 αἰγτηδίίου οὐ 6 ὙΥ οἰΐβ, νἱΖ.ὃ {πδὐ 1ῦ 15 ᾿πῃροββῖ 16 ἴο 

Ῥοσγοοῖνθ οἰβαυϊυ {86 }απίαροβιτίοι οὐ Ἰηβουίίοι οἵ ἀπἔογθηῦ παυταῦιν 8. 

Ὅπ {16 σομ χΆΓΥ, νατίουβ Ῥμοποίηθηῶ ᾿πάϊοαΐα {πμ6 ραϊίπρ ΤοροίμοΣ 

οὗ βοραγαίθ παιταϊῖνεϑ οὐ {6 διιρὶογιαθηῦ οὗ ἀἴγθῦβθ σηδίο τ] 818, 

ταὶ 8 οὐ ογὰ]. Του θΈ1688 ὉΠπογθ ἴβ ἃ ρθθογαὶ δἷν ΟὗἨ ἁ Βδιλθηθαβ 
ΔΥ᾿βῖπρ' ἔγοτη ἐμ8 ἔγθϑάομλ τ συμ] [88 ΔΌΨΠΟΥ ΘΟΠΛΙΠΟΠΠΥ τ1568 ΜΒ 

Βοοθ8. Ηδ Βᾶ8 ὑπαιθβίο μα Ὀ} Υ βίθιηρθα ἀροὸπ ἔμοα ἃ ομαγδοίοι 

1 360 Καοὶὶ, Ἐλη]6λῦ. ῬΡ. 2310, 311. 
3 Οὐ. Βιθμο] πη, Ἀαιβομο Γι ΟΣ Βα ΠΏ ΘΙ, τ. 8. Υ7, Ῥ. 1ὅ0. 6ἐ δέῃ. 
8. ἘΠπΙο πῆρ, Ρ. 258. 
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οὗ ᾿πᾶινι πα! γ. Βαὺ {πᾶ ΠΒΙΥ͂ 18 πού οὗ βυοἢ ἃ Εἰ πᾶ 88 ἴο ῥγδυθῃύ 
[86 οὐἶτἴο ἔγοτα ἀ᾽βοουθυΐηρ ῃτηϊβίακθαῦϊο ὑγαθθβ οἵ αἀἸβογθηῦ ἄοου- 
ταθηΐβ ψαυγίηρ ἴθ {μ6 1 πδίατο. Ὑοὺ ΤΉΘηϊαΒ ρΌΘΒ ὕο ΘΧΟΘΒΒ ἴῃ ΠΙΒ 
Θμάἀθανοιβ ἰο ὑγᾶθθ ἀν υβι ἐγ ; δπα μ88 {πογϑίουθ (016 1η} 8168 ὑο {86 
τυ ἴῃ τηακίηρ Εἶπ ἔῸΥ {86 ταοϑῦ ραγύ ἃ Θοτηρ 18 ἈΠ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 8ἢ 
Ἰπδορομπᾶοπέ δυΐμου. Ηδθ τοαᾶϑ ἃ Θοταρ,]6Υ, Ὀὰὺ ΔΘ Ὑγὰ8 ΤΟ ἸΏΟΓΘ : 
(Ὁ ἢ οἰαβοταίβα 18 βουγοθβ ἔγθϑὶν : ὑπουρῃ ψγ͵χὲ οδηπού ἀθηΥ ὑπαΐύ 
6 [88 6 Εν ἐγαοθβ οὗ ἔβα σβῖοι ταῖραῦ πᾶν Ὀθθη τϑιηονθα ὈΥ δὴ 

ΘΥΘΓ-Βοσαρυίοιβ ἀπ οχϑοὺ υἱρίαποθ. ΑΒ 128 οα86 βίδηϑβ, [Π6Ὺ δυ]- 
ἄθμοθ δῖβ ἸμυορΥΥ δηᾶ Βα τγ. 

Τιοῦ αΒ ἰοοῖς δὲ (86 ἴδ αἰβοογάαμί βίαϊθπιθηΐβ, τορϑυοη8, ἀπὰ 
ππϑαϊία 16 Ἰηἰοτοαϊαἰζοηβ συ ΒΙοἢ ροϊηῦ ἀπηηιβίθ θα γ, ἃ8. βοῖὴθ βΒὰρ- 

Ῥοβ6, ἰο οὐἱρίμαὶ αἰ νου Υ οὐἨ δαίμουβηῖρ. ὙΤμὰ5 ΤΒοπῖαβ ἢπάβ ἃ 

οοηἰχαδιοίίοι Βούνσθοθῃ 1 Κιηρβ ἶχ. 22., ΘῈ Ὁ 15 αἰιντηθα {μαῦύ 

ὩΟΪοΙΟ τπιϑᾶθ πὸ Ῥοπάμαθη οὗ (86 οἰ] το οὗ [5186], δπα χὶ. 28., 

ΜΈ ΘΥΘ [86 Β6116 ΤΠ ΟΠΆ ΤΟ τηϑθ ὁ“ ΛΟ οᾶτα ΤᾺ]ῸΙ ΟΥΘΙ 41} ἐδ οἠαγφθ 
(530) οὗ ἔμ8 Ββουβο οὗ Φόοβορῃ. Ἔιβ {μοῦ 1ῖβ πὸ ορροβιομ, ὃ6- 

ὀδαβα ἰῃ6 ψουᾶβ ἴῃ [π6 οὐἱρῖπαὶ ου ὙΒΙΟᾺ {Ππ6 βίγθβϑ 1168 ἃγ8 ΑἸ - 

ξαγοπί, ποὺ ἰδθηίοαὶ οὐ βυπομσταοιιβ. ϑοίουιοη ἀια ποῦ τααῖκθ ΔΠῪ 

Οὗ (86 Ομ] άτθη οὗ [5γ86] δοπά-βίαυεος; Ὀπὺ 6 βοῦ {ἤθιὴ ἕο ΠΘΑΥΥ (8,8. 

Π6 ἔδυτα Ὁ 5μου]ᾶ ποὶ θ6 οοπίουπᾶοα σῖθ 39. Απούμοι ΘχδΠρ]8 

15 ρίνθῃ ὈΥ ΤΒΘηΐαΒ ἕλοι 2 ΚΊπρϑ ἴχ. 26. οουωραγθὰ ΜᾺ 1 ΚΊηρϑ 

χχὶ. 19., ποτα {μ6 ρἷδοα οὗ ρυμιβηταθηύ 18 ἀπ ἴδγθηΐ. [ΙῈἢ 1 Κτηρβϑ 

χχὶ. 19. 10 18 ργορμδϑιϑᾶ {παῦ {μ6 ἄορβ βμου]Ἱᾶ 1190Κ ΑἸδὈ᾿Β Ὀ]οοα ἴῃ 

[π6 ρΐδοθ σμογα 1Π6Ὺ Ποκοά {π6 Ὀ]οοᾶ οἵ Ναδοίμ, ἱ, 6. Ὀθέοσθ [86 
σϑίοβ οἵ 9 6Ζγθ6]; τ μοσθὰβ ὅ76 βηα ἔγοτα ΧΧΊ!. 88. {80 10 ΠΔΡΡοπϑα οὖ 

Θαιιατία, ὙΥΊ [86 Ἰαϊίου ἀρτθθβ αἶβδο 2 Κτηρβῖχ. 26., σμοτο «[6δὰ δα- 
ἄποορβ ΕἸ] 8} 5 ῬΥΟΡΒΘΟΥ͂ τοβρϑοῦϊηρ ΑΒΔΌἘΒ οχίθυτωϊηδίοη. [ἢ ΔΏΒΥΤΘΥ 

ἰο {π|8, [6] σταὐοϊπβ ἐπαῦ 1ῃ 2 αϊηρβ 'χ. 26. 6.ὰ αποίαβ {π6 ῥὕτο- 

ῬΒΘΟΥ οὗ ἘΠ]1)4}8 τθβρθοίϊπρ Αια Β νυ ΟἽ ΤΊΘΓΘΙΥ ΔΟΘΟΡΊΠρ᾽ ἔῸ 

ἐ)6 56η86 πᾷ ποῦ ΨΠῺ σγουρὰ] οχδοίμθβϑθ, βίπος {πΠ6 {πγϑαίθῃϊηρ ὙγᾺ5 

τἸηΠϊοίθα οὐ ΑΒΔΌ ΟἹ ΡΥ ΠΥ ἴῃ οοπβθαῦθποθ οὗ μ18. μα π}]Π]δ θη, 

βαῦ ἀροπ ΒΪ8 βοῃ όσα {}1γ.2 ΤῊ] 18 αηβαϊβϑίβοίοσυ. ΜδΠΥ ΟΥΠΟΥ 

αἰλοτιρίθ πάνθ Ῥ6θὴ ταδάθ ἴο Ὀτίηρ [π6 Ῥᾶββαρβϑ Ἰπίο ΠΔΙΤΩΟΗΥ͂, Ὀὰὺ 

Δ πανο θθθῃ ἀπϑυοοθδβία!. ΤΉΘΥ τοὺ μ6 βθθὴ ἴὰ Τμοπῖβ᾽, ὙΠῸ 

ὈΓΟΡΘΙΙ͂Σ τοὐθοίβ {Ππθ 88. ΤΑΘΙ6 Θναβοηβ οὐ {π6 ἀἸου]γ. ΤΠ αἰ8- 

ΟΓΘΡΆΠΟΥ͂ ΒΘΓ ΤΟΙΩΘΐη8 ὈΠΘΧΡΙ αἰ 64, 88 ἔΥ 8.8 Ὅ76 ὅδ ρθγόθῖσθ, 1π- 

αἀϊνοοί ἃἰβουθραποῖθϑ, ὃ8 ΤΠΘΥ 81:6 ἰθυτηθα ὈΥ ΤΉΘΠΠΙΒ, ἃτ6 ἔοαπα ἴῃ {86 

τηδιοαίζοι οἵ τοϊαὐϊοθβ ψῃ ΣΟ Ὧο ἸΟΠΡΟΥ οχὶβίθα αἰου {86 ονθυαγον 

οὗ ἴμ6 Φον θα διαί, ἀθβουιροα αὖ {μ6 δπᾶ οὗ {π8 σουκ ὈΥ̓͂ τηθαη5 οὗ 
[868 Τοσταῦΐα ἐ11 ἐς ἄαν. (1 ἹΚΊΩρΒ Ὑ111. 8., 1χ. 21., χἱ]. 19.; 2 Κ᾽ηρθδ 

νἶϊ. 22.) Βαϊ {818 ἴλοῦ ΟΠ 5πονβ {Ππῶὺ ἃ ἔοσταυΐα ἔοαμα ἴῃ Ἠὶ8 

ΒΟυγΟΘΒ ΟΥ̓ (Π6 τυ ο γᾶ8. δον ἰο βίδηά, ἃ8 ποῦ 1180]6 [0 ΔῊ 

βουΐουβ τϊθαηογβίαπαϊηρ. Ασαΐῃ, ἐπηρδ ἃτθ τοἰδίθα ὑ]οἢ ἀο πού 

ΘΟΙΤΘΒΡΟΠΩ͂ ἰὼ γτϑηλαγκβ παδάθ βεΐοσθ ὅ3ο ὙΠθπῖαβ ἀββογίβ, ἴῃ- 

βίθποίϊησ' {π6 πιθηίϊοη οὗ ΤΊ Ζαῆ 85 Φογοθοβδι Β ΤΟΙ άθποο; ψΏΘΙΘαΒ [ἢ 

χὶ!. 25ὅ.. ΟὨ]Υ ϑΒθοβθηι δηα ῬδπαβΙ ἃγ8 Βρόκβη οἵ 88 818. ῃ] 068 οὗ τϑ- 

βιάθμποθ' Ἦριο {μ8 ἀἸβουθρᾶπου "18 ποὺ τϑᾶϊ, βθοδιβα 1ὖ 18. ποὺ βαια 

᾿ ὅθ 16 Βέομον ἄογ Ἰζοοηῖρο, ΕΠΠ]οἰζπηρ, ἢ. 11. 2 ἸΚ6 1} 5 Εππ]οῖαπρ,, Ὁ. 212. 

5. Ὁ. -ΒύομοΥ ἀοΥ Ἰζοοηΐνσο, Ρ. 246. 4 ΤΌΙα, Ἐϊη]οἱζ, Ὁ. ΧΙ. 



Οηἡ ἐ]ο Τιρο Βοοῖΐς 9}} Κίησε.. 669 

ἐπαὺ Φογοθόδια τοϑ θα αὐ Ῥαϑπαθῖ, ποὺ (μα 6 ομδηρδα ἢῖΒ ρ]8οο οὗ 
δοδα θαῦ ομοθ; το Ὺ ἴῃ συ. 21. 88. {πμὰῦὺ Βδδβῃδ ἢγβῦ οἤοβ ΤΊΓΖΔΗ ἃ8 
μῖβ οαὐγ οὗ βαρ αΐοη. [π1 Κιμηρβ χχ. 18. 22. 28, 8ὅ., δπὰ σχχὶι. 8. 
1.6 βϑηθ οὐἶϊιο δϑσιηβ ἰμαῦὺ ἃ πυταροῦ οὗ ργορμϑῦβ ἄρρθαγ, ᾿παρ γι 
[δῦ {86 ἄνοὶῦ ἀπηλο] βία ἴπ ϑδτηδτῖα ; Ὑυ 8118 ΔοοογἸηρ [0 ΧΥΠΠ. 22. 
δ χὶχ. 10. 14. ἸΟῪ πο γ6 8}} ἀοβίσογϑα οχοθρὺ Ε]118Δ8. Ἠθγθ ἃρδῖπ 
1π6 ἀἰΒουθρδῃΟΥ 18 πιοῦα ϑρραγϑηῦ {μδῃ γθα]. "ΓΘ ῬΓΘΙΑΙΒΘΒ 816 1η88- 
βοϊοπί ἴο 7501 {λ6 οοποίαβίοι ὑπαῦ ἃ ρστθαῦ πυταροὺ οὗὨ ργορῇθίβ 8.1] 
οχἰβίβα πὰ ϑδαιλατία δηᾷά ανγοὶῦ ΒΘΟΌΓΟΘΙΥ ἐμοῦ. [1}«η χχ. 18---18, δηὰ 
χχῖϊ. 8. 0Πη8 Ῥυορμοῦ ΟΠ ἄρρθασβ. [1}ἢη χχ. 87. ὁπ Ὀθὶοηρὶπρ ἴο {Π6 
βοῆοοΐβ οὗ ἐπ6 Ῥγορμϑίβ τωϑῦ ἄμὰρ. Μιοαίδα μϑα Ὀθθη Ἰποαγοθγαίβα, 
ἃ5 6 ΙΘαΥΠ ἔγοια 1 Κιηρβ χχῖ. 26. Βϑοϑιβο ]1]|4}} ἐλομσλξ ὑμαΐ ὯΘ 
αἰοπα νγ85 [ον οὗ ἃ}1 {μ6 ἰγτὰ8 Ῥγορμϑίβ, ᾿ὖ ἀοθβ πού 1Ὁ]]1ονὺὺ ὑμαῦ 8]] 
με θη τθα]ν ραΐ ἰο ἄθει δχοθρῦ Βιπμιβο. Ασαϊπ, ΑΠΔΡ 15 βα!ὰ 
ἴο Βανθ θθθῃ ρῃπιβηθα [ὉΓ 8η δούϊοῃ ΠΟΌΪ]6 ἴῃ 1.561}, {π6 1Ἰῃ8α 155: 11 
οὗ ψίοῃ μΒαα ποῦ Ῥθθη μἰπίρα δὖ το ἴπα 1ῃ {16 ργθβθηῦ οαβθ, (1 ΚΊηρΒ 
χχ. 42.) Βαυΐ {818 τϑιημαυῖς οὗ ΤἼ ΘΗ 58. 15 ἱποογγθοί. 10 νγὰ8 πη- 
ΦὨΘοογαίο ἰο Βραῦθ {86 πὸ οὗ Βϑημβδαδα. Τὴ ργορμοὺ πὰ ποί 
δανιβοά ΑΠΔῸ ἴο βρᾶῖα ἰδ8 Κίηρ οἵ ὅγυϊα. Ἠθ μεᾶὰ το] ἴτα ἐμαὺ 
(οἄ ψου]ᾷ ἄδ᾽νου 411 π6 τυ! δααα οὗἨ [86 ϑγυίδηβ ᾿πΐο 815 Βαμα: 
Ὑγθηοο 6 τηϊρῃῦ γρϑΠν μανα Ἰπξουγθα τι αὺ πα βῃου]ά ἀο ἴο μοι. 
Αραΐῃ, δοοοσάϊηρ ἰο 2 Κίηρβ 'χ. 26. Αμπαὺ Κι]]6α ΝΑθοί 5 ΟΠ άσθῃ 
5 Ὑ7611 ἃ58. ᾿ἰτηβοὶ ῦ; τ ΒογθὰΒ ἴῃ 1 ΚΊΏΡΒ ΧΧΙ. 18. Πα 15 Βα] ΟὨΪΥ ἴο ἢδγθ 
Ρυύ {86 ἔύμον ἰο ἀθαίῃ. ΤῊΪ5 αἸΒΟΓΘΡΆΠΟΥ 15 ΘΆ81}}ν γϑιηονυθᾶ, [ἢ {Π6 
Ἰαϊίοι Ῥαββαρβ, [π6 ταυγᾶθι οὗ {μ6 οἰ] ἄνθη 15 ποῦ βρθοιῆβα, ρθοδαβα 16 
γψουα θ6 υαπαοιβίοοα οὗὨ 1.561 Τὺ 18 ἔἈυμου βαῖα ἐπᾶὺ (86 σουγβο οὗ 
{88 παιγαῖϊνο ἄοθβ ποὺ βα βίυ δχρθοίαϊίουβ ΒΟ {Π6 τϑϑᾶθυ 1050} 
δῃἰογίαϊη8, 85 ἴῃ 1 Κίηρβ χῖχ. 1ὅ---17.; Ὀαὺ {Π15 15 ἃ ταδύϊου οἵ τηϑγὸ 
ορίῃΐοπ, οἵ δἶβθ {π6 ὈΙδηλθ, 16 δηγ, βῃοι]α Ὀ6 αἰ θαΐθα ἰο {μ6 ΒΙΒίοτΥ, 
ποῦ ο {π6 Δαΐμοτ. 

ΤΠΟΓΘ ἃ οογίαίπ τ ρϑυ οηβ, Βουγουοῦ, ἩΠΙΟΒ ΒΠῸ {Π6 αἰογοης 
ΒΟΌΓΟΘΒ ΨΏΘΠΟΘ ΤΠ6Υ ΟΥΘ ἰθκοη, πα ουΐποθ ἃ γϑαδοίου σϑίμοὺ ὑΠπ8Ὲ 
8} ἱπδοροπαρθηῦ τυῖϊίου, ΤῆὰΒ {Π6 βᾶπηθ {μϊπρ' 15 ὕνιοθ παιγαίθα ἴῃ ἃ 
βοιηον εὺ ΔἸ δυθηῦ τηϑπποῦ, ἴῃ 1 ΚΊηρδ ἴχ, 27, 28., δπᾷ χ. 22. Βοίῃ 
ΒΡϑᾷκΚ οὗ {π6 βαπηθ πανϊσαίΐομ ὑο ΟΡΒΪΓ ἴῃ {π6 {1π|6 οἵὁἨἁ ΟΙΟΙΏΟΙ, 88 
ΤΠΒοπῖτβ ᾿85. Ομ ΠΟΙΪΠΡῚΥ ργουθᾶ, πού! βίδπαϊηρ' Καὶ 6118 τϑ] μοίδῃοθ 
[ο δάπηῖῦ 10. Τὰ {Π τϑῆπθῦ {πο Γ6 86 Τρ 08 οὗἩ {[Π6 βᾶταθ {μην 
ἴῃ 2 Κίηρθ ἰχ. 14. 16. οοτωραχθᾶ σὴ νι, 28, 29., ἀπα χίν, 1ὅ, 10. 
ΘΟΙΩΡΑΥΘα Ὑ 1 χἰ. 12, 13. Κ 6113 αὐξοπιρίβ ἰο δοοοιπῦ ἴῸγ {μθβ8 ὈΥ 
ΔΡΡΘΔΙΙηρ' ἴο {π6 βίδῃαιπρ' σαβίομα οἵ οὐϊθηίαὶ τι ύουβ, ὅγπὸ αἸα 8ὸ τ 
1η6 νίθυγ οὗἩ τθοόσγθ υἱνιαυ ροτγίγαγίπσ ἃ ἰμηρ; Ραύ 10 15 τρπιοῇ ΤΩΟΥΘ 
πϑύατα] ἰο τοῖο  {Π6γὰ ἴο αἀἰνουβιύυ οἵ δα ῃοΥΒὨ1ρ. 

Βοβϑίᾶθβ, {βοῦθ ἅτ Ῥίθοθβ ΠΟῪ βοραγαίθα ψΒΟΝ Ὀθίοηρ ἴο Οη8 
ΔΠΟΙΙΘΙ ἃ5 ρατΐβ οὗ ἃ δοπίίπυοιβ ττϊδηρ, (88 Ἰαΐον θδϑῖηρ ὕπ6 σοη- 
ἀπαυϑίλοι οὗ [Π6 ἔοτιθθυ. Τῆθβα αἷβοὸ ΒΗ αἰ γ υβι τυ οἵ βοῦτοθθ ΤῊῈΒ 
1 ΚίηρΒ ᾿ἴχ. 24. ἰβ ἃ οοπεπαϑίϊοη οὗ 11. 1---3, 611, Βουγθυύϑυ, ἀ6}1685 
ἐπαῖ (88 ομθ οουἹᾶᾷ γα βίοοᾶ δον {86 οὐμοὺ ἴῃ ΔηΥ ἀοουμηθηύ, [Ι͂ἢ 
1κ86 ταϑηη 6} ΧΙ. 41. 185 ἃ οοπἰππδύϊοη οὗ χ. 29. 

ΠΣ 566 Καὶ], ἘΠη]οΙ. ΡΡ. 213, 918. 2 ΤοΙά. Ρ. 2314. 
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Θοτηθίϊπηθβ 8 βϑοίζοπ βο βῃουἹᾶ μᾶνθ ὑθθη Ῥαὺ ΘΆ}]16Γ ἴῃ ροϊπί 
οὗ ἄππθ ἴβ δγουρμὺ δἴνοσ, 1οδὲ {π6 ἰμυθαάᾷ οὗ σαύ ργθόθθβ βῃου!ᾶ δ6 
Ἰηξουττιρίοᾶ, ΤηυΒ 2 Κίηρβ χἕμ, 14., ὅζο.», ψἤθτο [π6 ἀοαί οὗ ΕΠιβμα 
18. 014, 15 Ῥαΐ ἴδον όσα, ἐπουρᾷ {μ6 ρτορμοῦ ἀ16α ἀατσίηρ 186 γϑῖρῃ 
οἵ {μαῦ τλοῃδγοῖ,. 

ΤῊθθ6 ρβθποπιθπα τοπᾶρν 1 ἀρραγθηῦ {πῶΡ [Π6 ππΊ ἀπά ἱπάθροη- 

ἄσθποβ οὗ ἔμ ουϊκ ἅτ ποὺ 80 ρτϑδαῦ οὐ ρϑγνϑαϊηρ' 88 8016 ἢδγθ βὰρ- 

Ροβοᾶ, Τουθῆοββ Τμ6Υ ἅτ δομπβρίσυοιβ [Ὁ {86 πιοϑὺ Ῥδγί. Υοί 

μοῦ 8Γ6 νατϊουβ Θχοθρομβ, 885 88 Ῥθθῃ βῆοσγσῃ. Τῃ8 ραυϊπηρ᾽ ἴο- 

ροίμον οὐ ἀϊβδυθηῦ βουγοθβ οὐπ 06 ἀοίθοίθα ᾿θῦθ δπά {Π6γ6. ΤῊΘ 

τηξοσοιαϊίοι οὐ ῥοῦ ΠΑ. βθοίϊομβ ταδύ Ὀ6 ἀϊδοονογθᾶ. [οι [688 ἴμο 

ΔαΪΠΟΣ ΘΘΠΘΓΆΠΥ πϑοα 18 ΒουγΟΘΒ ἔγθοὶῦ, 80 85 00 ἰθᾶνθ ἀροῃ [86 

σους Ηΐ8 ῬΘΟΌΪΑΓ ἱαργθββ; γϑὺ ἐμθθ 816 αὖ {1Π268 ἸΟΟΞΘΠ688 Οὗ ὁ0η- 

προίΐοῃ, ἃ ὑποίοϊᾶ τοἰαίλοη οὗ (π6 βαῖηβ {πίηρ,, τορθίοη8, ἀἸβορο- 

Ρᾶποῖθβ, 8}1 ροϊηίπρ ἰο {π6 ἔμοὺ ὑμαὺ {π6 τυὶῦον υγαϑ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ͂ 

1ποχϑοῖ. 
ΤῊ [π|6 δηᾶ δυίμουβῃῖρ οδπ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 ἀθίοσταϊηθα σορογαϊζψ πιοί 

βρθοϊποαῖϊγ. ὙΠ6 ἰβίουυ 15 οοπ παρᾶ ἄονγι το [μ8 ἰἴτη6 οὗἉ ᾿ὐνιϊπιθτο- 

ἄδοϊι, ἀπὰ ἐουταϊπαίθβ τ ΊῈ δα δοοουηῦ οὗὨἩ 1μ6 Πογαϊίοι οὗ «ἢ οΘΠοϊδ ἢ η 

Κίησ οὗ Φυᾶαᾷ ἔγοτα ρυΐβοη, δ Ῥδαγίοθ. [Τὺ τρδΥ {βϑυθῆοσο ὍΘ 5814 

{μαὉ 10 ψχαβ δοιηροβοϑά ἰονγαγᾶάβ {86 οῃά οὗ {πὸ οἀρύνιγ, ἴδον {πο ἀθαίῃ 

οὗ Φομοϊδομίη, ἀπᾶ ρουμαρβ αἴίδσ {88 τϑῖρῃ οὐ Εἰνταθγοάδοι. (2 Κὶηρβ 

χχν. 27.) “6 88 ὑγρά! το π τα κ88 “᾽ ουθιαίδῃ {86 δαῦμον. ΤΙ ορίποῃ 

[88 Ὀθθὴ ϑιιγδοθα Ὁγ τοίίαβ, ἀπά νἱπάϊοαίοα Ὀγ Ηδνθγηιοῖς πα 

Οταῖξ [Ιἢ ἄνουν οὗ 10 ἀγα δάδυσοᾶά {μ6 Ππρυϊδιο ὩβΊ 1165 οἵἉ ε΄ 6γ6- 

ταϊδῃ δηᾷ {μ6 σους ὈΘΌσ 8; {88 ΟἹΟΟΠΑΥ͂ ΥἹΟΥ͂ οὗἁ ΒΙΒΙΟΤΥ ΟΟΙΆΠΊΟΠ ἴο 

Ῥοία ; οογίαϊῃ ἑανουσῖίο 4688 τυ μ1 οι ἃγ6 βοπιθίϊπλθ8 ΘΧΡΥΘΒΒΘα [ἢ ὩΘΑΙΪΥ 

[16 βᾶτη8 ψογάβ, ραγι θυ αν ἰμαῦ οὗἩ [26 ομοῖοθ δηὰ οοῃύϊπαδηοθ οὗ 
ἴπθ τογαὶ βουβο οἵ Πανὶ ; ἃ ῬγορθηΒΙΥ ο ὈΟΥΤΟΥ τηοθ8 οὗ Βρθθοῇ 

ἴγοῖὰ {6 Ῥοηίαίϊουοι : ἃ. οαγοίαϊ τϑίογθμοο (0 ΤΟΥ ΠΟΙ ῬΥΌΟΡΘΟΙΘΒ; ἀπά 

ΔΌονο 411 {π6 τοϊαϊίΐοα θούνθοι 2 Κίπρβ χχῖν. 18. ὅζο., δῃα «761. 11. 

ῬΊΔυ51016 ἀπᾶ βίγοπρ' 8δ8 {π686. δύραϊηθηίβ ἰοσϑύμου ΤηΔῪ ΦΡΡΘΔΙ,, Ὑ76 

οδηποῦ απ {Π6ῚΓ Βα οίθπου ἰὸ ργονα {88 ροϊπῦ ἴῃ ἀοραῖΐθβ. πο 
νατίουβ ροϊπίβ οὗ βία ]αυϊγ δἀἀυοοα θγ Ηδνθγηῖοῖς ἄγ θαβύ δχρ απο 

ἴῃ Ὁποίθοσ ΜΑΥ. ΙΑ ΟΥἨ ἀρ6, 88 Ὑ76}} 88. 116 δοαυδὶπίδῃοθ οὗ 

[π6 ομα σεῖο τι [Πη6 οΟἴοΥ, οἰ ΠΟΥ 85 ἢ6 ΠΟῪ 18, ΟΥ̓́ ΙΝ Ὦ18 ΒΟΌΓΌΘΒ, 

Μ1Π οοπυυϊθαίΐα ἰο αδοοοιπῦ ἴοΓ (86 ΔπδίορῪ 88 (Ὁ 88 10 ΥΘΆΠ}Υ ΟχΊβίβ. 

γατΐουβ ΒΥροίμθβοβ μανθ βθθῃ ραῦ ἔστι ἰο δοοοιηῦ [Ὁ {π6 ἀρτθουλθηῦ 

Βούνεθμ 2 Κῖπρβ χχῖν. 18. ὅζο, δηᾶ «67. 1. συ μοἢ 16 πθρα ποὺ οπὰ- 
ταθγαῖθ ; Ῥϑμα 08 {παὺ οὗ 61} 18. 186 ταοϑί ργόθ8 16, ν]Ζ. {παὖὺ {Π6 566- 

ἄοπ νγὰ8 οχι γϑοίθα ὈΥ {16 δυύμοῦ οΓ τϑαδοίου οἵ Ὀούῃ ἡουΚ5 ἔΤῸ πὰ ἃ 

οομθοη βουγοθ ΟἸΠ 615, 85 Οαἰμαθῦ, αν ἢχϑα ἀρομ ΕΖτγα 88 {Ππ0 

Δυΐμου, τοὶ γίηρ ἀροι ναγΐουβ ῬΘου Δ γ1 168. 1η [8.6 ὈΟΟΚ8 10} πψου]ά 

Βαϊ ΔΗ ΟἾΒΟΥ ρϑύβοι ᾿ἰνίηρ' αθουῦ 818 {π|6 δἰπιοϑὺ ἃ8 116}, Νοῦ οπὸ 

οὐ [μ6 τρδυῖκβ, ποῖ 811 ἰορϑίμοσ, ἰπαϊοαίθ Εἰστα. ΤΉΘΥ Θοστβροπ ᾿ηἀθθα 

τὸ πῖπα; Βα Π6Υ αἶ8ο ὁουγθθροπᾷ ἴο πλΒ ΠΥ Οἴμ6γ8., Β6814.68, Βο16 ΟἹΓ- 

Θαμιβίδηοοβ ἴα ἐμ6 ὈΟΟΚΒ ἃ΄θ δάγευγβα ἰο 86 1ᾶάθϑ οἵ Ὀυϊπρίησ ἄοτπ 

1 ἘΠη]οἰξαηρ, 11. 1. Ὁ. 17]. 
2. Ὧρ Πθτγόγατῃ ϑδταμ6}}5 οὐ Πράτη σΟΙΩΡΟΒΙΠΟΏ6, Ρ. 6]. εἰ 86η6. 

8 Ἡδνοτηΐοῖκ, Ἐϊη]οῖῦ. Ρ. 171. 6έ δ6ηη. 1 Τυϊα. Ρ. 216. 

. 
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{186 σοταροβιίίοπ αὐέον' [6 σαρυ νἹΥ, ΘΒΡΘΟΙΔΠν 1 ΚΊπρΒ υἱ. 1. 857, 38,, 
ὙΏΘΙΘ ταθπίοη 18 τηδᾶα οὗὁἨ [Π6 τηοηΐῃβ Ζ17 δᾶ “δι, παίηθβ ψΒοἢ 
ὙΟΓ6 ποῦ ἴῃ 86 Δ6. {π6 σαρ νυ ῦγ. 

ΤῊΘ τυϊίοῦ ᾿ἱνϑᾶ ἴῃ Βδργ οι, ποὺ ρυρί, ἃ8 τηΔὺ 6 1Ἰπΐογτθα ἔγῸ πὶ 
1 ΚΚΊηρβ ν. 1. πᾶ 2 Κίηρβ χχυ. 271---29. Ηδ Ὀοϊοησαά ἰο “υα6}}, ποὺ 
15γ8 61, 88. Δρρθδυβ ΠΌΤΩ ἢ18 ρΌΪηρ᾽ τη τηοτα ᾿πίο ἀθίδ1] τυ] ἢ τοβρϑοὺ 
ἴο ταδύζουβ αἴδϑοίίπρ {μ6 Κιπράομι οὗ «πάλῃ, ἔτοτὰ [18 Ζθὰ} ἔοσ {μ6 

ΟΥΒΒΙ͂Ρ οὗ αοά, ἀπά μιἷ8β αὐῤεϊθαςπρ {ἢ 6 τηϊβίοσίαπμιθβ οὐ {86 βίαίβ ἴο 
186 βοραγαίίοῃ οἵ {πΠ6 θη {{1068. (3 ἹΚπρβ χυῇ, 21.) ΥΥ̓ΒΘΊμΟΣ 6 γγὰβ 
8ι ῬΌΡΙ οὗἉ “6 γθιηῖδ, ἃ8 ΤΉ ΘΩΙαΒ ἢ σομ]θούτ 8, νχα ἰθανα ἀπάρίθυταϊ πα. 
Τὸ 18 οογίαϊη ὑμαῦ 6 δχῃῖρι085 {16 Ῥγορῃοϑίϊο βριχιῦ; πᾷ {παῦ Π6 νγχὰβ 
Ἀγ Πὰν τς (86 Βαογϑα Πογαΐατθ οὗ Π15 Θουηίτυ. 

Τὴ χοϊαίϊζομ ἰο {π6 βουτοθβ 864 Ὀγ {πΠ6 τσιΐοσ, 6 ΕΙτΆΒ6 1} τ 1018 
ΒΟΥΘΥα,, 85 ἐδ Βοοῖ 9 ἐλ6 4 εἰς ὁ ϑοίοηιοτι (1 Ἰκίηρβ χὶ. 41.); ἐλθ 
ΜΒοοῖ 9} ἐδο ΟἸγοηίοίος 90 ἐδθ ϊπρς ὁ Ψμααΐ (1 ἹΚῖηρβ χῖν. 29., 
χνυ. 7. 28., χχι!, 46.; 2 Κιηρβ νι]. 28., χ. 20., ζζο.); ἐΐθ Βοοΐ 0} ἐλ 
ΟἸἠγοπίοϊος 9. ἐδο ήησβ οΓἹ ]1ογαοῖ (1 ἹΚτηρβ χῖν. 19., χν. 81., χυΐϊ. ὅ. 
14. 20. 27.. καὶ. 39.; 2 ΚΙηρβΊ. 18., ζζο.). ΤῊΘ ὈοΟΚ οὗ (6 (ἸΒτΤΟΠΙΟ1 685 
οὗ [88 Κιηρβ οὗ δ π6Ἃ 8}, ἀπ {μ6 ὈΟΟΚ οἵἉ ἔπ ΟΠ τόμ 6165 οἵ ὑμ6 Κιηρβ 
οὗ Ιβυβοῖ, 616 ῬΓΟΌΔΌΪ ὕνο ᾿ἰθδαϊηρ ἀν: βίο η8 οὗ ομθ ἰᾶσρε ΜΟΥΚ 
ΒΊΟΝ 1ἰβ αυοίοα 885 ἃ ὙΠ 016 ΟΥ̓ [π6 Θομηρ116 γ᾽ οἵ ΟἸγομῖο 685 ἴῃ ἃ ναυιϑίυ 
οὗ 805, ---οἰλο Βοοῖΐ 9 ἐδιο αἴπφϑε ὁ Χιιάαΐ, απα 15γαοἱ (2 ΟἌτοη. ΧΧΧΊΙ. 
82.), ἐλ Βοοῖΐ 9} ἰδ Κίησε 07 ]δταοῖ απά Ψμααΐ (2 Οἴτοη, χχχν. 27.). 
ἐλ Βοοῖ 077 ἐμ6 Κῖπφε (2 (Ἰτοη. χχῖν. 27.), ἐδ Μοοῖ 97 ἐδε Κἴπρϑ 9} 
1ςγαοῖ (2 (τοι. χχ. 84.). ἔν Θ τὰν Ἰυᾶρα ἔγοπι {Π6 Ἰαδύ 4] 510}8 [ὸ 
10, {86 ιἰδίοῦΥ οὗ “πἀδῃ τγὰβ ποὺ οαυτιθα ἔΑυ ποι ἀονγῃ ὑπαπ {86 ΤΟΙΡῚ 
οὗ 6 ῃοϊακίμ (2 Κϊπρβ χχῖν. ὅ.); δῃα {μαὺ οὗὨ βγϑθὶ ΟΠΪῪ 88 8. 88 [ἢ 8 
ὑϊπαθ οὗ Ῥδίδῃ (2 Κιηρβ χυ. 31.) [Ὁ βθϑίὴβ ἰο ᾶνθ θη ἃ ΜΟΥ 
τοϊαὐϊπρ' ἠο {π6 Ῥ.Ό]1ο ονθηΐβ οὗ {86 ποίϊοη---ϑηπα}8 οὗ {π6 ΚΙΏΡΆΟΙΩΒ, 
πού οἠοεϊαϊ ἀοοσιιηιθηέ8, ΟΘΟΟΌΡΙΘα γα [ἢ {6 Ὑϑῖρτβ δηα δοΐβ οἵ [86 Κίῃ98, 
ΘΟΙΔΡΟΒΟΑ͂ ἴῃ ραχύ ὈΥ͂ ΡΙΌΡμοίβ οΟὐὁΡΥΟρΡ μοί τπθη δὖ αἰ θγθηῦ {ἰπ168: 
Βα ΘΟΘραϊηρ' τΥΙΘΙΒ ΘΙ ]οΥἱηρ' [π6 ῬΥΟρΡΘΌ10 ΤΠΟΠΟΡΎΘΡΗΒ οἵ ὑΠ6 1 ργθ- 
ἀδθοθϑβουῦβ. [Γᾧ 15 ΠΏΡΟΒΒ1016 ὕο ἀἸβοονοῦ ἐμ6 Ἔχϑοῦ παῦασθ 8η4 ρ]δῃ οὗ 1 
ἔυῦμον ἐμδη {παῦ 1Ὁ ΡΡΘδγ5 ἰο βᾶνθ Ῥ6θῃ πὸ οοππθοίθα δηα ΘΟ ΠΟᾺΒ 
ΒΙΒΙΟΥΥ ἰΆΚθὴ ΠΡ ΕΥ̓͂ Βαροσδθῖγθ ρυορμϑβ Οὐ ΟΥ̓ΠΘΥ Τ6 ἢ ΟΠ6 Δ[16 8η- 
ΟἾΒῈΥ δὖ {μ6 ροϊῃῦ ὙΠ6͵Θ 10 βίορραᾷ, ἃπα σοῃίϊπιιθα 88 ἔΆ 85 ὉΠ 611 ΟὟ 
Ἰζηον]θᾶσα πϑηΐ, 80 ὑμαῦ 10 Ῥορδῃ 1 {Π6 οοτητηθηοθιηθι οὗ [86 
ἔγνο Κἰπράοπιβ ἀπά οομππθα τορ ΪΔΙ]Υ (0 παγγαΐθ {16 δοίϊομῃβ οὗἉ {Ππ61ν 
Κίηρβ δῃηάα οὐμογ Ἰθδαϊησ ραυβοηδᾶρθδ; Ὀαῦ ταὐύμου ο μᾶνθ Ὀ6Θη τηδαθ Ρ, 
ποῦ Ἰοπρ' ὈΘΐΌΓΘ [86 ἀον8}} οὗ ἐπα 4}, οὗ τιδίθυϊα!β 1 ἢ μδα δοουμηα- 
Ἰαύοα ἴῃ (86 ῥῬσοργθββ οἵ {1π|6--τηδίθυῖα 8 ΠΙΟΒ ργοοθοαθα [ῸΓ {86 ταοϑὺ 
Ῥαγΐ ἔτοῖὰ 5.0} ἃ5. μά Ῥβ6θὴ οοπίθιη ρου σι (86 ουθηΐβ ὉΠΟΥ͂ ΧΘ- 
σοΥαο( ; ἔγοπι ρσορῃβίβ δῃᾶ ρσοόρμοίϊο ταθη. ΕὟΟμΣ [Π6 τηδηποΓ ἴῃ ΜΥ1Οἢ 
186 πτϊίοῦ οὗ Κίπρβ τοίεσβ ο {18 Ἰγρον πσουκ, 10 μα8. 668 τηξεγτθᾶ 
Ὀγ ΤὨρηΐαβ, ἐμαῦ πο Ηἰμη561} ἀἸα ποῦ ι188 10, πᾷ {μαῦὺ μ6 414 ποῦ πᾶγθ 
τῦ Ὀοΐοσθ Βῖπα : θυΐ δὴ δυϊἀοτηθηῦ, ΟΥ̓ ἃ ΒυΠΩΤΔΑΥΥ παγτϑίλγο οχίχαοίθα 
ἴτοπι 10, ΥΥ 6 ἅγ86 ὕ58}]6 ἰο ραγοοῖνθ {π6 ργοθδθ! γ οὗἁἨ [118 ΒΥ ΡΟΙ 6818, 
ΟΥ ΠΟΥ͂ ἰῦ 18 Δγουγθα ὈΥ {88 οἰγτουμηβίδηοθβ δἀἀποθα ὁΠ. 118. ὈΘμδ]ε, 

1 Ὁ]6 Βύομοσ ἄογ ζοοπῖρο, ΕΙ,Ιοἷ, Ρ. ΣΧ. 



672 Τωηϊνοάμοΐξίοπ ἰο ἔα Οἷα Τοείαηιεηξ, 

Ἡδᾷ ἱξ θδθδθὴ αδθυτηθᾶ ἐμαὶ (6 σου 1561} οπΠ]6α ἐΐ6 Βοοῖ οὶ ἐΐ6 
ΟἸνγοηίοῖος 9 ἐΐ6 Κίησο 4} ὕμάαΐ, ἀπά 15) αεἰ γγᾺ8 ἴπ Ῥᾶγῦὺ ἃ ΒΙΠΩΓΤΩΔΙΎ 
ΟΥ οχίγαοί, τχὸ βΒῃουἹὰ πάνθ δββϑηίϑᾶ ; δαΐ ἐμ βαρροβιξίοη οὗ ΤΆΘΗΙαΒ 

18 ὉΠ ΠΚοῖγ. ὙΤῈ6 Ὀοοῖς οὗ 116 Αοίΐβ οἵ ϑοϊοπιοῃ μᾶθ Ὀθθη ἸΔθη θά 
ὈΥ {π᾿ βαπιθ οὐἶδο τῆ ἔμ Ῥοοκ οὗ Ναίΐβμαπ {86 Ῥγορμοῦ χαυοίρα ἴῃ 

2. ΟἌτοη. ἰχ. 29., ποὺ ΒΔΡΡΙΥ 88 τσ (μῖπῖς, [Ὁ γϑξουτϑα [0 {Ππθ γϑῖρῃ 
οἱ Θοϊομιοη. Αποίδει βουσοθ γγχὰβ οἵἂϊ ὑγδιτοη, ἔσο ψιο {Π6 

στααΐοι ρατί οὗἩ ψιμϑῦ 18 τοϊαἰθᾶ τϑβρθοίϊηρ ΤΠ] 1]4 ἀηα ἘΠΊβιο (1 ΚΚῚπρβ 

χν]!.--- χῖχ. δᾶ χχὶ., 2 ΚΊΩΡΒ 1. 11. ἵν.----Ὑῦὶ. ν ἢ]. Χ111.}) ΤΑΥ͂ πᾶν Ὀθόῃ 
ἄτανη. ΥὙΥΤ τοβρϑοῦ το {π6 τἀ! ομα] ρουίοῃΒ, 10 15 τα οτ6 ῬγΟΌ Δ 18 

{παῖ {π6 τοάδοίου οὗ 186 ὈοοΚ οὗ Κῖπρβ γβί στούθ {Ποπὰ Ὠϊτηβο] , ἐΒδη 

{παῦ (μ Ὺ μαᾶᾷ Ὀθθῃ αἰτθδάν τϑάπορα το ψυϊάηρ ἔγομι οὐαὶ] ἰγδαττοι 
Δα ὙΟ͵6 ΘΙΙΡΙοΟΥΘα ἴῃ {μαὲ 5βίαίθ. ΤῸ ἀρρβᾶῦβ (0 8 ὑμαὺ ΤΠΘΗΙαΒ 
Πα5 τοἀυοοϑα ἴοο ταυσοὶ ἰμ6 οχίθηῦ οὐ [86 νυυιθυ Β οὐ ΘΟΙΠΙΡΟΒΊΠΙΟΉ. 

ΤΉΘΓΘ 18 ὩῸ ρΌΟΔ Υϑᾶβοη [Ὁ αἰ ]Ποσσίηρ; δἷπλ {Π6 δα ουβῃῖρ οὔ 186 
βοοϊίομβ ψΏΙΟΒ ποῦ ομϊθῆν ἄγασα ἔτοπι ὑγαα! οι ; ἃ α 50 ΘΟ ΏΙΏρ; 
μἷ8 ᾿πδδθραπάθης δοίΐοῃ ἰο ἃ ὙΘΙῪ ἔθ 5118}} βθοϊϊοηϑ 8πα οὔβουνᾶ- 
ἰϊομβ, ὑγΒἱοἢ ἀγα ἱπβιρηϊβοαηῦ ἴῃ ΘοΙηρατίβοα πῃ ὑπ6 οαἐϊτθ στον. 

ΟΥδοῦ βουγοθα ἃΓ6 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἱπαοαίοα ΕΥ̓ {μ6 σῖτον ΒΙμη56}} οὗ 186 
Κιίμσδ; απ 1 15. πθϑᾶ]θββ ἰο βρϑου]αΐ δρουῦ ἔπθῖὰ οὐ αὐξθπηρύ [ὸ 
αδοουίδιη ὑθθση. 
ΤῊ δαίμου βθϑια8 ἴο πᾶν τπιϑϑᾶ Η18 ΒΟΌΤΟΘΒ ΓΘ ΙΥ Πα ἸΠἀ ΡΟ ΒΘ, 

ἡ αΐθυου ὑπ  Ὺ οχο. Ηδ α͵50 οιρ]ογϑᾶ ὑμθιὶ {1 {ἈἉ]]Υ, 80 τοποἷ 80 
Ἐμαῦ {π6 0 ὑγ8 16 βοπηθίϊπιθβ ἃ] ουσθα ἴο τϑηηδία ἀπομαπρθα, οσοπ ΒΘ Ὼ 
{6 ἐἴπη8 παρ] ]θα ἴὰ {π6πὶ ἀ1ἃ πο βυὶϊν 18. οσῃ ροτιοα Ραῦ {μα ἴῃ 
ΜΉΙΘΒ ΤΠ6Υ ποτ τυ απ. Τῆυβ ἴῃ 1 Κίπρβ υ11]. 8. (Π6. [θη ρ 16 18 
ΒΙΡΡοβΘᾶ ἴο Ὧ6 5{1}1 βίαπαϊπρ; δῃᾷ ἴῃ 2 Κίηρβ χ.' 27. ϑαιλδυῖα 18 τὸ- 
ὈΓοβθηςθα 8 γϑιμδηρ. 1688 πᾶ β'γ}1]} ρα ου] 8785. ἅΓ6. ἃ Ῥτοοῦ 
ἐπαῦ [88 Ὑαϊίοῦ τηϑάθ ΠῸ ταϑἢ ΟΥ̓ ΔΥΡΙΥΑΤῪ ομδησθβ 1η. Π6 ἀοουτηθηίθ 
δα τηδίθυϊα}8 δὖ πι18 αἰβροβαὶ ; βίποο μ8 ἀϊα πού ἰοοῖκ ἀροη 1Ὁ 88 ἤθοθϑ- 
ΒΕΤῪ [0 ἀὔἥαρὺ ΘΥΘΡῪ {μίηρ' ἴο ΠΗ οὐ {ϊπιθ. ΤῊ ἔλοῦ {πᾶῦ 41 ΠΙ8 
ΔΙ] δίουιβ 40 ποῦ δοίοπρ' ἴο οὴ8 ρϑυϊοα βῃονγβ ὑπαῦ μα ἀ14 ποῦ αἰύου {π6 
ΒΟΌΤΟΘΒ, ΘΥ6 ἢ ΠΘΓΘ Π6 πσμξ μᾶγα ἄομθ 80 ϑυ δαἀνδηΐαρα ἴο {Π6 
ῬΘΥΒΡΙ ΘΟ δηα ὉΠΟῪ οἵἨ Π1Β ΠΙΒΙΟΥΥ. 
ΤῊ Βοο 8 οὗἩ Κίπρβ δύ οοῃπθοίθα πῃ {μο56 οὐἠἨἁ βαϊημθὶ ποῦ ΟΠΪΥ 

48. ΠΟΥ͂ τοβαμιθ {π6 ἰδίου Πότ ἰῷ μα Ῥθθὴ Ὀγόῖκθῃ οἱ, υΐ 
Ῥϑοδιβα {ΠΥ οομύαϊη ΠΠΔΠΥ͂ ρΟΪηΐβ οὗὁἨ Δηδίοσυ. Πθη08 ΒοΙὴ6 ΠᾶγθΘ 
αἰγὶ υϊοα Ῥοί ἰο [86 βᾶπλα δαύμου. ΤῊ τηοϑῦ Ῥγομηθηῦ ΥΘ ΓΘ ΠΟΘ8 
ἴῃ {πϑῖὰ ἰο {ποβο οὐ βαμιιθὶ ἀγα 1 ΚΊΩΡΒ 11. 26. ὅζο. ἰο 1 ϑάτη. 11. 8. ; 
1 Κίπρβ 11. 4. ἄο. ἰο 2 ὅδηι. νἱ]. 17---19.; 1 ΚἸηρΒ ν111. 18. 26, ἰο 2 
ϑαμι. ν]. 12---16, ὙΆΘΙΘ 15 4150 ἃ βγη] συν μούνθθη 1 [ζ1η058 11. 11. 
ἃ πα 2 ὅαπι. ν. ὅ. 45 Ψ611 88 1 ΚΊηρβ ἵν. 1---. δᾶ 2 ἴδῃ). ψ11], 1ὅ--- 
18. ϑιβμοῖη μα 180 ροϊπίθα ουὐ ἃ βιπ] τ οὗ αἸοίΐομ θούνγθθμ 0ῃ6 
ἢγϑὺ αηά βθοοπμᾷ ομαρίθιβ οὗ 1 Ἰζτηρβ μα {Π6 ββοομα Ὀοοῖς οὗὁὨἨ ϑαγημθὶ. 
Βαυύ [88 ἀΠἴδυθμοοβ ἀγα ἴοο ργραΐ ἴο δῖον οἵ Ἰἀθηθίγ οἵ δυύπουβῃ]ρ, ΟΥ 
οὗ [π6 Πυροίμοβιβ οὗ Ἑμνδ]α ἐπαῦ {μ6 ῬοοΙκΒ οὗ ϑδγηθθὶ «πα ΚἸη 95 Ὑγ6ῖ8 
οπο6 σοπηπροίοα 88 ραγίβ οὗ ἃ ἰάσρα ἡ ουκ διλτδοῖπρ ὁ παρθ8 δπα Βα [ἢ 
Ῥεβί4οβ ΤΉΘΥΘ ἃΥ6 πὸ γᾶθθ8 οὗ {μ6 ΒΑΡΎ ]ΟΠΙβἢ 6Χ1]6 1Π ΘΔΙΩΠ6] ; 

᾿ οι (ὀϑοβι μία 465 Ὑ ΌΪΚΟΒ 5.86], νο]. 1. Ὁ. 164. δὲ δϑῃῃ. 
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ὩΘΙ ΠΟΥ 8Υ6 {Π6ΓΘ ΔΠΥ 8}Π 81 0π8 ἰοὸ {π6 Μοβαῖϊο ἰἴαῦγ. ΘΟ ΤΟΘΒ ἃγ6 πο 
αυοίοα 85 ΨΠ6Υ ἃγτ6 ἴῃ ᾿ΚΊΠΡΒ; ΟὨγΟΠΟΪορῖοαὶ ἀαίθβ αγὸ πθρ]θοίϑ : 
ὙΠΟΥΘαΒ ἴῃ ἹΚΊΠρ5 [Π6Ὺ Δγ6 ΘΟΓΘΠΠΥ ογθη. ΤῊΘ ΟΥΒΠΡ οἵ ββονδῃ 
15. ΟἹ ΘΥΘ ΜΕΥ βροόίκοη οἵ, ἀπα {π6 σοηθταὶ βρισιὺ οἵ {π6 παγγαίνα 185 
ἍΠ]1|κ6.. ῬΙορΒούϊο ᾿πίθυροβιοη, πα {πΠ6 τϑοορηϊοη οὗἨ ἐμϑοογδίῖο 
10 ῆἤποποθ πὰ {π6 τῖβο ἀπ [811] οἵ Κίηρβ, ἄρρϑδανῦ θαὺ 110{16 ἴὰ {86 ῬοοΪκ8 
οἵ Κιηρβ. Ἰπαδρᾶ {π6 Ἰαίου. ἀϊοίίοη δίομπθ 15 βαϊβοιθπί ἰὸ ἀἴβρύονθ 
Ἰἀοηθν οὗ δαύμουβῃιρ ΟΥ ᾿πίτηδθ ὁοππθοίϊοης ῬΟββι]ν (86 Πγϑὺ ὕνσο 
ομαρύίουβ οἵ [86 ἸζΊηρβ δηὰ {πῃ 6 ββοομα Ῥοοὶς οὗ ϑαιηποὶ ἤονγοά ἴῃ ραγῦ 
ἔγτΌτὰ ἃ ΘΟΙΏΤΊΟΙ ΒΟΌΧΟΘ, Ὑ ΒΙΟΒ νν1}}} δοοουηύ [ῸΥ {πρὶν Δ] 1{168. 

ΤῊΘ ιἰβίουιοαὶ οδβαγδοίου πα οὐθαι 1 οὗ [ῃὴ6 ὈοΟΪΙ5. Θοτηγηθπᾷ 
{Ππϑιβοῖνοβ ἰὼ {86 τϑϑᾶοσ ΕΥ̓͂ βίγομρ θχύθυμδὶ μα τύ] ον θησθ. 
ἼΤΠ6 ΒΙΒΙΟΥΥ θα γ8Β {86 ΠπΏρτοβ8. οἵ νουιβιιατπ46 ὈΥ {16 σοηθϊηθ 
{μθοογαῖίο βριτιὺ ὑμαὺ ῥῬουνδᾶθβ 1ὖ, ἀπα 185 Θομβοθδηοθ πψι {86 ἐϊηθθ. 
ἴο ὙΠΙοῖ 1ὖ ὈΘΙοπρθ, Τη6 δυΐποῦ στορθαίθαϊυ τϑίουβ ὕο 18 ΒΟΌΓΟΘΒ, 
Βῃονίηρ {μα΄ Π6 γτηδθ ἃ Θαγοία! δμα ΘΟ ΒΟ 1005 π|586 οὗ Τῇθη. Τμ6 
οὐ] 1Υ οὗ [Π6 ΒΙΒΙΟΣΥ 15 ὁΘομῆστηρα ὈΥ ἃ Θομηρατβοη οὗ Ὁ 1} {δ6 
Βα 6. δοσοιηΐβ Βα δύθη 187 ὙγΏ1Ὸ ἢ} ἀγα ἰοαπα ἴῃ βαοοπμα (ὐΠΥΌΠ1Ο168, 
αἀγανχῃ ἔογ {86 ταοβύ ραγῦ ἴτΌτὰ ἢ 6 βᾶτηθ βοῦσοθθ. οΙᾺ8 1η66664 ᾿δγΥ6 
[ουπα τὰν 1608] δ ηα ὑγϑα! ΟΠ ΔΡῪ ἔἈΡ]ΟΙ 8 ραγ ϊο]8ΥΒ 1η γαυοὰΒ Ρ]8.668, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ΒΘ η {Π6 τ] ΓΔΟΌ]Ο8 ΟΥ ΒΌΡΟΥμδίατα] 15 Τθοοτα θα τοϑρθοῦπρ; 
16 ῥγορμοῖβ; Ὀαὺ ἴῃ 50 ἀοϊπρ' ποὺ πᾶν οὐϑι]οοϊοα 411 οὐ το] δηθὰ 
Βιβίοτιοαὶ σγουηα8, [ο πηαῖζθ ὑγᾶν ΤΟΥ {86 ᾿πῆποποο οὗ ἀοοίτ!η8] ργθροβ- 
ΒΘΒΒΊΟΏΒ. ΤῊΒΘ ΘΒΒ60)06 οἵὗἨ ἃ ἰῃπθοούδου {π|κο {Π6 «΄ ουὐγιβῇ Οη6 ΘΟΙΏΡΟΙΒ 
ταιῃ, 16 10 ἀο68 ποῦ γσβαυϊτθ, [86 δοίϊνα τηϑηϊδβϑίδοη οἵ (ἀοα 5 Θρισιῦ 1η 
δι Οα55 οὗ τάϑῃ {|κ6 {8π6 Ῥχορμοίβ, ψο οοουριθα ἃ Ῥοβιθοῃ 50 ᾿πῆποη8] 
τὴ {Π6 ἡδίϊομαϊὶ αἤἴδιτβ, βίδπαϊηρ Ὀθύνγθθη {86 ῬΘΟρΪ8 δπα ἐπ ὑυυθημην 
οὗ Κίπρβ. ὕπο διβίονυ οὐὁ ΕΠ] 1]8} πα ἘΠΙβα πὰ 8 σίνθῃ τηοβϑῦ οἴβηοθθ ὕο 
ΤΘΟΪΟΡΊΟΔΙ ΟΥ108, Ῥθοδαβα 1ῦ ραχίδκο8 τόσα οἵ {π6 βαρογπαύαγαὶ οἷθ- 
τηθηῦ μα οὐμοῦ ρουἄοηβ. Τη6 φγοοΐίβ δααοθα ἴῃ νοῦ οὗ {Π68 
οριπίοη {μαὺ {π6 ὈΙΟρΤΆΡῃϊ65. οὗ {π6886 ρυόρμοβ τγογ "{Π6 Ἰαὐδϑὺ ρασὺ 
τϑάιπορα ἴο τυ ηρ', Ἰῃ ΘΟΠΒΘΟΆΘΠΟΘ οὗ Δ] σα ἰγδαϊ 08] πα ἔὩΡα]ουΒ 
ο]οαθηύβ οοῃίε! θα 1η {Π6Π}, ἃΓ6 γγθ δῖ, ΒΌ ἢ 88, ἃ ἀθΠΟΙ ΠΟΥ ἴῃ τοραγὰ 
ἴο δοοαγαῖθ ποίδοθϑ οὐ πδιηθβ 8πη6 ρΙδοββ, {π6 οἤοϊοθ οἵ πϑῃη68 {||} οἵ 
ταθϑηϊηρ' (8 ΟὈΔαΙΔᾺ τη [88 ἰδίοτυ οἵ 1]1]8}}}, οἴδιμοθβ ραϊηδὺ ρϑο- 
ΟὙΘΡὮΥ, ΡΥ ΡΔ 1] 10165 σ ΘΠ ΘΙΆ]]γ, μα ἔγᾶθθβ οἵ Ἰαΐθυ οαβίογαβ.ΪὨ ΟΠ. 6 
οἵ [π686 ἅΓ6 ἱποοιγϑοῦ, οὔ!ιθύβ ἀπργονθᾶ. ὙΠ αἰνίπο δυϊμουιν οἵ [86 
ῬοΟΪκΒ 15. δἰίζθδίθα ὈΥ {π6 δροβίϊθ Ῥδαϊ ἴῃ ᾿οιηδῃβ ΧΙ. 2---4., δπα ὈΥῪ 
ΤΟΙΌΓΘΠΟΘΒ ο ποιὰ τὰ 1,6 ἰν. 28----27., ἐδη685 ν. 17, 18. 

ΟἜΑΡ. ΥΠΠ. 

ΤῊΕΒ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΟΗΒΟΝΊΟΙ ΕΒ. 

ΤῊΒ δποῖθηΐ “76.018 ΘΟΙΩργ Βοπαϑαᾶ {μ6 ὕσγο Ῥοοκα οὗ ΟἸγομΙοΪ68 1 

026, ΜΙ {Π6 {1016 Θ᾽ Π "2, Ἰσογάβ 91 ἐδ6 ἀαν5, αηῃπαΐϑς. Βα ἴῃ {Π6 

Θορύπεαρτηὐ γϑυβίομ, [Π6Υ ᾿οΓ6 βοραγαϊθα ᾿ηΐ0 ὑνχο, τὺ ὑπ ἸΠΒΟΥΊΡΠΟῺ 

1 Οὐμρ. Τμοπίιβ, 16 ΒάσμοΡ ἄν Κοθηῖρο, Εἰ η]εϊδ, Ρ. ἿΣ, 
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παραλειπόμενα, ἐῤίηφε οηιέίεα, 1. 6.. διρρίοπιοηξδ, τοηιαῖπ8 0 οἶδθν 8-- 
ἐογίοαϊ τυογᾷδ, ἃ5Β ΜονοΙΒ ' {πῖη|κ5; οὐ ἐλίπσϑ ἰεζέ, Ὀθοατιβθ [μ6 Ὺ σοπίβιη 
ΤΩΔΠΥ (μῖηρβ οπἰ θα ἴθ {μ6 Κίηρβ, ἃ8 {86 δαΐμου οἵ {π6 ϑγπορϑὶβ οὗ 
Θδογοα ϑουϊρίασθ ρυϊη θα ἴῃ ΑὐδαπδβῖβΒ ΤΟΥΚΒ 3, ΘΧΡί ΔΙ ΠΒ 10, ΤῊΘ 
Ῥγοβθηῦ ΕἸΠΡ Βῃ 1016 18. ἰδῖκθη ἔγοπι {π6 1ὐη Ολγοπίοοπ, σι 
9 6γόσαθ ΔΡρ 16 ἰο με. ΤῊΘ οοηΐθπίβ ἃγ6 τηοϑὺ ΘΟ ΘΠ ΘΆΓΥ αἸγ!ἀ6α 
τηΐο ἔνθ ρασίϑβ. 

Τ. (ἰϑμθαϊορίθβ πὶ ρϑορυαρῖοαὶ ἀπᾷ ἰορορταρῖοαὶ 1158, (1 Ὁ τοι. 
1.-- ἰχ.) 

11. ΤΏ ἰδίοτυ οὗ Τλαν δ γεῖρῃ. (1 ΟΒτοη. Χ.---σχιχ.) 
111. Το μἰβίουυ οὐ ϑοϊοιμομ᾿β τοῖρῃ. (2 ΟἌτοη. 1.---ἰχ.) 
ΙΥ͂. ΤῊΘ μἰβίουυ οὔ {μ8 Κίῃράομι οὗἉ “πααΐν τ }116 ὑπαῦ οὗὨ [18γ88] 

οχἰβίθα, δχοϊυδϊπρ' {π6 ΒΙβίουΥ οἵ {π6 Ἰαύίαγ. (2 ΟἌγοη. Χ.--- ΧΧ 1.) 
Υ. Τῇια μἰβίοτυ οἵ (86 Κιπράοιι οὗ «Ππᾶδ ὙΠ116 10 οχιβίθα δ]016, 

ΘΒρΘ Ια Π]γ ἴῃ σοϊδύΐοι ἰο {π6 πουβμὶρ οὗ Φεμοόναμ. (2 ΟΒτοη. ΧΧΙΣ.-- 
ΧΧΧΥΪ.) 

ΤΆΘΒο αἰ ν ΒΟ ἢ 5 ΤΩΔῪ 6 ραυοπϑα ᾿πίο {86 ἔΟ]]ΟΥ ΠΡ ΤΑΙΠΟΥ͂ 566- 
[1018 :--- 

1. ΤῊΘ ρομθαίορίθβ οὔ {π6 ρα !αγομ8 τα Α ἄδτα ἐο 8680. (1. 1----84.) 
2, ΤΏ ροβίοσιυ οὐ ἄβαα, {π6 Κίπρβ δπᾶ ἀικοβ οὔ άοχη. (1. 8ὅ---δ4.) 
8, ΤῊ βοῃβ οὗ “8000, ἀπά [Π6 ροδβίου νυ οὔ “πάλ ἰο 1)αν!Ἱά. (1. 

1--δδ. 
4, Ν ΒΟΠΒ οὗ αν, δηα ϑοϊοπιοπβ τόγὰϊ ἀοβοοπαδηΐβ ἴο (Π6 

σΥδηἀβοη8 οὗ ΖογαΡΑὈ6Ι, δηα 58.1}}} Ἰαΐϑυ. (111. 1----24,) 
ὅ. Οαμπραϊορῖθβ οὗ οὐμοὺ ἀθβοοῃαδηΐβ οἵ ὁ ἋὍ}, τα βοπιθ οἱ [15- 

ἰουῖο 8} πούϊοθβ. ({ν. 1---28.) ᾿ 
6. (΄Θιμθδϊορίοαὶ τοριβύθυβ οἵ {88 {{1068 οὗὁἨ δηθομ, Βϑυθθη, (84, ἀπ 

{π6 μα! τῖθα οὗ Μαπδββθῖ, τι δὰ δοοοππὺ οἵ {πΠ6 γϑβιάθποθϑ, 46668, 
Δα ογίπαμθ8 οὗ β'ῃρ]6 Ἀτ.11168 Ὀθ]ομρίηρ' ἰο {Π6πλ. (γ. 24---ν. 26.) 

7. ΤΏ βοῃβ οὗ [ωμ6ν] δῃᾷ {π6 ροβίουυ οἵ ἄδγοι ἄόστῃ ἴο “6 ῃοζΖᾶ- 
ἄαϊκ, πὸ ψϑηΐ ἴητο σαρ νιν, τοσοίμοῦ τὰ ἢ Οὐ ἔγαρπηθηΐβ οἵ [,6- 
γἱ 1.8] σθμθδ]ορίθβ, ἃπα ἃ ᾿ἰιβῦ οὗ (86 οἰὉ165 Ὀθ]οηρίηρ ἰο {Π6 1μΘν 168. 
(νυ. 27----νῖ. 66.) 

8. (Ἰδπθδίορῖοι ἐγαρτηθηίβ οὐ [86 ρῬοβίοσι ἐν οὐ ᾿ββδομαῦ, Βδη]δτηΐπῃ, 
ΝαΡΒία]!, Μαμδββθι, Τργαίτη, Αβῆθσ, πο αϊηρ' βουηθ δοοοπηῦ οὗ [Π8 
ὨΙΟΥ͂ οὗ τηθη Ῥ6]ομρΊηρ' ἰο {π6πὶ 8.0]6 ἴο ΟΘΥΥΎ ἈΥΊΏΒ, 8πα Οὔμου ἢ15- 
ἰουῖοα! ποίϊοθβ. (ὙἹ]. 1-- ον]. 40.) 

9. Α ]11ϑὲ οὗ ἱπάιϊινιασα! ἔδημ1]165 αν ]]ηρ ἴῃ «Γογαβαίθη, δὰ 
ΔΠΟΥΠΘΓ ΤΑΙ τορ βίας οὐ ὅδα]. (ἰσ. 1---84.) 

10. ΤῊΘ φσοπθδίορυ οὗ ϑὅδιυϊ πα [18 ροβίϑυ υ Τπγουρἢ ἐ οπαίμδη. 
(ᾳκ. 38ὅ--- 44.) 

11. Τὴ {86 Ββίουυ οὗ Ἰανιβ τοῖρῃῃ 1 μᾶνθ ΙΒ 1πΔΌρ ΓΑ ΟΠ, ἃ 
Ἰιδὺ οὗ ἢὶ8β ουίῃ1θ5, δηα δοοοπηΐ οἵ 818 [ΌΓΟΘΒ (ΧΙ. χι1.), ἰο πβιοῖ {86 
πατγαΐινο οἵ 58] δηα «παῖ μα 5 ἀθαίῃ Βουν 8 ἃ5 8ῃ ᾿πἰτοαυοίϊου. (Χ.) 

12, Τῆι Ὀσϊηρίηρ ἀρ οἵ (86 ἀγῖς ἔγοτῃ {Κ1ν]α }- Ἰθαυίτη ἰοὸ “ΘΒ τα, 
Δ) {Π8 ΒΟΥΙΟΘ Οἡ {παῦ οοοδϑιοη. (Χ111.--- ΣΧ 1.) 

18, Θινῖπθ Ἀρρυορδοη οὗ 1ανα ΒΒ ρυσροβα ἰοὸ θυ ]α ἃ ἐθιαρῖθ ἴο 
]6Βόνδῃ. (Χυ11.) 

1 Κυϊίβοῃο Γ᾿ ουβποβθπηροη πΘΡοΥ αἴθ Ὀ1Ρ]ΊΒΟΒ6 ΟἸΓΟΗΪΚ, Ρ. 95. 
2. Αἴδδη88, Ορρ. 11. Ρ. 82. 
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14. Ταν 5 υἱοίουϊθβ οὐδοῦ {πὸ ῬὨΠΙβποθ, Μοδ θβ, ΒΥ} 8, 
ἘΠἀοχαῖίθβ, δπηα οὐοῦ ὑπ6 Ατητηομῖίθβ. (Χνυ111.----χχ.) 

1ὅ. Αοοουηύ οὗ Πανια Β ΘΟ 55 οὗ [6 Ῥ600]6, 8πᾶ οὗ ἃ μασι ἴη- 
Πϊοίοα, (Σχι. 1---27.) 

16. ΗΙβ τοσυϊαίίοπβ γοβρθοίϊηρ (86 ψουβμῖρ οὗἨ Αοά. (χχὶ. 28--- 
Χχνυῖ,) 
17: Βερυ]δίίοηβ ἴον {88 Δαπηϊηἰβύγαίίομ οὐ 815 Κίπσάοτα, ψ] 1} ἃ Πἰδύ 
οὗ Τραν 5 τα] Ἰατν ἀπά οἷν] οἴοθυβ. (χχν].) 

18. Αἀάτγοϑβ ἔο ϑοϊογσαοη γϑβρθοίϊηρ {π6 ὈαΠ]αηρ οὗἨ {6 {θιιρ]6, 
1 {86 θοαὶ σου τ υίουβ οἵ Πᾶνα δπα Η15 Βα ] θοἵβ ΤῸΥ {μα ρὰτ- 
ῬΟΒΘ, πᾷ [15 ὑμαηκθρίγιπηρ, (ΧΧΥΠ:, ΧχΙχ.) --" 

19. ΤῊ ρἱούν, ψΊ]βάοπι, ἃπα ρυδηᾶθιτ οὗ βοϊοσηομ. (2 ΟἌγοη. 1.) 
20. ᾿Αοοουπὺ οὗ {π6 ογθοίΐοῃ πα δοπβθογδθοῃ οὗἨ ὑπ ἴθλρ]6, ψ ἢ 

βολθ οἶμοὺ ράϊῆσοα θα11ὺ ὈΥ δἰ, [Ὁ] ονσθα ὈΥ ἃ Ὀτιοῦ Ππιβίοσυ οἵ {ῃ6 
ΤΟΙ ΠΑ6Υ οὗἉ 815 τϑῖρῃ, 611 Πῖδ ἀθαῖμ. (2 Οτοη. 11.--ἰχ.) 

21. ΤΏ δοοϑββίοῃ οὗ Βδῃοβοϑιῃ ἕο {86 ἤτοι, αἰνιβίοῃ οἵ ἢϊ8 ἰπἱπρ- 
ἄοτα ἰπΐο ἔνψο ραᾶγίβ, δα ῥ᾽ απάουϊηρ οὗ « γαβαίθη ὈΥ ΘΒΙΒμακ. (2 
ΟἼ το. χ.---Χ11.} 

22, ΤΊ τοῖρῃβ οὗ Αθηήδῃ πὰ 4.58. (Χ111.---χνἹ.) 
28. ΤΠ τοῖρῃ οὗ “δ ῃοββαρμαῦ. (Χν]1.---Χχ.) 
24, ΤΏἼδ γαϊρῃβ οἵ Φϑβογδη δπα Αδμαζιαῖ, τι ΑΥΠΔ] 18} 8 ἀϑατρα- 

(ἴοι. (Χχι. σχχῖι.) 
ὅ. ΤῊ τοῖρῃ οἵ “Ψοδβίι. (χχὶῖ. χχῖν.) 

26. ΤῊ γϑῖρῃβ οὗ Ατηδζίϑμ, {ΠΖΖίαϊν, μα δ οἴμαιη. (ΧΧνυ.--ΧΧΥ]1.) 
27. ΤΠδ τοῖρῃ οἵ ΑἢαζΖ. (Χχυ]1.) 
28, ΤῊΘ ταῖρῃ οἵ ἩβζΖδκίδῃ. (ΧΧΊχ.----ΧΧ ].) 
29, Τῇ τοῖρηβ οἵ Μαηδββοῖ δηα Ατῆοη. (ΧΧΧΙ1.) 
80. ΤΏ τοῖρῃ οὗ «οβίδῃ. (χχχῖν. χχχνυ.) 
81. ΤῊδ ταῖρῃϑ οὗ  6ῃοδβμιδζ, «ΓΘ οἰ ἰκίπι, «᾽ Θμοιδοιῖη, πα ΖΘ ΚΙ}, 

τ {86 ἀοβίσπούίοι οὗ Θυπβαίθυα ἐπα οἵ {86 ἰθηρ]6. (ΧχχυἹ.) 
Τ,οὐ 8 πον Θοηβι ἀδυ {Π6 τοδίίοη θούνγθθη {86 (ΠΥ ΟΠ 10168 δηα ΟΥΠΘΥ 

᾿ϊβίουῖοαὶ Ὀοοκβ 'π {μ6 ΟἸἹα Τοβίδτμθην απο. λα τοραγὰ ἰο {Π6 
ΘΘΠΘΘΙΟΡΊΟΔΙ ραγ, ΟΥ [86 ἢγϑὺ πίηθ οπαδρίθσβ, Ἰπαινιαάτιδὶ ΡΆ.Ά}1615. ἃρ- 
Ῥϑᾶν ἴῃ {πμ6 Βιβίου θα] ΒΟΟΚΒ; θαὺ ποίμίπρ' {Πκ6 οοτηρθίθ Ῥαγ811618. ἴὸ 
{88 ψγΒο]6. ὅθοπιθ ἐμίηρβ δύ ἔπ ΘΙΒθΎ ΠΟΘ ΓΘ ; Β0ΠῚ6. ΠΟίϊ068 οοη δίῃ 
5] Πρ]6 παιηθ5 ὙΠΟ ΔΡΡΘδΙ ἴῃ ΘΑΥ]16 1 ΒΟΟΚΒ τυλ ἃ Πυτη 6 ̓ οὗ ΠΕ δπα 
ἘΠΪΓΏΟΥΤΙ ὭΔΙΉ65: ΜΆ1|6 οὔ οι πούϊοθϑ ἃ. 6 ῬΡθοῦ Δ} ἰο ΟἸΥΟΠ10165, ΟἹ 
{π86 Εγβϑὺ Κιπᾶ ἅτ {πΠ6 σϑῃθδίορῖοα! δοοοιπίβ ἴῃ 1, 1---αὶ, 2., σι ΒΊοἢ τα- 
Ἰαΐβ το {π6 δηίθ- Μοβαῖο ρουϊοά, 4}1 ΒΟ ἈΡΡΘαΣ τὰ (ἀθηθβῖβ. (( ΟΡ. 
6ϑοη. ν. ΣΧ. χὶ. 10---32., χχνυ. 12---16. 1---4., χχχυὶ, 10---48.)ὺ ὙΏΘΥΘ 
οδ μ6 0016 ἀουδὺ ἐμαὶ {π6 ὍοοΙς οὗ Οἰθποϑὶβ τγὰβ {Π6 βοῦτοθ ΏΘΩΟΘ 
{π686 ποίϊοθβ ὑγοῖα ἰαίσοη. Νοίϊοοβ οὗ {μ6 βϑοομπᾷ [κἰπᾶ δῇ ρϑοῦ δῦ; 

ΠΆΠΊ65 ΟΥ̓ ΓΆΘΘΒ ἈΔΠΑ͂ ρΟΙΒΟη8Β. ὙΠ ]ΟὮ τα τηθὺ 1 ἴπ {86 ΟΙάοΥ Π18- 
τοτῖοα] Ῥοοκβ, Ὀὰὺ ἀρρθαῦ ἴπ ΟἸὨγοπῖο88. πη 8. οογίαι σΘΠΘΑΙΟΡΊΟΔΙ 
σοπηθούϊοιι, ΡΔΙΕΪΥ δἱ {π6 μοϑᾶ οὗἨ ἸοΟΠρῸῪ 56 0165 γ ]Οἢ 816 ΡΘουΪαν ἴο 

{86 Ἰαύίοσ. Ηδποα {86 Ῥᾶγα}1618 ἤθυθ αὐ Ἰβοϊαϊϑά. 
1 ΟἸἼτοα, 11. 10---12, [16 ἀπορϑδίουβ οὗ Πδνϊᾷ ; οοιῖρ. Βαΐ ἴν. 19-- 

22, 
ἢ, 13.--17. {μ6 Ὀτγείβγεῃ οὗ Ταγυνᾶ: οορ. 1 ϑ'ϑῆι). ΧΥΪ. 

6. ὅτο. 
χΧΧ ἃ 
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1 ΟἼγοη. 111, 1----9. {π6 Βοηβ οὗ Πανὶ, Ὀοίῃ [μο86 ὈῬοΥῃ δ Ἡθῦσομ 
84 «6. Έ ΒΔ ΘΙ ; σοΡ. 2 δπι. 11. 2---θ,, ν, 14---1Τθ. 

11, 10-16,., 6 Κίηρβ οὗ ὅυαλἢ ; οορ. {86 Ὀοοϊκα οὗ 
ΚΊηρΞ. 

ἴι. 8. ζχο. {86 βοῃ8 οὗἉ Ψυδδῇῃ ; οοωρ. (θῃ. ΧΧ συ . 
1. ὅ. {886 Βοη8 οὗἩ ῬΏΔΥΓΘΖ ; οοταρ. (ἀθη. ΧΙν]. 12. 
ἴγ. 234, [πΠ6 βοῃ8 οὗ διμαθοη ; οορ. (θη. χὶν!. 10., Εχοᾷ. 

γι. 1δὅ., Νυμμῦ. χχνὶ. 12, 18. 
ἵν. 28---82.. (186 ἀνθ] ρ-Ὀ]Δ 068 οὗ {Π6 ΘΙ ΠΊΘΟΙ68 : ΘΟΙΏΡ. 

ἐ οΒἢ. χῖχ. 2---7. 
ν. 8. {πῸ Βοη8 οὗ ΒθαΡθῃ ; οορ. (ἀ6η. χῖνὶ. 9., Εἰχοά. νἱ. 

14.. Νυχηῦ. χχνυῖ. ὅ. 
νἹ. 1---39, [Π6 βΒοῃβ οὗ 1 ϑν] ; οορ. ὅ6η. χ͵ν!. 11., ΕὐἸχοά. 

γι. 18----23., ΧΧΥΊ]. 1. 
γἱ. 40--66. Τ,ονβ ἀπο ]]1ηρ- 868 ; ΟΟτηρ. «οβ[ι. ΧΧΊ. 

10---59, 
γ11. 1. {η6 5οη8 οὗἨ Ιββδοβδγ : οορ. (ἀθη. χἶνὶϊ. 18., Νυτηῦ. 

ΧΧΥ,, 283, το. 
ψἹ]. 6. [ὴ6 βοῃ8 οὗ Βϑῃ)δϊῃ ; οοαρ. (ἀθη. χ͵ν]. 21., ΝΌτΤΩΡ. 

ΧΧΥῚ. 38, ὅζο. 
ψἱ]. 18. {Π6 βοη8 οὗ ΝΡ ΐΑ}1 ; οοιαρ. (6η. χῖν!. 24., ΝΡ. 

ΧΧΥΙ. 48, το. 
γἱ]. 14---19, {πΠ6 8οη5 οἵὗἨ Μδῃδββθῇ ; οορ. Νιχῃρ. ΧΧΥΙ. 

29. ἄο. 
γἱ]. 20. ὅχζο, {π6 βοηβ οὗ ΕἸ τίμα ; οοηρ. Ναμαρ. χχυΐϊ. 8 

---ὅ8, 
γἱ]. 80, ὅχο. {86 βοη8 οἵ Αβῇοσ; οορ. (ἀθη. χίν]. 17.; 

Νυμρ. χχυὶ. 44. ζο. 
γ111. 1--ὅ, {Π6 βΒοηβ οὐ Βαη)αμαΐη ; οορ. (ἀθη. σ]νὶ. 21., 
ΝυὈ. χχυι. 838. χζο, ; 

ψ1}. 29---40,  (Π6 ἀοβοθπᾶάδβηίβ οὐ 5818] ; ὀοὴρ. 1 ὅϑϑτη. 1χ. 
ἰχ, 8ὅ---44, ] 1., χῖν. 49---δ1. 

Τὴ ἀπογθηὺ ρίδοθβ {Π 6 Ὥδηλδ5 ΨΑΥῪ {τῸΠὶ Οη6 ΔποίΠοΥ, ΟὙἹΠρ' ργοθα- 
ὈΪΥ ἴο ταϊβίδκθϑ ἴῃ ὑγδηΒΟΥΡΏΟΙ,, 88 γ76811 8ἃ8 ὧο οἵδ ὀδιβθβ. ΤΉΘΓΘ 
ΔΥΘ 4150 ἀμ 65 ἴῃ {86 πυμο οὗ δ 1}11168, ΒΟ οδπ ΒάγαΪγ 6 
ΘΧΡ] δἰ ηθα πὶ {86 β8πι6 8 ηΠη 6 7. Αἱ οοπβιαογαίίΐοη οἵ {π6 ἀιβογοης 
ῬΆΒΒΑΡ6Β ΠΟΥ͂ ρΊνΘΙ, 88 Ὑ76}} 8ἃ8 οὐ {π6 σϑῃθδὶορίθβ οὗ ὑπὸ (μῖτὰ Κιηά, 
ὙΈΙΟ. ἅγ6 ΟΠ ρου 8 ἴο (μ6 ΟἸΓΟΠΙΟΪ6Β, νν1}} βῆον {παὺ {πον 
Ὑγ6 Ὑ6 ποῦ ἰαίκοη ἴτοτα {π6 ϑίοσιοαὶ ὈοΟΚΒ οὗ {86 ΟΙα Τοβίδιηθηΐ, Ὀαΐ 
ΘΟΙΏΡΙ]6α ἔσοτα δηοϊθηΐ σϑμθδίορῖοαὶ δηα ἰορορυδρμιοαὶ 1188 οχιβίϊηρ' 
διηοηρ {Π6 Δα ΠΟΥ Β ΘΟ ΘΙΆΡΟΙΆΤΙΘΒ. ΤῊ τηοβύ ρου] χηρ ΡΟΥΓΟΙ 18 
{86 ῬδΙ8] 16] θὰ οὐ 1 ΟἼγοι. ἴχ. 1---ὃ4, δπὰ Νββ. χι. ὃ---.596. Ατϑ 
[686 11ϑβ 1η86 βϑὴθ οὐ πού 1)6 δή οίίο, ἀσϑιαροσρ, διά Μονϑὶβ 
δἰῆστα {Π61} ΔΘ ΠΟΤ ; 116 61] δπα Υ 6] 6 ἄθην 106, 10 18 ἸΤΩΡΟΒΒ10]6 
ΤΟΥ τ1ι8 ἴο δπίθυ οἢ 8 ἀβουββίοῃ οὐ {Π6 ροϊῃῦ ἴῃ {μ6 ργθβοηῦ ρίδοθ Ὗ8 
Πᾶν ποὺ θθθῃ ρουβυδαρα ὃ. {π6 διραμπιδηίαίίοη οὗ 1Κ 61} (μαὐὺ {Π6 ν᾽ ἃγθ 
αἰογθηΐ ἸλαύμοΥ ἀο {Π6Ὺ ΡΡΘδῚ ἴο ᾶγα θθθῃ ἰάθη γομὶ ἃ ΘΟΠ ΠΟ η 

ΠΣ 566 Κοὶ1 8 Αροϊορθεβομοσ Ψ ΘΥΒΆ ἢ ΠΡΟΣ ἀϊ6 ΒάομοΥ ἄσν ΟἼἜΓΟΠΙΕ, τι. 5. Ψ. Ρ. 159. 6ἔ 
864ῃ., δα ἘΪΠΙοΙ Πρ, ΡΡ. 477, 478. 
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βουτοο ΤῈ ομδ ἴῃ Οὐ σοῖο165 βμου!α πού 6 οδ]]6, ψ1Ὦ βοιηθ 
οὐἰο8, ἃ οοτταρὺ ἴοστα οὗ {μαῦ ἴθ Νοδοιῖδῃ. ον {86 ρῥγοβοιῦ 
αἰ νουβ 0165. οτἱρὶπαίθ --- ἀἸ νου [1865 ἡ ΒΊΟ ἢ. 111 ΔἸ ΤΥ 8. ῬαΖΖΘ {π6 ἴη- 
αυΐτου ---ἰὖ 15 δἰταοβῦ ργθδυσωρύαουβ ἰο οοπ]θοῦασθ. [Ὁ 15 σασίδιη]ν [ἢ 68 
Θαβίθυ ταϑίμοα ἰο βαὺ ψιῦμ [Κ61], αὖ {π6 αἰνουρθποθβ ἃγ6 80 σγϑαῦ 
45 ἴο ΤΟ μου 1Ὁ ᾿ρΟΒΒΙ]6 ὑπαῦ {86 ὕνγο 115ὺβ τϑίου ὕο {Π6 βᾶπλ6 ῬΘΥΒΟἢ8 
αὖ [86 βϑᾶῖὴθ {ΐπηθ ; θαὺ {π6γΓ6 ἃ οουΐϑιπ ῬδΥ ΟἾΔ 5 ΜὨΙΟΩ 1Θ8α 8 ἴοὸ 
Το]θοί ἷ8 νον οὗ Νοβουνῖδ 8 Ὀθηρ ροβίτ-οσ ]δη, ἀηα {86 ΟἸγΟΙ616 
ΟὯ6 βοΐπρ' ὈΤΊΟΥ. 

Τη {88 Βιβίοσυ οὗ 1αυἹᾶ, ϑοϊοσηομ, ἃῃα ἰῃ6 Κιπρ οἵ Φυα8}, {Π6Υ6 
αΓΘ ὈΡΜΔΙΒ. οὗ ἐογίγ βϑούίΐϊουιβ ρᾷγ8}161 ἰο οἰδμϑοὺβ ἴὴ (μ6 Ὀοοκβ οὗ 
βϑμλι6 1] ἃ πα ΚΊΠΡΒ, ἃ8 0711 06 Βθθῃ ἔγοτῃ {π6 [ὉΠ] οσῖηρ᾽ (Δ Ὁ]6 :--- 

1 Οἤγοῃ, χ. 1--.-12. - - - 1 ὅδ. χχχί. 
ΣΧ], 1---90, - - - 9. 81). Υ. 1---- 3. 6-10. 

χὶ. 10---47. - - - ΧΧΊΙ, 8---89, 
ΧΙ, 1---1 4. - - - ΥἹ, 1---11]. 

Χὶν. 1-,. 8-17. - - ν. 11----16. 17-.-- 25. 
ΧΥ͂. ΧΥ]. - δ - ΥἹἱ. 12... 28. 
ΧΥῚ, - - - - ψΨ]Ί]. 
ΧΥΙΠ. «- “ ς- - - ἢ]. 
ΧΙΧ. - - - Χ. 
ΧΧ. 1--9. - χὶ. 1. ᾧ ΧἸ]. 96---81. 

ΧΧ. 4---8. - - - ΧΧῚ. 18.---.22, 

ΧΧΙ. - - - - χΧΧχῖίν. 
2 Οἴτοη. 3, --- 18. -ι τ - -  ἹΚΙΩρΒ Ί. 4---Ἠ|-ὅ. 

1, 14---Ἰ7. - - - κ. 296θ---99,β 

ΣΙ. - - - - ν. 1δ----92, 

1]. 1---ν 1. - - - νἱ. νἢ!]. 18---δ]. 
γἱ. 11---22, - - - ΙΧ. 1--9. 
ὙΠ. - - - 1Χ. 10---28, 
ἴχ. 1----192. - - - ΣΧ. 1-- 18. 

ἰχ. 13----801]. - - Χ. 14---29, 

Χ. 1---ΧΣ]. 4. - - ΧΙ], 1--94. 
ΧΗ. 2. 8, 9---Ἰ16. - - - Χῖν. 91---.91. 
ΧΙ, 1. 2. 22, 28, - - ΧΥ. 1, 2. 6---8. 
χὶν. 1, 2. χνυ. 160-19. - - ΧΥυ. 11---16. 
χυὶΐ. 1---θ. 11--14. - «- - ΧΥ. 17----24. 
ΧΥΪΠ, 3---84. - - - ΧΧῚ 2---85. 

ΧΧ, 81---χχὶ 1 «- - - ΧΧΙΙ, 41----51. 
ΧΧΙ. 5--10. 20, « - - » ΚΙΏΡΒ Ὑ11, 17---24, 

ΣΧ ΧΙΙ. 1---. - - - Ψ111, 95----2.9. ἰἴχ. 16 

--28, χ. 12-.-.-14. 

ΧΧΙῚΙ, 10---Σ Χ]]. 21. - - ΧΙ. 
χχῖν. 1---14. 98---97, - - ΧΙ]. 1--- 29, 

χχν. 1---4. 1]. 17---:28. - - χιν. 1-}]}4. 17---20. 

ΣΧΥΙΪ. 1---4, 91. 28. - χῖν. 91, 99. χυ. 
2-.--5. 7. 

ΧΑΧΥΪ,. 1---8. 7---Ὁ. - - χνυ. 82.--.-596. 838. 
χχαν , 1---4. 26,27. - 5 χυΐ, 2---4, 19, 90. 
ΧΧΙ͂Χ, 1, 3. - - - ΧΥΊΙ], Ὡ, 8. 
ΧΧΧΙΙ. 1--2]1, - - - ΧΥ. 18----χῖχ. 87. 
ΧΧΧΙ:, 24, 25, 82, 83, “- - ΧΧ, Ἱ, 2. 20, 21]. 
ΧΧΧΊΙ, 1---10., 90-.--95, - - ΧΧΙ. 1---9. 18---24. 
χχχίν. 1, 3, 8---98, - - ΧΧΊ!. 
ΧΧκχὶῖν. 99---38. - - - χΧΊ, 1--.Φ00. 

χΧΙΙΪ. 91.-----28, 38. 
29.-.. 84. 

ΧΧΧΥ. 1. 18---24.26, 27. 

ΧΧΧΥΪ., 1--- 4. 
ΧΧΧΥΙ, ὅ, θ. 8-.]:2. χΧΊὶ,, 86, 37, Χχῖίγν, 1. 

δ, 6. 8--19. 
ΧΧΧΥ͂Ι, 22, 28, - - - ΕΖτα 1. 1---.-2. 
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Τῃ τοραγὰᾷ ἰο {8856 ρ8γ8116]8 τ ηΥ στανα πα αΠΠΠου]0 απιοβέϊομϑ 
ΑΥΪΒ6 ὙΏΙΟΝ τ γ6 ἅγὰ ποῦ ἴῃ ἃ ροβι οι [0 Γθβοῖνθ. {Ὁ 1571}}} θ6 ορβουυϑᾶ.--- 
. (α.) Ὑμαὲ ἃ οοπβίάθυαθ]θ παμαρον οὗἁ ρῥυπλατΎ ἴλοβ ἃΓ6 οτοτ θα ΟΥ͂ 
ἴμ6 ΟἸχομῖοῖα πυϊίου, ἂἃ8 {π6 βοθὴβ Ὀούσγθοηῃ ΜΠομαὶ δπα αν (2 
βάτη. νἱ. 20---23.}; {π6 αὐ ον Β Κιπάπϑββ το Ζ:ρα (2 ἴδω. 1Χ.}; 15 
Δα] τυ πῖτ Βαίμβθ θα (2 ὅϑαμι. χὶ. 2---πῖϊ. 2ὅ.};: Ατηπομβ ᾿ποοδῦ 
τ Ταιαδγῦ ; {86 το  Ποι οὗ ΑΡβαίοτα δηά 18 Θομβθαθθποββ (2 ϑάτα. 
ΧΙΙΙ,---χῖχ.): ΒΒΘθα᾿Β τονοὶὺ (χχ.); [86 ΒΌΤΤ ΠΟΥ οὗἁ 580} Β Βθυθὴ ΒΟἢ8Β 
ἰο {μ6 ΟἸΡοομΙίθ5 ἃ5. 8ὴῃ δίοπθιηθηύ (ΧΧ]. 1---]4,}; ἃ γα. στ {Π6 
ῬμΙΠΠΙβέϊμθ5 (Χχχὶ. 1ὅ---17.); 1λανια 8. Ῥβαίτα οὗ ὑπδηκβοϊνιηρ δηα Ἰαϑύ 
ψοτάβ (Χχὶϊ. χχῖῃ, 1---7.); Αἀοπ]8} 5. ἀϑαυγραίίοη οἵ (ῃ8 Κίπράοια, 
Δ} Βοϊοιλοη Β δποϊη ϊηρ' 45 Κίηρ (1 Κιηρβ 1.): Πργ Ια ἰαδὺ ομαγρθ 
(1 Κίηρβ 11. 1---9.); δβγαηρίμθαιησ οἵ δοϊουμοηβ Κιηράοτῃ ΕΥ̓͂ (86 
ῬυπΙβηπιθηΐ οὗἨ ἀϊβίασθουβ (1. 13---46.}; οϊοπηοπ᾿ ΒΒ τηϑυτίαρο ὙΠ 
ῬΒΑΥΘΟΙΒ ἀαυρμίοσ (111. 1.}; 818. 186. Ἰυαρτηθηῦ (111, 16---28.}; Ὧ15 
ῬΥΪΏΘ6Β δηᾷ οἴἴὔοοῦβ, συθαίηθϑβ ΔΠ6 Μ ]Βάομι (ἰν. 1----ν. 14.}: [186 Ὀυ16- 
ἴῃ οὐὁἨἁ Πῖ5 ραΐδοβ (Ὑ].. 1---12,}:; 818 Ὑῖναβ δπα ΘΟποῦθῖπ68, ἀμα 8 
1Δ4οἸδίυν (1 Κιηρβ σι. 1---40.)}; [86 Βιβίουυ οὗ 86 θῃ {{|065. ἃ8. ἃ 
ΚιηρΆομΠ,. 

(ὁ.) Ῥυίμηανυ ἰδοίβ ἀραῖπ, ἀγα 8466 τὴ ὑπμ6 ΟἸγΟμ16165 σ᾿ ΙΟΙ ἀο πού 
ΔΡΡΘΑΥ ἴῃ {86 Κίησβ, 88 [Π6 Θοιηραηῖθβ {πα΄ οατη6 [0 1)αν!α αὖ ΖΙΚΙαρ, 
Δα {π6 Ὑγαυσῖουβ {πᾶ σατλθ ἰο πὰ αὖ Ηθοτοη (1 ΟἼχοη. χἱ].):; Π15 
ῬΥΓΘΡΑΓΔΈΟΠΒ ἔοσ Ρυ!]αησ' {πΠ6 Τθιηρ]6 (ΧΧ11.); [86 πυμοῖ πα αἸδέτ- 
Ὀυϊίοι οὗ {πη6 1,ονιῖο5 πα ῥγ]θδῦβ (ΧΧΊ11.--- ΧΧΥ,.}); ὑπ6 Δυγαπροηηθηῦ Οὗ 
1886 ΔΙΊΩΥ ἀηᾶ {6 οἴὔἥοουβ (ΧχυἹ.); [18 ἰαδύ ὀχ που ]οηβ ἀπά τϑρσαϊα- 
ἰϊοηβ ἴθ ἃ ΒΟ ἈΒΒΘΙΩΌΪΥ ΒΒΟΥ ΠΥ Ὀοίογο δ15 ἀθδίῃ (χχυηϊ. χχῖχ.) : 
ἐπ ἔλα Πἰδίοτῳ 9066 ἁμιάαΐι, ἀοοοιαίβ οὗ ᾿ΘΠοοδι ΒΒ βσθηρίῃοηῖηρ {86 
Ἰπηράοηι τι ἐογίβ πα βίογθβ ; {π6 τϑοθρίϊοα οὗ {ῃ86 ἰμονιίοβ {πα 
ὁδ 16 ῸΠπλ [5786] πὶ πᾶ δὲ : [Π6 τῖνοβ δπα ομ]άγοη οὔ Βϑμοῦοδι (2 
Ομ τοη. χὶ. ὅ---20.}; ΑΡ1)4 85 ψᾶγ τ ἢ «γοόθοδιῃ (Χ111. 8---20.}; (88 
πούϊοο οὗ ΑΙ ]ΔΠ Β τγῖνϑϑ δηα σμλ]άγθη (χιϊ. 21.); Αβαβ ϑῃθανοῦσβ ἰοὸ 
ΒΓ ΟΠ ΘΠ Π15 Κιησάοτῃ, δηα νἹούουυ οὐο Ζογδῃ {πὸ ΕΠ Πϊορίαη (Σίν. 
5---14.}; ΑζΖαγῖδῖὰ {86 Ῥγορηθιβ δἀάγθβθβ [0 Αβα, ἴῃ ὀοπβθαθθηοθ οὗ 
ΜΝ ΒΟ {π6 Κίηρ' ΤΌ ΠΟΊΠΟ65 ἸΔοΪαίγυ (χν. 1--:1δ.}:; (π6 δαάᾶάγοθβ οἵ {μ8 
Ῥγορμοὺ Ἡδηδηὶ (χυὶ. 7---10.}; «ὁ ΘΠμοββαρμαίβ οἴονίβ ἴο βπθηρίμθη 
[15 Κιμοάοχῃ 8Π6 θβίβ}15}. {Π6 Ὑγουβρ οὗ “ μονδῇ, 15 σγθαίμϑϑβ δηά 
ΔΙΊ Ϊ65 (συ, 2---χ 1, 1,}; Π1Β για Ἰοῖαὶ υτδησθυηθηΐβ (Χ1Χ.); Ὠ15 νἱο- 
ΤΟΥ͂ οὐϑῖ {86 Απημοηῖίοβ, Μοαριΐίοβ, δηα οὐμοὺ οοπίβδαογαία Ῥ6ΟρΡ 68 
(χχ. 1---30.}; [15 ῬΥΟΥΊΒΙΟ. ΤῸ 18 Β0η8, 8η4ἃ {861} βδιρηίον ὈῪ 
“6 μόγαια, το βιοοθοαβα [οὸ {π6 {Πτοπ (ΧΧΙ. 2---4.):; « ΘΒογαιὴβ 140- 
ἸαίτΥ πα ριιηβηχηθηῦ (ΧΧΙ. 11----19.); ἀδαίῃ οὔ {π6 ΒΙΡῊ ρυιθϑῦ  δμοϊδᾶα 
Δα [8}] οἵ «᾽οαϑ ᾿πίο 1Δο]αίτΥ (Χχῖν. 18 ---22.}; ΑΥΔΆΖΙΔΠ Β ΔΥΓΑΥ ἀπὰ 
1Δο]αίτν (χχν. ὄὅ---10. δπα 14---16.}); {72ΖΖΙΔ 1} 8 νγᾶγ8, νἱοίογιθβ, ογίβ, 
Δα ΔΙΊΩΥ (ΧΧΥΪ. 6---Ἰδ.}; «οὐμδιηβ [γί ββοθ δηα γγχὰῦ ὙΠ {86 
Αἰηππ 68 (ΧΧΥΊ!. 4--- 6.)}; Η 6 ΖΘ ΚΙΔ 8 5 οἰθαπβιηρ οἵ {Π6 ἰδιιρῖθ, ς616- 
Ὀγαίίοη οὗ {Π6 Ῥάββουϑυ, δηᾶ δὐγδαηροιηθηῦ οἵ {86 Ὑγουβῃὶρ οἵ «6 ῃονδῇ 
(χχίσ. ὃ---χχχι. 21.);: δ Ζο κι 5 τομο5 (χχχῖ, 27---830.}; Μδμηδ5- 
ΒΘ Β ἰταηδρογίαθίοη ἰο ΒΟΥ ]ΟΠ, 815 ἀ6]νθύδηοθ, δηα γοβίοσδ 08 
(χχσχ!. 11---]17.}. 

(6.) Βιιογέ ποίϊοοϑ ἴὴ ἰμ6 Ῥοοῦκβ οὗ βαιῆποὶ ἀπα Κίηρβ δύβ Π6Υ6 



Οη ἐδε Δοοῖς 906, ΟΠτοηίοῖο8. 619 

ΘηΪαγσοᾶ απ οοπιροἰθά, 85. {π6 δῦ οἱ Τλαν!α᾽Β μϑύοθβ (1 ΟἌγοη. χὶ. 
11---47.), {λ6 παιηθβ ἴῃ 42---47. Ὀθίηρ' ἀοβοϊθηύ ἴῃ 2 ϑϑιη. χχῆ, ΤῊΘ 
ΒΙΒίοΥυ οὗ {86 ὑγδηβίθυθησθ οἵ {π6 ἀὺκ ἔγοτα ἹΚ 10] Π- Ἰθαγῖπα 15 Θη]αυροᾶ 
ΌΥ δὴ δοοουπύ οὗ {π6 ραγί στ βοι {π6 ῥγιθβδίβ δηα 1 μϑνιθ5 ἰοο]ς ἴῃ {86 
ΟΣ, δα {πΠ6 βούυιοθβ [ΠΟΥ ρου οσιμθα 1η αὐΐοπαϊηρ σΟμ ]ΠπΆ]1Υ ἸΡΟΙ 
{π6 αὐἷκ δέου [ὁ γὰβ Ἡχϑα ου τηοὰπῦ Ζιοη (οοπρ. 1 ΟἜτοη. ΧΙ]. 2., 
ΣΥ. 2-- -Ξ94͵, χυὶ. 4---48., τ 2 ϑδτλ. νἹ]Ἱ.). Τὰ {πΠ6 ζθιηρ]6 δυγδη σοι ΐ8, 
{π6 ἀοβουρίϊοπ οὐ {π6 οδπα! ββίιοὶςβ, {8 }0168, ἀπα οουγίβ 15 δα θα (2 
ΟἌτοη. ἱν. θ6--9. οοιρ. τι 1 ΚΊηρΒ νἱῖ. 88, 89.). Το ἀδθβουρίοι 
οὗ {πμ6 Ὀγάζθῃ βοϑο] ἃ οα ἈΙΟΝ οϊοηοι ΚηΘΘΙθα 1ῃ ῬΥΆΥΘΙ 15. 8180 
πον (2 ΟΒγοη. νἱ. 12, 18., οομρ. ὙΠῸ 1 ἹΚΊΠΡΒ νη]. 22.. Τὰ 4180 
αηα 42π4 νουβ68 οἵ 2 ΟἜτοη. νἱ. ἃ. ᾿πβοχίθα τοῖα ῬΒ8]. ὀχχχιι. 7---9. 
ΤΠ ποίϊοα δρουὺ γα ἔγοτη βθᾶνθῃ Θοηβαχηῖηρ' ἐμ 6 ΒδΟΥΊΗσθ, 2 (ἸΧΟΗ. 
Ὑἱ1. 1. ὅζο. 15 πο, ΤΠ αἰνίηθ Ῥγοσηΐβα 15 δσχίθπαθα (2 Οἤτγοη. νυἱ]. 
12---Ἰ16. οοταρ. τΠῈ 1 ΚΊηρδ ἰχ. 8.)». ὍΘ ἰδίουυ οὐ ΒΙΒη κ᾿ Β ἴηνα- 
βίο οὔ πᾶδἢ 15 ΘΒ] αγοϑα ὈΥ ἃ ποίϊοα οὗ (86 βίγθηρτῃ οἵ [15 διτην, ἀπά 
ΘΠοιαδῖΔ ἢ" 5 ἀἰϊδοοῦσβο (2 ΟἜτοι. ΧΙ]. 2--- 8. οοαρ. 1 1 ἹΚτηρΒ χῖν. 
25.). Τὰ ᾿ἴΚ6 τηϑῆποι, αοίβ1]βΒ. ἃγθ ἱπίγοάαοθα τοβρθοίϊηρ Αὐηδ ΖΒ 
ὙἹΟΙΟΥΥ͂ οὐοῦ {86 ΕΣ ἀοχαϊίοβ (χχν. 11--- 16. οοτρ. ψ] 2 ΚΚΊηρΒ χῖν. 7.). 
ΤῊ6 οδαδβο οἵ {]ΖΖΙ8 }} 8 ἸΘΡΥΌΒΥ 15. σίνθῃ (χχυι. 16---21. οομιρ. ψ]ἢ 
2 Κίῃρβ χνυ. ὅ.). Ὅμθ οοἰθργαίΐοπ οὐ ἰῃ8 Ῥάββουϑ ὉΠάΘυ «ΓΟϑιδ ἢ 18 
δαρτησηίοα ὈΥ δῇ δοοουπὺ οἵ {86 βουνίοθβ οἵ [Π6 Τιουϊίθβ δῃηα Ὀγ]θβίβ 
(αχχν. 2----19. οομὰρ. νι 2 Κῖηρβ χχιι. 21, ὅζο.). 

(4.) ὅϑζυμδι]ον δα οπΒ ἀπ ᾿μ βου θη οὗἉ ἃ Πιβύου 6841 πούατθ ΤΥ δ6 
Τουπᾷ ἰπ 1 Οτοη. χὶ. 6. 8. Θοτρ. τ] 2. βάτη. ν. 8, 9.; [86 ΕἸρυρθδη 5 
βἰαίασο, 1 ΟἼτομ. χὶ. 28. δορ. ἢ 2 αι. χχπ!. 21.; ΟΪΟΠΊΟΙ Β 
τγϑκῖηρ' (Π6 ὈγάΖθη 568 ; {86 Ρ111878 δηα γ688615 ἴπὶ {86 (δια ρ]8 οἵ ὈγΆΒ85 
Μοῦ Πανὶ μαᾶ ἰακοα το Ἠδαλγοζοσ, 1 Οὐ γοπ. ΧΥ111. 8. ΘΟΙΏΡ. 
1 2 ϑαμι. νὴ]. 8. ; {86 οἰγουταβίαποσ {πα ΑὈἰβμαὶ, βοι οἵὁἨ Ζογαϊδῃ, 
Βανν ΕἸΔογαϊίοβ ἴῃ {π6 σγϑ]θὺ οὗ δα, 1 ΟἜτοι. χυ!]. 12. οοΙρ. νγιτἢ 
2 ὅδ). Ὑἱϊ!. 13.;; {μαὺ {πΠ6 Ατητηοηϊίοβ Πιγοα ϑγσιδη ομδυιοίβ δηὰ 
Πούβθαθῃ ἴον α ἐῤοιεαπά ἑαϊοηἐς οἵ βιῖγου, 1 Ομ τόη, σῖχ. 6. οοπιρ. γιὰ 
2 ϑβϑιη. χ. 6. ὅσ. ὅτ. ὅο. 

(6.) Τὸ ἀϊνθυβιῦυ Ὀϑύνγθθῃ [Π6 Ῥ8γΆ}16]8. Θοηβιβίβ 8150 1ὴ ὃ ΨΥ Ωρ; 
ΟΥΕΒΟρΡΥΡΒΥ, δπο 85. {Π6 τλοτ6 ἔγθαπθηῦ 86 οὐ ἢ8 8ο-081166 8ογρέϊο 
»ἴομα, Αὐτοχαδθδῃ απᾷ Ἰαύου ἔουτηβ οὗ υοσγᾶβ, Δ] Του 1 0Π8 οἵἩἨ σοπβίμιοίοη, 
σγϑιηγηθίϊοαὶ οοτγθοίΐοπβ, ὅθ. ΤΉθβ6 δαἀδρίαιομβ ὅο [86 ῬγΘυδ]Ππρ 
Ἰαπρααρα οὗ {μ6 ἄδν βῆον 118 ὙΟΌΠΡΟΙ 8Πα τποῦ ἀθρθηθγαίθ βίαίθ ἃ8 
ΘΟ α 1 1[{8 σΘοπάι θη θη {16 ῬοΟΪΚ8 οὗ βαιημθὶ σοτθ πυ!06η. 
ΤΧΆΙΏΡΙ65 ᾶτ6 οἴγθη ΟΥ̓ Μογνοιβ'ὶ δηᾷ 1Κ61}}.2 ϑοπιθ οοηβίχτι 0 85 
Βθϑῖὰ [0 αν θ6θῃ δνυοϊαθᾶ, δῃᾶ πϑηλθ8 ομδηρθα [Ὁ {Π6 58 Κ6 οἵ ρυϑ- 
ΒΡΙΘΌΙΥ ; αὖ ἰθαβύ {818 ὈρρΘασΒ {86 τηοϑῦ ῬγΌ 8 Ὁ]6 8 Υ οἵὗἨ ἁ δοσουπίμηρ 
ἴου αἰϊογαϊίοπβ οἵ πογάβ, [οσταβ, ἃπα ρῇτδβθβ Ποσα δηα {πθγ6.. Τὐχατα- 
0165 οὗἉ {815 Καπᾷ χα 4180 ρίνθῃη ὈὉγῪ Μονοῖβ δπᾶ ἸΚ6]]. 

(53) ϑοιμθίζιηθβ ἃ πυταῦοῦ οὗὨ βϑθοοπάδυυ δπα 8128}} ραυ ΟῸ]8 18 ἃ16 
οτοϊ θα, οομβιβύϊηρ ρϑυθπαρθ οὗ ἃ ἔδυνν σοσάβ, οἵ σοῖς 8ὴ Ἰηβίδῃοθ 
ΟΟΘΓΒ ἴῃ 1 ΟἌγοη. χ. 12. σομρ. τ 1 ὅδμπι. χχχὶ. 12.: Ὑ816 ἄρϑιη 

1 Ἀα ΒΟΠο ἸΙη ο ΒΟ ΠρΘῃ, ἃ. 8. 7. Ρ. 200. θέ 8646. 
2 ἘΠη]οἰαηρ,, Ρ, 482. δὲ δέῃ. 

ΧΙΧΑά 



680 Τ]Ιηἰγοάμοξίομ ἰο {ΐ6 Οἰά Τεβρέαπιοπί. 

ἀοίαι]8 ᾶτ δου ἀρᾷ, δβ 'π σοι. χχ. 1, 2. οσρ. Μ 1 2 ϑαμᾶ. χη, 27 
-- 29, ἴῃ 86 δοοουπῦ οἵ [π6 ἰοτύστοβ 1πΗΠ]οῖθα Ἄρομ {86 Ἰπμαριδηΐϑ οἵ 
ΒΔΡΌΡαμ. ὙΤΠοβθ διη8}} οπλββίοῃβ δπᾶ δουϊαστηθηΐβ βοπλθίηθβ ογθαΐθ 
ΘΟΠΒΙ ΘΔ 016 ΠΟ α] ἐγ τ μθη {86 Προ οὐ υ1οῖβπι 18 ΔΡΡ]16α ἰο {Π6Πὶ, 
85 {π6 οορίοιβ ποίβϑ σϑβρθοίϊηρ ἰβϑῖὼ Ὀγ Πο ΥΥ οἰίβ, Μονβϑιβ, [Κ δι], δμα 
οἰμουβ Μ1Π ΠΟΥ. β 

(9.) Ἐχρ  πδίουυ τϑυλδυῖςβ, τϑἤθούίοηβ, δηα οοποὶμαϊηρ' ΟὈΒΟΓ 10 Ώ8, 
α͵80 ἀϊβεϊπρ αἴδῃ {π6 Ῥαββᾶσϑδ 'ῃ ΟΒΤΟΏ6168 85 Θοταραγϑα σγἢ ΤΠ056 ἴῃ 

ἐμ δαῦ ον θοΟΚΒ ἴο τ ΒΙΟΙ (Π6Υ ΟΥ̓ Βρομα. ἘῸΓ δχϑιηρίθ, ἴῃ 1 Ομ τοη. 

ΧΙ. 9. λὲς μαπα 18 ᾿Ἰπβουίθα, ἃ ὑχοσα ἡ ΠΙΟ ἢ 15 ποῦ πὶ {Π6 ρ6Γ8116], 2 ἴϑϑϊη. 

νἱ. 6. 866 δ80 {μ6 τοῆθβοιίομβ ὁπ ὅδ] 5 πιθυϊ θα ἀθαίῃ ἴα 1 Ογοη. Χ. 

18. ὅτο. ; δηᾶ σομλρατα {86 ρᾶββαᾶσθ 11 ὅδιη. χχχὶ. 12. Α οἱοβίηρ 
ΤΟΙΏΔΙΪς ἈΡΡΘαΥΒ ἴῃ 1 Οἤτοη. χῖν. 17. οὐ. σι ἢ 2 ὅπ. ν. 26, 
ΤῊ Β00ρ6 οὗὨ {μ6 δηίγα τγουΐε ροϊπῖβ το {Π6 φθιαρ]α ἀπά 1,Θυ] σαὶ 

τ ΟΥΒρ. ΤῈ πτῖίοι ᾿ἰνίηρσ αἰζου {π6 οαρ ιν ἴῃ ἀδσρθμθγαΐθ {τηθ8, 
δηα Ἰοοϊκίηρ Ὀϑοῖς ἰο {π6 ΒΙΒίουΥ οὐ μ18. ὁουηίΥ Ὀθίοτ 108 ἀβαβίοσβ, 
ΔΡΡΘαΥβ ἴο πάνθ Ῥ66} δηϊτηδίθα ὈΥ {86 ἀθδῖτθ ὑο Βοὶ ἃ ἊΡ [88 ταῖττου οἵ 
Ηϊβίοτυ Ὀϑίοσο {Π6 θυϑβ οὗ Ηἷ8 σοῃύθυα ρΟΥΑ1165, ὑμαῦ [Π6ν ταῖρηῦ 8566 {86 
ὑτὰθ οασβθ οἵ παίοηδὶ ὈΥΟΒΡΟΥΥ ἴῃ αὐζοηίίοπ ὅο ὑμ6 ὙΟΥΒΏΙΡ οὗ 
Φεβοναῃ. Ηἱἴ8 ἀθβίρῃ νγὰβ ἀϊάαρσίϊς ταῦθ ὑπαπ ἀϊβέογίοαῖ. Ἰπαθθά, 
1π6 μἰβίοτίο στρδίουίαὶβ πα ἔοττα ἡγοῦ ἰηἰθηαθα {0 ΒΌΒουνα ἃ τὸ- 
Ἰσίοιιβ ρυσροβθ. Ηὸ τηθαῃῦ ἴο σῖγα ἃ ἰβίουυ οὗ {π6 ρθορὶθ οὗ [βγϑ6] 
ἀπᾶον 1)ανιά ἀπᾷ Π18 ροβίθειυν, ἔγοσα [Π6 {|πὴ6 ὙΠ ΘῊ. «ΓΘ αβαίθση ὈΘΟΔΠῚ6 
1π6 οδπίγο οὐ {π6 Κίποάοιη, 85 ν76}} ἃ5 ἃ ῃἰβίοσυ οἵ {86 τϑβύογθα ομασοι, 
Ὑ{ τπαΐῃ γϑίθγθμοα ἴο {86 {πη65 ἴῃ ΒΙοΙ σο]!ρίοι ργθνα]θα, ἰοὸ {0 
θη ΨἜΗΟ 6Υ6 πλοβὺ οἰβοϊοηῦ 1 βοῦς ηρ' ΘΟΟΙ ΘΒΙΒΌΪΟΑΙ αἴθ γ5 Ὅὰς ἃ ΗΤΤα 
Γουπααίίοη ἀπμα γϑϑίουϊηρ {86 ἔσθ ΟΥΒ 0 οὗὨ «6 βονδῆ, δηά τὸ {168 
τηοϑὺ ηροτίαπῦ ουθηΐβ τϑἰδύϊηρ' ἰο {πᾶῦ γγοΥΒῃρ ΜΓ ΠΘῈ 1 νγὰβ οΘοππϑοίθα 
ΜΠ  ογυβαίθα, Ηθποθ 818 ἰγοαϊτηθηῦ οἵ {Π|6 ΒΙΒΙΟΓΥ 15 ἴῃ ἃ σγϑαύ 
ταθαβα 6 γοσαϊαίοα Ὀγ {Ππ6 το] ρίουβ οἰθτηθηί. Πθποθ αἷβδὸ οτἹοιηαίθα 
ἢῖ5 δμάθαγουσβ ἴο Θοπημηπηϊοδίθ σορίουβ ᾿π ουτηδίίοη ἀθοαύ {86 ἰγ106 οὗ 
Τ,6νὶ, 105 διυγδησοιηθηΐβ δηα αἰ ΊΒΊΟΠΒ, 118. ΘΙ ΟΥπχθηΐβ δ ηα ΟἤἤΟ68. 
ΤῊ Τιονι οι] ἰομάσθπου οὗ {π6 Ῥοοὶς Δρρθᾶγβ {πτουρ]ιοαυΐ, ᾿π σοπηθο- 
ἴοπ 1 ἃ ἴον [ὉΓ ροηθδορίοι 1ἰδίβ οὐ πᾶῖηθβ. [ἢ {{|8 τη πο} [86 
θοοῖςβ ΌΥμὰ ἃ γα πδ]6 Βαρρ!οιαθηῦ ἴο {πὸ Ὠἰϊδύουυ οἵ {86 ὑπϑοούϑου. 

ὙΥΗ} τοσαγά ἰο [16 βοῦγοθβ ϑιρίουθα ὈΥ (886 ψυῖῖου, ἢ6. ΕΙτηβο ἢ 
γϑίοσυϑ ἰο {π6 [Ὁ] γα. 1. ΤΏ Ὀοοῖς οὗὁἩ βαγημθὶ [6 βθϑὺ, οἵ Ναίῃδῃ 
116 φῬτορμού, αμᾷ οἵ (δά {86 βθου. (1 Οἰσομ. σχχῖχ. 29.) 2. ΤΠῸ 
Ῥοοῖς οὗ Ναύμαμ {π6 ργορμοῦ, [86 Ῥγόρῃθου οὐ Αμ)αἢ {πΠ6 ΘΒΙΠοηϊΐο, 
δηα {86 νἱδίοπβ οὗ 1440 {π6 βου. (2 ΟἼγσοη, ἴχ. 29.) 8. ΤῈ ὈοοΙ οἵ 
ΒΠΘιηδίαΒ {π6 ργορμού δηᾶ οἵ 1440 [Πμ6 5661, ΘΟ ΘΠ] Πρ ρσ᾽ΘΏΘΔ]ΟΡΊ68. 
(2 ΟἌτοη. χἰϊ. 16.) 4. ΤῊ6 ἰβίουυ οὔ {π6 ργορμού 14αο. (2 ΟἸτοη. 
χι. 22.)ὺ ὅ. ΤΊ Ῥοοῖς οἵ Φ9μὰ {π6 βοῃ οἵ Ἡδηδηῖ, ΜΏ]Ο. τγὰ8 
{τβηβέοισοα τὸ {π6 Ὀοοῖς οὗ {π6 ΙΚΊηρβ οἵ ἴ5γδρὶ. (2 (ὑἤτοη. σχχ. 84.) 
6. Τὴ6 Ῥοοϊκ οὗ {μ6 Κίηρβ οὗ Φπἀδῃ δηα [5.86]. (2 ΟΒσοη. συ]. 11., 
χχν. 20., χχυῆ!. 26.) 7. ΤῊΘ βίου οἵ {π6 Ὅοοῖκ οὗ 116 ἸΚτηρβ, 
(2 Οβγοῃ. χχῖν. 27.) .8. Α συϊθηρ οὗ Ιβαῖϑι {π6 ργορπού, (2 (Βτοη. 
χανὶ, 22.) 9. Τα "οοῖς οὗ {π6 ἸΚΊπρβ οὗ 186] ἂπὰ «πάδμ. (2 (Ἔτοη. 
χχυῖ!. 7., χχχν, 27., χχχνϊ. 8.) 10. 1Ὲ6 ν]βίοῃ οὗ 1βϑῖδῃ {πΠ6 ργορμθῦ. 
(2 Οβγοη. χχχὶ!. 32.) 11. ΤΠ 6 ὈΟΟΚ οὗ {μ6 Ἰζίπρβ οἵ 1βγββὶ. (2 ὑδγοπ. 
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χχχῖ, 18.) 12. Τῇθ βαγίηρβ οἵ ἴπ6 βθοῖβ (Ποβαῖ). (2. ΟἌΒγοη. 
Χχχῖμ, 19.) 

Τὸ ἴΒ ρυόρβθϊα ἐπαὐ πατη ο15 6. 9. ὅ (2). 11., τα} Ὁ ἴο ὁπ δῃᾷ [ἢ β8π|6 
ποῦΐκ, [Ι͂ἢ οἶμον σοχᾶβ, {π6 Βοοῖ οἵ {π6 Ἰζτπρβ οἵ «πάλῃ ἀπα [5γ86], 
ἴμ6 Βοοῖ οἵ [μ6 ΚΊπρβ οὗ 15γ86] ἀπά «πάδῃ,, {π6 ὟΥ ογᾶβ οἵ {π6 ἱζἱπρβ οὗ 
15τγβδὶ, δῃᾶ {86 Βοοῖκ οὔ {μ6 ἸΚΊπρβ οὗ [β5γ86], 811 σγϑαη {π6 βατλβ {ῃϊηρ;, 
ἃ, ο,, ἃ ὨϊδίοΥο 8} ὑγοῦϊκ οὗἁ Θοῃβι θυ 16 οχίθης, οοηΐϑιηηρ' Δ δοσοπηῦύ οἵ 
811 [86 Κίπρβ οἵ {86 πουύμοτπ πᾶ βουίμοτῃ Κἰηράοτα. {86 ἰαβῦ ὑνσο 
Δ16 τηοτοὶν ρτϊασοα {1|168, ἀπα σαπηοῦ ταθαπ ὑμαῦ [π6 ΤΟΥ Κ Βρθοιῆρα 
Ὅν ἰμοια θυ τδοθα πὸ τοοτα ἴθδη {86 Κιησάοιῃ οὗἉὨ 15Γ86] ; [ὉΓ ΤΠΘΥ 816 
τηθπϊοηθᾶ ἴῃ ΘΟΠπμΘοΙΟηΒ Μ ΒΙΟΝ βου {παῦ 64 τγ8. ποὺ δχοϊπαθα, 
ὙΥΒοίμου {π6 βᾶπιθ ΤΟΥ 15 τηϑδηῦ ὈΥ̓͂ 7. ἴ. 6. [88 ΒΙΟΥΥ ΟΥ̓ Πα γα5}, οἵ 
[86 Ῥοοῖκ οἵ {π6 ἸΚΊηρδ, 18 δι ισιοαβ. ΚΙ] πιδϊηίδῖπβ {μαὺ 10 15 146η- 
τοὶ], θδοδαβα {π6 Βἰβίοτυ οὗἉ “ὁ85}, ἴοῦ 10} [π6 (ΓΟ Π1616- υῖίοῦ το- 
ἔογ8 ἴο 10, ἀρτ6 685 88 τα σοῦ τι 2 ΚΊΩρΡΒ ΧΙ. ΧΙ]. 85 {Π6 ΒΙΒΙΟΥΥ οἵ {Π086 
Κίηρβ ἴθ {86 ΟΠ ΓΟπΙ 6168 Βδυταοπῖβ68 γι ὑπαῦ ἴῃ {π6 ῬΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ 
τ Βογα {86 ΟἸτομΐο168 τυϑίοσ τὸ [86 ὈΟΟΚ οὗ {π6 Κτηρβ οὗ “πα δἢ δῃαᾶ 
Τρτϑοὶ, Ὀυὺ {μ6 Βοοῖκβ οἵ Κτπρβ ἴο {86 δῆπα}5 οἵ {π6 Κίπράοτῃβ οἵ πᾶ 
δια 15γ8.6}1.:1: ΤῊΪΒ 15 ποὺ αὖ 411 ὁοποίαϑῖνο. Ὑπὸ σοτὰ ΖΜ 7͵αγαδὴ, 15. 8 
ΤΆΥΘ ΟἿ6, ΟΘΟΘΌΥΤΪΩρ ΟὨΪΥ ἴῃ 2 ΟἜγοη. χὶϊ. 22. Ὀ6β1465. {ῃ6 ρῬγββθηῦ 
Ῥαββᾶσθ. ἀπᾷ [Ὁ 18 τίου παίατγαὶ [0 ἰαῖκθ 1Ὁ ἴῃ (88 βθηβ8 οὗ απ θ;ρία- 
παΐογψ τον ἐξησ, Ἰταρ] γίαρ 108. ὑοΐα] αἸββι Πα] γι γ ὕο [86 ὍΟΟΚ οἵ {88 
Κίηρβ οἵ «“π68}} Ὧπα βγϑθ]. 1η {μ18 τηϑηποῦ Ροίμ ὙΠποπῖαθ" πὰ 
Βουίμοαι ὃ απαογβίβπα 10, β 

ΝΟΠΔΡΟΥΒ 1, 2, ὃ. ὅ (1). 8.10, 11. Ῥγοβϑηῦ σταδίου απ Πα] γ. ΤΉΘΥ 816 
Ῥιορμοίϊο σγοσῖκβ ; δηα {π6 οἰοΓ ροϊηύ 18, τ ῃθῦΠ6υ [ΠΘΥ σγοῦα βϑραγαίθ, 
᾿πάοθροπᾶοθμπί υγουκβ, ΟΥ ραγίβ οἵ {Ππ ἰᾶγρα Ὠἰβίογιοαὶ ομθ 7.ϑὲ τϑξασγα 
ἰο. [ἢ γοϊδίϊοη ἰο ὕτγο οὐ {πθπὰ, ὦ, 6. ἐλ6 τυογς (31) οἵ θῆπ βοῃ οἵ 
Ταπδηὶ (Νο. ὅ.), δπᾶ {88 νἱδίοπ οἵ 1βϑῖαι {πμ6 Ῥχγορμϑὺ (10.), 10 18 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ βἰαίρα ὑμαῦ [ΠΥ ψοῦα ἱποουρογαύθα σὰ {16 ὈΟΟΚ οὗἉ {Π8 
ἹΚΊηρβ οὗ [5γ86], οὐ οὗ πάλῃ δηα 1βγι6]. (2 Οἤτομ. χχ. 84.; χχχῖ, 82.) 
Ἔσο {818 οἰτουτηβίθῃοθ [Κ61] ᾿ηΐοσβ, ὑμαὺ ἐμ6 τϑϑὺ ὑγο 6 ϑθραγαΐθ 
ΤΔΟΠΟΡΎΘΡΌΠΒ ΘΙΩρ]ογ θα Ὁ {πμ6 ΟἸγοπΙο]6- τιον; Ὀθοόδαβο 1 15. ποῦ 
βαϊᾷ οὗ ὕπο {μαὺ {π6Ὺ παᾷ θ6θη ἰθκθη Ἰηΐο {16 Ἰαῦσα δἰβύουιοαὶ σγογκ.ῖ 
Βαυΐῦ ν᾿ὸ δ΄ ἀϊβροβϑᾶ ἰο ἄγαν (86 ορροδβιζθ σοπο αβίομ, ν]Ζ.. ὑπαῦ σι θθα 
{86 ΟἸγοηΐοίο- υῖΐον δ] αἄδδ το [π6 ψοτᾶβ οὗ Ναΐμδῃ, 5μθιηδιδῆ, το. γὰ 
[μ6 Βᾶπι6 ΤυϑθΠ ον 88 (ο {μ6 ὑνχο ψΥΪΏΟΒ 1ᾳδὺ βρθοιῆθα, μ6 τϑίθυβ Ἠ18 
του (ο ροχυίοηβ οὗ ἃ ὑγ611-ἰτποσσῃ σουκ. ογίμθαι, ὈΥ ἃ τηϊπαΐθ 
δχϑιρι πϑίίοη οὗ ραυυοαϊαν ΡΒ θμοσαθηα, ᾿85 τοηαογοα 1Ὁ ΨΘΥῪ ῬΥΟΌΔΌΪΘ 
πα [86 Δρρδύθη νυ ᾿πᾶθροπάθην ργορμοίϊο τυϊτποβ ἰο Μοῦ {Π6 
Δαΐμου οὗἩ ἐμ ΟΠὨχομΐο 68 8168, σου Ὀαὺ βϑοίλουβ Ὀθ]οπρίηρ το {Π6 
ἵατρα Ηἰβίουϊοδὶ νγουῖς Θ α{16α ἐλ Βοοῖ οΓ 1} Κἴηφε 9} Ψιααἢ απαὰ 1γβαεί, 
ὅζο. ὃ Αοοογαϊηρ' [ο {818 νίθνγ, ΒΘ ΤΟίΘΓ ΠΟΘ 15 τηϑθ ἴῃ 086 ὨΙΒΙΟΥΥ͂ 
οὗ ΤἩανὶα ἰο {π6 Ῥγορϑίβ βϑιημθὶ, Ναίμϑη, δᾶ αδα (1 ΟΒτοη. χχῖχ, 
29. Νο. 1.); ἴῃ [Π6 ἰβίοσυ οὗ βοϊοιποπ ἰο Ναίμαπ, Αθ17}, δὰ 1440 
(2 ΟἌτοη. 1χ. 29. Νο. 3.); ἴῃ {88 Βἰβίουυ οἵ Βδβοθοαπι ἴο ΘΠογηδῖδ ἢ 

1 ἘΠ] ]ο Ὁ, τι. 8. 7. Ῥ..494. 
2 16 Βύοβον ἅοσ Κοβῃῖρο, τι. 5. γγ. Ἐϊη]ο ὑπηρ;, Ῥ. 17. 
8 Ὅ1ο Βίομον ἀν ΟἸ το οὐκΙαγι, ἘΠ π]οιτπησ, ΡΡ. ΧΧΧΙΙ. ΣΧ ΧΧΊΡ. 
4 ἘΠ ΠΙοΙς, Ρ. 494. 5. Ὁ Βύομου ἄογ ΟὨσουῖκ, Εἰη]οῖν, Ὁ. ΣΧ ΧΧΣΙΥ, οἔ 8606. 
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δια Ιά4ο (2 ΟἼτου. χὶϊ. 1ὅ. Νο. 8.) ὅζο., τγχαὶ πηυδῦ ποῦ ΒΌΡΡοβα ἐμπαΐ 
[Π686 Ῥγορμϑίβ ψσοίθ βοραγζαΐθ ἰδίου θβ οἵ αν α ΟΥ ἃ ἢ ιβίοσυ οὗ 
Πανὶ ἴῃ οοιαπιοι, θα ταίμου {παΐ ἴῃ {Π6 ἰάτοα ΒΙβύουιοα] ἡγοῦ [Π6Γ6 
νγ8 8 ποῦ τ ΘΓΟΙΥ 8η δοοοπηΐ οὗ ἱπάϊν! 48] ΚἰπρΒ Ὀαῦ 4150 οὗἉ {Π6 ρεποῖραὶ 
ῬΙΌΡμοίβ νγῖο Πἰνϑα 1ῃ {861} ἀἰπλθθ ἀπά δχογίθα δ Ἰπῆἤπιθποθ οα {861 
ϑοίίομθ. «Αοσογαϊπρ' ἰο 10 4͵8ο, [16 νἱβίομβ οὔ [ἀ4ο 88 βθοὺ ἀσαϊηβί 
 ]  γόθοδία {π6 βοη οὗ Νεραῦ 16 οἰϊθᾶ δἱοηρ τιν [86 ὈοΟΚ οὗ Ναίμδῃ 
{μ6 ρῥσορμοῖ; δῃᾷ {π6 ῥγόρμβθου οὗ Αμίδῃ [η6 ΒΒΠομΙ6, ἃ8 οοπίδι πῖηρ; 
186 οπῦγα μἰβίουυ οἵἨ βοίοσβμοι (2 ἴσοι. ἴχ. 29.), πιθγεἶψ Ὀθοθβο 10 
γγὰ5 ἴῃ {μαἱ ρα οὗ [Π6 σου σμογθ 8ῃ δοοοὰσηΐ οὗ ΒοΪ]ομιοη γ78ἃ8 σίνϑῃ. 
30. «80 ἐπ6 νἱβίοῃ οἵ [1βαϊα {π6 ρσγορμοῦ {π6 βοὴ οὗἠἨ ΑπηοζΖ, ἴῃ {π6 
ὍΟΟΚ οὗ [86 Κίηρβ οἵ “πάλῃ ἀπά [δβγϑε], 185 αποίθα 88. ἃ οὐμῃροβι [10 
ἴῃ ΜΒΙΟΝ τροτο οορίουβ ᾿πίουηδίίοα ἀθουῦ ἩδΖθκῖαῃ τγὰ8 ρἴνθῃ. 
(2 Οβγοι. χχχῖ! 82.) [πὰ {Π6 βᾶπὶι6 ὙὙ8Υ, 8180, {π6 ἀΠΠΠ ΘΟ] τοβρθοίμηρ' 
{86 οπθίγο μἰβίοτυ οὐ Φ}βοβμαρμαῦ θοὶηρ σῖνοα ἴῃ {π6 ὈοΟΚ οὔ 6μα {86 
Βοη οὗ Ηδπδηὶ 18 Ὄχρίδἰηθᾶ : ψβιο οὐμουν δα 18 ματα] ῬΟΒΒ1 016. οὁα 
ΟΠ ΡΟΠΟΪορίσα] στοιη 8, ἔου, δοοογάϊηρ [0 1 Κίησβ χυἹ. 1., ἰϑδὰ ᾿ἰνϑᾶ 1ῃ 
{π6 ἄπο οὗ Βδαβῆα (968---9380), τ βοῦθαβ «ΓΘ βοβμαρμαῦ αἰθα ἀρουῦύ 
889. ΤΠ6 ῬοΟΚ οὗ “6 ὙΘίδυθ ΤΔΘΥΘΙΥῪ ἴο ἃ βϑοίζοῃ ἴῃ {π6 ἰδγρθ 
ὑοῦ, τ μῖοι οοπίαϊποα ἐπ ἰδίουυ οἵ «6 μοβῃδρἢδί, 
ΤῊ ΜΙαγαβῃ οὗ {88 ρτορβμοῦ 1640, Νο. 4. (2 Ἄγοπ. Χ11]. 22.) 185 Βὰ0- 

Ροβϑα Ὀγ Βεογίβοαι ἰο αν οοπίοιηθα 8η δχρδηδίοη οὗ ἃ ββοίϊοῃ Ὀ6- 
Ἰοπρίηρ ἴο {π6 ἸΆΥΟΘΥ ΠΙΒΟΟΥΙΟα] ὍΤΟΥΚ. 

ΤῈ μα8 θθθῃ ἀϊβραίοα τ πϑίμου (86 τυῖίον οὗ (π6 (ΠΤΟΠ1Ο165, μανϊηρ; 
80 ΤΊΔΠΥ ἰβίουοαὶ ρ818116818. ἰο {π6 οοπίοπίβ οὗ Κιηρβ δῃα ϑδτηποὶ, 
πιδοα {Ππο56 ὀδμοηΐοδὶ ῬΟΟΪτ8. ΟΥ̓ ποῖ, ΤῈ απρβίϊοῃ, ῬΘΥΔΡ5, ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ 
Θαταϊ5 οὐὗὁἨ ἃ βαιβίδοίουυ βοϊαςοη, ἴῃ ΟΠ αΌΘΠΟΘΘ οἵ 108 ὙΘΥῪ πϑίαγα, 
Νοὐν τ δίαπαϊηρ' 411 [Π6 ρᾶγοι]αγβ δα ἀασρά Ὀγ 1)86 ΥΥ οὐΐθ ᾿ τῇ ἔβνουῦ 
οὐἩἨἉ [μ6 ῇηγηηδίνα δ146, τγο 6 ἀϊβροβθα ἰο ἕαϊσα {πΠ6 ορροβιίθ σνἱδνν. 
ΤῊ6 ἀϊνογβιθο5. ἀγα οὗ βυοῃ ἃ Κιπα 88 ἰὸ ᾿παάϊοαΐθ π6 δος οὗ {86 
ΟΠ τομίο!ο- ον 10] ονἱηρ ᾿ἷβ οὐ τηϑίποα, ποὺ ΟἾΪΥ 1 ΟΠ Πρ’ 
ταῦ {π6 ΟΥΠΘΙΒ ΡΟβ56858, δΔηἋ ρίνιηρ μοῦ 6 Ὺ πᾶν πού, Ὀαὐ 4180 1ῃ {Π6 
δτταπροιηθηΐ ἀπα βασορθββίοι οὐ ραν οι ]αγ8, ΥΥ 6 πυυβύ ὑμουϑίοσθ ΠΟΙ ά 
{πᾶῦ {πον γοτ ἀουῖνοα ᾿μαθρομ λΌν ἔτΌτὰ ἃ σοιταοπ βουτοθ. Βοίῃ 
Ὡς ὙΥοίία δπά Μονθϑιὶβ τϑίου ο {π6 πδύπιγαὶ οοπηδοίϊομ ἴῃ ἡ ῖο ἢ {Π6 
ΘΑΥΠ ΟΣ δοοοσηΐβ 'ῃ δα 6] ἃηα Κιηρβ βίαπα ψι} ὑποβθ οὐαι{64 ὈΥ 
ἐπα τυὺυϊΐου οὐ [6 ὈοοΪτ5 οὗ τ μΊοἾ65 ; θαῦ {Π18 Βμονβ 1 {16 τότ {πῃ 
{π6 βαρθσῖου 511] οὐ {π6 ῥυῖοῦ τυυϊύθσβ. ΤῊΘ βαηλ6 οὐἹ [108 ΒρθδΚ οἵ {88 
οὐρα! γ οὐὗὁἨ ομαγαούου ὈΘΙοηρίηρ' ἰο {π6 Θαγ 6 δοσοπηίβ 'π ϑαπλαϑὶ 
Δα Κίηρβ, ἴῃ σοι ρϑυῖβοι γι ἢ {πο86 οἵ {μ6 (ἸὨΤΟΒΙΟΙ65; Ὀὰὺ [Π18 18 
4αθβίομδ]8, ἅμα ΤΔΥ 6 γϑβοϊνθα πο {Π6 οδθ 78 ἀβϑίσηθά. 
Νοιβίηρ ἐΒαΐ να Βαγα β866η δαάναποθα ὈΥ {86 δ ϑβϑὺ δαάνοοαΐοβ οὔ {Π6 
νίον ἰδαὺ {86 ΟὨτοηϊϑῦ ταυβὺ αν θθθη δοαπαϊηΐοα τυ] 4πα 566 τῆ6 
θαυ] 6. ὈΟΟΪκΒ, 15 Βα οἰθηῦ ἰο οαὐνγαισἢ [Π6 ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΘΠ]ΟῊΒ τυ ΒΙΟἢ Βρθαϊς 
ἴου [16 ορροβῖίθβ. Ἐβρθοῖ}!]ν ἀο {Π6 Ἰαυσου δηα βηλδ ον Δα! Π]0η8 1π 
186 (ἸΠγομιοὶ8β ἰο τγβαῦ 15 Του ἴῃ {Π6 ὈΓΟΙ ΜΟΥΚΒ, 85 Ὑ06}} ἃ8. {Π68 
1116 οἸαϊββίοηβ, βου, ὈΥ͂ {ΠπΠ6 ᾿σοπῃθοίίοη ἴῃ το {ΠΥ βίαπᾶ, δῃαᾶ 
186 ΤΔΏΠΘΥ ΒΘΥ ἀγ ἰηΐογψουθῃ, {παὺ {π6 ΟἸγομϊβῦ [ΟΠ] ον θα ΟἾΒΘΥ 

1 Ἐπη]οἰὰηρ, ΡΡ. 378, 279. 
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Βοῦγοθθ. Βοίδ (ἢ6 ΟἸὨ τόπο] 6- τῖθοσ δηα {86 δαΐμοῦβ οἵ ϑδσαθοὶ ἀπ 
186 ΚΚίηρβ Βδᾷ βοΐηδ ἰδγρθ ΘΟΙΏΤΩΟῊ ΒΟΊΓΟΘ, ΟΥ̓ ἃ ΘΟρΡΙΟτΤΒ Θσίχδοῦ ἔγοτη 
10, Ὑ ΙΘῺ δοοουπίβ οσ {μ6 οχιβύϊηρ Ῥᾶγ 6 δταβ, Α1} [86 Ὑυιύουβ ἰοοῖκ 
δηα αδοα {86 οοασαοπ τηϑίθι 88 ἴῃ ἃ ὙὙΑΥ Βαϊ 8016 ἰο {μοῖν οὈ]θοῦ, δπα 
ὙΠ} ἃ οογίαΐπ ἄθρτϑο οἵ ἔγθϑάοχῃ. 

ΑἸΕΒουρᾺ {π᾿ ἴατσα Βἰβίουιοαὶ του, θα 164 {π6 ΒΟΟΚ οὗ {86 ΚΊποϑ 
οὗ Τυᾶδῃ δμᾶ 15τ86], σὰβ {86 τοϑῖπι βοιιτοθ ἔσο 818 {π6 ΟἸΒτομιθύ 
ἰοοὸκ 159 δοοοπηΐ ; δῃᾷ ὑμοῦρἢ ὑμογ8 ΑΥῸ ΤῸ ΘΧΡΥΘΒΒ 8] 81008 ἴο Δ 
οἴ βου βουσοθβ δχοορὺ ἰμαύ ἀπα {πὸ ΜΙιαγαβα οὔ [86 Ῥγορμοῦ 1440, ἰμογ8 
15 {0116 ἀουδὲ {μα0 Βα μαᾷ ρϑῃθδίοριοαὶ τϑοὶβίουβ, ἑορορτάρμῖοαὶ δηά 
βἰαξιβίϊοαὶ 1158, ἔγοα σοῦ μΒ6 ἀτον. ΕῸΣ δχϑηῖρίο, {π6 1185. οὗ 
Τθανἱ 5 βοσοθβ (1 σοι. χὶ. 10---47.)., [86 δοοοιπῦ οἵ {86 ΘΟΥΆΡΘΏ168 
{πᾶ οατηθ ἰο Παγνι αὖ ΖΙΚίαρ, δηα {86 δύτοῖθβ ὑμαῦ οάσὴθ ὅο ϊτα αἱ 
Ἡθῦτγοι (1 ΟΒγοη. χἹϊ.), {μ6 σοηὐοπίβ οὗ ομδρίθυβ ΧΧΊΠ.----ΧΧ 11.» Ὑ ΒΥ 
ὙΘΙῪ ποιοῦ ἀοοσυταθηίβ. «παρὶπρ ἔγοτα {μ6 2θνγά ομαρίο οἵὁ βγβὺ 
ΟΠ τοπΐο]οβ, {μοῪ αι ποὺ ἔοστα ἃ ρατὺ οὗ {μ6 τιδίῃ δἰβίουϊοαὶ υγοτῖς 
ΜΒ {16 τπύϊΐου οαρογοϑα, Ὀαὺ ἔοσταθα ἃ βθραγαίθ οοτηροβιίίομ, Ὀ6- 
οδιβ6 {86 δαΐμοι ἈρΡρθαῖβ 'π χχὶν. 26---27. ἰο ἃ ρετὺ οἵ (86 Ῥοοῖ οὗ 
{π6 ΚΊηρΒ οὔ υδαϊι ἀπ ἴϑγδ6] συ μῖοῖι οοπίαϊποα (86 ἰδίου οἵ [αν] 
Ιαβϑὺ γϑᾶσβ ἰο οοπδχτη {Π6 δοοοχηῦ ρίγθῃ ἴῃ ΧΧΙΙ, 24., ἃ8 Βουίπθαι ΠὰΒ 
οὐβουνβα. 

ὙΥΜΒαίουνου τόσο {π6 βουσοθα το ἐμ ΟἸγοηῖθὺ μ84, γγ ταυϑὲ δ6- 
1ῖθνα (μαῦ οὐ {μ6 “1016 μ6 τηδᾶθ ἃ ὀδγϑία! α86 οἵἩ {μϑῖὰ, πα ρθῆ! ν 
(Ὁ]ονοα δοιὰ ργουυ οἰοβοῖν. Ὑτδθθβ οὐὗἨ [μ6 ἔγθϑοάοια πιὰ ΒΟ ἢ 
[6 οιυρίογθα {Πμϑῖὰ ΤαΔΥ͂ Ὀ6 ΟΟΟΆΒΙΟΠΑΙΠΥ ἀοίροίθα ἴῃ Π18 ταᾶηποῦ οὗ 
ἀρα!πο ψι (86 οΟ]46 Γ᾽ Βἰβύουυ ; θαὺ ὑπ6 0 ἔοστα {π6 θχοθρίίοπ ἴο Β18 
ἀβαδ! τρί μοά, τ ΒΟ 15 ταοσα ἐπαῦ οὐὗἨ {86 σοιρῖίον ἔμπαη ᾿παθροπάθηΐ 
ΥΤΙΥΘΙ, 
ὙΠ γοβρθοὺ ἰοὸ {μ6 ἂρ δῃᾶ δαΐμοῦ οὐὗἨ {π6 σσοῦκ ᾿θέογβ τ8, [88 

ΟὨ ΘΓ ραββαρο Ὀθαιΐπρ' ΠΡΟ {86 ἔρυτο 15.1 ΟἜτΌη. 11. 19---24., ὙΠΘΓΘ 
{π6 σαηθαίορυ οὐ [88 βοπβ οὗ ΖϑυιθΡαθ 61 15. οδυυ θα ἀοντῃ 80 ἔΆΥ ΡΟΣ 
Ηΐτῃ δβ ἴο τοῦ ἰοὸ ἰμὸ {πιὸ οὗ ΑἸθχδπᾶθυ {μ6 τθαύ. ΖμηΖ θνθῃ 
Βεΐπρβ 1 ἄοσψπῃ ἰο 260 8. 0.2 6 τϑϑά!ν Πον ὑμαῦ (86 ραββᾶρθ 
1ῖ5 ἀπο ἰο θ6 πυπᾶογβίοοα, οὐίπρ' 0 {π6 ΤΏΔΉΠΘΙ ἴῃ ὙΒΙΟΩ {Π6 
ΠΘΙΏ65 ἴῃ {Π6 τη144]6 οὗ {μ6 2150 νϑύβα βίαπα ἴῃ σοἰδίίοη ἰο {π6 ἤγβύ 
οἴαιδβα οὗ 1. Βαΐύ ἐδμδ ταοϑῦ παῦσαι σοηϑίγ πο οη 18 ἴο ἰαΚθ ἐδ 6 δοη5 φῇ 
Περμαϊαΐ, ἃ56. [6 συθαύ-ρυδπάβομβ οὐ Ζθγαθαθεῖ, 5ὸ ἐμαὺ ἤγθ ΟΥ 81Χ 
ρΘποδίϊομβ ἃ’ 6 Θηυτηθτίθα ἴον Ζου θα 6]. Τ18 Ὀγίηρβ 10 ἴο ὑπὸ 
6η4 οὗ {μ6 Ῥογβίδῃ οὐ οοτατηθηοθιηθηῦ οὗ [6 Οτθοίδη σα], Τὸ ἁνοϊὰ 
1η15 Ἰηΐδϑγσθηο Ηβυθυηῖοκ δηὰ Μονοῖβ τοβοσὺ ἴο {86 Πγρούμοβιβ ὑμαῦ 
186 πϑλθβ Ὀορὶ ππῖηρ 1 ἐλ 80π5 Κ᾽ Πορλαϊαΐ, τὰ {μ6 218ὺ νϑύβθ ἀὸ 
ποῦ ταῖδυ ἰο {π6 ἀϊτθοῦ ροβίου! τυ οὗ {16 ργθοβάϊπρ' σταπάβομβ οὗ Ζοιπιθ- 
Ῥα0 6), θαΐ οοπδαψαϊα ἃ ρΘὨΘΑΙΟΡῪ οὗὨ τοίυγηθα 6Χ1168 Τυππρ ῬΆΓΆ}]6] 
αἰ {πα Ὀοίοτο ἃ; ἈΠῸ οὐμοῦβ, ἃ5 Υἱαἴηρα, Ηοίᾶορσρον, (δτρζΖον, 

Δηἃ ΔΡΡΑΓΘΘΙΥ Και, τορατὰ {π6 μῸΪ6 ρίθοθ ἔτοπα 19. ἰο 24. 1η- 
οἸαδῖνθ δθ. ἃ ἰαἴου δἀδιϊίοπ ἰο (μ6 ῬοΟκΒ οἵ ΟἸτοπίοίθβι 11 βθὸ8 
ΠΥροίμθβθβ 8.6 τῆοσ {κ δυββίοπβ ὑπδῃ ἴαὶν αὐϊοιηρίβ (0 464] ὙΠῚῈ ἃ 
Ρἶδοθ ἂβ 1 οχίβίβι Νοιίμίηρ ἀδβηϊία τϑβροοῦπρ {86 {{τ0 Οἵ οοπα- 

1 ὉϊΘ ΒΆΘΟΥΣ ἄογ ΟἸτοηῖκ, ἘΠ η]ο1, Ὁ. ΧΧΧΊΧΣ. 
2 Ὁϊ6 σοι δα θη. ΠΟ Ὑ οΥὐἰτᾶρο ἀθν Ψ πάρῃ, Ρ. 89. 
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Ῥοβιθίο οδῃ 6 ἰηΐοιτοᾶ ἔγοτα {π6 τηθηίϊοι οὗ 2)αγῖίος ἴὰ 1 ΟἾγοι. 
χχῖχ. 7., ἃ Ρογβίαη ροἹᾶ οοΐπ, δχοθρὺ ἐπαὶ 10 [61] δι ΠΥ ἀπάθυ {86 
ῬΡουβίδῃ ἀοιηϊηΐοη οὐ βοιηουμδῦ ἰδίου. ΤΠ πογὰ ΠῚ 3 Δρρ]164 (ο {86 
Τοτρ]6 'π 1 ΟἸτοη. χχῖχ. 1. 19. 4οββ ποὺ πβοθββαυ Ππηϊὺ ὑπ {1π|6 (0 
(μ6 Ροιβίδῃ ἀυπαβίυ, βίποθ 10 18 ἀβθά ἴῃ Εββύμθι. [π {πὸ Ὀοοὶς οὗ 
ΝΘΒοταΐδη, ἐπογα 18. δὴ δοοοππὺ οὗ {86 1μουηῖοα! [ἈγΏ11168, Ὀτουρῦ 
ἄἀονα ἴο {86 ἄαγβ οὗ Φαᾶάμσα {Π6 ΒιρὮ ῥυϊθδῦ πὸ Πν8α 1ὴ {Π6 ἔπηθ οὗ 

ΑἸδοχαπᾶον {μ6 ατοαί. «6448 νγᾶ8 {π6 ἰαδύ ΒΡ ρῥτϊοβῦ οὗ σβομὶ {Π|6 
ΘομαρΙ ον οὗὨ {μαὺ βοοκ Κποὸν. Νονγ Θοιμροβι θη ΜΓ Ώ1ΟΪ] Θηίθγθα 1 
ρατὺ θοίι ἰπύο ΝΘΒοηηῖλῃ ἀπα ΕἸστα Ὑγ6 18 πι564 ἴῃ {88 Ὀοοὶς οὗ ὕδτο- 
ὩΪ6165: ὝΏΘΠΟΘ ἴὉ ΤΠΔΥ 6 ᾿ηΐουτθα ὑπαῦ {Π6 δαίμοι ᾿ϊνθα βοπιθ {1πη8 
αἰτοῦ μοβο ρουύβοπαρθβ. Οἱ {88 Ψ}ἘῈ0]6, 1 ἀρρθαῦβ τιοϑύ ΠΠ|κτοὶγ ὑμαΐ 
{8 Ῥοοῖϊς οὗ ΟΠ γομπίοὶϑβ οὐἱοπαίθα ἴῃ {86 θαυ ρατύ οὗὁἩ {86 ἀτθϑοΐδῃ 
ἀοταϊπΐοι, αρουὺ 590 8. Ο.ψ} 
1 [16 δῦονϑ ἀδίβ 6 πθαῦ]γ οογτθοῖ, [Ὁ 15 οὐνίουβ ὑπαὺ Εὐσρᾶ οδηποῦ 

Βαανα Ὀθθη {(Π6 δαΐμου. Ὑϑὺ τυοβὺ οἵ {Π8 δποϊδηΐ “6078, ΤΩ ΠΥ οἵ {Π6 

Ομυϊβίδη τμοῖβ, δα {π6 οἱάοι {Β6ο]ορίθηβ ρθη ΥΆ}]}γ, αβϑίσηθα {Π8 

ΟΠ γομΐο δ ἴο Εἶπ ; δπᾷ 1 τποάρθγῃ {ἰτ168 Ῥαγθαα, ἘΠΟΏΒοτη, δπα 1 681} 

Πᾶνα (]Πονοᾶ το. ΤῊ γθᾶβοβ δββῖρηθα ΤΟΥ [815 ορίΐοη ἃγ6 ΒΌ ἢ 
ἃ5 Ὑ11 ποὺ βίαπᾶ 86 ἐδϑὺ οὗ οὐἰδἱοῖθπα. [Ι͂ἢ ἕλνουσ οὗ ᾽Ὁ ἂτθ τηϑηοποᾶ 
[86 οοΥγγοθροηᾷοποθ οὗ {Π6 Ἰαβῦ {πγθ8 σϑύβθβ οἵἨ ὅμ6 ΟἸΒγοηῖοὶθβ ἰο {86 
βυβὶ [το νουβθβ οὐ {π6 Ὀοοῖς οὗἩ τα; [Π6 στθϑαῦ βι πα] οἵ ]Δη- 
σαδρθ ; {π6 τοααθηὺ οἰταίίοη οὗἉ {π6 Ἰὰνν 1 ἐπ| βάτηθ ἔουτα]αβ ; {86 
ῬΥΘΙΒΓ πο ΒΠΟΥΤΩ [ὉΓ οορίουβ ἀθβουρθοηβ οὗ [86 ρα} ]16 σσουβῃῖρ, γι ἢ 
(88 ἰδιαρ]6 ταυβὶο δηᾷ ῥργδῖβοβ οἤδσθα ὈῪ {π6 1,ουιΐθβ ἴῃ βίῃ! πρ' 

πθατοῖοαϊ ρίταβθβθ, 88 180 [Ὁ σϑηθα ορῪ ἀπα ρΌΡ]1ο τορ᾽βίουβ, Οτδηῦ- 
ἴπρ [μᾶὲ ἔπ888 δοπβι ἀθγα 08 ΡῸ ἔμ ἴο βου {πα ὑπ6 ὈοΟΪ8 οἵ ΕΖγα 
δηα (μ6 ΟΒτοπῖοοθβ ργοοθϑᾶθα ἔτοτὰ 6Π6. βᾶμηθ ττῖίϑ, 10 5111] ΥΘΙΆΔΙ 5 

[ο Ὀ6 ῥχονϑᾷ ὑμαὺ Τῦῆζτα πχοίθ ἐπ βοοὶς ὑπαῦ ὈΘα15 Π18 πᾶπλθ ; ΜΓ ΠΘΓΘΩΒ 

μοί ΐηρ 18 τοτθ οοείαῖῃ ἴῃ {Π6 ἀορατίτηθηΐ οὗ [88 ΒΊρ δ᾽ οὐ Ἰοῖβτη ἐμδῃ 
{παι στα τχὰϑ πού {π6 δαΐποῦ οὗ Ὁπ6 ῬΟΟΙΚ 6416 ἴον πη. αΑἀοοογα- 
ἴηρ ἰο 6 ὟΥ οὐίβ 3, (88 συϊέοῦ θϑ]οπρϑαᾶ ἰο [88 ῥγοβου γᾶν. ΔίοΥΘ 

ῬτΟθ 6016 ἰβ (λ6 ορίπῖοι οὗ Τυννα]α ὅ, ὑπαῦ μ6 τγὰβ ὁπ6 οὗ [88 ταυβιοιδῃβ 
ΟἸοβαὶν οοππηροίθα τ ἐμ ἱπύθγμαὶ αὐταηρθπιθπίβ οὗ {π6 ἰθιηρ]6 αὖ 
Φογυβαΐίθτη, βίποθ Ὧ6 δχβμῖρι5 5δὸ ταποῖ οὐ {πμ6 γοβίϊου οοοαριοα 

ὉΥ [88 βίπροιβ δη ἀοοιίξθθρθῖβι [ὑ 15 οουίαῖπ {πᾶῦῷ Β6 γγχὰβ αἰβροβϑὰ 
τὁ οΟἸ]]6οὺ τ οαγθ, δά ἰο ἰμβουῦ ἴὼ [18 σΟΥΚ, δοοουμίβ το δύϊηρ᾽ ἴο 

[πμ6 Τιονϊίθβ, οὐ βοτὰ 6 βρθϑῖκβ αὖ ἰϑδηρίῃᾳ ψ θη. οσοδβίοη οἤδγβα, 

δ χρᾶν, ἐπουθίογθ, αν Ῥθθπ οη6 οὗὁἨ [6 1ωϑυῖζθβ γμὸ Β16α Βοτὴθ 
οἵἶδοο τῇ {π6 [θ1}} 16, 

Ἑτοια {μα δβϑοίϊοηβ οοπηοη ᾧο ἐπ6 ὈοΟΚΒ οὗ ϑδπιμοὶ, ΚΊποβ, δπα 

ΟἸγοπίοϊθβ, ϑοποϊ αβίοηβ μαν θθθη ἀθαπορα Ὁγ {86 ῬΔΌΙΟπ βίο ΡΑΓΥ͂ 

ΨΘΙΥ͂ ΡΓουδιοῖα! το [86 Ἀϊβίουϊοα] οπαγδοίθυ οὐ [886 Δ σγουῖ, Μίβοου- 

οδρίοη, ἱρπούαμοο, ᾿πϑοουγϑοῖθβ, Θχαρσ γδίοπ8, ἃ ρΘΟΊΠν ἀΟΟΙΠΑ] ᾿ 

ΘΔ ταν βοϊορίοαὶ νὰν οἵ {Π|πἸκῖπο, ἃ ρδυ δ! γ ἴογ΄ {π6 Τμουμ]οαὶ 

ὙΟΥΒΪΡ πα ἔον {μ6 ρίουιιβ Κἴπρβ ὙΠῸ στγοτα δἀάἀιοίθα ἰο {πὸ Μοβαῖο 

αν, δῃᾶ Βαϊγϑά ἰο {86 Κἰπρᾷοτα οὗὨ 15γτ86], βᾶνθ Ὅθϑθῃ αἰ{τιαϊθα το 1Π6 

ὙΥΪοΥ ἢ ὈΥ νἱγίαϑ οὔ  Β1Οἢ, 10 18 ΔΗΠοσοα, 6 μ88 νἱοϊαϊοα Βιβίοσιοαὶ ἐσαίῃ, 

1 ὅ66 ὨΙΠμδηπ ἴπ Ἡοτζορ᾿β ΕΠΟγΟΪορ 6, ατί. ΟΠ ΥΟΠΙΚ, 
2 ΨΑη]οίταηρ, Ὁ. 285. 3. (ἀοβοίοΒῖο, τι. 5. ϑγ., γοἱ. ἃν 0. 225, 226. 
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οΥ αἰδβίου θα δῃηᾷ (]8:ῆθα {μ6 ᾿ἰβίουυ οἵ βυθοῦ ἐΐπλθθ. [Ιπ βαρροτύ οὗ 
{Ππ686 νοι ΟΥ ΟΠΔΥΡΌΒ, ΤΑΔΠΥ͂ Ῥαββαοθθ πᾶν βθθῃ δαδυορα ὃν ἀται- 
Ῥογρ Δη4 Ὠδ ὙΥ̓ εἰΐθ, τοῦ παν ὈΘθη ΓΘ] ν οχδμηθα Ὁ ΠΔΈ]οΥ, 
Και, Μόνοι, Ηβνογμῖοῖ,, δα ὙΥ̓ 6]16. Υἥα οαπποῖ Ὀυὺ θοίῖθνο {μαΐ 
ΠΌΤΊΘΙΟΙΒ 8ΟΟΌΒΔΙΟΩΒ μανα ὈΘ6ῃ δανδαποθα ἀσαϊηβῦ (86 θοοῖΪς [ΠΌτη τηϊ8- 
ΔΌΡΥ θηβίοη οὗ {86 του 5 οΘΠΘΡᾺΪ πῇ. Α Τιονιοι} βριστιῦ ἀπ- 
ἀουθίθα]ν ῥύθναὶ δ ἴῃ 10, ὈΘοαιβ6 {π6 δαί ΠΟΥ τγᾶ8 Βἰτηβ6] ἃ [ονῖΐα, δηᾶ 
Ὀθοδαβο οὗ {ῃ6 1,ονιοα] βριστιὺ οὗ {ῃ6 ἄπτηθβ ἰο σοῦ ἢ6 Ὀδ]οηρθᾶ. 
ΤΒηρθ μᾶνθ θη. ΟΟΡΙΟΌΒΙΥ ἀθβου 6α τὰ οοππδοίίοη ὙΠ} {86 ΕἸ π168 
ΘΠ οὐ]οοῦ οὗ {86 σπυῖϊίου; ψ 8116 τῆϑην οἴμουβ πᾶν Ῥθθη οταϊρᾶ 
Ὀδοδυβθ {πον μα 11{{16 δἀαρίδίοι ἰο ὨΐΒ ἀρθῚ, Βϑβί68, 11 185. σοηρ' [0 
ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαῦ π6 ἀουϊνοα 18 δοοοιηΐβ ἔτοτα {86 ῬοοΪκ5 οὗ ϑδιυθοὶ ἀπ 
Ἰζτηρδ, 8ἃ5 ἱπβουρᾷ δ δδα πὸ ὑγυβυνσου αν τηδίθυια]β μθβιθβ, πᾶ απ 
ποῦ ΘΙΏΡΙΟΥ τ μδύ μ6 Πα 1π 8η ϑοσαταίθ τηθίμοα, ὐρθακίηρ' σΘΏΘΓΆ]]ν, 
{μ6 ὈΟΟΚΒ {μϑιηβοῖνοβ αἰϊοτα σθάβοι [Ὁ βαρροβίηρ' ἐμαῦ {Π6 δαίῃοῦ 
ῬοΒββοββϑα ναϊπια 16 τηϑῦθυ!α}5 θθϑιάθθ {μο8θ6 ᾿Ἰποοχσρογαίθα τὼ ὑπ 6 ῬΟΟΚΒ 
οὗ ϑδῖμοὶ δηα ΚἸποβ ; δηά {πεῦ π6 ϑϑοα {μθτὰ τ ἢ οαγα αηα Πομπδϑίυ. 

10 οαπποῦ, μούγθυοῦ, Ὀ6 [810]ν ἀθηϊθα {παὺ ([.6 βοιιτοθθ ἡ Β1Οἢ Ὑγ6Γ6 δὖ 
{16 ἀϊβροβδὶ οἱ {16 τυῖθοῦ θα ποῦ 811] αἰκ {ταβύσονῃυ δηα δοουγαίβ. 
ΟΥΊΘ ὙΥΘΙΘ ΤΉΟΥΘ 80 δὴ οἴμουβ. ΤΠὰΒ {Π6 ἀοβου 008 οὗἨ ὙΘΠΡΊΟΙΒ 
ΒΟΪΙΘΙΔΗΙ 65 Δα Τοϑῦνα 5 ἴῃ 2 (Ἴτοη. χχῖχ.-- χχχὶ. χχχυ., 1 ΟἸποη. 
Χγ. ΧΥΪ., 6 ΠΔΠΊΘΕ τη 1 (ἤτοη, χν. ὅ---11. 17---24.. [86 δοοουπίβ οὗ 
{{| 5118}} παταροῦ οὗ ρυιθϑίβ πα {Π6 μοῖρ σίνϑῃ ἰο ἔβοιὰ ὃγῃ (86 1μου]ῦΐθε, 
2 (τοη. ΧΧΙΣ, 84. ὅο,, Χχχ. 17.,), τασϑὺ πᾶν θθθῃ ἀοεινοα 1 ραγῦ 
ἔγοτα 1688 δοουσαΐα τηϑίθυιαίβ, Αὐ ὑπ6 βᾶτὴθ ἔἄτηθβ {π6 0 ΒΠΟΥ͂ τότ οὗ 
186 δαύποι᾽ 5 οσσῃ ᾿παδροπαάθηῦ ϑηποσ. Νὼ πηρδγθδα] οὐἰδο σδὴ ἀοαδέ 
ὑμαῦ οὐδβίομηβ 8η6 πιβαρθβ θβϑίβΠ5η66α ἴῃ (6 τηθ οὐἨ {86 συῖοῦ δᾶγθ 
Βοιηθίτηθβ θθη ὑγϑηβίοσγθα ὈΥ ἴσα [0 ἃπ θα ]]16 1 ροσῖοα, Ιη 1 ΟἸγοη. 
χυὶ., ἃ βδίηι οἵἨ Ῥγδ188 15 τοργοδθηίθα ὃδ5 Βαπρ' ἴῃ {π6 πη6 οὗ ᾿ανια 
ὙΠΟ ἢ. νγὰβ ῬγΟΔΌΪΥ ἴῃ ΠὈπσρὶοα! 56 αὖ {86 πη οἵ {μ6 ΟἸὨγοπὶδί, μαύ 
15 [Κ6ὴ το Β4], ου. 1--- 1 ὅ,, Ῥ 88]. χονϊ., 541]. ουἱ. 1., σι. 47, 48,, 
νι ἃ παταθο οὗ σϑῦραὶ αἱτογαίϊδζοηβ. ποθ Ῥβαίτηβ Ἡθηρβίθηθοσο 
ὨΙπΊΒ6 1 Δαπηβ σγοτθ ποὺ τυϊίθη ὉΥ 1)ανια, τηδιηἰαηϊηρ δῦ {Π6 
φαμοΥ οἵ ΟἸὨΓΟΠΊΟΙ6 5. ἔουταθα 15 σοτηροβιίίοη οαὖ οὗ {ῃϑὰ 85. {μ6Ὺ 
ὙΘΙΘ ΒΌΠΡ' ἴῃ ὮῚΒ αΔΥ τηοϑὺ ἔγθα ΘΠ Υ δηα ιῦμ {μ6 στραύοβύ το] ἸΒἢ. 
Τὺ 15 Ῥυθροβίθγοιβ, μουγθυϑυ, ὑο Ἀββατηθ Υ ἢ ῖπι, ὑμαῦ {πΠ6 ἀοβουρίίοη 
οὗ [86 βϑύγῖοθ ὙΙΟΩ ἴοοϊκς ρΐδοθ δὖὺ 86 ᾿πἰγοαἀποίίΐοῃ οὗ {π6 ἂὐῖκ οὗ 
106 οονοπδηῦ ἴα 1 (Ἔτομ, χν]. ἰουτιϊηδίθθ Ὀαίοσο ἐπ ῬΒΆ]Π)- ΡΊθῸ6 
15 ρἴγϑῃ, 8πα ὑπουθίουθ ἢῸ 86 ττὰβ τηδαβ οὗ [86 Ῥρβδ]η- ίθοθ αὖ {818 
ΒΟΥΎΙΟ6.}:. θοῦ δὴ Ἰᾶθα 1᾿πίτοάποθβ ΠΟ ΧΡ] Ο80]6. οομαϑιοη ἰπίο (6 
ομαρίθσ. 6 ΤηΔῪ 8180 σϑίδυ ἰο 1 Οἤτοη. χχίχ. 4.; 2 ΟἌτοη. χνυ. 2-- 
7., χυὶ. 7---.9.. Χχῖν. 20., χχυ. 7---9., χχυἝ. 9---1]., 5 Ἰπαϊοδῦϊηρ 1688 
ἀοβπιία οὐ Ἔχδοῦ βουσορβ ἐΠδη τιϑι8]. 

ΤῊ βοὴ ᾿πβίϑῃοοβ {π6 τυυῖθι ΤΩ Πᾶνα [Ὁ] ονγοα ὑγδαϊοπ, πὶ Θοῃ- 
ΒΘαΌΘΏ66 οὗἉ ν ΠΟ γαριθη 6885 8η δχασοουδίίοι ΔρΡρΘδ.- ΤῸ {818 μϑδὰ 
ῬΤΟΡΔΌΪΥ ὈΘΙοηρΒ 1 ἤτοι. χχὶ. 2ὅ., θυ 10 15 τοἰαίθα ὑπαῦ 1λανια 
σάν Οὔδῃ, ἴου {Π6 ρΪδοθ οὗ αὶ {πῃγοβῃιηρ-ἤοον, 600 Β86Κ6]8 οὗἉ ρο]ὰ ὃν 
γγεῖριῦ; ΒΘΥΘΑΒ. ἴῃ 2 βϑχη. Χχχῖν. 24., ἢ6 τ ΘΓ ΪΥ ραν 560 5Βῃθ|κ6]8. οἵ 
Βνου. ΤῈ6 ὕνο ρδοοβ οαηηοὺ 6 γθοοῃοι]ϑᾶ ὈΥ̓͂ ΔΠΥ͂ Βαο0ἢ Θχρραϊθηΐ 

1 ΟΟΙΩΙΠΘΙΪΔΓΥ Οἢ (Π6 Ῥ54]ηγ5, ΕΠ Ρ 58 ὑγα  β] δίίοη, γο]. 11, 0. 271. 
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8 ἰδαΐ οὗὁἩ Κεῖ], Ὑ76 τρῶν αἷβὸ ἱπβίδῃο (6 πυμῦθῖβ ἰη 1 ΟΠ τΟΗ. 
χχὶ. ὅ., νυἱζΖ. 1.100,000 ἀπᾶ 470,000, τ ΒΙΟΒ σαηποὺ Ὧ6. Ὀγουρΐ πίο 
ΒΒΤΤΠΟΠΥ ὙΠ {π086 ἴπ π6 Ῥάγ8116] ρἷδοα (2 ὅδπι. χχῖν. 9.) ἀπα συ θιο ἢ 
ἄο πού ἄρτϑο Ὑ16}1} ψ τ 086 παττϑῦνο ἴπ 1 ΟΒτοι. χχυι!, 1---Ἰδ,, Βγλο8 
[86 αχϊβίβμοθ οὐ 8π ἃιτηῦ πυμηδογΐηρ' ἀρουῦ 800,000 18 Ἰπρ]16 : ΜΒΙΟᾺ 
15. ἴοο ἰαῦσθ ἔου {86 Θοππίγγυ. ; 

Τα οἶμον ᾿πϑίδηοοϑ {π6 ἰαχί οὐ ΟΠ γοπίο]65. μ85 βυογθα ὀουτ ρίοη. 
ΤῊ 5 18 Θβρϑοίδ!]ν {Π6 οα88 ἴῃ γυϑίαψίοη ο παπαροῦβ, ΟὈΡΥ Ιβί8 Βαυ]ηρ᾽ 
αἰ δυθηῦ ταϑίμοάβ οὐ ταϑτϊκῖπρ' ἐπϑὰ [811] ἰῃὔο τηϊβίακοθβ ἊΑΔΑ8. Ἰϑύξθυϑ 
αγ6 οὐἴθη δρᾶ ἰο ἀδβίσπαίθ {μ6π|, {π686 Ἰθύζβ χοῦ σοπίουπαρα 
απ οἴμοῖβ. ΕἸΧΑΙΡ]6Β. οὐοῦν ἴῃ 1 ΟἼγομ. Χχυ!]. 4. σομηραγθα Μὲ 
2 ϑίατα, νυ], 4.; 2 Οἤγοηῃ. 111. 16. ἀπά ἵν. ὅ. δοιηραχθα τι 1 ΚΊηρΒ, 
υἷι, 1δὅ. απ 26. 1 ΟἼγοι. χὶ. 11. οογαρατθα σι 2 ϑδτη. χα]. 8.:; 
1 Οἤγου. χχὶ. 12. δοιηραγοά ψῖθῃ 2 βάστα, χχὶν. 18.; 2 ΟἼγοη, ᾿ἰχ. 26, 
Θσομιραιοᾶ 11 ίηρθ 'ν. 26. Οὐδοὺ οαυβθ8 μᾶγθ αἶβο θα ἴο οού- 
ΤΟΡ(ΟΠΒ ἴα {π6 ἰαχύ, 85 μα5 θ6θὴ ββονγῃι Ὁ. ΜΌνοΥβ, [0 ΠΟΤῚ Ὑ76 ΤΟΥ͂Θ 
{86 τϑαᾶθι ἔοσ ἃ οορίοιβ ἀἰβοιββίοη δηα ϑηυτηθγαίίοπ οὗ 81} ραββᾶρββ. 
ον ΠΑΒΌΪΥ ἀἰβογθραποῖθβ θούνγθθῃ {86 ΟἸγομῖο165. 8παὶ Θαυ ον Ἀ18- 
{ουΐθ5 αν θθθῃ οοηγοτίθα Ὦγ (μ6 ποραύνϑ οὐἽ [105 ἰἸηΐο ΘΟΠ ΥΔΑΙΟΙΟΠΒ, 
ΤΩΔΥ Ὧδ 566ῃ ἔγτομαι ἐπ οἰαθογαῖβ νἱπαἰοαίίομ οὗ 41] {πῶ Ῥαββαρθβ δα ποθα 
Ῥν Πὲ ΥΥ ἰΐβ, ἀπάογίαίκοθ Ὀγ Καὶ].2 Ὑ7ε οου]ᾶ οπὶγ σῖβῃ ὑπαῦ {86 
οὐἶτο Βα ποὺ οαγτϊοᾶ 5 δροϊοσοο ἴοηθ δῃηᾶ ὐϊζοαρὺ ἤο δὴ ὑπ- 

ψαΙτδη θα οχίθηΐ, σϑβογθηρ ἰο Θχρϑάϊθηΐβ τ ΠΟΙ ἃΓ6 δ ὈΙ ΤΥ. ΕῸΓ 
10 οαπηοῦ 06 ἀοηϊοα {μαὐ τοαὶ δοπιγϑάϊοιίομβ αχιθὺ ρούνγθθη (86. ΟὮτο- 
τΐοϊοβ πᾶ {π86 ϑϑυ] θοῦ ὈΟΟΪΚΒ ἴῃ 8 γα ΕΥ̓ οὐὗἨ ραββαρθθ. Ἂ᾿π ΘΧΘΠΡ]6 
οοσυ5 ἱπ 2 ΟἼἜτοη. νἱ]. 18. τ ογα 10 15 γοαίθα {πῶς Η γαῖ βοηΐ {86 
Β8105 δπᾷ βουναπίβ {παὖ μεα Κπονθᾶσα οὗ [π6 868; ψ  ΘΓθδ5 ἴῃ 1 ΚΊΠΡΒ 
1χ. 27. 1Ὁ 15 ΤΊ ΓΟΙΥ βίαίβα {μαὺ Η!τατα βοηΐ βουναηΐβ, ϑοΪοσηοπ Ὠἰτηβο 
Βανίηρ' αλλ {π6 58105 αὖ ΕἸΖίομσ θοῦ. Τύ 15 δύ ροεϑίδί6 0λο} {π6 ΒΠ108 
τὴν Βαᾶγθ θθθη ἐγθηβρογίοα δοῦοββ ἰδπᾶ ἰο ΕἸΖΙΟΠρΡΘΌΘΥ, ΟΥ ὑπαὺ {Π6ΎῪ 
β]οα του Αὐτίοα ; Ὀυὺ 1Ὁ 15 ὙΘΥΥ͂ ὉΠ ΚοΙγ. Β6βιά68, [π6 460 ἰαἰθηίβ 
ἴῃ. ΟἸτοηΐο165 40 ποῦ ἀρτθθ ὙΠ {π6 420 ἴῃ Κιπρθ, Αμοίμ6᾽ ΘΧϑρ]6 
15 ἰουπᾷ ἴῃ 1 ΟἌτοη. χῖχ. 18. οοτηραΓοά τι 2 θαι, Χ. 18.. βου [86 
ΠυταθοΥ5 ἀΐβαστθ, {μ6 ἔουταοσ μανιηρ 40,000 ἐοού-Βο] ἀ1ογβ, [86 Ἰαύϊου 
40,000 οδναΙυΥ. 

Ὦο ψο {ἢδπ δββϑύσαθ ἐμαΐ πὶ αἷΐ οα565 ΒΘ Γ6 τθαὶ σοη γϑαϊ 0 Π5 οχιβύ, 

ἐμ6 ἰοχὺ ἰβ οουσιρ ἢ ΥΥΘ ἄδιδ ποῦ ρῸ 580 [8 88 {[18, 688 δΥ ΊΓΑΤῪ 
οομ͵θοίατο σου μθ6. οαΥτὶθα ἰο 8ῃ Θχοθδϑῖνθ ἄθργθθ ἴῃ τοϊϑίίομ ἰο {86 
Ῥοοῖτα Βδίοσ αθ8. ϑοιηθ οὗ {Ππθπὶ δρρθᾶγ ἰο δ6 οὐἹοῖημαὶ. ΤῊ1Β 18 
Δ᾿]ονσϑα ὈΥ [86 πιοϑὺ βύγθποιβ ἀβίθηδθουβ οὗ [16 συϊίοσ οὗἨ (ΚΟ 6168, 
Ἡ νογηϊοὶς δπᾷ 611. Ὑμιβ θοίι οοποβᾶθδ ἃ τηϊβίαϊκθ ᾿π 2 ΟΠ γοη. Χχ. 
86. οοηρατοᾶ ΜΠ 1 ίηρβ σ᾿ 22.; Ὁ. ψῃογθαβ ἴῃ ὑπ6 Ἰαύθοσ ῥ]λοθ' 
ὁΠρ5 0Γ Ταγελίεῖ, ἀθποῖβ Ἰατρθ γὙ688618, ΒΌΟΙ. ἃ8 Ὅσο Ὁ] ῸΓ ὁοπι- 
το τ ΤΑΥΒΗΪβἢ, μοτο ἰηἰοηαθα ἰο 881} ἰο ΟΡΗΪΓ ; 1ῃ {πὸ [ΟΓΠΊΘΓ, 

[Π6Υ 8416 βαϊᾶ ἰο μ6 εἠΐρε ἰο σο ἰο Τ᾽ αγεΠεῖ, ΠΙΟΒ 4068 ποῦ ἄρτθο πιῇ 
{π6 αἰαἰοταθηῦὺ ἐπαὺ ὑπ ὺ τοῦθ 810 αὖ ΕἸΖΙΟΠρΡΘΌΘΓ. 

Οἡ {πὸ ψΠο]6, γα δοίίονα {μαῦ {μ6 ΟἸγομοΙο5. ἅγ6 ᾿πίθτϊοσ ἰο {86 

ῬΟΟΚΒ οὗὨ ϑαπιμοὶ δᾶ Κίποβ ἴῃ τοσαγα ἰο ἰδίου! αὶ τπαουῖαϊβ, Ἠθη06, 
ὙΠ 6η ἰπ6 δοοοπηΐβ οἰαϑ ἢ ΠΗ ΟὯ6 Δποί 6, [86 Ἰαὐο ἃγ6 ΘΟΓΑΤΩΟΠΙΥ͂ 

1 Κυϊίβομθ ΤΠπίουβπο πηρη, τι. 5, ΜΥ. ὃ 4. 5 ἙΠη]οϊἑπησ, Ρ. 499. 6ἐ δεΩ. 
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ῬΙΘίουδ 6. Βαυύ {15 δοὺ ἄοοθϑβ ποὺ ἰδ αὐαΥ ἐπ} σψάΐπθ, ψ ]Οἢ 18 
Ἰηδϑίηδοα ἴον [86 ΗοΡρτον ιβίουυ. ΤὮῈΘ τοβαὶύ οὗ ἃ ἔοστηδὶ οοιηρᾶ- 
γίβοη δεύπϑθῃ {μ6 ῬᾶγΆ116] δοοουπίβ 18 ΒΊΡ Ϊγ ἔν ουγδ 16 ὑο {Π6 οτοαι- 
ὈΠῚῸΥ οὗἩ {86 ΟΠ γομῖο θβ, ργονιἀθα ἀοούτ!π8} ργθ] 1068 06 ΒΡ ΙΘββθα, 
ΔΗ 8ῃ ραυίϊα! οϑπηδίθ οατοΠ]γ ἀθαπορά. 
ΤῊ ἰϑέοτγίοαδὶ οβαγδοίοε οὗ {μ6 βοοΐκβ, ἴθ {86 διβίουϊοαὶ δοοοιῦηΐβ 

ὙΠΟ 16 ῥοῦ αν ἰο ἐμοῖα, 15 ΘΑ ΠΥ ογθα 016 ἃπα ἐσθ. 1 15 ατλΐθ 
ΔΘ ΟσουΒ (ο ἐμαὺ οἵ {πὸ Ῥᾶ18}6] βοοίζομβ. ΗΠ θγθ, αἷβο, τ ΘΙ ΒΕΥ δοου- 
βαίϊοηβ μάνα ὈῬθθη δἀναποθα ΡΥ 26 Ὑγοίία ἀπα οὐϊιθῖβ ἀραϊπδὺ {Π6 
πτϊΐου. ΠωργορεθΠ1065, οχαρρογαίίομβ, δηα Βοί]ο15 ΟἸΓΟυ βία ΠΟΘ8 
μαγο θθϑα αἰἱρυϊοᾶ ἰο τὰ, Βαὺ {π6 παδϊουι οὗ ἔποῖὰ πανο θη 
ΒΘΟΘΒΒΙΆΠΥ ἐπγηθα 451648 ὈΥ͂ Μονοῖβ, Η ἄνουθιοκ, δηα 61], ἜΠ0Ὸ ἰαβὲ 
ττϊίοῦ μδ5 απαδογίακοη ἰο ΔΒ Γ 126 ΥΥ οἰΐθ ραν ϊου)αῦγ. [11 θ6 
γϑοοθοίθα ἐμαὶ {πμ6 Τιον 64] ργἰθϑυμβοοά πᾷ {886 ραθ]16 βοσνΐοα οὗ 
Οοἄ ατ6 βρθοίϑ!!ν Ὀγοῦραῦ ᾿πίο νἱθνγ ὈῪ {μ6 τιον οὗ ΟΠ γοηΐοΙ68.-- 
{μαὺ Τομονδβ ἀἰβρίθαβυσθ πῖθα ἸΔοΙαίτουβ [βυϑθὶ, δα 1πίθ θυ Θμ 6 
οα ὈΟΒΑΙ οὗ Φυᾶεδῃ ατὸ ἀββίρηθαϊγ ἀοριοίεα ---- ἐπαῦ ρίουΒ ΚΙηρΒ 
ονἱποίηρ' Δρργοργίαίθ Ζθ8} Ὁ {μ6 ρου οὗ (ἀοᾶ ἃγθ οοτωταθηαθᾷ 
απα {μοῖν οἴοτίβ ἀρρτουθᾶ, σι μ1]6 {π6 ταΐποιβ οἴδού οὗ 1Δο]δίσουβ 
ργϑοίϊοθβ 18 δἀδυοθ ---βοιθθ Ῥῃθποσαθη ὙγΒ1οἷ Πᾶνα Θυγα ΚΘ ὨΘ6 5ι8- 
Ῥἱοίοι ἀραῖπδῦ {86 ΥΪΡΘΙ 1} οθα86 (0 ἄο δ8οθ. 9 (ο ποὺ ἀ6ηΥ {Π6 
δχίβίθποθ οὗ ναγΐουβ ὑμπίηρβ ψΒΙΟΩ Πᾶνα ποὺ Ῥ66η Βα ΒΕΔ ΟΥ̓ 6Χ- 
Ρἰαἰποᾶ, ἃπᾶ ἀρρβϑαῦ ἰο Ὀ6 ἱποαρ8]6 οἵ βοϊαὐϊοῃ οπ 8Υ͂ ΟἶΒ6 στουπά 
{παπ| οὁπ6 ἀπέανουγαθα ἴο 0π6 ΘΟΟΌΤΘΟΥ οὗ 1Π6 σεῖο, ΝΟΥ σδῃ 601- 
ἐταἀιοξίοπβ θούπθθη νϑυϊουβ βίδύθιθηΐθ θ6. Ἰρῃογθά, Βι 0 ἢ 881 Οἤγοη. 
χχὶ, 7. πᾶ νἱἷ. 170. Βαῦ {μ686 δ1ῖ6 ἔδυνν, δῃα ἴοσύτω δϑχοθρίζομϑ ἴο 
[π6 ραπογαὶ τηθίβοᾶ,. Τὺ 15 ἃ ουυίουβ ἔθαύαγθ, ὑπαῦ 1π6 δα μουβ Ῥὰν- 
ΠΆΠΠΕ [ῸΣ ρσϑηθαίορίοαὶ 1188 ΘῸ68. 850. ΤᾺ 88 ΤῸ ᾿πᾶποθ ἃ ΤΟρΘυοη, οη 

σα 6016 οοοαβίοῃβ, Οὗ ΒΌ 0 ἢ. 85 μ8α θ66ῃ δἰγθδαν σίνθῃ, (ὐομαρ. 1 ΟΒγοη. 
νἱϊϊ. 29---838. πίῃ ἰχ. 85---44,; Ιχ, 2---17. ψῃ ΝΟ. χὶ. ὃ---19.; 
Ἐζγα ἢ. σὰ ΝΟ, νἱ]. 6---79. 
ΜΔΗΥ Τϑαβοη5. ΘΟΙΏΡΙΠ6 ἰ0 Βμον {παῦ ΟἸΥΟΠ1ΟἾ68. 8πα ΕῦΖγα Ὑ7ΘΓΘ 

οΥἱρίμα ΠΥ ὁη6 ὑγουῖχ, ργοοθϑαϊηρ᾽ ἔτότα [88 βᾶπιθ αῦμοῦ. ΤῊΘΙΤΩΔΠΠΘΓ, 
ἀϊοϊίοη, 5.716, δῃᾷ ἴοῃθ, ἔβνουτν {8158 νἱον ΤΓ τὸ Ὀ6 οοτγθοῖ, 85 1)7΄6 

Ῥ6 ον, ἐπ ἐμ6 Ῥοοῖ οὗ Νοβθπδῃ τγὰβ ͵8ὸ ἃ ραχύὺ οἵἨ [86 βϑῖηθ 

Ηἰβίοιυ, βίποο Εστω δῃᾷ Νϑβϑιιίδῃ Ὑγογθ ἰΟΥΤΔΟΙΥ τϑοκοπθα οπ0 
ῬΟΟΚ, δηᾶ πηϊοᾶ 88 βιοθ, ΤΒ6 ορίπίομ {μαὺ ΟἸΒΤοπΙοΙοθ ἃπα Εἶτα 
γγοΥΟ αὖ γβὺ οοῃηθροίοα 15 ἰανουτθα ὈΥ {μ6 οοτητηθηοοιηθηΐ οἵ {π6 

ΔΡΟΟΙΥΡΒΑΙ ὈΟΟΙ οὗἉ ΕἰΖγα ; βίποβ ([Π68 τυιῦθι ῬΆβ868 ἕτοτα 086 ΒΙβίογυ ἴῃ 

9. ΟἼγου. χχχυΐ, 21. ἰο Εἶζγα 1. 1. Ηδᾶ δ8 Κπονῃ οὗὨ {μ6 Βθρδγδίοι 
Ῥοίσοθη ἐμ Ὀοοῖκβ οὐ ΟἸἈτοπίοϊοβ δπᾷ ΕὐΖγα, 10 σου] πᾶν ργανθηίρα 

Βΐτη ἔγοτα πιβίηρ' [16 βαραταίοα ὈΟΟΚΒ 85 1 [μΠοῪ ὍΘ 006 σγοσκ. Αὐ 

16 χη οὗ 88 1 ΧΧ, [86 βοραγαύϊοη του οχιβύθα, Ὀθοόθαβο 188 

βοοΚ οὗ ἘΖτα 88 ἃ ἀἰβιί άπου 16. ὙΝΥ {μ6 βοραγαίϊομ ἰοοΚ ΡΪδο6, 1 

15 ΠΟῪ ᾿ταροββῖ 16 ἴο 1611, Τῦ 15 Π|͵κ6Ὶγ ἐμαῦ Εἰγὰ (απ Ν᾿ Βα) νγ88 
Βγοὺ Ῥ]δοθᾶ 1πη {86 οοἸθούϊοῃ οἵ βαογσοᾶ Ὠϊβίοσϊοαὶ Ῥοοῖτβ; δηᾶὰ {μπαδΐ, 

ΒοΙῺ8 {ϊτη8 δέου, {86 ρογίΐοῃ. οοπίαϊπίπρ {π6 ργθβθηῦ (ΓΟ Π10168 γ788 

[8 Κοα πᾶ δρρεπᾶρᾷ 88 {π6 ἰαδὺ ὈΌΟΚ, Μ ἰοῖ 15. ροβιθίοη ἴῃ {Π8 Ηδ- 

σἸορταρμδ, 88 {π6 οἱοβίπρ σους, ἕδνουσβ [Ὁ νγ788 πορ]οοὐθα ΤῸΣ Βοιὴβ 

1 5366 ὉΠ πη ἴῃ Ἡογζορ᾿ Β Εἰπογοϊορφᾷίο, τί, ΟἸτΟΒΚ. 
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ἄταθ, δϑοδαβο ἴ0 οοἰποϊοα 80 τοσοῖμ πιτἢ {π6 ῬοΟΙκ5 οὗὨ ϑαταιοὶ ἀπ 
Ἰζίηρβ. θα {μὺ8 αῇχοϑα ἴῃ [δ σδποηῖοδὶ 115. {π6 1αβὺ ὕνγο νουβοθ 

ἴῃ 2 ΟἸτοη. χχχυῖΐ., ψ ΈΪΟΙ αἰτοδάγ βίοοα αὖ (π6 Ὀθρὶππιηρ' οὗ στγα; 

Ὅτ τοροαίοά, (ο τουϊπα (μ6 τοδᾶου, ὈΥ {86 Δταρύ ὑδυταϊπαῦοῃ, ἐπαῦ 

[π6 οοπἐϊπυδίϊοι οὗ {86 παυγαύϊνθ νγγχὰϑ ἴὸ 86 ουπα 6ἰβθύσθθσθ, [Ιη {818 

ὙῸΥ τ δχρίαἴη, τι Εὐγα] 4} ἀπά Βονγίμθαιῦ, (μ6 ἸΔΘΗΡΥ οὗὨ {86 

οἷοβα οὗ 186 ΟἈτομίοϊοβ ἀθᾶ οοταμαθποοιηθηύ οἵ ΕὔΖγᾶ. 
ΤῊ ορἰπῖοπ οὔ {μ6 οδοππθοίΐοῃ οὐἱοίπαΠγ οχιβίϊηρ Ὀοθύνθθῃ 

ΟἸγοηῖοῖθβ αηα ΕἶΖτα, 88 ραγίβ οὔ ομα ψουῖς ὈΥ ὑμ6 βᾶπὶθ ὙτΙ 6, 18 

οομβτηνθα Ὺ {π6 Ῥτοναιπο Ὀ6]16 οὗ [86 6.8 {μαὺ στα στοίθ Ὀοίῃ. 

ΤῊ Ταϊπυια βαγ5 ἐμπαὺ Εἶτα τυγοίθ 18 σγουῖς δηά {Π6 β᾽'ΘΠΘ8]ΟΡΊ68 (1π 

[π6 ΟἸἈτοηίο165)5 Ἷ ἽΝ, ὦ 6. 8 αν ἂ8 ὑμ6 ποτά ἴ. ἴὰ 2 ΟἌτοη. χχὶ. 2. 

Σ 

ΟΗΑΡ, ἸΤΧ. 

ΟΝ ΤῊΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ἘΖΒΑ. 

ὙΥΕ μαναὰ δἰγοδᾶν βϑθῃ {π8ὺ {μ6 Ὀοοῖς οὗ ἘῦΖστα οποθ ἱποϊααθα Νεμθ- 
ταΐϊδ ἢ ἃ5 ἃ ρατύ οἵ 10, {π6 “6 »)78ὲ οουπίϊηρ' ἔπθτὴ θα ὁπ σοϊασαθ [0 18 
ἸΠΠΡΟΒΒΙΡ]6 ἰο [6}} θη {ποὺ πγ616 ἢγβϑῦ ββραγαίβα. ἄνθη δέου ὑΠ 6 Ὺ 
μα Ῥδϑὰ {μὰ5 ἀϊνϊα6α, {μ6ὺ σγσοῦα οἂ]6α {Π6 ὕνγο θοο 8 οἵ ΕἶΖια, 8 
ἀἰνιδίοι τ ΒΙΘἢ 15 τϑοορηϊβοα ΕΥ̓ [86 αὙτορῖ δπα [,οὔπ ΟΠ ΤΟ 68. 
ΤῊ Ὀοοῖἷς οοηίεῖηβ ἃ παγγαύνο οὐ {116 τηοϑῦ τι θη σα Ὁ]6 ΟΟΟΘΌΥΓΘΠΟΘΒ 

ἴῃ [86 ροβί-6χ!]8 Εἰϑίουυ οὗ {π6 «678, ἔΌτα {Π61} τούατη ουὐ οὗ οαρίϊ- 
νἱτυ πηᾶον ΖοιθΌΑΡ6) ἀπ «“οβαα, {1} 1Π6 ἀὐτῖναὶ οὐ ΕὐΖγα ἴῃ εἶϑιπι- 
56] 61, 8η4 {88 ΓΘἐΟΓΙΩΔΙΟΤΥ ΠηΘΆΒΌΓΘΒ Βοῦ οἡ ἔοού ΕΥ̓͂ Ἀπ ἴῃ {86 ΠΘῪ 
ΘσΟΙοηγ. Τμδ οὐθυ 18. ΘΒγοποϊορῖοδὶ, δοοογαίηρ ἰο [86 γϑῖρπβ οὗ {86 

, Ῥεγβίδῃ Κίηρθβι, Τῇ Ῥοοὶς Θοηβίϑίβ οὗ ὕυχζο ῬΥΙΠΟΙΡΑΙ ΑἸ ΊΒΊΟΠ8, ἃ 8 
Τ0]]ονν8. 

1. ΤῊ Βἰβίουυ οἵ {86 Εγβύ τούσσῃ ἔγοπι {π6 Ῥϑου] Ομ βῃ σαρυνην, 
ἴα [16 γϑὺ γϑᾶγ οἵ Ονσαβ, {1 {Π6 οοτωρίθίϊοη πα ἀθαϊοδίιομ οὗὨ [Π6 
ὨΘῊ 6 Π1016, ἰπ {886 5᾽χίμ γϑαν οἵ Ἰλατῖα5 Η γβίαβρϑϑ. (οἢ, 1.-- υ].) 

11. Τῇ δἰβίουυ οὗ (88 βεοοπά γϑίπτη, ἀπᾶον Εὔστα {86 ᾿γἹθδύ, ἴῃ {86 
Βθυθῃτἢ ὙθῈ 7 οὗἨ Αὐίδχθυχθδ Ποηρίτηθητβ, ἢ 086 Ρυύηρ' ἃνγαῦ οὗ 
{π6 ποαΐμθη ψῖνοβ. (ν11.---χ) ΟΥ̓́ βαθαϊνιβιοηβ τ ποίϊοθ {μ6 [0]- 
Ἰονῖηρ :---- 

1 Ἴμο οδἀϊοὺ οἵ Ουγγὰβ ροιται πρ' {π0 6 υ]8 ἴο τϑίπσῃ τηἴο “πᾶ θᾶ 
4ηα του] {μ6 τοπλρῖ6, ψἹ δῃ δοοουπῦ οὗ {π8 ῬΘορὶθ σᾷο ἔγβύ τϑ- 
ἰυγηρά ἀπᾶον {86 ᾿οαάἄογβρ οὗ Ζευαρραθοὶ, ἀπᾶ οὗ {μοῖρ οὔθυϊηρβ 
ἰονγαγ 8 του] αϊπηρ' {μ6 ἐθηιρ]6. (1. 11.) 

2, ΤΠ Ὀυ]]άϊηρ' δοτηταθηοθά. (111.) 
8. Ηϊπάταπορβ ἔγοτα {μ6 βαμπηατίαπβ. (1ν.) 
4. Το ἰθρὶθ βηϊβηθα ἴῃ 1Π6 βιχίῃ γϑαν οἵἩἉ Ἰθατὰ8 Η γβίαβρβϑ, ὉΥῪ 

(Π8 αἱᾶ οὗ ἃ ἄθογβθ ἰββιθα ἴῃ {86 βθοοπα γϑαῦ οἵἨ δ18 ταῖρι, ἀπά αἀ6α]- 
οαἰοά. (ν. νἱ.) 

ὅ. ΤΠ ἀοραγίασγο οὗ ἸῦΖτα ἔγοιη Βδθυ]οη τυ ἃ ΘΟΙΩΙ!ΒΒι θη [ΠῸΠ} 
Αὐίδχουχ 8 μοῃρΊτδηα8. (Υ11.} 

1 (ΘβοΠἰοΐ6, ἃ. 8. νχ., γΟΪ. 1. ΡΡ. 253, 254, 
2. Ὅϊ6 Βύσμου ον ΟἼτΟΙΪΚ. πα. 8. τν., ΕΠ] οΙπηρ᾽, Ρ. ΧχΧὶ, 
5 Βδ084 Βαῖ!γα, σρΡ. 1, [0]. 1. 60]. 1. 
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θ. Δοοουπὲ οὗ μ]5 ΘΟ ρδηΐοη8, 8Π6 ἀΥεῖνα] αὐ “6 βάθη. (ν}}}1.) 
7. Ναιταῖϊνο οὔ {π6 γοϊουτοδίϊοῃ οἴδθοίθα Ὀγ δῖα. (Ἰσ. χ.) 
Τη [πὸ βγβὺ ρατῦ {π᾿ γ6 15 ἃ Ἰοπρ' βϑοίϊοῃ ἴπ 6 ΟΒδ]άθθ ἀϊαϊθοῦ οοῦ-ὸὸ 

ἰαἰτπλπρ [π6 1οεύθυβ οὗ {86 Ορροποπίβ οὔ {86 «“δὺὺϑ ἰο {816 Ῥοιβίδη Κίησβο 
Αὐζαχουχοβ δμᾶ Πάσῖαβ, ψα ἢ {86 Δηβυγοῦβ οὐ [056 τηοπδγοῆβ, {π6 οοη- 
ἀπυδίίΐομ, οοχαρ  οίομ, δηα ἀραϊοαίίοῃ οὔ {μ6 θυπΠάϊηρ, (ἀν. 8---νῇ. 18.) 
ΤΠ βθοοῃᾶ ραᾶγῦ δομίβι 5 ἃ 5:81 6 Ομ] 466 βϑοίϊοῃ (Υ]}. 12---26.), 86. 
ΘΟΙΏΓ ΒΒ. οὗ ΑὙΆΧΟΥΧΘΟΒ [0 ΕἾΖΓΑ. 

ὙΥτὰ τορατα ἴο {π6 πἀπιῦν 8πα ᾿πάθροπάοπος οὗ {86 σους, 6} 
Δηα οὐ 6 Ὲ8 ΒΌΡΡροΒΘ ὑπδῦ ποὺ οαἱυ {86 Πγχβύ ρατῦ οὗ 10, θαὺ π6 1816, ἃ8 
ΠΟΥ Ἔχ! βθϊηρ, ΘΟ αΐθ5 δη απῖ θα Ὀοοῖκ, [Π6 δαΐμου οἵἉ {Π6 Τϑιλδί που 
Βανίηρ' Ἰποοτρογαίθα ἐμ βϑοίΐοῃ ἵν. 8---νυίΙ. 18. υγιυποαῦ δἰ ουϑίϊοη 1π 
ΗἷβΒ σσουκ, δηα ταϑά8 10 ἃ ραγῦ οἵ μῖβ οὐσσῃ παυγαῖϊνο ΤῊΪΒ ἀρΡρθ818 ἴο 
«8 νουτοα Ὀγ {86 ἰογπγαΐα οἵἁ ὑχαηβιθοι χα τἢ τυ ϊοῖ 016 βοοοπά ρατὺ 
Ὀδρίη8, ν1Ζ., ποῖῦ αἴ} ἐΐ659 ἐίπφε (ΕἰΖτα 1. 1.), ὈγῪῚ {86 οοππθϑοίθα 
Βασοδβϑίου οὗ ἐμπ6 δἰβύογυ, δπα ὈΥ [86 5Βτ ΠΥ οἵ Βύγ]6 τη ὈοίΒ ατν!- 
ΒΙοηβ. ΤῸ {818 νίαν οἵ (86 τηδίξου ὑπο γ6 8.6 ὑγοιρΉ Ὑ ΟὈ]ΘΟίλΟΠ8, 88 
Ὑ111 θ6 βθϑὴ ἔγοτῃ {86 [Ὁ] οσσίηρ αὐδθιιρὺ ἴο δηδῖίγβθ {μ6 οσοηίθηίβ. 

Τη {μ6 ἤγβὺ ραγί ὕνχγο οὐἱρῖπαὶ ἀοοαπιθηΐθ ἀγα ᾿ποοιρογαίθα, νἱζ. {Π6 
βροομᾷ ομδρίου, 1 ο ἢ ΟΟΟΌΥΒ ἀραίη ἴῃ ΝΘ. νἱ]. 6---78. ; δηὰ ἴν, 8 --- 
νἱ. 18. ΤἸθμοθα ἅγ6 αἰ ραϊβηθα ὈΥ τμ6 86 οὗἩὨ {μ6 ΟἸα] 46 ἀϊα] οί, 
Τῦ Βαβ Ὀθθῃ 1ἱπέοστθα Ττοηλὶ ν. 4. ΌΥ Μονοῖβ 3 {μαῦ ἵν. 8----ν!. 18. 15 {Π6 
ἔγαρτηθηῦ οἵ ἃ ΕἸΒύΟΤΎΥ οοτηροβθᾶ ἴθ ΟΠ θα ΟΥ̓ ἃ σοί θα ρου Ύ οὗ 
ΖοΥΌΡΌΔΡ6Ι, βίηοα {ῃ6 86 οὗ {86 Πγβῦ Ῥϑύβοῃ οοουτβ θγθ. Βαῦ {Π6 
Ῥᾶβθδρ6 8 ποῦ ἃ γα ]α ργοοῦ οὗ {π6 πύου βϑίπρ' δῃὶ ογθιν ὑπ 685 (ΘΟτΆΡ. 
[ ΟΒὨ. ν, 6.): οα {μ6 οοῃύγασυ, {π6 ταϑηΐοη οἵ Αὐἰάχουχϑβθ ἴῃ υἹ. 14, 
ΒΌΡΘΔΚΒ [ῸΓ ὦ ἰαίου ἅππθ. Ἡϑνϑυμῖοκ ὃ 15. Θοταρο]]16α ἰο τοραγὰ νἹ. 14. 
88 δ ἰηἰουροϊαίίοη, δύ ι γάσιν, Ἰοϑὺ τ βου] Ἰηνα]ἀαίθ Ἠ15. υἱοῦ οὗ 
{π6 ρϑηῆθταὶ δαῦμουβηιρ, ΚΙ] 48 διρι γα] δοσοιηΐβ ΤῸΥ {Π6 Πᾶτηθ. 
ΑὙΆΧΘΥΧΘΒ ἴῃ Υἱ. 14. ἃ5. μαυηρ Ὀ66η Δρροπαθα Ὀγ ζΖτα οαὖ οὗ σταί!- 
ὰαθ [ῸΓ {88 ρσγοαΐ ομβ τηδαθ ΟΥ̓͂ ΑΥΆΧΘΥΧΘΒ ἴο π6 ἰθῆρ]6. Υ6 
Ὀοονθ {παὺ 1ὖ σδηποῦ 6 τϑοομοι θα χι (86 Βαρροβιθοι οἵ [86 ὑοῦ 
Ὀαοίηρ 8Π. ΟΥ̓ ΏΘΒ58. 
Τὴ βϑοομᾷ ραγὺ 18 οἴοβϑὶυ οοῃπϑοίρα σι ἐπ6 Πγδύ ὈΥ [Π6 ΘοΙη- 

τηθποΐηρ; Τοσλαΐα ἴῃ Ὑἱ}. 1., Ὀὰὺ ΤΠ6Γ6 8γ6 Ἰηύθυμδ! ἴδαίατθϑ Ὑν 8101} 
ἀϊβιπριβῃ τ. Ι᾿ {Π6 βθοίϊοπ νἱ. 27---ἰχ, 1ὅ., θα Εἰζγα 1568 
{86 βγβὺ ρϑύβοῃ, ἢ6 Β1πη861} νγὰβ {π6 τειίοσ, τ] σοι τᾶν δ6 ἸοἸποα 
186 Ομαϊἄβθ ἀοουχμθηῦ ἴῃ νἱ!. 12---26. ΤῸ 15 ἀοαδύι] μονονοὺ  μϑύμοΥ 
νἱἱ, 1---11. νὰ πύθῃ ὈΥ πὰ. ΤᾺΘ {π|τὰ Ῥούβοι, ποῦ {86 Πγϑύ, 18 
οι Ρ]ογυϑᾶ ἴῃ ἴδ; δηά ἴῃ {Π6 βιχίῃ νϑυβθ, Τῦῆζγδ 15 ΒΡΌοθη οὗ δβ α γϑαάγ 
δογίδο ἐπ ἐπα ἴαιυ 9.066: “Μοδο5, ὨΪΟΝ ΠΟΠΟΥΔΙῪ Δρρο!]αϊΐον. μ6 σουῦ]ὰ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ Βᾶγα Δρρ]164 ἴο μταβ61ἢ,) ΝΟΣ 18 1 γ ΥῪ π|κοὶν μαῦ Β6 ψου]ὰ 
Βαγο συϊίθα ἴπ {86 ἐθαίμ γοσβα ““ ΕῸΥ Τῦζστῳ παᾶ ργοραγθα Β18 μϑατὺ 
ἴο βοαῖς {μ6 ἰὰνν οὗ [πμ6 Τιογτᾷ δηᾶ ἰο ἅο 1ΐ, δῃᾶ ἰο θοῦ ἴῃ [5γ86] βία- 
ταΐα8 δια ἡπαρταοπίβ,, ΤΠ656 γθύβθ8 ΡΥΟΡΔΌΪΥ Ὀθοπρ ἴο {Π6 ΘΟΙΏΆΡΙ]6Υ 
ΟΥ τοάδοίου. Υ̓θα 1ζ61] ἀγριθβ {μαῦ ἴῃ [πΠ6 ἢγβύ βθυθῃ ὑϑ7868 οἵ {Π8 
Βϑύθῃτῃ ομαρίον ΕὔὐΖγα πιιδέ βρθὰκ οὐὨ μἰμμβο] ἴῃ [86 {μ1γ ῬΟγΒοῚ ἡ, μ6 

1 ΤΙη]οϊαηρ, τα. 5, γ7., 8 149. Ρ. 6160. 3 ἈΠ ΊΒοῃς ΤΙ οΥβπσμαηρθη, τι. 5. Ὑ. Ρ. 1, 
8 ἘΠη]6ΙὉ, 11. 1. Ὁ. 298. 4 ἘΠϊη]οΙ, Ρ. 5617. 

,ΟΙ,. 1. ΧΥ 
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Δδβϑϑυΐβ δῦ δ85 πὸ ἰουπάαϊΐοη. Τα ὑθηίῃ ομδρίου 15 ἀου δ ] 88 ἰο 
Δα ουβηρΡ. [Ι͂ὴ 1ὖ ΕὐΖγα 18 βροόκθῃ οὗ ἴθ {π6 {π|τὰ ρϑύβοῃ. [10 νγᾶβ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ τυυϊῦθη ΟΥ̓ Βοτηθ σομίθιρογυάγυ. 

Αὐδοιαρίβ βαᾶνθ Ὁ τηδᾶθ ἰο πϑαύγα 156. 411] βρη ΠΆΠΠΟΥ ᾿Θ]οπρίηρ 
ἴο {818 οἤδηρα οἵἁ ρϑύβοῃ ΟΥ̓ Δρρθδ]τηρ ἰο Θχϑι 68 οὗἁἩ {μ6 βαῖηθ ἴῃ {88 
ῬΓΟΡοίϊοαὶ πυιηρΒ, 85 Ἰὼ ΕΖΟΙ,, 1. 1---ὅ., νἱ. 1., γἱ1. 1. 8. ; «6Γ. Χχ. 1. 
ὅχο. οοιηραγοα τι 7. ὅτο., χΧὶ. 1.» ΧΧΥΙΙ. 1---ὅ., ΧΧΧΊΙ. ]---8. ; Ηοβ. 
ι. 2, 8.. 1. 1, 50 αἷβο ἴῃ Ηρα κΚ δηα 1 8η161. Βαὺ {Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ ἀο685 
ποῦ μο]α ροοἕ, Ὀδοοδαβα {π6 ἰδηραδσα οἵ διβύουτυ 15 απἴοσθηῦ ΤτΌτ {δα 
οὗ ργόρῇθου. ΥὙΥ̓μαῦ νγαϑ8 8] ουγαῦ]6 πα ἀϑὰλ] ἴῃ {π6 Ἰαὐΐου, τχὰβ ποί 
ἐΒογθίουο δρργοργίαίθ ἰο {π6 ἔοστμοσ. ἘΠθηοΘ Ἡ νθυηῖοῖκ ἀββιηθθ. ἃ ἢ 
τοῖα οι οὗ 86 ργόρμϑῦϊο ἀβαρα Ὁ ΕὔΖγὰ, ΒΟ. 15 αἰ ορσούμου ᾿ταρτο- 
4016. Τὸ δρρϑδὶ ἴο ΟὟΣ οὐγῃ ΨΥ ΠΏΡΒ [ῸΓ ᾿ηβύθπορϑ οὗ ἃ βἰ τα] αν οηαίϊαφο 
»ογβοπαγμηι, ἃΒ ΒΙΘΙ]ΠΟὈΙ οὔ ὺ (068 ', 15 4180 Ὀθβιάθ {π6 τπᾶῦῖ. ΒΒΘτὸ 
ἰοτῖοδὶ ἤρυτοβ ἃγ6 οαὖ οἵ ροἷδοθ 1π {πΠ6 οοτηροβιθίοη οὗ ἩΘΌΓΘΥ ΔΉ ΠΔΙ8. 
ὙΠῸ στϑαΐου ραγὺ οἵ [Π6 Βθβοοπα ραᾶγῦ γγὰβ Θοπηροβϑα ὃν Εστὰ. Α αἰνοῦ- 
ΒΥ οἵ δχρυθββίοῃ Ὀθύνγθοῃ 10 ἃπα {μ6 ἢγβὺ αν] ΒΊ0} 18 8190πη6 βυ!ηοϊθηί 
ἴο Βιον ὑπαῦ ἔτα α1α πού ψυϊῦα οὐ ραὺ ἑοροίμου ἐμ 0186. ΤΠὰΒ ἴῃ 
186 ἢγχβύ ραγῦ 1 18 δ νγαυβ ἐδ ἰαιν 97} Μοξβες (111. 2., νι. 18.}); Ἀαΐ ἴῃ (86 
ΒΘΟΟΠά, ἐδ ἰαιυ 9 ἐδ Οοα 9 ἔδαυθῃ ; ἐδιο ἰαιτο5 9.066 Οαοα ; ἐξ φσοπιπιαηά- 
γιθηΐς 9} ἐλ6 1,ογά (αχοθρύ νἱ]. 6.), ((ὐοτηρ. νι]. 11, 12. 14. 21. 2ὅ., χ. 8.) 
Αραῖῃ, (16 παγταύϊνο ἴῃ {μ6 γβί Ῥϑύβοι αἰβιυϊηρ ΙΒ 68 [86 βθοοπᾷ τραχὺ 
ἴγοια {86 ἔγβί. Ἂἂΐς ἐλ λαπᾶ οὶ ἐΐ6 7,.ογά τιν Οὐ τῦα8 προη πιὸ (ΥἹ1. 
28. ΘΟΙΏΡ. γἼ]. 18. 22, 81.): ἐδθ ογο 97) μοὶ αοα τρας προὴ [86 6] 678, 
ζο. (ν. ὅ.})32: 6118 σϑρί168 [ο {8.656 αἰ γϑυβι 1685 ἃ. 6 ̓πβαποϊθπί.3 

᾿ς ΜδηΥ οἰτουχηβίδπορβ πη108 ἰο Βηον, {πῶ {Π6 βᾶπιθ υυυῖίθ Θοτηροβϑά 
ΔῈ Θοταρ"6α {Π6 ὈοοΐκΒ. οὗ ΟἸτοπίοῖθβ ἀπ Εσγα. Ὑ8 Βᾶνθ δἰγθαάν 
βίαἰθά, ᾿π4664, ὑμαῦ [Π6Υ ΤΟΥ͂Θ. ΟΥΡΊΏΔΙΥ ραγίβ οἵ {86 βαηθ πἰβίοτιοαὶ 
ὙοΥκ, {6 ΠΟ Ιηρ᾽ αὐ {Π6 οἤϊο ροϊηῦβ οὗ δημίου Ὀούσναθῃ {Π6 πὰ. 

ΤῊΘ ρθηθταὶ τυΘΏΉ 67 οἵὗὁἨ ὈΟΓᾺ 18 {Π6 βᾶηθ. ΤΉΏΘΓΘ 15. ἃ ρυβα!θοίϊοη 
ἔοσ δοιαρηδίίοῃ, [ῸΓ σϑηθδίοριοδὶ τοριβύθγβ ἀηα ΡΌΡ]1Ο ἀοσυμηθηίθ. Α 
ΒΥ Του 1041 ομαγδοῦθ 180 ἈΡΡΘΔΙΒ; Ὑ816 νγα τηϑοὺ ταῦ {86 
ΒΆτη6 ἔϑνουχιίθ ΘΧΡΡΓ ΒΒΊΟη8. ΤῊ1Β 18. ΘΕρΡΘΟΙΔΠΥ ΘΧθιαρ ΠΠ6α ἴῃ ΟΠ ΔΡ. 
ι.., 11., ἵν. 1---7., νἱ. 16---.-22,χ, Αρατύ το 2 ΟἸτοη. χχχνΐ. 22, 28., 
Ὁ ΔΙΟῊ 15 δἰπχοδῦ Ἰἀθηῦοα! πιὰ Εὐστα 1, 1--- ὃ., γγχὸ τηθοὺ ὙΠ ἐο ΟΠ} 67 
δεγηξ-οεγίησε ἐμογθοη αϑ 1 ἐ5 τογτέξοη ἐπὶ ἐδ ἰαιν 9" 470565 (Εἰξτα 111. 2.γ: 
σοΙΡΑγΘ 1 ΟἸτοη. χυὶ. 40. Α βγοῦν Ργᾶ56 8150 ΟΣ ἴῃ ΕὐΖγα 11]. 
3.: σοΙραγΘ 2 ΟΒτΌη. χὶ. 11, 7͵ηὴαὲ ιυἱϊήησίψ οἠξεγοά ἃ ἔγεο-ιοϊ 
οβογίηφ μρπίο ἐδ 1,ογὰ (ΕΖτα 11ῖ, ὅ.}: ΘοΙηραγθ 1 ἤτοη. χχῖχ. δ. ὅτο., 
9. 14. 17. ; Ν θα. χὶ, 2. 700 εθὲ ζογιοατά ἐδ τοογᾷ, δο, (ΕἰΖτα 1. 8.): 
ΘΟΙΏΡ66 1 ΟΒτοη. Χχἕ. 4, ὅθ... Α{Π{Ππ2: ἐδ ογαϊπαποο 956: Παυϊά (ΕἰΖτα 
11... 10.) : δσοαραγο 2 ἤτομ. χχῖχ. 27. δηα θἰβθσπθτθ. ΤΣ Ὺ ἐς φοοά, 
7οΥ ᾿ὶβ πιογον οηπαμγοίϊ, 07 ου9} (Τὔξτα 11. 11.}: οοιηραγθ 1 Οβχοη. χυἱ. 
41., 2 ΟἸτομ. νυ. 18., ἃπα βἰβθύσιθσθ, δϑλομέθα αἰομά τοἰξᾷ γον (ΕΖτα 
11, 12.) : ΘοΙάρασα 1 ΟΒγοη. χν. 16. ΤὴΘ νοῦ ἰγδηβιαίθα ἐο ἴαν ἐλ 
οιιιάαξίοπ 96 (ΕτΖτα 111. 11.}: οοτήραγο 2 ΟἜγοη. 11, 8. ΤῊ ρῆγαβθ 
ΤΟ μἀοσθα αγὰν οὐ (στα 111. 13.}: ὀομυραγο 2 Οἤγοη. χχυὶ, 15. 45 

1 Τῃ Κηίοῖ Ογοϊορεάϊα, τί. ΕΖγδ. 
3 δε θὲ Ὑοἰίο, Εϊη]οἱτ, τι. 5, γγ. Ρ. 389. 3 Ἐπη]οἱΐδ, Ρ. 5618. 
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οπθ τπᾶπὶ (ΕἸΖτα 111. 1., ΝΠ οτα. ψ111. 1.}: ὀΘοάρατα 2 ΟἜγοη. ν. 18. 566 
αἶδο ΕὔὐΖτα 11. θά., 11. 9., νἱ. 20.] ᾿ 

Α5 8 ροοᾶ ρετγί οὗὨ {π6ὸ Ὀοοΐκς ῥῬγοοθοαθα ἔγοτα Εἰζγὰ Βἰτηβο], δηθὰ 
οὐμϑὺ ρογοηϑ, ΒΌοἢ 48 {86 θη ΟΠαρύθυ, ἔτοπλ ῬΘΥΒΟῚΒ ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΓΑΥΥ 
νὴ (86 ονοπίβ παγγαίθα, Π6Υ6 15 πὸ στουπα ἔῸσ πηραρηῖηρ {π6 οΥ6- 
“ΡΠ οὗ {86 τ μοῖθ. ΤῊΘ ΟἸΪΥ τηοάθυμ ὙΥ 6 γΟ ᾿δ8 νϑῃξυγϑα ἴο 
τη8 6 8ὴ. Οβ͵θοϊοῃι ἰο {86 ὑγαβύν γι! η6 88 οὐ {π6 δοοοιηΐβ 18 ΖΈΏΖ, 
ὙΠῸ ᾿τηαρίποβ {μας [86 παιγαΐῖνα ἴὴ π6 ἤγβδυ ομδρίοῦ 185 δὴ οχίγαοῦ 
ἔγοια ΕΖγα ν. 18---16. ἀπά νἱ. 85----ὅ. ; δηα {πᾶὺ [Π6 πατΩ 6Υ8 ἴὰ 1. 9--- 
11. οὗἨ {Π6 σο]άᾷ δηᾶ 5: Π νοῦ γθ585615 θϑϊοηρίηρ ἰο {π6 Βοιιδ6 οὗ [86 Ἰωογὰ 
α1΄6 δχαρρογαίεα. ϑατγοὶν {Ππ686 ΔΓΘ ΤΟ Γ6 ΔΕ ΙΓΓΑΥῪ οΟη]θοίαγοϑ τι - 
οαἱ ἔουπαδίϊοη. ΝΟΥ 15 ἐμ6 δββουθίοῃ οὗ ὑπ βᾶτὴθ οὐὔἱδο τ βρθοίηρ' 
{π6 Ἰτργο ΘΔ ὈΠτΥ οὗ ΤῦΖτγα ροϊηρ' ᾿κΐο ὑπ6 σμδιρο. οἵἉ «ομδηδη [δ6 808 
οἵ ἘΠ]ΠΙΑΒΒ1Ρ, ΔΙ πουρῊ ὑμαὺ Πρ ῥγιθδὺ ᾿νϑᾶ Ἰἰοπρ' δον Νϑῃθιοῖδῃ 
(ζει χ. 6... οὐ Δ Θομβθαῦθηοθ, Ὀθοδιιβ6 1 ῬΓΘΒΌΆΡΡΟΒΘΒ {παὖ  ομϑηϑῃ 
γγαβ ἐλ λέρἢ ργέορέ οὗἉ ὑπαῦ γιϑτηθ, μου 8 ἢ6 ΤΔΥ ἤδνθ Ῥ66ῃ 8 βοη οὗ 
{86 ἘΠΙΑΒΒΙΌ Βροῖκθη οἵ ἴῃ Νϑθπ δῇ χα, 7. 

ΤῈΘ ονθηΐβ παιταΐθα ἴῃ {Π6 ῬΟΟΪΚ ΟΟΟΌΡΥ ἃ ροτϊοᾶ οὗ δρουῦ βονυθηΐυ- 
ΠΪῺΘ ὙΘΆΥ8.---Π 07 [86 ΤΟΙΡῊΒ Οἵ ΟΥ̓ΤΊΙΒ Β6Ύ 6 6818, (ΔΙΆ Υ 5685 (0616 
ΑἸΒΑΒΌΘΙΈΒ ἴν. 6.) Βθύθῃ γϑᾶγβ ἔγσο τηοπίῃ8, ϑτηθγα!β (041164 ΑὐὙΆΧΘΥΧΘΒ 
1νγ. 7.) βθυθῃ τροπίμβ, ᾿αυῖαβ Η γβίαβρθβ {πἰσύγ-ϑῖχ γ 6878, ΑΥΤΆΧΘΥΧΘΒ 
Τιοηρίτιδπαβ (πὰ {16 οἰραι γϑᾶν οὗ σμο86 τϑῖρῃ {π6 Ὑϑοοσα ὁ68568) 
ἐνγθηΐυ -ῖπθ γϑαῖβ (ἀπο παρ᾽ {86 νγθηΐυ το γΘ 8 8 οἵὁ ΣΧ ΘΥΧΘΟΒΈ τοῖρι 
ῬΓθοθαϊηρ, ΜΏΙΘΝ 18 Ῥαββθα οὐοσ ἴῃ ΕἾΖΓΑ), διμοιιύϊηρ' [ο ΘΙΡΏΡΥ ὙΘΆΓΒ. 
ΠΟ Ῥοοΐς μ85 πὸ τηϑυϊκθα οοποίαβίοῃ, βθοϑαβθ 1ὖ ΟΥἹΙΡΊΠΘΙΪΥ Τουπχβα {Π68 
Πγβὺ ραγὲ οὗ {μ6 ῬοὸΚ οὗ Νοβοηλίδῃ, ποῦ θϑοδῦβθ {8 βἰ γα] αν οὗ 
{ποῖ σοπίρηΐβ οααβθα ὑπο ἰο Ὀ6 ρ]αορα ἰορδίμαοχ. 

Τη Φυβίη Μαγίγεβ Πιδίορια τὰ Τύυρθο {Π6 «67, ἃ ΤΘΙΩΔΙ ΚΘΌΪΘ 
Ρᾶββαρϑ οσσυ 8 Τοϑρθοίϊηρ' [86 ὑγρῖοα] πηρογῦ οὗἉ {86 ῥαββϑονϑύ. ΕὐΖγὰ 15 
οἰἰβᾷ 85 δα ἀγθδβίπρ' {88 Ῥβορὶθ Ὀθίοσθ {π6 οϑθγαίίΐοπ οἵὁἨ {6 Ῥαββουθυ, 
Δα Θχρουπάϊηρ' ἰο {πθηὰ {86 τυ βίοθγυ οἵ 10 88 οἰθαυ]ν γοἰδίϊηρ' ἰο (γῖϑύ: 
“ἀϑπ σοποϊαδτπρ {παῦ αὖ 8ῃ ΘαΥ]Υ ἀδίο {6 ὑγοσαβ Ἴ6Υ6 Θχρυπρθα ἔγΌΤΩ 
{π6 Ηθῦτον οορίθβ Ὀγ [μ6 768. ΤῊΘ ρᾶββαρθ 18 0818: ““ Απά Τὐζγα βαιά 
ἴο {π6 ρθορίθ, ΤῊΪΒ ῬΆΒΒΟΥΘΙ 15 ΟἿ Βανιοι ἃ πα οἱ Ταπρθ, Απα 1 γθ 
ππαογβίδηα, δηᾷ 10 δηΐου πο γοὺῦ Βαατ {μα νγο ἃτϑ ἀρουΐ ἴο πυχῃ Ὁ ]6 
Ηΐπὰ ἴῃ {π6 εἰρῃ, δπᾶ δον 0815 588}} ἐγαβῦ ἴῃ Βῖτα, {818 ρίδοθ 8}}8}} ποῖ 
6 τηωδᾶθ ἀδββοϊαΐθ Ὁ δυϑῖ, βϑῖ {86 Τμοτα οἵὗὁἨἁ Βοβί8. Βαῦ 1 γε ψ1}} 
πού Ὀο]ΐονα οὐ ᾿ἴπὶ ΠΟΥ πθαῦ [15 ρυθδοβίπρ, γ6 8848}} Ὀ6 ἃ ἰδ ρβηρ- 
βίοοϊκ ἰο {π6 (ἀϑμι1168.32 ΤῊΐΒ ρϑββαᾶρθ, Ὑ ΙΟΝ εἶ 5.1 7185 850 οὐ ]ο 8 
ἃ5 ὅο ΒΌΡΡροΒβα ἐμπαΐ {μ6 ὃ] δχρυηρθα ἔγοια {16 ΗΘΡΥθυγ, νγαβ τσ θη 
ΌΥ βοῖαθ Ὁ υϊβίίδῃ, δπα ϑαυΐν ροῦ Ἰηΐο οορίθ8 οὗ {πὸ 1, ΧΧ,, σβοΥθ 
16 ἰἴΒ ἰπβοχίοα αὐ ΤὔῦΖτα νἱ. 21. [Ὁ Τσουγβ ἴῃ [μαἰΐη ἴῃ 1 δοίης 3: 

νυαὺ τ βολθ ναχϊαϊΐοη. Πουδί1655 ἰῦ 8 ΠΕΘΥΘΥ ἴῃ {π6 οΥἹρΊηδ) 
Ἡδρτονυ. [Ὁ 18 Το Δ ΚΑ 016 ἐμπαῦ ΠΥ οὐδο βμου]ὰ 8 ἀϊβροββα ἰο 
δάπ 1.5 δαϊποηίλογ. Ὑοῦ ὙΥ μία Κοῖ ὁ ἀμ Δ. ΟἸανκα ὅ σγαβρ αὖ 1, 

1 (ΟΡ. Ζιπεβ Οοὐ οβά θηβεΠ ομθη Ὑοχίγᾶρθ, τι. 5. 7.7 Ρ. 21. θέ 86η4.,. δια ΜΟΥΘΙΒΒ 
Κύβος ΤΠ ουβα μα ρ ῃ, τ. 8. γ7,. ἢ. 17. δὲ 8666. ᾿ Μ-" 

3 Ορρ. ὃγ Οἰΐο, το]. ἐ, Ρ. 11. ρρ. 347, 248. 38 οαϊί. 8. Τηβεπ|, αϊν, ᾿ν, 6, 18, 
4 Οεϊρίη οὗ Ασϊδηΐβιω, ρ. 805. 5. ΤἩιβοοῦζδο οὐ [16 ἘΠποΒα τ βί, Ρ. 88. 
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ΟΗΑΡ, Χ. 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΗΞΜΙΑΗ. 

ΤῊΙΒ Βοος οὗ Νοβοιαΐαμβ βϑασβ (86 {6 ΠΡΟ) "12, ἐδι6 τοογ5. ΟΥ̓ 

ἐγαπβαοίίοπς 0} (Νοβοπιΐαΐι, αὶ ὙΤᾺΒ ΟΠ06 οοπηροίραᾷ τι} ἀπά [Ὀγπλθα 8 

ρατί οἵ Εστα. Ηθπο βοπιθ δηοϊθηῦ Ὑυϊύουβ οΔΠ]6α 10 {Π6 ΒΘοομα ὈΟθΟΚ 

οὗ ἘΖια οὐ Εβᾶταβ ; δῃᾷ δύϑῃ τοραγάθᾷ {παὺ Ἰθαγτιθα βου] 88 {86 

δαΐμου. Α δὴ ἀπκποόνπ {ϊπ|6 1 γὰ8 βοραγαίθα ἔγοτα ΕΖγα, δηα Πδά 

[86 πᾶταθ οὔ Νϑβοιίδῃ ργθῆχϑα το ἴδ, 88 10 μᾶ8 ἴῃ 411 Ηθῦγον Β10]88 

πον. ΤῈ οομίαϊπβ α παύταΐϊνο οὐ ἰσαπβαοίοηβ, ἴῃ  ΙΟΒ ΝΟΒομδ ἢ ὈΟΤΘ 

ἃ Ῥυϊποῖραὶ ρατύ, τοϊαϊνθ ἰο 1μ6 γϑρυ!]άϊηρ οὗ «Θγαβαίθπι πα ΤΘΕΟΥΤΩΒ 

οὗ μα ρβορίβ δοοοιρ βμϑὰ ὃν εἴτα. ὙῈΕῸ ὈοοΙς 15 τηοϑῦ ΘομΥ θα  ΘΕΥ 
αν δα ᾿πΐο {πγθ6 βοοίοηβ, 88 ΓΟ]ΠΟῪΒ :-- 

1. [πὰ [μ6 δγϑὺ Νεβοιοϊδῃ ἀββουῖθθβ 818 οὔοτγίβ ὕο βύγηρίμοη ἐ ογα- 
ΒΘ] Θὰ, δηᾶ {88 ᾿ποχθαβα οὗ 18 ρορυϊαύίοπ, (οΒδρ. 1.--- 11.) 

ΤΙ. Τὰ 186 βοοομά, ἴβοτϑ 15 δὰ δοοουπὺ οἵ [μ8 τὶ ρίουβ Βο  ϑγ 168 

δομααοίοα ὈΥ Εἶτα {88 ρτἰεβῦ, αὖ σβῖοι ΝΆ Θιαῖδἢ ΔΡΡΘΔΙΒ ΤΔΘΓΘΙΥ͂ ἃ8 
Οἶν1] ρονθυπου. (Ομ. γ111.---Χ.) 

ΤΠ. Τὰ {π6 14, να Βαγε ἀιβογθηὺ 1158, δηᾶ ἃ πατταύϊνθ οἵ οὔμιοὺ 

ἀοϊπηρβ οἵ Νομϑιηῖδῃ, 
ΤΉΘβ6 ἀραῖπ τηϑν 6 βυδαινια6α 685 [Ο]]ΟῪΒ :--- 
1. Τὴ ἀδρατίατα οἵ Νομοηιΐα, ΘαρθθαγοΣ ἰοὸ Αὐϑαχοῦχθβ Τ,ΟΠρῚ- 

ταδΠὰ8, ποτα ΘΒ ΌΒΠδΏ, Γαγηἰβμ θα τι ἃ του] οοτηγαϊββίοῃ ἴο στρα] 

1η6 τ 118 οὗ Ψ υαβαίθια, απα μῖ8 ἀυεῖναὶ {πογ6. (1. 11. 1---1].) 
2. Αοοουπ οὗ {μ6 Βυϊάϊηρ' οὗἨ {886 Ὑ18118 δῃᾷ σαύθβ οὗ 186 Οἷὐγ πού- 

τι βίαπάιηρ {π6 ορβίβοϊοβ Ἰῃ οροβθά Ὀγν (6 ϑαμπιδιιίδηβ, (11, 12---20, 

111.----ΨἹ], 4, 
95. ΤΟΥΤῚ οὗ ἔμ 6χῖ]65 ψῇο βσϑὺ τούασπϑᾶ ἔγοτα ΒΘΌΥ]ΟΙ ; ἀπὰ 

Δῃ ϑοοουπύ οὗ οθἰδίάοηβ αὖ {π6 ἰθιαρῖθ. (ὙἹ]. ὅ---78.)» 
4. Αὶ ὔ βοϊϑιωπ τοδᾶϊηρ οὗ [86 αν Ὁ. Εἰζγὰ αὖ {86 ἔδαβὺ οἵἁἨ ὑφ υμδο 685. 

γ11.) 
ὅ.Α βοϊϑιαπ ἔαβί δῃᾷ στϑρϑῃίαποα οὗ 88 ρϑορῖβ; δηᾶ σϑβθῦαὶ οὗ 

[86 οονγθπαηὺ τι Φ μόναι. (ἰχ. χ.) 
θ6.Α4Αα- θὲ οἱ τβοβο ψῆοὸ ἄπνοα αὖ “ δυυβαίομα δηᾷ ἴῃ οἴ σ οἰὔ165:; Τ6- 

οἰθίου ἀπά βαοοβββίου οὗ {π6 ΒΙρἢ ρυϊθβίβ, ομῖϑε Τιθνιῖοβ, πὰ Ῥεϊηοραὶ 

ΒΙηροτβ. (χὶ. Χι!, 1---26.) 
7. ΤΏ ἀοαϊολίοι οὗἩ [886 οἷὐγ ὑγ8115. (11. 27--- 41.) 
8. ΤῊ οογγθοίΐοη οὐ ἄρυβοβ ὉῪ Νεμοιηῖθῃ, π Ο μαᾶ ογθρύ 1 

ἀυτχίηρ 818 ἀῦβοποθ. (Χ 11.) 
ΤῊ ἢγβὺ βοοίζοι ἤτοι 1. 1---υἱᾶ. ὅ. οὐ! ἀθ μην ργοοθθαᾶθα ἔγοπι 6 6- 

τοϊϑ ἢ Βἰτηβ οι ΤῊΪΒ ἈρΡρθαῦβ ἔγοσω {π6 το]δίΐοη οὐ μ18 ἀθϑᾶβ Ὀβῖπρ' ἴῃ 

ἼΠ6 ἢγϑέ Ῥβϑίβοῃ, 88 γ7611 85 οδϑυϊϑίῃ ρῃγαβοβ 8η4 ἔμνουσιῦθ ΘΣΡΓΘΞΒΙΟΙΒ 

ΡΘΟΌ ΑΓ ἰο Εἶπα, Β1ΟΩ ΟσΟΌΓ τηοτα {μαπ ομ66. (11, 8.: ΘΟΠΔΡ. ΥΘΥ. 18,» 

ἃ, 12. στ νἷ. ὅ. ; 1.19. πῖρα 111. 88.; πὶ. 86. ὅσ, νὰ ν. 18.; 

γ. 19. στ νἱ. 14.) ὙΠ {118 18 Θοππροίοα ἃ ρϑηθαορῖοαὶ τϑρ] βίου 

ΜΜΒΙΘΝ Β6 Εἰμαβο]  ἑουπμα πτιτθῃ, νἹῖ, 6---ὐὖϑ. (ο ὈΜ3. ΤῊ βϑοίϊοῃ 

νἱ!. 78., Ὀαρὶπηΐησ ῖθι “ πᾶ γμθη [88 βϑυθηίῃ τηοπίβ ολπιθ," ὅζο. 

ἴο χ. 40., 18 ἀἰδυϊηριβηθα ἔγοτα {π6 ργθοθάϊηρ ἴῃ γατῖοιβ ΜΑΥ8.9 ὮΥ͂ 
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ΤΩΔΉΤΙΟΥ, βύγ]6, ἀἰβαρρθάγϑηοο οὗ Νεθυαῖδῃ ἔτοτα {86 ΤΟγθρτοιπά, δά 
᾿παορα 81] {π6 Ῥϑου λυ! 168 αἰβυϊρ᾽ αἸΒΏϊηρ᾽ {15 υυτῦθυ ὙγΠ]Οἢ ΔΡΡ ΘΑ ἴῃ 
[π6 βυδὺ βουθῃ ομαρίοιβιυ ΤΗΘ ΤΏΔΠΠΟΥ ΟΥ̓ τΥηρ 15 αἰ δγοπῦ; [ῸΥ 
ΘΧΘΠΊΡ]6, Ν ΒΘμ ἰδ} 5 ρούβοι τεοθᾶβθβ, “ ΝΒ ΘταϊΔ ἢ 8108 ἰβ {86 ΤΊν- 
Βῃδίμα " (ν1}. 9., χ. 2.); πιβθγθαβ μ6 18 ββθύμουα βίυ]θα φονθΥΠΟΥ (ν. 
14, 1ὅ., 18.)δ. Τὸ δοοοιτιηῦ ἔου [818 πὶ ΒΌΘΝ ἃ ὙΆΥ 88 70 Θοτηρογύ ψ 1} 
{π6 ΝΟΒΟΙ Δ - Δα πουβῃῖρ οὗ. {π6 Ῥγθβοηῦ βθούΐοῃ, Κι 611 στϑιρδγῖβ, ὑπαῦ 
ΝοΒϑιαῖδῃ Ῥοΐπσ ὦ οἶνὶ ρΟνΘΥΏΟΣ ὍΠΟΥ (86 Ῥουβίδη Κἰηρ' γὰ8 ποῦ 
οοτηροίθης ο οοπᾶποῦ {π6 6οο]οβιδβίϊοαὶ βοϊθυηηϊ165 Ὑ ΒΙΟἢ. ὈΘΙοηρθά ἴο 
{86 ρεϊθδὺ δηᾷᾶ βουῖο ΕὐΖγα, θπῦ οοα] ἃ ΟὨ]Υ ΔΡΡΘΔΥ 1π Βα οτσαϊηδίϊοῃ ἴο 
ἙσΖτα (ὙΠ. 9.), δπα βού 18 568] ἢσϑύ ἐο {π6 δονθηδῃηῦύ (ΧΣ. 1.); δηά, ἐμεῦ 
ΒΘ 15 τηϑυοῖν οδ]οα [86 7) γοπαίλα ἴῃ [18 βθοίζομ, ὑγ}1]8 Ὧ6 ἐβυτηβ 
ΠΪΠΊΒ61 φουθνηον ΘΙΒΟΎΘΥΘ, 15 ποῦ βίσθηρθ ΜΏΘῈ 71 ΘΟΠΒΙΘΥ {μαΐ 
{86 Ἰαύίθυι ΤΑ ΡΟ] Υ ΘΧΡΓΈ5568 ΟΠ ΟΙα] ροβιιοη, ὑπ 6 ἔοσλον Ὀθῖηρ, οη. {Π6. 
ΘΟπέγατΥ, ὑμ6 οΥο14] ἐἐζο οὗ {μ86 ῬΡούβιδῃῃ σονθυμου οὗ ἐὰ666, ὙγΒΙΟᾺ 18 
ΔΡΡσεοργίδίο ἴῃ {πῖ8 οοῖαὶ δοί.} ὙΤῊ]Β ΤΟΡΙΥ 15 Ἰηβαβηοϊθηῦ δπα τπιηβϑθϊ8- 
δοίουυ. Τα ἀἰϊβιϊποῦοι ἄγανσηι Ὀούνγθοῃ {π6 ὑνγο ογ5 15. ΔΥΌ βοῖδ] 
ΔΗ ΔΥΡΙΧΑΙῪ ; Ὑ Ἀ116 {86 ἔοχοθ οὐ [μ6 οὐδὲ ρατύ οἵ {86 δυρυτηθηῦ 1165 
ποῦ 50 ταῦο ἢ ἴῃ ΕἰΖεα ΔΡρΘΑτΙηρ' τηοϑύ ῥχομηποηύ, θαὺ ἴπ {Π 6 ΤΊΘΠΠΘΓ ἴῃ 
Μ Ὠο ΝΟΒοιῖθῃ, {μ6 γοριθβθηαθνο οἵ {μ6 ῬΡουβίδῃ Κιηρ',, ΒΙῃ ΚΘ Ἠ1Β 
ῬΟΙΒοθα τυ, ουθη ὙΒ6Ὲ 1 ΡΡΘαΥΒ ἔγοσα {π6 τϑοοσᾷ 1{56}} δαῦὺ κι ῬΟσΘ 
ὯΟ 1ποοηϑιἀθσαῦ]θ ραγέ ἴῃ {86 το ρου ουθιλ 165 ἀθβου θά, Ὀγ {μ6 
βα6 οὐ ἘΖγα {μ6 ρυϊεϑύ. Τμαὺ Π6 βῃοι]α ΟΟΟΌΡΥ ἃ Βα ογαϊπαίθ ρΟΒ1- 
(οῃ ἰο ΕὔΖτα 18 ποὺ {π6 ροϊπί ; {μαὺ 6 βμου]ᾶ δ ὁποθ αἰτηοβύ ἀἸβᾶρρθαῦ 
15. ΘΟΥΓΘΙΏΪΥ ἃ Οἰγουταβύδηοθ σϑιμδυΚΆ}016, ὙΒΙΟΩ 1Κ 6115 ὙΘΡΙΥ [8118 ἴὸ 
δοοουπΐ ἴοθσ. Ασαΐῃ, [Π8 πϑτηθ8 θΒμόναμ, Αἀομπαῖ, ἘΠΟΝ τη ἃγ6 αδβοά 
ῬΥΟΓ δοθοῦν (υ11.. 1. 6, 8, 9. ὅο, 14. 16. ζχο.); σγογθδβ, δχοθρύ 1. ὄ. 
11., ἦν. 8., ἘΠ]ΟΒΙμι 15 [86 ρῥγϑνα ]τηρ' ποτα τῳ ΝΟΒϑιΐδῃ ; ραγ ]ΟΌ]ΑΥ]Υ 
Οοά 9 ποαυοη. (1. 4., ἃ. 4. 20.) ΕἸ ΌΔΠΥ ᾿πβυβποϊθηῦ 18 Καὶ 615 Τρ] Ὺ 
ΒοΥΟ 8͵5ο, ψ μῖοῖ τοϑοῖΐγθϑ ὑπ6 ναυϊαίϊοη ἴῃ {πΠ6 ἀ86 οἵ [Π686 παπιθ8 ἴπΐο 
{π6 παίαγο οὐὗὁἨ {86 βυθ]θοῦ, Θϑοι Ῥαοΐῃρ' βυϊίοα (ο {88 ἰορῖο ὑγεαϊβα οἵ, 
Αἴἴοῦ βμονίηρ ἐπαῦ ΤΟΝ ίτη 18 οιαρὶουθα ἴῃ 1.----ὐῇ. τηοσα ῃδη ΔΗΥ͂ 
οἴου Ἀρρβι]αῦοῃ, 8 δοοοιιπίβ ἔου ὁ ϑῃονδῃ, Αἀοπαῖ, ἃπᾷ οὔπο ῥγϑάϊ- 
οδΐθβ οἵ Ποϊἐγ ἰπ υἱῖ. 73.--σχ. 40. ΒΥ {μοῖν δἀαρίαίοπ ἰο {π6 ἀ6βουῖρ- 
ἔοη οὗ Ἰτατρίοα! δοίβ, δῃᾷ ὉΥῪ ἱπ ταίίοη οὗ [86 Ἰαηρααρθ οὗ {π6 Ῥοηΐα- 
ἰθῦο δηα Ῥβαΐτη8.2 Βαῦ {86 δαἀτηϊββίοη οἵ Νομθιηῖα ῥσγαγῖηρ αἸογ- 
ΘΙΗΌΥ ἴῃ τοϊαίϊοι ἰο {πμ656 δρρϑ]δίϊοηβ (πὶ ομδρ. 1.) ΤΌτα 88 ῬΓΑΥΘΙΒ 
οὗ ἰῃ6 Τιονυϊνθβ (ΒΡ. 1χ.). σμῖοῖ Κ6}} 18 Θογαρβ! θα ἰοὸ τηδῖκθ, 15 
ϑᾶνογβα ἰο 8158 νίθνυ. [ 15 ὙΒΟΙΥ ΔΥὈΙ ὙΑΥΥῪ [0 ΒΆΡΡοΒθ ὑμαὺ Νεθη δ, 
ἴῃ ἀοβουϊθίπρ ὑπ6 ᾿σαυθῖβ οὗ {π86 Τιϑυῖίοβ ἃηα Π1Β. ΟὟ ΒΌΡΡ] ΔΙ Π8, 
ΒΒου]ᾶ διωρίου ἐπ6 πϑιηθβ οὐ Π ΙΥ αἰ ρου, θθοαῦβα ὑμ6 [μονλῖθ8 
ἅϊ4 ποὺ ξο]ΐονν [86 Ἰαησπαρο οὗ {π6 οἱ ον βδογθᾶ ὈΟΟΚΒ ἀῃᾷ πο τηβο!ῦ 
ἅιϊ4. Γουθι1685 μαᾷ ΝοΒδιαΐδῃ Ὀθαα {π6 παιταίον οὗ Ὀοίμ, [8 ἰ8π- 
σαδρο Οὗ βοί ψου]ᾶ μᾶνα Ὀθθη {Π6 βδᾶπιθ.. ΑἈμπα 1 Π ΘΙΏΡΙΟΥ͂Β ΤΟΓΘ 

βαϊνα 016 ἀρρο]δίϊομβ οἵ Ποῖ ὑγ ἴῃ [86 ο4886. οὗ τϑ!ρίοιιβ δοίβ, ὙΠΥ ἀ068 
Ὧ6 ΘΙΏΡΙΟΥ͂ Φϑβονδα ἀπά οορπαῖθ Ἀρρβ]] ἴϊοηΒ αὖ 811 ἴῃ 818 ἀθβουρίοη 
οὗ οἷν] γηδύίουβ, ἴῃ {π6 γβί βαυθῃ ομδρίθυβ ἢ 

ΤῊΘ νγοτᾶβ Ὁ"2)}, Ὁ], ποδίος, τιῖθγ8, ΟΟΟῸ ἴῃ 11. 10.) ἴγ. 8. 13.. 

1 ἘΠη]εἰππηρ, Ρ. 522, 3 ΤρΙὰ. Ρ. 529. 
τυ ὃ 



694. 7ηἰγοάιοίίοι ἰο ἐδε Οἷα Ζ7εςίαγιοηΐ. 

ν. 7. 17., νἱ. 17., νι, ὅ., ΧΙ. 40., χῖ, 11., θαὺ ποῦ ἴῃ ν111.--π., ὙΒ6ΓΘ 
Γὐδκὶ ὗν, Λεαάς 9} {λο ξαίλογ, ἰΒ [8 Θογτθϑροηαϊηρ ΘΣΡΎθββιοῃ (Ὑ111. 

᾿.18.). ΤΙ ῖβ οδπποῖ θ8 δοοουπίθα ἴον τη 16} Ὀγ {86 ἀΠογομύ Βα ]θοίβ 
1Ὲ 1.-τνὶὶ, δηα ν111.---π. 

Τὴ ΘομΒοαάΊ6πο6 οὗἉ (Π6 αἰ Έγα πο οὗ βίγ 16 ἴῃ 1.----ὐῇ. πα γ111.---π, 40., 
Βοίῃ Ηδνογηίοῖ ̓  πᾷ ΚΊοίποτεξ οαπαϊάϊν 41|1ὁχ {πιὺ ΝΕβοτηΐδῃ, π1ΠῸ 
στοίθ {μ6 ἔουμαθσ, οουἹᾷ ποὺ Βαανα στϊίθῃ {86 Ἰαὐύο 4150, ἰθανιηρ [1 6}} 

ΔΙομα ἰο Βοϊα {16 ἀπίθμϑθ]θ σίου οὗ ᾿ἀθη θυ ἴῃ Δ Βουβηρ. Βα πθθη 

Ἡ νϑυηῖοἷκ ΒΌρροβοβ ὑπαὶ στα τοί ψ1].----χ.., ὙΠῊ συ ότὰ Κι] οἰποτί 

ΔΟΎΘΕΒ 80 [ἈΓ 88 [0 ΔΒΟΥ͂θ6 ἴΧ. πᾶ χ, (0 ΕἰΖτα, μ6 τηδί πίδ 8 Ποῦ 1Β ὙΘΥΥ͂ 

πΏΡτΟΌ8016. [Γηΐοσηδὶ ϑυϊάθμοθ ἀϊβργουθβ (μ8 14θα. ὙΠῸ βθοίζοῃ ἴῃ 

σαθδέοῃ σου] ποῦ μανα ργοσθααθα οἰΓ8 6 Γ ἔΤομη ΕὐΖΤα ΟΥ̓ ἃ ΘΟΠύΘΙΩΡΟΓΆΤΥ. 

Τὸ ψγὰβ δυϊάβπεν οὐ ἰδίου οτἱρῖπ, 85 1)6 ΥΥ οἰὔβ μα8 βῃονπῆ: πὸ (0 {πὸ 

ἀΥριπηθπΐβ δἀδυοροᾶ οα {π6 οἰμοι βἰθ ὈΥ Κϑὶ] ἀγδὶ] ἕο βθβίκα {86 
ΒέΓΘηρ τ οὗ {π6 οοποϊαβίομ, ΥΥ 6: Ὀ6]16γϑ ὑπαύ γἱῖ. 78----χ, 40. ῥγοοθθᾶρα 
ἔγοτα {π6 ὙΥ ΤΟΥ ΟΥ̓ ΘΟμρΙ 61 οὗ {π6 πΠο]6. ὈοοΪκ --- [86 βᾶτηθ ρϑύβοῃ 
σ0 ρυὺ ΕΖτα πᾶ ΟἸγοπίοῖ68 ἴῃ ἐμοὶ ῥσοβοηὺ βίαίθ, ΤῈ ἔμπα] τὸ- 
ἀδοΐου οὗ (Ἰμγόηῖο]65, Εἰσγα, ἀπᾷ ΝΟμθη ἢ 8 ὁπ6 δηα {π6 58 116. 
ΤΠ δἰθυθηίῃ ὁμαρίου, οοπίαϊπίπρ ἃ 1Ιδὺ οὗ {π6 ᾿ππαριίαμίβ οὗ 6γὰ- 

βΐθιη, ἰβ οοπηῃθοίθα ψΒ νἱϊ. ὅ., θά ψὰβ φῬτοθαθῖν πυτίθῃ ὈΥ͂ 
Νεομβοιΐδῃ Εἰ. Οπ {16 οἴμοὺ πη, χὶϊ. 1---26, 15. ὙΘΥΥ ἸΟΟΒΘΙΥ͂ 
Ἰοϊηθα ἰο ψιβαῦ ργβοθᾶθθ. [Ὁ ρίνββ ἃ 118ὺ οἵ γυυθδίβ δῃᾷ [μουῖΐθδ, 

γοδομίηρσ ἄοψη το 984Δ ἀπε {π6 ΒΡ ρυϊθβῦ, ὙΠῸ γγχ88 ΘΟὨ ΘΙΩΡΟΓΑΙΎ 1} 
ΑἸοχαπᾶον {π6 ατοαΐ (10, 11.), 88 ᾶθ θθϑη ᾿ῃξδγτθα ἔγοπὶ ἢ Οβθρ 8. 
(Απᾶᾳᾳ. χὶ. 7, 8.) ΤΙΒ τηρπίϊοη οἵ 6 άσα μα8 Οοοδβι θα τλπο} 
ῬΘΓΡΙΘΧΙΥ ἰο {πο886 τὮῆο ΒοΙ ἃ μαὉ Νοβοιλῖαμ πψτούθ {86 ϑηθγθ ὈΟΟΚ, ΟΥ̓ 
Θνθῃ {ῃ15 βεούίΐοῃ. Εδθποθ ψαυΐουῦβ αΥ8 Οἵ δβοδρίπρ ἔγοτα {π6 4ΠΠ|- 
οὐ] Υ πᾶν Ῥθθη ἀδυιβθᾶ, Ὑηαηρα ἀπα Βδιηθδ οι Θοπ]θούαχϑα ὑπαΐ {π6 
ΤΟ. δηᾶ 110} νϑῦβθ5 816 ἰαίθσ δι] 0η8 ἰο ἐμ6 ὑδχύ, μανῖπρ θ66η οΥἹ- 
ΘἼΠΑΙΠΥ ἃ τηδΥρῖη8] δηποίαοη. ΤῊΪΒ, ΠΟυΤΘΥΘΙ,, 18 ἈΡΟΙΓασυ. ΟΥ̓ΠΘΥΒ 
88 Ηἄνϑυῃῖοκ, δηᾷ δου μἴτα [61], δἰξοταρύ ἰο βίον {παύ 10 18 }υβύ ρο5- 
ΒΙ016 {παι ΝοΒοιδῃ πψτοίθ ἐχθ56 νϑυβθβ, 1 ἢ ᾿νϑα ἰοὸ 6 δὴ ο]α πηδῃ, 
50 88 ἴο 566 {πΠ8 γοαῦ Β.0. 870, πα 16 Φ«4Ἃ4Ἃπ8 δα μ6η θηπέογθα 05. Ἀϊ8 
οδίοθ δπᾶ δδοσνψαγαβ ἈΠ] 10 ἕοσῦ δθουῦ ἔου τ Ὑθδγ8, .6. {1} Β.0. 8582, 
ΑΙΙ {18 18. ἴοο ργθοαγῦίουβ δηᾷ σοπ͵ϑούπσγαὶ ἴο ἈρΡρθαυ ἴῃ δὴν ἀθρτθ6 
ῬτοῦΔ16. [ἢ δἀαϊτίοι ἰο ΒΌ ἢ τιθί μοᾶ8 οὗ δβοδρίπρ πότα {π6 αἰ βου] γ, 
ΚΙοϊποτύ πα Κὰ οἱ] πᾶνο αἰοιιρίβα ἰο βῃον {μαῦ {π6 δοοουηῦ οὗ «[ο86- 
ΡΒ γεβρθοίϊῃρ ΑἸθχαπᾶθν {π6 ταῦ οοταῖπρ [Ὁ «ΘΓ βίο ἡ ΠΘη 
«αἄάδιια νγ8 Εἰσὴ τγὶοβῦ; ἀρουπαβ ἴῃ ἰβίοτιοαὶ δηα ΘὨΤΟΠΟΙΪΟρΊΟδΙ ΘΥΤΌΓΙΒ. 
Βυΐ 10 ἰβ τῶοσο ἰκοὶγ ὑμαῦ «]οβορθαβ Κπον {πΠ6 ἔσταθ οἰγουγαβίδμοθϑ 
τοϑρθοίίηρ {π6 πηθοίϊηρ' οὗὐἨ ΑἸδοχαπᾶθν δῃᾶ «ἀπε, {πᾶπ [Π686. ὕνγο 
οὐἴτο8. Ηδ Πα τασοῖ θοὐθα ορρογίμη 165 ὑμδη {πο γ. Ταῦ ΝΟΒθιηιδἢ 
οοὐἹά ποὺ Βᾶνο ψυϊ θη {818 ραν (χἰ. 1---26.}, ἀρρϑδῦβ ἔγοτη {μ6 261} 
ψοῖβα, ΠΟΥ γγχ Ηπά, “ [ἡ {π6 ἄδγβ οὗ Νοβϑιηῖδῃ {Π6 ρΟνΘΥΠΟΥ, δπα οὗ 
ΕΖγα {π6 ρῥτγὶθθί, {μ8 βουῦῖθ6,᾽ ψογαᾶβ ψβῖοι οου]α ΒΑΤΟΙΥ μΒανο ῥτο- 
οροᾶβα το Νομουλῖδῃ Πἰτηβο, Βαβιθβ, Ὁ 15. ᾿πιργοῦ 80 16 {μαὺ {86 
118ὺ οὗἨὁ {μ6 ὑπγθηΐγ-ῦνγο Ῥρυθϑίβ τ ΒΙΟΝ ἈρΡΘΑΓΒ ἴῃ [886 ὈΟΟΙ {Πγ66 {1π|68, 
γὶΖ, χ. 2- 8.; χὶϊ, 1-7. ; χ, 12---21., 680} {1π6 τινα Ἰταρογίδηῦ 

1 ἘΠΉ]οΪ, 11. 1. Ρ. 806. ᾿ ἬΝ 
2 Τὴ ἴ86 Τ)ογρϑῖ. [Π60], ΒοΙστ. Ὁ. 800, σέ δέσᾳ. 3 ἙΠη]οϊταηρ, Ρ. 292. 
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νυϊδίϊομθ, ρσοοθοᾶοα ἔγοσα Νομθπῖαμ. ΤῊΙΒ 15 ΒρθοΙ ΠΥ ἈΠ]ΙΚΟΙΥ ἴῃ 
Ομαρίου χὶϊ.. Βοτα {86 115ὺ 158. ρίνϑῃ ὑγ106 1 δἰπιοβύ Ἰτωτηθαϊαΐθ β6- 
οοβϑίοθ. Μογνϑᾶ ΒΥ {μ686 οοπβιαθγϑίίοηβ, ΝΕ ρϑβΌδοαΙ τθβοσΐβ, ὙΠᾺ 
οὐμουβ, ἰο 188 Βυροίμοβῖβ οὗ ἱπίουροϊδύίομ, ἀπα 15 ᾿πο]1πθα ἴο [ὉΠΟῪ 
γα ηρΟΓ 5 ἴῃ Βαρροβίηρ' γοσβῈ8 10, 1]. δπᾶ 22, 28. 0 δᾶγθ ῥτο- 
οροάρα ἔσοτα {86 βᾶωθ βαυθ. Βυΐ ΨΥ βῃου!α ποῖ ἐΐα δηξῖγ6 86οΐϊοη, 
06 δββὶρηιϑα ἰο δποίμον δ8π Ναμοταϊδῃ ἢ 6 δβουῖθδ 1ὖ 81] [ο ἃ Ἰαΐο 
Δα ΠΟΥ. 

ΤΠ6 ρογίϊοι ἴπ χἰ!, 21---48. ΔΡΡΘα15 ἴο ᾶνα Ὀθθη πυιίθη ΡΥ ΝΟΠ6- 
τηΐϊδῃ βοῦς, Τὺ οοπίαϊηβ 8η δοοουπὺ οὗ {μ6 ἀοαϊοαίίοῃ οὗ {86 ν18]], 
δηα βοϑιὴϑ ουξ οὗἉ 185 ῬΤΟΡΘΥ͂ Ροἶδοθ ; ἃ5 10 Ὀ6]οηρΒ 10 υἱῖ. 1---4,, ΠΘΥΘ 
{86 οοταρ! οὐΐοῃ οὗὨ {Π6 γ78]] 15 τηθῃθοημθά. Πθηοδ 10 ΤΌΓΤῚΒ {Π|6 ῬΧΌΡΘΙ 
ΘΟ αβίοη οἵ {μ6 ρογίοῃ 1.--- ἢ. ὅ., ΜΒΙΟ. τγὰ8 οοιηροβοα Ὁ. Νομθ- 
ταῖδ πιτηβοῖ ἡ 

Αραΐη, χἱ!, 44----πΊ, 8. γγὰβ πού πυϊίθη Ὁ Νοϑηλδῃ, θαῦ ΔΡΡΘΆΙΒ 
ἴο Βανα ργοσθθαβα ἔγοτα {ῃ6 ΘΟΤΡΙ]6Γ οὐ γθαδοίου οἵ {86 θῃηὐτθ θοΟΚ. 
Τηΐοσμδὶ ουϊάθπορ, Θβρθοῖδ!ν {π6 47} γουβθ, ΒΟ Β {πα [86 ντῖίου νϑα 
ΘΟΙΒΙἀΟΥΔΌΙΪΥ δον ΝΟΒϑιηϊδῃ μϊτηβοῖῖ, 10 νγὰ8 ᾿ηβουίβα πιβουῦ ἀουσδέ 
σ {μ6 ομ͵]οοῦ οὗ Πρ ἊΡ {π6 ταϑιλοὶτβ τυ θη ΡΥ ΝΟΒΘΠΔΕ ; 
ΒΙΠ66 ΧΙ. 4. ἰο {816 6πα ρῥγοσθϑαρα βοχῃ {86 Ἰαὐΐου. β 

ΤῈ ἔμοβα οὐβουνδίίομβ Ὀ6 οογγϑοῖ, [Ὡ6 ψψουΐς ἴῃ 18 ργθϑθηῦ ἔοστη Ἃἀἱὰ 
ποῦ οοὴθ ἴτοσα {π6 παπᾶ οἵ Νϑῆθημαῃ. Νοίοοθβ οὗ πηρογίδηΐ ἰγβη8- 
ϑοίϊομιβ νει ύθη ὈΥ ἴση μᾶγθ Ὀθ6Π ἸΑΥΡΘΙΥ πι86α ἴπ ΘΟΙΩΡΙ]ΠΙηρ᾽ τὖ : [86 
τοάδούου Ὠῖτη56}} βαρ] μχοηθα ἀπα δυγδηρϑα {Ποτὰ. 
Υ6 Πᾶνϑ δΙγθδαάυ βθθη {μπαὺ ΝοΠθιαϊδ γγὰ8. οποα ἱποογροταίβα τ] 

ἘΣ Ζγα 88. ὁη6 Ροοϊ. ΤῊΘ ὑνοὸ ψογ αὖ ἢχβύ σοπηθοίθα, ΤῊ]Β 15 ἃ ΒΙΤΌΠρ' 
Ργθθαμιρίίοι δὖ Ἰθαβῦ ὑμαὺ {πον γοτθ τυϊίθη ὈΥ ὁπ6 ἃμπα ᾧῃ8 βατὴηθ 
Ῥϑίβοθ. [Ὁ μᾶβ αἰδὸ ββθῃ βίαϊβα μα ΕἰΖστα σσὰϑ οὔθ ἃ ραχΐ οὗἉ {Π0 
ΟἸτοπίοῖθβ, {πμ6 {π᾿τὰ ἀπά Ἰαβὺ ρατί, ὑπΠ6 (ΒτΌΠΙΟΙ 68. ἔοσπηηρ' {Π6 Πγϑύ 

. πᾷ Ββοοοπᾷ ρατίβ οὗ [86 σψτουκ. Τὴ ταϑηποῦ, βίν]6, ἀϊοίίοῃ, δηα ἴοπ8 
οὗὨ 186 ῆχοο, ἴῃ δἀαϊίίοη ἴο οὐμοὺ Θοπβι ἀθυδίϊοηβ, δῖ 6 Βιρ Ϊγ πα νοῦγα Ὁ ]6 
ἰο {π|8 Θοποϊαβίοθ. ΤΥ ᾿θὰχ {Π6 ἸΊΡΥ 688 οἵ [Π6 Βᾶχὴθ 1 ΘυἹ168] ῬΘΥΒΟῚ 
ΟΥ' ΘΟΙΡ116Γ. 

Βαυΐ ΚαοΙ οδ]θβοίβ ἰο {Π15 νον, τιδϊηἰαιτηο ὑπαξ οϑοῦ 88 αὖ Ητβύ ἃ 
βθραγαῖθ σοῦκ, Εσεα Ἀ1Π1561 Βανίηρ πυϊ θα ὑπ6 ΟἸτοπίο165 ἀπά {ἢ 6 
ῬοοΙΪς ΙΟΩ Ῥθαγ5 [15 πϑῖηθ6, τ 1160 ΝΟΒοηῖδῃ ΟοΙηροβθα {Ππ6 ΒΙΒίΟΥΥ 
οα}Π64 αἴλοσ τη. δ ΥΥ̓ οὐΐβ 15. ]5οὸ ἀ:βι πο ηθα ἴο ᾿ἀθη ἔν {Π6 σΟΙΏΡΙ6Υ 
οὗ 186 ῬοοΚ οἵ ΕΖτα διᾷ Νεβοιαῖδῃ. 4.8 ἴο 1Κ61}}8 βίαυθιμλθηΐβ 1 ΥΘΡΙΥ͂ 
ἰο {86 υαπϊίρα Δα ουβμῖρ οὗ {π6 {ὰγθθ, {86 0 ἃγ6 80 βρη! ηοδηΐ 88 0 
081] [Ὁ πὸ τϑιλακϑ οα {μ6 Οἶμοῖ βἰάθβ, ἼΉΘΥ τδὺ 6 Βαΐβὶυ Ἰϑ 1ῃ 
Τ8μ6 1 οὐ Θ ΚΠ 6885. [6 ΥΥ οὐΐθ᾽Β ἃ. 6 τῶοσθ ψοσίῃγυ οὗ αὐὐοθηθίοη. Βυΐῦ 
ἸΘῪ ἃ ἀϊγθοίθα δραϊπβύ (86 ρϑου] δ 168 οἵ Εὐγα] 8 ΒΥΡο 6818, 
ΜΓ ὨΙΟ αὐδοιρίβ ἰο ἀθῆπο {86 το μοᾶ ἴθ τ ΒΟ {πΠ6 σογαριον οὗἨ [τα 
αηαἃ ΝΟΒΘηλϊδἢ ργοσΘΘαβα, 

Μοτο τϑοθηῦν ΝΕ ΙΒΌΔΟἢ ὃ 65 σοηίαπαοά, ὑμαὺ {μου αἸα ποῦ ῥτχο- 
οοοϑα ἔτομι {Π6 βϑᾶτηβ ρϑύβοῆῦ. ΑἸΟΥ οπάθανουσηρ ἰοὸ τηγα!ααία {Π6 
οοπδίἀογαίίομβ δἀδαορᾶ, ον Ὁγ Βογίποδα, δπα ᾿ηβιϑιηρ ὍΡΟΙ {86 

1 Ατίϊοὶο ΕΖγα δηὰ Νοβοιαίδῃ, ἴῃ Ηοσζορ᾽ 8 ΕΟ οράϊα. 
2. Αγῇοὶο Ταγίαβ, ᾿η Ηογζορ Β ΕΠΟΥΟΙορϑαϊ6. 
8 Τὴ ΗοΥΖορ᾽᾿β ΕΠΟγΟΙ] ΟΡ ϊο, τί. ΕΖτα πηᾶ ΝΕΠοΙηΐΔἢ. 
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6099 ΤΙ͂αϊγοακποξίοη ἕο ἔδε Οἰά “Τεςίαηιοηξ, 

τγογθ αὐ {π6 οπά οὗ Ὁ οπίοϊοβ απᾷ Ὀοριππίηρ οὗἨ ΕἸΖγᾷ 88. ϑυϊάθῃμοθ 
{μαὺ Εἶτα γγαβ ει ΐθη Βοίοτα {π6 ΟΠ γοπίοἶθβ ὈΥ 8ῃ θϑυ]οῦ δαπου ( ΤΉΘΓΘ 
[6 Τϑαβοηβ οα [86 Βαρροδιίίοπ {παὐ {π6 ογέσίπαϊ τογτξ67 Ὠϊπιδο: ἢ Βθραγαϊθα 
186 {μγθα ὈΟΟΚΚ8), {μ6 οὐἶἴο τϑέθυβ, αἴζοσ 6 ΥΥ̓ οἰίβ, ὕο {μ6 ἔδοῦ {μα 

{μ6 Ομ γοπἰβὺ τορϑαΐβ [Π6 οὐἹρίηϑὶ ἀοουταθηΐ, ΕἰΖτα 11.» ἴῃ ΝΒ Θμαῖδ ὙἹ. 

6---73., ποῖτμον δἰτουίηρ' 1Ὁ τὰ 5.0 ἢ ἃ ὙΑΥ͂ 45 [0 τηϑῖκθ 10 ἈΡΡΘΆΓ ἃ ΠΘ 

ἀοουπιθηΐ, ΠΟΙ Βανΐπρ 16 80 ὈΠΙΠΌΓΙΩ 85 0Π6 ταϊσῦ δχρθοῦ ἤποτα {86 

βᾶτηθ δυίμπου ἴῃ ἐπ βϑῖηθ σγουΐς, πᾶ ἃβκβ, ΥΥ μογὸ 1π ἐμ ΟἸγομῖβῦ δ 

νψ6 ἢπᾶ ἃ 5 πη] Θσχϑίαρ]6 οὗ ἃ ἀοσαπιοηύ Ὀαΐησ' δἀορίοα ἀπα πι8θα ἴῃ 

{6 ὑγὰνῦ {μαῦ [86 ὁοιαρηον ἀἸἃ τι Ν ΘΠ. 1.--νῖ, ὃ ΤῊΘ οοπαηθποῖηρ; 
ψοιᾶβ οὐ Νομοιδῃ δηποῦποθ ἃ ΠΘῊῪ ὈΟΟΪς 580 δυἹἀθηῦ]γ {μπᾶ πῸ 

Ἡδῦτον πτῖζον οουἹᾶ μαναὰ ἰακοπ {μθπὶ ταΐο 815 Ὑγουῖς, ΘΒρθοῖ ΠΥ τ Π6 

να ἃθουΐ ἴο ἱπίουροϊαίθ {π6 ἀοουτηθηῦ 50. ἀθδίσπαίθα τι ἃ ῬΘΟΌΠΑΥ 
Ἰηβουοη, 85 {μ6 ΟἸ γομϊβὺ 15 βαϊα ἰο παν ἄομπθ Ὀγ Νϑῆ. ψ111.---π. 
ΤῊ οομπηπιοποίησ' οτάβ οἵ ΝΟ ϑιαῖδῃ ἀγα Ἰηἰοπαβα ἰο βῆον [πᾶῦ {Π6 

ΘοτΆρ ον αὐ {π18 ρίαοθ ἰοοῖκς πυμαῦ μα Ῥθθα τυ θα Ὁ Νοβοιιίαι. ΗΘ 

μα ποὺ ἄοπϑ 8οὸ βϑΐοσθ; δπᾷ ἐμπογοίοσα {860 816 ἴῃ {πὶ} ῬυόΌρϑὺ Ὀ]806. 

Τι ἀϊῆἔουβ 1016 ἴτοτὰ {Π18 ἴο βαὺ νι ΝΈΡΘΙΒΡΔΟΝ Π6Υ τηυδύ Πᾶν 
[ουτηϑᾶ 188 Ὀδρίπηϊηρ οὗ ἃ π6ν7 ὀοοῦ. ΒΘ {86 οὐ βρββῖβ οὗ ἐπ- 

ἐθγγιρίϊπφ ΝΘΒΘια 8 οὐαὶ πυϊεἴπρ' σοπίαϊηθα ἴῃ ΘΠαθύοΥΒ 1.----σι!. πα 
τ χί,, ὈΥ͂ {8π6 ᾿πἰοτοαϊαίίοι οἱ ν]11.--χ, 85 ἱποοῃβιβύθηῦ γι ὕΠπ6 1106 

οὗ ὁπ ψὸ τπηϑαπῦ (0 ρσῖνε Νϑιθιαῖθἢῃ β οὐχ δοσουηΐβ δὖ ΟΠΔΡ. 1. ὅζο, 

ὅτο., 18 δυρατηθηῦ σγουϊα μᾶνγα ἔστ 1 σῇ. 6---78, πα ποῦ ργβοθάρα 
σμαρίου υἷἱῆ. Βαΐ δβ δπ ἰπἰουγαρίίομ μα αἰγοάαψ ἰαΐκοθ ῬΙδοθ ὈΥ͂ 

186 ᾿πβου οι οὗ δὴ Αγὐδιηθθη ἀοοσαῃχοηῦ, ὑπο γ6 νγὰβ ποίμϊηρ' ἈΠ] 1ΚΘΙΥ 

ΟἹ μϑυρίοχίπο ἰπ βαρ ἀρροπάϊηφ ἴο νἱῖ. 6--ἰϑ., ομαρίοιβ νη. ἰχ. 

δηᾶ χ. Βαβιί4θβ, [β6γ8 18 80 ρτοιυπά ἴοσ βαρροβίῃρ' ὑπαῦ ΝΕΒΘΠΛΙΔἢ 
16 ψ μαὺ μ6 πτοίθ οὐ οουιρι]θᾷ ἴπ ὁπ6 οοπηθοίοα ρῖθθθ. δίπουν ατά 

[6 ψυϊνθ οὐ βοραγαίβ τ0 118, δῃᾷ ἰϑᾶνθ βδραγδίθ ρίθοθ. ἀπά ἐῃθγθ 18 ἃ 8 

116 στουπᾷ ἕον {πἰπκίηρ {παῦ (6 οοπατιθποῖπρ ἰουταβ οἵ ΝΘΆ. 1. 
Ἰη ταῦθ ὩΠῪ ἀθϑίσῃ οα [88 ρατῦ οὗὨἨἁ {π6 ΟἸτοπὶβῦ οὐ σθμθσαὶ ΘΟΙΏΡΙΘΡ 

[0 ρἶνα 411 (μαῦ Νοβϑιαία πτοῖθ σοπεϊπιοιιῖν, πιοῦ ἴῃ ῬΊΘΟΘΒ, 
᾿ς Ἀραΐῃ ΝΆΡΘΙΒΌΔΟΙ 858, αὶ τ μαὺ στουπᾶ οου]ᾶ {π6 ΟἸγομϊδί πανὸ 
σίνθα ἐπ ᾿ιδὺ οἵ 186 ᾿πμπαριϊαηΐθ οὐ «ογαβαίοτα. αὔθ ὑμ6. 6Χ116, ἴῃ 

1 ΟἼγοη. ἱκ., βοτα ἰὐ 15 ποῦ ἴῃ 108 ὈΪδοθ, δηά αἷβδὸ ἴὴὼ Νρῆ. Χχὶ., ὑγ 6 Υ6 

τὸ 1β ἀρρτορτίδίθ ὃ ΑΔ {8608 18 πὸ τϑᾶβοῃ ἔου (815 Ῥγοοθάθτο, 6 Θ0ι- 

οἷαάθβ {παῦ Νξῇ. χὶ. 15. πού ἃ ρατύὺ οὗἨἁ {π6 βᾶπιθ σοκΚ ἴο σΒ10 ἢ 

1 ΟἸγομ. ἰχ. Ῥβοηρβ 85 8π ἰπΐδργαι ρουϊοῃ. Ηϑγο {π| οὐἹθῖο Βίτηβο] ἢ 
ΒΌΡΡΙ65 8 δηβυγοῦ. ΤΠ6 δαΐμοῦ οὗ 8 ἸὩγρθ ἃπα ΘΟΙΏΡΥΘΏΘΗΒΙγΘ ὙΓΟΥΪΚ, 
11κὸ {6 ΟἸΒτοηῖοῖοβ, Ἡ ΒΙομ τϑδοθθβ ἰο [86 6Χ}16, Δέον Β8 μδά βού ἀουσῃ 

ἐπ ἐχσῖθοβ οὗ [βυϑ6], δηᾷ Ἰαβύ οἵ 411, ΒΒ δη)αγηΐη πα {88 οῦβο οὗ ὅδα!], 
τηῖρῃῦ μᾶνο ιβμοα ἰο σῖγα ἃ 11ϑὺ οὐ {π6 ἱπμαριύαηΐβ οἵὗὁἨἁ «θυ Βα] θτα, 
ΜΠ Π]Οἢ ὰγ ἴῃ ΒαπἼδταΐῃ, ἀπά βίποθ Β8 μά ποηθ Ὀϑἱοηρίηρ ἴο [6 {πὴ 
ἴμπονο ἀθβουϊθοά, ἱ, 6, 58} 85, Β6 δρρϑπᾶβα ἰμ6 ροβύτοχιθ δύ, Βυΐ 
του] μ6 πᾶνε ἄοπο 80, 8815 ΝΆ ϑίβθδοι, [Ε μ6 ᾿ἰπύθπαβα ἰο τϑργοᾶποθ 

1Π6 βαπι6 118ὺ αὖ 15. ῬΥΌΡΟΥ [τη ἃπᾶ ἴῃ [88 τὶρῃῦ ρίδοο ἢ ΥὙο {πιπκ 
μοί. Βυΐ ΒΌΓΕΙΥ ἴὸ 15 ὉΠΠΚΟΙ͂Υ {παῦ ἴῃ Θοπαρ!]πρ' 80 ἰατρθ ἃ ὍΤΟΥ ὃ8 

ΟΠ τομίοϊοβ, Εἶτα, Ν μθιῖδῃ, {π6 τοάδοίου 84 ομθ οοπδβιβίθηὐ ρίδη ᾿π 

Ηΐ5 τηϊηᾷ : ΟΥ Ῥγοοθβάρᾷ ἴῃ ἀην οἴμαῦ ταϑίμοά ἐμδη ἐπ ρα πρ' οὗ ΡΊ666 

ἴο Ρΐβοο ἴῃ ἃ δοείαϊῃ ὙΔΥ͂ ; ὉΠΟΟΠΟΘγΠΘα δου τορϑυϊοη, ργου!άθα 1 



Οηἡ ἐδ Βοοῖ 907 Ἐξέλον. ὁ ᾿ς 697 

οου]ᾶ βεῦγθ ἔπ6 ρυσροβο οὗ δἰ ποιδαίΐοη. Ηδ [μιὰ8 βἰβθνμοσθ στϑρθαΐθα 
1 ΟἼγτοη. ψἱϊ. 29---40. ἀπά ἰχ. 8ὅ---44,, τ ΠΘΓΘ 411 {86 αἰἴδγθποο οὗ 
ολβα θούνψθθη ἰμαὺ δηᾶ [86 ργθβδθηῦ Ὄχϑιαρ]θ 15 πϑαΐγα θα Ὀγ ἐΐδ ἔηι- 
πιθάϊαίε υἱοξηέψ οἵ ἴπ6 τοροϊοη. Τύ πϑρᾶ ποὺ μ6 δββυχηθα {παῦ τολθῃ 
[π6 οομαρη!ον ἤνϑὺ στοίβ ἐμ 1180, π Ἰηὐθηαθα [0 ρἴνο 10 ἀραϊη. αυΐηρ 
ευγίέίοη, τὸ οποθ, 6 νγὰβ ποῦ Βογαρυϊουβ αρουύ 105 Βδοοπά 1 ΒΟΥ ΟΠ. 

ΤΆ ἰβ ρσόβθδῦ]θ, 88 Εὐγα!α βαρροβββ', {μα (6 ὍοΟ ΚΒ οἵ στα πᾶ 

ΝΟΒΘΙ δῆ τροχὸ βαραταίθα, Ραϑΐογθ βϑὶπρ' τϑοϑῖγβα ἱπίο {πΠ6 οδΠΟη; 

Ῥοοδῦαβο {86 ΠΙβίουυ οὐ ποὺ “6γιβαίθτα ταυϑὺ πᾶν Ὀθθη οἵἁἨἬ βρβοῖαϊὶ 1τη- 
Ροτγίδποβ ἴο {π6 Ἰαΐβι “6078; τ βθγθαβ π6 ὈΟΟΚΘ οὗ βαπιαθ] δηά ΚΊηρΆΒ 
ΒΟΘΙΩΘΩ͂ ἰο Ββυῆοθ [Ὁ ἐμ ιἰϑίουυ οἵ οἷά «υιβαίθια. ΤῊ6 τϑρὶγ οὗ 
ΝΡ Ιβθθ οι ἰο {818 οουἹά 6 Θαβ1]γ ὑυγηθα δ81486 ποτα τῦ αὖ 411} ποϑάξα! 
ἴο ἀο 80. 

ΤῊ6 ἀμ οὗ {π6 ὈοοΟῖκΒ οἵὗἠἨ Εἶστὰ δπᾶὰ Νϑιθηδῃ 15 Βι ἘΠ ἸΘῪ 
αἰϊορίοᾶ, Τῆδ6 Ταϊταπαᾶ, Μαβοσδῇ, {π6 1155 οἵ ΟἹα Τδβίαμηθπ ῬοοΪτβ 
σἴνϑῃ ὈΥ {μ6 ἔδέμουβ οὔ [πμ6 Ομ τιβύώδη οπυγοι, ἐμ6 (ὐοά, ΑἸοχδπασϊηυβ 
θα (οὐ, Ἐτοάουιϊοο- Αὐρτιϑί. οἵ {86 Τ ΧῸΧ,, 081} {ποῖ ὁπ δοοῖ, ἃ8 

Βουίμοαι 2 μ88 ροϊπίθᾷ οαὖν ΤῺΘ Δροούυρβμδὶ θοοίς ὅτ Εἰβάγαβ 4]80 
ΔΡΡΘδτΒ ἴο μᾶνθ ἰουπᾶ {86 ἴπγθθ, ΟΠ ροπι 6168, Εἶτα, ἀπα ΝΟ, 
Ὁπ δα δ5 οπθὶ ἴον δίνουν 2 Οἤγοη. χχχν. δᾶ χχχνυῖ., 811] ΕὔὐΖτα πα {ΠΏ 6 
Ν,6, νἱ!. 78--νῖϊ. 18, ΦὉΠονγ5.8 ΝΕΡΘΙΒΌΔοΙ 5 αὐϊοταρύ ἴο Ἰπνδ!!ἀαίθ 
{8686 Δα Βου 165 15 οἵ πὸ ἔΌγΟΘ. 

ΤΊ 15 πού ϑᾶβυ ἴο δβοουίδϊῃ {μ6 βρβοβ οὗ ἔπταθ σμῖ οι {86 Δατηϊηϊδθίτα- 
ἔοπ οὗ ΝΟΒΘΙΙΔΕ αὖ «] γαβαίθια οοοιρὶθα, ὥοτηθ τθοίζοι 1ὖ δὖ {ἰγίγ -ϑὶχ 
γϑατβ; ὙΈΙΟΝ 18 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴοο Ἰοπσ. Ηδ οὔτηθ Ηγβύ ἰο “ θυ αβαίθτα ἴῃ {86 
201 γϑᾶῦ οὗ Ατίαδχουχϑβ, Β.Ο. 444, ἀπά γϑιηδϊπϑα ὑπουθ ἔνθ ῖνθ ὙΘΔΓΒ. 
(υ. 14.) ΑοοοτάϊπρΙγ, μα τούπσποᾶ ἰο ΒΥ] οη Β. ο. 482. Ηον ἰοηρ 
μ6 βἰαγοϑᾶ ἀραῖπ δὖῦ 6 οουχὶ οὗ Ατϑβχουχθθ 18. ἀποογίδίη (σπ], 6, 7.}: 
ναύ Η νου πος ὁ μ68 Βμόνῃ {μα 10 οου]α ποὺ ᾶνθ 66 η ΔΌΟΥΘ Π1Π6 γ6878, 
Δα ΒΌΡροβθβ ἴῃ ἰο τϑίυσσῃ ἃρουαῦ Β.0. 424. Τὴ6 ἀυταίίοη οἵἉ 15 
Βϑοοπᾶ δατηϊηϊβίγδύϊοη ΡγΟΌΔΌΪΥ Ἰαβίθα δρουύ [θη Ὑθᾶγ8, 1.6. {1} ὑονγαγα 
{86 οἷοβα οὗ [π6 τεῖρῃ οὗ Τϑλασῖαβ Νοίμαβ (Σ11. 22.) ΟΥ Β.0. 418 οὐ 412. 
Φοβορ 8 Βα 05 {μα 6 Ἰνϑᾶ ἰο 6 8ῃ οἷά τῆδῃ (Δηΐαᾳ. ΧΙ. ὅ, θ.). 
ΤΉΩΒ Εἷβ δαἀπϊηϊβίγαίίοι Ἰαβίβα Ῥουμᾶρ5 ἀροαῦ ὑνθηΐγ -[ὉὉΓ οΥ ὑνγθηΐγν- 
ἔνβ γϑατβ. Τ26 ΒΟΟΚ {μαῦ Ὀθᾶγ5 8 πᾶπλ8 νγχὰ8 πού θη, ΟΥ ΤΑΓΠΟΓ 
οοΙΩΡ 1164, {11 (86 {ἴπλ6 οὗὁἨ ΑἸοχαπᾶον {π6 ατθαύ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ. ἘΒΤΗΒΕ. 

ΤῊΒ Βοοϊς οὐ Εββίμον ἀουῖνϑβ 108 πάτα ἔγοση [86 ῬΘύβοι ὙΓΒΟΒ6 ΠΙΒΙΟΓΥ͂ 
ἴϊ γε ποῖρα Πν τϑϊαΐθβι Τύ 18 οδ]θᾶ Ὀγ 1886 “6 νγ8 Δηοσίαΐ Ἐϑ5,λιογ---ἰδε 

νοΐμηιο 9}} Ἐδέμον. ὙΤῊΘ οομίθηίβ Τα  Ὀ6 αἰδίσιθαϊοα τηΐο ὕνῦ0 ΡαΓίδ, 
8.8 ΤΟ]ΠΟὟΤΒ. 

1. (ββοβίομία ἄθβ  ΟΙΚΟοΒ 15186], γο] 1, Ὁ. 259. οὐ 86,6. 
3 Ὁΐο Βαθοβοῦ ἄον ΟΠτοπΐΚ, Ρ. Χχὶὶ, 8. ὅ6ᾳ6 Ζ.Πη7, ἢ. 28. 
4 ἘΠη]οΐΓ. ἴϊ. 1. ΡὈ. 324, 325, 



695,5. 7ιξροϊμοίίοη ἐο ἐδο Οἷα Τεοίαγποηΐ. 

1. ΤΊ ργοιιοίΐοι οὐ Εϊβίμου ; πᾶ {π βουνυῖοα τοπἀογοα ἐπ Ῥογβίδῃ 
Ἰιηρ Ὁγ Μογάθοαϊ, ἴῃ ἀἰβοονουΐηρ ἃ ρἱοῦ ἀραϊηϑῦ Ὠ18 116, (οἰ, 1. 11.) 

11. ΤῊ δαναποοιμοηΐ οὗ Ηδιηδῃ ; 15 6ν1} ἀ 6810 5 ἀρϑιηβύ {Π6 «608, 
Δα {πον δ το ονουῖοσον. (111.---  .) 
ΤΠ βίουυ οὗ [πμ6 ῬοοΚ 18, ὑπαὶ ἃ «[ΘυγΊΒἢ τηδ] (θη, ἘΣΞΙΠΘΥ, ἃ 1ὈβίοΥ- 

ἀασρπίον οὗ Μογάοοαϊ, ἐουπᾶ ἕδνουυ ἴῃ (μ8 ογ68 οὗ {π6 Ῥογβίδῃ Κῖμρ 
ΑΠαβαστιιβ, δέου Β6 μα ἀϊνογορᾶ 15 ααθϑῃ Ὗ ἀϑ!χ, δηα τγχὰβ ϑανδηοθα 
[ο {π6 ἀιρηιΥ οὗ φαθθη. Γ τοϊαῦθβ μον 586 πα Β6ὺ ἀποῖ6 Μογάθοδί 
{τυβίταίοα {μ6 ἄδοτοα νοῦ Ἠδιηδη, ἃ ἑανουτσιία οὗἨ ἐπ6 τηοπαγοῖ, Ὠϑά 
οδίαἰποα [ὸγ [(π6 Ἔχ υραίοη οὗ 811 {πμ6 “6 νὺ8 ἴπ [Π6 ΘΙῚΡΠ6; ΒΟΥ [86 
[βαβί οἵ Ῥαυγίπι τχγαβ ᾿πϑυιψα θα ἴο Θοτητηθηηογαΐο ἐμοὶν ἀθ]σ σΆη06 ; δπα 
ον Μοιάθοδὶ νψἂβ δάναποθα ἰηΐο {86 ρίαοθ οὗ ΗΠδπιδῃ. 

ΤῊΘ βοορθ οὔ [16 ὨΙβίουυ 18. οἰθαυῖν ἴο ἀθβοσῖθθ ὑπ6 μιβίουϊοαὶ οοοῶ- 
ΒΙοῃ δπά οτἱρίη οὗ {μ8 Ῥατγι- ϑθναι. 
ΤῊ ἐταηβδοίζουβ γοοοσαδᾶ ἴῃ [86 ὈοοΪς γοΐαΐθ ἴο [6 ταβ οἵ ΣΧ δυχϑβϑ, 

ΔΟΘΟΙΙΩρ ἰο {π6 οοτοοῦ ορϊπίοη οὗ ϑοασοῦ, Ὀγαβῖαθ, Ῥ ΘΙΗΟΥ, 
Οδσρζου, «ἀ5{, ἘΠΟΒΒοτη, 98ῃπ, ( δβθηΐαβ, Η νθγπιοῖς, ὙΥ μου, Βαῦτα- 
σατίθῃ, δηά Κὶ 61]. ΤῊ 5 ἀργθοβ γι {Π6 βία θιηθηῦ ἴῃ 1, 1.; τμδὲ Π1Β ΘΙΏΡΙΓΘ 
οχίθηοϑᾶ οὰλ [πα το ΕΒ ΒΙορία ; ἀπ οὐμου ιβίουιοαιὶ οἰτουτηβίδῃθϑ 
οομοῦ. ἘΠ6 ομδγδοίου οὐ ΑΒδβαθταβ ἈΡΊΘΘ5. τι ὑπαὺ οἵ {πὸ ὑγτγδηΐ 
ἼΧοΥΧΟΒ, 85 ἀδριοίοα ὈὉγν Ηεγοδοίαβ, «δύῃ, Θίταθο, ζο. ὙὍ6 α6- 
ΒΟΥΙΡἄομΒ ἴῃ {π6 ὈΟΟΙ ἄο ποὺ οοϊποιᾶθ 80 ν76}} οἰῦπου τι 1)41108 
Ἡ γϑίδβρϑβ, [ὉΥ σσμοτα {Πββῃ θυ ἀθοϊα 64, οΥ νι ΑὙΆΧΘΥΧΘΒ μΟΠρΊ Δ Π68, 
ὙΟ 15 ἑανουγοα ὈΥ «“οβοραβ, {πὸ ΤΠ Χ Χ,, δπα {Π6 ΔροοΙΎρΔὶ 8661- 
ἐοπβ ἰο {86 Ῥοοῖκ οἵ Ἐπβύμου, δηᾷ 15 δαορίθα 88 {26 ᾿ῃοηϑυο ἢ οΔ|16α 
Αἰιαβαθταβ ὃν Ῥυίάθαυχ, Η 8.68, δπα οἰ οΥβ. 

Τὴ τοραγᾷ ἰο {Π6 {πη6 ἃπα δαΐμον, ΟΡ ΠΙΟηΒ πᾶν Ῥθθη φΤΘΘΪΥ 
αϊνιο4. Απραρβίπα δηᾷ οἴμουβ γϑίοστϑα {πὸ βοοΚ ἰο ΕὐΖγα; Εἰαβθῖπι8, ίο 
Βοιῃθ Ἰαΐου θαῦ ππκποόνη δαΐμοσ. ὙΤῈῈ Ῥβουᾶο- ῬΠΏΠ]ο ((ὐΒΤοπορταρ18) 
δα ΒΕ. ΑΖαυῖαβ ἐβουρμὶ {παῦ 1 τγὰβ στ ίθῃ αὖ {πΠ6 τθαποϑύ οἵ Μου- 
ἄδοαϊ ὈΥ “οεακίτα {86 Πρ ῥυϊοϑῦ, βοι οἵ «οβῆσδ. ΤῊᾺΘ Ταϊτατ ἃ ΒΒ ρῊ8Β 
10 ἰο {86 τηϑη οὗ {π6 ργοαῦ βυπᾶρόριθ. ΤΉΘβθ, Πούγου υ, ἃΓ6 σταύα! 008 
οοη]δοίασοθ Μίϑην {π1ὴκ ἰμᾶὺ 1ῦ σγὰβ Θοτηροβοα Ὁγ Μογαβθοδὶ, 88 
ΑΡδηθϑσα, ΟἸδθηχοπῦ οὐ ΑἸοχαμασγία, ϑαμοίϊαβ, Ὑγ αἰμου, (ουμαρα, 
ΤΑ 8ΌΕΥ, ---- ΟΥ ΕΥ̓͂ Εἰβίμου ὡπα ῃἴτα οοῃ)οϊη ΠΥ. ὙΠ6 ὈΟΟΚ ἀο65 ποΐ 
ταργαβοηῦ [86 τηδίίου πὶ ΒΌΟΒ ἃ ΠΙρὐ 5 {μῃὺ Μογάβοδὶ νγ88 [ῃ8 πυιίοι,, 
ἐπουρ 6 ΥΥ̓ εὐΐα {1} 80 : ἔοσ {86 Ἰηΐοσθποθ οδπηοῦ γαδύϊν 6 ἀταννα 
ἔγοιῃ οἷ. ἰχ. 20. 238. 82.. Τὰ {86 ἢιβὺ ὑνγο ρίδοθβ {π6 σγβο]6 οοπ- 
ἰοχὺ βῃονβ {πε [86 Ἰδπρτδρο ἄοοθ5 ποὺ τοΐαΐα ἴο {Π6 ὈοοΚ 1561, Ὀαύ ἴο 
[{Π6 οἰτοῦ]αν Ἰούζουβ τ βοῃ Μογάθοδὶ βοηῦ ἰὸ {π6 «6 078 1ῃ 411 {π6 ῥτο- 
σίποοϑ οὐ ἐμ6 Ῥουβίδῃ ΘΏΡΙΓΘ; δηα ἴῃ {πΠ6 {πιτά, ὙΠ6ΙΘ 10 15 βίδίθα {πὲ 
[6 οομαπιδηα οὗ ΕἸΒΙΒΟΙ νγὰβ συ ἴῃ {86 ὈΟΟΙ, {π6 δυΐῃοῦ τ ΓΘ] Ὺ 
τηπηαῦθβ {παῦ 15 παγδίῦνθ γγχὰ8 ἀοιγοα ἤἔοσὰ ἃ ψυϊίθη βου. Α 
τοοοτᾷ οὗ ουθηΐβ οὐἹ]Ἱοᾶ ἐΐε δοοῖ νσὰβ ἴθ οχιβύθμιοθ  ψὨΙΟὮ Ὑϑοοσᾷ ΟΥ 
ἀοοαπχαπῦ 15 ποῦ ΙΔοη 66 τ {π6 Ῥοοῖ οἵ Ἐδέμ. 8 Ἰοοκ ὑροῃ 
{πΠ6 πῖπίῃ οπαρίου ἃ8 αν ἰβπησ Ἰηύου μα! ουϊάθποθ οὔ {πὸ ἔδού, ὑπαῦ {μ6 
ὙΥΙΓΟΙ τγᾶ8 ποὺ Μογάθοδὶ ; ββρθοίδι]υ ἰχ. 19-- - 27. Τύ 15 ΠΟῪ 1ΠΠΡΟΞΒ1016 
ἴο ἀϊδοονοι ἷβ πϑπθ οὐ ργοίββδβίοη. [{ 15 τηδηϊθϑί, Βοσθυοσ, {μαὺ ΒΘ 
Ἰνϑᾶ ἴῃ Ῥοσγβῖα, Ὀθοδβθ 8 Ἀρρ6418 ἴο {μ6 οβγοπίοὶθβ οἵ (Π6 ΚΊηρΒ οὗ 
Μοάϊα δπᾷ Ῥογβία (χ. 2.); ββοδιβθ 8 δα: θ105 δῃ δοσαγαίθ ΚΟ] ΘαρΘ 
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οὐ Βῃυβῆδη πᾶ {86 τοϊδίϊοηβ οὗ {μ6ὸ Ῥϑυβιίδῃ δι ρῖΓθ, ἃ8. Ὑ61] 85 οὗ 
Ῥουβίδῃ οαβίοιηβ ἃηα τηϑΠη618 (4, 1. 10. 14., Π, 8. 1δ. 21., 111..1, 7. 
10. 12. 16., ἴν. ὅ. 11., ν. 9.» νη]. 8. 14., ἴχ. 6---10.}; 116 δ. ρῖο- 
ἴατα οὗἨ {μ6 ῥυϊποῖραὶ ρόγβομδρθβθ, 8πα οαγθ ἃ] ργθβθηϊαίομ οὗὁἨὨἁ ΠΔΙΏ6Β, 
αὐϊεϑὺ 818 πον. ΤΠ Ϊβ 15 Θοπῆτντηθα Ὀγ {π6 ἀῦβθποθ οὗὁἨ ΘυθσῪ τϑίου- 
6Π06 ἴο πᾶ8}} ἀπά «6γαβαίθτα, οὗἉ [86 {μϑοογαίϊο βρισιύ, δπα οσθη οὗ {Π6 
ΤΟΙ Ιρίουβ βἰδηᾶ-ροϊπί, ὙΤΒΘ Ῥγϑοῖβα [τὴ6 ἴῃ ὙΏΙΘΒ Πα ᾿νϑα δηα ττοίθ 
18 τηδίοσ οὗ πποουίαϊπίγ. Ηδνθυπῖοκ, ΥΥ̓ ο][6, μα 1Κ61] ΒΌρροβα {παύ 
Β6 οοπιροββά {π6 ψουΐκ ποῦ Ἰοπρ αἰΐου ὑπ6 ΟΟΟΌΤΥΘΏΟΘΘΒ τοἰαίθα 1 10 
Ἰοοῖς ρίαοθ, ἀατίηρ' {πμ6 οσϊβίθποθ οὗ [86 Ῥϑυβιδῃ θιρΙγΘ, ΡΥΟΘΌΪΥ 1π 
{86 ἴτὴο οὗ Αὐΐαχουχθθ Βαῦ {815 ΔΡΡΘΔΙΒίο τ8 ἴοο ϑαυΐγ. Τμ6 ἰδη- 
σύξρα ροϊπίβ ἰο ἃ Ἰαΐου ρουϊοα πδη {παῦ οἵ ρα δπα Νομθιηῖαθμ. Νού 
ΟἶΪν [88 1ὸ Ῥογβίβυηβ, θα Ἰαίθ ὑγο8, ἔΟΥ Π.Β, δα ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΉΒ, 88 ὩΘΠἼΒ, 
ποδῖο5,1. 8. : ὨΣΠΒ, ἄδογθο, 1. 20. ; ἸΏ3, ραΐαςσο, ἴ, ὅ.:; ΥἿΒ, 3η6 {πθη, 1. 6.: 
ἽὨΞ, σγοιση, '. 11. : ἽΝ, σοηιηιαπαπιθηξ, ἰ. 15. ; Πδὴ, α φαγάθηι, 1. ὅ. : ἼὮ"; 
λοποι, 1. 20, ; δ), γιαγδϊο, 1. 6. ; 31, οἤίδογβ, 1. 8.: ὃν ὩἿ, σοοά ιὐἱέξ, 
ρίδαβ6, 1. 195. Οὐμοῦ ρῥβθποιλθμα μάνα ὈΘ6ΘῚ ΒΌΡΡρΟΒΘα {ο ροϊηΐ ο {Π68 
Ῥουϊοᾷ οὔ 8 Ῥίοϊθυηνβ δῃᾷ ϑϑθαοίαθ Ἰοπρ' ἴδον [6 δυθηΐβ ἴοο ΚΚ Ρἶδοθ. 
Ῥογβίδη ουαβίοτηβ 8186 βαρ] αἰ πϑά ἴῃ 1. 1. 18., γῇ], 8., 8 ἔδοῦ οοπδιβύθηὐ σι τῃ 
{86 οοταροβιθίοι οὗ {π6 ὈΟΟΚ ἴῃ Ῥουβῖα, ργονι θα ἃ Θομβι ἀθΥ  Ὁ]6 βρᾷοθ οἵ 
ὕη6 δα 1ηξουνηθα δθίνγθθη {π6 ονθηΐβ δηα {π6 ψυυϊ του ΒΒ ΟΠ ρθη οτᾶ- 
ἰ1οη.Σ [Ὸ 15 ποῦ 8 βΠοϊοπί τορὶγ θη Ηνου το]. 35 δηα ΟἴΠΘΥΒ ΔΡΤΤΩ, 
{μα {815 οι] πού θ6 γϑυμδυεϑὉ]8 ουθα ἴῃ ἃ ΘΟ ΘΙΏρΟΥΔΥγ, θθοθβ8 ἢ6 
τυτοίθ [ΟΥ̓ ΓΘ Πντηρ' 1η ῬΑΙοΒη6. [πὰ ΔΕ οα86 6 τηπϑύ ἤανα τυ, 
αὖ ᾿ραβῦ ἴῃ ρδτί, ἴογ ὑμοβο ᾿πνίηρ ἴῃ {Π6 Ῥοιβίδη ϑαρῖτθ. [ηαθ66, [10 15 
τηοϑύ ΠΠ|κον ὑμαῦ 6 συοία ἔου ἐμβϑὰ ἴπ (86 ἤγβὺ ᾿πβίδῃοθ, ΤῸ δῇιτω 
{μαὺ Βα σσσοίθ 8016 ]} οὐ ομιθῆν ἴον Ῥαϊθβίϊηϊδῃ εἶν Ὑ8 15. ἃ ΤΩΘΓ6 ἢγρο- 
ἘΠ|6515, δηα ἀο68 ποΐ ἀρτθθ γ76}} νι [86 ΔΌΒ6η06 οὗὨἨ {Π6 Τ6]]ΡΊΟΤΙ5. ΒΡ 
ἴτότα 86 θοοΚ. Αποίμου. σοπβιθυδίοη δανδηοθα ἴῃ ἔμνουτ οὗ 8 ἀαΐθ 
ἃ5 ἰαΐθ ἃ 186 ούὼ οὗἨ {86 ϑϑιθυοιθ, 15 0πη6 βρισιῦ οὗὁἨ ἃ Ὀ]οοα ιγβύυ 
ΤονΘηρ6 δη4 ἸΙονθ οὗ ρουβθουίοη. βθθῃ ἴῃ {π6 θοῦ. ΤῸ {Π18, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, 
τὖ 18 75Ὲ1γΥ ορ]θοίρα ὈὉγ Βεαυτηραγίοπ δὰ Ἡδνογμιοῖ,, ὑμαῦ {π6 δαΐπον 
ΒΙΠΉ561 δηἰουίδιηβ πὸ Βα ἢ βρισιῦ, θὰ ἀσριοβ ῬΘΥΒΟῚΒ ΒΙΤΊΡΙΥ 85 ὑΠ6Ὺ 
αοίρα; δηᾶα ἐμδυθίοσα πὸ Οὐ ΥΙΟῚ. 15 ἔα Ὠ1Βη6α ἰονγαγ 5 ἀθ θυ] Πρ 
{[π6 ἂρ οὗ {86 θοοΚ. ΤΕ σου] 6 ββονγῃ ἐμαΐ {π6 ϑαῦμου μ88 τπὰ- 
Ρατίρα βοιαθίμηρ οὗὨ δὶβ οὐσαι βριστῖῦ ὑο ΕἸΒΙΒου', ἴου δβχϑιηρὶθ, μη 586 
15 ἀθβου θα 845 ποῦ οοπίθηῃίοα τι οπ6 ἀυθηρίηρ' ὉΠΟΥ͂, αὖ δ8 ΟὈὐαΙ ΠΟ; 
ἔγοσῃ {186 Κίηρ' ῬΟΥΤΟΣ ἴο 1πῆϊοὐ ἃ βοοοπα (ΣΧ. 18.). [86 ἀγρυχτηθηῦ οῦ]α 
6 ππαββι]80 16; Ὀσὰΐ 85 Ἰοηρ' ἃΒ {πη18 ὁδῃποῦ μ6 βῆονσῃ, 11 15 Ἰτγϑ θυϑηΐ, 
Απ πηρογίδπ᾽ οομδΙἀογαίίοῃ 1π ἕανοῦῦ οἵ {86 αἴθ ἀδίθ ἀρ βϑδγβ ἴο 8 ἴο 
6 ἀθάμοιθ]β ἔτομι {μ6 αῦβθῃοθ οὐἉ [Π6 τ] ρΊΟυΒ βρισιῦ Ἰὼ {Π6 ττΙ Υ, ΟΥ 
ΤαῦμοΥ {86 ΔΌβθμοθ οὗ ἐΐξβ πιαπὶοεέαξίοη. Ἠδα {86 τυιῦοῦ ᾿νϑα βοοῃ 
δέου {πΠ6 ουθπὶβ παυγαίθα, 10 15 ἱτργο δ 16 {μα μ6 του] πᾶνο οτα οα 
811} ταϑῃύϊοπ οὗ αἸνίπο ργουϊάθποθ δηᾶ {μ86 πϑια οἵ αοἄ ; Ῥαθοᾶθβα {86 
τ Πρίοιιβ ἔθη μα ποὺ 8ὸ ἔν. ἀθρθηθγαίθα διαοηρ' {π6 «ΘΒ. οἂρ- 
{ἶἰνθβ 8 ἀἰὰ πού τϑίσστῃ ἰο ὑπαὶ οσσῃ ἰαπα πιὰ Ζοα  ΔΌΕ6], Εἶτα, 
Δ Νοηθιηϊδῃ. ΑἸ ΟΧ υδοΟΥ ΔΙ ΠΥ να]ᾳ8 15 4180 εὐὐδομβα ἴο ἴδβίϊηρ 
ΡΥ Τυρύπου (νυν. 16.}), Θομγμηρ; (π6 βαηθ {μῖπηρ, ΕΌΥΤΊΒ 816 ἸηϑρΉ]Π66, 

1 566 1) ὙΥοὐἐο᾽8 ἘΠη]οἰτπηρ, Ρ. 297. 3 ἘΠη]οἷ, 11, 1. Ρ. 860, 
8. ἢ. 6 τ] Ἐβίμοτϑο οομητηθηΐ. Ηϊϑύ, οΥἹ, Ὁ. 61.᾿ 
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ἃ 516 Βῖρῃ οὗ ἀβοαγίπρ' βρίτἰξυλὶ Π6 (11. 2.). ΤῈ Ἰοπροῦ {π6 68 
Ἰ:νοᾶ ἴῃ Ῥουβία, βαραγαίβα ἔγοτα ἐμ οὐσῃ ὈγΘί ΓΘ Π, [Π6 ΤΏΟΥΘ ΔΒΒΊτΩ - 
Ιαϊθα σουἹᾶ {μ6 ὺ 6 ο π6 ργϑνδαπο ορίπῖοπβ 8ηαἃ ἀβαρθ8 οὗ {86 
Θδιηρῖτο, Τὸ ἐπεοογαῦίο βριτῖν σοι] Ὀθοοπια 1685 δπα 1688, Ἡθποθ 
γ78 ΒΌΡΡοΒα {μ6 ἴαρβ6 οὗ ἃ δοπβί ἄθσδθϊο ρουϊοᾶ, ἔγοτα {86 πιο οἵ Ἐϑίμον 
πα Μογάβθοαδι {11 ἐμπαῦ οὗ {π6 τπεϊζου, θη ἃ 56η86 οἵ {π6 οἰα «} ον 88 

το ρίου πᾶ αὐἰμομπιθπὺ ὕο {μ6 {μβϑοοσᾶου Βδᾶ βαπκ ἴπ {Π6 τοῖπάβ οἵ 
[86 οἰ] άτγομ δηᾷ ρυαπάομ]ᾶγοθ οὐ {μ6 «6 υγίβῃ οαρίγοβ. Οπ {86 
ὙΒο]6, ἐμογϑίοσβ, {Π 616 15 ΠΟ ΊηΟσα ΠΠΚ γ ἀρ ΤῸ [86 οτρίη οὗ {π6 ὈθΟΚ 

ἀμαη (μαὐ οὗ {μ6 ῬίοΙοταγβ πᾷ βϑιθαοι 8, ὙΒ1οἷ. Θοτωταθηοθα 812 8.0. 
Ὑμοη Μ͵ὸ δομθ [0 βρθᾶκ οἵ {π6 μιἰβίοτϊοδὶ ομαγαοίο οὗ {16 δοοϊς, 

ψΑΥΪΟῸΒ. Οἰγουτηδίθῃοθβθ Ὑ711] ΒΕΥΥΘ 0 ΘΟΥΥΟΡογαΐθ {Π6 ὙἹΘῪ ΠΟΥ͂ δίς 6. 

9 βθρμυβ τοραγἀϑα 10 88 {86 Ἰαἰοδύ οἵ [π6 ὀδποπῖ 8] ὈΟΟΚ5, πὰ τη] 668 

τι ἴὰ 186 οᾶποι, ΜΒΙΟΩ Π6 Ἰοοϊκοᾶ ρομ 85 οοταροἰθά ἴῃ [μ6 τϑῖρη οὗ 

Αὐὐάχουσϑβ. 
ΤῊὴ6 βοῖ ἐμαὲ τπ6 πηι οὗ (οα πανοὺ ὁσοῦτβ ἴῃ Εἰβύμου, ἀηα {παύ 

θοῦ 18. πὸ δ]]υβίοη ἰο {86 βαραοιϊπίθπαϊηρ ρῥτονίἄθποθ οὗ “8βουα 

Διηϊα ἀ 6] νογᾶποθϑ οἵ {π6 7 νυ βῃ ῬΘΟΡΙ6 50 γϑηλαυ κα }]6 δηα βίτιΚιηρ;, 

[με5 Ῥγονϑᾶ ἃ βύυμα ]ΠρΌ]ΟΟΚ ἴο ταᾶηγ. Ὑ παΐίβθνου. θβσρίαπϑίιοῃ οἵ 10 

μὲ οἴοτοα, {π6 τπΐηρ 1861 185 ἀρρατοπί. ΤᾺ δνθηΐβ ἀθβουθθα ἴῃ {6 

Ῥοοῖς αἴ ποὺ Ἰοοκθᾶ αὖ ἴπ ἃ τ σίουβ νον ΕΥ̓ {π6 τυϊίον ἢ ΟΥ̓ Ώ8 ΠδΒ 

ΒΡ  ββϑά αὖ 1ϑαϑὺ [π6 τηδηϊδϑίδίϊομ οὗ ἃ ἐμθοογαῦϊο ἃπα ῬΙΟῸΒ ΒρΙΣύ, 

ΠΉΪΒ 15 {π6 τῆοτο ποηουα! Ὀδοδυβα Μογάβοαὶ, Εἰβύμου, δπα {π6 ΟὔΠΘΥ 

ον Βῃου βοπιδ ὈΙ ΘΟ δηᾷ ἰγυβὺ ἰπ Θοᾷ. (11. 2, ὅτο., ἴν. 1---ϑ, 14..16.) 
Βαυτηραγίοῃ, Ἡάνογηῖοῖς, ἀπ ἸΚ 611 χρίαἴα {πὸ δου ἴπ αὐθδίϊοι ὈΥ 

ἐπα οἰτουτηδίαποα {μα {Π6 ψεῖζοσ ἀἸἃ ποῖ πῖβα 0 βού ἔοσίῃ [18 Ῥθῖ-- 

ΒΟΠαρΡ65 Οὗ {86 ΕἰΒΆΟΣΥ 88 τοῦτο ἀδνοαῦ ἐπδῃ {Π6Ὺ ΤΘΔΠῪ Ὑγ6 16, ΠΟΥ [Π6 

ΟΟΟΆΓΓΘΠΟΘΒ ἴπ ἃ Ροϊηῦ οἵ νἱϑν ὙΒ1ΟΝ που] πᾶν βουβά βίγϑῃρθ ὕο 

Ηἷβ. οοῃίθιαρουαυῖοβ δηᾶᾷ Τοταῖρη ἰο {π6 βυβήθοῦ 1056}, Ἰμαβιηθοῖι 88 

Φοβοναῖ, ἐπ6 Οοὐ οὗὨ Ιβγϑο], μαᾶ ποὺ τϑυθα]θᾶ ᾿ἰμιβϑὶε διθοπρ {δμ6 

Ῥθορῖθ. Ἠδποο μα οομπίθηϊβα ΒἰτηΒ6 1} 1} ἃ δἰ πη01]8. παυτϑίιομ οὗ 

ἔλοίβ, τ πουῦ βυδ]οοίνα τοῆθοοηυ. Τῇ ταϑίμοά οἵ δοοουηίϊηρ ἔοτ' 

[μ6 Ῥμδποιθθμοι 18 πηβαβίδοίοσγυ. ΕΗον σου] {Π6 συῖύον, 1Ὁ μ6 Ὑ76 16 

ἄθοριυ ρϑπϑίταϊθα ὃν {π6 ϑριτῦ οἵ αοά, γοῦγαζῃ ἔγοτη βυθ)θοῦνο τὸ- 

βροθπ ἢ Ηον οοὐἹ πα δνοϊά {π6 πηδπίϊοη οὗ “μονα 88 {π6 ῥτθ- 

ΒΘΥΟΙ οὗ ἔπ 96 νγ8, Εἰ8 ῬΡΘΟΌΠΙΑΥ Ῥοορ]ο ἢ ΤΈΆΘΒ6 αὐθβίίομβ ἅτ ὑπ- 

ἰουομοϑα ὈΥ 1Π6 ΘΧρ]δμδίοη. 
Α Ῥοίίοι ταθίμοᾶ οὐ γϑβοϊνίησ {πὸ αι οΌ]Υ 18. ἐμαὺ οὗ Οοαπθ16}᾽, 

ὙΠῸ ΒΌΡροβοθβ {πα 1μ6 ῬοοΙς 18 ἃ ἰγϑηβίας θα οχίγδοῦ ἔλοστα {{Π|6 τη ΤΔΟἾΥΒ 

οὗ [μ6 τοῖρῃ Ὁ Ἰμ6 Ῥογβίδῃ Κίπρ ΑΒαβαθειβ, ΤᾺ6 Αβιδίϊ!ο ΒΟυθυθι στ 

οατιθ64 δῃη818 οὐ {μον τοῖρῃ ἰο θῈ6 Καρῦ; δπᾶ {6 Ῥοοῖκ 1861} αὐῤββίβ 

ἐπαὶ ΑΒδϑαδγαβ μαᾷ βαοῖ Ὠἰβίοτϊοαὶ τϑοογᾶβ, (11. 28., νυἱ. 1., χ. 2.) 1 

ἐμθῃ ἴὸ 8 ΠΟΟΘΒΒΑΙΎ ἰβαὺ {π6 6 ν))]15 Βῃουπα πᾶνα ἃ ξαι Πα] πᾶτταῖινθ 

οὗ {πεῖν Ηἰβίουυ ἀπᾶου ααθοι ΕΒΙμ6Γ, ἔγοτα τμαῦ Ὀούϊου ΒΟΌΤΟΘ οουα 

Ἐμ6 0 ἀοτῖνο 1Ὁ {πδπῃ τοπὰ {86 ταθτηοῖτβ οὗ [16 ΚΙπρ' ΒΟΥ οοπϑοῖῦ [ἢ 

ἘΠ15 τοδππο ναύΐουβ ομαγδοίθυιβίϊοβ Ὀθἱοηρίηρ ὕο {π6 ὈΟΟΙ ἃγΘ 80- 

οουπίθα [0Γ; ἀπά ΘΒρθ ΠΥ [16 αθβοποα οὗ [88 πϑῖὴθ οὗ ἀοᾶ, [1186 

Δαΐποῦ οὗ δῇ δχίγδοῦ ἔτοτα [86 τηθπλοῖΒ ΟΥἹ ΟὨΤΌΠΙΟ168 οἵἨ ΑΙ ΠΔΒΘΤῈΒ 

δ ρἴνθη ἴῦ ἃ τποῦθ «6 158. οομρΙ οχίομ, οὐ ΒΡΟΚθα οἵ {86 Οοἄ οὗ 

1 ΒΙΟρΡΥΑΡΒῖο βδοσέο, ἴοτα, 1. Ῥ. 861. 6ἐ 5606. 
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15:86], Βα που] παν ἀδρεῖνθα 818 παυτϑίϊνο οἵ δῃ ἱπίθυπδὶ ὁμαγδοίου 
οἵ ἀσυτῃ. 
ΤΟ ἱπρϑηαϊ οἵὗἉ (818 νίϑνν 15. Ὁπατιβϑθομδ Ὁ ]6. Ὑοὺ 10 18. ἃ ΤηθΓ6 

Βγροίμοβῖβυ ΑἹ] {μαὐ ἀρρθᾶγβ ῥγορϑὉ]6 ἴῃ 10 18 ὑμαῦ {Π6 φαΐμοῦ τηδαθ 
86 οὗ Ῥογβίδῃ δηη815. 1π8ὺ ἢ6 Θομῆποα Ὠϊτηβ6] ἰο ἃ ὈδΓ6 οχίσαοί 
ἔγοσα ἐμϑῖα, ἴῃ Δποίμοῦ ἰδηρτᾶρθ, 15 ἀΉΠΚοΙγ. δ αἸα πού ἰγϑηβίαΐθ 
Β0 5 αυΗ]Υ 88 ἰο δχοϊυδα ὑπὸ τιὐίθγαποθ οὗ θυευῪ συ] ρίουβ ἔθ ηρ' πῃ 
ἩΒ6 1 Ηδϑᾶ Βα πιδᾶθ δὴ οχίγδαο ἔγοιῃ {η6 Ῥθυβίδη, ἃ5 18 ΒΡ ροβϑα, 
6 πουϊᾶ μᾶγθ οιρ]ουϑᾶ ἃ ταποἢ τόσα ἀθρθηογαΐα μα Ῥοιβιβαα ἔογτα 
οὗ {6 Ἡογον ἰδηραδσα. 
ΑἸΒουρ [μ6 96 νγ)8 νϑπογαΐθ {π18 ῬΌῸΚ ποχύ ἴο {Π6 Ῥεμίαιθιοι, 18 

Ηἰβέουϊοαὶ ομαγδοίου δηα ογϑ  1Πὺν πᾶν θθοα ἀουῤίρα οὐ ἀθηϊοα ὈΥ 
ταθην ΟἸ τιβιίαπ οὐ 165. βίποθ {π6 τϑίουιηδίίου. Τὸ {818 {86 Βᾶνθ 
Ῥϑϑῃ δᾶ ὃν {μ6 ἀπ ου 168 ἀπα ἀρραγθηί Ἰταργ ΟΔὈ1Π10168 οὗ {μ6 παιτὸ- 
ἰϊνθ. Τῇῆδ οἰγουχμαιβίαποα οὗ ἃ πδίϊοπμαὶ ἔδϑίλναὶ μανίηρ θΘθπ Ἰηϑυζαοα 
1η. οομηριηογαίΐοι οὗ ἐπ δυθηίβ ἀθβουιθοα ἴῃ {86 ὈΟΟΙ, δπα ΒΊΟΝ 158 
μθηὐϊοπ α ΔΙΓΘΔΑῪ πὶ 1886 πη οὗ δ π6ι5 Μαοοαρθυβ (2 Μαροβδῦ. χυ. 
.8θ.), 15. 4 Βαϊποϊαπῦ γοῦομοῦ ΤῸ {Πμ6. Ῥυϊποῖραὶ ϑνθηῦ ἴπ {88 ΒΙΒίοΥΥ. 
Α παίϊομαὶι ἔδινα! οουἹᾷ πού βάν θθθὴ ἰουπαθα οἢ ἃ τηθῦθ [80]6. 
Ἡδποα πὸ παυβὺ μΒο]ᾶ ἐμαὺ {86 ἔδαβί οἵ Ῥυχίτα οὐἱοιηδίθα 1 [86 ΤΔΏ ΘΙ 
αἀοβουιθ6α, - 
Ομ οὔ {86 ἀϊβιου 65 1165. ἴῃ Ἰδοπυι σιηρ Αμαβαουυβ πὰ ΣΧ ΘΥΧΘΒ. 

Τὸ 18. οοχίαϊπ ἐμαὺ ΧΟ ΥΧΘ5 ἀρυθοβ βοίζου ψ  1η6 ἀοβουϊρίίοῃ οὗ [86 
Ῥουβίδη τ οΘ ἢ ροίνθῃ ἵπ {μ6 Ῥοοϊς οὗὁἨ Εδβίμου ὑμδη ΔῊΥ Οὐμοῦ; δηά 
{πουθίοσθ βοῖὴβ οὐ ϊοβ αν ἀτροα {86 οἰγτουταβίδησοβ οοπηθοίθα τ] 
Ηἷβ ρϑύβοῃ δηά τεῖρῃ Ψ Ιοἢ τα] πἰαΐθ ταοϑῦ δραϊηδβῦ {{| Ὠγροίμθ815, θυ θῇ 
σγΒ6 πη δἀταϊίῖηρ ἐπαὺ 16 15. [816 ταοϑῦ Ῥυό 8016 οὗ ἀῆγ. 6 ἰβίοτϊοαὶ 
το αἰϊομβ οὗ ΣΧ ΟΥΧΘΒΒ τοῖρῃ οοἰποιάθ τα συ μαῦ {π6 ὈΟΟΪΚς σοπίδίῃθ; 
δηα {π6 δ ΥΒ 8η4 οὐδβίοιηβ οὗ {μ6 δηοϊθπὺ Ῥδϑυβίδῃβ 81.6 {|| 7186 
δοοογᾶδηί. 186 [ὉΠ1Υ5, βϑηβαθλ ν, δηα οὐ ον οὗ ΧΟΥΧΘβ, 85 πόση 
ἔγουσα Ῥχοίδπ τυϊῦθιβ, οοπῆχτα {886 οὐρα! ν οὗ Πϊ8. αἸνογοιηρ [86 
4αθθη βϑοδιβθ 586 ψου]α ποῦ ἀρΡρϑᾶῦ τῇ οὈθάϊθηοθ (0 818 ἀσαη Κη 
ΘΟΙΩΠΒ Πα, ΟΠ δΠ ᾿ΠΠΡΓΌΡΘΙ ΟΟΟΔΒΙΟΙ : ΠῚΒ ἄθοῦθθ {μδῦ 411 {16 ὙΠΥΘΒ 
ττουρμουῦ {π6 θιηριτα βμου!ᾶ ΟΌΘΥ ὑπο ὶῦ ΒυΒ δ Πα8: δἷ8Β ῬΘΥΤΑΙΒΒΊΟῚ 
ἰο μ6 ρσταμᾷ υἱζίοσ ἰο δχθιγραΐθ ἃ Θοηβι ἀθγαὉ]8. ρογίϊοη οὗ Π18Β βαῦ- 
θοίβ; μῖβ Βρθϑαυ οοπάοιημοίίοη οὗ ὑμπαῦ [ἀνουσιίθ; 15 οἰοναίίου οὗ 
ῬΜοχγάθοδὶ, ομα οὗ {π86 ὙϑγῪ ρϑορὶβ ψ8ὸ πὰ θϑϑὰ ἀθνοίθα ἰο ἀοδβίχτο- 
ἰλοπ, (ὁ {86 μϊρηθϑὺ ἀἰσπιύν ἰπ {μ6 Κίπράοτα,. δηα 815 Ἰοδάϊηρ πὰ 
ὙΪ ΒΟΠΟΌΓΒ, 816 ἴῃ ΠΘΙΤΉΟΠΥ ΜΠ {π6 Ῥουβίδῃ ργδοίίοθβ δπα {ῃ6 
ΘΒδυδοίοσ οὐ ἐπ τηοπᾶγομ, Ὑ αβμί τγὰβ ἀϊνογοθα ἴῃ {86 {πϊγτὰ γϑὰν οἵ 
Ηἷ5 τοῖσι, ϑῃᾷ Εἰβίμου τγῶβ γαϊβϑα ἰο {π6 βᾶπηθ Ὀ͵δοθ ἴῃ {Π6 βθυβῃίῃ ; 
[86 οΘ]ο ταί οχρϑάιίου δραϊμϑὺ ασθθοθ ᾿ὐουνθηΐηρ, Τὺ σαηποῦ ἸΌΒΌΪΥ͂ 
Ὀ6 ἱπίουγοα ἔγοπὶ ἐμ δαίμοῦ 5 58 ποῸ6 στϑβρθούπρ' {818 Ἔχρϑαϊομ, (μαύ 
6 Κπον ποίμιπρ' οὗ 1, δβ )6 ὙΥ οὐΐθ δββουίβ: [91 τῷ αἸαἃ ποῖ ΘΟΠμΟΘΓῊ 
μῖ8 ρυσροβα ἴπ ψυϊθπρ. [ΙὉ 15 ὑσιθ ὑδαὺ ψ6 τϑβᾶ οὗ τηθϑβι1 68 Ὀθίησ 
(κοι, δοοῖὶ α6᾽ Ὑ ΔΘ 1 8 ἀϊγοτοθ πῃ {86 {μἰγὰ γϑανῦ οὗὨ [86 τη μαγ ἢ ̓Β 
τοῖσῃ, ἔοσυ ομοοβίπρ' ἃ πϑν αἀπθ66ῃ; ΜΏ116 {Π6 βοϊϑοίϊοη οἵ Εἰβύμον αἸὰ 
ποῦ ἰ8Κα ΌοΪδοα {1 186 βϑνϑηί γϑὰνῦ (1. 8. ὅτο,, ἅ. 16.); δηὰ αἷβὸ ἐμαῦ 
γἱγοίηθ. τεσ ρα μογθᾶ ἰορϑύμοῦ [π6 βϑοομᾶ ἔϊπιθ: Ραὺ {π6 δβροιβαὶ 
τηιδὺ αν θη ἀοίοστοα {11} αὐΐου. {86 ᾿πναβίοι οὗ ἀστθθοθ, δπμα {16 
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ΥἹΓΡῚΠΒ το Ὑ Δββϑιη ]6α ἀἸβηλιββοα {1 [ΠῚ Ὑγ6γΓ6 τροδ]θα ἰο {16 
Κῖπρ᾿Β Βδύθια ΔΙῸ 18 τοίασῃ ἤοτη ασθθοθ. ΥὙ 6 816 αἷβὸ τοππαθά 
ὈγΥ δε ὙΥοίία οὗὁ (16 ἀμ ου Υ δτιβίηρ ἴγοτα {86 δος {μαὺ ἰδύονΥ 
ΒΡΘΔΚ8 οὗ οἵπον διμουσβ ἀπ οὐ δποίμον βροιβα οὗ ΣΧ ϑυῦχϑβ δον {86 
βαυθῃίῃ γϑὰν οὗ 8 τοῖρῃ, νἱΖ. Αὐηθϑίχβ; δαὺ [816 ῬΘΥβῖδπ ΚΊΠΡΒ γγ6Γ6 
πού Βα 5ῆεα τὰ ὁπ6 τογαὶ βροῦβθ. Βββιθβ Ατηθδβίγιβ, ΕἸΒΙΒΟΥ τᾶ Υ 
Πᾶνα ὈθοοΙη6 8 Βρθοΐδὶ [νουσῖθ. δπα πᾶν Ὀθθῃ γαὶβϑα ἰο (6 ἀἸρΉΥ 
οὗ ααθθῃ. Ἀποίμεν ἀιβηου]ν μᾶ8 Ῥθθὴ βυρροβοά ἰοὸ 116 ἴῃ {88 ἔλοὺ 
{μαὺ ΧΟΓΧΘΒ τοῖρηθα Π0 τροτο (μη Θἰθυθῃ ΟΥ ὕγγοῖνθ γ 88, 88 Η ϑῃρ- 
βέβῃβθοιρ' δπᾶ Κσρϑυ συθοοῃ; [ὉΓ δὖ {88 {πὴη6 θη Ηδπλδη δηά 
Μογάθοδὶ βου] βανθ ὈΘΘῺ 18 σταπα υἹΖιθυ8, Αὐἱδθδμαβ δα ΒΌΡΓΘΏΙΘ 
Ἰηἤποποα οὐ πη. Βαΐ 1 15 ποῦ ρῥγονϑα {μπαῦ 6 σϑιρεθα ΠΟ ΙΏΟΓΘ 
{μαπ ἔνγοῖνα γϑαγβ; ἃπα δύϑῃ 16 10 σγϑυθ, {88 ΒΙΒέογυ οἵ ὑμ8 ὈΟΟΪΚ ρΌ68 
τὸ {τίμου τ88η {π6 ὑπ 6 Δ νὰν οἵ Ὠ18 σϑῖρτι, ποῦ Ὀθίηρ οαγ θα οἢ {}}]} 
Ὧ18 ἀθδίῃ, 

16 ὙΥοὐΐθ βυρροβοβ ὑμὺ ἐμ πηϑδὶπ υγθαίκθββ οὐ [Π6 παύγίάγθ 60}- 
εἰδίβ ἴθ {86 ἔδοὶ ἐμαῦ Εβίμου οοποθαϊθα ΠοΥ ρϑαϊρτθο ποῦ ταϑυθὶγ {1} 
1. 20., θαύ {1 [16 οαἰαβίγορμβ 1561; {[8αὺ Ἡδιηδῃ βαβρθοῖβ ποίμίπρ; 
οὗ 10 δπᾶ οὗἁἉ Βοὺ χϑδ]οηβῃῖρ ἰο Μογάθοδὶ ; ἐμαὺ (88 Κὶπρ' ΠΙΚο 88 ΚΗΘ 
ποὐμῖηρ; οἵ 1, ἀπᾷ 18 {πουθίογβ βαγρυιβθα αὖ μοῦ γβαυθϑὺ ἰο Ὧ8 ἀ 6] νογθᾶ 
ἔγοιη ἀοβίγιούίϊοη (ν]1. ὅ.)δ. Βαΐ βαγοῖν Εὐβίμον μδα πὸ οδβθ ἴῸυ γϑυθὶ]- 
ἴπρ' μοι ἀθβοθῃῦ θϑυῖιου; βίποθ 10 15. Π|Κϑὶν {μα {6 Ἰεῖπρ' ΠΘΥΘΥ δβίκϑά 
ἀθοαῦ [86 ρεᾶϊρταα οὗ 818 ἔθιμαϊθ ἔβυουσιίοβ; δῃὰ Πδμηδη, 88 ΥἹΖΊΘΥ, 
μά ποίμϊπρ' ἰο 4ἀο ψι {Π6 τογα] Βάγθτη. 

ΜΟοΥΘ ουταϊδ01]6 ἴῃ ΟἿἱ νἱθν, ὑπουρἢ «αδ1, Ῥαυτηραγίθῃ, δηα Καὶ 61} 
τρᾶϊτο Πρ οὗ 10, 18. {88 οἰτουτηβίαποβ ἐπα, Θοοογα ηρ; ἴο 11. ὅ, 6. Μοτ- 
ἄδοιϊ βθϑίὴβ ἴο ἢδνθ 566} οΔΙΥΙΘα ΔΥΤΑΥ οορθνο Ὑ ἢ «} ΘοΙ δοίη ΚΙηρ' 
οὗ Φυᾶάεϊ, ἀπᾷ (λπ8 6 τουβῦ μᾶνθ Ὀθθῃ δουῦ 120 γϑϑυβ οἷα αὖ {86 
ἐϊπαθ οὗ {η6 Πἰβίουυ, 8116 ΕΘΠΟ Υ τασβῦ 4150 ἢᾶνθ θθθη 8η ἀρϑα Ὀϑϑαΐγ. 
ΤῊΘ ΟΠ ψγΑΥ ΟἿ δβοαρίηρ' ἔτοπι {815 αἸ]θηητηδ 18 ὕο ἐᾷ κ6 ἐμ ϑοπη- 
τηϑποριηθηΐ οὗ {Π6 βἰχίβ νϑύξβθ, ΠΟ ἼΝΣ, τὐὐοὸ παα δδοῃ οσαγγίοα αἰοαῦ, 
ζο. ἰο χϑίου ἰοὸ τϊδῆ, 86 Ἰαβῦ πϑῆλθ ἴῃ {06 ργθοθαϊηρ' νϑῦβθ, πού ἰοὸ 
Μογάροαι. Βαΐ {815 βθθπὶβ πππαΐασαὶ δηα ρΥΌ ρα 016. Τὴ ὙΥΙον 
σου ἈρΡΡΘαῦ ἰο Βᾶγο ᾿ἱπύθηαβα Οὐ ΒΟΥΎΤΙΒΘ. 

ΤῊΘ ΟὨΪΥ οὐμοῦ αἰ Πα] ἐγ ἴῃ {Π6 παιταῦγθ ὑτΌυ ἢ ταθπί!ομῖπρ' 15 {πα 
186 6 νν8, ἰὼ Θομβθαῦθηοα οὗ 186 οαϊοῦ ργοοσυγοα Ὁγ Μογάθοβὶ ἰο ἔγιβ- 

ἰγαΐα {μαΐ οὗ Ηδιαδπ, βου] ποὺ ΟὨ]Υ͂ μᾶνα βύοοα οἡ {88 ἀαδίθηβινθ, 

Βυΐ μᾶγα Ὀθοομιθ ἀρογθβδῖνθ, [ἈΠ ηρ ἀροι (88 Ῥογβίαμβ ἀπ Κ]]Π1πρ’ 
Ὀρνατᾶβ οἵ 76,000. ὟΥ 6 ὁ8ῃ: 5668 Βούγθυον ποίμῖπρ' ἸΠΟ 610] 1η 818, 
ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 85 {μ6 Κίπρ' ροτταϊ 64 {Π8 «6.78 πού τῃθγ ον “ ἐο δίαπά 707 
ἐπιοῖγ ἰΐ6, Ὀὰὺ ἐο ἀεφδέγον, ἰο βἴαψ, απά ἰο σαιι86 ἐο ρεγίδἢ, αἰΐ ἐΐια ῬΟΊΟΟΥ 

ΟΓ διε ροορίο απά ρτουΐποο8 ἐπαξ τυοιϊά αδϑαλτἶέ ἐδιόπι." (Υἱ, 11.) 10 γγὰ8 
παΐυταὶ {παῦ (86 Φ 6) ψβθῃ δββϑυ θα βου μ6 οχαβρογαίθα, δπὰ 

γΘΥΘΩρΡΘ ὑμποηίβοῖνο8 88 ΠΊΟΝ 48 {ΠῸῪ οου]α, Τη6 ψτιοῦ (068 ποῦ 

Ῥγαῖβα {μοῖν ταυγάδγουβ δοῦύ, Ηθδ βαρ παιταΐθβ 106, ὙΥ̓ΒΘΙ ταθῃ} Β 

6.1] ραββίοπβ ἀγθ ἐπογοιρὮ]Υ τοιιβθᾶ, {Π6 Ὺ Ὀυτη τι {16 ἀθβῖγθ (ο ΚΗ] 

δᾶ ποὺ Βραγθ.0 Α βρίτιύ οἵ γθνϑῆρβ Ὀγθαίμθβ {πτουρἢ {πΠ6 θοοΚ. ΤῊΘ 

τηβββθογα ἴῃ αὐοϑίϊοη 18 ποὶ τ μοαὺ Ρᾶγ811818, θυθῃ ἴῃ {π6 ΒΙΒίΟΥΥ οὗ 

Ἐϊπόορθαη παίΐοπθ. ΨΥ ἰμοπ ποοᾶ 16 Ὅ6 ἐμπουραῦ ἱπογθα 106 ἴῃ 

Ῥεγρία ὃ Οπ [Π8 ὙΠο16, γχὸ οαπποὺ ἀοίθοῦ τηϑῃῦ Ἱπιργ Δ Ρ1Π1[168. ἐπὶ 
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Ἐπ6 Εἰδίουγ. ΟἾΪΥ οπο ΟΥ ὑπο ργοβϑηῦ αἰ που] ο {86 τἸηαυΐτου. ἘῸΓΣ 
{π6 τοβϑύ, τὸ 15. οοπϑβιβίθηύ τὰς 1056], πα ἴῃ μδυτποην τι 411 ὑπ τὸ 
Ιζηον οὐ Ῥοβια δηα μον ΚΙηρΒ αὖ {Π8 ὥτηθ. [0 18 ἃ ἐγαῤῃΐα] ἰδίου οὗ 
Τ6 8] δυθηΐϑ. 

ΤῊΘ οδπομπίοαὶ δα ΒΟΥ Υ οὗἨ ὑδ6 Ὀοοΐκ ᾿88 βοτηθίηθβ Ὀθθη ἀουδίθᾷ, 
Ὀδοδαβθ 10 15 ποὺ οὐδ Ὀγ ῬΒ1]ο οὐ ἴὰ {π6ὸ Νὸην Τοβίδηθηΐ, δηα οτοϊἰο 
1ῃ ΒΟΙῺ6 δηοίθηὐ ΟΝ γβίδῃ οαἰαίορσιιαβ οὗὨ {Π6 βδογθα υυϊμρθ ΑΒ ἰο 
[86 βιίθποθ οἵὗ ῬΏΉ1ο διὰ {6 Νοὸν Τοβίθιηθηΐ, 10 ΔΡΡ]1685 ἴο νυϊουβ 
Οἶβοὺ ὈΟΟΚΒ, βιο δ8 Νοβοπηδῃ, ᾿ματηθηίαίομβ, ὅζο., 8οὸ ὑμαῦὺ ποίμίπρ' 
ὉΐΔνουΤ Δ Ὁ]6 οδ θ6 ἀοαπορα ἴγοτη 10. [Ὁ 15 Βαρροβοᾷ {μαὺ ΜοΙῖο 1π- 
ο]αἀεοᾷ 1Ὁ ἃ8 Μ“18611] δβ. Νϑῃβθηγδῃ, ὑπᾶοῦρ {μ6 ἤδη οὗ ἴωογα. ὙΥα ποοᾶ 
πού τϑίοσ. ἰο οὔβεὺ ἀποιθαὺ τ θυΒ, Βοπηθ οὐ ἡ Βοσὰ ἈΡΡΘΩΓ ἰο Πᾶνθ 
δηξοτγία! θα ἀουδίϑ οὗὨ 1 θθοϑαβθ οὗ 16 δροούυρῇδὶ δἀάϊομβ ἀρροπᾶρᾷ 
αὖ 8 ΘΑΥΪΥ ροχϊοᾶ, ΤΉΘΥΘ οδῃ ὯΘ πὸ απροβίιομ δρουΐ 108 ἔουταϊηρ' ἃ 
Ῥατὺ οὗἩ [86 «οὐιϑὰ ὁδθοι βοίοτα {π86 ἔπη οὐ Οὐ υϊβύ, βίποθ 11 τῦᾶβ 
ἐγ ϑ]αίθα Ὁγ {πὸ ΧΧ, Τηθ οχίογηαι ουϊάθηοθ 18 Δ }0]6 ομ Ὀθ μα 
οἵ 115 δ μο ΟἿ ἔΥ, 

Τῦ 15 1761} Καοσα {μὰ Ταῦ δα ἃ τη ορίπίοη οὐὗὨἩ ὑπ6 Ῥοοϊς 
Ῥοοδσβα οἵ 1085 Ἰπύθγηδὶ ομαγδοίου. ΕΗ βαγβ, “" ΤΒΟΌΡῊ {πΠ6 Ἡ ΌτονΒ 
Πᾶνα {815 1αϑῦ ([λ6 Ῥοοῖκ οὗ ἘΣΒ[Ἀ6Υ) ἴῃ ΠΟΥ ὀδποῦ, 1Ὁ 15 ἴῃ ΤΥ 7υαρ- 
τηθηὗῦ τηοὐ6 σγουΐμν ἰμδη 41] οἵ θοϊπρ' Θχοϊαθα ἔτοτη ἐδ οδθοη. Τ]16 
ΡΠ] οηΒ δηᾶ ἀοίθηοαβ βοῦ πρ Ὁ. ϑοραβίίδπι Θομταϊαὺ δηᾶ Οἄγρζον, ἴῃ 
τοϊδίϊοπ ἐο {15 Ἰδπρτιδρθ, ἃΓ6 ἰδῖημθ, μη {Π6Ὺ αϑίσια ὑμπαύ 10 ἀο65. ποῖ 
ΤΟΙῸΥ το {πΠ6 ὈοΟΪζς 85 1Ὁ ΔρΡΘδιΒ ἴὴ {6 Ἡ οῦγθνν οᾶποι, Ὀαὺ 8 1 15 γϑδᾶ 
Ὀγ {86 Βοτηδηϊβίβ τις {Π|ὸ) ΔΡοοῦυρΒαὶ δἀαιϊτίοηθ. ΤΏθθα μα Ὅδθη 
Θἰτοδαν οχοϊααβᾷ ἤτοτα {π6 ὀδποη ὈΥ̓͂  ΘΥοη6. ΟΥΠΟΥ 8] 6ροα οοπίομιρ- 
ἰποῦβ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΗΒ οὗ Τμαὐποῦ ἴῃ 8] υβϊοη ὑο {πΠ6 ὈοοΪς ἃ8. ““Τὴ6 ῬοοΚκ 
οἵ ἘβίδοΥ 1 οββ ᾿ηΐο {86 ΕΠ] 6,᾽ 816 ᾿ποουυθοῦν ααοίοα: {π6 ἔγὰθ ὑγδη5- 
Ἰαϊῖοῃ Ὀθίηρ, ““ἼΠ6 ἐῤὶγά ὈοοΚ οὗ Εἰβίμον 1 ἴοββ ἴηΐο {π6ὸ ἘΠΌΡῸ," 88 
Ηατο μᾶ8 βμουσῃ.3 Αποίμου ρᾶββαρο, μΘτο [86 ῬΛΘΙΟΥΠΊΘΙ 1Β Βαρροβοά 
ἰο 4|10α6 ἰο ἐπ6 ὈοοΙϊς οὗ Εἰβίμοσ, 15, “" ὙΥ θη {π6 Τ)οοίον νγὰβ Θουσθοίϊηρ' 
{86 ἰγδηβδίιοῃ οὗ [π6 βθοοπα Ὀοοϊΐκ οἵ [86 Μδοοδῦβθβ, μα βαϊά, 1 ἀἼ5Π1κ6 
{818 ὈΟΟΚ δμὰ {μαὺ οὗ Ἐπβίμοι 5ὸ τασοῖ, ὑπαὖ 1 τΙΒᾺ ἐπα γ αἸα πού οχιβί ; 
Του Π6Ὺ «πάδῖΖο ἴοο τηποῇ, 8ηα ἢδνο τοῦ ρα Θη18ἢ οχίσανασθῃοθ, 
ΤΠθη Μαβίου Εουβίου βαϊα, ΤῊΘ «6ν7ὺ8 δβύθομι {μ8 Ὀοοῖς οἵ ΤὐβίμοΥ τπο6 
Τῃδῃ δὴν οἱ {π6 ρχορμοίβ." “ἍΤῊδ σομηθι παύου οὗ {π6 ὈΟθΟΚ στ ἐπαύ 
οὗ [16 Μϑδοοδθθθβ," βαγϑ Ηδιβθ, “" 85 νγ8]] δθ ΕὈΥ βία 5 τϑιλδυῖς, ἰθαν 68 
πὸ ἀουδύ ἐπαὺ Τα ΠΟΥ ΒΡΟΚΘ οὗ {86 ὈοΟΚ οὗ Εἰβᾶγαβ." ὙΥ8 ἀουδύ ταυοὰ 
186 οοτγθοίῃθϑβ οὐ {818 ορίηϊοι τοβρθούηρ {88 ὈοοΪς ἴο μοι ΤΆ ΠΟ Γ 
τοίδγστθα, Εουβίθυ Β ΤΟΙ ΔΚ ΔΡΡΘΑΓΒ ἰο ὰ8 ἰο ἔᾷνουν {86 ἀρρ!ιοοίίοπ οὗ 
{π6 ΒΘ ΟΥ̓ ΟΣ Ἐ οτβ ο πΠ6 σδῃομοα1] ῬοοΚ οὗ Εἰβίμοσ. ΤῊ. 18. Θοη- 
Βυτηθα Ὀγ {86 ἴδοι {μαῦ Τιαίμον ἀἸα ποὺ ἰγαηβίαία {πμ6 {τ ΌοοΚ οὗ 
ἘΣΒαΥΘΒ, ΟΥ̓ 88 10 15 ὑθγτηθα ἴῃ (ῃ6 Τ Χ Χ, δπᾶ ἘΠ ΠΡ]181. νϑυβίοηβ, {86.378 
Ὀοοῖς οὗ Επβᾶάγαβ. Νον ἀϊᾷ 6 {ταπβϑίαίθ {86 ἔασι (ἘΠ ρ]8ῃ ΒΊΡ]6 
8660) ὈΟΟΚ οὗ Τύβαταβ, τ ΒΊ ἢ 4068 πού οχίβ ἴῃ ατϑοῖς, Βουθί1688 {Π8 
ρτϑαῦ Βυθίουμηοσ 7υδσοα οὗὨ Ἐβίμαυ ὈΥ 18 τϑ!!ρίουβ οπο ἀπά βρι σι, μὰ 
δηαϊηρ' ἃ Ὀ]απῖς [Π6γθ, Π6 δρρ!164 βίχοηρ ἀϊοῦοη ἴῃ 105 ἀδργθοιϑίίοῃ. 

1 Ὧο βοῦνο Ατθιτγῖο, νοὶ. 1. 9 6π8, Τιδῖ, 182. 
3 Ψιπαϊοδίίοη οὗ Ταῦμοῦ ἀραϊηδὺ μ15 τοοθηῦ ἘΠΡΊΒΉ δοϑαὶ]δηΐβ, Ρ. 219. 
8 ΤΌϊᾷ ρΡ. 292]. 
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ΟΗΑΡ. ΣΧΣΙΠη]. 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 908, 

ΤῊΒ βθοοῖκ οὗ 900 ἄοτῖνθβθ 18. {6 ἔσομαι {η6 Ῥγομηϊηθηῦ ῬΘΥΒΟη ΡΓ6- 
βϑηξοα ἴῃ 1 ἰο {π6 Τοδᾶθυ, βοβα ῬΓΟΒΡ ΥΥ͂, Βουοσθ ἰού οη δ, δηά 6χ- 

ΘΙΆΡΙΑΤΥ ραίάθηθοθ πᾶν {μ6πὶ, βυοοθθαθα ὈΥ τϑβίογαϊμομ (0 ταοσθ {Π8ῃ 
οτῖρί παὶ μαρρίπϑϑβ ἴῃ {818 118, ἂγθ βεὺ ἔοσίβ τ ἢ τλαυν 6 ]Οὰ8 ρόογοῦ 8πα 

5.1, ὙΠῸ οοῃτοπίβ ἀύο ὈΥΘΗγ [86 ΤΌΠΟΙ ηρ. 
Τὴ {π6 Ιαπᾷ οὗ {02 1Πἰνϑ ἃ ρίουβ πιδῃ πϑιηθα οὉ. Ηδ νγὰβ {8π6 τἹομοϑύ 

οὗἉ 411 {π6 τβϑη οἵ τ1μ6 Εἰαϑῦ. Οἱ ἃ οογίδϊῃ ἀδὺ ἐΐθ 8οη5 90Γ, Οοα ὀδταθ 

[ο Ῥγδβοιῦ ἐμϑηιβϑῖνοθ Ὀϑέουθ  θ μόνῃ. Ατηοπρ' {μ6τἢ γγα8 ὁπ6 08116 

Θαΐαη, ψμο, Ὀαΐπρ' ἱπ ογγοραίθα τοϑρθοίϊπρ' 0}, τ ρ] 166 {παὺ ΒΒ ΡΙΘΙΥ 

γὰ8 ποί οὗ ἃ Κκὶπᾶ ἰο ψιπβίαπᾷ ἃ τονοῦβα οὗ οσίαμθ. «ϑονδῇ ρᾷνθ 

Θαΐαῃ ροσυπιϊββίοη ἴο ἐθπιρὺ Εἴτα, ὁπ. Θομἀ!Ποα {πᾶ 816. Ῥούβοι Βμου]α 

6 υαπίουομοᾶ. ΑσδοοΥαΙΠΡῚΥ 811 Βῖβ Ῥγορθυίν δπᾶ Ομ] τοι 81:6 βυὰ- 
ἄθηϊν ἀοθοίσογθᾷ, Α βἰπηῖϊαυ βοθηθ ρϑίῃ ἰδ ῖκθθ ρίδοθ Ὀϑίνγθοπ (ἀοα 

Δη4 ϑαΐαη, τ μθη (86 Ἰαἰίοι γϑοθῖνθβ Ῥουταϊβδίοη (0 τηϑκα (886 Ἔχρϑιῖς- 

πιθηῦ ὌΡΟΠ 008 οὐ Ῥοβομ, ϑγμ 086 τοβίγιούϊοη ὑο βρᾶτθ [18 116. 

Ἐν (86 δἀνουβαγυ ἀδρατίοα, ἀπα βυγοΐθ «00 τι ἃ οί βοταθ 

ἄϊβθαβθ ουϑὺ [8 τ μΟΪ6 ρούβοη. [Ι͂|«Ἢ {μ6 πιᾶβῦ οὗ 411 {π686 οδίδηλ 168, 

ἀοπιοϑίϊο δπᾶ Ῥϑύβομδὶ, μ6 σϑίδιῃηϑα Ἠϊ8 ᾿πίθουῖῦν, ποῦ β᾽πηϊηρ ὙΓ1ἢ 18 

1105, θα ραθθηο ν βαδπαι πρ ἰο {π6 αἀϊδροηβδίϊοῃ. οἵ ὕ86 ΑἸτπιρμίγ. 

ΤΉχοο ἔπϊοπᾶβ οὗ 818, μοασίπρ' οἵἨ Ἠ15 ταϊβίοσπ68, ὀάτηθ [0 πηοῦτη 1 

δ οομηΐοτί . Βα ἴῃ π6 ἢγβὺ Ἰῃβίδμοβ {Π6 0 βαύ Ὀ68146. [πη 1ῃ 

ρΡογίβοῦ β]θποθ βθύβῃ ὅδγβ ἀπά πἰριύβ, ποπ αὐξουίηρ ἃ ποτ. ϑθοῃ 

16. {86 ιἰδίονῖοαὶ ἱπίγοδαοίίοπ οὐ ργοίοριιθ ἰο {π6 ὈοαῪ οὗ {μ86 σοῦκ, 
οομϑιβθηρ' οὗ [86 ἤγβί ὑνγο οπαρίθυβ, δα ψυλθῃ 1Ὲ ῬΥΌΒΒ. 

ΤῊΙ5 15 0] ον α ὈΥ {ῃχ66 56 1165 οἵ Θομ ΓΟ ΘΙΒΥ͂ ΟΥ̓ ΔΙΔΙοριιθ Ὀθύνγθθῃ 
[π6 βυοσοσ ἀπά ἢ18 ἔπ] 6πᾶ8, {μ6 γβὺ ἀβῃογθά τὰ ὈΥ “008 ουγβίηρ [88 
ἄλγ οὗ μῖ8 υἱγίμ, δπιοιηίίηρ' ἴο ἃ οοτηρ]αϊηὐ ἀραϊπϑύ ὅπ αἰνῖπθ Ῥτο- 
ΘΟ 16 85 Δ Ι ΥΆΥΥ ἀπα ππ]αβῦ. δυαδροοίίηρ [μ6 οαπδ6 οἵ 818 ἔτ θη 8᾽ 
Β]θμοα ἴο αὐῖϑα ἴχοτη [ῃ6 νἱθὺν [Π6Ὺ ἴα οὗἨ [86 οτὶρῖὶπ οἵ 18 σοῃ- 
ἀἸἴοπ, 86 ρίνββ ἱπηραϊίθπηί νϑπῦ ἰο π15 ψουπαθα 86] ηρ8 ἴῃ τάβῃ ἀπά 
γϑῃοιηθηῦ σοι ]αϊπίθβ. ΤῊ18 168 δῦ οποθ ἰὸ {π6 ἀἰϊβουββίοθ. ΤῊΘ 
(γἰθμᾶβ σα πὸ ἰοηροῦ τοδί ΠΌσα Θχργθββίηρ {861 οριῃΐοη οὗ {π6 

οαῦθα οὗ [ῖ5 τηϊβίοτίαποθ ΕΠΡΒΔΖ βρθακβ ἢγβϑί, δ σϑρύουθὲ [86 
ΒΒ ΟΓΟΥ Β πηρθίθμοθ, 08115 ἴῃ αιθβομ Η18 ᾿η αρυϊ εν ὈΥ͂ Ἰπβιηπδίηρ' ὑμαῦ 

Ααοᾶ ἄοε5 ποὺ ἱπῆϊοξ βασι ρυπιβησταθηῦ οα {μ6 τὶρῃύθοιβ, Ὀαὺ ΒΘ μα 8 
ΤΟ ὉΪ8 ΟΠ οα {86 ψίιοϊκοᾶ. ἘΊΠΑΙΠγ, 6 δάνιθοβ πῖτα ποῦ ἴο β1ν6 

ψ 1 [86 ΑἸ έν, θαύ (ο Β66]ς ἃ γϑπθυγαὶ οὐ {86 ἀἰνίπθ ἕανουν ὈΥ τὸ- 
Ρϑῃίίπρ' οὗ {μ6 5[π8 σγβῖοῖι παδῦ οὗ ΠΘοΘββι Υ μῶν γον θα βιοὶι τϑίτι- 
Ὀυίζίοπ. (1ν. ν.) 

Τῇ ἴθ ΤΘρΙΥ, 700 Δροϊορίβθβ (Ὁ. {π6 ραββιοπδίβ αυιατα οὗἨ δ΄8 οοτα- 
ΡΙαἰπίβ ὈΥ π6 στϑαίηθββ οἵ 18 βυβδυϊπρβ, σοιηρ]αῖπμβ οὗ {π6 Βαγβὰ 

ἐτθαϊταθπὺ οὗ κιῖβ θη β, δα οχροβίυ]αῖθβ τ Οοα τοϑρθοίϊηρ Μ18 
ὉΠτηοΓ 6 τηϊδίογξαποβ. (Υ1. υ11.} 
ΤῊ βϑοοπᾶ οὗ {π6 ι]οηα5, ΒΙ[4α4, τοβαπιθβ {π6 ἀγραπιοηῦ οὗ ἘΠΡΠ8Ζ, 

τ ΒΙΟΝ Π6 Θηΐοσοοβ ὙΠῺ στοδίου δου πιοηγ. ΗΘ {6115 ἴπῷ {παῦ {Π6 
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ἄοαϊα οὗἁ μῖ5 ομ] ἄνθη μα Ὀδ6θη οσῖπο ἰο {861} ΓΔ ΉΒΟΤ ΒΒΙ ΟΠ: δηᾷ {πδῖ 
1 6 που] Ρ6 τοβϑίοσϑα ὅο [15 ΦΌΥΤΆΘΙ Ῥγοϑροσοῦϑβ βίδίθ, μ6 Βῃου]ᾶ σο- 
ἴοττα, ποῖ ταστηῦσ. (ὐοα ψου]ὰ πού οαϑὺ ἀυγαΥ δῃ ὉΡτΙρὖ τηδη. (ν111.} 

Τὴ ΤΟΡΙΥ, 00 δᾶπιῖ5 ὑμπαῦ ΘΥΘΓῪ τυϑηῃ τασϑὺ ρον ἀθβοιθηῦ ΒΘ η 
ἡυᾶρσοα Ὀγ {δ βίαπάατά οὗἨ (οαἶβ ρευδοὐῦ ρυτγιῦν, δηα τιδῦ 1 σου] θ6 
ψαΐη ἴο οοπίοπᾶ ὙΠ} Ηϊτη Ὀθόδαβα οἵ Ἦ!8 γϑβϑιβύϊθβϑ ροσγοσ [Ἐ6 θὺθ 
ΘΥ̓ΘΙ 80 Ἰῃηποσοηΐ, Β6 ψοῦ]ᾶ ποῦ τη ηὐαῖη Ὦ18 ᾿ππόοθηοο, δαύὺ ΒΡ Ιοαΐα 
815 πᾶσο ἴον ἴἄνοαυ. Ηδ {μδῃ σϑύστῃβ ἰο οοπιρἰαιπύ, δηα 1π ἀθβραῖν 
ὙΊΒΠ.65 [ῸΓ ἀθαίῃ. (ἸΣ. Χ.) 

Ζορῇδν [Ὁ]]ονγ8. δαταϊηϊβίθυιηρ' γορτοοῦ τι ρΥθαίθυ ΒΟΥ Υ Υ ἰμδη 
Π15 οι ρϑηΐοηβ, Ηδ 5808 ὑπαὺ ἃ ῬΑ ΌΡΙΘΥ ουρῦ ἰο Ὀ6 δηβνγογθαᾶ, ἀπά 
δ᾽ ΤΏΟΟΚΟΥ ραΐ ὅο Βῆαηθ. ΑἊΔὰβ ἴὺγυ «005 οἰαῖτα (0 ρυτίίγ, 1 οὐ σψουΐὰ 
ΟΠΪΥ ΒΡΘ ας, 1 ψου]ᾶ θ6 βθθὴ ΠΟῪ Ῥδ561658 10 τγᾶδ, δηα ἤον 1655 γϑίσὶ- 
Ραυύίζοι δα Ὀδθθῃ οχδοίθα (μδη μϑαὰ θθοπ ἀθβοῦνθα. Τμ6 ΑἸ ὐΥ ἴῃ 
Ὧ15 1πῆηϊ06 τίϑαοταη σοι] ΟἸΒοουου ὑγΥδηΒΟΎΘΒΒΙΟΏΒ ὉΠΠΟΥ ΘΥΘ ἢ ἴο 
1π6 ἄοον οὗἩ ἔποιῃ: δηᾷᾶ {86 Βρϑᾶκοὺ δχμοσίβ ἐοὉ ἴο τορϑηΐδποθ 88 {Π6 
ΟΠΪΥ͂ τηθ8 18 ὈΥ ὙΈΪΟΝ [0 ὙΘΟΟΥΘΥ Π1Β ΕΟΥΤΏΘΥ ῬΥΟΒΡΟΥΙΥ. (Χ1.) 

ΤῊΘ τϑρὶν οὗ 00 οομίαϊηβ ἃ Θθῆβατσο οἵ {π6ὶν ργθύθβι Π8 ὕο ΒΌΡΘΙΊΟΥ 
νυϊβάοη. Ηδ γρδσιηβ ὑπαῦ τη 86 ΔΙΥΔσοιηθηΐβ οἵ ργονι ἄθηοθ {6 Γ6 
18. ΠῸ ἀιβουιπ πίοι τυτδῃ τϑἰδίϊοη ἰο ομδγδοίου 'π τη, Ηδ δοίκζπον- 
Ἰοεᾶσοβ 61 σϑηθγΆ)] ἀοοίσιπο οὗ (ὐοα ̓Β πη] τοῖο βονογθιρηῦν, ἀβοίαγῖηρ, 
{παῦ 6 Κπϑὺ Ὁ 88 611 ἃβ ἐπ ὺ ; ἀθηΐθβ ἐμαῦ {ποὺ σχογα τὶρῃὺ 1η Βο]ά- 
ἴηρ; Βῖ8 βυουίηρθ ἰὼ ΡῈ ἃ τοι θα ΤΥ Β[π85:; ομαῦσθβ ὑπθὴ τ] 
ΠΥΡΟΟΥΒΥ δα ὩΠΟΒΑΙΙΓΔΌΙΘΗΘΒΒ; Δρρθα]β ο (ἀοα δηα ταδϊπίβ!Β 8185 ἴπ- 
ΠΟΟΘΠΟΥ; ὈΓΑΥΒ {πα΄ ΒΟΠ16 ΓΟΒΡΙὺ6 τᾶν θ6 σταηίοα Ὠῖτα ὈΘίΌΤΘ 086 6]086 
οὗ ἢ15 δρροϊπίοδα ρΠστίτηδρθ ; δπα ᾿15}.65 [ῸΥ {π6 {1π|6 ὕο Θοταθ ψΆΘη Π6 
οουἹα Ρ6 μἰάδεδῃη αὖ ὁποθ ἴῃ {Π6 ργᾶγϑ. (Χι. χῖν.) ΤῊὰΒ {Π6 γδὺ Β6Υ168 
ΟΥ̓ ΘΟΠΕΓΟΥΘΙΒΥ Θομύβ! 5 ὑΠγ66 ΒΡΘΘΟΙ68 οὗ [86 [τϑϑ ἤἸθηάβ, 1} «00 Β 
ΤΟΡΙΥ ἰο 6ϑοῇ. 
ΤῊ βθοομᾶ βουΐθϑ οὐ δοιίσουθυβθυ Ὀθρίηβ 1} Δποίπον βρθθοῖ ἴτοια 

ἘΠΙΡΗΔΖ τλοτθ νϑμοιβθηῦ ἔμᾶπ {886 ἢγβί, θαΐ ἴῃ ὑπ6 βαπηθ βίγαϊῃ 811}. 
ἨΔΘ6. οομᾶοιηπβ {π6 οοπῆδοποθ 1 ἢ τ ΒΟ {900 πα δββουίθα μ18 1η- 
ΠΟΟΘΠ6Θ, ὈΙΌΥΘΒ ἔγοτη ραϑὺ δβχρϑυϊθῃθθ {παΐ ὑγονιἄθῃοθ ΠΘυΘΥ 8105 
{86 σιοῖκοα ὕο θβοᾶρθ ριαμιβητηθηῦ, ἀπά Ὁμπογοΐογο ὑμαῦ «ΠοὉ᾽5 ΠΟΙΟῚ 8 
ταῦ Ὀ6 ἸοοΪκοα πἸρΟΠ 88 βυτωρίοτηδίίο οὗ νυγυἱοϊκθάπθαβ (χν.) [ἢ ὙΘΡΙΥ, 
9 ο0Ὁ β8ὺ8 Ὧ6 μαὰ8 πραγ δπουρῃ ἔγοσα ργοίθπαρα ἔγιθηαβ, ψΒὸ μαὰ 
ΤΊΘΤΟΙΥ ἀροταναίοα [ιῖ5 ἀἰϊδίσθβθ, ΕΗ {μθῃ γββασηθβ {Π6 βίσαϊη ΟἿ Θ0πη- 
ὈΪαἰπί, ῥῬγοΐδββοβ μῖ8 πποομβοϊουϑηθ88. Οὐ ΔΠΥ τοκθάηθϑϑ ὑπαΐ οου]ὰ 
δανθ Ὀγουρῆΐ μῖτη ἰο ΒΌ0 ἢ ἃ βίβίβ, ἄββι τθϑ {παῦ Ὠ15 1016 Πα 5 Βῃου αὶ ΔΥρὰΘ 
ΠΟ ἸΟΠΡῸΣ ΟΥὁὨ ΤοΙαδίη ἰΟΠρΡῸΥ ἩΠῸ Εἷπι, ἃπᾶ ἸοΟΚΒ ἴο ἀθαΐῃ ἃ5. Ἠ18 ἰαδί 
ΤΟΒΟΌΧΟΘ. (ΧΥΪ. ΧΥ11.}) 
ΒΔΑ 5 βθοοῃᾶ ἀϊβοοῦσβθ 18 ΒΑ ἴο (86 πγβί, ἱπου]οδπρ {88 

σΌΠΟΥΑΙ ἰᾶθα (μα «700 ̓8 Βα δυϊησβ ἀγα (π6 φοκθηβ οἵ (οα᾽β ἀἰβρίθαβαγο 
αἱ Πὶβ ψἰοκοάμοθθ. [Ὁ οοπίδϊῃβ πὸ δχβογίαϊίοι [τ {Π6 ἔοσταθσ, ποῦ 
ΟΔΠΙΗρ' ἀροπ Φο0Ὁ ἰο Θομίοθββ 8ηα ἔοτβακθ 18 β'ηβ {πᾶ ᾿8 τηᾶύ οδίδίῃ 
Γουρίνθηθββ. (Χυ11.) , 

Τὴ σΘΡΙν, {μ6 βαθύν δοιηρ δίηβ 10 Υ]γ οὐ [88 οΥ ΘΙ ΤΥ οἵ 815 ἔγιθη 8, 
δηθὰ {π6 Πατά ἰγϑαϊπαθηῦ οὗὐἠἨ (ἀοἄ εἷβο; Ἠ8 οἴᾶνϑϑ Ὁ, ΜΊΒΗ6Β πα΄ 15 
οΥβ, 80 συ] ΡΆ 016 ἴῃ {ποὶγ οΥ 68, οχσο πυϊτίθῃ ἄοντι, ἴοσ ὑπ {Π6Υ 
πΟΥ]α 6 ἰαἰγγ σοπϑιαογθᾶ: δηα ργοΐθββθβ [18 μ6]16 ἐμαΐ (σοῦ που] 

ΜΟΙ, 11... 2 Ζ 
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Ἂ εὐ [ὁ νἱπάϊοαίθ [86 7βίϊοα οὗ 8ῖ8. οᾶβα ρϑίηϑέ 818. ΔΟΟΊΒ6ΓΒ. 
ΧΙΧ. 
ΤῊ ββοοπᾶ βρϑβοῖ οὐ Ζορβδαγ ϑηϊασρθδ προ (Π6 βυτ6 ἀονΠΈΆ] πᾶ 

Ρου θη οὐ ἐπ6 πιοϊκαά, (χΧ.) 
ΤῊᾺΘ ΤΘΡΙΥ οὗ Φ0}0 ἄνγ6 115. ἀροὴ 86 ἐμοί ἐπαὺ {π6 σιοκοα ἀγθ οἴξθη 

[ανουγοᾶ ἱπ {π|8 116. ΤΏΘΥ οὔθ βρϑπᾶ {μ 611 ἄἀδγ8 πὶ ῬγΟΒΡΟΡΙΥ δηᾶ 

[ογπιϊπαίο {μοι ἴπ ρθθθθ. [Ιἡ ἀϊγοοῦ δηίαροπίβπι (0 Ζορβᾶγ, 6 τϑ- 
Ῥγθβθηίβ {π6 τυ ]οϊκθα 85 θβρβοίδ! ]ν ῬγΟθρ ΓΟῸΒ ἴπ {Π6 Ὑγου]α. (χχι.) 

ΤῊα {τπἰτᾶ ἀθθαῖθ ΟΥ 56.165 οἵ ΘΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ͂ 15 ΟρΘμΘα ἃ8 ὈΘίΌσΤΘ ὨΥ͂ 

ἘΠΙΡμ 2, τὸ δββογίβ τλοσθ ἀἰγθοῦυ {π8π θοέογο ὑπαὶ «005 τα Ἰ βίου ΓᾺΠ68 

676 {86 τοϑα]ῦ οὐ 818 οὐηνθβ; οπατρθβ Εἶτα ὙΠ ΒρΘοΙῆς βῖπβ; πα 

Δθάστηβ ἐμαὺ ἰδ 15 ναΐῃ ἴο ΒΌΡΡοΟΒΘ ἐμ Υ πᾶν δβοαρθᾷ (ἀοαβ ποίϊοθ. 

ἮΘ οοποίαδεβ ὙΠῸ τοπουθᾶ δχβουίδίοι ἰο γϑροηΐδηοθ Δα ἈΓΑΥΟΥ͂. 

ΧΧἸΙ.) 
( Τὴ ΓΟΡΙΥ, 700 Θομηρ! απ οὗἨ {π6 μαγάβῃΐρ οὗ μανπρ' πὸ ὁρρογίαπιν 
[ον βο νιπαϊοαϊΐοη. 1 μα οουἱὰ πᾶ ἀοἔ, πα 15 οοηβάοπύ {μδὺ ΒΘ 

βῃου!ᾶ 6 4016 ἰο δβϑίβ 5} Ηἷ8 τὶρῃὐθουβϑηοββ, 8πα 06 δοαυϊίθα. Βαυΐ 

1η18 Πα οαπποί ἄο, ἴον {μ6 ΑἸπρΉΥ ἀρρθατβ ὅο 6 ᾿πΗ6Χ10]6 ἴπ 18 

ῬΌΓΡΟΒΘΒ οὗ ΔηρῈγ (ον 8 Βτη, ΤῊ σψ]οθα, οα {Π6 ΘΟΠΕΙΆΓΥ, ἴου {Π6 

ΒΆΤΩΒ ΟΕΠ86, ΘΒΟΆΏΡ6 ῬΕΠΙΒῃτηθηῦ ἴῃ {118 [16 ἃπα ἃΓ6. ῬΓΟΒΡΘΙΟΙΒ. 

(Χχι!. χχῖν.) 
ΤῊ τοὐοϊπᾶον οὔ Βι[4Δ4 οχρύθββεβ υθυυ Ὀγιοῆν {86 τχδ]θδίυ ἀπά 

Βο]μ655 οἵ αοἄ, Βείουτθ πβοτα πιᾶπ οαπηοῦ ρ6 ρᾳτα. (ΣΧνυ.) 
700 δοτητηθηοϑβ ΠΪ8 Ἰαβῦ ἀΙβοοῦγβα τὴς 8ῃ ΘΠ] αβίοη ὅο 088 ὙΘΥΥ 5118}} 

Π6]Ρ ἐιγηβμθα μ᾿. Βα ἐονσαγᾶϑ δὴ Π]υδίγαίϊοι οὐ [86 ἰορὶο ἀϊβουββοά; 

αἴτοῦ π μοι μ6 δοϊπον]θᾶσοβ Οοα᾽Β ρονο ἀηα στθαΐῃβββ, δῃηα ῥρτὸ- 

ορϑαβ ἰο δάχολῦ {παὸ {μ6γ6 15 ἐγαία 1π τ μαῦ {π6 ἔπαπάβ μᾶνα δἀναποθα 

δοποθιηΐηρ' [ηΏ86 ἀδηρον οὗὨ ἃ ψιοκοα 118; Τπουρὴ μ6. Βἰπιβοὶῖ 16. ποῦ 

συγ. ὍΤΠη6 Ὀ]οββῖηρβ ψΒΙΟΣ {π6 Βυροοῦθθ ἃπα ΒΊΏΠΟΥ ΘΗ]ΟΥ͂ ΔΥΘ 

ἔγθα ΘΠ Υ ἐατποᾷ τηΐο ουτβοβ. Ηθ πθη ἄτανγβ ἃ οοηίταβύ Ὀθίνγθθῃ Ὧ15 

βουτλου ἀηα ργθβθηῦ βίαϊθ, δἀνουίάπο ἴο τα] τὰ {π6 τοϊδίνο βιθαδ- 

ἐἰοπϑ οὗ 118 ἃ8. ἃ Βυβδῃᾶ, ἃ τηδβίθσ, ἃ τηδριβίγαίο ; ΒγοΡῚΥ ργοίθβίβ 

Ὧ15 ᾿πίορυϊ ; ἀπᾷ σοποία 468 πὶ δῃ ἀγάθηῦ τ ΊΒ8 ἴῸΡ ἂπ Ἰτητηθαϊαίθ 
{141 Ὀαΐογο (μ6 ΑἸταῖρ αὐ Β τῖθυμδὶ. (Χχυ!.----Χχχ,.) 
ΤΠ ΘΟὨΓΟΥΘΙΒΥ ΠΟΥ ἰοιτηΐπαίθθ Τὴ6 αἰβρυϊδηΐβ ἈΡΡΘᾶ (0 ὉΘ 
5] 6 ποϑα θγῪ {π6 οφοποϊααίηρ ἀϊδοουγβα οὗ 90. ΑἈποίμοι Βρθδίκοῦ 15 ἴῃ- 

ἰτοδαοοᾶ. ΕΠΙΠα βίαΐθϑ ἐμαί, θδΐπρ' ΟὨΪΥ ἃ γουηρ πη8Π, 88 δα δι Πογίο 
τοί τα ἔγοτα δχργϑβδίηρ' 88 ὁρῃΐομβ, αὐ [μδῦ ΠΟΥ͂ 6 νγὰβ τϑβοϊνϑᾶ 
ἰο ἄθοϊαγθ {μθπὰ; ἐπαῦ Ὡοπ8 οὗ {π6 βρθᾶκοὺβ μα οοπίαϊοα «οὉ, Ὀυΐ, οῃ 
[π6 οοπίσγδυυ, {παῦ 900 Βεᾶ β] ποθ θη. Ηθδ ἢπάβ ἔδλαϊύ ψᾺ {86 
ΒΟΙΕΓΟΥ ΤΟΥ αββουθηρ' Πῖ5 ἸΏΠΟΟΘΏΘΘ 88 6 84 ἄοπθ, δπὰ {πουθῦν 80- 
οαβίπρ αοἄ οὔ ᾿Ἰῃ}αβίοο. Εἰ ἀδοίατοα τ οοτάταοτ ταϑίμοα οὗ [μι αἰνῖπο 

ργουϊάθποθ ἴῃ τ Ἀἰοι τθῃ ἃτ6 οἴνοπι ἃ Πο θα [ῸΓ συϑοῖοαβ ριγΡοβββ, ἃπα 

τηαἰηὐαῖπβ {παῦ 00 ὑγὰβ Ὀ]Δτα Του ἴὸσ δἀορίϊπρ [86 πηρίουβ ἰΔπ- 
σιδσθ οὗ δυ]-ἄοουβ. ΤΩ αϊνίπθ οἰαβυϊβοιαθπίβ βμου!α ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ 

Ἰηϑίαποθ 6 γϑοϑιγϑᾶ ἢ ἢ Βα μἰβϑίοθ. Ηδθ οοποίυ 465 τὶ ἃ ἤπο ἀ6- 
βου ρίοη οὗ γαυϊουβ αὐ θαΐοβ οὐ ΤΠ) ἰΐγ. (ΧΧΧΊ].---ΧΧΧυ.) 

Αἴἴον {π6 βρβϑϑοὶ οὔ ΕΠπα, Φο μονα ἈΙπιΒ6}} ᾿ἱπέθγροβθβ δ πα Βρβᾶῖβ. 

Τὴ ἃ Ἰοπρ' ἀἸβοοῦγθθ, ΘΧΡΥΘΒΒΘα [ῸΥ ἴδ τηοϑὺ ρατὺ ἴῃ {Π6 ἸΠ ΟΥΤΟΡΔΙΥΘ 

ἔοστα, μ6 Βμονγβ 900 [ῃ6 [ὉΠ οὗ αποϑιοπίηρ {88 βίος οὐ ϊβάοτω οἱ 
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{π6 ἀϊνίπα σονογηπηθηΐ, θη μ6 Ὑ͵ᾺΒ ὉΠΕ]6 ἰο σΟὨ ἐγ], ΟΥ ἃ5 Τα Οἢ ἃ5 
ΘοΙΡτ πα, ἐμ6 σοιασηοπθϑὺ ῬΒδπομλθηᾶ οὗ παύατθ. ΤῊΘ ΒρΡΘθΟΒ οἵ 
Ζοβονδῃ οὐΐ οὗ {μ6 παι να 15. οὐὗἨ [πΠ6 βιθ]ταθδὺ Κιπα. (χχχυι!.--- 
ΧΙ]. 
Ἔγι ΔΡΡϑαὶ τὸ «Τοῦ 15 0] ουγϑα ὈΥ͂ 8Πι ΘΧΡυβββίοῃ οὗ τηθϑὶς Βα θυ: ββίοη 

δα τορϑηΐϑμοα οα 8Ϊ8 ρατὺ (ΣΧ. 1---θ6.}; δθδυ βίοι 8 μονδῃ οχ- 
ῬΙΈΒΒ6Β ἀἸβρίθαβαγ ψῖτι ΤΠΡΠδΖ δηά {Ππ οΟὐμ6᾽ ὕνγο ἔτι θη 5 ἔογ βρϑαϊς- 
Ἰηρσ' ὙΤΟΙΡῚΥ οἵ Ηΐπὶ. «] ΟΌ᾽Β ὈΓΑΥΟΥ [ΟΥ̓ 815 ἔτ] Θη68 15 δοοορίβα;: ἢ6 Ε1π)- 

ΒΕΙΡ 15 γοϑυύοσϑα [ο ῬΧΟΒΡΟΥΙΥ͂ : 18 ἤοοκα ἃπα μουαβ δῖο ἀοαθ]οά ; 6 
Τοοοῖγοβ 88 ΠΊΔΗΥ 80η8 πα ἀδυρηίοιβ ἃ8 ΤΟΥ ον, δπα α165 δου ἃ 
Ιοηρ 11{6. (11. 7---17.) ὙΠῸ ορίορτο, σι μίοι ἅ|κ6 τμ6 Ῥτοϊορτθ 15 ἴῃ 
ῬΙΌΒΘ6, ΘΟμΒΙβίΒ οὗ χ]ῇ. 7---17., γϑργθϑαπίϊηρ' [ ΟΌ᾽Β νἱπαϊοαίίομ, ἀμ {ἐπ 
ΒΔΡΡΥ ᾿ἰββὰθ οὗ 411 μἷ5 ὑπ1418, ΤᾺ τϑϑὺ οἵ 186 ὈοοΪΚ, υἹΖ. ἢ1.----α]η. 7., 
ἴβ ἴὰ {η6 ἰδηρααρα οἵ ροοίσγ, ρίνιμρ {μ6 αἸδίοριαμθ. ΟΥ̓ΘΟΠΊΓΟΥΘΥΒΥ ἸῺ 
νυ Βῖ ἢ [Π6 1016 ἀγρυτηθηῦ 1168. 

Τὴ τοϊαϊΐζοῃ ἰοὸ {μ6 ϑμδδίαποο δ} ἔόγηι οἵ {86 Ῥοβϑῃὶ, Β006 πᾶγθ 
νοηίυτοα ἰο αββουύ ὑμαὺ {8μ6 ὑγ 016 15 ἃ βοίἰου8 παιγαύνο ᾿ηἰθπαθα ἴο 
ΘΟΩΥΘΥ͂ ᾿πδίγαοίΐοη ἴπὰ {μ6 ΜᾺΥ οὗ ρᾳ78016. οοογαηρ]ν ὑπο υ ΒοΙὰ 
ἐμαὶ «00 τβ ποῦ ἃ 168] ρϑύβοῆ, 1ῃ18 σγὰβ δἂπ οἷα «6 15} βοηί1- 
τηθηῦ; ἴου ἴὖ 15. ἴῃ Βαραδ Βαίηχα (χν. 1.). 1 μᾶ8 αἷβο ὕθθῃ δαἀναπορᾶ 
Ὀγ ϑαϊπηαβίαβ, [ω6 ΟΙοτγο, δ. 5. ΜιοθδθΙβ, 1 λαῖΒα, Απριιθθ, ϑγλίοσ, 
ΒΙΒΗΠοΡ ϑίοοϊ, Βεγηβίθιη, δπά οἴμουβ. 8 πϑεᾶ ποὺ θηΐθι ΡΟὴ ΔΗ 
ἔουηχαὶ χοξαίαϊοη οὗ ἃ ὑπῖπρ ΠΟῪ αἰμηοδῦ ὙΔΟΪΎ ἀραπαάοηθα, Τ| 
18. Ορροβϑᾶ ἰο {88 βρίτἱῦ ἀπ σϑηῖαβ οὗ δηθαυμν, ΒΟ. ἀἸα ποῖ ογθαΐο 
Εἰβίου θα! ρούβομβ δηᾷ {86 Εἰβίου!οαὶ οἰτουμηβίαμοθθ ὈθΙοηρτηρ ἴο {ΠΘηλ. 
Ῥυγτο ἢοϊοῃ νγαὰβ ἃ ρυβϑᾶτϊ] δηα 5Β]0.7 ῥγόοθθβ ἀθγθίορθαά ἴῃ {89 
ΘοΟουγθ6 οὗ οδηΐασίθθ; δηα ὈθΘ]οηρΒ ἴο τηοάδτη ἰἰὐογαύατθ, ποὺ ἴο 8δῃ- 
οἷοί. Τῆ6 οἱ 1 οταίατο α14 ποῦ ΘοΙαρΥ ΘΠ ηα 1{, ἃ8 Τα] 1 Πδ8. νγ6}]} 
τοι γκοά. 

Α΄ ορροβῖία δχίγϑιαβ 18 ργβθηίθα ἴῃ {Π6 ορι πίοι οὗ βαοίι 5 τλδϊπίαῖπ 
{πὲ 411 τοϊαἰδᾶ ἴῃ [86 θοοῖκΚ ἰβ ἃ τ δπη γθ8] ῃἰβίοσυσυ. [ὑ 88 θθθὴ 
Δη!οστϑᾶ τπαὺ [815 ψγὰ8 ἰλ6 νἱθν οὐἨ «οβορῆσβ, Ὀθοδῦβα πο ᾿ποϊααθβ [6 
τοΥΪκ ἀιηοηρ' {Ππ6 Πἰβύουϊοαὶ οὐΓὁἩἁ Ῥτορθθίϊο ραγίβ οὔ ἔπ ΟἹά Ἰϑβίαμπιθηί. 
Μορὶ οἵ 6 Βδρθίηβ, {π6 ἐαίμοῖθ οὗ ἰΐ6 (ὑμυϊιδθδῃ οματοῦ, δηα {Π6 
Οἷον {μϑοϊορίαπβ ἄονῃ ἰο ΕἼΘ. ρθη δίτη δα ΑἸΡοτῦ Ομ] 68 4150 
αὐορίεοα 1. [πὰ ἔβνουν οἵ 10, [π6 δογτιρίαγαβ ἡ Β1Οἢ τηθηθοι ἐΐθ ᾿θ7βοη 
9200 Βαγθ Ὀδθθῃ οἰϊρᾶ, Τῆυβ {86 ρυόρμοῦ ΕΣ Ζθίπιοὶ βρϑακβ οὔ Βίμ, 
“ς ΤΠΟῸΡὮ {8656 ἴμγθο τηθη, Νοδἢ, 14 η16 1, δηα «ο, σγθσθ ἴθ 10, {Π6 0 
ββουϊᾷ ἀοίτνοσ θα {μοῖγ οὐ 500}5 ὈῪ {ποῖν σὶρ ὐθοΌΒη 658, Βα}. 186 
Τιοτᾷ αοἄ." (χἰν. 14.) 45 Νοὰβ δηᾶ 12 4η16], σῖΐῃ σΒοσὰ «(700 18 
αϑβοοϊα θα, τοῦθ τὰ] ομαγδοίουβ, 1 15 1  υτϑα ὑπ 00 σγαβ ὑΠ|6 βᾶχηθ. 
Τὴ { ΤΠ Π6Γ «Γ4Ππ|8ὸ8 ΥΪ68 ἴῃ Π18 ΘΡΙΒ616, “Ὑ6 ᾶγα Βοαγὰ οὔ {ῃ6 
Ῥαΐΐθποο οὔ 750}, ἃπᾶ μᾶνϑ βθθὴ {μ8 ϑῃά οἵ {π6 Ἰμογά, ὑμαῦ {π6 μοτὰ 18 
ΨΟΓΥ ὈΠ{Ὁ] ἀπ οὗ ὑθπᾶθυ τιον." (ν. 11.) Ηδτθ 10 18 Ἰπηργο 8 }]8 
ἐμὰ δὲ ἱπηδρί ΠΑ Ομαγδοίθυ Βμουα Ὀ6. αποίοα 48 δῇ ϑχϑιηρὶθ οὗ 
Ῥαίιθης6. 

Αραΐη, ἰο ἐμ6 Τ ΙΧ Χ. ἃ βυρθβουράοῃ. ΟΥἨ ΔρΡΡοπαϊσ 18. ἀπῃθχϑά, οοῃ- 
ταϊοϊησ ἃ, Ὀτϊοῦ ρϑηθδίορίοδὶ δοοοπηΐ οἵ “οὉ, ΜΆΘΟΙ 15 Βα ρροβθα ἴο μᾶνϑ 

1 45 Βθοὶ 1100, βϑθοοπᾶ οαϊμίοη, ΡΡ. 15, 16. 
25 ὃ ' 
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Ῥοθη ἐαίκθῃ ἔχοι δῃ οἱ ὥ'υγίδῃ νουβίοθ. [Ι͂}Ὲἢκχ 1 6 18 1Θη Πα τ} 
0040, γῆο τψὰβ {π6 ΑἸ ἴῃ ἀοβοθηῦ οα ΑὈγαπδῖα {πγοιρἢ Εὐβαα, 
Δ τοῖρηρα ἴῃ Εἄάοη. ΤῊΘ βδτὴδ 18 δὖ (88 δπά οὗ [86 οἰά 1,αὔϊῃ δπά ᾿ 
Ατδδῖο νουβίομβ οὗ {μ6 Ῥοοῖ οἵ 700 ; Ὀαύ {86 Δαϊποτιῦν οὗἨ {μ6 Ἰαὐίου 
ΤΌΒΟΪν 68 1{8561{ ᾿πίο {μαῦ οὗ {π6 ατοοκ ὑγαπβίϑίϊοη. 

Αραΐη, {μ6 τϑα!γ οὗὨ {πὸ ΒΙΒίΟΥΥ 18 δυραᾳθα ἔτομλ {Π6 οοῃμουτγθηῦ 
ἰδβύϊπηοπυ οὗ Τὐαβίοσυῃ ἰγαατύομ. «Γ00 18 ταθπϊοπθα ὈΥ {π6 δαίμπον οὗ 
μα ΒοοκΚ οὗ Τοριῦ, ψ8ο 11γ6α, 10 15 βα14, ἀυγίηρ' (ῃ6 ΑΙΒΒΥΣΊΔΏ ΟΔΡΟΙΥΙΥ. 
Ἧδ 158 τϑρϑαύθα!ν τρϑοηθᾶ Ὁν Μοδδιηπιβα 85 ἃ γ68] ομαγδοίθυ. ἘΠΒ 
Πἰδίουυ 18 ποῖα διημοπρ {86 ϑγυίδηβ δῃηα (Πα θη: δηα πηδᾶν οὗ 
186. ποῦ]οβ ἔλπλ11165 διαοησ {Π6 ΑΥ̓ΔΡΙΔΏΒ ἃΥ6 αἸΒ Πρ. ]Βη6α ὈΥ 18 
ὨΔΠ]6, Εὔγϑῃ 80 ἰαΐθ 88 {86 οπᾶ οἵ {μ6 ἔουσίἢ ὁθηζυγΥ., ῬΘΥΒΟῚΒ νυ ϑηῦ 
ἀηίο Αγαβρία ἴο 866 818 ἀπηρὮ!} ; 4 ἰδού τμῖοῃ αὐἰἰοδίβ αὖ ἰθαβῦ {Π6 
ΤΘΔΠΥ οὗὨἨ [15 οχἰβύθῃοθ, ἃ8 40 [80 [86 ἰσϑα  ποηετΎ ΔΟΘΟ ΓΒ ΘΟΠΘΘΙΉ- 
1ηρ' {ῃ6 Ὀΐδοθ οὗ 815 δροᾶβ. 

Μοβίύ οὗ {πο86 ἀὐραπιθηίβ ἄγ ἐπ116, ραγ  ]σ]Αυ]ν ἘΠ 6 Βθοομα ὑγβῖο ἢ 
15 ΤΩΘΙΘΙΥ οοπη]δοΐαγαὶ, ἀουϊνοα ἔτοτα {Π6 βρη τϑβθι Ὁ]. ποθ Ὀθύνγθθῃ 
(Ὧ6 πδιηθ8 ορδῦ δηᾷ 4005, πα 15 ἴοο γϑοθηΐ ἰο 6 γϑδοινϑα 85 θυ άθηοα 
ἴῃ ἃ φυρβίίοη οὗ {815 παΐυγα ; ἔου {Π0Γ6 18 {0616 ἀουδύ ὑπαῦ {μ6 σϑηθα- 
ἸΟΡῪ 1 χυθδίϊοῃ 18. Ῥοβίβυϊου ἴο {π6 {πη6 οὗ {Π6 ϑανίουαυ. ΤᾺ6 {μῖτὰ 
'β Ψ ΏΟΙΠΥ ἄτανσῃι ἔγοτα {μ6 ὈοοΙΪκς οὗ 70} 1561}, ανίηρ πὸ ἱπαάθρπᾶάθης 
οχϊβίθῃοθ 85 Δ. 85 γ7ἷῥὰι οϑῇ ἀϊβοουοσ. ΤΥΔαΙ ΠΟ Β ΥΘβρθοθπρ' 00 Ὑγ 616 
οἰγου]αίοα ἴῃ {86 Ε)αδῦ Ὀθοδιβο {80ὺ ργοοθθαρθα ἴσοτμι {μ6 σοστκ ἰδαύ 
Ῥθαῖβ ἷ5 πᾶῖηθ. Οὐ, 1 (6 ὺ σοῦ οπθγοὶ νυ ̓πἀθροπαθηίΐ, ὑπο Ὺ ῥτονθ 
ΠΟ τογ6 ἐμδη {π6 τθὰ] οχϊβίθηοο οὗ {Π6 ρϑύβοῃ, ποῦ {86 1 ογ  ν ἀπά 
{ρας οὗ [λ6 Εἰβίουυ οοπίδιηθα ἴῃ [6 ὈοοΚκ. 

ΤῊΘ οὐἷν ρουθίποπί ἀρρατηθηΐβ ὑμουθίοσθ, τα {πο86 ἀδγινθα ἔγοσα 
ἜΣ ΖΘ 161 δηᾶ Φδαιμθβ. Ἀπαᾶ δνϑῃ {60 δ1ῖ6 πο μα π 1816, Β᾽πο8 ἤο- 
ἐἰουβ πᾶ τοῶϊ ομαγδοίθυβ τῶν 6 τηθηθοπρα ἐορϑίμου; 88 1 Δ ΖΑΡΒ 
15 τοργθβεηίοα ἴῃ {π6 Ὀόβοιι οὗ ΑὈταμαη. Βυΐ ἴῸγ {Π8 τϑᾶβοῃ ΔΙ γθϑαν 
ϑβιριῃοᾶ, ψ}6 τορατά ΦῸ0 88 ἃ τϑᾶϊ ρϑυβοῃδσθ οἵ δπαυνμίγ. 8561] 
118 15 ἴγ ἵγομπι ἱπιρ  γίπρ' ὑμαὖῦ ΘνουΎ ὑπιηρ' τοἰαἰθα ἴῃ {π6 ὈΟΟΚ 18 818- 
τουϊοα ]ν ὑσαθ, Υ 8 ΠΊΔΥ ΥΘΑΒΟΠΔΌΪΥ Ὀ6]1ονθ, ἔγοτα {π6 ἰδηρταρα οὗ 
ἘΠ Ζο Κιοὶ δπᾶ Φ8πλ68, 885 Ὑ1Χ16}} ἃ8 τοτὰ {6 σϑηΐαβ οἵ δποιϊθηύ ᾿Ἰογαύαγθ, 
ἐπαί, 900 νψαβ πὸ ογϑδίϊοι οὗ [86 Ἰτπηαρτηδύϊομ, τις ποὰὺ Βαρροβιηρ' {πα 
[π6 Ῥοοῖκ ψηϊοῦ Ὀθαγβ 85 πᾶταθ σομίδι:β ἃ ᾿ἰΐοταὶ ἰδίου. Υ 6 δοοθρί 
[ῆ68 οοηβιΔογαύϊοηβ ΠΟῪ δἀδαορα ἃ8. ἔνοιγαῦ!]α ἰο {Π6 Βαρροβιίιοη οὗ 
7. τϑαὰὶ οχίβίοποβ, μαΐ ποὺ 88 γϑ! ἃ οα θα] οὗ [86 νἹ 6 [ῸΓ ὨΙΟἢ 
ΤΗ6Υ͂ 16 βοπηθίπλθβ αυοίθα, ν]Ζ. {μαὺ {π6 Ῥοοῖς Ῥγθβθηῖβ ἃ 1106γὰ] 818- 
ἴουν Τπγουρπουΐ. 

Α {μἱτᾷ ορϊπίοι, σ.Β1οἢ. Θομαμη 68 1056} ΟἹ ΘΥΘΙῪ δοοουπί 0 ΟἹ 
ΔΡΡγοθδίοῃ, 15 ὑμαῦ {ποτ ψγὰ8 δὴ δηοιθηΐ {γδα!τοη ἐουπαθα οη ἴΔο 5 
γοβρθοῦπρ «00, ἃ τὴᾶπ ὍἘῸ Ὑγὰ8 ΥΘΙΔΔΥΚΑΡΙΥ Ὁρτρηῦ ἀπά δα ΡῸΠΘ 
{Ὠγουρὴ ἀποχϑηρ] 4 νἱοϊβδι πα 88 οὔ Τοσίμηβ, σιοι {π6 ττῖον οὗ [86 
Ῥγδβθῃὺ θοοῖς δἀαρίοα ἰο 18. ρΌΓΡΟΒΘ, δηϊδυρίηρ', τηου] αϊπρ', ἀπ 6πι- 

Β6ΙΠβμῖηρ 10 88 18 {πϑῖὴθ βθοιηθᾷ ἰο γβααῖσθ ΤῊΘ [67 οἰγουπηβίδῃοθϑ 
ὙΠΟ πσοῦο ουχγϑηΐ τοβρθοῦηρ [86 ομδγϑοίοσ οὐ {86 ραύγιδτοι μ6 ἀ18- 
Ῥοββᾷ ἴῃ ὃ τῆ Π 6 5.1 18016 Το {π6 οὐδοῦ μα δᾶ ἴῃ νθν. Υ̓Βαΐ {Π6Ὺ 
Ὑ6Γ6, Ὁ 18 ΠρΟΒΒΙ 016 ἰο ἀβοοσίαϊθ. ΥΥ 6 ργεβαμηθ ἐμαὺ {μι Ὑ6Γ6 ποῦ 

τη }γ. Εγϑῃ ἴμθη ἐγ! ἤθη ΤΥ μαγο ὈΪοπα θα ἐμοῦ δπᾶ βοίίοη ; ψΒΙΟᾺ 10 
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ΔΒ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΙΎ ἰο δβϑραῖαίθ Εὐνναα  Πα5 οῃαοανουγθά ἐοὸ 88ονν 
ΒΟΙῚ6 ὑπίηρβ ΜΒΙΟΒ ὑγοσα ᾿ἰβύουιοαὶ ἴῃ {π6 τηθ οὗὨ [88 ροθῖ, δῃᾷ βοὸ ἴὸ 
δσβιθὶῦ ρογίομβ οὗ {π6 σγουπανουῖκ οἢ ΒΙΟΒ {86 ἰαίου θα]. ΑἸηοπρ 
{8886 Β6 Ῥίδοθβ {86 πᾶῖὴθ «00, {ποβ6 οἵἠἨ 15. {8γ66 ἐποηά5, (Π6 ἰαπα οὗ 
Τ7Ζ, {πΠ6 χᾶγθ ἀίβθαβα οθριαπέϊαδὶ5 πιὰ ΒΙΟΩ ἢ6 γγ͵1ὰ5 δῇηιοίβα, - Τί 
ἈΡΡΘΘΙΒ ἰο 15 νΘΙῪ ῬγοῦΔ016 {μαὖ 411 {π656 οἰτουταβίδμοθβ γο γα Ὠἰβίου!- 
οδἱ, ποῦ ρορύϊοαὶ δια] }]Βμγαθηΐβ Ὀγ {86 δαΐμοῦ; πα Ηδηρϑίοη οι Β 
αὐϊοτηρῦ ἰο βου {μαὺ Π6Υ͂ ΤΑΔΥ πᾶν Ὀθθη ᾿ηγθηΐθα, 18. ποίμιπρ Ὀαΐ 
σταίαϊςοιβ ορροβιθίοη ἰο Εν] 4.2 ΤῊΘ ομάθανουῦ ἱπαἀθθα ἴο ΒΡΘΟΙ 
ΔΏΥ͂ ῬΑΥ ΙΟΌΪΔΥ5 48 Ρϑ]οπρίηρ' 00 {86 τϑρίοῃ οὔ μιβίουυ, ἰϑανιηρ οἴ 5 
ἴῃ {Πδὺ οὗἁὨ βοίζοῃ, 15 δἀνοηύασουβ ΘμοαρὮ ; Βαύ [86 οὐο οὗ ἀδύθπηρθῃ 
ὅο65 ποῦ ργϑίθμπα ἰο δάάποο αἱ [μαὖ τᾶν Ὀ6 νἱπαϊοαίθα ἔον ὑγϑα!οη. 
ΑἸΒουρΡ «00 18. ἃ Ῥαἰϊγαγομαὶ ἔρυτο, μοβθ τϑϑὶ δχιβδίθποθ οδηηοΐί 
Ὑ6}1 θ6 ἀ6η166, 1 ἄοο5. πού [Ὁ] ον {μὲ {π6 ἐπδαΐγο οἵ [18 {118]8, ΟΥ̓ Ὠ18 
ΒοΙη6, γγχὰ8 γϑοϑῖνϑα ὮΥ [π6 ροοῦ ἔγοια ἐγδαι!]ο ἃ 5 δ ὨΙΒίοΟΥΙΟαὶ ἔβοί. 
ΤῊ Ἰαπᾶ οὗ ΤΙΖ τὺ Ὀ6 ἱππαρίπαυυ. Ὑοῦ 6 ἅγ6 αἸβροββα ἴο τϑραγά 10 
δ8 1ῃ6 γοαΐ Βαδιςαίϊοι οὗ {πθ ραϊγδοῃ. ὙΥ̓́ΒΘΓΘ {θη Βῃοι]ά 10 Ὀ6 
Ἰοοκοᾶ ἔου ὃ [{ 15 ταϑπϊομϑα Ὀ6βιαθβ, ἴῃ “60. χχν. 290., [μἀτἢ. ἵν. 21].; 
δυῦ {π686 ραββαρθβ ἀο ποῦ ἀοίδσυγαϊηθ 115 Ῥγθοῖβθ βπδοη. [Ὁ ΙΔῪ οἢ 
{86 Ὀθοτάοτϑβ οὗ ἰΪἀσταθα ἀπᾷ Αταρῖα, σι [ἀστηθα οἡ δα βουί, υαθ8 
οὐ {86 νοϑῦ, ἀπ Αταθῖα οπ {π6 οαϑὲύ. ϑοιαθ σου] τϑοΐίκοη τὖ 88 
Ῥϑ]οπρίηρ ἰο πουΐπουῃ Ασα, 1 ἢ 18. ποὺ ἱποογθοῖ, θθοϑιβα {Π6 
Ἰἰπηϊ8 οἵὗἨ ὥὄγτία ἰο (86 βουΐδ, δῃηά οἵ Αὐδθῖδ, 0 Υ6 ΠΘΥΘΥ ΒΓΙΟΟΪΥ 
ἀοῆποα, 1 1 Χ Χ, γϑηαοθγηρ' 15 Αὐσῖτις : ἀπαὰ Εὐνγα]α 5 {1η 8 ὑπεῦ 
{π6 Δρρϑι]δίίΐοηβ Εβαι πα {7Ζ σοῦ οὐἱρίπα!ν {Π6 βαῖηθ. ΒῪ {818 
ΔΡΡρουπομπτηθπῦ οὗ {86 Ἰαπᾶ, {μ6 ἱπουχβίοῦβ ΟΕ 186 ΟἸα  ἄθδῃβ δπᾶ 
Θαθθαπ5 ὑμτουρἢ ΒΟ «00 15 βαιά ἰο πᾶν 1οδύ Β18 βροββθββῖίοῃβ 816 
ΘθορτΡ ΘΑ ΠΥ ἀρργορτϊαΐο ; Ραΐ 1 σι 9 48ὴ ὁ τ ἸΔΘΛΠΕΥ Ὁ ψῈ 
ἴπ6 γϑ!]ου οὗ Παταδβοιβ, συ βῖοι οου]α ποῦ πᾶν Ὀ66Π 80 δχίθηβιγα 88 [0 
σγαιτγαπῦ 1ῃ6 ΘΧΡΥ͂ ββίοη “6 8}} (πΠ6 Κιπηρβ οὗ [πΠ8 Ἰαπᾶ οὗ [72 (6γ. χχν. 
20.), [μ6 ρου 6 ΠΟΥ 15 ἱπηραῖτοά, ΕὟ65 ὅ Π88 ΤΘΟΘΠΕΥ οπαθανουγοᾶ 
ἰο ἱπγϑδύραία [Π6 Ἰοοα ἐγ οὗ 172 ταογθ ταϊπαΐθὶγ, πα Π88 ἸΔθ ΠΕ 6α 1 
στ 0μ6 ΤΟΥΓΟΡΥ 6] ΤΌ11ὰ], τ ΒΙΟἢ 15 θουπᾶθα ὁπ {6 νγοϑὲ ὈΥ {86 
Ἡδυγαῃ ταοππίαϊποιιβ ἰσϑοῦ, οα {86 βου ἀμα οαδῦ ὈΥ {86 στοαῦ 
ὙἸ]ἄουηθα58 6] Ἡϑιητηδά, δηᾷ βὑγοίομθβ που υγα 18 δ5 ΤΆΙ ἃ5 {86 ὑπινίγ- 
{πϊτὰ ρᾶγ8}16]1. Τὴ ροϊηῦ μὰ8 ποὺ Ῥθθῃ τηδύου!!ν δἀναποθα ὈΥ 18 
αἸββου δι η. 

Ἐδὸν πὸ μᾶγοὸ γοῆθοίθα οα {π6 Βα ] θοῦ ν11}] μοϑιΐαίο αὖ {π6 ργθβϑηΐ 
ἄαγ ἴο δἀορὺ {π6 νίϑυ ποὺ βία βα, νἱζΖ. {παὺ [Π6 τυϊῦου ὑοοῖς ἃ ὑπ ἀἸ 108 
ῬΓΘΥ Δ ]ΠἸπρ' ἴῃ 815 ὑἶϊπι6 Τοβρθοίίπρ' 900 ἀπ οι  Π8ῃ6α 1 Ἰπ ἃ ΙΔ Π ΠΡ 
Βαϊ θα ἰο ῥγουποίθ [18 Ἰθδαΐπρ' ἀθϑίρῃ. 76 δαεῖ5 οὗ 186 Ῥοδπὶ 18 Μ18- 
ἰοτῖο γα, Βαῦ [Ὁ 15 ἱπηροόββῖ]6 ἴο ΟΑΥΤΎῪ ουὐ {π6 {μθουῪ ὑμαΐ αἰ ἐδ 
ἔγιιθ ἠϊδίογῃ. ΤᾺΘ οηΐτα ρἷδη ἃπᾶ βίγαοίασα βθαγ [86 ᾿πιρῦθββ οὗ 
βοιουβ παυταῦῖνο ΤῊ ῬΟΟΙ [5 ρεγναᾶθα ὈΥ ἃ πηϊΐοστα ἀθβίσι, δηά 
15 αὐ Πα] ᾿πὶ ἀυταπροιαθηί. ΤῊΘ ΒρΡΘΘΌΠ6Β δ. οἰδθογαίθ!Υ ροθίϊοαὶ : 
116 Ιαπρστιασα ἰΙρΗΪΥ πτουρμύ, ον οουἹά Φοῦ, «β]οῖθα τὶ .ἃ 

1 Τα5 Βυοὶ 170}, τι. 5. τ. Ὁ. 19. 6 56ηᾳ. 2 Αοἰΐοϊο 20}, ἴῃ ΚΊτοΒ Ογοϊορᾶϊα,. 

8. ΤΠ], Ρ. 20. 4 ἘΠη]οϊζαπρ;, νοΐ. 11. Ρ. 768. 
5. ιαάίθη πηᾶ Κυκοη [οΡ 1854, Ρ, 299. 6 δ6ᾳ. : 
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Ἰοαβοταθ ἄϊβοαβθ δηᾶ τηοβὺ νυτοίο θα ἴῃ ταϊηα 88 Ὑ76}1 ἃ8 Ῥοάγ, αὐύου 
Ἰοηρ' ἀΙβοοῦγβοβ ργθβοηξηρ 8411 (88 ουϊάθποβ οἵ οδγθα] ἢπίβῃ ἢ ΗΟ 
οουϊᾷ [86 ξϊθπ 8. αἷβοὸ αν βρόκδῃ ἴῃ {μ6 δϊρηθδῦ βίγ]β οὗ ροθίγυ, 
ΜΠ δύο ἀπιουταιτν οὐ ἀδβῖρῃ δηᾶ ἔμ]πθββῦ 14 {π6 161 Βἴμ- 
561 βρϑὰκ Π| γα] δηᾶ δια] ]Υ οαὐ οὗ {86 τοϊᾶβῦ οὗ ἃ θυ] πα ἢ 
ΤΉΘΓΘ 15 αἶδο δπ ἀν Ηοῖα] τϑρα]ατιν οὗ παταθογβ {πτουρδοῦί, Θαρθο οί! ν 
ἰῆχοο απ βανθῆ. «000 δᾶ Β6ύβϑῃ βοηῃ8 8δπᾷ ἴδχθο αδυρμίθυβ, Ηϊβ 
ΒιΙ βίδποθ 88 βϑύθῃ ἱπουβαπα βῆθαρ δῃά ἰζγθο ὑμπουβδηα οδτηβ]8. 
ὙΏΘα {86 {ἰπ|6 οὗ τϑβϑίουδ οι. ΘΟ 68, μ15 ροββθϑβίοηβ ἅ6 ἀοιβ]οᾶ: 

Ὑ 8116 {πΠ6 παθοχ οὗ Ομ] ἄγθῃ 18 [Π6 βδτηθ ἃ8 Ὀθέοσθ. ΑἸΡ Ὧ1Β ὑγοῦ- 
Ὁ]65 8 11ν88 ὑν106 {86 ἂρ οὗ τηδῃ, νἱΖ. 140 γ6818, Ἠ!5 [π|ομα5 Δ16 

[ἥτοο. ΤΉΡΥΘ 816 [Ώγ66 Βουῖθβ οὗ σοῃίγου θυ ᾿ϑύνγθθῃ δῖπὶ 8πα Ὦ15 
τιομᾶβ, βάρ ι οομπβίβίϊησ οὗ {πτθ6 ἀϊδίοριοβ, οχοθρῦ {π8 1αβύ, 6 ῥγο- 
Ἰοσὰθ θθατβ {π6 βίδιωρ οἵ βοίϊΐοῃ ομ 108 ΒΓΙΆΘΘ; [ῸΓ 1Ὁ 18 ΘΟΠΥΓΑΙῪ ἴο 
41} γουϊβι τα] πᾶθ ἐμαῇ ἃ ἰὔογαὶ ἀϊαίοσαα οὗὨ {μ6 Κιπὰ τορογίϑα ββουἹά 
μαν ἰβκαπ ρίδοθ Ὀθθίνγθοι αοάα δπᾶ βαίδῃ; οἵ {παὖ {π6 Ἰαὐίου βῃου]ά 
Πᾶνα ργθϑθηΐθα ὨἰτηΒ61} ΟᾺ. {0 ΒΘ ΘΒΒΙΥ 6. ΟΟΟΆΒΙΟΠΒ ΘΙΩΟΙρ' [ἢ 6 ΒΟΏΒ 
οὗ αοἄ, ἴῃ {π6 ἱπιπιοᾶίαία ρέθβοποα οὗ {86 ΑἸ ίγ, δηα ὑμθποθ ἀ6- 
Βοθῃ 64 ἰο δασίῃ ἀρϑίη. ΤῊ βυδάθπηβϑβ δηα τρια τι ἢ ἡ Ἀ1Ὸ ἢ. ΟΠ 
τηϊβίοτί απ δου ἀποίμου θϑέαβ {π6 βαβοτον, βαρ πηῖμρ 1} τμ6 ἸΘαϑὶ 
οὐἰατϊζουβ ἀηα δπάϊηρ πα [86 μθανιθϑύ, ἃ 6 480 ὉΏ]1Κ6 {Π8 τϑοιίαὶ οὗ 
γὙ6 81 ὁσουσγθποθθ. Τῆθβα δηᾷ οἰμοὺ Ῥῃθποσαθηδ ἴπ {χ6 ὈοοΪκς ΘΟΙΏΡ6] 
{π6 οὔἰο ἴο Ὀοίῖονα {μαῦ [86 ρσυϑαῖοσ ρασ οὗ 10 οοπϑδιβίβ οὗ βοίμτπουβ᾽ 
οἰγτουμηβίδμοθβ Ὀϑαῦῖπρ' ἀροπ {Π6 τλοταὶ Θηα ΜΒΙΘΝ [86 δαΐμοῦ μα 1ῃ 
νἷον. ΤῊ βοηθπηθηίβ Ραῦ ἱπίο {π6 του!ῃ8 οὗ {86 Βρθαῖκθυβ οδηποῦ Ὀ6 
οἶμον ἔμδῃ {μ6 οπιβίομβ οὐ {π6 ροϑῦβ βϑαυθῃ-πβριτοα σθηϊαθ, ΤῊΘ 
ῬἈΠΟΒορῖο ἀου ίοΥ Β τηϑηίδὶ βύγαρρ]θ 15 ἐπ ηβίθυσθα ἴο {88 Βδτὸ οὗἉ {π6 
βίου. ΤΠ6 ΒβδυοηρΒ οὗἉ 818 οὐ ΠΛ Πα ἀτ6 θαι ΟαἸΘα ἴῃ ἃ ἀββουιρύνθ 
ἀϊαίοσιια δαἀταῖταθ]ν ἀθυϊβοᾶ, ΤῊ αὐϊοτηρίοα τορὶν οὗἨ Βδγμ 68 ἴο {Π6856 
ΘΟΙΒΙ ΟΥ̓Δ ΟΠ8 18 Ῥοϊηύ685 δῃα Ρ.61116, ργοοθθαϊηρ ὁπ ἃ [4186 θ8818. 
ΓῊ18 οοιητηθηίαίου δ885 ἀἰβοονογθα {παὺ {Π 6 Βα υ γΆ] ΒρΘΘΟ 65 βιοοθοᾶρα 
01η6 ἃποίμοσ αὖ ᾿πίογναβ, οι. σανα [Ὁ]] ἀϊπιθ ἴοΥ τοβθοϊϊοπ, ΤΠΘΥΘ 
788 ΔΙῺΡ]6 {πι6 0 ΔύΎΔηρ6 680 ἢ ΥΘΡΙῪ ὈΘίουθ 1Ὁ γγχὰ8 αἰξοτθᾶ. ΤῈ 
ἀοθαΐα ᾿γὰ8 φτγοἰγδοίβα, ἀμ βυβίθπιδίιο, δῃα τϑραϊαν ' ΗΘΓΘ ΘΥΘΥΥ 
{πϊηρ᾽ 18 Βα ρροββά ἴο Ὀ6 Π|ΘΥΆΠΥ ἀπά Ὠἰδίου Δ} ἰσαο.} 

(ὐποουπῖηρ' {πὸ βίσαοίατα οὗἨ τῃ6 Ὀοοῖς [μθγὸ μὰ5 Ὀ66Ὲ ἀἸνθυβιῦυ οὗ 
ορ᾿πἴοῃ ἃτηοηρ' οΥἿ[168. ϑοτηθ ἢᾶγ6 ΡΓΟΠΟυΠΟΘΩ͂ 10 ΔῈ θρὲσ ῬΟΘΙῚ, 88 1188; 
Τλομύεπβίοῖπ, Πρϑη, ἀπ αοοά, ΤὨΘ Ἰαβὺ νεῖ 6] θνθβ ὑμαῦ 1: Πᾶ8 
411 {π6 ῥτοιαϊπθηῦ ἔδαύατοβ οὗ δὴ δρίο δ8 ἀβθβουιθθᾶ Ὁ. Αὐϊϑίου]θ Βἴτα- 
561; βυοι 45 ὉΠ, Θομρ] οἰΐομ, σγδπΘῸΓ ἴῃ 105 ΔοίΙ0Ὲ ; ἸΟ ἼΠ688 1η 108 
βοη πιθηΐβ δηα ἰαπρτᾶρθ; ταῦ 46 Δηα ναγιθῦν 1π ἼΠΘ ῬδβΒΊΟη8 
ΜΓ ΈΙΟΘΒ 1Ὁ ἄσνοῖορθ. ΤῈ6 οπαιϑοίθυβ ἴοο 8.6 (ἰβουιγαϊπαίθα ἀπ Ὑ78}} 
Βιρροτγίβα.Σ Βαῦ ψ ρϑυοθῖνβ 20 ῬὈΙΟΡΓΙΟΥΥ 1). ΟὩΠ]Π] Πρ; 10 ΔῊ ΘΡΊῸ Ῥόθτα. 

ΤΊ ῥτοϊοριι ἰδ ορροβϑα ἰο {18 ποίϊοῃ ; δῃᾷᾶ [86 παγγαίνα Ὀ6ρΡῚΠΒ αὐ 

{μ6 Ὠϊβίουϊοαὶ οομτηθποοιιθηῦ ἰμδίθαᾷ οὗ [Ὁ] ονίπρ' {π6 τὰ] 1αα ἄονγα 

Ὀγ Ηοτϑοθ, 
- ΑἸΘΙΏΡΘΥ δα δυδηΐατῃ [οβεϊηδῦ, οἱ ἴπ τη 85 Κ68 
ΝΟ 5665 86 ποίδ8, δια ἀϊτζονύοιη χα ρὶ{.᾽ 

1 ΟὈΠΠΘΏΓΑΥΥ 0 50}, Τηϊτοάιοίίοη, 8.1. 
2. ὅδρο ἀοοῦ δ Τιϊγοἀποίονυ 1)5βουίαιϊοι τὸ δ οὉ, 5θεΐ, 2, 
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. ΤῈ ἀγαπιαΐξὶο ἴοττη οὗ {π6 Ῥοθπὶ μᾶ5 θθθη οἴϑθῃ ορβογνοᾶ. Ἰπᾶθοά 
10 δὴ Βαγάϊν δβοᾶρθ {π6 ποίϊοα οἵ {Π6 τηοϑύ οϑγθ] 888 σϑαᾶθυ. Τη {8 
γἱΘΥ βόα, ἃ8 Νίουοου δῃα Β6ζΖᾶα, δίγὶθ τὸ ἃ ἱγταροᾶν, ψι ἢ αν] ΒΟ 
1ηΐο δοίβ δη βοθιθβ, αὐτὶ θαῦηρ ἃ ΤΟ] ΑΥΥ ἰο 1 τ ΒΙΟΩ 1ὖ γγὰβ ποὺ 
᾿πὐθηρα ἰο ργεβαηῦ. ὙΤτιθα ὃν (6 (γοθκ ἀτάμια 1 ὁδῃ ΠΑΤΑ]Υ ἸδῪ 
οἰαῖτα ἐο ὑμαὺ Δρρϑι]αύίϊοι, ἃ8. ἢὰ8 Ῥθθὴ ββόνγῃ αὖ ἰθηρίῃ Ὀγ ον }.ψ} 
10 οομίδίηβ πῸ ρἷοῦ ΟΥ̓ ΔΟΌΪΟΙ ; ΘΧὮὨΙ 118. 0Π6 ὉΠΙΟΥΤ ΒΘ Θββίοῃ οὗ 
Τπῖηρβ πιϊβουῦ ομδηρα οὗ ἔθαύαγα ἔτοτη Ὀθριηπίηρ' ἰο ὁπα ἢ 8116 {Π6 
ΤΩΔΏΠΘΙΒ, ΡΔΒΒΊΟη 9. 8η61 ΒΘΗ ΠΤ ΘΗἾΒ ἃ1 6 ΒΌΘΝ ἃ8 τηϊσῃῦ μΡ6 Θχρθοίθα 1π 
{868 βιὐυδύίΐοη. ΤΉΘΥΘ 18 η0 ἀουβύ, πονγουϑι, οὗ {η6 ἴογπι ᾿οίηρ' ἀγἃ- 
τηϑίϊο. ΤῊ ἀϊδ]ορτιθθ ἃγθ 1ῃ τηϑίγα ἢ [6 ῬοΘίσΥ 18 οἵ {π6 β ]τηθϑύ 
ἀρθβουρίίοι ; {Π6 ραγύϊθβ ἃ.6 ᾿πἰστοαποθα βρϑακιησ τι ρτοαὺ Πἀ 6] 1 
οἵ ομαυδούου ; βίσιοῦ ΒΙΒΙΟΤΥ 185 ποὺ ορβοσνϑα, ποίλομ σινιηρ οἴἴΐϑοῦ (ο {6 
γγΠ016 ; {86 ρδιιβ ἃ΄6 σϑρ!ϊδυν ἀϊβυγιθαΐθα, ἀηα δὴ. δἷν οἵ Θοτη] θύθ 688 
ΤΉΔΥΚΒ {86 οηὐγτο Τοῦ Κ. [Γτηδυ ὑμογοίοσθ Ρ6 οδ]δα {Π6 αἴνιπθ ἀγαπηδ 
οὐὗἨ {06 δποϊθῃηὺ Ἡθῦγανγβ, πΠ14 06, ῬΘΟΌΪ]ΙΔΙ, ΟΥΡΊΏΔΙ ; ΟἸΒΌ Ωρ ΒΗ 6α 
Ὅθονθ 811] (886 οἴου θοοΪτβ ποῦ τ Ύ ]Υ ΟΥ̓ {86 οἱθνδίιοη οὗ 105 βυ ]θοί, 
Βαύ {Π6 ατ΄ὸὟ ψ1ΠῊ Π1Οἢ {86 τδύξου 15 αυυδηρθα ---- [Πη6 σοιηρ]θίθηθαβ τ] 
ΨΒΙΟΒ {Ππ6 ρορύ Πᾶ5 βεϊζϑα ἃ σγϑαὺ 1θ8 δπᾶ 1ηνοβίθα 1Ὁ τ] ἃ Πν]ηρ; 
βοᾶν οὗὨ ἤδϑῃ δπα Ὀ]οοα, ἔτθϑὰ ἀπα Ππιβηθα, [0 18 {μ6 σγϑαίοϑβύ, γτηοϑύ 
ΒΕ] τη 6 σοταροβιθίοη. ποῦ ἩΘΌγον ρθη ἱπβριτθα οἵ (ἀοα δα85 ῥγο- 
αυοοα, Ιη ἰὸ φῬοθίυυ δὰβ βΒῃονῃ ΠΟΙ Βρμοϑὺ αὐτὶ. Ὑϑῦ {π6 οἱθορα 
ΒΡΙΓΙΟ 1 οοτηροβϑᾶ 10 γϑιηδίηβ ἴῃ Τἰγϑου οι ΘΟμοΘαἰτηθηΐύ, Π18 ΨΘΥῪ 
πδῖη6 ᾿οΐπρ' ἀπόντι, 85 Ὑ76}1 88. 15. οἷδοθ οὗ δοᾶθβ. ῬΥΟΌΘΟΪΥ 8 
ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΥΑΥΪ68 ΤΟΥ ποῦ αἰῖγο ἰὸ {86 βυ ]πη6 ἃηα ὑπῖαπθ 6ΧΟΕ]- 
ἴοποθ οἵ μ18 σχουΐς, ἑουγουῖπρ 85. 1 414 ἄρον ἃ}} ἐμ οἰϊιυβίομβ οἵ 1ῃ6 
ΗΘ ΡΥθνν τηᾳ86, ἃπα ονγου]θαρίηρ' οοη ατΊ65 οἵ {Π6 βίον ρσγυοσνίμ οὔ Ἰά688 
δτηοηρ (86 Ηθῦγονθ. ΗΒ ὙΘΙῪ ῬΓΙΓΌΒΘ 15 ροθίϊοαϊ. 10 Πὰ5 Ὀθθῃ 
οὈβϑυνϑᾷ ὈΥ τοϑην, {ἰμαὺ {μ6 ἀϊα]οριιοβ οὐὗἨ {16 βρθδίκουβ τηδυ δ6 ἀϊβίυ- 
Ὀυΐϊοα 1ηἴο 5ἐγορῖιθ5 ; δια ΔοοοΥαΙΡῚΥ [ΠΟΥ 816 80 αὐταηροα Ὦν Κοοβίου.3 
Τὴ  τρδπηθῦ, Εν] ἃ μᾶ5 Θπαθανουσϑα ἰο ροποϑίχαϊο πο δπα 6]111- 
παῖ ἃ Βίσορμῖο βἰσαοίσσο Βα τὰ ᾿ποῖϊηθ ἰο {π|ηκ ὑμαῦ 6 [88 

 ΒΘΕΤΟΒΘΩ͂ ΤῸ δηᾷ ἔουμαᾷ τὰοτα αὐ δ γ οἵὗἨ {μ15 Κιηα {πδπ σὑγἃ8 
ἰηὐομαοα ὈΥ {μ6 οτἱρίπαὶ τυϊίοσ, ὙΠΟΤΘ οἂπ Ὧ6 πὸ ἀουδὺ {πεὺ {86 
Ροθϑύ ϑιηρὶουθά {π6 οἱαθογαίίοη οὗ αὐῦ 1ῃ {π86 ἀἰβροβιίοη οἵἉ 818 {Π 616 : 
{μαῦ 1 15 1614 ουὐ ὙΠῸ. τρδβίθυ!υ 511]: ἐμᾶὺ σθηϊαΒ 15 ΟὈΒθυνϑῦ]θ πού 
ΟὨΪΥ ἴῃ {π6 πουκίπρ' ουαἱ οὗὨἩ {Π6 στοαῦ ἰορίο, ρα ἴῃ {86 Βῃδρθ 10 Πιδ5 
τοοθινρα ἔγοτα μἷ8 ρ᾽αβίῖο Ββαπᾷ: δηᾶ {μαὺ ροϑίϊ!ο τ 15 σοῃῃθιηθα ὙΠ 
ἸΟῪ σοποορέϊοπ ἢ; μυΐ τ ἀουδύ {Π6 οχιβίθδποθ οὗ βιοι βίσορϊο αἰν!- 
ΒΙΟΠΒ ἃ5 Πα μα8 ἀἰβοουοσθά. ΤΆΏΘΥ Ὀϑίομρ' ἰδύρ ΙΥ ἴο 818 οὐῃ 
Βα ]οοὐνιίγ. 

ϑοτηθ οὐἿ 105, 88 Κα δὶ], Ῥυβέευ ἰοὸ 021] 118 ἔστω ἔψγίς ; Ὀὰΐ {815 18 ὑττιθ 
ΟὨΪΥ 80 ΤὯΓ 85 {86 ᾿γτῖο 15 ἱποϊυδοϑαᾶ ἴπ {π6 ἀγασιαῖο [ἢ {11 ταϑητοῦ 
1ῦ ΘΙΆ χδΟΘΒ βοιαθίμιηρ' οὗ {μ6 ϑρίο, συ ῃῖοἢ μ88 16 ἴο {π60 ΒΥΡΟΙΠ6ΒΙ15 οὗ 
1[5 Ὀοΐηρ' δῃ δρῖο ροθα. ΟΥμ6ῖ8, οδγθοίϊηρ ἰο 1π6 1468 οὗἉ οΑἸ Πρ τ ἃ 
Ρόδα οὗ δὴν Κίπα, τοίου 1 το {88 ἀθραγίπηθπί οὗἨ πιοτὰ] οἵ' γϑ]ρΊουιϑ 

Σ Τιθοίαγο5 οἡ ΗΘΌΓΟΥ ῬΟΘΟΥΎ, ΧΧΧΙΙ, χα χῖν. 
9.) ὲ5 Βποὴ ΗΟ, τ. 5. ν7.9 1881]. 

ΖΚ 4 
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ΡἩΠ]ΟΒΟΡΗγ. ΤΆΏΘΥ ῥτγθίευ ἰο ομαγδούθσιβα 1 δἃ5. ἃ ῬἈΠ]ΟΒΟΡΙΟΔΙ, Γ6]1- 
σίοῦβ ἀἸδουββίοη, 1ἢ ἃ. ροοίϊοδι ἔοστῃ. 
ΤῊ μοαθ οὗ {86 Ῥοοῖκ μ88 θθϑῃ αἰ ΘΑΌΪΥ ἀρρυθμθπθα. ἘΎοτα 

[86 νατῖουϑ νίθνβ (ἈΚοὴ οὗὨ [μ6 ᾿πίθρου! νυ πα πΠΗΥ͂ ὈΘΙοηρίπρ' ἴο [86 
Ὑ016 {818 τγὰβ ἰὸ 6 οχρεβοίθαᾷ. [Ὁ 1βΒ ἤγβὺύ ὩΘΟΘΒΒΑΙΎ [Ὸὺ βού{]6 
ἩΠοίμου ὁ βου] Ὀ6 δοοορίβα 848 δομαίηρ ἔγοτα οη6 δαΐποῦ ἴῃ 1{8 
ργοϑοηΐ βίαϊθ; οἵὐΓ ψΒΘΙΠΟΙ ψᾶτουβ ρᾶγίβ ὑγ6γῸ ΒΌΡΒΘΟΌΘΒΠΥ 8ααθᾶ, 
Ὑγ6. Ῥοϊϊονα ἐμαὺ (η6 ἀουρίβ {τόσα ἀΡΟῸμ {Π6 σϑηυϊπθηθββ οὗ {88 
ῬΥΟΪοσαθ ἃπα δροραθ, οὗἨ ΧΧΥΊΙ. 7--- χχυῖ. 28,., δῃα οὗ χὶ]. 18ὅ---α]]. 

2θ., ἅτ6 σγουμᾶϊοθββι ὙΥ μαῦ 88 Ῥθθη δἀνδηοθα δραϊηϑῦ {π6 αἸβοοῦγ8θ 
οὔ ἘΠῚ μα, χαχι!.---χχχνυῖϊ, 15 ταοσα Ὀ]δαβ1016. Βαῦ δου οαγϑία! δα 

δηχίουβ οοπβιἀογαίίοι οὐ {μ6 οδ)]θοίοηϑ, γγχ8 τασϑὺ τλδἰηίαϊῃ {6 ρ6- 
ΠαΪΠ6η685 οὗ {818 ρογίίοῃ 4180, ὑπουρἢ 10 μὰ5 ῬΘου ]ΑΥ 168 τ ΒΟ Ολιι86 
[86 οὐϊο ἴο μιϑϑιίαίθ. 

Βδραγάϊηρ ([μ6 ΠΟΟΚ 85 ἃ Μ0]6, Θοπηροβοα εὖ βγϑύ }ϑὺ 88 10 ΠΟῪ 18, 
νμδὺ 15 {π6 ῬγΌ θὰ ἀἰβουββοα ΌῪ [μ6 τυ ἢ [Ὁ 18 {8185, μον {Π6 

Βα υϊπρβ οὐ {μ6 τἱρ δου ἀγα το αίθα ἰο {π6 σονθγητηθπὺ οὗ ἃ τρῃ- 

ἰδθοιβ αοά. Ηον οδα {Π6Υ 6 οοπβίβίθηὐ 1} {π6 αἰνίπθ ποθ ἢ 
Οοπποοίθα στ [μ6 Ῥυόθίοτα, δπα ἱπάθοα ἃ ρατῦ οὗ 10, ὑπουρῇ οπ]γ 
Ἰπο ἀθη Ά ΠΥ ἀἰβουββοᾶ, 18 [π6 τοϊδίϊοη οὐἨ [Π|6 ῬΓΟΒΡΘΥΙΥ οἵ {886 ψ]οῖκρα 
{ο {86 581η6 τΙρη θοῦ Β σον θυ μμΘηΐὗ, ᾿ 

Ὕ76. οδῃ οοποοῖνα {86 ἀπ που] σοι ἃ “6 158 ταϊηα σου] μᾶνθ 
ἴῃ τϑβοϊ υἱηρ' ἃ ρυ Ό θη οὗ [15 παίασθ. ὙΤῈ6 Μοβαΐο τοὶ !ρίοη ργθβθηίθα 

θΙΏΡΟΓΆ τον γἀβ ἃπα Ῥυἰβμιηθηΐβ ἕν νἰσίαθ δηᾶ νῖοθ. Δοοογάϊηρ 

τὸ 1ὐ, {πὸ ροοῦ τ΄ στουγασαθά δπᾶ {ῃ6 ψιοΚαα ραμ!βηβα, ἴῃ {15 116. 

Τί 414 ποῖ υπίο]α ἱπηπιονίαὶ [16 Ὀαγοπά ἀθαΐμ, τὰ συ μ1ο1. {88 ΒΘθιη]ηρ; 

Ἰπθαῦλ 1168 οὗἩἨὨ {μ6 αἰνίπα αἀἰβρθηβαίίοπβ μου! ΡῈ δάϊυβίβα, “16 
τοοϑί ρίουβ Ηθῦγον μα Βαΐ ἃ αϊηὺ ὁοποορίϊοη οἵ ἃ βαΐατο βίαίθ Η]8 
γαρὰθ ποίϊομβ οὔ Ηδᾶθβ σσϑῦθ πιποοῃπθοίοα ΜᾺ τουσαγ 8 πα ρα ΠΙΒῃ- 
τηδηίβ. Τὴ δυΐμου οὐ {815 ροθῆι δηάθανψοιυτβ 0 ρϑηθίγαίϊθ {Π6 τηγδ- 

ἸΟΥῪ ΜΉΙΟΩΝ Βαηρ Οὐδῖ {88 ῬτΌΡΊθα. ϑυβροοίίηρ {μᾶῦ [16 Ῥγον δ] τηρ; 

ορϊπΐοῃ τοβρθοίϊηρ οαΒ αἰβρίαυ οὗ ΗΒ βίϊοα ὈΥ͂ τλθᾶῃ8 ΟΕ ῬΓΟΒΡΘΥΥ 

δηα Δανουβιυ, νγὰβ ποὺ γ171611- [οὐ ἀ64, ἀπά ρογοοίνιπρ ὑπαὖ {16 τἹομ θουβ 
οἴδῃ βυϊοτγθᾶ, 8116 οὐ {86 οομίχατυ τ[86 σὶοϊκοα βασοροαθα 1π {{| 61’ 

ἀοεῖρηθ; 6 ἔδι0 [88 ἔοσοθ οἵ δσρϑγίθποθ 1π γϑἰδίϊοῃ ἰὸ 186 αυββίιοῃ. 

Ἠδς Κηον [μαὐ ἰμογθ ψγὰ8 ἃ Ὀδύϊου νγὰὺ οὗ ἡυᾶδρίπρ ἀρουὺῦ ὑπ6 ἀἰἸδβίυ)- 

Βυϊίοη οὗ [μ8 ροοᾶ ἀπᾷ 6γν}} τ ΒΙΘΒ 6 ἔα ]5 ταθη ἰμδπ [Π6 ο]4- ΘΒ ὈΠ5Π6α 
οπθ. ἴπ8016 ἰο Ὀοϊίανα ὑπαῦ (86 τὶρῃύθουβ αἰ γαγβ βαβον Ὀθοϑῦιβθ 

ΤΠ6Υ Βανο σομρτηϊ 64. σΥθγοῦβ τηϊβάθοᾶβ, δπα ὑμπαῦ {π6 ὙΠΟ 816 
αἰ χαγβ Ραμα ῥμαϊοταϊίν, μ6 σπἀθανουγθα ἰο υτῖνθ αὖ ἃ ἀθθρϑι δπὰ 
ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙΆΡΓΘΘηΒΙγ6 νἱθν οὗὁἨ {π6 σαγ8 οἵ Ῥυονιάθηθθ [ον 8 Τηθη. 
Οἱ {μ8 ομο μαπά, (86 7υβίλοα οὗ (οα τησϑῦ Ὀ6 τηδϊπίαϊπθα, ὙΥ̓ μαΐθυϑυ 
1 Κ68 οἷδοθ ὉμάΘΥ 818 ρονθσμτηθηῦ ἃ μα οΟπίχΟΪ τησϑὺ 6 τἱρῃῦ. Οἡ 

1π6 οἰδου, [86 ᾿ῖνθβ οὔ {86 ρίουβ ψὲ0 βυῆδυ, οαμποῦ Ὀ6 ονθυϊοοκθα. 
Ἧσν 15 (86 ΤΠ οῖύν αϑῦ ἴπ Δ] ονσίπηρ ἐμθπὶ το 811 ᾿πῦο ουϊθυοιιβ τα]85- 

[οσῖαπο ὃ ΤΏ {πγ66 [16 η88 οὗ Ψ0}0 τοργϑϑοηῦ {μ6 οαττοπῦ [810 οὗ [Π6 
πϑίΐοη, νἱἷΖ., ἐμαῦ {π6 ροοᾶ ἀηα Ραᾷ τοι ὈΘΓᾺ] τλθπ ἰπ {Π18 6 Δγ6 

Δοοογάϊηρ το {ποῖν νἰγύπουβ οοπάπου. Τῇ, ἐπογοίογθ, {Π6 τἱρ, βου ἃγΘ 
γἱϑιοα 18 δάνουβι τυ, [Π6Υ τασϑύ μάνα σοταγη θα ΒΌοἢ 518 88 ὈΣῚπρ; 

λ 500 ΝοΟΥ6Β οἡ {Π6 Ὀοοὶς οἵ Φοὺῦ, Τηἰτοάποοῃ, Ρ. χὶ. 34 δαποι. 



Οηἡ ἐδ Βοοΐ 9} Ψοῦ. 711Ὁ 

ἀροη ἐμοα οαδ τοἰγιθαθνα 7υδιο6. Α 141} οὐἩ [818 Κιπά, {πουρ 
{π6 ουσγοπΐ οὁπ6, ταύ ποί, βοονοσ, θ6 Ἰἀοηθῆρα σι {πΠ6 ἰχὰθ {860- 
ογαίϊϊο οὐ Μοβαῖο ἀοοίσιπθ. {τ γοὶῦ ΘΟΥ ΓΘ ΟΥΪΥ βαγβ, ἰμαὺ “ {Π6 ἀοοίτ!πθ 
οὔ ἃ τοὐθυίίδοπ θουπάορα ὈΥ͂ (815 1π|8, ἀοα58. πού Ὠθοθββασ!ν Ηον ἔγοτα 
[16 βριτἱῦ οὗ [6 Ηθθγθνν ἐμθοουδοῦ ΜΠ Θη σὶρ ΠΥ ἀπάογβίοοα."  ΤῈᾺΘ 
αν τγὰβ β᾽]θηὺ χοβρθοίϊηρ διδαγθ γουγαγβ δηα ρα μΙΒητηθηΐβ, 1 ἀἸά 
ποῦ ἀθπΥ ἐπαΐ {ποτα ψουἹᾶ Ὀ6 βο!. ὙΠ18 β|]6πο6 οὗὨ {πὸ αν ἰθᾶ ἰο 
[86 οοποθρίΐζοῃ οἱ τηϊϑίοσψαπθ ἴῃ {Π|8. 11|8 Ῥοίπρ' ΒᾺΡΙΥ )μαϊοίαί οΥ 
γοἰγίδιιεῖυο, τἴζ5 διταοιιαί ἱπᾶϊοαϊπρ' [86 δθγουπῦ οἵ 81π δοτωτα![6α, 

σ0Ὁ Ἀϊπη561} ργθβοπίβ 8 Ὀθίο υἱθὺ ὑπδῃ (18, ὙἹΖ., ταῦ {π6 7.8- 

ἰἰοα οὗ οἄ οαῃμποὺ 6 νἱπαϊοαϊθα ὁπ {πΠ6 δχοίαβῖνο στουπᾶ οἵ δᾶνϑγς- 

ΒΟ ἀῃᾷ ῥγοβρουῖγ. ΕἸχίογμαὶ σϑἰ απ ϊ [165 ἅτ ποὺ (ἢ. ῬΓΌΡΘΥ ἰαϑύ οὗ 
βἴηβ σοτηχοῖ 64. ΤΠΟ βοϊαίΐϊοη οὗἨ {μ8 ργόῦ]θημ, μουγθυ συ, 18 ποῦ ρίνθα 
ΡΥ 7200. ΥΥ̓́μαῦ μ6 βᾶγβ βθθῃ8β ἰο βοὺ ἔογίμ {π6 ἢγβύ βίγαροθβ οἵ 

ἃ τηϊπα 16 {πΠ6 του 8, διμουρίηρ' οαὖ οὗἉ {π6 ο]4 ρεγνογίθα Μοβδιβπὶ 
ἰηΐο {μ6 ΠΙρῃῦ οὗ ἃ [11] δοπβοϊοιβηθθβ ὑμαὺ {πθγ0 18. οἵΐϑῃ ἃ τηδυϊκοά 

ορροϑίἐΐοπ δούνθοη {π6 οοπάϊοπ ἀπά τηϑτῖῖ5. οὗ ταθῃ : μὰΐ {Ππ6ὶν ἰού 
18. 50 ἀπδαθδὶ] 848 ἴο ἱπηραρῃ ὑμ6 ππίνθυβα ν οὐ {Π6 πιδχίτ ; 8410- 
ἰἴοπ ἰΒ {π6 ᾿πναυῖδθ]6. ΘΟμβΘα 6 πο 6 δπα ρῬαπιβῃτηθηὺ οὗ οὐσηθ. 8 
ἀουβθίβ τὸ ραῦ ἰπΐο {π6 πιουΐὰ οὗἉ «00, ΠΟ ΘΧΡΎΘβΈ868 ὑμθπι ᾿ῃ Βίγοηρ; 
Δηα οξοη πτονογθηῦ ἰδηραᾶρθ. ΗΒ βριτῖῦ, πταπρ τ ὐ ἀπα.ίαγα]θ 

ΒΟΙΤΟΥ͂,, σίνοϑβ σνϑηΐ {0 105 ἔβϑιηρβ ἴῃ ἡγογάβ 00 ἀπαυλ}1ῃοα. ΗΘ ονοῦ- 
βἰαίθβ 6 οαβα; Ὁ. 6 ἄρρϑδιβ ἰὸ 580 ἰμαῦ {π6 στ ]οκοα ἃΥ6. σΘΠΘΥΆΙΥ 
ΤΆΟΓΒ. ὈΙΓΟΒΡΘΙΟῸΒ ἰπδη {6 τὶρύθουβ. [ἃ {μ6 Ὀἰ ύογΘ88 ΟΕ 818 80] 
[6 Ὀϊαμιοβ (οα Εἰμη5617, οἁΠηρ 'π ααρβίϊομ {16 1υβίιοθ οὗἨ 818 τηογὰ] 
φογθυπηχθηῦ Ὀθοθῦβα 6 οδηποῦ 866 {86 ΒδΙΤΩΟΠΥ Ὀούνγθθη 1 ἃπα {Π6 
τη ορτιῦν οὗ ἱπποοοηΐ ΒΌΠ ΥΘΓΒ, 

Τα {μ8 Βρβθϑοβοβ οὗ ΕΠ πα, {π6 ταδηϊ βίαιοι οὗ αοά, ἀπα {π6 Π15- 

ἰουΐοαὶ οοποϊαβίοη οὐ μ8 ὍΟΟΚ, {π8 ροϑὺβ βοϊαὐϊοι 15 ρίνθηῃ. ΤΠ Β0}- 
βίδποθ οὐ πμαὺ ΕἸ δἰαίθθ 15, ὑπμαῦ θη ροοα πλθη ἃ΄6 εἰιοίθα, 
ΤΒ6Υ ἀγτ βυβ)ἠθοίοα ἰο ἃ βαϊαἰαυῦ ἀἸβο ρ]1η 6 ἡ Β1ΟΒ Μ011 6 τ άγανσῃ 
8.3 ΒΟΟῚ 8.85 1 ἢ88 δβδοίθα 115 Ῥγροβε. Ηο δδάμοοϑβ ἐδ γον αἱ Ἰη)μθη66 
οὗ «Δ Ποὐοπβ, Ααἀταϊπρ', Δ8 μ6 ἄοθβ, ὑμαῦ οαἰδγα 0168. Ὀ6 [Ὁ] σοοα Τη6ῃ, 

Ἠ6 ἰηθτηαίθβ ἐπαῦ ΤΠ6ΘΥ 16 ποῦ βθῃῦ 8ἃ5. π|6ῦ6 ῬαΠΙΒατηθηΐβ οἵ ραβὺ 

οἴδποθβ, θαὺ δ οοσγϑοίζνοβ οὗ βοιπμοίμίπρ μοι. πϑϑθᾶβ σϑ ουτηδίοη. 
Τὴ {818 τηδππογ, ΕΠ Ὀσΐηρδ ουὐ (18 Βαθ]θοιίνο 5146 οἵ 188 αἰβρυΐοα 
ααοϑίίοη. ΤΒ6 βϑαργοπιθ Βοΐηρ Εἰμηβ61 18 {ΠπΘῃ στϑρυθβθηϊθα 85 βρθαῖ- 
ἴπρσ, 84 ἀθοϊάϊπρ' ἐπ 6 Θομ τον υθΥ. ΗΕ ΘΟΠΨΙΠΟΘ6Β «700 οὗ Ἀ18 Ἰπα 1 ΠῸγ 
ἰο ἐβίμοτα {π6 ἀϊγίμθ οομβ6}8, τααῖςθθ ἴτη [8661 {παὺ {π6 βυ βου ποβ οὗ 
186 φορά ἰαῖκα Ρ]δοβ Ἀρυθθαθὶν ἰο ἃ ργθάβιθυιηϊπθα ρΌγροβθ, δπα {πᾶὺ 
10 18 στόμρ; ἰο ἰοβ8 βἰρῃῦ οὐ {μ6 ροῦγοσ δηᾶ τιβάομι οἵ 1) εἰν, ΤΠ 
ΤΘΑΒΟΠΔΌΙΘΠΘΕΒ οὗἨ δηΐϊίτα οοπῆδθηοθ ἴῃ {π6 δυταηρθηιθηΐβ οὗ ῬΎΥΟΥ]- 
ἄθηοθ, απᾶ Ὁπαυλ!ῆθα βαθταϊβϑίομ ἰο {π6πὶ, 18 Β ΓΙ ΕΙΠΡΊΥ βού ἔσῃ. 

7008 Βυπηϊ]ϊαίδοπ δπᾷ ταρϑπΐαποθ τα [ὉΠ]Πονγθᾷ ὈῪ [18 γθϑίογα 0 
[0 τῇογ6 {μ8η ἔοσταοΥ ργοβρουγ. ΤΒυβ {86 τἱρ ἰθουβηθ88 οὗ (οα 18 
ταδηϊ οβίοα ἴῃ σοππροῦοι τί στο. ΤᾺ βοϊαίίοπ οὗ [Π6 ῥγό θη, 
ἃ5 ΓΤ 85 1 18 δοϊυρα Ὀγ 1868 δυΐπον, 1168. 1π [16 βρϑϑοθθβ οὗ ἘΠ|πα, [Π6 
αἀάτοββοβ οὐ (οἄ, δπὰ [μ6 τοπουϑᾶ οοπάιοι οἵ {π6 βυβθογοσ. (ΟὐοαΒ 

ι 66 Τηδτοῖ 8 ἢθν γογβίοη οὔ 1π6 θοοῖς οὔ σοῦ, ὥς., ὑΓα 5]αἰοα ὈΥ ΟΥ̓ΔΥ, γο], 1. ἢ. ὅ. 
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7αϑέϊοβ 18 οοιαρδίθ]6 τιῖτ (86 οΑ]ατα 168 Οὗ {πΠ6 ροοᾶ Ὀδοαῦβα {Π086 
ΟΔΙ ΥΩ [168 76 τοιηονϑᾶ θη ἀϊνῖπο τ Βάοσῃ 8668 {Π6Ὺ Πᾶν οἴθοίβα {μοῖρ 
τ|6 ρΡσροβο. Ενϑῃ 1 {μ15 βοϊαίζοη σου] πού πᾶν Ῥ6θῃ 6]! πυπαίοά, 
[μ6 τηϑηϊδοβὺ [0}1γ οὗ φαδϑίϊοπίπρ' (Π6 ΘΟ. Π86]8 Οὗ [88 ΑἸτΙρ ν βμου]ὰ 
Ῥτοπιρὺ ἰο ἀπαυδ! ρα Ββυ πηϊββίοη. ΥὙΥ μαΐ 18 ταᾶπ ὑμαῦ μ6 ὀᾶ Θοιαρτα- 
Ποπά {π6 τλοσὰ] σονουπιηοηὺ οὗ (οὰ ἢ 

Τὸ οαπποῦ θ6 {ταν βαϊᾶ {παὺ {μ6 βοϊυϊομ 18. 8.8 Οἱθαν ΟΥ̓ Βα ΙΒ οὕο 
85 186 ΨΠΟΪ6 οαδ6 ἀομηδηᾶβθ, Τύ δ 6 {ὉΠ}0'᾽  σἴνθῃ ΟΠΪΥ ὉπΑ͂ΘΥ 
16 ΟΠ δδῃ ἀἰβρθηβαύϊοι συ μογο 116 ἃπα ᾿ταπηουίθ! Υ ἅτ Ὀγουρὺ ἰο 
Ἰισῃι. Βαυΐ ψβθῃ ομ6 τϑῆθοίβ οπ {Π6 βίαίθ οἵ τ ρίουβ ποσ]θᾶρο αὖ 
{86 {ϊπι6, {π6 ἀϊπημοθβ ὑμαΐ ογθυβμδαονϑᾶ ἃ ἑαΐαγα 16, {η6 σψαπῦ οὗ 
ΔΡΡΓΘμοπβίοη οὗ γτϑῦαγὰβ ἃπα Ῥυπιβῃτηθπίβ μουθαίϊαι, 6 071} ΤΌ π 6 Γ᾽ 
δἰ {86 βατ-βθοίηρ' ροπίαβ οὗ [88 τηᾶη 180 οομ]α ροποίταϊθ 80 ἀΘΘΡΙΥ ἱπίο 
[π6 τηγβίουυ οὗ {π6 ααρϑίίοθ. [πάᾶϑγν 818 γϑὶρίουβ θἰ 1685 10 18 80 ΤῈΣ 
οΟἰθαγθα ἊΡ 88 ἰο ρύθυθῃῦ ἀθβραῖγ, δπα ἴο 816 ποθ πησστηατίηρ αὖ {88 1η- 
Θαυλ 165 οὗ {πΠ6 αἰνίπθ ἀϊβροηβαίζοηβ. ΤῈῈΘ βαβοσιπρ τἹρηθουΒ ἃΓ6 πού 
Ἰον τι πουέ οοπηξοτ. ΑΙ οοπβ ἃγο ποὺ δἰνγαυβ 7.6 1014]. ΤΉΘΥ δ1Ὸ 
σογγθοίίυο ἀπ ρτγουοηίΐυο. νοι ἐμουρ {ποῖν ἀθδίσῃ ἴῃ {86 οᾶ86 οὗ 
Ἰπάινιά 415 οου] ποῖ θ6 πόσα, ἐμ 0 βμοι! θα ἰο {π6 δηΐϊγο βυὺ- 
γηἰββίοη οὐ {π6 μϑατύ ἰο αοἄ,---ἰἴο ἃ ρογίδου [δά ἴῃ 086 τιβάομα 88 Ὑ76] 
88 αδίϊοθ οὔτμο Μοβὺ Ηρα. [ὐ 15 ἃ τρϑυνθ]ουβ δάναποθ, οη [86 ρᾶτὺ οἵ 

{86 ρἰ θα τίου, Ἰαίο {πμ6 Βιρμοβῦ τορίοη οἵ τ ριουβ ποσ]θᾶσο, ἴο 
Βῃον (μαῦ ῬΙΘΤΥ τοᾶν Ὀδ αἰδίπέογοβίθε, ἃΒ ἴὰ [μ86. οαβ8 οἵ ὅορ. [πᾶάθϑῃ 
[185 15 1π6 αἰπλοϑῦ ροϊπῦ αὖ ψ βῖοὰ 116 νἰσίαουβ βρὶσιῦ οδπ ΔΥΥΙγΘ, ΘΥ6α 
ἀπο (86 Νὸν Ταβίδιμθαί. [0 18 πρθᾶῦ {πα οἰαναίβα τϑρίοῃ οὗ ἔσθ 
Ομ εἰϑδηϊν π μῖοι {π6 δροϑἕϊθ ομπ 80 θοδα ΠΥ Ἔχ 1108, θη ἢ 
τ ργθβθηΐβ {π6 ὈΘ]ΙΘ σου 88 Ἰονίηρ αοα Ὀδοδυβα 1776 18 ἰουθ, ποῦ Ῥθοδιβθ 
ἨΦΘ [ᾶὲ5 ἃ τον ἰο βοϑίουυ ἴῃ ὁ ἑπίαχο [ἰθ, 177λαέ ἰου 9}6|:. Οοά ἴπ 
ΟἸἠγῖϑέ δου] πο θ6 οἀχοβθα ὑπᾶθυ δὴ ουαὐνγααὰ δἀηα Ββοηβαοῦβ αἸΒρΡΘη- 
βαίϊΐοι πκὸ (86 96 ῖβῃ, Ὑ Π1ΟΒ. τγᾶ8 ΤΠ ΓΟΪῪ ᾿ἰπίθπαθα ἰοὸ ργθρᾶσθ [86 
ὙΓΑΥ [ὉΓ ἃ ᾿οίίου ; γαοῦ {88 πυῖύοῦ οὗ {π6 ροθπὶ ὈΘΙΌΤΘ τ18 ρΌΕΘΒ ὃ σγϑαῦ 
ἍΜΆΥ ἰονγαγ8 1Ὁ ἴῃ Βμβοσίηρ (86 ἀἰβιηο θβίθ ἀπ 685 οἱ «ο0᾽5 ριοίγ. 

Τιοῦ ὰ8 5866 ΤΠΟΥ6 ΡΟ] αυἶν μον 186 {ποτηθ 18 ἀθνοϊορθά. Ηθγθ 
στοαῦ 511}1, οογηϊποᾶ τ ὑχαθ ροθίϊο βριγιῦ, 15 ἀἸβρίδυ δα ἴῃ [Π6 ὙΓΑΥ͂ 
1 15 ἰχϑαϊθᾶ, Τῇ ρτγοίοριιβ ἰτοάμποθβ {π6 Ῥυοίθια ἴο {π6 αἰξθηύϊοῃ 
οὗ {μ6 τϑραᾶθσύ. Ἀπ θαι ΘΠΠΥ ῬΙΟῸΒ τηϑη 15 ΒΌΔΔΘΉ]Υ ονουν Ποἰμηθᾶ 
ὙΠῸ τϊδίοσίαμοθ, ϑϑαίδῃ μα5 ορίαϊ 64 ροιτηϊββίοῃ ἴτοπὶ (ἀοά ἰο 1πῆϊοῦὺ 
ἴμ6β Ὅροι πίμ. 1 18 τϑργοβθηίθα ἃ8 {πΠ6 αἀϊχοοῦ οδιδθ οἵ {8θῃλ, 
ἘΒΟῸΡὮ τὖ 15 οονίουϑ, ἔγοτα 186 8] 6ρόυῖοα! βΒοθηθ ἴῃ ἤθανθῃ, ὑπαΐ (τοά 
᾿πίθηβ ἃ {141 οὗἨ «008 νἱτίαθ. Τὴ6 βθγου στοιιαῖπθ ἔσαθ ἰο (88 
Τιογα, ποὐνιδίαπαϊησ [886 1088 οὗἨ 811] [18 ϑαγίῃ!Υ ῬΟΒβ ββίοη8, 18 
ΟΠΠἄγθη, ἃ βθύεσθ ἀϊβθαβ δοὟοσίηρ δἰ8β οσσῃ ῬΘύβοπ, 8η4 {π6 601] 
βαυσσοβίίζοῃ οἵ [8 ψΠῸ0, ΒὙΪΘΗ 48. ΘΟπλ6 ἐο ΘΟΏ 8016 δΐμη. ΤΟΙ ἰοῃρ' 
Β]Θ 66, ΒΟ ΘΥΘΟΥ͂, 88 (Π6ΥῪ Ιοοῖκ εὖ βίη τι ἔ66]1ηρΒ. οὐὁἨ ὀοτηρδββίοη, 
᾿γγιταῦθβ 18. τηϊπα, Ηδ Ὀγθακβ μ6 β|]6 ποθ ἴῃ ἰαπρτιαρθ οἵ νϑμοιηθηῦ 
Δηα ἱπηραββίοπθα οοΙαρ]αϊηΐ, οἰπβῖηρ [86 ἀδγ οὗἉ ἢ18 ΙΓ πα τιβΒιηρ᾽ μ6 
μι8ᾷ ποὲ Ὀθοπ ογϑαίθα, Ηδγο {μ6η 18 δῃ ᾿πάϊτθοῦ δοσαβδίϊοη οὗ {μ6 αἰ νη 6 
Τρ ὐθοῦβηθββ ἴῃ {Π6 ρονογησταθπί οὐ {88 ποῦ], ργονοκίησ {π6 ἔπ  πα8 
ὙΠῸ Βαα οοτηβ ἴο οοτηξοτὺ Ὠῖτη, ἰο ΤΟΡΙῚΥ [0 Π1Β ᾿γϑυθσθηῦ αὐ ΥΆΠΟΒ8. 
ΓΆΒΘη ὈδοηΒ 8 ἀιβοιββίομ Ὀθύνγθθη «00 8πα 815 (ἢγχθα ἰτ]θηαδ, τοβρθοῦς- 
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ἴπρ [86 σαι86 οὗἨ {μ6 βυβουηρβ οπάυτθα ὈΥ ἰμ6 τὶρμίθουβ, ΤῊ 
ΔΥρατηθηῦ 185 σομααοίοα ἴῃ 186 ἴοσια οὗ ἃ ἀϊαίοριαθ Οὐ Θοπίμουθιϑυ: 
Τὸ 1ἴβ ἀονοϊοροα Ὀγ {πὸ ταβίσυταθηΐ εν οἵὗὁἨ Βαπιδῃ αἀἰβραϊαου, ΤῊ 
Βα δίαποθ οὗ 411 ἐπαὺ {86 ἔθη 8 81|16ρ6 18, ὑπαῦ ΤΛΙΒΟΙΥ͂ ΔΙ ΤΑΥΒ ᾿ΤᾺΡ 168 
σα], --- ἐμαῦ ΘΥΘΟΥΥ͂ ὁη6 Ὅ7ΠῸ 18 ΡμμΙΒμ θα 1π {Π18 118 15 ρα πβηθα ΤῸ 
Ὦ18 51η8,---- )ῃᾷ {πογοΐογο, ὑμαῦ «00 18 βυ  ἴδσυιηρ' {86 1αδύ τογαγα οὗ βοιηθ. 
ὀτϑαὶ οὐἶπτὰθ ΟΥἹἩ οὐἴσαθβ ὙΠΟ ἢ Π6 μὰ8 σοτηταϊθα, ΤΏΘΥ ἸοοῖΚς ἀροη {Π6 
ΟπἐτΑΙα βίδίξο οὐ τθη 85 186 ᾿πᾶοχ πα ουϊάθποα οἵ {π6 ἔδνουν οὐ 415- 
ῬΙοαβασο οὗ αοᾶ. (Αἀοοἄ 8πᾶ 601} δ ἀϊβίυιθαϊβα τὰ {π|8 116 δοοοτά- 
ἵηρ' ἰο ἀοβοτί. Ηδηοθ {μου ϑχβοσγύ “00 ἰο τϑρϑηὺ οἵ {89 βρη] τ Β10 ἢ 
{86 ἀϊνίπο ρυμιβῃπιθηίβ ᾿πἢϊοίθα προῖ Ηΐπι βμονν μ6 μα οοπίγαοίοα, 

ΤῊΘ ΤΟΡΙΥ ὕο {818 οἡ {88 μετ οἵ “00 ω 15 Ὁμαὖὺ 6 15 πρτιρῦ, ἀπά {παῖ 
6 ἰβ παγάϊν θα! ἢ Ὁ (ἀοα τ0 «ΗΠ οῦβ θαυ 8}}ν ὑμ6 τἱραίθουβ ἀπ 
186 ρτϊρν. ἨΗδ 18 βΒο οοηβάβδην οὗ [Π6 7υβίϊοθ οὗ 18 Θα 158 ἃ8 [0 ΔΥΟΥ 
Ὧ18 οομνιοοη ἐμαὺ αοἄ νΜ1}} Βουθδῖσοσ ταδηϊθϑὺ Ὠϊπ186}} ἃ8 {86 νἱηα]- 
οδίοσ. οὐἁὨ 818 οβαγδοίου ; δῃηᾷ υϑργόβοθ8 Π15. ἔχοπάβ ὙΠ Δανϑποίηρ' 
ἀσαληδὺ Ηἶπα πη]αδὺ δοοαβα 018 ἴῃ ΟΥ̓άΘυ ἴο ἱηρταίία!θ ὑμθιηβαῖνθβ ὙὙ] ἢ 
186 ΑἸτρ ἶγ. 

ΤῊ6 πδιγαίνο 18 οὐ ργορυβϑβῖνθ Ἰηίογοδῦ, δου πρ' 88 {π 6 ΒΡΘβΚοΥΒ 
ῬΘοοΙαΘ ὙΔΥΙΔΘΙ 8Π4 τηοΥ6 ᾿τηροίπομβ. Αὐ ἢγβῦ {6 Ὺ ἃΓΘ τ ογ6 ΟΔΆΟΙΒ 
ἴῃ {πο δββουίίομβ, θαΐ ρυϑδάμα!!ν Ὀθοοὴθ 688 συδγαθά, αὐΐοχηρ; 
Ὀγοδᾶου δηά τόσο βθθριηρ Ββἰαίθιηθηίβ Τμὰ5 μ6 ΤΠ γ66. ΤΘΥΘΙΥ͂ 
τηβίηθαύθ δὖὺ [86 οοτηταθηδοιηθηῦ {μαῦ «ΟΡ Β στοαῦ Δ ΠἸΟΌΟΠΒ τουβύ Ὦδγθ 
Ῥδθθη οαυβοα ΟΥ̓ στοῦ 5βῖπβ; μαῦ αὖ ἰθηρίῃ {ΠῸῪ ΟΡΘΗΪΥ μαῦρα Ἀ1πὶ 
ὙΠ βοοσθὲ οὐμηθθ. ΤΉΘΥ Βρθὰῖκ Ὑ1ΠῈῊ ρυθαίθι βροῦν, δῃα τϑρθϑαῦ 
ὑποὶν οματσοβ οὗ πριν ἀραϊπβῦ «00 ΤρΟΤΘ βίγοηρὶγ. Οπ {86 οἶθμοῦ 
Βαπά, “00 ἀοίβῃηοοθ, αὖ ῃσϑὺ τη] πα τηοαογαΐθ, θΘΟΟσΊ 65 ΠΟΤ ᾿τηρ85- 
βἰοπθᾷ, Ηδ δββογίβ μἰβ ἱπποοθποθ ὙΠ ρτϑαίου Θοηἤάθηοθ, ἀθη1685 {Π6 
ἐγθαῦθμου οὐ {π6 ἀϊνίπα Ταἀρτηθπίβ οπ ψ]ΟΪΚΘα ταθῃ, ΔΕ σταϊῃρ' πη ξοττα 
ῬΙΟΒΡΟΥΠΥ το δ6 {ποῖ ἰοΐ, πᾶ πηδϊηίαῖηβ ὑμαῦ βου] (ἀοα ἸταΒο} 
ογϑοῦ ὦ ὑχθαπαὶ 6 σου] ΡῈ δοαυϊ θα {μ6γ6. 

Τὸ 15 τϑιλαυῖζαθ]α τι τμαὺ ὀοηδυτηγαλδία ἈΡΙ ν {π6 τειν μᾶ5 ρυΐ 
ἰηΐο {π6 τρουίῃ8 οὗ {86 ἴμτοο ἔσίθπάβ [86 βαπλθ βϑῃθπιθηΐβ, αΠ ΘΚ ΜΕΥ 
ΘΧΡΓΘΒΒΘα δοοογάϊηρ' το [16 ἀρ δῃᾷ ομαγδοίονς οἵ ϑϑϑβὺ ΕπρμαΖ, 180 
ΔΙ αγ5 (Δ Κ68 {86 16λᾷ 88 Ὀοΐηρ' {μ6 οἰδοβῦ, βρθᾶκβ σι πλοῦ ἀρ ΗΙΥ 
ΔΩ͂ πηροτγίδποο ; ΒΔΑ, [Ππ6 Βθοοπα, ΠαΒ ΠΟΤ. ΒΠΔΡΡΏΘΒΒ 8 Πα Ὑγαυπ 
Ὀυΐ 1655 ΤΌ] ηθ88 δῃᾶ ἀΔοχίθυιυῦ ἴῃ ἀτραΐηρ; Ζορδαν, [π6 {πϊτὰ, ψΟ 18 
[86 γουππρεβί, Ὀθρῖη8 ΘΙ Ὑ]Ο] ΘΕ], Ὀαὺ Βοοπ ὈΘοοπλαβ ὕδηλθ δηα νγθαξ. 

ΤΏοτΘ ἰβ πὸ ἀουδὺ ὑπαὶ Ῥοίῃ ραγίϊθβ ατὸ πτοηρ ἴθ {886 αἀἰδβρυΐθ, 
Ἱβουρὴ ΤΟΥ αὐδθυ τ Δ ΩΥ Βϑηϊπλθηΐβ τἰριῦ δπὰ ἰσὰθ 10 ΤΠ ΘΙΏΒΘΙν 68. 
ΤῊΘ ροηθγαὶ αὐ οὗ {ποῖν βίαἰθιηθπίβ ὑθη 8 ἰο ἃ [156 φοποϊαβίοη. ΤῊΘ 
ἔθ μα5. οὐχ ἴῃ Βαρροβίπρ ἐπαῦ (μ6 βυβοσίποβ οὗἩ [μ6 τὶρ ύθουβ ἴῃ {18 
11:16 ὅτ αἴνψαυγβ [88 γϑβαϊῦ οὐ οὐτηθϑ οπ {ποῖγ ρατί --- [μαὖ 5108 ἅτ ἴπ- 

γΑΥΪΆ ΡΥ Ραμ βμθα ἴῃ {818 116, νἱστίαο ἱμναυ Ὁ] Ὁ τοσαγάθά, ὮΥ οαὐπατα 
Δανθυβι υ ἀπά ργοβρου εν τοβροοίγου. [Ι͂ἢ {12 τρᾶπηθῖ, [00 15 ψΤΟΠρ; 
ἴπ ταδϊπίαϊπίπρ Ηῖ8 ἱπίορΥ τ 50. Ὁπαυδ πῇ οαν 48 10 δοοῦβθ (οά οὗ 
Ἰπ]αδίϊοθ ἴῃ ΗΪΒ τποτὰ] ρονθυμιηθηί, Βοοᾶιβθ δ6 88 1 ποδβθα {6 
[τβαυθηῦ ὈΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ οὗ [π6 τιοκοᾶ, ἀπμᾶ οαπποῖ 866 1ῃ Π1Β ΟΥ̓ ΟΆ86 
ΨΥ {86 ΤΟ ΟΙΕΥ͂ ΒΒου] ρυἱονουβ! βυαϊίθ, μα τ 618 ἀραϊηϑὺ {πο τὶρὨΐθοτιβ 
Δαἀπαἰϑδίταύοη οὗ {πὸ ΑἸταρ ὐΥ. 
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Ηδ [ὲ58 {π6 δάναπίαρεο οὐἁἨ [ιῖβ Ορροποηίβ ἴῃ {π6 δγρυτηθηΐ, Ὀαὺ ἢΔ8 ΠΟ 
δἀδαιαίθ Ἀρργθποηβῖοι οὔ {π6 δν1} οὗ βῖῃ. Τακὶπρ' ἃ ΒΌΡΟΓΗΟΙΆ] νον 
οἵ βἴῃ, μ 15 ροποίχαίβα τῖνῃ ἂμ δχοθδβῖν 14θα οὗ 818 ΟΥ̓ ἸΏ ΠΟΟΘΠΟΘ. 
ΤΙη8016 ἰο 866 ἐπαῦ ΟΑΙΆΤΑΪΕΥ͂ ΤΑΥ͂ Ὀ6 βού ὉΣ ἃ φγασίοιιβ ΔΒ. Ὑ716}1 88 

ιάϊοῖαϊ Θπιᾷ, Ἠ6 πθοθββα Ὁ ται ηὐδηβ ἂπ Θχαρρογαίθα Ορἱ πίοι οὗ ΒΪ8 
οὐ Ρυτν. 

Τὸ 15. ορνίουβ ὑμαὺ [π6 ἔτθη 48. ἀγα νγογβίθα 1ῃ {86 ἀΙβοιββίοη, «(700 
τοάποορβ [μϑῖὰ ἰοὸ 56 ποθ, Ζορμαν ποῦ νϑηὐαυηρ' [0 56 Ὺ Δηγ ΒΙπρ' 1η {ἢ 6 
τηϊτά δηᾷ Ηπ8] βουῖθϑ οὗ 16 δ τα σοηίσουοῦθΥ. ΤῈ ὙΒΆΥ 18 ἰῃ8 ῥΓ6- 
Ῥαγϑᾶ ἔοσ ἃ πϑῦ ἀϊβραίαπί. ΕἾΙΠα, 885. ἃ γουπρ' ταᾶῃ, δα ῬὈΓΟΡΘΙΥ 
ποϊιοα {Π| ΦῸΌ δᾶ 15 (τἰοπβ μα βροκθῃ. Ηδ βῃμονβ {μαῦ Ὀοίὰ {88 
ΒΕ ΤΟΥ πα ἢΪ5 ἔΠ]Θη 48 6 σοηρ'; [16 ἸαὐξοΥ 1 δδβουίληρ ἐμαῦ σΥθαῦου 
ΒΌΟΥπρΒ ἱΠΩΡΙΥ͂ στθαῦοι' οὐῖτη 68, δη ὑπ8ὺ ὉΠΟῪ 816 ΔΙ ΎΤΆΥΒ ῬαΠΙΒΗτηΘηΐΒ 
ἔογυ βἴπβ οοιωτα 64 ; {86 ἔοτμον ἴῃ ἀύσιπηρ ἢ π6 ῖνιπο Βοιηρ, 
Δα οΔΠηρ ἰπ αποϑίίου ΗΒ 7υβύϊ66, ΑΟΘΟΥΑΙΏΡῚΥ 6 Δ΄άπο68 Βοσηθ 
ἐπουρηΐβ ὁπ {π6 ἀἸΒοι ρΠ παυῪ ομαγϑοίθν οὐὨ οδίδιηϊ1ε8. ΑΠΙοΙοη 18 
Ἰηοη 64 ἰο εογγοοῖ, ἴο ΒΟΥ πάθη {πὶ} ᾿πῃογθηΐ β᾽  ] 658, ἀμ {πῈ85 
Ἰφμᾷ ἔμβοτα το [86 οχϑγοῖβα οὗ ἃ οὔ] 4-1Πκὸ [811 ἴῃ {π6 σοοῦποθββ οἵ οά, 
ψ80 τι μάταντβ (μ6 ΔΙ οομ θη 10 888 164 ἴο Βαμα γ. ΗΡΡΙΏΘ6Β8, 
Θυθη ἴῃ {η15 116, 15 τϑβϑύοσθα ἰὸ βοῇ δ8 σϑοϑῖγρ 8 Πούοη. 1η ἃ Βριυ]ῦ 
δοοογτάδπέ τι μαὺ τ Β1Οἢ βοαῦ Ὁ. ὍΤῃο σοοάημθ85 ἃ8 Ὑ16]} ἃΒ Ἰυϑύϊιοθ οὗ 
[πη6 ΑἸπρ ΗΟ 15. βθθη ἴῃ 10, Ἰοδαϊπρ' [πΠ6 {τ ]Ὺ τἱρηίθουβ ἴο ἃ ΒΊρΠΘΓ 
Ὑγ σαν Βαρρίπθθβ. ὙΠῸ ΜΠ018 ογθϑίϊομ βῃουγβ (86 ΑἸΠλΙΡ ΓΒ ΡΟΥ͂ΘΙ 
Δα Ἰυδίϊο6 ; ΒΟΥ {Π6ῃ σδῃ ὁπ6 δββϑσὺ ὑπαῦ 6 βυ ΠΕ Υ5 ἸΠΠΟΟΘΗΪΥ ἢ 

Αἴου [86 ἀρρβάτγδαμοβ οὗ Φϑ μονα, 0 Βρθακβ ουὖ οὗ {π6 ΒΕ σιμα 
δα βῃονβ ΒΟ [ὉΟ]ΠΒΗΪΥ Φ00 Παᾷ βροίζκθῃ ἴῃ αιποβυϊοπὶηρ {Ππ6 αἰνὶπ6 
Ἰαβίίοο, {Π|6 Βα Ποσοῦ Βα τα 8 ἐο (ἀοᾶ ἀπᾶ τορϑπίβ οὗ δϊ8 οθποθ. ΤῊΘ 
1ἢγο6 ἐπ ηβ ἀγα οθηϑαγοα [ὉΓ {Π61Γ τηδἰηΐθηδποθ οἵ 8δῃ ᾿πναγα]6 Θ0}- 
προίϊζοη μούσοοῃ οαὐνγαχα οοπαπίομ ὡηα {Π6 βίαῦα οἵ [π6 μϑαχὺ ἐουγαγαϑ 
Οοα «πᾷ πιδῃ, 85 ΜἘῸΠ ἃ8 [Ὁ {8617 μΒαυβῃ ἰχοαίπαθηὺ οἵ ἃ ἔτθπα 1ὰ 
αἸβίγ β8. 

ΤῊΝ ομαγδοίθυ ἃπᾷ βρϑθοὶ οὗ ΕΠ πὰ μανο οὔθη ὍΘ 6 τ Ἰβαρργομϑηαθα. 
ΤῊυΒ Ηογάδι σθρυθβθηΐβ Π15 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ ἃ8 {Π6 660]8, ῬΓΟΙΙΣ ὈΔΌὈ]1Πηρ' 
οὔ ἃ οἰ], Τπ Βδυτοοην τ 1 (818 νιον, Βουίμοϊαύ, {Πα γοιύ, Ὑ ΔΙΊ ΡΥ, 
Ἡδμη, Νογα8, τϑριθβομῦ τὴ ἃ8 ἃ ὁοποοιίθα, ἀββυγαϊπρ' [8 } 67, ΘΟΤΆΙΠρ; 
ον να 1 8ῃ δἱν οὗ συϑδῦ ΘΟ ΒΘ Ί6ΠΟΘ, δββαταϊηρ,, 00], ΒΌΡΘΙΟΠΊΟΙΒ, 
αὐάϊηρ᾽ 1:0016 οὐ ποίβιηρ ἰο ἐπ βοϊαίιοη οἵ {π6 Ῥσόθίθτα, σου ]Υ ποῦ 
σἰνίηρ {μ6 ἔγαθ δχρ᾽δηδίίζοῃ οὗὨ ἴῃ οασβθ οὗ “00 Ὁ ΠΟ ὕ018, 80 ἐμδῦ 
ΟΠ6 818 τ νου 8116 [0 ΤΟΡΙΥ ἴο αἴ, 4Α41} {118 ΔΡῬΘΔΥΒ ἴο 8 ἴο 
ΑΥΪ86 ἔτοπλ ὦ οὐδ] τα ἰβαρρυθμθηβίοη οὗ τ μδὺ ΕΠ] γεαϊψ βαγῦ8. ὍὙΠ6 
ΤᾺΒΏΠΘΙ ΟΥ̓ Ὧ1Β ΘΟἸηϊηρ' ἔΟΥγΑΥ 18. ἴῃ ΒΑΥΤΉΟΩΥ Ψ1 Π15 γουΐίδι 8π 1η- 
Θσχρουίθποο Ὑϑῦ Β6 18 πού ΟὨ]ἹΥ σάστη Ὀαὺ δαγπθδί, Αμα 10 βῃου]α ὃ6 
Τοι θΩ οΥϑᾶ, (μ6} ἃ βἰτἰ Κίηρ; οοη Γαϑύ 18 ̓ πἰθπαβᾶ ἰο Ὀ6 ργοαπορα βούνθθῃ 
Πἷ5 τιδηη 6 Υ δηᾷ {παὺ οἵ (86 Τοῖῦγ, 8  1Β ᾿πίτοάασθα ἱπητη δα! 6 Υ ΔΙ͂ΟΣ 
μη. ὙΠῸ βίαίϊθ οὐ {16 ργοῦ]θια 15 ϑμδοίαγέϊαϊζν αἀυαποοα ὉΥ ΕΠμα. 
Τηάοοά [π6 σοτὰ οὗ {π6 βοϊαθοῃ 1168 ἴῃ 818 βαῃπιθηίβ. Α1] (μαῦ ΕΠ μὰ 
Βαγ5 δοοογάβ τι μαὺ 15 Βρόκϑα ΡΥ {86 ΑΙπισμῦγ, 88 γ761} δ8 στ 
186 ΒἸδίουῖοαὶ οοποϊ βίοι οὗ ἐμ Ὀοοῖ. [Ὁ 186 ργοθίθα 6 ποῦ βοϊνϑά 
ΤΠ 6γ6, 10 τϑοθῖνοϑ πὸ δάβθαπαία βοϊαοη ἴῃ ἘΠ6 θη 6 ὍΤΟΥΚ. 

ΤΒ6 τογο τὴ8 βύυαν {μ6 παΐατο ἀπ ἀθβίση οὐὗἨ (818 ψοπαοτα! ῥτὸ- 
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ἀποίίοπ, ἔπ 6 ΤΏΟΓ6 ἃΓ6 γγ7ἷῪὸ ἱπηρτοββοα συ {Π6 ἔδοὺ, ὑμαὺ ῥγοξουπᾷ ἀπ 
βουρίαγαι νἱθτβ οὗ βίη ἅτ πϑϑα ἢ] ἰουγαγ 8 δη ΔΡΡΥΘμϑηβίου οὗ 18 
{μ6πι6. ΤΠ6 θογ6 βαροτῆοίαὶ ὑμ6 1άθα οὗὨ β1η, {Π6 1658 Π|Κ6]Ποοα ν7}}] 
ἔμοτα 6 οὗ υπδογϑίδηδίηρ" [π6 [Πϑτη6 αἰβοιββθα, 8ηα ΘΒρΘΟΙΆ}}Υ {Π6 αὐ 
οὗ ΕΠ ἀϊδβοουχβοβι ΓΠ6 ἸΠΠΘΥΘΠΟΥ͂ οὗ βῖπ 1η πυτηδῃ ΠδίαγΘ τηυϑὺ 
Ρ6 [610 δῃᾷ δοκπον]οᾶροα Βοίοσα {π6 στρ ὐθουβηθββ οἵ (ἀοᾶ οδη Ὀ8 τϑ- 
οΟΠμΟΙ 164 ὙΠ {μ6 Βυϊοιϊπρθ οὐ [86 νἱγίπουβ μα Ῥυοβρου οὗ {86 
τοῖο, Μδηδβ οοπιραγαϊϊυθ ποῦ αὖϑοϊμιέο Ἰππούθηοθ θυθὴ δὖὺ 18 βϑϑὺ 
δβίαίϊα βΒμβουϊᾶᾷ 6 βθϑὴ 88 ἃ ργϑαῦ οδυάϊηδὶ ἔδοῦ, ταδκῖηρ' τόοτα ἴου {86 1π- 
ἰτοἀυσοηῃ οὗ 8η δἰθπιθπῦ τ ῖοΝ 1} 1ΠῸπιπαΐθ {86 βσιηρβ οὗ [Π8 
τηοβύ σὶρ ΐθοιβ πᾶ νἱπᾶιουΐθ {Π6 σγὰγβ οἵ (ὐσοα, 

Τῇ τλ6 ἔιαπάεαιηθηίαὶ 14θα οὗ {π6 σγοῦκ πᾶθ Ῥθθῃ τἹΡ  Υ βἰαίθα, τὺ 
{Ό]Π1ονγ5 {μαῦ τηϑην δοσοπηΐβ Τ᾿ Ιοῖ μανο Ὀ6θη ρίνϑῃ οὗ 105 ρα ρογύ 806 
ἱποοσγθού. ΤῈὰ5 ΗΙγΖΆ]; ἀπά οἰμοῖβ ὑδῖηῖκ {παῦ ὑπ6 ἀδϑῖρη οὗ {μ8 
ψΥΪΟΥ 85 ἰο ϑῆον (086 ὝΘΘΚΉΘΒ5 δη4 ἀΠΤΘΠΔΡ]ΘΠμ688 οὐ {π6 ο]4 Μοβδῖο 
ἀοοίτίπο οὐ δοιηροπβαίίοη ΕΥ̓ ἃ βίυκίηρ δ χδιηρῖθ, ἰο ΙΠαΥΔῊ ΘΥΘΥΥ͂ 
Βαρροτὶ ἔγοτῃ 10, ἀπᾶ ἴο ββϑίβ 1588} ἃ θούίον ἀοοίσϊπθ ἴῃ 18 τοοη. ΤῊ]5 
Ἡγροίμϑβῖβ, τ λοι μαβ θ6θη Ἰηἰγοἀτιοοα ἰπίο Ἐπρ] πη ᾿γ Ετουαθ", ἃπα 
5. Τουμᾶθα ου ψνβαῦ 15. οὐ] {π6 οἷά, σοπιΐηθ ὙΤΟΥΪΚ, Ἰταρ]165 ὑμαὺ {86 
ΒΡΘϑομοβ οὗ ἘΠῚΝὰ γα οὗ Ἰαΐϑν οτἱρίπ. [ἢ δὴν οἴμοὺ οα4886 1(8 Δα νοοαίββ 
ψΟΌ]α 8Π10νγ 185 ἱπδάθαυδον, Βαΐ γγχ8 τη τοὐθοῦ 10 48 1ἸῃΔ τη 15510]6 ΕῸΥ 
ἐμ [ΟΠ] οὐγιηρ᾽ ΓΘΆΒΟΒΒ. 

1. Τὸ τϑργϑβοηίβ {π6 Μοβαῖο ἀοοίγϊηθ οἱ Γθοοιρθῃβθ 88 ἃ ῬΟΟΥ, Τ186Γ- 
ΔΌ]6 ἐμῖπρ᾽ ---- ἃΒ πλΘγ6 «ΘΟ Υ]88 Βα ρογβιοη, “ {Ππ͵ 6 σΊ8} ἴῃ ἔοστη, ἢ ΒΆγ8 
Ἐτουᾶο, ““ πᾶ ἴῃ βογοθδὺ Βοβ! γ πῖ «υἀδίθπλ, 10 Βονογβ {|| ἃ 
ταθίθουῦ οὐϑὺ {86 οἰά Ἡρτον [ογαίατο, ἴῃ τ θαΐ πού οἵ 10.8 18 {86 
ἰθηάθπου οὔ {μὰ θοοῖς 6 80 βύυιοῦγ ἃπ-Μοβαῖο, μον οᾶπηθ ὑπ «6078 
ἰο δατποϊ 1ὖ ἱπίο (Π6 παύομαι! οδῃοη ὃ 

9, Τῦ ρχγοοθθᾶβ οὶ {π6 βυρροβι οι οὗἨ ρου ο]γ Ἰπποσθηῦ ΒΌΒΌΓΘΥΒ, 
ΑΟΘΟΟΓαΙΠΡῚΥ 15 δΔἄνοοαίοβ τορατα «7000 ἃ8 ἀρτῖρὩῦ ἀηα β1}1658, Ὀ6]1Θ Πρ’ 
Ἠΐ8Β οὐγῃ φγοίδβίδιϊουβ ΜΠ τοσαταὰ ο Εἰγηβθιῦ. ἴῃ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ΡῬΔΙ ΙΟΌΪΑΓ. 
ΘΌΓΤΟΘΙΥ {Ππ185 15 Ἱποογγϑοῦ. 
76 ἅτ ψ]Π]Ππρ' ἰο 8 ΠΟΥ {μαὐ ἐΐό ργουαϊϊίη ἀοοέγίηθ οΥ" τϑέν ἐδιμξίοη, 1Β 

βηδαονοα {ουί τὰ ἐμ ἀϊβοουσβοθ οὐ {86 ἔθτοα {πθηα8, Ραὺ ποὺ {Π6 
σοημμῖμθ ἐποοογαίίς οπ6. ΤΉΘΥ ρῖνϑ 10 ἴῃ {8π6 Πρ ἴῃ ΤΠΙΟΙ 10 νγᾶβ οοτη- 
ΤΊ ΟΠΪΥ Π6]4 διωοηρ {π6 τηδ88 οἵ {86 “6 158} ῬΘΟΡΙΘ, 885 ἀογινθα ἔγομι ἐΐθ 
ΜΜοϑβαὶς ἴα. ΤΉΘΥ ρογνοσὺ ὈΥ ἀπάι!]γ οχίθπαϊπρ' 10, 88 1 βίῃ νγὰϑ 
Αἰσσαγ 5 ῬαἰΒῃ θα ἴῃ {μ18 του] 1 ἃ ἄθργθα οὗ ουαὐναγα Ἰηύθηβι τυ ῥτο- 
Ῥογοποϑᾶ ἰο [π6 ργϑαίμϑββ οὗ ἢ. Νοῦν Φυβαίδηα, ἀεβίασαϊα οὗ 41] ἀ185- 
ἐϊποὶ τϑίθγθποθ ἰοὸ ἃ {πίυγα βίαΐα οἵ τοσαῦθ ἀπ ραπιβῃτηθηΐβ, α14 πού 
θη οὐ ἔουθ!4 ἀϊβιπίθγοϑίθα νἰσίαθ. [ὑ σῶνθ ΓΤ ΔΟῪ ΟΟΘΟΔΒΙΟῺ ἴο ΣΩΪΒΓ6- 
Ρτοβθπίαϊίοι ΥΤ ἔοβίθυϊηρ ἃ 568} σνἱϑν οὗ τϑρίοη. Τὺ ργθβθηΐβα 
του αίοη ἴῃ 18 116 α5 ἃ Ἰονσοῦ τηοῦνϑ, δἀαρίθα ὑο 186 «ΓΘ 18} ταϊπά 
ἴῃ ἔστη ον ἀρ68, γι ποαὺ ταραπίπρ' ἴο Θχοίαθ ΠῖρῃοΥ ἀπα ΡΌΓΘΙ ΠΙΟΡΙΥ 68, 
ΤΈῊΘ ᾿πέρυθμοθ τγ88 ΘΒ ἀγανγη ἔτοτα 1 {παῦ οαὐγαγά Βα ΟΥῚΠρΒ 1ῃ {818 
να πσοτα ᾿πνδυϑ]ν τπ6 Ῥαπἰβῃτηθηῦ [ῸΓ βἴπ8, ἀπα 1π ῬΓΟΡΟΓΌΟΙ ἴῸ 
{86 1 ϑποσταϊίν ; ἐμούρ (86 ᾿πέθγθμοθ πγὰ8 ποῦ Ἰορτ{τηδίθ. 

1 Ἡϊοῦ, οὐκ γι, πι, 5. γΥ.9 Ὁ. 3. γϑὺ ϑαϊῇοη. 
2 ΤῊΟΘ ΒΟΟΚ οἵ 20}, τορεϊηϊοᾶ Πόσα [μ6 ὟΥ͂ οδίταϊπδίοσ ΠΟΥ ΪΘΥ,. τιν, 
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ΑὮπ οἰδοίαδὶ γόβαϊαίίοῃ 18 ἔασηιβῃ θα ὈῪ {Π6 βρθθοῖθβ οὗ ἘΠ1Πα, τ ΜΙΟΝ 
{π|6 δἀνοοαίοβ οὗ {μ18 Βγροῦιθβὶ5 οπαῖῥ 85 βραγίουβ, οομβηηρ; {πον αἰΐοῃ- 
τἴοη ἰο {16 ἤδτοα οομῆϊοῦ μούνη {Π6 ο]4 ἀπά {Π| ΠΟῪ 1810 ἃ5 σϑρσο- 
βθηΐοθα ὈΥ {π6 ἔπταα ἔθ πᾶ8 δπᾷ 00 τοβρθούνϑγ. Βαῦ {88 οἷά ἀπά {ῃ8 
πον ἔα .--- [η6 Μοβαῖο ἀοοίσίπα δπᾶ {Π6 Ἰαΐου ἀοοίσπθ οὗ δοσιρίατο ---- 
[πΠ6 ΟΙα Ταβίαμηθηὐ ΘΠ ΓΆ ΠΥ δηᾶ {π6 ΝΟΥΣ, ἃγ6 πού ῃ6 6 δη ΑΘ  ΠΙΒ{10 ἴο 
0Πη86 8πο Π 6 Γ, 85 8]6ρεᾶ. ὙΥ θη νγα Θομβιαου {π8ὺ {Π6 016 γ788 118 ΟΥΥ͂ 

δα οδ͵οοίδνα, [86 οὐμοὺ βρίσιῦσαὶ δα βυθ]θοίίνα,---ἰ μὰὺ σουγαγαβ δηά 
ῬαπΙβμμαθηίβ 'π ἀποίμον ΠΕ 8 ὑγοσθ πού ταϑᾶθ σθοόνσῃ πη Δ6. {πὸ Μοβαῖο 

᾿ΘΟΟΠΟΙΏΥ͂, Μ116 ΤΠΘΥῪ ἅγ6 ΠῚ Ὀγουρβύ οαὖ αηᾶθνὺ [η6 Νενν,---ῦτθ 584}} 
ο6886 (ὁ ψοΠπάσΥ αὖ {μ6 Ῥγογαΐμθηοθ οὗ {πμ6 οοπηθοίίοῃ θαύνγθθῃ ὑθιαρογαὶ 
σοοᾷ ἀπ το]ρίου ἴὼ τ[π6 ΟἹα Τοβίαπιθηί, ΤᾺ Μοβαΐο ἀοοίτπο, μον - 
ΘΥΟΥ, τη κ68 πΠῸ ϑχοορΐοι ἴῃ ἴϑνουν οἵ ᾿Ἰπῃοοθποθ πᾶ ἔγθθαοσα ἔτοτη 

βίῃ. ΝοίθμοΥ ἄοθϑ ΔΠΥ ρατὺ οὗ (86 Β1016. ΤΙῃ Βοϊαϊηρ ἔσσῃ {Π6 ἀοο- 
{πἰπα οὗ τοιτἱδαθίοη ἴον βιη, 1Ὁ βίδίθθ τ μδὺ σὰπθ {πγουρποαυὺ 81} τουϑὶα- 

ἄοη. ΤΏΙ 18 πὸ Βυοῖ ὑπίηρ ἴὰ {86 ΜΟΥ] ἃ5 δβοϊ αὔθ ἸΏ ΠΟΟΘΠΟΘ ΟΥ̓ 

Βἰ Π]6βθη688. Ηδηοθ νγχα οδῃποῦ 41|Π1ὁὸνν ὑμαΐ {π6 ἔθ πα 8 οἵ «00 βού ἔσῃ 
{πη6 ἐγμο Μοβαῖο ἀοοίσϊῃβ ποὺ {μαὺ 000 Ὠἰγαβοὶ 18 ἃ [Δ Ὁ] ΓΘΡΓΘΒθη- 

ἰαϊλνα οὗ ἃ ταοῦβ γϑοθηῦ ἀπ οίίοσ ὁΠπ6, ΜὙΏΙΟΝ γὰ8 7υϑὺ ὈΘρΊΠΠΙηρ' ἴο 

ἄνα ἀροι ἐμ6 ταϊπᾷ οὗ {π6 ρἰβοα πῖλον, ἀπ ῬΟββΙΙΥ ἃ ἔθνη οὗἨ 18 
ῬἈΙΠΟΒΟΡῖΟαΙ Θομύθι ΡΟΣ Υ168. 

Οὐμοτβ, τῖθ πλοτθ ΡΙαβῚ δ1]Π1γ, {π1η1 ἐπᾶῦ 0[Π6 ῬγΟΌ]θτα ἀἰβοιιββϑά 18 
ταῦ οὗ [Ὁ]1 δοαυΐϊθβοθηθα πὶ (86 ἀἰνίηθ οουηβθὶ8β δηᾶ Μ}], σϊπουΐ 

γοπίυτίηρ' (0 ῬΓΟΠοῦΠ66 8ΗΥ͂ ἀθοἰἀρα ορ᾽ηΐοπ γϑβρθοιηρ {Π6 Ὑ8Υ8 Οἵ 

Ῥτουϊάδποθ οὐ {μ6 οα868 οὗ ρΓΟΒρΡΟΥΥ πα δάνθυβιυυ ἴῃ (818 116. Α4}]} 

ἀουβία ββουπᾶ μ6 β] ποθ βοίοτθ ὑπ ὑἐβουρμύ οὗὁἨ πῃ οτωῃϊβοϊθηὺ δηα 

οτηϊρούθμῦ ρΌνοΥΠΟΣ οὗ [88 σοῦ, [Ππ|1πιϊ064 δοααϊθδοθπθο 1ῃ {80 

ΔΥΥΑμροτηοπΐβ οὐ ἱπβπῖΐθ ῬΟΜΘΥ 8Πα ὙΙβάουα 18. τηλη᾿Β 8010 ἀαΐγ. 

Αοοογάϊπρ ἰο {μ18 νίϑυγ [86 αυδβίϊοι ργοροβθᾶ 15 ποὺ βοϊὶ γᾶ. 10 15 
ΤΩ ΓΟ, 85 Β88 Ὀ66ῃ β8]α, πεσαξϊυοἶψ 5οἰυθά. 

Αραῦῦ ἔτοτα {μ6. οοταξου 1685 ἀοοίτίπα ἐπ8 ργθβθπίβα, σμ1ο}. οου]α 

ποὺ Βα ΒΕ 186 μη κίηρ' ΗΘ τον Βρί τι, {86 Ὠγρούμοβϑβ ἴθ αποβίοι 

ποοοββιίαϊδ [86 οχοϊβιο οὐ βϑύϑσδ ρογίϊοπβ οἵ {6 ὈΟΟΪΚ ἃ5 ΒΡΆΤΊΟΤΙΒ. 

γεγο {ποῖ πὸ τποσϑ {μ8ῃ ἔτομι {88 {μϊγτα ἴο {πΠ6 ὑνγοηῦν -βουθηῦῃ οΠμὰρ- 

(ον, {μ6 ἀοβίρῃ οὗ {16 τυῖίον ταῖρι 6 {παὖ πον Βρθοϊῇβα; Ὀαῦ δ8 {Π6 

ΟΥΚ βίαπᾶβ, ἰὁ 18. αὐδου!υ ᾿πργόραθ]θ. ὙΠῸ ἤθτὸ οὗὁὨ {μ86 Ῥοόθῖῃ 15 

δηχίουϑθ ἴο ρϑηῃθίγαίθ [86 τηγβίθυυ οὗ ἀϊνίηθ Ῥτονίάθποθ, 8πα 18 ποῦ 
τορτονοϑᾶ ΕΥ̓͂ {π6 ΠΟΙΟΥ͂ ἴῸΣ 80 νυ ϊϑπΐησ. Απά {88 Βίβίουυ οὗἉ ΨοὉ Βίτα- 

Β6 1 15 ορροβϑᾶ ἰο {π6 νον. Το ἴββῖιθ οἵ δῖ8 βυ δυιηρβ δῃα ΒΆΡΡΥ 
τοβδίουδίοη ἀ16 ἃ )υϑΠοδίίοη οὗὁἨ {π6 τὶρ) θουβ σονθγητηθηῦ οὐ (σά, 

Ἤδπμοα [88 ἀϊνίπα ρδῃ 18 ποῦ γϑργθβθηίθα 88 ἃ Ῥγοθίθια οονοτθα τ] 

᾿αροποίσϑ]6 ἀανίκηθββ, ᾿ηΐο ὑ!οἷν τη πη’ 5 ῬΥΥΙΠρ' ΘΥ 68 5μοι]ἃ ποῦ ἸΟΟΚ. 

Τη τοίϑγθποο ἰο ἐπαϊυϊάμαϊς, ᾿π4θ6α, 105 ΤΥ Β[ΘΥΙΟῚΒ 5146 15 ΒΙΤΟΠΡῪ 56 

[ον ; Βὰΐ πού φοπογαῖψ. ΑἸΤΒουρὮ ὑμογθίογο {8158 Ἡγροίμθβὶβ μὰβ δὰ 

ΤΩΔΏΥ δἀγοοαίοδ, Βύθμίτααπη, Βογίμοιας, Ἐποββοση, ἡ οη Οδ]]η, ΙζοΡοὶ, 

γΑ1Κα, ὅτο., 10 ταβῦ Ὀ6 το]ϑοίβα 88 ππύθμδίβ. ἅ 
Τ 685 ΠΚοΙγ {πᾶπ {π6 ργθοθάϊπρ' 15 [Π6 Ἀγ ροί 6518 οὗ {μ088 ψΠΟ δββίσπ 

το [86 ποῖα οὗἩ [86 ὈοοΙκς ἃ παύϊομαδὶ γϑίθσεημοθ 1818 ἀοηθ ἴο 8 

στθαίου οὐ 1688 δχίθπί ΒΥ βϑύθγδὶ υυϊίθυβ, 710 ΒΌΡΡΟΞΘ ὑμαὺ (88 παίίοη, 

Βι οτϊηρ', ορργθδβθᾶ, δηᾷ οαρίϊνγθ, οὐ δὖ ἰϑαδῦ (88. ρίουβ ραγὺ οἵ 10, 16 
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ἀοριοἰοα Ὀγ {86 Δ Ποὐοα «00 ; πᾶ {μαῦ ὙΠῸ δῖα αἰγθοίβα ἰοὸ ἃ θύοι 
ΓΑΛΤΏ 5 61} δ ἃ Βσιοου οουδᾶθῃοθ ἴῃ {Π6 τἱροίθουβ ρου θυμχηθηΐ οἵ (οᾶ, 

ΑΡΎΘΘΔΌΙΥ ἰο [815 ψίϑυγ, βοπθ {δ1η}κ ἐπαῦ [868 ἔτίθπαβ οἵ «700 τϑργαβθηῦ 
πο ρτορμοῖβ Ὑῖ {πον οὐ πατυ απ οι! 10η8, ποτὰ [Π6 ροοῦ ἀῇδον- 

νὑαγβ ὈΪατηθ5 ἔοΥ Βανΐηρ' ΒΡΟΚΘῺ ἀηλῖ885. ΘΘΟἢ ΔΙ]ΘρΌΤΙΟΔΙ ᾿π ουργοίδ οι 
ἰβ ταοϑὺ ΠΥ οαττϊθᾶ οὐὖ ὈΥ ΥΥ̓ ἀθαγίομ, γγμο ἀπαθυβίαπβ Ὀγ {π6 ἐῃγ68 
ἐγιθηᾶβ ϑαηρα!]αί, Το αμ, πᾶ ἀθββθα; ἃπα ὈΥ «008 ψ1Ὲ6 {π6 146ο]6- 
ἰχοὺβ ψοιθη πὶ τι βοιὴ {86 «} 6νγ8 πδα οοπύγδοίβα τιδγυϊαρθβ,.Ϊ ΗΘ Ρ6- 
Ἰίθυθβ, οἵ οουσβθ, ἐμαῦ {π6 ὈΟΟΚ νγγᾶὰβ τυϊ θη δἴθου [Π6 τϑύθσῃ ἔγτοτα {μ8 
οαράνιγ. Ὑπὸ αογαδῃ δανοοαίεβ οὗ {μ6 γίϑν, μον θυϑυ, ἀο ποΐ τὰ 

ἴηΐο βυσῖ οχοθθθ Αὐβ {86 ὈοΟΪΚ τγᾶβ οοτηροβθα μοΐοσο ἐπ6 (μαίάοδι 
οαρθν!γ, 16 οαμποῦ ΒΥ} 0}156 {88 παίϊομϑὶ ὑοῦ }}68 ἔμθη. ΝὸοΥ ἱπάρϑα 
οι ἴὖ αν Ὀθθη Ἰαἰοηθα [ο ἀδριοῦ {π6 πδύϊομαὶ οδ]αγηλ168 αὖ ΔΩ 
ρουϊοά. ον οδῃ 00 6 8ῃ ἀρργορτίδίθ ταργϑβθηίαίυθ οὗ ἃ ρθορίβ ψῇο 
βαβεγρα ἴον {ποὶν στοαῦ βἰαβαϊτιθβ8 δα ἀροβίαβυ ἔγοα ἀοα ΤῊ ΠΕΡῸ 
οὗ {μ6 ροϑιὰ πιαϊπίαί ηβ ἷ8 ἸὨΓΘΟΥΥ ; ἀπᾶ {πογείουθ μ6 οαπηοῦ ἀθριοῦ 
[86 ἜΜ] Ρθορ]8 ἀθβθυυθαϊυ ραμϊβηθα. ἀπα 1 1 ἐβογου  !}Υ ἀραιηδῦ 
ΘΥ̓ΘΥῪ οοττϑοῦ νἱον οὗ 086 ργορῃθίϊο ογᾶϑυ ἰο ΒΌΡρΟΒΘ “008 ἔγίθπαβ ἐλθὲ 
Βυια ο]Ἰβαϊοπ. ΤΠδ ῬγΌΡ θπὶ ργοροβθα ἴῃ ἐμ6 θΟΟΙΚ πλϑῖ]Υ τϑ]αίθϑ [0 
᾿παΔιγιάσαϊθ, 1ὖ 156 ἀπο] πιὰ τοΐδγθποθ ἰὸ ἑπαϊυϊάμαϊ Βα ΘΥῚ ΠΡ. 
Ἧον οδπ {μ6 ἀϊνίηθ τἰρῃ θουβηθββ 6 νἱπαϊοαίθα νυ} γϑϊδομ ἴο ρ61- 
Βοηδ] φἱοίγ ὃ Οοοῦ τηθῃ 816 ουἝΘνΟΊΒΙΥ β]]οίοα ; τ }116 θα τπθῃ 
ῬΓΌΒΡΟΙ δη ῥῬγϑυϑὶὶ ἴῃ [88 σου. Ηγθ 186 ῬγοΌ]θτα ὈΘΟΟτΩ65 Ἰη.71- 
οαἴθ. Βυΐὲ 1 Ὁ 6 νἱονϑᾷ τῇ τοίου τὸ ἃ ΟΪ6 πδίϊομ, 10 [ο5685 108 
Ἰτηρογίδποβ δη του βύθυ ΟΌΒη 688, ΝΑΙΟΠΒ 816 ΔΙ γα ΥΒ ρα ΠΙΒΗΘΑ ἴῃ 0818 
στ οΥ]Ἱ ἔου {Πποὶν πτόηρ ἀοϊηρθ, ἴῃ ἃ τηαικοα ἀπ νἱ81}016 γᾶν ὑπαῦ οδππού 
θ6 τηϊβίακδῃ. [ὑ 15 οὐβουν δα τ ᾿πάινιαπα5., 1 {πΠ6 απαβίϊοη μδᾶ 
ῬΟΥΠΘ ἃ πεύϊοηδὶ τοίθγθμοθ, 1 τασβῦ πᾶν γϑοοιγθα ποῦπου ΔΏΒΎΤΘΥΙ, 

Βυΐ ψἈ16 τοὐοοίίπρ {Π6 Ἀγρούμθϑὶβ ἴῃ ααθβίϊοι, 1ὖ 18. ῬΟΒΒΙΌ]Θ, ΟἹ 
Τα ΠΟΥ 88 ψγχὸ βίη ρτόρθθ]ο, {μαὺ {ῃ6 βίαΐθ οὔ {16 Ῥθορὶθ ρθουν 
νγαϑ ἴθ (86 ταϊῦου Β ταϊπᾷ πμθὰ Βα ἐμουρμῦ οἵ π6 Ῥτο θα Ῥτοροβρα 
1ῃ [18 γϑιμαυ 8 }}]6 οοτηροβιύίοη. ΤΠ Κιπράοπι ἰο σ1ΟΝ μ6 Ὀϑοηροά 
γγ88 ἴῃ ἃ ἀδοαγίπρ' οοπα!οη. ἘΣ ΟΥΥ͂ ἰμ]ηρ' νγὰ8 ἰθῃμαπρ' ἀονγανγα 8, 
Ατοΐᾷ ἄθορ δᾶ τη] ΠΟ ΠΟΥ τα ϑίπρθ οὐ [86 παύομαι 8 81175, 6 νγᾶϑ 
164 ἰο σοηβίᾶον {16 αυοϑοη οὗ {π6 τἱρβίθουβ ταοσὰὶ σογογηταθηύ οὗ 
(ὐοα πηδῖηϊν ἴῃ 15 ΔΡΡΙοαὐϊοι ἴο ᾿πα νι 88, 

Αποίμοι ΒΥΡΟΙ 6818 7186. ΠΙΘΥ ΤΩΘΥΘΙΥ τΤηθηΐοπ, 88 1 πὰ ἔουμα πὸ 
ΒΌΡΡοΥθυβ Ὀθυομᾶ ἰἰβ δυΐμοσ. Βαυτηραγίθη- ΟΥ̓ Β1 18 ΒΌΡΡΟΒΘΘ" {πὲΐ 
{π6 ἴδε οὗἩἉ {τὰ6 ψίβάοτα 15 ἀδθυβίορθα ἴῃ {μ6 Ῥοοκ. ὍΤμ6 αἀπξοτοπ 
βίαροβ οὗ 10, γβύ βίγωρὶθ ριοῦγ, {μθῃ ἃ ἰθρὰ] πηϊμᾶ, ὑπ6ῃ ἃ. ΘΟΠΒΟΙΟΤΙΒ 
ἈΠ Ὑ1856 το] ]ρίομ, 816 Τα ργθβαηίοα ὈΥ «οὉ, ἴπ6 ἴμτθο ἔγιθηαβ, δπᾶ 
ἘΠΠΙμὰ ταβρθοῦνοϊυ. Ηθγθ {μ6 ἀἰβοοῦτθοβ οἵ ΤΠ ΙΟΥ ἃγο οταϊ θα 1π {Π6 
γΔΥΪΟῸΒ βίθρβ οἵ σι βάοσω. ΤῊ ΨΠΟ]6 18 80 δι ΙγαΥΎ ὑμπαῦ ἃ ΒΙΠῚ0]6 
τηθηθοι Ὑ11}} βαῆοθ, 

ΟΥμουβ βαρροβα {μαὺ {π6 Ῥοοῖκ 15 ἱπίθπᾶρᾷ ἰο απίο!α ἐπ6 ἀοοίτϊπο οἱ 
186. 500} 5 ̓τητιοσίαγ, ΤὨῖθ Βυροίμββῖθ, ἐουταουΐγ δαἀνοοαίθα Ὀγ 
ΜΊοΒ61158, μα8 θθθη γουϊνθα ὈγῪ Εὐνγα 9 10 ἱπρ η! ΟΌΒ]Υ ἀΘΥ6 1008 

1 Ὠίνῖπο Τρϑέοῃ οὗ Μοβθβ, ὈΟΟΚ Ὑἱ. βθοῦοη 2. 
3 Οραβουδ ΤΠοοϊορίοδ, Ὁ. 174. θὲ βέφῃ. 
8 ἙἘΠη]οἰταπρ ἴῃ ἀ85 δ](6 Τ᾽ οβίδιηθηΐ, ν0]. 1, Ρ. 28, δ δεη. 
4 88 Βθο 120}, ». 10. θὲ ϑβεζᾳ. 195. 6 86ηῃ. 



720 ᾿ς ἤηϊγοάμοίίοι ἰο ἐΐ6 Οἰά 1 ε8ἰαπιεηέ, 

τι 88 {π6 Ἰοδάϊηρ 146 οὗ {π6 σπτοῦῖς. Ηδ {π|0Κ8 106 γγὰβ πθοθββαυυ ἰμαύ 
ἔμ8 ξιπδατηθηίαὶϊ οοποορίϊοπ οὐ {π6 Ὀοοῖς βμουα σϑϑῦ ἀρΡοη {Π|6 ουϑυ- 
Ἰαϑίϊηρ' ἀυταίλοπ οὗ [μ6 Βυταδη βρί σὴ ἃ8 1(6 Θου αἰπῦυ, [ῸΓ [86 Ῥαγροβθ 
οὗ οοπαποίίηρ; ἰο ἃ Βιοο} βῆ] ἰββα8 {π6 βίτιρΡ]6 ἀρϑίηδύ ὑΠ6 1115 σῃ]οἢ 
Β6ΙΆ] Βυϊηδηϊγ. ΕἸΧίου Δ] 601} 88 ΒΘ. 15 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ {Π6 δοηΒ6- 
4αθποθ δη4 Ρἰβμτηθηύ οὗ βῖῃ. Τῦ βίαπαβ ἴῃ η0 δούμδὶ τϑἰδθομ ἴο [86 
Ἰηΐαγπδὶ Θχοθ]θποθ οὔτηδη, [10 τηρ γον δχολίοϑ [Π6 βρισιὺ ίο ἃ ΠΙΡΏΘΓ᾿ 
οοηβοϊουβηθββ, ΒΘ πο6 ἰύ 8 ἰοα το [66] 105 οἴϑυιμαὶ πδίθγθ, ἃηα 80 ἴο 

ΟΥὐϑοοταθ οαὐνγαγά οΔἰαταϊῦν ὈΥ τὶβίηρ' ἃῦονο 1... ὙΠ ὈΟΟΙ οἵ 00 Πᾶβ 
{86 ταοτῖῦ οὗ ρυθρατίπρ' ἄθθρϑυ νἱθυγβ οὗ 60]} δἀπὰ οΚ {Π8 Ἰτηπηογία!γ οὗ 
{π6 Βοι], ἐταμβιλ {ϊπρ' ἐμὰ 85 ἔγα Ὁ] σΘΥΤΩΒ 0 41} ἑαταγεγ ἢ 
ΤᾺ ργορουπᾶον οἵ {18 νον δαμηϊίβ ὑπαῦ 1Ὁ 1Β ἰο 6 ἔθυμπα ἴῃ ἃ 

ΨΘΥΥ͂ ἔθ 7 ρϑββαρϑδ, νἱΖ. χῖν. 18---Ἰδ,, χυϊ. 18, 19., Δπα Θρθοία ΠΥ χιχ. 
23. 99... 848 αἶϑο ἰμαύ ἰύ νγὰβ ὙΏΟΙΥ ποὺ ἰο ἐμ6 ροθϑύ, ὅμὸ σψϑῃ- 
ἴατοβ (ο ἰμἰγτοάποα ἀπ οχρίαϊπ 1Ὁ ΘΥῪ ὈΥΙΘΗ͂ν, ἃΒ 10 6γο οαὖ οὗ ἃ ἔτδύ 
πϑοθβδιίυ. [Ὁ Δἰνγαγ8 ΥΘΙΊΔΙΠ8 ἴῃ {π6 ἀϊδίδξ Ὀδοκργοαθμα. Βαυΐ 
ΒΌΆΓΟΙΥ 16 Ὁ Ὅ6 {86 ἔππάατηθπίαὶ Ἰάθα οὐ [μ8 ὈοΟΪΚ, πα ρβυ θοῦ Ὁ πον 
188], [μ6 ὙΥΙΟΥ ταυβὺ μάνα δ] 0816 πϑοθβϑιῦν, ποῦ οὐΪγ οὐ μα ]ν 
Ἰαἰγοάποίηρ θαῦ α18οὸ οὐἨ δβίβ βαρ 10, {μαῦ 10 τηϊριῦ ομίαϊπ ουτ- 
ΥΘΠΟΥ ἃΙποηρ' {π6 1π 6 ]Πρϑηῦ ρῥΐουβ οὗ [ιἷ8 πδίζοῃ. [8 πουθϑὶυ, 1 
1 06 {π6 οαπὗγαὶ Ιάθα οὐὁἨ ἐμ ροϑῖῃ, νυγου]α πᾶν βϑουσθα ἃ ῥχγογαϊηθηῦ 
ῬΙδοο ἴον 0. Υ 6 σαπποῦ θα Ὀ6]θνα ὑπαὺ [Π6 οομίθηΐβ οὗ {1 ὈοΟΪΚ ἴῃ 
σΘΠΘΓΑΪ 816 Ορροβοᾷ ἴο τηδκῖπρ' {μ6 ἀοοίτιπο οἵἨ Ἰτατηου αν 186 ἔπηάά- 
τηθηΐαὶ! 146. Βαβίάθθ, αβ Ηδηρβίβηθρογρ' σλδγκβ3, {πΠ6 ΘρΠορ6 15 

δἄνοιβο ἰο ὑμ6 Βυρούμοϑῖβ. ὙΠΟ ἃ βοϊαύϊοπ οὗ ὑμ6 Ῥγοῦίθιῃ ῥτὸ- 
Ῥοβϑάᾶ 18 οοπίαϊῃθα ἴῃ [π6 βδδρο οἵ οαὐπατγα ἴδοίβ, «00 γθοβῖνθθ [86 
ἀοᾺ}16 οὐ ψμαῦ μ6 μα Ἰοβί, Βαυῦ ἴῃ Εὐντα] α 8 νἱονν μ6 Παα Ἰοβὺ ποίβίηρ, 
Δα ββου]α ποὺ πᾶν ββθπ ουὐναγα!ν τϑοοπιροηβθα. 48. 11{{|6 8οὸ- 
οογἀδῃί 15 [π6 Ὠγροίμοβιβ 1 [86 φτοίοραθ, οὐ {86 Βρθθοῖββ οὗ 16 :γ. 
ΤῊΘ ΤΌΓΔΟΥ ΒΒΟΒ ἐπαῦ (86 οΑ] γα 165 οὗὁἨἉ «00 δ΄ ἃ ἐδιιρίδ.ομ ΟἸΪΥ, 
ὙΒΙΟΒ οὐπποῦὺ 6 ἰαβίϊπρ, δηᾷ τησβὺ {μουθίοσθ 6 ἃ γραζίξῃ ; ν᾽ Ἀ1]6 
{π6 Ἰαϊίε ἃγὸ (ἃΥ ἴτοπι δἀάγθβδβίηρ {86 βυθοῦ δἋ8 {μβοῦρ [6 
5Βῃου α Ὀ6 ᾿μβθηβι0]6 ἴο οαἰδιαν, θθοδαβο 1Ὁ ἢδ8 ΠΟ γ88] γοϊύϊομ ἰ0 Ὠ18 
᾿πηταοῦίαὶ παίασο. [Ὁ πορᾶ Βα! 6 βαϊα ὑπᾶὖ [86 βρβθθοῆββ οἵ Εππὰ 
11 δοοογᾷ τι {16 Βυρούμοβιβ; Ὀυαὺ Εγαϊα ἀργυθοβ γι ὑποβο 80 
ΤΟραΤ {Π61ὴ 88 ἃ ἰαῦθι' Δρρϑπάδρο. 
ὙΠ τοϊαίίοιι ἰο [86 μρπὲέψ πα ἐπέεστιέψ οὗὨἨ ἐπ6 Ῥοοΐκ, νδυῖουβ ρου- 

ἰϊοῃβ παν θθθῃ οομβιἀθγθα Ἰαΐοσ ἰῃύθγροϊαίϊομβ οὐ Δα! 108, ὈΥ͂ 
οογίαϊη οὐἰ (ἴοβ, Βα ἢ 88 [16 Ῥυοϊοραβ (1. 11.) δᾶ ορήίοριο (Σ11.. 7---17.}. 
Βαϊ ποίησ δἀναποθά ἀραϊπδῦ {686 Βθοίιοη8 18 β ποιθηῦ ἴο ΒΟΥ 
{ποῖ βρυγουβηθθα ΤΉΘΥ ἄρτθθ γ06}} τι {μ6 τοϑὺ οὗ {μ6 ὈοοΙΚ Ἰῃ 
14685, ἰἸληρᾳαρα, οο]ουτίπρ,, ἀπά γυῖα 1 γ, ΤΠ] ΟΡ] ΘοίλοηΒ τηδα8 ἴο 
ἴθ ἅτ ποῦ οὗ τωποῖ ᾿πιρογίδποθ; Βα οἢ 88 ἰΠ6 1 ργο86- Όγηι, α18- 
{ἰπραϊβΕῖπρ' [μ6πὶ ἔγοτα {86 ὈΟΟῪ οὗὁἨ [86 Ροθῖὰ ; {86 88 οὗὨ {π6 Ὡδηγθ 
Τοδονδῆ ᾿πϑίθαα οὗ οὐμοῦ πϑιιθ5 οὗ ΠΟΙῪ ὑμᾶὺ ρῥγοναῖ! 6 Βθυσ 6 76, 
Εἰοαῖϊι, ΕἸ, αι δλααααὶ ; ἀν οογίδιη ἀἰβουθρδηοιθβ οχιβύηρ Ὀθύνγθθη 
ἴῃθηὰ ἀηα {μ6 ροϑῖὰ ἰ{561 Τὺ 18 ποὺ ἀ:βῆου]ῦ ἰο δοοοπηΐ ἴον Βα οὶ ρἢ6- 

1 1.48 Βαςο 1]οῦ, Ρ. 18. 3. Ασίοἷο Φ0Ὁ ἱπ Κιείο᾽Β Ογοϊορεαϊδ. 
8. 566 Ἡδνογηϊο ΚΒ Ἐϊη]οἰ αηρ', γ0]. 111, 8. 291. 
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ποῆθηᾷ. 86 Ῥγοίΐορτίθ δπα δρ!]οριιθ ἃΥ6 ΠΑΡΤΑΟγ 68 ΤΟΥ ὙΥΏΙΟΝ ὈΓΟΒΘ 
18 {86 Δρρτορυίδαίθ υϑῃῖοῖθ; ποῦ Βρθθοῦθβ οὐ ἀἸδ]οραθβ ὙΠΘΥΘ ῬΟΘΙΤΥ 18 
[86 δὐθπρ' ταθάϊσσα. ΤῊΘ 886 οὗ {π6 πϑηηθ5 οὗ [ΘΙ ΒΘ 6πι5 ἴο αν 
θδρθη σϑραϊα θα ὈΥ οαἰτουτηδίαποθθ. Ὑ ΠΘγΘ {π6 δαί ΒΟΥ ὨΙτΏΒ61} ΒΡΘΔΚΚΒ, 
ἢ6 Θιλρίουβ {π6 σϑηυΐηθ ἐμθοουαῦϊο πϑηηθ. ζελουαΐ, ὈοΓᾺ ἴῃ ἐπ6 ρῥτγο- 
ἴοραθ ἀπά ορίϊοριιθ, 85 ἴῃ οἴου ρ]δθθβ. ὙΤμ6 οὔ Υ ΠᾶΩ65 Δ1186 ἔΡΌΤΩ 
{86 ἰδοὺ οὗ {86 νυῖΐοσ ἰαυίπρ (86 βοθηθ δπά αἸδορῖιθβ διμοπῃρ {μ088 
ψγ0 αἸα ποὺ Ὀοϊοπρ' 0 [5γα6], ἴῃ δίχα 8] {π68. [ὺ 18 ῃ66α]685 ἴο 
δχϑιηῖπα {Ππ6 ἀἸΒΟΥΘΡΆΠΟΙ68 ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο οχιϑὺ Ὀθύνθθη {886 Ῥγοβθ ραγίβ 
δια [886 Ῥοθιὰ; βθοδίβα {Π60 ἅτ Του πα θα οη τηϊβοοποθρίου. ΤῊΘ σου κ 
σοῦ ἃ ΔΡΡΘαΥ παϊςοα δπα τηα]αἰθα τι ποὰὺ {πΠ6 Θχογάϊαστη δπα οοποὶα- 
Βίοῃ ἢ {886 Βρθϑοῖῆθβ σψουα 6 πηϊηίθ! Πρ 1016: γῃθυθαβ ἐμοῪ ἔοστη 8 
Βαϊ 6016 ἀπᾷ ᾿πωρογίδηὐ ρατῦ οὗὨἨ [6 ὁπ στο σους, [π6 ὁπα ἰῃἰγοαποίηρ' 
{86 ῬτΟΌΪΘτα 1 {86 Ὑτὶῦου ταθαηὺ 0 αἀἸβουββ; {86 ΟΥΠΘΙ βυτωτηῖηρ; 
ὌΡ 8δη6 βοίξηρ ἔοσίμ {Π6 τοβα]ὺ οὗ {π6 τβο]θ. ὙΥ̓́6 αυιηραίμῖβο τ ἢ 
ἐμ6 βυουοσ μὴ πα Ἰθάτῃ οση {μ6 Ῥγοϊοραρ ταῦ ἢ6 νγχὰ8 ; ἡ ΒΙΟἢ 
γ͵}ὲι οοὐ]α ὨΔΙΟΪΥ αν ἀοπα ΟἰΘΥΊΒ6 ; ἴον {μουρ μ6 νϑμθπλθ μά  Υ 
αϑβουὺβ 15 ἸΏ ΠΟΟΘΏΟΘ, 815 ΟΥΤΩ ἰοβύπηον οἵ ὨἸτη56}} οου]ᾶ ποῦ ργουδ]} 
αραϊηδὲ (86 τοργδβϑηζαίζομβ οὐ ὑπ6 ἴῃγ66 ΕΠ ἼΘΠαΒ 80 [81 88 [0 ἀυγαῖκθη ἃ 
ἄδ66Ρ ᾿πίδγοβὶ ἴῃ μ18 δι, 

Τὴ τεραγα ἴο ομδρίθυβ Χχχυ!. ΧΧΥΙΙ., αἴτου Κ δηπιοοίί μδα αὐἰιθαϊοα 
[0 Ζορβδι [886 Ἰαδύ οἰθυθὴ ὑϑῦβ88 οἵὗἨ ΧΧυἹ., νἱΖ. 18---28., Ὀθοδαβο 1ἢ 
ἰβοῖὰ «700 βϑϑὴβ [0 Υσϑῃοη0 86 Ὠ18 ΟΤΊΏΘΙ ΟΡΙΠΙΟΠΒ 8Δπα [8]1] ἴῃ τ] 
{μοβ86 οὗ μΪβΒ ορροῃμθῃίβ', Βουίποϊαύ Ὁ] ονσοα μῖτα3:; τ 8116 σα] πλδην 5 
ΔΒΒΙΡΉΘα Χχυῖ, 11---28, ἰο Ζορμδι, δηὰ {π6 28} ομαρίθι ἰο ΒΙ|]ἋΔα; 
Βοτηβίθιη ὁ ργοποὺπηοθα 81] ποτα ΧΧΥ. 7-- ΣΎ]. 28. ΒΡΌΣΙΟΙΒ; πα 
Καθ] 5 σορασαθα 88 βομ Οὐ {π6 28}: οἰπαρίοσ. ἘΠΟΒΠοσπ ἰηρθ- 
ποῦν ἱπηδρί πο (μ6 οἰθνθῃ ὑθιβθβ ΒΟ. Ἰζοηπηϊοούξ δβδρηῃθα ἴὸ 
Ζορβδῦ ἰο Ὀ8 ἃ ΒυΙΏΤΔΔΤΥ Ὀγ «00 οἵ [8 Δανουβαγ δ᾽ ορί ΠΊομΒ. ΝΟΠΘ 
οὗὁἨ {π6886 δοῃ]θούασθθ οὰ 6. ἃρργονθᾶ, Ὅη6 οπδρίθυβ βῃου])ᾶ ποὺ Ὀ6 
ἀϊβύαγ θα ἴῃ ΔΠῪ ΨΆΥ : ΠΟΥ 15 ἔθ γ8 ΔΗΥ͂ σοΟα ΥΘΔΒ0Π ἴοι Βιρροβίηρ; 
{πθῖὰ ᾿πἰθυροϊαίθα ομο. ΒΟΙΥ οὐ ἴθ φασί. ΤΠ6 ᾿ποοηβιβίθηου μ6- 
ἔχϑθῃ τγμδῦ “00 υἱΐογβ ἴῃ χχὶ. δηᾷ ταῦ μ6 βᾶυβ ἴῃ Χχυ!, 88 Ὀ6θῃ 
ΟὙΥΘΔΌΥ οχαρσεογαίθα, Τη8 ὑτὰ6 δχρίϑηδίϊοη 15, ποὺ {μαῦ μ6 σγοίσδοίβ 
σὺ δα πα αὐἱοτοᾶ ἴῃ {π6 φγθοιριΆ ΠΟΥ οἵ ραββῖοι : Ὀαὺ {παύ μ6 Ἰἰταϊίβ 
ταῦ μα δά αἰγοδάν δηυιηθα οἵ {π6 ῬΥΟΒΡΟΥΓΥ οὐ {86 σψιοκαᾶ; ἀπ 
ΤηΘΚ68 ΒΌΟἢ ἀθ ΘΟΠΟΘΒΒΙΟΠΒ ἃ85. ὝΘΙΘ ΠΘΟΘΒΒΑΡΎ ο ΟὈν]δίθ ταϊβοοηοορ- 
ἄοπ οὐ {π6 ραχΐ οὗἩ [5 ορροπθηΐβι δ μδὰ Ῥοίοτε αἀνοὶῦ οὴ {86 
βουνβμῖπρ' βίαΐα οὗ ου]-άοουβ, βούϊλπσ ἔουτ {Ππ6 ὁΠ6 5146 οἵἉ [6 ῥιοίυτο 
ΒΙΤΟΠΟΊΥ 8ἃΠα Δβοϊαὐον πὶ ορροβιίτοι ο {86 {ᾷγθο αἀϊβραΐαῃίβ; ΠΟΥ 
ἢ οδμαα]ν οὐγπβ ὑμαὺ Ῥαπιβητηθηῦ βοπηθύϊμηθθ ουουίακοθ {Π6 ρου], 
ΘΠ 50 ἔᾺ. 8]1|ονγ8 τμαῦ Ὧ1Β ἔθ ηα5 ἡ τ στρ, αὖ {1156 ΘΟΠΟΘΒΒΙΟΙ 18 
ποῦ ἱποοπβιβίθηῦ τι 18. τοδῖη ροβιύίομ, ν1Ζ. ὑμαὺ {π6 ἱηποοθηΐ οἴθῃ 
βαογσ. Ὑδαύ ροβιύίομ μα Ὀθθη βίαϊθα ἴῃ βο ἃ ὙΧὯΥ 88 [0 ρῖνϑ ΤΌΟΤα 
ἴον τοϊβοοποθρύιουι, ββρθοῖα! ν οα {π6 ρατύ οἵ αἸϊβραίεμίβ π|κ6 {Πμοβ6 Ὀ6- 
ἴοτϑ τα ; 16 δα Ὀδθθῃ ργεοποιπορα αδεοϊμέεϊψ ; ἃ ΠΟῪ {παὺ ἐΠ6Ὺ 816 

1 Τοϊββουίαϊίο ρϑηθυα]β, δᾶ. Βτπη5, Ρ. ὅ89. 
5. ἘΠη]οϊπηρ, γο]. γ. ΡΡὉ. 3168, 9164. 
3 Ἑχορ, Κσι. Βοτηοσκὶς, Ρ. 76. δέ δόφᾳ. ᾿ 

- 4. ΤΟΥ ἀκ5 Βαοῆ ΗΙοῦ, ἴῃ 61} δια ΤΟ ίγπου Ἐ Απδίοκία. 
5.106 ὕαστη, 00] ἀέρι. ἔπη. οὐ ἀἰβροβίίοιο, ὥς., Ρ. 37. 6 δοῃφ. 
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722 Ιπίγοαποίίοη, ἐο ἐμε Οἷα “Γεείαπιοπέ. 

Β]Θποθα, Φο0Ὁ δ οΑΙΤΩΪΥ Πτοϊὺ 10 1οδὺ 1Ὁ ταῖρμέ Ὅ6 {πουρύ ὑπαὶ ΒΘ 
ἀθηϊοά αἷϊ ριπίβῃπιθαύ το μ6 σαν. [ἢ {π6 28 ομαρίθν, ΠΟυΤΘΥΟΥ, 
6 βῆονβ {μαῦ {86 πιγβίθυυ τοβρθοϊπρ {π6 αἰδίγιθαίοη οὗἨ Βαρρίπθϑβ 
πα τηϊβέοτέαηθ δυμοησ' τη ἢ Ὑ788 50}}} πῃ ΒοΪ ν α : ἴον {86 ἰάθη τ βάοιῃ 
οὗ (ὐοά 15 {μογο ἀββουιθϑᾶ, 

Ασαΐη, {π6 Βοοίϊοι χ]. 1ὅ--- χ]!. 26., οοπίαϊπίηρ ἀρβουριομβ οὗὨ {86 
τἰνϑ-βουβα ἀπ ογσοοοῦ!!θ, μ88 Ὀ66ῃ βαβροοίθα, οὐ ἀθοϊαγοα ἰὸ 6 βρὰ- 

τίου ὈΥ͂ οὐἹοβ πκ ἘΠΟΒΒΟΓΗ, Ἐ,. Μοῖίον, Εὐνγαϊα: οὐ ᾿ηϑυβηοιοηύ 

στοιηβ, 88 νγχα {π|ηἰ.- Εναὶά, 80 15 {π6 δρ]θβὲ θχροηθηῦ οἵ {π686 
Ῥγουπᾶβ, τοίθιβ ἰοὸ 86 ἐμοῦ οὐ 115 Ῥοΐπρ' ἱποοῃδιβίθηὐ ὙΠ} [Π6 ἀοβῖρῃ 
οἵ 6 βονδῃΒ βθοομᾶ βρϑϑοῖ,  Β6ΓΘ {π6 τποῦϑ υτηϑη τϑἰδίϊοπ, πού ὑπαῦ 

οὔ ἀοδᾷ δπᾷ δηίΐμηαϊὶ ογθαίζομ, ἴο {π6 ργοθίθιη οὔμο Πλινίηθ τσ ῃύθουβ- 
Π688, 18 δδάιοοα; ἰο [π6 τγαηῦ οὗ οοπποοίΐοη Ὀθύνθθῃ Χ]. 6---14, ἀηὰ 

ἴπ6 βοοίΐοπ βοίοτα τϑ:; ἰο {π86 ῥγοχῖῦυ οὗὨ [86 Ἰαίίον οοιηραγοα πὰ 
ἴμ6 βονίηρ, βοεξ θαβα οὗ {86 οσιμθυ; δῃηᾷ ἰο {86 ἀἰδγθηύ ρϑου ηδτ]- 

(165 οὗ Ἰαηρπαρο. ΑἸ] {18 1 ἰοο ἀυθι ΓΑ ΤῪ 8πα βαργθοίνθ ο Ὀ8 οἵ 
τα ἢ ἔοτοθ, διϊβίπρ' πὶ ἃ ρυϑαῦ ταθϑϑτ8 ἤῸπλ ἅἃπ Θηἀοδνοῦν ἰο ἢπά ᾿ 

ΒΆΘΗ ΙΟΡΊΘΆ] ΔΌΙ ΠΥ δα ΒΥτητ ΘΙ ἴῃ ΘΥΘΙῪ δι 88 {16 τηοβὺ δοιΐθ 

τηοᾶθυῃ οδῃ τδαυδγο. [Ὁ 15 ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ ῬΓΟΒΘΌΡΡΟΒΘΑ, {μδὺ {π6 ὕνο 

ἀἰνίηβ αὐ θαΐθβ οὐ οταμὶροίθποθ δπὰ τὶρμίθοιβηθθβ ἅτ ἰγθαίθα 

βϑραγαίθγ, {π6 ὁπ 'π Φϑβονδηβ ἢγβί. Βρθϑοῖ (ΧΧΧυ ]. ΧΧΧΊΧ.), 

ἔπθ οἵμοῦ ἴῃ 8ῖβ βθοοπᾷ (1].}; ψΒθυθαβ {{18 18. ποὺ 1886 οαβ6. ΤῈ 
Βίγ 16 οὗ ἀθβουϊρίίομ τπογοὶυ βθουβ {π6 τῷ οὗ [86 ροοῦ ἴπ ρνίπρ' ἃ 41 

βευθηῦ δηᾶ βυϊία] ἔοσια ἰο δδοῖὶ ὁπ οὗ 818 ριοὔύυγοβ; ἂπα {Π6 αἰἴον- 

6Π668 οὗ Ἰδηρτδρθ 18 5]10}υὐ, Δ8 μᾶ8 Ὀ6Θῃ ββόνῃ Ὁ. ΗΪΓΖΘΙ ἀπὰ θη. 
ΤΊα σοηυϊηθποθβ οἵ ΕΠ ΒΒ ἀἰβοοῦγβοθ 88 Ὀ6Θῃ τηοϑὺ ΘΧροβθα [ὸ 

ομ᾽θοίίΐοῃ. ΤΈΆΘΥΘ 18 ΤΩοσ6 Υϑάβοπ [0 Ὁ αποβυϊομπϊπρ' τῦ {μ8π ἐπα οὗἩ ΔΏΥ 
οἴμον ρουΐοη. Ὑοῦ δέτδσ ἃ οαϑία! δομβι ἀθσϑίοι οἵ 411 ὑπαῦ μὰ8 Ὅθθῃ 

Ρυΐ ἔογγατά ὈΥ {π6 οἰ [168 ΠΟ ταπρ {Πϑηβϑῖνθϑ οἢ ὑπ 8146, γ778 8.6 

ΘΟΙΏρ61164 ἰο τοίαϊη {π6 Βρθθοῖββ 88 8Ππ οὐἹρῖίπαὶ ρατὺ οὗ {πὸ σσοῦκ. Τί 
σπου 6 νοΐ ἰο ἀθμΥ {παὺ {πο6γ6 ἅΓ6 βαϑριοιουβ οὐἰτουσαβίδῃοθθ δουὺ 
ποῖα; πᾷ Μγὸ ἃῖὸ ὙΠΠ|ΩρΡ ἴο 8107 {πο88 οἰτουταβίδποθβ 8}} {86 γα]ὰθ 

ΤΠΘΥ δ οἰαΐη. ΤΩΘ ῬΥΪποΙρα] ὙθᾶβΟηΒ ἔν ἀἰβοαγαϊηρ; 4} {μὰ Πα 
αὐίοτβ (Χχχί!.- το χχυ.}) ἅτ6 {86 ΤΟΠο τηρ'. 

(1.) ἘΠῚα ἰβ ποῦ πιθαϊοπϑά ἴῃ [86 ῥγοίοριιδ οἵ᾽ Θρί]οριιθ, που Σ 
18. ΔΗ ἡπᾶρταθπῦ ῥγοποιποθα Ἄροῃ Πΐ8 Βρθθο68 88 οῃ ἴβο56 οὐ {μ6 

ἴπτοο ἰθηάβθ. Ηδτο 10 15 ἰακαι ἔοσ ρταμίθα {μαὺ 411 {π6 Ῥδύβοιβ Ὑ780 

ΔΡΡθδι ἴῃ {μ6 ἄγατηα βμου]ᾶ 6 ᾿πγοάποραᾶ πο {816 Ῥγοίοριθ ; δπὰ 

ἐμαὶ ΕἸΣ ἀϊβοοῦγβθβ ρϑίοπρ ο {π6 βᾶπηθ οαἰΘΘΟΙΥ 88 {π086 οὗἉ [Π8 
τἢτϑ6 (πἰοπᾶβ, Βυΐ Φομοναῖ, γβο ἀρΡΡοαΥβ δἰ θουναγάβ, 185 ποὺ τλθη- 

ἰομϑᾶ ἴῃ {μ6 φγοίορῃο. Νοὺ βμου ἘΠΗα, σὸ νγγχὰ8 ποῦ οπθ οὗ [86 
γιθηᾶβ οὗ 700, 6 ρἰδοβθᾶ ἴῃ [π6 βαῖμδ βἰζυϑομ σι (μθα. Ηθ οο- 
οαρίθβ ἀποίμου οἰ αὐξουτη, πᾶ τγὰβ ποὺ ἱπίοπᾶθα το θ6 ἰῃἰγοάπορα ὈΥ 

1π6 ρῬοθὲ ὑπ} {886 ἴῃτθθ ΕΘ πμ48 ἼγογΘ 5] 6 ποθα, Ὁ ὑπ6 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ 

Βῃονίηρ 900 {πΠ6 οὐΤῸν μ6 Ἠδα οοταταϊ 6, ἀπα Ὀαηρίηρ' ἕο ψαγα ἃ 
βοϊαθοι οὗ 188 Ῥτγόῦίομα. Νὸο δ]διαβ οου]Ἱᾶ 6 αἰζδομβοά το ἘΠ πὰ, θ6- 

οδι86 6 ρα [86 ὑγαία : ἀπά ἰο μᾶνϑ πηθηἐϊοηϑα ἴτα τ]ὰ οομμτηθπαᾶ- 

αἴλοῃ που] Βανθ θθθη ἱποοηβιδίθην τὶ ἐμ6 δηθαθθ βαρ ο Ὑ οὗ 
{86 θοοΚ. Ηδοπορ δ 15 ποῦ ταϑηθιοπϑαᾶ ἴῃ {88 Θρι]οραο. 

1 ὯδΔ85 Βιοῖ Π)οῦ, Ρ. 3512. 
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2.) ΤΏδ ἀϊβοουτβοβ οὗ ἘΠ ὰ τϑῆρουα {π6 οομηθοίίοῃ Ὀούνγθθῃ ἐμο86 
οὗ {00 δηᾶ Φεομβονδῖ, ορβοῦτθ {μ86 οοπίγαϑῦ ἴῃ Ὑν μιο {Π6Υ Ββίαπα ἰο ὁΠ8 

ΔΠΟΥΒΘΓ, δηὐοἱραΐα, πᾶ 50 σϑπᾶθυ Βυρθγήμπουβ, τυ μαῦ ὑΠπ6 ἰαΐέον Θοη- 
ἰοῖῃ, Ὀδοδιβα ἐμοῦ ἅτ οοουρὶοά νι ἃ βοϊαΐίοη οὗ {π6 Ῥγοῦ]θμ : 
ὙΠ ΟΥθαβ {π6 ἀιβοοῦγβοθ οὗ 86 Ποῖύν ἱπουϊοαΐθ Ὁποοπαιομαὶ βαὈτη18-- 
βίοῃ ἰο ΗΒ δἰπῖσ ΒΥ ρόνοῦ ἀπ δια ἄθη τυ ]βάοση. Υα ἀγα ἀπ80]6 ἰὸ 
Ῥογοοῖγθ δῃῦ τηδίογιαὶ ἱπίογγαρίίοπ οὗἨ {π6 οοππθοίίοη Ὀθύνγθῃ. {86 
Ϊαβί βρβθθοῖ οὗ 400, δμϑά {πᾶ οἵὁἨ [μ8 1)εῖῦγ. [0065 {πὸ Θοτητηθηοθιηθηῦ 
οὗ Ζομονθηβ βρϑθοὶ ἴῃ {μ6 881}. ομθρίθυ πΘΟθββαυ]Υ ἸΤΩΡΙΥ {παὺ 00 
μα 7πδῦ Βροκοῃ Ὀδίογα ; οὐ 18 {86 οοποίαβιοῃ οἵ «7008 βΒρβθϑοῖ ἴῃ 
χχχὶ. 38---40. Ὀγόῖκοι οἱ δηᾷ ᾿πωρογθοῦ, ἃ5 [ῃ6 Ὀοοῖς πον 15 ἢ ΝοΙΠ6 
οὗ {μ686 ἔμοίβ 1Β οουνίουβ.υ ἄνθη 16 ῃογα θ6 βοιλθ Ἰηὐουταρίίζοι οἵ {86 
οοπηροίίΐοη, 1 15 οὗ 116 σοῃβθαῦθηοθ, Β1Ππ06 ΟΥΙ105 ΒΟΙΊΘΟΠλΘ8 866 ΟἹ 
ΔΉΠΟΥ ΠΟΥ 866 σι μαὺ σου] 6 δη ἱπιρτονθιηθηΐ οὗ {π6 σγουῖς στ ΒΊΟἢ 
[Β6Υ 816 βιυάγίηρ, ΥΥ̓́ΒΘΝ ἴὖ 15 ΕΠ γτλθα ὑπαὺ ΕΠ Β ΒΡΘΘΟ65. ὑσθαίκθῃ 
ἴμοβα οὗ (86 Ποῖ ὈΥ ἔογθβίαΠπρ τυ μαῦ [Π6Υ οοπίαϊη, [886 Δ Υτηδί 0 ἢ 

“ὑχοῦ]Ἱᾷ Ρ6 νδ]14 οΠΪΥ οπ {π6 αβϑυτηρίζοπ οἵ {π61: ργββθηθηρ; [86 ΒΆ1Π16 
1ᾷεαβ, οὐ ρἰνίπρ' ὦ οοιηρί εἴθ βοϊαίοι οὗ {π6 ρόαι. Βαὺ {818 18 ποῦ 
{86 οα8β6. ΕΠ ρύθραγαβ [μ6 ὙΑΥ [ἴῸΓ [86 αἰγίπρ ἀρρθᾶγσαμοθ, ΥΥ̓μαΐ 
Ἠ6 βᾶγϑ 18 ἃ παίαγαὶ Ἰπὐποδαοίϊοῃ. ὑο [Π6 Βρθθοῖ οἵ {μ6 Τοῖγ. 11 18 
τηθδηῦ ἰο ΒΠΟΥ {π6 βυβογον {παῦ Διοίίομβ ἀγΘ ποί ΒΙΠΡΙΥ͂ Ῥαῃἰβἢ- 
τηθηΐβ, δαὺ στϑοῖουβ πᾶ βα] αἰαυυ ἀἸβοὶρ] πο, ἐοϑομίπρ' τηδῃ ἃ ἄπ6 βαῦὺ- 
τηϊββίοῃ ἰο Οοα, γιὸ {π6ὴ ἈρΡΡΘαΥΒ ἴο «00 1 τα] δπα βρόνοῦ {μα 
[6 ΤΔῪ 6 {ὯΠ1ν Βαμα ] 64 ὈΥ ἃ οοπίοιηρίδύίοη ΟΕ ΘΟμἀΘβοβπαηρ' ΡΎΔΟΘ. 
Τὸ γχὰβ ἱπηροββιθ]8 {μαὺ ἘΠῚ οου]ά πᾶν ανοϊἀ θα δηιοιραῦιπρ' βοταθ- 
ἐμίηρ' οὗ {16 ἀγρυταθηῦ οὗ ὑπ Τ)εἰΐγ. ΑἸ] 186 βρθαίκθιβ ὁ 80 τὴοἵθ 
ΟΥὁἨ 6586. Ηον οουἹά Τμ6Υ οΟἰμουνγῖβα ἀϊβοοιῦγβο οὗ Ηϊβ σου δα 

γγαγ8} Τὸ 8, ἰὕ Βθθπι8 ὑμαῦ [86 Ἀρρθᾶγαμοθ δπα ἰδηραᾶρο οἵ Εἰηα 
46 ὦ δὐϊπρ ρτγοραταίΐομ ἀμ οοπίγαβῦ 0 ἴμοβ6 οἵὁἨ δϑβοόναμ ὙΠῸ [0]- 
ον ἊΡ τμαὺ ΗΒ ογθαίασθ μα βαϊα ὈΥ ἱπβρίταϊοη, ἱπου!οαίϊηρ᾽ ππ- 

συλ! 1864 βαθ]οοίίομ. ἰο {π6 ἄϊνίπθ δουηβ618 μῖοι δα Ὀθθη 80. 'τθ- 

ΨΟΥΘΏΠΥ πηρυρσπθα. | 
(8.) ἜΠΒα τοϊβυπάεοιβίαμθ Οὐ ρϑυνουῖθ {π ἰδηρταρθ οἵ 00 (ΧΧχίν. 

9., ΧΧχγ. 8.). ΤἬδ86 Ῥϑββαρθθ Υ6 ποὺ ρϑυγογίθα, αίμϑι 18. {Π|6 1 

σοπαΐηθ ἰθηθποῦ δηᾷ ἱπαροτῦ βΒῆοσῃ. ὙΠπ6 σπογᾶβ οὗ «00 ἐμιρίψ σλιδῦ 
ἘΠ βαγβ. (Οὐογίαϊ!Υ μ6 ἄοθβ ποῦ δβοῦῖθο ἰο {π6 Βυ 8 Ὲ Γ ΤΟΥΒ6 86}- 

ἰταθπίβ ἔμαη ἢ6 Π85 ΘΧΡΥβββᾶ, 88 18 δρραγϑηύ τόσα [86 218ὺ ὁμδρίου. 

(4.) 990 15 τηϑηύοπϑα ΒΥ πᾶτηθ ἴῃ 86 βρθθοῖι οἵ ἘΜιπιι, Ὀαὐ ποῦ ὈΥ͂ 

[86 ἰῆτθο ἔτἰοπᾶθβ. Γ{{16 πτοῖρμῦ οδὴ 6 αἰἰδοῃθά ἰο {815 {ὑγἹῆϊπρ' οἷτ- 

ουμαβίαποθ. ΤΠΟΙΘ τασϑὺ θ6 βοὴθ αΠΠἴρύθποθ οὐ τρᾶπηοῦ ἴῃ ΟἸθγθηῦ 

Βρθδίζοσβ. [ὑ 18 ὉΠΥΘΆΒΟΠ8Ό]6 ἴο ἸΟΟΚ ἔου δβοϊαΐθ ἘΠΊ ουαΥ. 

(6.) ΤΏδ βἰγοηρεβὺ ἀιρυτμηθηὺ 15 ἰουαπαθα οὁη [16 Β[γ]6 δα ἰαπραδρθ. 

ΤΉ ἀϊοίίοπ ἰ5 ρϑου]αν, αι δγθπῦ ἔγοια {μαὺ οὐὁἨἁ {86 οὐμοὺ ραγίβ. [10 Πιδβ 

ἃ ΒἰΤΟΠΡΟΙ Ασδιηθθθῃ ΘΟ]ουσίηρ, ΕΠ πὰ ὉΠΙΟΤΊΑΙΪΥ ΘΏΡΙοΥ 8 οουίβίἢ 

ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ, [ΟΥΤΩΒ, 86 πιο 68 οἵ βρβθθοῇ Ὁ ὙΠΙΟΝ οΥὐΒΘΥΒ 816 885 

ὉΠΠΌτταΪν ἐσαπᾷ ἴῃ {π6 τοιπαϊηᾶον οἵ [86 Ῥο0Κ. ΤὨβ ἀὐρυταθηῦ [ια8 

Ῥθθῃ ΘΟΡΙΟΙΒΙΥ͂ Δηβυγοσθᾶ Ὁγ 5016 6].2 ὙΠῸ ΦὈ]Π]ονῖπρ; μάγου ατβ ρυΐ 
Τορούμου ἈΡΡΘΆΓ ἴο ἃ8 ἃ Βυ ΠοἸθηὐ ΤΟΡΙΥ ἰο 10, ΤἊἝἬΆΘΙΘ 15 ΒΟΠῚΘ αἰ ἴθγθηοθ 
οὗ βίγ]6 δηᾶ Ἰδῃρᾷαρθ ἴῃ {μ68 ἀϊδοοῦγβθ8 οὗ {86 οἴου Βρθάκοσβι (ὐδσίαϊῃ 

1 5ρ0 Ἡδνογηο 5 ΕΠ η]οἱῦ, 11], Ρ. 869, 6ἐ 8604. 3 ἨϊοΌ, τὶ. 5. Ψ. Ρ. 248, εἰ δ6ηη. 
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724 ]ηἐροσμοίϊοῃ, ἐο ἐμο Οἰά Τοερέαηιοημέ. 

ἰἀνουγῖῦο οχργοββίοπβ αἰνι 46 ἰμοῖη ο΄ ὁη6 ἴγοτῃ δποίμοσ, Ἡδποθ 1 18 
Ὡϑέιτα] [0 ΒΡροβθ {μα {86 Ιλησααρο οἵ ΕἸἤνα βδου]ά 6 ργορογῆοη- 
ΔΌΡΥ ἀιδάπονθ. Απᾶ 10 ὁδῃ 6 Βμόνγῃ {μδὺ 50 ΤΛΔΠΥ͂ ΡΘΟΌΪΙΆΓ ΘΧργθδ- 
ΒΙ0ΠΒ 8Ππ4 τηοᾶθ8 οὗ σοῃηθοίϊοῃ, 50 ΠΊΒΠΥ Ρῃταβ68. 8πα υγογ-ϑισηῖποα- 
ἰϊοπβ οὗ {π6 Ὀοοΐκ οσουν ἴῃ (μ686 ἀἰβοοῦγβοθ, 85 ο τηδῖκο Ἰἀοπα νυ οὗ 
ΔΆ ΒοΥΒΒῖρ ρεόραῦ]8. Τ 15 ὑγαθ {μαῦ {86 ἰδηστιαρα ρα ᾿ηἴο 186 τηοα τ 
οὗ ΕΠ1μα ἢ88 115 οὐ Θμδυϑούθσι ες ρΘοΏ Δ υ 1165, Βαΐ {ποὺ παν Ῥθθη 
ΘΥΘΔΌΥ οχαρρογαίθα ὈΥ ἐπ6 ὁρροπθοηΐβ οἵ {π6 δα Βοηοιυ οἵἨ {1818 ροτ- 
ἐΐοῃ. [ἐ 18 ΒΟΔΓΌΘΙΥ ἔδ!ν ἴο τϑοίζοῃ ΠΡ ΘΥΘΙῪ Β1η016 ὕθιτὰ ὙΠ]Οἢ Ββίδπαβ 
ἴπ ψιμαῦ ΕΠΙΗὰ ΒαΥ8, ἴῸΥ δηούμου ἰθύτα ἴῃ [86 γϑιλδ μον οὗ {86 πΟΥΚ, 
μού ἰαἰκίηρ' ᾿ηΐο δοσουπῦ ἐπ ῬΘΟ]181 ΘΟΠΟΘΡ ΟΠ Θμ Οα164, 8πα 118 
οοπηθοίΐϊοα τὰ {86 ρΌΠΘΓΆΙ βοηὐπηθηῦ οἵ {π6 ρῖδοθΚ δα δύγδοίηρ; 
ὙοΥὰβ ΒΟΒΘ 186 18. ΓΤ ΒΟΪγ8 016 ᾿ηΐο {π6 Οἰγουχτηβίαμοοθ ὉΠΑ͂ΟΥ  ΠΙΟἢ 
ΤΏΘΥ 8΄6 φργθβθηίθα, ἔδθνγ ρϑου αγ198 Ὑ111 στοπιδῖπ ὅο οσοδβίοη Ἰ- 
Πουϊγ. Τὴ ἀμδυθηοα 18 ἑπέοηέϊοη αἱ, οτἱρὶπαΐϊηρ 1ῃ 086 τὸ οὗὨ {86 
δαΐμοῦ. ΕἸΥΘΙῪ ΒρΘΆ ΚΟΥ ΠαΒ ΠῚ8. ΟὟ ΤΩΔΏΠΟΥΙ 884 Βίγ]ο: Εἰιπὰ τησϑύ 
Πᾶνα Ὠῖ5. Απά δ ἐδθ ἀρρεαγαηοθ οἵ (86 Ἰαιίου 15. ΒΕΥΙΚΙΏΡΊΥ τραγκοα, 
σμαῦ ἤδ μἰΐογ5 τοῦδ 6 8ο. Ηδθ γγὰβ ἃ γοῦπηρ Τη8Π, ΟΟΟΌΡΥΙΗΡ ἃ 
αἰ ογθηΐ τοϊαύϊομπ ἐο «00 ἔχοσα {μα οὗὁἨ [Π6 οΟΥΒΟΣ βρθδῖίκζοῦβι Ηδ [δᾶ ἃ 
ἀϊδίοις βἰαπᾷ-ροϊπῦ οὐὗὁἨ 15. οἵσῃι, ῥσγομηϊηθηῦ ἃμα ἀπίαθθ. ΤῈ6 Ατὰ- 
ΤΩΘΟΊΒΙη8 ἴῃ ΕΠ]: ΒΡΘΘΟΙ6Β5. ΔΙ6 ΟΟΥΘΙΠΪΥ͂ ΤΟΙ ΠΌΙΠΘΙΟΙΒ ἴμ8ῃ 6]86- 
ὙΠ6γ6. [ἢ 485 ΒΌΘΚΘΟΙ βρροβοθ, π᾿ τγὰ8 οἵ Αταϊθαι ἀαδβοθηΐ 
(χχχῃ!. 2.). [6886 Μ}1}11 πιᾶῦῖκ μῖτὰ οὖ 85 5100. ΤΏΘΥ ἃ16 {86η 1ηὐγο- 
ἀπορα ἀρβισηθαϊν ἀηα Δρρυορτίαίοϊυ. αῦ {{π18 Βαρροβιύίοη 15. ὑπη6- 
ΟΟΒΒΩΓΥ. ΤῈ6 ροθῦ ΘιΏΡΙΟΥΒ ρου Δι 168 οΟἵἨ ΘΧΡΥΘΒΒΙοη ἴο τηϑῦκ {Π6 
ῬΘοΌ αν 1685. οὐ [ῖβ ὁμαγδοίθυ, βμοσίηρ γοῦί μα! ἤτθ ΡΥ {86 ΠΙΡΗΪΥ 
Ῥοθίϊο τηϑίμοα οὗ τιὐΐθυϑηοθ. 

(6.) Τὸ 88 αἰβδο Ῥθθῃ βα1α {παὺ [Π6 βρθθοῦ οὔ Ε]ιῆα 15 τγθαῖκ, ΡΓΟΙΙΣ, 
βία], ΟὈβοῦγα ; [86 ΟὨΪΥ {στα ἔουπαδίϊοη [ῸΓ 1Ο ἢ. ἈΒβου οι 18, ὑπαῦ 
1ῦ 15 τη 186 απ πιδα ἃπα 1688 δυρυτηθηίαίσο ὑμδη {6 ἀἸβοοῦγβοβ οἵ {86 
ἴπγθο ἔτη ᾶβ. [1}ἢ αποβίομβ οὗ βα ] ον ἰαβίθ, βουὴ θ οὐἹ108 δγ6 Π8}0]6 
ἴο ρῸ ἴοο ἴλ᾽, 88 .1)6 ὙΥ̓ οὔθ βθϑίῃβ ἴο αν ἄοπθ οὐ {18 ροϊπῦ. 

Οἱ {16 σψΒοΪ]6, ψ6 ἴδε ἐπαῦ {16 ρῬϑου 165 οἵ βίγ]θ δηα αἱούϊοη 1ῃ 
Τὰ οδη ΡῈ δοοουπηίθα ΤῸ 1ἢ ἃ ροοα ἄοργοο ΟΥ̓ ΘΟΠΒΙἀοΥ 10 η8 {π|κ6 
{8ο86 πον δϑάνδποθα, Τῆηδΐ αἰ αν ὈΘΘη βα βίβοθο ]  Θχρ]δὶτθα, γγ6 
11 ποὺ (8κΚ6 ΡΟΝ τα ἴο αϑιση. ϑοιμοίβιπμρ' ρου 181 501] ΤΘΙΠΔ18, 
Θξοι 411 {πᾶ Παὰ8 θθθη δαἀυοοα Ὁγ νὰν οἵ οχρίαπδαίιοθ. Τὴ6 τουρῃ 
Πα ΠοανΥ αἸοίίοη 511] βχοῖῦθβ ΒΌΒΡΙΟΙΟΙ,, ἴῃ Θομ απούϊομ ὙΠ] 8ῃ 8Ρ- 
ῬΙΟΔΟΒ ἰο ῥγο] σιν πα οὐμθι θοῦ ΠΥ 1168. ΥΥ6. οϑηποὶ ἀθηΥ {μα 
{Π6 οὐς ΠΟ 18 ψ61}1} δοαπβιηίθα πιῦμθ ΗΘΌΓΟΥ Βύγ}]6 15 114016 ἰο ὈΘ 
ὉΠ νΟΌΤΘΟΙΥ ᾿πργ ββοα ἢ τοσαγα ἰο {86 ΟΥΙΡΊΠ8] οοπηθούοη οἵὁὨ {Π185 
Ῥατύ οὗ {86 ροϑπὶ σι {μ6 τοί, Ὑϑί {86 ἀΠΠΠ ΘΟ] 168 οα {π6 οὔθ 8146 
816 ργβαίθσ. ὙΠΟΒ6 Ὅ1Ὸ τη πύδίη (6 ΒρυΥΙΟ 5688 οδηποῦ ΤΟΔΟΠΥ 
Θχρ απ ΒΟΥ 8ηα ΜΕΥ ΒοΟΙῚΘ ὙΤΙΪΘΙ, ἃ ΘΘΗ ΤΥ ΟΥ̓ ΤΠ]ΟΤ6 ἴοι {Ππ6 ΟΤἹ- 
σἾπΆ] οπ6, ἀπαάουίοοῖκ ἰο 84α το ἃ νγουΐς οἵἉ βιοα ἐον ϑιῖηρ' Βα Πτηἰύγ. 1 
ταϑὺ μανο Ὀ6θπ [6] Ὁ ὈΥ͂ ΘΥΘΙῪ ᾿π[6]ΠΠσοηῤ ἩΌτονν δοαυδιηἰθα τι {Π6 
Ῥοοκ, ἐμεῦ 1 ργοοθϑαθϑα ἔτοτη ἃ τηδβύβι -βριτῦ ΒΟΔΙΊΠρ' ΓᾺΓ ΔΌΟΥΘ 8ΠΥ Ροϑύ 
οὗὁἨ δῖ5 παΐϊοι 1ἴπ σου μθηβίνθηθββ οἵ ὑπουρῃν 8πα ρονγοῦ οἵ ᾿πιδρΊη8- 
ἴοη. ὙΥΒοΥΟ τγ88 [86 πηϑῃ ρῬοββθββίῃο ἃ 5:11}181 Ἰῃηδριταίϊοῃ ἰο δα ο 
τ᾽ Ὑ6 ΠΘΆΥΤΘΙ ΔΠΥ Βθοοημα ὙΙΙ ΘΙ ΔΡΡτοδομοα {πὸ οὔθ, 86 ΤἸΏΟΥΘ 
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Θύουβθ ουἹᾶ μα θ6 ἰο ἑαροῦ ἢ ἃ ῥτοαποίίοῃ 50 ἸΟΡῪ ἴῃ 105 τθδ ἢ. 
Τί σψουἹὰ αν θδθὴ 8 μδζΖϑγάοιβ ἰαβὶς ; δηᾷ πδα 10 Ὀ66η αἰζοιηρίαα, 10 
18 ποῦ Π͵οῚν {μαὺ {π6 ᾿πβουθίοπ σου] παν Ὀ66η ΓΘ ΠΥ σϑοοῖνϑά. 

Τί πουϊᾷ Ῥ6 αὐυυβῖπρ, 6 γ6 1 ποῦ τιοϑῦ ἀἰβογθα Ἀ01ν Ὁποδμα!α, ἰο 
ποίΐο6 {Π6 Ὑγ8ν ἴθ ὙΒΙΘὮ [86 ΒΡΘΘΟΒ οὗ ΕΠΙΠα 18 τηθηθοπθα ὈΥ ὁη6 ΨΒῸ 
[65 ἰπϊοᾶ ἰο ᾿πὐσοάπορ ᾿πΐο {818 ΘΟ ΣῪ {π6 ΘΧρΙοαθαᾶ νον οὗ Η1ΓΖΟ]. 
-ς ΤῊ βρϑθοῖ οὗ ἘΠῚ 18. ΠΟ αθοιβίνοΥ ῥγοπουποθᾶ ὉΥῚ Ἡθῦσονν 
ΒΟΒΟΪΟτ5 ποῦ ἰο Ὀ6 σϑηυϊῃθ.  (ὐοτίδιηϊν, [)6 ὙΥ̓ οἰΐο, ἹΚυοΡοϊ, Η]γΖ6], 

Εγνα]4, Μαρταβ, ἀπά οἴμθυβ, ἃγο ϑχοθ]θηῦ ΗἩ ΘΌΥΘΥΣ ΒΟΒΟΪαγΒ. Βαΐύ 6 γα 

15. 20 τῇϑϑῃ Ηθδρτον Βοβο Ἀγ ΒΠ]Ρ οα {86 οἴδμου 5146. «“06}π, Βοβθη- 
ταν, ΤΠαρτοὶῦ, ΒΉοΚοὶ, Ἡ νθγηῖοῖς, Ἡδτι, Βομ)ουιδπη, Η δηρβίθη- 
ῬαΥρ',, δ16 αὖ ἰϑαβδὺ θη θα ὕο τηϑπίίοη. ὙΠΘΥῪ οὐραῦ ποῦ ἴο Ὀ6 ΜΟΙ 
Ἱσποιθᾶ, δ 16 {πμ6 αποβίίοῃ χοῦ βοί 164, 10 18. ποῦ ὁπὸ {μᾶῦ ὁδῃ θὈ6 
ἀβοϊοα ἴῃ ἃ ἄδυ, οὐ {μ6 846 οἵ {16 βρυτγοιιβηθθβ οὗ {886 Ρογ ΟΠ, 
Ῥθοδαβα οἵ {μ6 ἰδηρᾳδρθ. ' 

ΤΉοβα ψγῇοὸ ὑμῖηκ {μαῦ ἔπ ρόθῖὰ οοπίθιηβ ἃ Τὰ] πδυτγαῖνο ἤδυθ 
Ῥδοθη δῃηχίοιβ ἰο ἱπνθϑίϊσαίθ (86 ἂρ8 οὗ 590. ὙΠοῸρΡὮ {μ6 Ῥοϊηΐ 15 οἵ. 
πὸ τηομηδηὺ ἴῃ {Π6 6γ68 οὗ Ὠΐπη ὅἷ7Ἐ0 ἰακθβ ἃ τὶσῃύ νἱϑὺ οὗὨ {π6 ὈΟΟΙΙ, 
ἀῦ ἰβ οἰ βου δα τοσαγαρά ὈΥ τᾶν. 188 οἤ]ϊοῦ οἰτουπηδίαποοθβ δα ἀποθα 
ἔσ {86 ρύγροβθ οὗ ἀδίθγπα πίη (88 ἃρο οὗ ἴτω ὙΠῸ 18 ἀθβου θα ἴῃ 
{88 ψουϊκ, τὸ {86 δἱἷὺΐ οὗ δηθαα!ῦ ρουνδάϊηρ [16 ΤΘΠΠΘΥΒ ΥΘΟΟΤαΘα ; 
[μ6 Ἰοηρτῃ οὗἩ 9008 118, τΒΊΟἢ. Βθθῖὴβ ο ρδοθ Εἴτα ἴῃ [86 ῬαϊυιιΌ 8] 
{παδ68: {μ6 δἰ ]Πυβῖομβ ταδᾶθ ἰο {μαῦ βρϑοῖθε οὗ 1Δ4ο]α συ 1 ἢ στ88 {μ6 
ταοβϑὺ δηοϊθηΐ, δηα Ὑ Ώ1ΟΙ 18. ἃ ἀθοιβῖνθ τηᾶυῖς οἵ [μ6 ραύγ ΤΌ 4] ἀρ ; [86 
παίατα οὐ {η6 βου ῆοα οἴδβτθα ΕΥ̓ 900 ἴῃ οοπίοσυυαι τυ ἴο {Π86 αἸγ]π6 
ΘΟΙΩΙΗΔΠΩ͂, νἱΖ. 86:66, ΟΧΘῚ Πα 8606 τϑτηβ, Βυϊ 8 016 [0 ὑΠ6 γϑϑρθϑοῦ 
δηϊοτίαἰ πο ον {86 πυταροὺ βούθῃ ἴῃ {86 ϑαυ]οϑῦ ἀρ8: {μ6 ἰδηρθαδρα 
οὗ 700 ἀπά [18 ἔπἰοπάβ, σῃο, Ῥοίηρ 411 Τἀππηθδηβ ΟΥ ΑὙΥΘΔΌΙ8ΠΒ, ο0Π- 
ψοῦ86 ἴὼ Ηρυον ; {86 Δ] υβῖοη ο {π6 ταοβῦ ἀποϊθηὺ Κιηᾶ οὐ ψυτηρ;, 
ὈΥ βου]ρίατο ; {π6 τϑοϊζοπίπρ᾽ οὗ τίομθβ ὈῪ οαὐι]6 ; {86 ψογὰ Ζεβέαλ, 
ἐτδῃβἰα θα ἃ Ῥίθοθ οὗἨ ΤΟ Π6Υ, βρη γίηρ' ἃ Ἰατ Ὁ (Χ]11. 11.) ΘΟ. ΔΥΘ 
[86 Ῥᾶυίου]δΒ ταθπἐϊοπϑά ὉνῪ Μάαρθο 3 δπα 168 5 1ὴ ίανουσ οὗ [Π8 
Ρδίσαγο Βα] ρουϊοᾷ,. Τὸ 18 οὐυϊουβ {πῶῦ βϑύθῦαὶ οὗ ἴμθιη ἃ: νου ἢ 
1π|16, ΒΟ 88 {π6 ἀρὰ οἵ 90}, 140 γϑᾶ18, {Π6 Ἰαηριιερα οὗἉ «00 ἃηα Π18 
ἔτϊοπᾶβ, ὅζο. ὅζο., Ῥϑοδύβα {ποὺ οοηίουπα {π6 βοίζουβ τι {π6 τϑα].. 
ΤῊΝ αἰξοπιρίβ ψ Βίοι πᾶν 66 η ταϑᾶβ ο Βρϑοι εν ἐΐθ ργϑοῖβα ἰἰταθ αὐ 
ὙΒ 16 000 Πἰνϑα ἀγὰ τι ἀϊουϊουβ αὖ (6 ργθβοηί ἀαΥ. ἸΚϑῃπιοοίυ ὁ, [ῸΓΣ 
ΘΧΘΤΏΡΙΘ, οἶναβ ἃ {8016 οὗἩ ἀδβοθῃῦ 1 ἡ Β1Ὸ ἢ. «Γ0Ὁ 15 τοδᾶθ ἴο θ6 οοπίθια- 
ῬΟΙΒΙῪ ὙΠ Ατησάτῃ {π6 ἰδίμοῦ οὗ Μοβοβ: Ηδίθβ, ὈΥ͂ δϑίχπομοιηιοδὶ 
οα]ουϊαίλομ8, Ηχοϑ {π6 {{πη6 οὗ “008 ὑγ18] ὑο 184 γϑᾶγβ Ὀϑίοσθ {π6 Ὀισίμ 
οὗ ΑΡγδβδη; ψ Ὰ116 οὐ μουβ ἀθβοῦῖθο μΐπη 85 ᾿ἱνίηρ' ᾿π {Π6 ἄγ οἵὨ ἰβδδο:; 
οὗ 860} ; οἵ Φοβϑθρᾷ; βϑύνϑοῃ {π6 ἄἀθαίῃ οὐ “όβορῃ δηα ὑπ ΘΧοά 5. 
Ἡραΐῃ, πΚὸ Ηδ168, Ηχϑβ [Π6 ὙΘΥΥ γϑᾶυ ἴῃ ΜΓ ΒΙ1Ο. Π6 ἀιοα, νἱΖ. ουτίθθῃ 
Ῥεΐοτο {μ8 θχοάπιβ,ι ΑΠ] βιοα οοπ]θούαγοβ ργοσθϑα οἱ [86 ῬΟΒΒΙΙΠΠΥ οὗ 
υτινιηρ αὖ ἃ ΡΘΏΘΑΙΟΡῪ οὗἉ 00 ἀπ 8 ἴμγθο ἔτ] θη 8. ; ΤΠ ΘΓΘαΒ {Π {Βῖηρ 
ἰβ ἐπιροβείδῖο. Τῷ 18 ὑμοτοίοτο 1416 νσαβίθ οὗ ἀϊπιθ ἰο ἱπάπα]ρ ἴπ Ἀββαμαρ- 

1 Ἑτουᾶθ οἡ {86 ΒΟΟΚ οἵ 90}, Ρ-. 24. | 
2. Ὀ᾿βοοῦγβοϑ οἡ ἴπ6 Αἰοποχηδηΐ, ὅτο., νοΐ. 11. ρατὶ 1. Ρ. 58. 6 δεηῃ.; Θἃ. 1816. 
8. ΑΠΑΙγβὶβ οὗ ϑδογοᾶ ΟΠ ΤΟΠΟ]ΟρΡῪ, γΟ]. 1ϊ. Ρ. ὅ8. δὲ δ6ηᾳ. 28 Θαϊίοπ, 
4 ἘρΙΔΙΚΒ οἡ βοιθοὶ Ῥαββαροβ ΟἹ Βουρίατγο, Ὁ. 152. 

959. 



726 Ιηεἰγοαμοξίοη ἰο {πὸ Οἰά Τοείαπιθηΐξ. 

[οη8 80 ρταίυϊουβ δη4 Ῥά861686, Α1] {παῦ οδῃ Ὧθ βαϊ]α Ὑὑγι {ἢ ἐγαθἢ 18, 
{μαῦ [86 Ῥχϊποῖραὶ ὁμαγδοίου οἵ [36 Ῥοόθτὰ 18 ρ]δοϑά ἴῃ ραύγιασομαὶ {Πη68, 
Τταδιοη βθοπιβ ἰο πᾶνε χϑᾶ Βἴτη ἔποτα,----8πα ΘΟΥΥΘΟΌΥ 80, ἴῃ 811} ὑγοὸ- 
ῬΑΌΠΠγ. ΦοὉ δηᾶ 18 ἔτἰθπάβ, βαρροβῖπρ' (μοβ6 ἔποπα 8 ἠο μανθ θθθῃ 
ΤΘΔ] ῬΕΙΒΟΠΔΡΈΒ, ᾿ἰνοᾶ ἴῃ ἃ ρετϊοά οὗἉ ργὴγαιτνθ βαρ ΠΟΥ, τ μοπὶ ΘΘΟᾺ 
τηθη δοίοα 8 Εἰσῃ ρτϊθδὲ ἴῃ μἷβ οὐαὶ ἔθμλ1]γ, Ὀϑέογθ {86 Ἰηδίμψαϊοι οὗ 

8 ΘΒ} 1564 ρυϊοβιμοοᾶ. Τῷ 1ἴβ ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ὕο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαῦ {86 

πτῖζον οὐ {86 θΟΟΚ ἰταπβροτίοα ἐπ6 Ἰοδαϊπρ' ρουβοπαρθ πὶ 16 ἴο ἃ {{Ππ|6 

δπίοτγῖον ἰο ἐμαῦ ἴῃ τ οἢ μα μα θ6θῃ ρἰδοθα Ὀν {π6 ουγτομπύ δοοοὰῃύ 

οη ΜΉΙΟΝ Βα Ὀ01ΠῈ [μ6 οοπιροβιίίοῃ. [0)᾿βυηββίησ 811 1561688 ἸΠαΌΙΤΊΘΒ 

11κ6 ἔμοβα το αϊπρ ἴο (πὸ Ῥγθοῖβα ἔπη δὖῦ συ ΒΙ ἢ «00 11γ66, δηα ΒΒ 

ΘΟΠΘΑΙΟΡΎ, ἰοὺ τ8 ταῖμον δαγοτῦ [0 {π6 ἃ δπᾶ δαΐπον οἵ ἐδλε δοοῖ. 
Ἤρτδ ορίῃϊομβ μανα Ῥ6 6 ὙΘΥΥ ἀἴνουβθ, ΓΘΩΡΊΩρ ΟΥ̓ΘΥ [Π6 Θηζχο Βρθοθ 
ἔτοτι Ὀοίοστθ Μοβββ {1}} αἴνον. (86 ΒΔΟΥ]οπΙβῃ οαρί νιν. 

1. ϑοίθβ δββῖσῃῃ [86 σπουΐκ ο {π6 ργθ- Μοβαῖο ἄγηθ, οοῃ)θοίατιηρ, 

αὐ [6 βᾶτιθ ἐπι ὑμαῦ 00 Βἰμαβ6 1, ΕΠΙΠ πα, ΟΥ 8 ΘΟΠἐθΙΩΡΟΓΆΤΥ, τσοίθ 
1. ΑἸΓΠΟῸΡὮ τοβρθοίαθ]8 πᾶπηθ8 τηδὺ 6 οἰδα ἴῃ νου οἵ [Π18 νυν, - 

ΒΙΟὮ 5 Τωοτίι, ϑομυϊίοηβ, Ῥοίοσβ, Μαρθθ, Ηδ]θβ, ὅζο., Ὁ 18. 108} Υ 

Δραμπἀομθά ὈΥ ἀνοτῪ σοοά οὐ αὖ {π6 ργθβθηῦ ἀΔΥὺ. Ῥτοοθθαϊμρ οπ. 

{86 τηϊϑίακοη ἰᾶθα οἱ 14ομ  γίηρ {π6 ρδίσαγοθα! δηθπααιϊν ἀΠΠι58α 

Ἰπτουρδουΐ [π6 ψοῦκ πιὰ [Π6 ἀρ οἵ 086 τυλῦθι Βἰτηβα] δ, 10 ποϑαᾶβ πὸ 
γοβαίαίίοη. Τῇ6 ππθ τ μθα {86 Ῥοοῖς Δρρϑαγοα δῃᾶ {86 {πιὸ ΘῈ 

ΨοὉ, βαρροβίπρ' Εἴτα ἐο Β6 ἃ μἰβίογϊοδὶ ρϑύβοῃ, δούθδ! γ᾽ ̓ἰνϑά, βμου]α 
ποῦ δ6 οοπίουπαοαᾶ. ΑἸ] ἐμαΐ μὰ ββϑὴ δαδποβά ἴῃ ἴδνου οἵ [Π6 ρσγϑδῦύ 
ΔΕ ΟΣ οὗ Τμ6 Ῥόθτα, 88 πουρὮ 10 Ὑγ6γ6 {π6 οἰἀοβύ δσίδηῦ, 15 {γἹῆτηρ᾽ : 
404 ἴον 900 Βηβο 1 85. {16 δυΐμου, 411 ὑμαὺ οδῃ 6 βαϊα 15, “" ἐπ 

ΔΡΡΘΑΥΒ ΠΟ ΟΝ τϑάβοῃ ἴο ΒΌΡΡροΒβ ὑμαΐ 10 γγᾶ8 πού νει θη ὈΥ «700 πῖπι- 

Β6 11 ΤΌ Β πα ΆΓΟΥΥ ἴο αββασὺ {πα μ6 ᾿νϑα δέου ᾿15 οἰ τ 168 ἀῃ Ὠθπ- 
ἀτοᾶ δηᾶ ἐοτΥ γϑατβ, τ μ1οὴ αβοναθα δπλρ]8 ἰοβαγθ : {Π6 ατὖ οὗ τηακῖηρ; 

ΒοΟΪκα τὰ Κπόνῃ ἴῃ 15 ὑπ ἀπ ὈΥ {8μ6 ρῬδίγατοἢ ΠΙτΩΒ61; {π6 τὸ- 

οοτᾷ οὗ μῖ8 οσῃ παρογβδοιομβ πᾶ ζα1]τιΓ65 15 Βα οἢ δ8 “16 Βῃου]α 6χ- 

ρῬϑοῦ ἔτοτῃ δῖπι ; δηᾷ μ6 μᾶ5 ββονῃ ἴῃ ΗΒ Οὐ ΒΡΘΘΟΒΘΒ {πῶ ἢ6 Ὑγὰβ 
ΔΟΙΠἀΑΠΕΥ 8016 ἤο Θοπηροβα {π6 Ὀοοῖ. ὅιοι 18 {88 ἤϊτηβυ ἃγρι- 
ταϑπὺ σοι Βάγη65. δάδιιοοβ ον “005 θοΐπρ' {π6 σοηιρίϊθγ ΟΥ̓ εαἀϊέον οἵ 
(5 τοιλαυία θα Βοοῖ, τὰ (16 δχοθρίϊοῃ οἵ {86 τϑοοσὰά οὔ 18 οὐ 
ἃσ8 δῃᾷ θα. Ὑϑὺ 88 18 {818 σσϑτθ ποῦ δβπουρ, {16 βΒατὴθ τίου Θοπ- 
θούίατοβ ἐμαὶ Μοβθβ δἀορίοα 1{ δηὰ ρυθ]Βη8α 10 ἀτποηρ' ὑπΠ6 ΗΘΌΤΘΥΒ 
85 ὃ ρατύ οἵ ἀϊνίπο γϑυϑίδίίοῃ, δηᾶ θηΐσυβίθα 10 το {πθτὰ ἴο Ὀ6 ἰγδῃβ- 
τηϊο θα ἰο αΐαγα {1πη651 3 

2, ΤΉΘΓΘ 18 αἷδο {16 ἰουπααεαίίοῃ ἴον ῥἱδοῖηρ {ηὴ6 σους 1π {86 
Μοβαῖο ρουϊοᾶ, ἀπά αβϑιρηΐπρ τῦ ἴο ΜοΒ68 Πίγηβθ ἢ ΟἹ βουὴ οοπύθπι- 
Ῥογᾶτγ. [1 15 ἐγ {πᾶῦ {86 ΤαΑΙτηπα τοίθυβ 1 [ο ῖπι ἃΒ {π6 δυίβου, 
ἐμαὶ ϑεαδᾶϊαβ βῃαγθά {π6 οριῃῖοη, δηα {πᾶὺ 1Ὁ ργθυϑθα διηοπρ [Π6 
Οτεοῖκ, 1,αἴπ, ἀπ ϑγτίαπ ἰαίμουβ, Εύνθη ἴῃ τϑοθηῦ {1168 10 Β88 Τουπᾶ 
δἀνοοδίθβ ἰῃ ΜΙΟ86118, {ἀμη, Ἡυΐπαροὶ, ῬΑ] του, ὅθ, Ῥουθδρβ {μ6 
Ῥοϊηῦ σι ΠΙΟὮ μ88 μαά ταοϑὺ υγοῖρῦ ἴῃ ἕάνουν οἵ Μόοβθ8 ἃ8 ὑπ τυσϊΐου 18 
[86 οοἰποϊάθησθ οὐ ΠΑΘΠΥ͂ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΩΒ ἴῃ [86 σοτκ ιτα {8088 ἔουπᾶ [πῃ 

1 ὅ66 Μᾶρθο, Ρ. 81. 
8 ἔφ Τηϊτοἀποίίοη ὑο ΟὈΤΑΙΑΘΏΓΆΓΥ ΟἹ ὅ0}, 8 ἷν. ὅ, θ6. 
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[86 Ῥραίαίϊοαοῖ, δπμᾶ (ὐθμθϑὶβ ἴθ ρδυ αν, «60 88 ΟΟἸ θοἰοᾶ οχ- 
ῬΥΘΒΒΙΟῚΒ οοουττίηρ, ἴῃ 900 τ Β1ΟΙ. Βοίἄοσα ἀρρθᾶν θἰβθύγμθτθ, δχοθρύ ἴῃ 
6 Ῥρηίαίθυοα; βμονίηρ αἷ8ο ὑμαὺ ἴΌττηβ οἵὗὁἨ βρβθοῦ ἴουπα ἴῃ {6 
Ἰαίου Ὀοοκβ, ποὺ ἐπ [π6 Ῥοηίαΐθαο, ΤΆΓΟΥ οχὶϑὺ ἴῃ {86 Ὀοοΐς οὗ “060; 
δηᾷ {μδὲ {86 Ἰαϊίου 88 βοπιθ ὑθυτηβϑ ρθοΌ δ τ ἰο 1861, ὙΒΙοἢ σσϑηΐ 1πίο. 
ἄϊδυβθ Βοϑίοσγα {μ6 1αὔον ΟἹ Τϑβίαταθυς Ῥοοκβ σσοσο τι θη.} Α]1 {818 
ἴθ. οὗ 11||Π6 νοῦ! ἀραϊπβὺ ουθῦν ΒΘ παΐτρ' ΘΟΙΒΙ ἀΟΥΑΙ0Πη5. οα. [Π6 ΟἶΠΘΓΣ 

. 46, ὙΠῸ6 δπίΐαπο ομαγδοίοσ 18 ᾿πἀθθα ν7611 ργθβογυϑα {πῃγουρῃοα, ἃ8 
γγ88 τοααϊταα ΌΥ 86 ρα ατομα] οχϊβίθησα οὗἨ {π6 ομἱθῆ ρθύβοὴ ἀ8- 

βου θϑα ἴῃ ἐμ6 ροθη. Βαυῦ δυθυυ ίηρ 15 τϑιηοίθ ἔγοπὶ ὑπ Μοβαῖὶο 
Ιασ. ΤῈ παυιταίίνα δα8 πὸ ροϊηΐ οὗ οοπίαοῦ τι ἃ παίϊομπαὶ ὑΤουβὮρ. 
Α τυῖϊίθῃ [αν 15 ἱρποτθᾶ. «Γ6 8 Ὠϊβίουυ ἀπα σἰζαδὶ μάν πὸ δσιβύ- 
6πο6, 88 ἔᾺγ δβ {86 σψοσῖς ᾿παϊοαΐθθ, Νοίμιπρ' ἰΒ [μπϑοογϑῦο. Ἐἰθϑ τηρ 

{π6 ἔοσοθ οὔ {686 οομπβίουδίλομβ, ἰβοβα δάνοοαθιηρ [86 Μοβδῖο δαΐβου- 
ΒΕΪΡ ΘΘΠΟΙΆΪΥ δββῦτηθ {μαὺ {86 στοαῦ Ἰανγρίνον ττοίθ 10 ἀυτίηρ᾽ Ὠ18 
ΒοΪουση πὶ ΜΊάιαη, Ῥαεύνγθθῃ [88 {πιο οὗ 818 ἢϊρμύ ἤγοτα Εἰργρῦ δπα 

τοίασαη {π| πον. Βαΐ {π6 Ῥουϊοᾶ ἴῃ ααθβίϊοη μ85 ἃ}} ρυοθα λιν ἀραϊηδῦ 
ἴ. ὙΠῸ Ῥυόθίομι ἀϊδουββθᾶ 15 ποῦ ὁπ ἐπαῦ σου] Βᾶνθ ἰδίκαπ βασι 
ἄδερ Βο]ά οὐ ἐπ πιϊπᾶ Ῥϑίογ {μ6 {πη6 οὗ {μ6 Μοβαῖο Ίδσ. (δ {Π6 
ΘΟΠΈΓΑΓΥ, ἰῦ ἸΏ Ρ]168 ἴδιαν τῊ {πᾶὺ Ἰατγ. ΤῊ νίθυγβ ργθβθηϊθα 
οὗ εἴη, οἵ ρυλ]δ, οὗ ρυμίβῃπιθηί, ἀγὸ οὗ ἃ Κιπᾶ ἴο Ἰηνοῖνα {8μ6 ἰάβα οἵ 
οοπ ππθα Ββυβ]θοίίοπ ἰο {μπαῦ τα]ο οὗ 116, Β βίάθβ, [Πθγ8 δὺθ οδίδλῃ 
Ἰάθα8 Ὀϑοπρίηρ' ἰο ἃ ἰαίθι σϑιρίουβ ἀθυθὶορηαθπῦ ὑμπᾶπ {π6 Μοβδῖο 
Ραυϊοᾶ:; 85 1β τηϑηϊξοϑῦ ἔγουι {μοῖρ ἔχ ἀρρθάγδηθθ ἴῃ ὑπ ὈΟΟΚ οὗ 
Ῥραδϊτωϑ. Οομαρασθ ψμαὺ 18 βαϊα οὗ ϑδήθοὶ οὐ Ἠαάθβ ἴπ 1. 17----19.., 
νἱϊ. 9. ὅζα., χίν. 10. ὅτο., χυἱ. 22., χυΐϊ!. 18. ὅζο. Τὸ σαῃπού ὃ6 ἀθηϊθα 

αἶδο, ἐμαῦ {π6 δαΐμοσ μ88 νσαυίουβ δ] Π 8 οπβ ἰο {π6 Ῥομίδίθιο, 85 Χνυ. ὕ.; 

χχνὶ. 7. ὅχο., χχχυΐ. 4. ὅζο. οοταραῖοαᾶ τι (6η. 1. 2. ἴν. 19. ἀπά 

χ. 9. στ δη. 1. 19.: χίῖ, 7---10. ψ τ ὅφη. 1. 19----2ὅ, ἀηά ἸΣ, 2.; 

χχυὶϊ. 3. στ (θη. 11. 7. ; χχῖ. 6. τὰ Εἰχοᾶ, χσὶϊ. 26., Πού. χχῖν. 6. 

10---14. ΒοΙαϊἰβοθῃοθϑ οὐ {86 ῬΓΘΒΟΥΡ ΟΏΒ ἴῃ {86 Ῥηἰαίθαοἢ χοβρθοῦ- 

ἴπρ βύσδηρογβ, [μ6 Ῥοοῦ, [86 βυβδσίηρ,, σσϊάονγβ ὅθ οσρθδηβ, ἈρΡΡΘΩΣ ἰο 

μανα θθθη ἴῃ ἐμὸ τηἰϊπᾷ οὐ [π6 ὙΤΠΟΥ 'π Ῥαββᾶρθβ Π| ΥἹ. 27., Χχῖν. 
2. 4.9. ΤἼδ ρυοβί δου οὗ [16 ψοσβμὶρ οἵ 1886 βίϑιβ οοπίαληϑα ἴῃ 

Ἡοαΐ. ᾿ν. 19., χυῖ!. 8., ρᾶγα οὐἱρὶπ ἰο χχχὶ. 260, 27. ἔὔνϑῃ γοῦραὶ] το- 

τηϊηΐβοθθοθα ἤαῦα θθθῃ ὑτδοθα ἴῃ νϑυῖοιβ ὈΪδ068, 85. 1Π ν. 14, οοτη- 

ρατϑᾶ πιὰ Του. χανῖϊ, 29.; χχχὶ, 11. πιὰ Τμον ῦ, Χμ. 17. ΤΠΘ 

Ὑθᾶβοι ΜΕΥ (86 ροοὺ ἄοδ68 ποῖ ταΐϑυ. τιοσα ἀθβη ον [0 {86 «ΘΥ 158 

τυϊεϊηρβ δμᾶ ἰβίοσυ, θυῦ ΘΧρυΘ5868 ὨἰτηΒ6} 1π βΘΠΘΓΆΙ ὕθυταβ, 1168 1π 

ἐμ6 ρίδῃ οὔ {π6 ὈΟΟΚ, δηᾶ {Π6 ἰοδαϊηρ' ἀθβῖτθ ὅο τηδίηίαϊη {16 ὁμαγαοίθυ 

οὗ δῃ απίαθθ βἰμαρ οἱ τγ ἐπτουρμουί, Β6βι468, μ ἀἸα πού τη οπα ἰο 

ἄϊδουββ ἐπ ργόθίθα οπ {86 ρτουπά οὗἉ ἀϊνίπθ τουθίίομ, ραὺ 10 ἃ 

ὀομβί θυ ]6 δχίθης ἱπᾶθρθηβμεγ οὗ 1. 16 βϑογθα Ὀοοῖκβ οὐ {86 

Ζονθ Βα πον ἰο 6 ἀοβιψαία οὗ {μ86 ἰτὰθ βοϊ θη; {πο  Ύ ταΐ μου 

δια θαγτεββοᾶ Ὁ: ἀπᾶ ἐμογϑίοσθ μ6 οου]ᾶ ποὺ ἄο οὔμουνῖβθ ὑμδη ἀρ 1 

ὁπ {π6 στουπᾷ οὗ τοϊ!ρίουβ δοῃβοϊουιβηθθβ ἃπα ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘ. ΤΠο πποᾶθ 

ἴοο ἴα πΒοΝ {86 Βυθήδοῦ 15 ὑγτοαϊθα ροϊηίβ 00 8 Ἰαΐοι ροσίοα, ἴωγτῖο 

ῬΟΘΙΣΥ 8 ποῦ ἰμθῃ ἱπ 108 ᾿πίλῃμου. ΤῊΘ βθΟΠΙΟ ῬΟΘΙΧΥ ἴοο μά 

1 ἙϊηΙοϊξαπρ;, γ0]. ΤΠ. Ῥ. 786. ἐἔ δ046. 
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Ῥδβῃ ουναίοᾷ. Τδ ἴογπι οὗ ἴπθ ψβο]86 18 ΒΙΡΉΪΥ βμιβμθᾶ, Τί 15 

οἰδδοταΐθ πᾶ γε ῆοῖα. ΤῊΘ Ῥᾶγα]]θ]βιη οὐὗὁἨ τωθιροῦβ, 8Π ἃ ΘΘΏΘΥΑΙ 

βύγαούατα ἀρρτγοδοβίπρ' ἰο {μ6 βίτορμίο, βϑύοκθῃ 8. βουτιβῃίηρ' ἀρο οἱ 
Ῥοθίῦυ ψ θη ἴ Βαά Ἰα; ἔδυ Ῥθμπα ἱποιριθπῦ ἀπά ογαάθν αὐίοπηρίβ. 

Τα βμοσγέ, δοίῃ ἴῃ οοποδρίϊομ δπᾶ θχθουίίοη, 1Ὁ ὈΘΙΟΠΡΒ [0 8 ἃρ8 οἴ 

τοῆδοϊξνα τοῆποιαθαῦ οι οαπποῦ μ6 Ἰοοϊκοᾶ ἴον ῥτῖου ἰὸ [θυ!ά. 

ΤῊΘ ροβὺ- Μοβαΐο ἀπ Ἰδΐθυ ρουϊοᾶ οὗ {86 ργοάποίιοῃ Ὀαΐοτο ὰ5 ὅ7Ὑὸ 

δοηδίθε ΠᾺΠΥ ῥγουθά ὈΥ {πμ6 ομαγδοίο οὐ {π6 ἰδπριιαρθ, ΜΜΙΟΒ 15 

ΔἰΤοδαυ ἀδρθπογαΐθ, [μ6 τϑῆηβα τὺ οὗ ὀοπῃροβιίομ, [Π8 ΘΧΡΘΓΔΏΟΘ οἵ 

Ῥοθοα! ἀϊούϊοπ, πα δϑροοϊαϊζῳ (πλ6 ῬτοΌ]Θτα ἀἸβοιδβδθά. ΤΊ] ν᾿ Β8Ρ- 

ῬΘΠηΘ4 ἰο 566 ΒΑΓΠ65Ἐ ἰπἰγοποίίοῃ ἴο {16 ὈΟΟΚ, Ὑ78 88 Βυρροβϑα {μπδΐ 

[ῃ6 ποίη οὗ δῇ ἀπαβαδὶ πααροῖ οἵ Αὐδθίβηαβ ἴῃ {88 ὈοοΪς μδα θ6θπ 

δχρὶοάθᾶ. Ὑοὺ 1 σϑαρρϑᾶῦβ {μθῖθ, δπαὰ ὈΙδυ 5. δὲ πηρογίδην Ῥδσί. 

ἘγΘΙΥ πᾶσα οὗἨἩ Ηδθθτον βίγ]6 5668 αὖ ὁποθ ἐμαῦ {ΏΘ᾽Θ 18. ἼῸ ΤΩΟΙΘ 

Ατὐδθίβια ἴῃ ἐμ6 ἀϊοίΐοη οὗ Φ00 ἔμδῃ ἴῃ βοπιθ οὐμϑὺ ροβίϊοδ! ὈΟΟΚΘ : δπά 

ἔμαῦ ΔΠΥ ΔρΡΡΑΓΘΠΕΥ δηϊίαπα οαδβί ἴῃ 16 ργοοθοβ ἔγομη {86 8|{1}} οὗ {86 

ροϑῦ {πγοσιηρ Βἰμαβθ! ἢ Ῥθοῖκ [ο {π6 ρίτιασομαὶ ρουϊοά οἵ δὶβ ἤθγο, πο 

ἔγοτα {π8 ἔβοῦ οἵ {π6 πυϊίου Ηἰπηβ6} ἢ μανίηρ' Πἰγϑα 80 ϑαυΐγ. ὙΤῈΘ ]δη- 

σαδρΘ Ὑ788 ΔΙΤΟΘῪ ἀθοαυτηρ᾽ ἴῃ {π6 ἄτη οἵ {π6 Ροοί, ἔοτ' 10 γθυρῈ8 ἴο- 

ὙγΑ1 15 ΑὙαπλθοίβτη ; 88 ΠΥ ΗΘΌΥΘΥ ΟΥΕ1Ο ΘΆΘΠ]ν ῬΘΙΌΘΙγ 68... 

8. Αποίμου νἷδθυν ρίδοθβ ἐμ6 {ϊπη8 οἵ σοι ροβιοη. ἀυγϊηρ᾽ ΟἹ ΔΡΡΟΙ 1Π6 

6Χ]]6, απᾶ μ88 βϑϑῃ δἀορίβα Ρῃ 1μ6 ΟἸετο, Ὑ υραγίοῃ, τοί, ΒοΙη- 

βίοίη, Οἰδβθηΐαβ, πόθο], ΤΠ τοἰῦ, Ηατίπιαπη, Υ αἰϊκο, δα οὐμοῦβ. [ἢ 

ἔλνοῦῦ οὗ 1πμ6 (Ἰδβαϊάθδῃ ρϑυϊοᾶ μὰ Ὀθθῃ δάδυορᾶ {86 ΠΠηρυϊδθο οδά- 

ταοίου οὗ [πὸ θοοκ. ΤΠ6 ἰδηριαρο μὰ8 δῃ Ασδμπλθθδῃ ἴον, θυ Αγ Ἱπρ 

186 Ἰαία Ηθῦτον 1 ογαΐατο ἐοὸ πΒΙοΒ {π6 ῬοΟΙς Ῥοίομρβ 150 ΒΙ πη} 8ν 

ΑΥ̓αταθῖβπιβ 8.6 ἔουπα ᾿ἰπ (86 ϑαυ δϑὺ ροθυ. ΤΠΟΥῪ Ὀαίοηρ' ἰο ὑπθ 

ρῬοσίζο ἀϊαϊοοῦ ἀπά {π6 ροβίϊο οοβίαπιθβι (ὐοπιρατίμρ {π6 ὈΟΟΚ ἴῃ {818 

ταϑρθοὺ τῆ ΔΗΥ οὗ [μο86 Ἰαΐθ τυϊποβ ΒΙΟἢ ἃΓΘ ΘΟ ΘΒΒΘαΪΥ οδδ- 

ταοίουϊβεᾶ Ὁ ΟΠ ΔΙ ἀαΐβπιβ, 10 15 βοτιθννμδῦ ἀιδγοηῦ. ΤῊ Ἰδηρθαρο 18 

το] θγα θῖν ρῦγο, δ Ὀαὺ ραυυια!Πν ἰαἰπίοα τὴ ἄθοαν. Υ 6 οδπποῦ 1ῃ- 

ἀθοᾶ βαν, ὙΠ βοπιθ, ὑπαῦ ἴύ ἰβ 88. Ῥυγ8 ἃ8 οοια θ6 ΥΘΑΒΟΠΔΌΪΥ 6Χ- 

Ρϑοίβα ἴῃ ΔΠΥ͂ Ῥοθῖὰ οὗ [16 βᾶτηθ ἰθπρίῃ αὖ ΔΗΥ͂ ἃρ6 οὗ 186 Ηῦγον 

Ἰδηριαρα;: ἔῸγ 1ὖ μᾶ8 Ὁπαου (θα ] Ὁ τρλτκβ οὗ Αγαμηθθαῃ ἀΘρΘΏΘΙΒΟΥ. 

Ὑοἱ ἴὸ μαθ ποὺ ΨΘΙΥ ταῦοι δυϊάθμοθ οὐ {818 παΐυτσθ Ἤθηοθ Π{{|6 

τοῖρην οάπ 6. αὐξδομοᾶ το {π6 οοπβιἀθγαϊοη ἴῃ αυοϑοῃ. Αμούμου 

Ῥαυθϊουϊαν ἀτροᾶ οα θ6861Ἐ οὗἨ [86 βαιὴθ ἀαΐθ 18 {π δ] θρθα πϑίομαὶ 

[ΘΠ ΠΟΥ πᾶ τϑίθγθμοθθ οὗ [π6 ροθω. ΤῊ6 βιθυϊηρβ πα Φο]ΘΟ]ΟΡῪ οἵ 

[88 Φον 58 Ῥϑορὶθ μασταοπίβοα 1 ἀπ βυρρεβίθα {π6 μθῖαθ. ϑ 

Ῥδ]ονα ἐμαΐ 1815 νίϑθνγ μ88 ἃ. 186} ΕἸ ΌΠῚ 8. τη] βίδα Ἀρργθβθπβίοῃ οἵ {π6 

Ἰοδἀϊηρ' βοορθ οὗ {86 ψοσκ. ὙῈ6 παίϊοῃ οδῃποῦ ἤᾶνθ ἤθθῃ 8|]6- 

σοτίοα ἢν τοργθβθηΐθα Ὀγ {86 βυβουιηρ 00, ἔογ ποὺ οδῃ ὑμαῖ Ὧθ τϑ- 

ὁοποιοὰ πῖτῃ Ηἷ8 βίαν τηαϊπίαϊ θα Ἰπποσθηθθ δπα πίθον ΤῈΘ 

το] σίου δἰθιαθπί οὗ ἩθΌγαβιη, 88 Ὑ78}} 88. {π6 ὑτθ ἱτηρογύ οἵ {Π6 

(μϑοογδου, ἑου]α {88 Βαρροβίάοπ. 41] παίϊοπαὶ γϑἔθγθμοθ 1ῃ [Π6 ὈοΟΪΚ 

15. παπηρ. ΤᾺ ἀἰβῃθαγίθπίπρ σἱθν οὐὗἨὨ πυταδη 116 ποθ ποὺ πᾶν 

οτἱσὶπαίοα ἴπ {μ6 ἀοργθββεᾶ Οαιάθαῃ ρϑυϊοα: ἕον {π6 γον ΔΙ γα ΥΒ 

ῬΓΘβθηΐβ ΠΌΙΩΘΓΟῸΒ ΘΧϑΙΏρ[68 οὗ τἱρῃίθοιιβ τηθῃ βυβεντίπρ, Απα {μαΐ 

[86 τηθαπίπρ 18 ϑγπιδοῖδο, οαπποῦ Ὀ6 τοπάογθᾶ ἴῃ {π6 Ἰθαϑὺ ἄβθρυθθ 
ῬγορδὈ !6. 
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Θ.1] βατίπου, {μ6 4688 οοῃίαϊποα ἴῃ {π6 ΒΟΟΚ τϑβρθοίηρ' ὑπ δηρ615 
δαηα δαίδῃ ἃτ6 Βαρροβϑα ἴὸ Ὀ6 οὗ Ἰαΐθ δα ἔογοῖρη οὐἱρῖη. Ηον {8 

Δοοίχϊπθ οὗ ροοᾶ δηρεῖβ ϑβχβιἰϊο ἴῃ {0} 18 ἀἸοσοηΐ ἔγοτα ὑπὸ οὗ 
ἐμ6 Ῥρηΐαίθποι, ρδυ οα]ΔΥΥ (ομθβιβ, 1 15 ἀπο] ἐο αἸβοονοῦ. 

Ἐν], τὸ {πΐηῖκ (μα {π6 ταργθβθηίαύϊοη ΒΟΥ ΘΊΨΘΗ 18 Ἰπ ογυιηθαϊαίθ 

γῬούνϑϑη {86 οἱ Μοβαίο ἀοοίσ πο δπᾶ {Π6 Ἰαύθυ οτθ, [88 [4116 ἰο ναύ 
ουπαχᾶ μΐβ ροβιίοῃ ἴῃ ἃ οἰθαν πα σοηνποῖηρ Πρμύ, Ηδ ΒΌΡΡΟΒΘΒβ 

μαῦ δ5 γϑὺ {μ6 βοραγαϊϊδοη θϑύνγθθῃ [Π6 Θουμη 888 ὨυταθοΣ ΟἹ ΟΣ βίμηρ; 

βρί τἰἐβ ἱπίο ροοά πᾷ μαᾶ μαᾶ ποὺ Ὀδθπ πιϑᾶθ: πᾶ {παῦ ϑαίαῃ ἀ068 

ποῦ γοῦ ἈρΡρβθδσ, ἃ8. 6 4065 Β0 Βθα ΘὨΟΪΥ, αὖ {π6 Πιοϑα οὗ δὴ πη τη67- 

Δ Ὁ]6 οϑὺ οὐ τρδησπαηὺ βριτῖ5.' ΑὩρ6]8 ἃ σργθβθηϊθα ἃ5 ΒΘ Πρ᾽ 

δθᾷ ΤΑΙ ηρ τπΠ6 1] οὗ αοα ἴῃ τοϊδίϊομ [0 τηδηΐβ βαί γίίομ ; ἃπα 

ΒΌΓΘΙΥ {Π15 1άθα οὗ {ϑτὰ 15 ἴῃ 8}1 ρασγίβ οὗ ἰμ6 ΟἹα Τϑβίδιηθην, Ἂκ8 ἴο 
186 ΔΠοσοᾶ Ῥογβίδη οτὶρῖη οἵ [6 ἀοοίσιπθ οὗ βαΐδῃ, 1ὖ μ88 ποὺ γοῦ 
Ὀ6θη ριον. Οἱ {86 οομίγασυ, ψϑυϊουβ ὙγτΊοΥΒ, δηα Η Θηρβύθηθοτρ; 

ἴῃ ραιίουϊαν, μᾶνθ μόναι [86 πηὐθηδΌ]8 688 οὗ {π8 ροβιύίοι {πα {π6 

στοαῦ 6} βριτιῦ, {π6 Ῥυΐποθ οὐὁἨ ἀδυίττιθδβ οἵ τς Οτιθηίαὶ τωγίμποίορυ, 

γγ85 ἰταηδίοιτϑα ἰοὸ [86 6018 ἴῃ {π6 ΒΑΡΎ ]ομΐδπ οαρϊνιγ. Απα 10 15 

πού 1685 Κι1116 ἐο τϑργοβθπὺ {π6 βαίδῃ οἵ {818 θοΟὶΚ 15 δἰϊορϑίμοι αἸ- 
ἐοτοπῦ ἴσοιη {πμ6 ρτγϑαῦ 6ΥἹ]} βριτιῦ 80. οδ]]6α αῇἴογνγασάβ Ὑμθῃ 
Ηδγάον, Τσϑπ, πα ἘΠΟΠ ΒΟΥ γσοργθβθηῦὺ πὰ 88 ἃ Β00180]8 Βρὶ τ, 0η6 
οὗ ἰμ6 βοῃβ οὗ οὐ νι βόα {μ6 Ἰμογαὰ Βο]48. ρυδοῖοῦβ ἀἸΒΟΟΌΓΒΘ, 
Π6} αἰτοροίμοι γαϊβίαικ {86 τηϑαπίηρ' οὗ [6 ἀθβουιρίϊομ σίγϑαη οἱ 1π|; 
Τ)ο68. Βα ποὺ ψ 5 ἰο ἰαπιρὺ ἐπ6 ραίτδτοιῦ θο65 6 ποὺ ἀθβῖγ ἰο. 
1ηΠϊοῖ οὐ] οα τη [5 ποὺ {86 βυρρσοβίίοιῃ ρὰ Ἰηΐο [18 του 
ἀροληβὺ “00 ὁ ψ]οοα ομοῦ Πθηοα Εὐππαϊά Ἰτηβο] 15 στ ποίη τ] Υ 
ΟὈΠΙροα ἰο οομΐθοβ {μαῦ {π6 Βαίδῃ οἵὁἨ «000 18. {86 ἰδύθι' 6υ}} ΒΡΙΓΙ, 
{πουρὰ Β6 ργοσθϑᾶβ ἰὸ ταδρ δμα βθδυροι {πὸ ἀἰβογθποθ Ὀϑύσνθθῃ 
ἐμοῖα ἰο 8ῃ πη] 5 1Ώ 818 οχίθπί, 85 ὑπουρ {π6 ο]α Μοβαῖο 1468 δρουΐ 
(ιἷβ βρὶτἰῦ ποῦ ἴῃ ἃ ὑγϑηβ᾽ 00 δίαύθ, τοθυρίπρ' ᾿πΐο Οἴμθ 1 ἃ μα ὙΘΥῪ 
αἰἤογθηῦ ΠΟΙΟΠΒ. 
ΤῊ βίτοπροβῦ οβ]θούίοῃ ἰο {88 ἀεί οἵ 86 Ομαϊάθαῃ θχι]θ 1165 1π 

ἘΣ Ζεῖς. κῖν. 16. ὅζο. ὅζο., ἴτοχη τ ιο {86 οχϊβίθηοθ οἵ {π6 Ὀοοΐὶς 1π ὑμαῦ 

ῬΙΟΡΙΘΙΒ ἄδγ 15 ορυνίουβ. [πὰ ΠΠ|κ8 τηϑπηοΥ «ΘΓ Δ ἢ, γΒΟΒ86 ὈΓΟΡΗΘΟΙΘΒ 

8.6 ἰΔΥΡΟΪΥ Ομαγαοίο Βα ὈΥ γα αθῖοη, ΒΘΘΠῚΒ 0 παν γϑϑᾷ 10. (ὐοπηρδ ὁ 
Ζεῦ, χα. 14.--.-18. τ 900. 1, 8--- 10. ; 61. χχ. 7, 8. σι τῇ ὁ οὉ ΧΙ]. 4., 

χίχ. 7.; «δῦ, χυΐ!. 1. σι χἰὶχ. 24. ; 661. χἱχ. 19. ἢ «000 Ἰχ. 19. : 

Τιάτα. ἴ1. 16. τὰ ΦῸ0 χνὶ. 9, 10., χχνι. 23.; Ιμὅτη. 111. 7--9. σῇ 

90} χῖχ. 7, 8.; [μ1ὰ. ἢ, 14, τι {00 Χχχ, 9.; [1}μ81ὴ. 1, 1ὅ, να 

00 ἴχ. 18. ᾿ 
ὙΏοΓα μοη 15 86 ἄδίο οὗ {86 Ὀοοῖϊς ἰοὸ μα χϑαῦῷ [8 {Πθγθ ΔηΥ͂ 

Ῥτορ ὈΠΠΥ οὗ βϑυθαρ; 10 ταογθ Ῥτθοίβοὶ νυ θούνθθμ (86 {ϊπη6 οἵὗὁἩ Μοβθβ 
Δη4 1[μ6 ΟἸΒαϊάθδῃ ρευϊοά ἢ 1 εἰ]13, Βομιου μαδπηὅ, ἃπα ΟΥ6ΓΒ τοίου {868 

Ροθῖὰ ἰο {π6 Πουγίβῃίηρ ροιϊοά οὗἠἨ Ἡθθτον Ροθίαυ, οὐ 1Π6 ἂρ οὗ 

Θοϊοθοθ. ὙΠ {815 νον {ΠΟῪ δπυτηθγαίθ νϑιουῦβ ΔΙ] ]ΒΊΟΠΒ ἴῸ 
1 ἰουπᾷ ἴῃ Ιβαίδῃ δῃᾶ Ασλοβ, βυοῖμ 88 βαῖδῃ χἰχ. ὅ, οοιηρατοᾶ 

τὴ Φοῦ σίν. 11.:; ἴβὰ. χὶχ. 13, 14. ψῖ 00 χῖ!. 24, 26. : 158. 11Χ. 

1 1148 Βιοῖ ΠΡ, ῬΡ. 62, 68. 3. ἘΠΠΙοἰαηρ, Ρ. 418. 
8 ΠΟΙ γεγάθαίβοδέ ππᾶ ουϊδαίοσί, ὑ. 108. 6ἐ β64ῃ. 



1580 ΤΙηϊγοαἀμοίίοη, ἐο ἐμὲ Οἰἱά ἽΤοξίαηιεηξ. 

4. ψ“ἸἸὮ Τοῦ χν. 8δὅ.; Ατοοβ ἰν. 18. τ ῖ 900 1Χ. 8. ; ΑἸΔΟΒ ν. 8. τη 
700 ἰχ. 9., δϑᾷ χχχυῖ, 31.; Ατοοβ ἰσ. 6. τι «00 χἴ!. 16. ΤΉΘ86 

ΤΟίθυθποοθ, ΒΟΤΘνΟΙ, 816 ᾿ἰπαἰβυϊποῦ, ἀμ ἄο ποὺ Βῇο {π6 πδ6 οὗ 

(86 Ῥοοῖκ ὈΥ ἰδ Ῥγορμοίβ ἴπ αυθϑίίομ, ΒδίΒοΥ τὸ {μοῦ ἃ ἔθνν 
τ δΥἶ8 οὗ [86 86 οὗ Ατηοβ δπᾷ [βαϊδῃ ΕΥ̓ “00. ὙΤμὰβ 1Χ. 8. βίτοηρ]Υ 

του {π6 τοδᾶου οὐ Απιοβ ἷν. 18.; χυῆ!, 16. οὗἨ ΑἸηοβ 11. 9.; ΣΙ]. 

1ὅ. οὗ Ατηοβ ἰἴχ. θ6. [πὰ ἴ{|κὸ πιδηπου, χῖν. 11. βθϑβ ἰο 6 ἔογστηθα 

ἔγοπι 188. χῖχ. ὅ., Ῥουμαρ5 αἷβο χῖ. 24. ὅσο. δον 18ὰ. χῖχ. 18. ὅσο, 

Ζεοῖ. 1. 10, 11., 1. 1, 2.; ἀπᾷ νἱ. ὅ. ἅτ Ὀαβθᾶ ρου 186 βγβῦ δϑὰ 

Βθοοῃᾷ ομαρίθιβ οὗ 5900. Τῇ βδιηθ οὐἹδοβ πᾶν 8180 αἰγθοίθα αὖ- 

ἰομίϊοπ ἰο [μ6 δουγεβρομάθποθ ἴπ 1468 δπά Ἰδηρααρα Ὀαύνγθθη «700, 

{π6 Ῥβαϊμηβ, δῃᾷ Ῥσόυορβ. Εὔνϑῃ βοὴ οἵ {μ6 οἱᾶθν Τανίαῖο ῬΒαΪΠῚ8 

(απ ποῦ τηθγοῖυ {μο86 οοταροβοᾶ ἴῃ {πμ6 Ομαϊάθαμ ροιο) ἃγθ βα!ά 
ἴο Ῥγεβθηῦ τρδυῖβ οὗ δρτϑοιηθηύ, βΒμοσίηρ {μα {ΠΥ γοτα πτιεύθα ἀροαῦ 

[886 βᾶτωθ ἰΐῶθ σὴ οὐὐ ὈΟΟΚ. [Ὁ 18 αἰ που], Ἀουγθυοσ, ἰο ΒΥ 

ΠΘίμοΥ {π6 τίου οἵ οογίαιη Ῥβαίτηβ οορι θᾶ ἔγομη «οὉ, οὐ {86 δυΐθοῦ 

οἵ 900 ἄοται βθω. ἀρατ ἔγοπι (μ8 Ὁποογίαληίν δὐίδομίπρ (0 186 

Δα οΥυβαΐρ οὗ τπᾶπν ῬΒΘΙΤῺῚΒ ΓΟΥΤΊΟΥΪΥ αὐἰτιρθαίοα ἴο 1)ν]4, ἀμ 511}} 

νἱπαϊοιςοα ἴον Εἶπα ὈΥ̓͂ ΒΈΟἢ οὐ 08 45 Η Θηρβίθηθογρ : ΜΘ 8.86. ὍΠ80]6 

ἰο 566 86 φογγθοίῃβεβ Οἱ ΘΟΡΘΠΟΥ οὗ {π86 χα ρ]68 ρίνθη Ὀγ Κ61 οὗ 

τοχηϊηϊβοοηοοβ οὐΐ οὐ 700 ἴῃ οογίαΐϊη ἰαΐου ῬΒΆ]πι8, βαοἢ 885 Οἱ. οἷν, ΟΥἹ]. 

Οχὶνἱ!., 88 1611 δβ οὗ {86 αβ6 οὗ Ῥραίτη χχχῖχ. 14. ἴῃ «οὐ ἴχ. 27., Χ. 

90. ; Ῥραὶ. [ν|1. 9. ἴῃ Φοῦ 1. 16.; Ῥβαὶ. Ἰν1. 10. 1ὴ 4700 χχι!, 19.; 

Ῥραὶ. οἶδ, 1δὅ, 16. ἴῃ 9000 νἱῖ. 10. δπᾷ χῖν. 2. 16 ΟὨΪΥ οἶθαν ἴη- 

βίαποθβ ἴῃ ΠΟΙ {86 ταῖν οὗ 9000 ἄγον ἔγοση ἃ Ῥβα]ηι 18 {μαὖῦ ἴῃ Ῥβαΐπὶ 

χχχῖχ. 18. ΑἹ] [μ6 πογβ ἂπᾶ ρῇταβοβ οὗ {Π18 σθῦβθ ὁθοῦσ ἴῃ νΑΙΟῸΒ 

Ῥατίβ οὗ {86 Ῥοοὶς Ὀθίογθ 18, ἃ8. «00 ν]1. 19., χῖν. 6., χ. 20, 21., νἹἱ!. 

8. 21. Τὸ τΔῪ 6 αἶβο {μαὺ (88 βοηψταθπῦ ἴῃ {π6 ΒΡ σοσβο οὗ {π6 

βδηθ Ῥβαΐτὰ τ)1ὰϑ [Δ Καη ἀπ διηρ 1Π68 ἴῃ 900 νἱ. 8---12., νἱ]. 7.,) Σὶν. 

13., χυὶ. 21, 22. Οχ {16 σψ}016, 1Ὁ 18. Οἰδαν ἴο ὰ8 ὑπαῦ ἐμ6 πυιίου οἵ 

ΤΟ ᾿ἰνϑᾶ δἷιον Τθανα ; δπᾶ {μὲ {ποῖα 15. βοὰθ οοϊποιάθμοθ οἵ 86η- 

ταθηΐ 88 Μ611 88 οὗ δχρυβββίοῃ Ὀθύνγθθῃ γϑυϊοΒ ΘαΥ]Ὺ ῬΒδΙση5 ἃπμα [Π6 

οοῖὰ πᾶσι οοπβίἀογαίϊοῃ ἢ δυὺ βυοὶ οοἰποϊάθποθ, ἢ {Π6 Θχοθρίιοι 

οὗ {86 398}: Ῥβαΐῃωη, 18 πού οὗ ἃ Κιπᾶ ἴο βΒμον {μαῦ {π6 ὁπ οορ!ϑα {86 

οἴμευ. [Ὁ τηᾶῦὺ 6 Βυηοιθμ  ]Υ δοοουηΐθα ἴον ΟΥ̓ {μ6 ρϑπογαὶ πη]- 

ξουτν οὗ 186 το]ρίουβ 1688 Θχργβββθᾶ ἴῃ 88 ΟἹ Τϑβίαπιθπί, πᾶ 
ΤΥ͂ ΒΤ ΠΥ οἵἉ βυήγθοί, 
ΤῊ οοἰποίάοθποοβ δοίνγθοα 00 δηᾶ [μ6 ῬΥΟΥΘΥὮΒ ΔΘ ΤΏΟΓΘ Βύυ κῃ, 

ΤῊ ἀδβουϊρίϊοι. οἵ ὙἸβᾶομα, {π6 τοργεβθη αίίομϑ οἵ ΗἩδάθ8, δπαὰ πὰ- 

ΤΩΘΓΟῸΒ ΜΟΓ8 ἀπ ρῃταβθβ, πᾶν ρθοη δαἀπορά ο βῆονγ (μα Ῥούῃ ὙΣ6 ΓΘ 

τὶ τἴοη δρουῦΐ [86 βᾶπλθ ἄπ. ΤᾺ τοδί ΟΌΙΟυΒ ΘΟΥΤΘΘΡΟΠἄθηοθθ ἈΥΘ 

ἴῃ Ζ0Ὁ χυ. 7. ἀμ Ῥζονυ. υἱῖϊ. 2. : 090 χχὶ. 17. δπα Ῥσον. χιι. 9., Χχ. 

20., χχῖν. 20. ; 5090 χχνι. 18. ἀπα Ῥτον. 111, 1ὅ. ; 00 Χχυῇ!, 28. δῃά 

Ῥτονυ. 1. 7. Ηρτο χα τηυϑὺ ᾿ιοβϑιαίθ ἴῃ ὈϑἰἸθνίπο ἰμαὺ [16 οοπίθμρο- 

ΤΘΠΘΟΌΒΠ6Β5 ΟΓ (π6 ψτϊθπρθ βου] ΡῈ Ἰη!ουτοα ἤΌτῃ {Π|6 ἀρτϑθιμθῃΐ 1ῃ 

ααδϑίίοη. 85.111] 1685 οδῃ τῷ Ὀ6 βαϊὰ τινὰ Ἡ οἰ Πσβιίοαυ 5 {πᾶῖ {π6 ὙΤΙΡΟΥ 
ὁξ [86 Ῥτονθυῦβ, οὐ δἱ Ἰϑαβὺ οὗ ὑπ ἢγβὺ πίπθ ομαρίουβ, οοριϑᾶ {86 

ΒΟΟΚ οἵ 700. Τᾷδ σομΊΓΑΓΎ 15 88 ρυόρα 016, ἴο ΒΔ Ὺ 86 Ἰοαβί; [00 {86 

Ροβύ- Βοϊοιαοηΐο οτἱρίη οἵ {μο88 ομαρίθυβ 15 πού βί(1868ἅ. 8 Μ1} ποῦ 

1 ὅες 61], Ρ. 414. 2 (ὐοχητηρηϊατίαβ πὶ Φοθατῃ, ργοοτίαπῃ, Ρ. Χ ΣΙ, 



Οηἡ ἐλο Δοοΐ ὁ “οὖ, 751 

Βονονοῦ αἰἔστα ἐμαὺ {π6 δαίΐμοῦ οὗ ἴπ6 ρόθῖα Ὀθίοσο 8 ᾿πιϊαἰοα ραγίθ 
οὗ [Πς Ῥοοῖκ οὗ Ῥτγοόγοῦρθθ. πα 10 15 δββουίίηο ἴοο ταιοῇ ΠΘη οοη- 
ΘΠ ΡΟΓΆ ΠΘΟΌΒΗΘΒΒ ΟὗὨ οΥἹρΊη 18 Δ5ϑΙρ θα ἰο Ῥοΐῃ ργοάποίοηβ Ὀθοδαβα οὗ 
{π6 δοοογάδηδθ οὗ βοῃθπιθηΐβ ἃΠα Βοιηθίϊμτηθβ οἵ στ ΟΥβ ἡ ]οἢ {πμ6Ὺ 
Ῥγδβθηύ. Ιτα]Υ Υ οὗ βυθ)θοῦ ; ργϑοίίοδὶ ΡΒ] ΟΒΟΡὮΥ δηα [η6 Τϑβα]} δ 
οἵ ὀχρϑυΐθηοα Ὀοίηρ βαὺ ἔστι ἴῃ ΒΟ: ἰοροίμεν πττα {πᾶὺ πΠΙ στα 
οὗ τοϊρίουβ δοποθρίζομβ ὑγβῖοι ρογνδᾶθβ π6 ΟἹα ᾿Ῥδβίατηθπί, ν}}} 
οχρίαΐη {μ6 Ῥμθποίαθποῖ ἴῃ απ θβίίοη. 

ΟὟ 6 αὐϊδοῖ πὸ ἱπηροτίδμοθ (0 ἃποίμου ἔθαϊασο ἴῃ {86 ὈΟΟΪΚ ὙΜΟἢ 
Ἰζ 61] δάδιυιοοβ 65 οοπίυ υϊπρ' ἰο οἷδοθ 1 ἴῃ {86 τοῖρῃ οἵἨ ϑοϊογηοῃ, νἹ]Ζ. 
ἐπο σἰοπθδβ οὐ ΠΟῪ σίοννβ πα ᾿ηδροβ ἀγα τοῖα πϑύθσο ἀπα ἢγβῦ 
βαροαβίθα ἰοὸ [π6 Βγθθ [65 ΟΥ̓ {Π6 ΘΟτητη σοῖδὶ γα ο οὗἉ {86 ἴϊη6. 70 
τλ18 μβοδᾶ Ῥϑίοηρ' (Π6 ποίϊοθβ οἵ τϑιρδυκαθ]β δηϊπλαὶβ, {886 τἱν θυ -ΠΟΥΒ6, 
ογοοοά!]6, οβυσιοα ; ΘΟΒΌΥ {μῖηρθ, 88. σοὶα οὗ Ορβῖνγ, ῥθ8118 ΟΥὐὁΥ̓́ΘΟΥΑΪδ, 
ὅτο. ὅχτο. ὦ 

ΤΆ τὸ οου]ᾶ 6 οἰοαυῖν βδονα ὑπαὺ [βαῖδα 411π4685 ἴο {816 Ὀοοΐς οὗ 400, 
45 Ηδηρβίθηθοτο 2 ἀπά οὔμουβ θ6]ῖαυθ, νγχα βου] σοὺ ἃ πὴ Ρογοπὰ 
ν ΒΙοἢ ἐμ6 ἀρ οἵ {μ8 Ἰαύίοι βῃου]ᾶ ποὺ ἀθδοοπά. Βυὺ 6 ἃ16 ἀπμ80 16 
ἴο Ῥαγοθῖνα {μαὺ [βαῖδία Ῥ] αἰ Π]Ὺ τ θυ Β ἰο 10. [ 18 ἸΠΠΡΟΒΒΙΌ]Θ [0 σαΥΤΨ 
ἐξ τη ρ Ὀογομᾷ {86 ἐπ οὗ Τθανι ; ον πχιθι Εἴτα θερϑῃ ἃ 6 τὰ οἵ 
βΒθογϑᾶ ᾿ογαΐασα, δου τ ΒΙΟἢ ἀἴοπα τ σου] 6 Ῥγοάᾳοθά, 

Τη νἱϑν οἵ 411} {μ6 ρῬβδποίηθῆδ, [π6 βδριππῖπρ' οὗ ὑπ6 βουθηθῃ δθηθιιΎῪ 
15. {π6 ταοβί ΠΠἸΚΟΙγ ἀαίθ. Α ὑταθ οὗ παύομαι ἀθρθηθυθοῦ 15 [86 τιοβῦ 
ΠΚΟΙγ ἴο μανα ρίνθπ δισίμ ἰοὸ 1. ὙΥΒΘα {88 “6 ]5Ὰ βία νγὰβ 46- 
οἸϊηΐπρ,, ΠΟ ἸΔΟΓᾺ18 766 ΘΧ ΘΟ ΠΒΙΘΙΥ οοΥγαρῦ 8η4 {86 Δ ὺ78 οὗ 7υ8106 
νἱοϊαϊθα, σβθῃ {μ6 ρόνοὺ οὗ {μ8 πδίϊοη νγὰβ ὈΧΌΪΘῚ ΘΠ ΟΔΙ ΔΙΑ] 1685 
ΒΒ] ἐπ σοοῦ δηᾷ δᾶ 4116, {π6 ἐμϑπιθ οὗ [86 ῬοοΙς τη μᾶγθ 
ῬΓΘΒΒΘα 1861} τηοϑὺ Ὠθαυ ΠΥ ὁπ [86 πηρά!αύνα ταϊμα οὗ {μ6 ροϑί. Ηθπὸθ 
τὸ βῃουϊᾶ μὲ ἀαίεβᾶ αἷζογ [π6 Αββυσγίδῃη οδρύυι νυ δπα Ὀδϑίοτο {π6 ἢπδὶ] 
ἀερογίαἴοι οὗ (δ6 7 6.08 το Βαργίοα. ΥΥ̓μΟ {μ6 ρἸθα τυῖύου γ88, 18 ἃ 
αποβάοι ἐμαῦ οαπποὺ Ὀ6 Θηϑγογθᾶ, ΗΒ ῬΘΥΒ0Π 18 ππΙτηοση. ΤΟΙ ΒΔΡ5 
[6 ἄνϑὶῦ δοπθ δπᾶ δραγὺ ἴῃ {86 τηϊαϑὲ οὗ 815 πδίϊομι, ἃ ΒΟ ΑΡῪ ϑριχὶΐ 
Ῥοββθββίπηρ' δχ γβουἸ παΥῪ ἱπδιρηῦ ἃπα ἱπδριταθίοι ΤῸΥ Ὠϊ8 ἄαγ. ότὴθ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμεῦ ἢ6 νγᾶβ ἃ Τγοῖριθσ, ποὺ δὴ [βγ86 116. Βαΐ {18 1468 15 
αὐΐουϊγ ἀπέθηδθ]θ. ΤὮΒ τϑοθρίζοῃ οὗ [πμ6 σσουῖ πο {Π8 οδποπ, δά 108 
ομαγδοξουιβιο ἔδαξασθθ, ἀγ6 ορροβϑᾶ ἰο {86 δββυταρίΐοῃ. Ἂ᾿ΑΑ8 ἰὸ {88 
ΘΟΙΠἰΤΥ ἴῃ ΜΙΟΩ ἰὖ τγὰβ πυϊ θη, πΌμ6 ΟἴΠΟΥ μ88 88 σοοᾶ 8. οἰδίτη ἃ8 
Ῥαϊοβάμρ 1561. ϑϑνοσαὶ οὗ [π6 οἱᾶδυ ἐμϑοϊορίδηβ ἱπουραῦ ὑπαᾶῖ᾽ {Π6 
ῬΟΟΙς ψγὰ8 ἃ ἰγδῃβίαίίοη ἔτομλ ἃῃ Ατϑιηθθδῃ ΟΥ Ατδρῖο οὐσῖπαὶ. Α 
τοι Δ αἶς ΟΟΟΌΓΒ 'π 1886 Αρρεπᾶϊχ οἵ 1886 δορίπαρίην ἰο {π0 οἴἴοοῦ {παύ 
10 γγὰβ Τοηεγθά ἴοτα (86 ϑ'υτίδο. ϑοηὴβ ΒδΡΌΙΏΒ Ὑγο 8 8|80 οὗ {δ 
ΒΈΤᾺ6 Ορἰ ποθ. ΑἹ] βιοι νίθυγβ 8.6 ΠΟῪ 78} ΘΧρ]οαθα. ΟἸἾμθῖΒ μανθ 
Τπουρμύ {πα {π6 τυϊου νγὰ8 δὰ [ἀστηθθῃ, 88 γον δπᾶ ΠρΘη 1πη8- 
σἴποα:;: οὐ ἃ Νδῇογιίθ, ἃ8 ΝΙΘΙΊΘΥΘΥ Βο]ονοᾶ. Ἐποβμοσπ, αι σγοαΐου 
ῬτΟΡΑΡΠγ, μ614 ἐμπαῦ μ6 νγαβ δὴ [βγϑθ]1{6 θοσπ ἰπ Αταρῖα. ἘΠ6 ὈοΟΚ 
1561 οσῖνοβ πὸ οοπηίθμαποθ 0 [μ6886 μυροίμοβοβ Ὑ1Ὲπ6 δυΐβοι Ὑγὰ8 
ὉΠαΟΟΡ ΘαΙγ ἀῃ Ιβγδο 116, ον {μ6 σοηΐαβ οὗἠἨ Ηδρσον ΟὈΪθασΘ ΒΕ 1Π68 
ἔσσῃ ὙΠ ἂμ πητηϊβίακα]8 Πρ ῦ ἕλοι ἀπ! ἐπ6 βυβύθμι οὐ ῬἈ]ΟΒΟΡ ΠΥ 

Δ Υ]ηϊοϊϊαηρ,, Ρ. 418. 3. Ατΐοϊο δοῦ 1π ΚἸιο᾿Β Ογοϊορϑοα δ. 



782 Ιηϊγοάμοζίοπ ἕο ἐν Οἷα Τεβέαπιοπέ. 

ΜΙᾺ ἔπ δαΐμον ἀθεῖσηθα!ν ογθοίθα ὁπ {Π6 801} οὗ Αταρί8β. ὙΒουρῃ 
ἢ6 δυοϊάβ {πο πϑηα οἵ Φεβόνδαῃ, [88 οονθμαπῦ (ἀοα οἵ δ18 ἔδίμοιβ, ἴῃ 

{μ6 Βοᾶγ οὗ ἔμ6 ρόθζα, δοῃίοστωδο! υ (0 {μ6 Ιοοα ΠΥ ΆΘΥΘ {86 Βοθη6 8 

Ἰαϊᾶ ; μῈ δοπβίδθ!γ ἰαὐτοάποθβ 10 ἴῃ [6 Ῥγοϊοραθ ἀπά βριίοριθ, ἀπά 

ἐμοπρ 90} ἀπᾶ ι͵8 ἔθ πα8 86 [Π6 Δρρβι]δίϊοηβ πῆρις, διε, ὑπ; 186 

σοπαΐπθ ΗΘΌΓΘΥ πάη οὗὨ 161, ολουαῖι, ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΠΥ ΔΡΡΘΔΥΒ, 88 11 

χίϊ, 9., χχχυπὶ. 1., χ]. 1. 8. 6., ΧΙ. 1. Μοτθ τϑοθηῦν, Ηἰἰζὶρ' ἀπά 

ΗΠ νΖαὶ ἐπουρηῦ οὗ Εἰργρύ 85 [π6 οουηίτυ ἴῃ γΠ]ο ἢ 10 γ788 ΘΟΙΩΡΟΒΘΩ͂ : 

Ὑ816 Επαϊα ποπύ 80 δι ΟὨ]Υ 88 ἰο δβϑίρῃη [μ6 οὐἹρὶη οἵ Χ]. 1ὅ---Χ]}. 

96. ἰο {μα τορίοῃ. ΤῊΪΒ γϑϑίϑ οὰ {π6 [δοὺ οὔ [86 δυϊμουβ 1τηὐιτηδίθ 

δοχυασϊπίδηοθ τι Εἰσγρῦ, 88 566η ἴῃ [18 ὈοοΚ. ὙΠῸ ἀθβουιρίιοι οἵ 

[86 πογκίηρ οὗ ταῖμϑβ ἴῃ χχυἝ, 1---11.; ἷ8 Κπον]θᾶρα οὗ {πὸ Εργρ- 

ἰἴαη Μαῦρβοΐθα, 11]. 14. ὅσο. ; οὗ [μ6 τωγίβ τοβρθούϊρ π6 Ῥῃοηῖχ, ΧΧΊΣ. 

18. : οὗ [6 νϑββϑὶβ οἵ Ὀυϊγυβῇῃθβ, ἴχ, 26. : (88 Νι16-ἴαρ, νι], 12. ; τὴ 6 

ΝΉΘ6-ΠοΥβ6 δηᾶ ἐπ οσοοοά!]ο, Χ]. 16---Σ]1. 26.. Βᾶγα Ὀ6θπ Ὀγουρὺ ἔοτ- 

γγατὰ 8 βχϑαρίθβ. Βαΐ 10 μα8 θη ββονῃ ὈΥ ΘΈΟ[Κ6] 3 [μα {Πι6886 40 

ποὺ οοπδαταίο ὦ να }14 ἀτριπαθπῦ. Απὶ ἐπί Προηΐ ΗΘΌΥΘΥ ταὶρμῦ Μ}6}} 

Κπον βαρ {μίηρθ ψιῦπουῦ πανΐπρ 866α ἐμοτὰ: ἃπα 16 π6 ὑγχ6 ΓΘ Ρο5- 

ΒΘβ864 οἵ ρυΎΔΡ Ϊο ρονγοσ, μ6 οουᾷ ργθβθηῦ {πθπὰ ἔΟΓΟΙΪΟΙΥ δηα νἹ ΙΑ] Υ 

ἰο {π6 ταϊπά οὗ μὶβ τοαᾶθυβ. [Ὁ 15 ποὺ ἩΘΟΘΒΒΑΓῪ ὑμπαῦ μ6 Βμοῦ αὶ μᾶγθ 

δοία Πν πϊ παββθᾶ τμαὺ 6 ἀββουῖ 68 ἴῃ ΒΌ0ἢ} νιν! οοουτθ. ΗΘ Πα 

Ββοίι ἱπβριτϑίίομ πᾶ ραηῖπβ, ΒΙΟΒ. βαρογβθᾶβθ οοργίπρ' ἔγοτα οαὐνγατα 

ῬΒδποίηθπᾶ. 1 18 ροΟβ51}016, 85 56 Κ6] πᾶ ϑομ]ούπμαπη ϑπάθαγοιτ [0 

βῆον, {πα μα ᾿ἰνϑά ἴῃ βουίμοιη “πάρα, ποὺ αν ἴτοτα {Π6 ἔγο ΘΓ, 

ὙΏ6ῖ6 μ6 που] πᾶν ορροτγίαπίς65 οἵἨἉἁ ἁὥββϑιῃηρ ὀδΓΆνΘΠ8, ἸΏ1 68, ὅζο,, 

Ῥυὺ 16 1ἴΒ ὈΥ͂ ΠΟ Ιη08Π8 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ (0 δοοοπηΐ ἔῸΓ {π6 Κποσ]θαρο ἢ6 

οχμθι5, Απᾶ 88 ἰο [π6 ἀρτϑοιηδπύ βϑύνγθθη τα πα Ατηοβ οὗ ἼΚοα 

ἴῃ ἀἰαἸθοῖῖο Ῥϑου υ 168 ὃ, 1016 νγοῖρηῦ οᾶπ Ὀ6 δββιρτιϑα ἰο 16; [86 ὁ0- 

Ἰποίάθησα θδίηρ' βρη Δπα Θαβ]ν ΤΘΒΟΙ 8016 ἱπίο οἴμοι οαιθθ8. ΟἹ 

[86 τ ΠοΪ6, 411 αὐδοτωρίβ ἰο Ἰοοαίθ {π6 δαῦθου Θἰ ΠΟΥ ῬΘΙΤΩΒΏΘΗΤΥ ΟΥ̓ δῦ 

[86 ἔϊππθ μα στοίθ ἐπ ὈΟΟΚ 'ἰπ Ερυγρὺ, ΟΥ̓ π68 {πΠ6 ἔγομίϊοι 1ῃ {86 

βουμτθαβὺ ρατῦ οὗ Ῥαθϑθϊμθ, δρρθᾶγ ἔα }116. Ηθ γγ88 ἃ παίῖνθ ΗΠ θρυονν 

Ἰϊνίηρ' ἴπ Η18 οὐσσῃ παίζοῃ ; δῃα ὨΘ64 πουοῦ Πᾶν 6 ΡΌΠ6 ουὖ οὗ 1Ὁ ΟΥἿ ΠΘΆΙ 

{π6 βου ῃ-θαβίθσῃ βουπᾶδυυ, 88 ἃ 4088 οϑθοη ἴὸγ τιπρ' (86 ΜΟΥ. 

ἘῸΣ δυρῦ {παῦ ἀρρθᾶγβ το 1μ6 οομίγαυυ, ΒΘ πιδὺ παν μδά ἢΐ8. ΒΟΙΩΘ 

ἴα {π6 σοῃῖτο οὗ [Π6 {πϑοοζδου, «ΘΓ δαί 5617; Ὁπουρ 1Ὁ 18. τοῦθ 
ῬτΌθ8Ρ16 {μα μ6 Ἰϊνϑα ουὐ οἵ {Π6 τηθΠΌΡ018. 

ἐς ὙΠ," βᾶγ58 Ηογᾶρυ, “" 888}} ΔΗΒΊΤΟΥ ΟἿΤ Πα ΟἾτ168 Τ βρθοίϊηρ' Πῖπη 

τὸ ψΏΟΒ6 τηθιαίϊοηβ νγχ8 ἃτ6 ἱπάθοίβα ἴὸσ [818 δποϊθαῦ Ὀοοΐκ, [815 }1511- 

βοδίίοη οὗ {μ6 ψαγϑ8 οἵ σοἄ ἴο πιδῃ, δῃα Βα] τηθ οχα]δίϊοη οἵ πὰ πηδηΥ, 
- Ὑὸ [88 οχμὶρι θα {μοι ἰοο, ἴῃ {818 8:16 πῦ ριούαγοθ, ἴῃ {86 ΤΟΥ̓ΓΠΠΘΒ 

οὗ ὧπ' Βα] βαβοσον οἱοι μοα ἴῃ βδοκοϊοί ἀπα δἰὐϊηρ' ᾽πὶ 5865, Ραΐ 

βτοᾶ σι {π6 ΒΘ] τ.6 ἱπβρίγαίζομβ οὐ μῖ8. οὐστῃ σβάοτη ἢ ΒΟ 588} 
ροϊηῦ τι ὑο π6 στᾶνβ οὐ δῖπι ψοβ8 800] Κἰπα]βα τ] 0Π6886 ΒΌΡ]1πιθ 

οοποδρίΐομϑ, ἰο ΒΟ τνγ88 γοποββαΐβα βαοι ἀθοθβ8 (0 {86 σουηβ6}8 οὗ 

(οἄ, ἰο Δῃρθ 8 ἀπᾷ {μ6 800]8 οὗ τηϑῃ, Ἐ8Ὸ θη γδοθα 1π ἃ 5176 ρἼΔ Π06 

{86 μϑαυϑηβ ἀπᾶ {86 οατίμ, ἀπ πὸ οου]ᾶ 56π4 ἔοτίμ Η15 ᾿ἱνιπρ ΒριτΊΐ, 

τ 66 ΤΙ Γοϊ, νο]. 1. ΡΡ. 48, 44. Ἡ]ΟΡ, Ρ. 368. 6ἐ 56η6. 
8686 ΒΗΘΚΘΙ, Ρ. 276. τ 



Οη ἐΐο Βοοΐ 9}, χοῦ. ὁ 188 

μιῖ5. ροοίϊο ἔτθ, δῃα δ18 Βυτηδῃ εἰϊδοίάοηβ, ἰο 411 ἐπαὺ οχϊβίβ, ἔσοτῃ ἐῃ6 
Ιαπᾶ οὗ {π6 βμαᾶον οὔ ἀθαίῃ ἰο {86 βίδυτυ πγτηδτηθηΐ, δηα Ὀθγοπά {π6 
βίατβ ῷ Νο ΟΥ̓ρύθεβ βουνβιηρ' ἴῃ ἀπ Δαϊηρ᾽ σ θη τρᾶτ 8 {π6 ρΐδοθ οὗ 
Ηἷβ τοί. ὙΠ δῖ5 υπυϊογοα πᾶτὰθ ἢ6 85 οοῃβιρῃηρα ο Οὐ] νιοη 4}} 
ἐμαῦ γαθ δαγίμ]υ, ἀπά, Ἰθανίπρ 158. ῬΟΟΙς Ὁ ἃ τρϑηηουῖδὶ Ὀ6]ΟΥ, 18 
δηραροα ἴῃ ἃ γαϑὺ ΠΟΡΪΘΓ Βοπρὶ ἴῃ {πὰ πον]ά σσθθτθ {π6 σοῖο οὗ 
ΒΟΥΤΟῪ πα τηουγπίπρ' 18 ἀπ μθατα, δπα πμθγα {86 ΤοΓΠΙηρ'-ϑ[αγΒ Β1ηρ᾽ 
τοροίμον. Ὁ 
6 ρῥγϑοδᾶϊηρ δοοουπὺ οὗἨ [86 Ῥυϊποῖραὶ ἰορίοβ οοππθοίθα τα {86 

Ῥοοῖς οὗ 7οὉ που]Ἱᾶ θ6 ἐμουρῦ ᾿τηρογίθοι πιπουῦ βοπῖα πούϊοα οὗ {116 
τοιμδ Κα 16 ραββᾶσα ἴῃ χίχ. 26ὅ-- -29., ἃ ραββᾶρβ νγβῖοἢ μ88 θ6θῃ ταῦθ ἢ 

οοπίεβίθα δαοηρ; οἰ (195. ΑΒ ΘΥΘΥῪ δὐὐθπιρὺ αὖ ὦ ὑτπ6 δσρϑπδίλοι οἵ 
τὸ τασϑὺ Ὀ6 Ὀαβθα οἱ ἃ [αἰ π] νουβίοι, πα 88 {86 Πρ] 58} ὑγδηβι οι 

ἴθ γϑυν ἱποοιτϑοῦ ἴῃ (818 ᾿πβίδποθ, γγ6 588} ργϑίθςθ Οἱ σθιλδτκϑ ὙΠ ἃ 
{αλ }] γογβίοι οὗ {π6 οτἱρῖπαὶ νογα8, 

ΒαΐΓῚ Κποῦν, ΤΥ ὙΙπαϊοαΐον ᾿ἴνθ8, 
᾿Απᾶ 11} βίαπμᾶ δ 1αϑὲ προη 186 θαυ : 
Απᾷ {ΠπουρᾺ 8[ὍΘΥ Τὴν 5 κίη {8185 [ον 7 Ὀὸ ἀοβίχογοά, 
Ἔσο τὶϊβοαΐ Β65ῃ 5141} 1 βθα αοᾶ 
Ὑδ68 1 5841] 566 Ὠΐπι ἴου ταγβο], 
Μηδ 6γ68 Β8411 Ὀ6 ΒΟ] ΐπη, ποπθ ΟἴμοΥ [588] ἀο0 807 ; 
ΜΦΥ τοῖῃβ ῥἷπο δύγαῦ [ὙΠῸ Ἰοπρίηρ᾽, τ] 1 ΤΏ. 

Ορϊμΐομβ αν Ὀθθη αϊνι4οα Ὀούπθοη γοξδυγιηρ [Π6 ψοσβ ἴῃ απ68- 
ἰοῃ ἰο ἀδ] σούδηοθ ἔγομι ὑθπιροῦαὶ αἰβύγθϑβοϑ, τς ποὺὺ ΔΠΥ ΔΙ] ΒΊο9Π. {0 
ὁ ἔαΐατοα βίαίο, δᾶ {π6 νιον ἡ ΒΊΟΙ ταραγβ {Πότ ἃ5 Θομ δ] ϊηρ᾽ ἃ. ΒΟΡ]6 
οοῃΐοββίοῃ οὗ 11} ἴῃ ἐμ6 Βοᾶάθθμημθσ. Ῥϑγμδρβ {π6 ἔνχᾷεο ν᾽ θυ μᾶνθ 
ῬΘΘη ἴοο ΒΗΔΙΡΙΥ σοπίγαβίθα τι οη6. ἃποίμοσ. Ὑοτθ 6 τϑαυϊγθά, 
Βονθνοῦ, ἰο οἰόοβα Ὀούσϑοῃ ἰμθῖα, νγ6 5μοι]α ὑπαουθίρα!γ ῥγϑΐογ 
[868 ΤοΥταου, ΤΣ ὑπ6 Ὁ] ]Πρ᾽ ΓΘΆΒΟΤΒ. 

ΕἸσθῦ: 0 τορατὰ “00 88. βού δσργθββῖπρ ᾿ιἷἰβ στα βιτἢ ἴῃ {Π6 
Ἐδάθοιμου 18 ὁρροβϑᾶ ἰο {π8 ρϑῃμθγαὶ ἀτπἕῦ οὗὁἨ [π6 θοοΚ. ὙὍὙμ6 Ὀ6]16} 1π 
ἃ ἕαΐατα βίαϊθ οὗ τοἰτὶ θαίίζοι σου] μάνα Ῥ66π ἃ ΠΟῪ μα Ἰπηρογίδηῦ 
οἰαπιθηῦ, ρἰνίηρ' ἃ τῆοτα βα ἰϑίαοίουυ βοϊαἰϊομ οὐ [π6 ρυόθίθτα ἔμδπ {παὺ 
ὙΙΘΗ ἈΡΡΘΔΙΒ ἴῃ {μ6 ψουκ. ΑΒ 1 18 ἰουπᾶ ΠΟΥ ΠΘΓΘ 6186, 10 15 ποῖ 
ΠΠΚοΙν {μα 1 οσσαγβ μοΙ6 ἴῃ ἃ ΒΟ] ΠΑ ΡῪ Ῥάββαρθ. Ηϑα 1Ὁ Ὀθθη Θπαπ- 
οἰαϊθα Ὀγ {μ6 τυϊίου οὗ {π6 ροϑῖαὰ, 86 σγου]ᾷ ἀουθύ]688 πᾶνθ τηϑαθ 1 
ΤΉΟΤΘ ΡΙΟμἰπθηΐ ; βίποθ ἰῦ οοπίαϊηθα ἃ δίΐαυ βοϊαθομ ὑμδπ ΔΠΥ 1πα]|- 
οοἰοα Ὅγ [886 βρθᾷϊοιβι ΤῈΘ ΔΠΒΎΟΙ ρίνθη ἰο {815 ἀτραπιθηῦ ὈΥ ὈΓ. 

Ῥ. ϑυαϊα 2, 15 αὐίοσῖν ἱπβαβιοϊοαῦ. “6 10 μου] θ6 τϑοο!]θοίθα {μαῦ, ἴῃ 
8. Ῥοθίΐοα! Ῥόοῖκ, {μ8 ταδύψθι 15 ἀἰβροβθᾶ δομπβι ἀθυα ΡΥ δοοογαϊηρ ἴο {π6 
ἰλδίθ δῃᾷ ομοῖοθ οὗ ἰμ6 νυϊζου; δηᾷᾶ {μαῦ ἃ τοῦθ υἱνια ΠΏΡΓΘΒΒΊοα 

τηῖρ εὐ θ6 ταδάθ, ὈΥ͂ ρσθβοηξηρ' ἃ οαρὶ δ] οἰτοαταβίαποθ ὙἹ 108. ὈΥρ ὺ- 

τ658 88 ἴοτοο οο] δοίθα ἱπίο ὁπ ροϊπύ, (μὰπ που] 6 ῥυοάποβα 1} τῦ 
676 ἀἸβροιβϑά ἐπτουρῇ [ῃ6 ρΌ ΠΟΙᾺ] οοτωροβίθϊοπ. ὙΥ 6 ταυβῦ ΘΟμΒΙ ΟΣ 

188 Ῥγδβδηῦ ρϑββθαρθ ἴῃ οοππϑοίΐοη ψιῃ ἐἢό γιαΐπ ργοδίθπι αἰὐδοιδ8εα, ἐπ 
ἐϊο δοοῖ. ΤᾺ Ἰηξεγργοίδοπ Ὑ  ἱοΒ τοίου ἴὰ το {πΠ6 Μοββίδῃ δῃὰ ἃ 
ξαύατα [18 απεοῖραίθα {π6 βοϊαύϊοπ οὗ {μ6 ῥγοῦ]θμα αἴροντα ρῖνθῃ:; 
Βῃοοίζπρ' θ6β᾽ 468 50 ἔὰσ διῃθαᾷ οὗ 10 88 ἴο νι δῖ {π86 παίσταὶ ἀθνοίορ- 
ταθηῦ οὗ 1μ8 ῬΒΙΟΒΟΡΕΥ͂ αὖ ψ μΐοι (86 ταϊπᾶ οὗ 1886 στῖίον μδά ἀγτῖνθα. 

1 δρίτὶῦ οὗ ΗΘ Ρτον ῬΟΘΙΤΥ, ὑγϑηβ θα ὉῪ ΜΆΥΒΕ, τοὶ. 1. Ῥῃ. 120, 121. 

2 βοχίρίατο ΤΟΒΕΪΠΊΟΠΥ ἴο [μ6 Μοδβίδῃ, γο]. 1. Ρ. 188.) 40 Θα]Π]0Π. 



784 ]ηϊγοαμοξίοι ἰο ἐπε Οἷα '"Τοξίαηιοπξ, 

ΒΘΟΟΜΔΙΥ : [π6 Ἰηἰοτργοίδιϊοι ἴπ ἀποβίλοῃ 1Β ̓ ποοηβιδιθηῦ υ [ἢ νϑυῖου8 
ἀοοϊαταίίουβ οὗ 900 Εἰπηβο! τὰ οὐ ὺ Ρ]8οθ8, 88 υὙἹ]. 7, 8, 9.. σ. 20---22,, 
χῖν. 7---1ὅ., κυὶ!. 11---16. Τὸ 18 βίτδηρα {πα πῖν. 1---]ὅ, Βῃοι!α Ὀ6 

{μουρῦ Ὁ δὴν ἰο αῇονγά ἃ ργοοῦ οὗ {16 τϑβαγγθοίϊοπ οὗ {86 Ῥοάν, 

Βίπο6 1 ἰθβοῖθ8 [Π6 ΨΘΥΥ ορροβῖίθ. [ἡ δσρίαϊπὶπρ' {π6 σγουβ “ Μδῃ 

σἴνοί ἃρ {μ6 ρμοβί, ἃπα Ὑγῇ 618 18 69 δῃᾷ {ῃοβα ὑμδὺ ἔοϊϊον, “5.485 {π6 

Ὑγαίουβ {11 ἔγοπι {86 5θὰ, δῃᾷ {π6 οοᾶ ἀδβοδγϑίῃ δὰ αἀτιθίῃ ὉΡ: 80 

τη8ῃ ἰἰϑί ἄονγῃ δπᾶ τιβοίι ποῦ; {1} (86 πραυθὴβ Ὅ8. ΠῸ Τηογ6 {ΠΟΥ͂ 

58.411} ποΐ ανγαῖΐζα ποὺ Ὀ6 γαϊβοᾶ ουὖἱ οἵ {πεῖν β'θβρ᾽, (σϑυβββ 10---12,), [88 

οοτητηθηΐ 18 οἴδτθα ΌγῪ Βθηάοσβομι, “" ΟΟμβββθα Υ ΠΟΘΙ ἸῺ 818 

σου] ; 818 ρίδοθ πον θίμ ὨᾺ ὯῸ ΤΩΟΓΙΘ. Ῥαΐὺ 6 5.}}} οχιβίβ, 6 58}}}} 

16 ΒΟΙΩΘΎΒΟΙΘ ἴῃ {86 νου οὗ βρίτ5. Το ραϊγ τοι (θη Ργοοθοα5 ἴῃ 

(186 τηοϑύ ροβίἄν ἰθυπιβ ἰο ἀθην ὑμπᾶῦ ταᾶπ μα8. ΔΗΥ͂ Τοβαγτθούίίοι. ἴο 

δχρθοῦ ἴῃ {μ6 ρῥγθϑοηὺ σουῦᾶ;: ὑαΐ Ποῖ ἀρϑὶπ 6 Ὀγθακβ οἱ, Ὧπα 

68 685 {παὺ, {πουρὰ μ6 βμοι]ᾶ ποὺ ἀνγαῖκθ οὐ 6 ταϊβϑα οαΐ οὗ [Π6 566 
οἵ ἀδαι ἀυτγίπρ' [π6 Θοῃθππδποθ οὗ {86 πλϑύθυα] ἢθανθη8, γϑῦ μ6 588] 

ὙΏΘη {6 Ύ 584} Ὀ6 πὸ πιοσγβ.᾽} Τμ6 τηθαπΐηρ ποτα αἰίδομθα ἴο [ἢ6 

ὑγογᾶβ, “" 11 [86 Πθαυθηβ Ὀ6 ΠΟ ΠΊΟΥΘ (ΠΟΥ͂ 584}} ποῦ δύγαῖα,7 ὅζο., 15 1 - 

οοττοοῖ. ΤῊ {γπ6 56}86 18 ἐπόν 5}ια]] πϑυεῦ αἰσαλο. ᾿ῊΘ Ῥῆγαβθ “ς 61} (86 

Ποανθὴβ Ὀ6 ΠῸ τηογ6᾽ 18 ΘΙΩΡΙοΟΥ δα ἴο βχρυθϑβ [88 Ἰοησεβύ ἀὈΥΔΊΙΟΗ : 

ἀηᾷ ἰΒ δααϊναϊοηῦ ἰο ΠῚ) ὯΒ ἽΝ, Εἰ ἐδι6 πιοοπὶ ὅ6 πὸ πιοτὸ (Ῥβαὶ. Ἰχχί!. 

7.), Ῥοία θεΐηρ' ΒΥ ποησταοῦβ ΜΠ. ὈΟῚ ἼΝ, ἐο θέογηϊίψ. ὙἨ6 Κου ἴο [86 
ἰχιθ Β6η86 18 (0 6 οππᾶ ἰπ ἰπο86 ραββᾶρθθ ὙΠΘΓῈ ουου]αβίϊπρ ἀπγᾶ- 

ξἴἰοῃ 15 αἰἰυϊδυαίοα ἰο {π6 μοᾶνϑῃβ, δ Βα]. ἰχχχῖχ. 36, 37., οσ] νι. 6.; 

Ζεῦ, χχχὶ. 36. [615 ἰτὰθ ἐπα ἴῃ ρα]. οἷἱϊ. 27., 188. 11. 6., [η6 1468 οὗ 

{π6 ἀϊδβοϊαϊΐοι οὗ μ6 μοανθην Ὀοάϊθα 158 ᾿βαϊοαίθα; Ὀαὺ {δαῦ [Δού 

ΤΩΘΥΘΙΥ ΒῃΟΥΒ ἰμ8ὺ ΒοΙὴ8 ῬθιβοηΒ ὑπᾶον {π6 Οἷά Τρβίδιηθηῦ Ὑγθγ8 

ξατίμου ΘΠ ρύοπθά {μαπ οἴμοιβ. ΤῸ ΒΑΥ οῃ {π6 στουπᾶά οΥἹ [0.886 
ΡδΒβαρ 68 ἐμ «700 ΘΧΡΥΘΒ565 ἷ8 θ6 1168 ὑπᾶῦ ταθη νου] ΟὨΪΥ͂ Θοπίϊπαθ 

ἴπ {86 στᾶνο ὉΠ] {π6 ϑαυθηβ Βμου ἃ ρᾷ88 αὐγαν, δια Π6π ἀυγαῖο [0 ἃ 

ΠΟΥ [1{6, 15 ἠο Ῥαΐ ορροδίοπ Ὀούνγθοη {16 {πϊηρβ οομηραγθά, ἕου ἔμθῃ 
ἐμ ἔδλϊδ οὗ αἰτϑθὲ πουϊὰ ποὲ Β6 βοίζοσ μη {μαὺ οἵ ἃ τηδῃ, ἡ μ ΥθαΒ 1τὖ ἐ8 

Β0 ἀδριοἰθα ἴῃ {μ6 οοπίοχί. Βοβιᾶθα, {[πΠ6 σ Βο]6 ἀοοίτπα οἵὗἨ {π6 Ὀοοΐς 

ἐουθ148 {μ6 ἱπίογργοίδθίοη. ργοροβθᾶ. Ηθποθ 1ᾧ 18 οἷθδὺ ὑπαὺ 1Π6 ΤΘ- 

Ββυγτϑούίΐοη οὗ {86 Ῥοᾶγ 18 ποὺ μἰπίθα αὖ ἴῃ {Π6 ρΑΙΆΡΤΆΡΗ, χῖν. 7---Ἰὅ. 

Τί ᾿ὰ5 8180 Ὀθθῃ αἰθσιηθᾶ ἐμπαῦ {π6 ΟΥΠΘΥ ραββαρϑβ δῦ οἰῥβα ΏΡΙΥ πὸ 

ταοΥ6 ὁα [86 ρατῦ οὗὨἉ Φ0Ὁ {μ8π {μ6 Ὀ6]16Γ [π8ὺ θη μ6 βμου]ὰ α16, Ὦ6 

γα ποῦ ἀραῖη ἈΡΌΘΑΓ ΟΠ {86 οασίῃ, Ὑ ΒΙΟ. ἄοοβ πού θχοϊαάβ {86 οοη- 

οομηἐζαμπῦ Ὀ6]166 οὗ (86 ἀοοίτίπα οὗ ἃ γϑβυτγθοίίΐοῃ. ἰο 118 ἴῃ ἃ ἔαΐυτο 
νου Ἱα.2 Βαί {18 15 π|616 θούζου ἔμαπ αὶ Π!ηρ. ΤᾺ ροϊηξ 15, νου α 

ὁπ6 ρἶγβ αἰΐοταποθ ἰο δμοΐ ἰδηραδρθ, 1ἔ μπ6 Ὀδ]θνθα ἴῃ {86 Υϑβαγ- 
τϑοϊΐοη οὗ {μ6 θοᾶάγῇ Τῇ ἰᾶθᾷ οὐἨ [18 ἀοϊῃρ' 80 18 αὐδου]ν Ἱπιρτο- 
θΔ4016. Βαὶ περ {86 ψοτγαβ ἴῃ χυ]!. 18---16. ταθαη τλοσα ἰμδη {παὺ {μ6 
ΒΡΘΆΚΟΣ ποι] ποὺ ἀραῖτι ΔΡΡΘδ1 οα {π6 θαγίμ. ΤΉΘΥ ἱΠῈΡΙΥ ὑμαῦ 560] 
ἰο Ηἶπι ν88 ἃ ἀαιῖς ρῖδοα, [0}} οὗ ρίοοπι, γβϑῦθ ομϑυβῃβα μορ68 οἵ 11 

Δα ΒαΡΡίηβββ ρϑυῖβῃ: “161 παῖξ, [μ86 στᾶνθ 185 τηῖπθ Ποῖα: 1 ΠαγΘ 
τηδθ τὴῦ Ὀοα ἴπ [π6 ἀδγκπθθθ. [1 πᾶνο βαϊα ἴο σοστυρίϊοπ, ποι τὺ 
ΤΥ ἐλέου : ἰο {π6 πόστα, Τ που τύ ΤΟΥ͂ τηοίμον, πα τὴν βιβίοσ. ἀπά 

1 Ῥτοΐδοο ο Βαγηθ5 οἡ Φοῦ. 2 Ἡδπάοσροῃ, 1014. 
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ὙΓΠ6ΓΘ 18 ΠΟῪ ΤΥ Βοροῦ ΔΒ ἴὉΥ τὴν ΠΟρβ, 00 518}} 866 1Ὁ ἢ ΤΉΘΥ 8181] 
950 ἄονα ἴο {86 ὈΔΥΒ οἵ [πο μι, τ θη οὐἱ τοβδὺ τοροίμου 15 ἴῃ (86 ἀυδί.᾽ 
ἯΘ ψιϑῃοβ ἴον ἀθαίῃ δ (μ6 ὑδϑυτϊηδίοη οἵ Ὠ18 ΙὨΊΒ6Υ168, ποὺ 88 1η- 
ἐτοδαοίοτγ ἰο ἃ πον 118 οὗ μαρρίπϑββ. ΥΥ βαίθυϑι ποίϊομβ οἵ Β[ᾳβοϊ μ8 
τηΘΎ ανο 86, {πο γ ϑχ6γα Ἰπαϊδίλποῦ ΘΠ ΒῃδαονΥ, 11] δοοοχάϊπρ τ1Β 
Δ ΘΧΡΥΓΘΕΒ ΘΟὨἤδββιοι οἵ (αλ0 ἴῃ {86 ᾿ϑ ἹΟΌΓ, 

ΤΙ γάΪγ : νοι ἘΠ, 0 οἶγθϑ {86 ταοβί γϑύϊοπαι ἀπα δου ρύυγαϊ 
δοοουππΐ Οὗ 186 ἀαδβίρη οἵ Δ] οἴμομβ, πϑνοῦ 81πἅ68 ἴο ἃ ἔαΐατα 118 οὗ 

τοι θα θη 85. ἃ τόρ οὗἨ οοπβοϊοη. (ἀοἂ ϊτη56}} ἀ068 ποῦ τϑίδσ ἴο 

τ. Απᾷ γοῖῦ ἴὉ βῃου]ᾶ ῥγοροΥ πᾶν Ὀθθα τοίευγρα (ὁ ἴῃ ΕΠ Β 

ἀϊβοουσβο Ποσο ὑπ6 βοϊαίίοι οὗὁἨ {86 ῥυόθίοθια αἀἰβουββοα ὈΥ {86 ὙΧΙΘΥ 
15 ΟἼΡΘΗ. 

Ἐουσίμὶγ : [88 ον ῖβθ Θοτατηθηίαίουβ, 10 ΒΘΑΧ ΟΠ ϊπρ [ΟΥ̓ ῬτΟΟΐΒ οὗ [86 
ἀοοίχῖπα οὗ ἃ ἔαζυτο | 6 ἴῃ (86 ΟΙα Ταρίαμηθηῦ, ἀο ποὺ δαάπορ {{18 ἃ 
ΔΡΡτορχταίο. 

ὙΥΠαὺ ἰμθπ 'β {86 τηϑϑηΐηρ οἵ {Π6 ρ]δοθῦΡ [Ι͂π 1Ὁ “200 ΘΧΡΓΘβΒ68 
Ηΐβ οοπβάοπί δχρθοίδίϊοι. ἐμὰς Οοα ν1}}} ομθ ὅδὺ νἱπάϊοαϊθ 818 1πύ8- 
ΟΥ̓ ἴτομι 86 πη]αβὺ δοουβαύοηβ οὗ Ἀ18. ἔτθηάβ, δῃὰ βίαπα ὋΡ δ8 
ἃ ἤπᾶρο ἰο ἀθοϊάθ 186 οασβθ ἴῃ [ἷ5 ἄσουσ. ὙΒοαρΆ 6 βμοῦ]α ὈΘ 
τοαυορα ἰο 8 βἰςοϊδίομ, 6 θ6]θυθθ ἐμαῦ μ6 88]] γϑὺῦ β6β6 (ἀὐοα ἰηύθσροβθ 
ου δῖ βαβαῖ Ἠδᾶ {88 βρθᾶκεϑὺ ἐμθπ πὸ ἰάθα σβαΐονου οὗ ἃ Φαύατα 
1169 ὙΥὲ οδημποῦ ρῸ 80 ἴδ: 88 (0 δββουῦ 6 μὰ τοί, βόιηβ ἰδϊηὐ ἴογθ- 
Ῥοδίηρ' οὗὨἨἁ Δἃποίμον βίαίθ βθϑῖηβ 9 πᾶν Ὀθθῃ ἴπ .18 τηϊπᾶ αὖ {118 
Ῥαγιϊοαϊαν πιο. ΤΆ τγᾶ8, μουγθυϑσ, αϊπὶ δπα γαριιθ. ΤΉΘΓΘ γγ188 ποί]πρ; 
Οἷθαν οὐ βυδίαπίιαι ἀρουῦ 10, ἔου 10 ΔΡΡβδῦβ πον μοῦο 686. 10 15 Π͵ῸΙῪ 
ἐμαὺ 6 ψαὰβ ποὺ ἅντα οὗ {μ6 οσίθπὶ οἵ τηϑϑδηΐηρ ἴο Β]ΟὮ. ἃ ΟαἾ τα 
ΤΒΙΉΚΟΙ ταῖσηῦ ΟΟΥΤῪ οὐὐ ὨΪἷ8 ψοτΩβ; ΟΥ̓ ταῦμδυ, ὑμ6 ροϑὺ πο ῥα β 

ΒΌοἢ ἸΔπρΌδρΘ ἰπίο [00᾽8 τοῦτα ΒΔ οσοδβίο ΠΥ ἂἃ' ἀϊτα ξουθοάϊηρ; οὗ 
ἃ ᾿ἰ6 ἰο οοιαβ. Ὑοὺ ἴῦ γ8 ποὺ ἀρηποα. ῬΝΑΙΠΟΥ τγ88 1Ὁ ἃ ταθσθ στοριηρ; 
ἰοναιβ βοιπθί μίπρ θαγοπᾶ {88 ργδβοηῦ ὑγου]Ἱᾶ ; ἃπα ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΠΥ {86 

᾿βοῦχΟΘ οὗ πὸ δομβοϊδιίοη ΤΠ ὕσττα ὑγαπβαὐθα Ζὐραδθοηιθ7 ταθπ8 Κ11-- 

ἀϊοαίογν, «Αυόηφοῖ,, τυ ἀρρ]168 το οα. «700 ΘΧΡΥΘΒ888 ἃ οοηβάθφηϊ 6ὁΧ- 

ρμοοϊαξίοι {μας αοα που]ᾶ γοὺ ἀρρϑᾶγ ἃπα υἱπάϊοαία [86 7αδίϊοθ οὗ 18 
ΟδΌ86 85 761] 85 μῖ8 ἱπύθρτι ; Μ ΒΊΟΝ 18 ἄοπθ ϑοοουαπρ]γ, θαΐ ποῦ ἴο 
[π6 οχίοπε {πα {π6 βυῖοτου δηϑοῖραίθβ. ΤΗῸΒ 6 ἄρτθα τι ὑΠο86 

ὙἘῸ τοίου {[π6 ραββαρθ ἴο βοπιθίἴμρ' ἐπ ρΟΓΑ] ---- ἴο {86 νἱπαϊοδίοῃ οὗ 

7005 ὁμαγδοίου : στπουῦ ἀοηγίπρ ὑμαὺ (μ6 ροσϑὺ μ88 αἷδο ρυῦ Ἰηΐο {π6 
ψογἂβ ἃ ΟἹ πητηϑυῖπρ' οοποδρίϊου οὗ δπούμϑι βύδθ. 

ΤῊΘ οὐ]θοίίομβ ταϑᾶο ἴο ἐΐβ νίθυ 1.6 ψγ 68 ἀπ ἱηνα]1α, Βαοῖν 88 “ {86 
ΟΣ Ροββαββοᾶ τ μδίθνο Καου]θᾶσο {86 ΓΟ ΙΒ} παίϊοπ Πα τ] 
γοβρϑοῦ ἰο ἃ Μοββίδῃ δπᾶ ἃ βαΐαγο βίαι." 5. Του 1688 μ6 ἀϊά ῬΟΒΒ688 
{Π15 Κπομ]οᾶσο; δπᾶ γοὺ 10 οδαηποῦ 6 Βῃονγῃ {μαὺ {86 Ρο]οῖ οὗ ἃ 

βαΐυτοα βίαί δ {88 ἄτηθ γ μανα Ηχϑᾶ (86 πυϊου, υγσοὺ θαγοπᾶ ταῦ 

[85 ΠΟῪ ὈΘΘῺ δδβίρῃθα 88 [16 ταθϑηΐπρ οὗ [86 ρᾶββαᾶσθ. 1 τοῦτο Ὀθ 
αὐἰἰθυϊοᾶ ἰο Μοβδθβ δπᾷ [86 ἔοιταθσ ργορμοίβ, ἰο 1λανιἃ δῃα Βοϊουλοῃ, 

ΟΥ ΘΗΥ͂ Οἰμογ8, 1 18 80 Δββίσηιθα ἱπΟΟΥΤΘΟΟΪΥ ; Ὀϑίῃρ' ὈαΒ6α ΟΠ. ΘΥΤΌΠΘΟΙΙΒ 
Ἰηἰουργοίδιομβ οὐ ραββαρθβ. ἀρδῖῃ, ψΏΘη Ὑ76 ἅτΘ τοι παρα {μαὺ “186 
Ρύυϊδτοιβ ἔγοσα υπότα {πὸ ὑγδάπίοι οὐ ἀϊνίμο ὑχαῦμβ μαα ἀοβοθπαθα [το 

1 ὅ66 ΝοΥΘΒ᾽5 ΤΥ βου οὗἨ [λ6 ΒΟΟΚ οὗἉ 900, Ῥ. 144. Εἰ δέ4ῃ.» οι εἀἰ(ίοπ, 
3 ΘΩ 1} 8 Βουρίασο ΤΟΒΕΙΔΟΠΥ [0 {π86 Μοββι δῇ, γο]. 1, Ρ. 188, 
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70} οοπξεββθᾶ ἐπαΐ ἘΒΘΥ ὑγ6γ6 βίταηροῦβ δπα θΙρτῖπιβ οα. θατί, ἀπά 
ἀεβἰγϑᾶ ἃ δοίίθε δου, {μδὺ 18, ἃ ΠΘΑΥΘΗΪΥ Οη6,᾽} ὅν 70 ΤΒΪΏΡΒ 816 ουϑῦ- 

Ἰοοκεᾶ οἵ ταϊβαρρυθμοπᾶοα, υἱΖ. ἐμαῦ «οὉ γγὰϑ τηοϑὲ Ῥγορθ]Υ πο ἃ 

ΠΟ 188 ραίσιατοι ; ἀπ {Πδ΄, ἀνθ 1 δ ψοτθ, {π6 τι οἵὗἨ {π86 ὈΟΟΚ 

ΤΩΘΓΟΙΪΥ͂ τηρῖκο8 [00 [86 νϑῃῖοθ οὗ οοπιπυπ!οδίϊηρ; Β1Β ΟΥ̓ αι ΒΘΏ τη Πΐβ. 

ΤῊΘ ἀββυπηρίϊομ, τπογθούθσ, ὑμπαὺ {818 ραββᾶρθ νγ88 “" ἀἸοίαίθα ὈΥῪ ὑπὸ 

ΦΡΙΒΙΤ' οὗ ῬΥΟΡΉΘΟΥ ὑ το {π6 ραἰτίατοι 00, ΜῸ 41 ποῦ υπάογβίαπα 

ἐς [6 [111 πηροτύ δηᾷ οχίθηῦ οὗ ψμαῦ μ6 ψὰϑβ τοονθα᾽ ἴο Βρϑακ 3, 18 

ὙΏΟΙΠΥ ρταϊιμΐουΒ. ὙΥΒΘη ἰὐ 18 α8ο ἰπβιπυδίθα, ὑμαῦ {16 ΒΘΏ86 ὈΥ 

ὙΈΙΟῊ {δ πογᾶβ τὸ τοξουσθα ἰοὸ Μοββίδῃ δηᾶ {Πη6 τϑβασγθοίίοη, [0 ἃ 

ξαΐατα βίαία οὗ μαρρίποββ ἴπ {86 Θπ]ογταθπΐ οὗ ἀοᾶ, 18 “τοαυϊγοά, ονθῃ 

προοθβϑίἰαἰθᾶ, ΒΥ (μθπη ἐαίκοη ἴῃ ὑμοῖτ ἔτ ταθδπίηρ' ἀπα οοπηροίϊοπι, ὁ" γγ8 

ὉΝΟΥΙ͂Υ ἀρὴν ἰμδῦ 1Π6 βθῆβα ἴῃ αυθβίοῃ ἐ8 τϑαυϊτοα, ὙΥΠΘΟΤΘ 18 [μ6 

Ἠδάδομλο ὄν οδ]]64 δεέ3, (οὶ, δΙοοά-αὐόηφοῦ, ἴὰ [μ6 ΟΙα Τοβίδμαθαυ 9 

Οαὐ οὗ 186 ἐοτίγ-ΐουν ρίδοθβ ἴῃ ἡ βίοι ὑμπαῦ ραυίοῖρ]8 οοσυτβ 1ὼ {86 

Ἡδρτον ΒΙΡΙ6, 10 ῖβ πονβοτο ἀρρ!!οα το (Π6 Μρββῖδῃ. [0 18. οἴθῃ 

τορίοα! ]ν ἀρρ]οἀ ἰο (ἀοά 88 τϑἀθοπαϊπρ' πα ἀθ] νοσῖηρ; τΘἢ ἔχοι {86 

βοηᾶαρε οὗ Ἐργρὺ, ἔτοιαι. (μ6 Βαρυ]οη ἰδ 6χ1]16, ὅσο. (Εἰχοά, 11. 6. ; 

158. χἰηϊ. 1.; Ῥεαὶ. ονὶ. 10.) ; θὰ 10 18 ποέ σποθ Θιῃρ] ΟΥ̓ 84 88 8ῃ δριἐμϑὺ 

οὔ [6 Μεββίαῃ. Τῇ πιραπίπρ' αἰἰτϊθαϊοα Ὀγ Πζτ. 5ταα ἴο ὑμ8 ποταβ 

ὨΝΡ᾽ ἼΒΩ ὃν, νἱζ. ἢ6 8μαϊϊ αγῖδ6 ἴῃ ἐγτμπιρῖι οὐον ἐὖι6 τιιἵηι8 9} πιογίαἰ τέῳ, 15 

ππδαϊπουβοα δπᾶ θυγτομθοιβ. “δ 58818}} αὐῖβθ ροπ ὑπὸ ἀπδί,᾽" 1. 6. λ6 

)αἴϊ ἀρρθαν αὔεν' Γαπὶ ἀθαά, οΥ Ἰἰύογα ΠΥ ἀυῖβο ον θοῦ [Π6 ΡΎΑΥΘ, Τη πκ8 

ΤΩΔΠΠΘΙ, [εἷ5 γϑυβίομ, συθη ἤγοηι τὴ ὀοάψ, 158 Ἰποοχγθοῦ, 

ΟἸΗΑΡ. ΧΗ], 

ΟΝ ὙΠῈ ΒΟΟΕ ΟΕ ῬΒΑΙ,Μ 5. 

ΤῊΒ ροποιαῖ {16 οὐ 811 16 Ῥβαϊπιβ ἵπ {μ6 Ηδῦτον τοχὺ ἴα ὉΡΠΝ, 
βοπφβ ΟΓ ργαΐδο, Ὀθοδαδβα (ΠΘΥ α0θ οσοαρὶοα τι {Π|6 ᾿γαίβοβ οἵ αοά. 
Αὐ [88 δοποϊαδίοη οὗἨ {16 Τλανιαῖϊο Ῥβαίτηβ, {πὸ θριίποὶ ΓΉΡΒΙ,, ργαψθ78, 

15 Δρρ 6 ἰο {μϑῖὰ σβϑῆθυα!!γ. {Ῥ 58]. ᾿χχ!. 20.) ΤῊ οοἸ]]θοίίοη 15 βίγ]θα 
Ὀγ {π6 ΒΔΌΡΙΏΒ ΠΩ ἽΡΡ, ΘΠ ΟΥ ΤῸ ἼΒΌ, ὀοοῖ 9.6, ἔψηιπβ8. ἴ[ὶΐτπὰ [86 

Βοιδη οαϊίίοι οὗ {πὸ ΠΧ Χ., ἰακοα ἔγουα τῇ ὐοάοθχ Ν᾽ αἰϊοδητβ, ὑΠ18 

Ῥοοῖκ 18 πιο ὶυ βιγ]οά ψαλμοί, Τεαΐπιδ ; Ῥαΐ ἴῃ {16 ΑἸοχαπάνίδῃ ΜΆ. 
10 ἰβ δι 164 ψαλτήριον μετ’ ὠδαῖς, ἐμ6 Τδαϊίεγ' εὐἱέϊ οὐδ5 ΟΥ Ἀψηιηδ. 
ΤΏΉΘΥΘ ἰδ ΠῸ ροοα Τράβοη ἴῸ {πη κῖηρ {πα 1ῃ6 πᾶτὴθ "312, ΟΠ06 
οὐίαϊηοᾶ δ8 {π6 1116 Ἰηβίθδα οὗ {π6 ργϑβθμὺ Ὁ 2ΠΠ, ἃ8 ἃ τιου ἴῃ Κ ͵ ΟΒ 

Ογοϊορεάᾶϊα ἱπιασίπθβι, Ὑ86 ὈΟΟΪ 18 ἃ οοἸ]θοίίοι οὗ ἃ Βυπάτρα ἀπά 
ΠΕ Ῥοβπιβ οὗ ἀπϑασαὶ Ἰϑηρίῃ, ἔσομαι ὑνγο σϑῦβθϑ, {πὸ {π6 Βαπάτοα ἀπα 
βθυθῃίθθῃίῃ, ἰο ΠΑ ὑνγο μαπᾶτγοθα, 848 {π6 Βυπαγοα δηα πἰπϑίθθπίῃ. 
Τί ἴβ ἀἰνι 464 ἱπίο ἔνα Βοοῖκβ, --ἴπ ἱταϊξαίίομ, 85 βοσαθ ἐμιηΐς, οἵ {π6 Ῥϑῃ- 
ἰαίθποι,--- τ ΒΙΟΒ. 8706 τηϑικοα ὈΥ ἀοχοϊορίθα δὖ {πΠ6 οἷοβε. 7Τμ8 ἢγχβί 
ὍοοΙϊκ, ὙΠῸξΣ ἼΒΡ, Θοιαρυῖβθβ Ῥβ8]. 1.---- ]1, ἀπά οομοϊαᾶθβ ἐπ : “ ΒΙ]6ββοα 
ΜῈ {μ6 Τιοτά Οοἄ οἵ Ιβγᾷβὶ ἔγομαυ. ϑυθυϊαβίάμισ ἴο ϑυθυϊαϑίίησ. ἄτηθῃ 
πα Ατηθη." (111. 18.) ὙῊῈΘ βϑοοπᾷ Ὀοοκ, "3 ἼΒΡ, ποῖ 68. Ῥβα]. ΧΠ], 

1 ΘΑ 8 βου ρίαχο ΤΟΒΕΙΠΊΟΠΥ͂ (ο {Π6 ΜΘΒΒΙ Δ}, γο]. 1, Ρ. (86. 
2 ΤρΙὰ. 3. ΤΟΙά. ὑ. 187. 
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---Ἰχχῖ., δηᾶ οπᾶβ τὴ μ6 ποταβ, “ Β]οββοα 6 {π6 Τωογτὰ (οἂ οἵ 
Τογδοῖ, 80 οπὶυ ἀοϑίμ ποπάτουβ {πῖπρβ. ἀπά Ὀ]6ββθα 06 ἢἰβ ο]οτίοιιβ 
ὭΒΤΩΘ ῸΓ δυοῦ: δηᾷ 1οὺ {πΠ6 σψβο]6 θα μὲ Π]16α ἢ Ὠ15. οἹογυ. 
Ατρθὴ πᾶ Ατηθη. ΤῊΘ Ῥυαύεῖβ οὗ ᾿λαν!α {8μ6 βοπ οὔ «6556 δὺῖθ δπα 64, 
(Ιἰχχῖ!. 18---920.) Ιὐ 15 δβαυγά ἰο γϑραγα {18 ὑΣ1ἢ} ΒΊΒΠΟΡ ΗΟΥΒΙΘΥ͂ ἃ 8 
ἘΠ6 οἷοβα οὔ πὸ 72πᾷ Ῥρβαΐτω, πᾶ πού οἵ ἃ ἀϊνιβίοῃ οὗἩ [86 ψο]6 ὈοοΚ. 

ἯΖὁ τοΐβίαϊκοβ (86 πιθϑπΐηρ' αἰτοσθίμου θη μ6 υιίθβ, “ς ΤῊΘ 5686 18, 
ἔμαι Πανὶ {μ6 βοὴ οὗ “6586 μδα ποίβίπρ [0 ὈΓΔῪ [ῸΓ, οὐ ἴο ΜΊΒΗ, 

θογοπᾶ {86 ρτοαὺ {πΐἰηρθ ἀθβου θα πὶ {118 ῥβαίτω. Νοίμιῃηρ θδῃ δ6 
τηόγα δηϊτηδίοθα ὑμδῃ {Π15 Θοποϊ βίου. Ηνῖηρ' ἀθβουι θα [Π6 Ὀ]ΘΒΒΙηρΒ 
οὗ Μεββίϑδηβ τϑῖρῃ 6 61085688 [86 ὑγ 8016 υῖ τα {Π18 ταϑρτΠοθηῦ ἀΟΧΟΙΪΟΡΎ,ἢ 
ὅζο. ὅτο ῖ Θθοἢ νον οὗ [86 ἀΟΧΟΙΟΡῪ 15 ψΠΟ]]Υ Ἰπθογγθοῦ, Ὀθβ: 465 Ὀθίηρ; 

οοπηθοίοα τὴ ἀπ ΘΥγόμ οι ᾿η εγργοίδθίοη οὐ {86 ῥβαίτα 1056}. Τὴθ 

{τα ὈΟΟΪ,, ον ἼΒΌ, διαθσδοοβ Βα πιθ χχΊ].---ἰχχχῖχ. δπα ὑθυτηηδϑίθϑ 

ἴμπ8: “ΒΙ]οββθα μὲ μ6ὸ Ἰωογᾶ ἔου θνϑύιωοτθ απηθη δηά ἀτηθη. 

(ἰχχχῖχ. ὅ2.)ὺ ΤῊ Τουστίῃ Ῥοοῖκ, "3 ἼΒΡ, Ἰποίυ485. ῬΒαΙπὶ8 ΧΟ.-- -ΟΥἹ., 
Θοποϊ αϊπρ τὰ ἢ {μ6 ἀοχοίοσυ, “ ΒΙΘβββᾶ μ6 {π6 1ιοσὰ (σά οἵἉ [8γ86], 
ἔγοιι ουθυϊαβίϊηρ ἰο ϑυθυϊδβίϊησ; δἀπᾶ Ἰοὺ 811 {π6 Ῥθορὶβ 847, Ατηβῃ. 
Ῥχαῖβθ γα {86 [μοτᾷ." (ον!. 48.) ΤῊ ἅδι. ὈΟΟΚ, ὉΠ ἼΒΡ, οχίθῃδβ 
ἔγτοτα Ῥβάαΐτη οὐἹῖ. ἰο οἷ., ὑϑυταϊπδίίπρ τ, “Κ Ῥυαῖβα γα 1186 [μοτγὰ." 
ΤῊ ἀἰν βίοι ἱπίο ἄν βοΌ ΚΒ 15 οὗ ρσγϑαῦ δια αἱῦν, Ὀθίηρ' τϑοορηϊβοα 

ἴθ [86 βαρίαδρίην ψοιβῖοθ. Βαυῦ ψμαΐθυθ Ῥαυ  οη8 πᾶν Ὀθθὴ 
τηδᾶθ ἴῃ {πὴ6 ΤΟΙ] οοίΐοπ, [Ὁ οοπδειαϊοα θαῦ οπα ὈοοΪκ ἴῃ [Ὧ6 ΟἝΠΟῊ : 

ΜΏθποα Ῥαίο ἴῃ Αοίβ 1. 20. αυοίαβ 10 88 ἐδό δοοῖ 9} ϑαΐπιβ ; δια 1 15. 

ΘΟΘΟΓΔΙΡῚΥ δπυτλογαῦθα ἃ5 ἃ Β᾽ῃρ16 ὈΟΟΙΚ ἴῃ 811 οαἰαίοραοβ οἵ 1π6 ΟἹά 
Τοβίαιηθηῦ ϑουιρύαγθ8. 

Ταϊι]α ναῖαθ αὐίβομοα ἰο {815 ἄνϑ- Ὁ]4 ἀϊνίϑίοθ. Αποῦμου οἰ ββιῆοδ- 

ἰΐοῃ ταῖρι 86 πιοῦθ αβϑῦμ], 18 10 σσογθ Ὀαβθᾶ οἱ ἰπύθγηδὶ ομαγϑοῦοι", ΟΥ̓ 
δυθῃ ὁπ δχίθσῃδὶι ἔοσα. Βυῦί Ὁ 15 ἀ που] το οὐίαϊπ ἃ σοοά ῬΥΠΟΙΡ]6 

οὗ οἰαϑβϑι βοαίΐϊοη. Τδ6 οοπίθηξβ 816 80 νδιϊθᾶ, {886 ὑγϑηβιθ 5. ἔΤΌΙΩ 

9Π6 τηϑὲποᾶ ἰο Δποίμου 80 βυδάθῃ, {π6 ομδηροβθ οἱ [8] ηρ' ἀπ ΘΧΡΥΘ8- 

βίοι 80 σαρία, {πᾶῦ {86 ἀἰδγθηῦ ροθπαβ οδῃηποῦ Ὧθ Βυι οὔ]ν οἰδββι ἢ θα, 
6 ΥΥ̓ οἰΐθ δυγδηρθβ {πθιὰ ἐδ 8: --- 

1. Ηγπιηβ ἰπ ῥτγαῖβα οἵ αοᾶ; (α) 48 (οἂ οὗ παίατθ πᾶ οἵ πιδῃ, 
νἱ. οὖν. οχ]ν.; (Ὁ) δβ αοᾶ οὗ πδίασθ ἀπά πδίϊοπαὶ (ἀοά, χὶχ. χχῖχ. 

χχχῆ. ἴχν, χοῖϊ. ὀχχχυ. οχχχυΐὶ. οχχχῖχ. οΧ] νη. ; (6) 88 πϑίϊοηδὶ (ἀοά, 

χΙνὶϊ, ἰχυΐ. ἰχντ. Ιχχυ.; (4) δβ βανίουῦῃ δῃᾶ ἔπἸθηα, οὗ Ιβύδ6ὶ. χὶνὶ. 

ΧΙ. Ιχχυἱ. ἢ οὐ ᾿πάινιἅπα]5, χυ 111. Χχχ. ΟΧΧΧΥΊΙΙ. 

2, Ναίίζομδι Ῥβαϊπιβ, τοίδυσίηρ ἰο δποῖθην πδῦϊομδὶ ᾿ἰβίουυ, πα {πο 

ῬΘΟρΙΘ᾽Β τοϊαίϊοπ ἰο «δμονδῖι, ᾿χχυἹ]. ον. οὐ. οχῖν. 

8. Ῥρραΐπιβ οὔ Ζίοῃ. δπᾶ οὗ ἰμθ ὑθιῆρὶθ, χν. χχῖν. ἰχυἹ]. ᾿ΙΧΧΧΙ. 

Ιχχχν!. ΟΧΧχῖ. ΟΧΧΧῖν. ΟΧΧΧΥ. 
4. Ῥβα]πιβ γοϊδίϊπρ' ἰο {π6 Κίηρ', 11. Χχ. Χχὶ. χ]ν. ἸΧΧΊ]. ΣΧ. 

δ. Ῥβαίτηβ οοῃίαϊηῖμρ' Ἐμ6 Βαρρ!ϊοδίλομβ δηα οοταρ  αἰπίβ οὗ (86 Ρἱουϑ 

ἀἰβίτθβδβθα. (α) Ῥαιβομαῖ, υἱῖ. χὶ, χχὶ!, ἷν. 1ν]. οἷχ. (ὁ) Ναίϊομαὶ, 

α]ν. ᾿χχῖν. ἰχχῖχ. Ιχχκ. Ἅχχχυῖ. (6) Ῥοϑυβομαὶ ἀπᾶ παίοηδί οοπι 1 η66, 

ἸΙχῖχ. ᾿ἰχχυϊ. οἱ. (4) Βοῆθοϊοπβ οὐ [π6 ψ]οκβάμπθββ οὗ {86 γγ01]4, χ. 

1 Οὐρὶ ποίθϑ ἀροι {86 ῬΡ54]π|8, ποΐθ οὴ νϑῦβο 20. οὗ Ἰχχῖ!. 

ΨΟΙ,. 11. 98Β 
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χ, χῖν. χχχυὶ. (6) Πιάδοίῖο Ῥβαΐπὶβ οα ἐμ τοι οηβ οὗἁ 118, 
ΧΧΧΥΪΙ. χίχ. ἰΙχχῆ. (9) Τπαμκερίνιηρ ἴοσ ἀοίινεγαμοθ, χχχίν. χ]. 

6. Βεϊρίουβ δπᾷ ταοσὰὶ Ῥβαίτηβ. (α) Οἀδβ ἰο “ϑβονδῖ, χὸ. ὀχχχίῖχ. 
(6) Ἐχργθββίοῃβ οὗ σϑὶ]ρίουβ οομνϊοοη, μΟρθ, οομβάθηοθ, ὅζο, Χ χη]. 
χοῖ. οχχῖ. οχχυῖ. ΟΧχυμ. (6) Πονοϊοριηθηῦ οἵ το] ]ρΊουΒ. ΟΥ̓ ταογὰ] 
14668, 1, οχχχῖ, (4) Ῥοθῖαβ οοπίαϊηϊπρ' τορίουβ ἀοοίχηθ, ΧΧΧΊΙ, 1. 
(6) Ῥτονοῦὺβ ἴῃ 8} δἰρμδοίϊοαὶ Β6Υ168, ΟΣΊΧ.ἢ 
ΤῊ 5 ἀϊνβίοι, ἐουπαρα οα {μ6 παύαγο οὗ ὑμθὶνῦ σοῃύθηΐβ, 15 ὕο0 Θοτὰ- 

Ῥίοχ δῃᾶ ταϊπαίΐα ἴοσ ῥγϑοῦϊοαὶ ρα ΡΟΒΘΒ. 
Τα τοίου ἴο {π6 ἄδρτοα οὗ ἱπβριγίίομ ἀπ τηοᾶθ ἴῃ  Β]οἷ ἘΠ6Υ͂ 816 

ΘΧΡτοββθᾶ, μ6 ἀϊνι4θβ ὑβ6πὶ ᾿ἰπίο Ἀγτὴηβ πα Οοἄθβ, ῬΟθπΊβ, Θἰ θρΊθ8, 
ἀϊάδοῖδο ροθπιβ.2 ὙΠοΟΙυοΚ᾽ 18. ἱποϊπθα ἰο ἀϊνιάθ. ὑμθηὶ δοοοσαϊηρ [0 
[86 βυθ)]θού-πιαίίοσ, ᾿αὔο ΒΟΠΡΒ οὗ ργδί86, οἵ ὑπδηδρινίηρ, οὗἉ οοταρ]αϊηῦ, 
διηα οὗ ᾿ηδ σοί η. 

Α δοίον οἰ δββ δ οη, 88 γ76}1 88 ἃ ΒΡ 16Γ ΟΠ6, 15 Του πα θα οα ἐμ 68 
ἰοῃβ οὗ ρίουβ ἔβα] ηρ ὀχργθββϑᾶ, δοοογαϊηρ ἰὸ ΒΟ 811} τᾶν θ6 ραῦ 
ἴαΐο [Πγθα ἀν βίοηβ. 1. Ῥβαίτηβ οὗ ργϑῖβα δπα ὑμδηϊεβοϊνιπρ,, 88. ν1[, 
χυΐ. χῖχ. χχῖμ!. χχῖχ. ὅθ. 2. Ῥβαίηβ θυργϑϑβίπρ' οοταρίαϊηὐ ἀπά Ρ6- 
Πἰΐθηο6 ΟἹ ΒΒ η685 οὗ Βρῖ τ], 88 111.---ονὶ. ἄορ. 8. Πιαδούϊο ῬΒΔΙΤΩΒ, 88 1. 
χῖν. χυ. χχχὶ!. χχχυνῆ. ὅθ. Τθθδα [ᾳγθ8 Κἰπαβ ἀῦῖβθ ἔτοτα ἀἰἴογθηΐ 
ἴοπθ8 οὗἉ ἔβοϊϊηρ ---- [Π6 Ἰογουβ, 584, δηα οαἰτα. 
Βούνθῃ [86 Ηθῦτον οτῖρῖπαὶ δπα {π6 ατθοῖκ δπα ψυϊρσαίθ γϑυβῖοη5 

ἴμουθ 18 ΒΟοὴ6 αἰ γ υβυ ἴὰ {86 ἀγτδησοιιθηῦὺ ἃηα ἀϊδισιραίΐιδουι οἵἨ {86 
Ῥραϊηβ. ΤΠ [Ὁ] ονηρ' [4016 111 βου ὑπ6 γαυ] 1 0}8 : ---- 

ἩΒΒΒΕ ΤΈΧΤ. ΧΧ. ἀν Ὑυτα. 
ῬΡΘαΙ 5 1χ. 8η χ, ῬΒΔΙΙΩ ἱκ 

ΧἸ.---ΟΧῊ] ΣΧ. --- 0Χ1] 
οχίν. ἃ οχΧ. ΟΧΙΪ. 

ΟΧΙΤΙ. δ ΟΧΊ]ΥἱΙ, 
ΟΙΣ, (ΔΡοοΎΡ 81). 

ΟΧΙΝΙ. 
ΟΧΙΥ ]]. ----.Ο], 

Ω νά ξ 3 [] 

ει εε .ι Π ὃ ͵ , Π . 1 

Φ . ἤ, πὸ 3 . ἢ Εἰ ΦὉ [2 «4 

Ἡδῦτον Μ 55. αἷβο ργθβϑῃῦ βοῖὴθ αἰνουθιῦυ τη {86 αἸδίσδαύοι οὗὨ [86 
Ῥβαϊγιβ. ΤἬυβ [86 42η4 «πᾷ 4ϑτά δγὸ Ἰοϊπθα ἱορϑίμον 88 Οὴη6 ΘΟΙΏΡΟΒΙ- 
ἴοι ἴῃ ἐγύγτβονυθη οοάϊοοβ οἵ Κ δῃηπιοοῦϊ δηᾶ 1)6 Ῥμοβϑὶ. ΤῊϊ5 ἀύγδηρο- 
τηθηῦ 15 δἀορίοα ὈΥ̓͂ ΒΘΥΘΙΆΪ ΟΥ̓Γ108, 88 Ἐσγαὶᾶ, 1)6 ὙΥ οεἴΐα, οι 
ΤιοΠρΈΎΚο, δοιαπλοῦ, ἃπα ΟἸΒΏΔΆΒΘΗ ; Ὑγ8118 ΟΥΒΘΥΒ το]θοῦ 10, ἃ5. Πρηρβ- 
Τθηθοτρ δηᾷ Κι]. Υο μᾶγϑ 11{{16 ᾿ϑϑιίαύϊοη 1η δάορύϊπρ {Ππ6 ἔΌΤΤΔΟΥ 
ΟΡΙπΐοη ; 88 Ὀοίῃ Ῥβδίτηβ ἔοστη οπα οομηροβιύίοι οὗὁἨ ὑδγθθ βίβῃζαβ. 
Ἡμρδίθηθοτρ᾿ Β γϑαβοη8 ἴον Καθρίπρ μοὶ ἀραγύ ἅτ ἔαγ-ἰϑἰομοα δηᾶ 
αὐ ο14].4 Τα 11 τϑηποῦ, {π6 πΙπ ἢ δηά ἐσ η 8.6, ΔΌΟ (ῃ6 ΘΧΘΡ]6 
οὗ [86 1 Χ Χ. «πᾷ γ᾽ υϊραίο, ρΡ]δορα τοροίμου ΟΥ̓ ΒΟΠῚΘ ΟΥΓΙΟΒ ἃ8. ΟὯΘ 
Ῥοθι. ΤΗ6 ρυοιπᾶβθ [ὉΓ 80 ἀοϊπρ' ἃγ6 Ὑ78}} βίαίβα Ὁ Ηυρίο!4 5, ἀπᾶ 
806 αυϊΐο βα ϑίδοίογυ. 

ΤῊ6 190} 15 αἰϊνιἀοα ᾿πίο ἔνγο ὈΥ̓͂ Βα τ] οὐ ϊο8, ν1Ζ. Ἰηΐο ΨΘΥΒΘΒ 
ο. -ἴ. αὐπὰ 8--1ὅ. Τμα παίατο οὗὨ {86 οοπίθηΐβ δπᾶ οὐμοὺ οἰτοῦτα- 
βίδῃοοθ υΒ ΠὙ {μ18 νον. ὙΤΒ6 Ἰαϑὺ [41 ἔουπιβ ἃ οομηρ]οίθ, ᾿πᾶάθ- 

1. (Οτατηθηΐδυ ποῦου ἄϊο Ῥβαίγαθῃ, ἘΠ πἰοἰτππρ, Ὁ. 8. 41 οαϊῖοη, 
2 Ἑπηϊοϊύπηρ,, Ῥ. 401. 8. (οιμτθηΐδζ, ἃ. 8. Μ΄. ἘΠΗ]οἰπηρ, Ῥ. ΣΧΥ͂. 
4 (ΟΙΩΤΩΘΏΪΑΥ ὍΘΙ ἀϊα Ῥβδίγηρῃ, γ0], 11. ἢ. 851. 6ἷ δ6ᾳῃ. 
5. Ὁΐῖο Ρβαίτῃθῃ, γοἱ. 1, Ρῃ. 168, 169. 
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Ῥαοπαάοθηῦ οομηροβί ΐοη οὐ 1{86][, ἃ πα 15 οὔ ἰδίου οὐἱϑῖη {μ8ῃ {86 βγοί.} Τπ 
11|Κ6 τϑηποῦ Εὐπν 814, Θομητηθῖ, 8η6α ΟἸββδαβοη βαραγαΐα ἰῃ6 241} 1ηΐο 
πο ἀἰϊβποι οοιμροβιοηβ. Βα ΔΙ Πουρὶι {86 ρατίβ ἀο ποὺ ἄρυθθ 
Ὑγ76}1 ἰορϑίμοσ, {μου ἈΡρθαΥΒ ἴο 8 πὸ γα γϑᾶβοη ἴου ρα πρ; {μΘγὰ 
ΔΕΌΠαΘΓ, 
ΥΠῈ {16 δχοθρίίομι οὐ {μ|γίγ- ουγ, νἱΖ. 1. 11. Χ, ΧΧΧΙ͂Ι. ΧΙ], ᾿ΙΧχὶ, 

χοῖ. ΧχοΙ],.---- χουν. χοῖχ. οἷν. τον. ΟΧΙ.---ΟΧΙΣχ. ΟΧΧΧΥ.---ΟΧΧΧΥΤ. ΟΧΙῚ, 
-- οἷ., 681164 ἴῃ {μ6 Ταϊπιυᾷ ογρλαπ ῬΡΒδΙτη8, 811 ἤᾶνθ βῃοΥ Υ ΟΥ̓ ἸΟΠΡῸΥ 
Ἰπβουϊρ ζοπΒ οὗ {116856. Τὸ βαθ {10168 στοαὺ ΟὐΒοΓΙΥ Ὀθοπρθ. ΤΠΘΥ 
τοίου ἰο {86 Ῥοϑῖὰ 1086], Θμαγδοίθσβίηρ Ρουθ ρ5. 105 πδίθτα ; ἃ Πα ΔΘ 
Βοιηθίαθθ δοοοιηρδηϊθα ΕΥ̓ (86 πάπα οὗ {πμ6 δαϊμου ἀπά {{π Ὠἰβίουϊοαὶ 
οσοεδβίοῃ οὗ {π6 οοτηροβιθίοθ. βϑοιιθύϊπλθβ ΠΟΥ Θομπβιβὺ ΠΔΘΥΘΙΥ οὗἨ {86 
δα ΠΟΥ Ὲ ἤϑηθ. ΟΥ̓ΠΘΥΒ 8.6 τ 8108] ΟΥ̓ΠΠΠΤΡΊΘΆ] πού Ο 68. 
., Μϊσηπιου, βοησ οὐ ροόπι, τὶ ῃ ἃ ταυιβῖοα! ϑοοοταρδιηθηύ. ΤῊ] 

ΟΣ 15 ργθῆχοα ἴο τϑπΥ Ῥβαίσηβ, μαΐ βϑἄομι 8]0Π6 ἃ5 ἴὴ χοϑ!. [}ἢ 
6, ἴῦ 18 οοπποοίοα ψ ὴᾺ ΠΡ, 707 ἐπαπᾷδ; ἴῃ χοῖϊ. 10 15 )οϊπϑᾶ τι [μ8 
οδ]θοῦ οὗ {π6 ῬῬΒα]η. 
Ὁ, λέγ, δ0Ή 9 ΟΥ̓́Θαἶθ, ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙ]γ απϊ ρα ἰο [μ6 ργυθοθαϊῃρ' ἰθυπη, ἃ 8 

ἴῃ χοῖϊ,, Ῥϑυαρ5 Ῥἱθομπαβύοα! γ, [ἷ|π χὶν. οοοῦτβ Τὴ) Ὑν, δοηφ Οὗ 
ἴουο8 ΟΥ̓́Ϊουοζτι655, 1. 6. α Ἰουοῖψ ϑδοη5. ΟἸἾΒΘΥΒ Ἰπίοσργοῦ α δοηφ ἢ ἰοῦυε, 
ΜΒΙΟΒ 18. 1688 ΠΠκοῖν, θϑοδῦβο ὑμ6 δἀ]θοϊζνθ ἴπ ἴπ6 ἔδιλϊηῖπθ Ρ] γα] 
ΒΘΘΒ (0 Β6 πβρᾷ ἴον ἃ βυλδβίαμ᾽ῖνο. ν ε ἄο ποὺ ἄρστθ σι Ηοηρ- 
βίθηβθογσ, ἐμὰῦ {μ6 ττοτὰβ “' οδῃ ΟΥ̓ 6 τοπᾶογοα᾽" ἃ βοὴρ οὗ {Ππ0 
Ῥδ]ονϑᾶ ομβϑβ, τηθαπΐπρ' {π6 1168 οὐ Κίπρ Ἐ ἀδαρἢ 6 Υ8 τη ]οπθα 1η {Π6 
οοπίοχυ Τῇ βϑῆιθ {{|16ὸ ργϑῆχϑα {ο γρυοη, 'ἰπ ῬΒα]ταβ οχχ.--- 
οχχχῖν., 15 ὑγαῃβαὐθᾶ ἴῃ [86 δῦ μουιβοα νϑυβίοη ἃ 80η9 0} ἀθφγθθ5. ἴτι 

οχχὶ. 1Ὁ 18 ΠλΡΗθΟ ἰηρίεαᾷ οὐὁἨ Γρθπ, ὙΒαῦ [Π|6 ταθδηΐησ οὗἨ {86 
ΡΒΙαΒ6 ἴβ, 15. ααἰέθ ἀποοιίαίῃ. Τὴ6 τϑπάουϊηρθ οἵ {π6 ΤΙ ΧῸΧ, ἀπ 
γαυϊραία {πγον πὸ Ἰἰρμῦ ἀροὰ 10: δὴ τῶν ἀναβαθμῶν, εαπέϊοιγη 
φγαάμηι. ῬαΥμαρβ ΓΠῸΥ τοῖο ἰο {Πμ6 ορίπίοῃ οὗἉ {Π8 618 {παῦ {6 
Ῥβαϊτηβ 'π αυθβίίοῃ Μ6͵6 βαπρ ΠΡΟ ἐπ6 βἔζθθῃ βύθρϑ τ ποἢ 18 ἴο 

188 πολ οουχὺ ἴῃ (86 ἐδιαρὶθ; Ῥαὺ {818 15 πύθῃ ]8. ΟἸἾΠΘΥΒ 

ΒΆΡΡοΟΒΘ {μαῦ μον ψοτο ρίϊστίπι-δοησ8 οα {16 [618 ομαπίθα οἢ. 

[8.61 ΠουγΠ Υ8 ἴο {88 γϑαυῖγ [ϑαβίβ αἱ  ϑυυβαίθμι. “ ΤῊ18 βχρίδηδίιοῃ,; 

ΒαΥ8Β Ηηρβίθηθοῦρ,, “18. ἀπάοιδίθα!νγ (μ6 οοντθοῦ ὁπ." Τ6 οοη- 
ἰδηίθ, Βούγανοσ, ἄἀο ποὺ βυρροτέ 16. ΟΥ̓Π6ΙΒ δραῖῃ ἰμῖπὶς ὑπῶΐ Π6Ὺ 

γγ6Γ6 δοηφε ΟΡ, γοέμγη ἔγοτα [86 οαρ ἀνε ἴο 1μ6 ΗοΙγ Τμαπα. ΦΒαῦ {Π|8 
ἰβ Βα Δ! ν ἀπδαϊθ 6 ἰο 1π6 τρίτου οὗ βδοαθ. Τυυΐθοῦ ἀπαἀθγβίοοα [86 

ΘΧΡ βίου 85 βρη γίπρ' δὲ οἱδναίίοη. οὗ (μ6 γοΐοθ, οὗ {π6 Κϑυ, ὅζο. 
Βαὺ {πὲ 18 χαϊξα Ἰτργοόθαῦῖθ. Αοοογάίπρ' ἰο (ἰοβθηϊαβὅ, τὺ ἀθποίθβ {Π6 
σΥΔάΌΆΠν ργορτοδδῖνο τυγίμτω οὐ ἐπουρμῦ ρθουν ἴο {μ686 Ἐ᾿βα τη8, ἃ 
ῬΒγᾶ56 Οἵ᾽ οἷαι ἴῃ 0η6 βϑῃηΐθῃοθ Ὀϑίηρ' τορθαϊϑα ἴῃ {86 ποχύ σι ἀπ 
αὐά ποι, Τοσπαΐηρ ἃ Κἰπᾶ οὗἨ οἴτηαχ οὐ ῥγορτθββίοῃ μοί ἴῃ {π6 ᾶθαβ 
Δα ἰΘΥΤῺ8 ; ῸΣ ΘΧΘΙΏΡΙΘ : 

1.111} Ρ ταΐηθ 6Υ65 ἰο {86 8118 
τότ ΏΘΠηΟΘ οοπιοίΐ πὶν ἢεῖρ. 

2, Μν λεῖρ οοπιοίϊ, ἔγοτα “ Θουϑῖ, 
ΤῊ6 Οτραίου οὗ θαυ δηᾶ οαγῃ. 

Δ 690 Ἡπρ[ο]4, ῬΡ. 405, 406. 2 Ομ η ΔΓ, 11. 8. Ὑγ7. 11. Ρ. 408. 
8. ΑἸΠροη. 1ὐτογϑῖ, Ζοίϊιηρ, 1812, Νο, 205. ἐπὶ 
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740 Ζηϊγοάμοίίοῃ ἐο {.6 ΟΙά Τερίαπιοηΐξ. 

8. Ηδ ὙΠ| ποῖ βυβον των ἴοοῦ ἴο Ὀ6 τηονθᾶ ; 
ΤῊΣ Κοορον δἰμηιδεγβ ποῖ, 

4. Β6Πο]ᾶ, ποῖ ἢ Υ δἰιώπδογα ΠΟΥ 5166 08 
ΤὮο ΚΚεερον οὗἁ Ἰβγϑοὶ. 

5. “εβουαῖι ἰΒ (ἈΥ εορεν; 
«]εμουαῖι, [ΠΥ 586, 18 ου (ΠΥ τρί Βι8πηᾶ, 

6. . 4 φΦ φΦ - . 

ἤ. Φεμονδα ἄδορς [866 ἔτοτα 81] 11], 
Κοορβ τΏΥ βου], 

8. δεμονυδα ἀδορ8 (μῖπ6 οαἰροίπρ' δΔηᾶ ἱποομλίηρ᾽ 
Ἔτοσα Ὠρηροίουτῃ οὐθὰ ΤῸΣ ΘΥΟΓ. 

Βα 1Ὁ 18 ᾿πῃροββίθ]6 ἰο ἀϊβοονθι {818 ῬΘΟΌΠΑΥΙΥ ἴπ ὑμοτὰ 811; Ψ 116 
10 Πα ΘΠΕΥ ἈΡΡΘΆΓΒ ἴῃ οὐμοτβ ποὺ ὈΘΙοηρίπρ' (0 {π6 ββίβεπ, Πθηρ- 

βίβηθονρ; ἱπάαΐροβ ἴὰ δὲ ἱπρθηΐοαβ ΒΥροίμαβίβ ἔου [88 ρύγροβθ οἱ 

τοίαἰηΐηρ' ἐΠ6 ραπαΐηθποϑβ οὐ {π6 {1|168, ἀπά {π6 ο]4 δχρίδηδίϊοπ οἵ 

»ἱσγϊπιςβοησβ. ΤὨΘΒΥΔΌΘΒ ἃ5 ἴΟ0 οὗὨἨ [ῃθτὴ ἃτ6 δβουθθα ἴο θενὰ 

(οχχὶ!. οχχίν. ὀχχχί. 6ΧΧΧἹ11.), απ ὁπ6 {0 ϑοίοσηοῃ (ὉΧχυ].), Ἠ6 
ἀθοῖᾶθϑ ἐμπαῦ μεθ ᾿ ΓΘ βαπρ ὈΥ ἴπ6 ῬΘΟρΙΘ 85 ὑπὸ στϑηῦ ἊΡ ἴο 

Ζογαβαίθαι μοίογο {μ6 οαρνιγ, οοπθοίαχίηρ' {μὲ ΠΟΥ Ὑ6ΓΘ. τη866 

1π6 θαβὶβ οἵ ἃ ἡ βοῖβ βϑυῖθβ οὐ βυβίθτα ἀββίρῃηθα ἴον {86 ξϑυὴβ τ|86 δία 

188 τοίατη. ἢ ἰηϑρίσοθα πυροῦ δαᾷοα Δοοογάϊιρ!ν ὕθπ Ῥβαίπιβ οὐ [18 

ονῃ ἴῃ ἃ βἰπαιοα ἀπά ἀὐυλῆοῖα] παδπηθσ. 411 {818 Ἀγ Ρούο815 18 Ἠουαπρ; 

Ῥυν παργοθ8}} 16 οοπήθούατα τ᾿ ΒΊΟΝ μδ5 πούμϊπρ' ὑο σϑϑοιωτηθμα 1; οἡ 

{86 σομίγαγυ, 105 υ ΠΟΙΆ ΠΥ ἀθίθυμαῖτ 68 108 γϑ]Θο0ῃ. 
ΤῊ6 {018 ἀρϑίη οοπίαϊηβ {86 τηθτθ ἀθβιρμπαίίοη οὗ {μ6 δαϊμου, 88 

ΤΡ, ἴῃ Ῥβαΐπιβ χχνυ.---χχυπῖ, ΧΧΧΥ. ΧΧΧΥΙΙ. ο111, ΟΧΧΧΥΙΙ, ΟΧ]ῖν. δηὰ 

ποθ, ᾿χχιῖ, ; 8π δηποπποθηιθπῦ οὗ {ἐπ πτῖοῦ 1 {Π6 Ββύονιοαι 

οοοαβίοι, χχχῖν.; δὴ δρρθ]αϊίου οὗἨ ἰμ6 Ῥβαΐτὰ ἰορϑίμοῦ σιρι [16 

δαΐβον, Ἢ ἤθη, Ῥβαϊταθ χν. χχὶ!. Χχῖχ. ΟΣ]. Οχ 1. : ὙΠ ἽΠΡ, 

χχίν. οἱ, οχ.; ἢρμρ ἤοῃρ, 1. ᾿χχὶ, Ιχχῖχ. χχχῖ. ; ὙΠ) Ἢ ἽΡΠΡ, 
α Ῥραΐπι 07} ])λαυϊά ἕο ὀγίπφ ἰο γϑπιθηιδγαηοθ, ΧΧΧΥΉΗΙ. 2 ἘΠΕ, ὈΠ59, ΧΥ]. : 

Ἐν ΠΡΕΣ,, αν! Ιχχχνυΐ. : Προ τ ον ἈΣΣΙ ΠΡΘΠ, χοὶ ; ΠΡΠΗ, οχὶν. ; 

ΡΣ Ἢ, ΧΧΧΊΪ. ; ΡΠ πῃ, Ιχχῖν. Ιχχυἕ!., πα "ΝΠ Ἰρκ Ὁ ΟΣ, 

Ἰχχχῖχ.; ἪΡ ἡθ0 Ὅν, οὐἱη, ; ἢρν ὑοΠ9 Ὅν’, ᾿χχαχτ!.; ΠΡ 30 ὝΘΏΡ Ὑν, 
χῖνη!.: Ὑ 0 ΠῚΡ ϑῦ, Ιχχχυν; ΠΡ γιδυρα Ὑν, οχχῖϊ. οχχῖν. 

ἐχχχὶ. ὀχχχῆ ; ΠΡΟ ΓΤ ουα ὍΝ, ὀχχνῖ. : 7 ΠΙΒΠ ΠΞ2Π Ὑ ΠΟΓ, 
χχχ." ὙΠ τοραγὰ (ο Μη ϊολέαπι ἴῃ βοῖμθ οὐ {Π|688 ῥγϑίαίουυ ἀθβιρῃμδί 018, 
Ῥρα]. χνὶ. 1ν].--ἰχ., 10 88 Ὀθθη υπαογβίοοα 88 τβϑϑηιησ φοζάθη, 1. 6. 07 

»οοιιζαν ὁαοο θη ; ΟΥ̓ τογίξέοη ἐπ σοϊάφη οπαγαοσίοτϑ κα [886 ΜοΔΙ]αἰκαῦ 
οὔ [86 Αταρίαπβι ὙᾺΥ {86 Ῥβαίτηβ βοὸ ἀοδιρῃιαίθα ποι] μπᾶνα (818 
ἈΠῸ οἵ ἀἰβι ποϊομ τλοσα ὑπᾶπ οἴ 6γ8, 1Ὁ 18 ΠΩΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο βὰν. ΤΟΥ ἀο 

ποῦ τοουϊῦ 1ὖ ργθοι θυ. ΟἸΠΘΙΒ τηἰουργοὺ βομίρξμγοα ΟΥ θηφταυθά 

89 ΟἹ Βομθ πιοῃϊιπηδηίαὶ ἰαὈ1οῖ. Ηδποα (86 ΤΠ ΧΧ, τοπᾶρῦ στηλο- 

γραφία οτ εἰς στηλογραφίαν ; ἀιά {π6 Ὑυϊραίο, ἐϊξεϊὶ ἐπβογίρέϊο, ἐπ ἐϊξμἶὲ 
ἐπβογίρέϊοπθηι. ὙΠθυα 1 ποίίμρ 1ῃ {μοῖν οοπίθηβ ἀοιοσταϊπίπο' ποτὶ 
Θβρϑοῖδιν ἴο βιοἢ ἃ 86. ΟΥμογβ, ἀοει νίηρ' {π6 ποὰπὶ ἔγοτη ἃ ψϑτῸ ἐο ἤϊάέ, 
οἶνο τ [868 5δθη86 οἵ λίαάθη, Ἰα ἰπιδτϊηρ ΘΕ μον ἐμαῦ τ[μ6 Ῥβαίταβ ἴο πιο 

1 00 Πα ὙΥοὐο᾽Β ΟὐΟΤητ ΘΠ ΔΓ, τι. 8, 7. ἘΔΉ161, ΡΡ. ὅ60, 57. 
2 δοο Κοὶ}}5 Εϊη]οϊίπηρ, Ρ. 884. 



Οὐ ἐΐο Βοοΐ 9} δαΐπιξ. 14] 

10 1 ργοβχοᾷ σϑσο πυϊύθη ΟΥ̓ [αν] ἴῃ 6Σ1]16: ΟἹ", ἃ8 Ἡδηρβίθηθουρ. 
ΒΌΡΡΟΒΘβ, ἃ πιγβέετ ΟΥ 8εογεῖ, πα !οαίίηρ' (π6 ἀδρίμ οἵ ἀοοίτϊηαι! πὰ 
βρισῖσαα] ἱπωροτῦ ἴῃ {μ686. ΒδοΥ θα ΘΟ ΡΟΒΙΠ]0Πη8. ΤῊΘ οομῃθηΐβ 0 ποί 
ψατταὺὶ οἰἴμοῖ οὗ ἔμθβα Βυροίμοβθθ. Οὐθβϑθηῖαβ, [)6 Ὑ οἰίβ, δπᾶ οὐμιοὺβ 
δχρίαῖθ [μ6 ἰθύτω ΒΙΏΡΙΥ 85. α τογτη ὈΥ Ἰπίθυομδηρα οὗ 3 ψ] Ὁ, 80 

ἐπαῦ {μ6 ψοτὰ 15 δαυϊνα]οπὺ ἰο 283). ΤῊϊ8 γ᾽6 145 ἃ βυϊα 016 τηθαπίησ.. ᾿ 

Ὑεὺ Ηδηρβίθηρογρ πᾶ ΟἸβμαιβοη ομ]θοὺ τπαὺ (μ6 ἔνγο σγογβ 305 ἀπὰ 
ὯΠΞ 816 ἱπᾶδροπᾶθμπί τοοῖβ ΒΊΟΝ. ΠΘΥΘΥ ρᾶ58 πο 016 δποΐμου, δῃᾶ 
ἐπογοίοσθ {860 τοὐοοῦ {86 Ἰπηἰογργοίαϊμίοα. [0 15 (186 Ὀϑϑὺ {πα΄ μΒὰ8 Ὀ66Ὰ 

Ῥῥτοροβοᾶ. Ἡπρίθ! 4 σεοθηῦ ᾿Ἰηγθβέϊρίλοηβ μῶν ἐβΌνσα {110 Πρμΐ οη 
[86 νοτάὰ.] 
ὙΥῈ τορατὰ το Τερἠϊ]α]ι, συ 1 οἷ 4150 ἀρΡθαῦβ πὶ ὑνχο Ῥβδίτηβ στ 

ἴπ6 παι οὔ {π6 τπυϊζοσ, δηα πὶ ποῦὺ 10 ἴῃ ΧΟ... ΟΧΠ11.. 10 ΤηΘΔΠΒ »γαψεῦ"» 
»οθηι αὐάγο5εθα ἰο ἐδ6 ])εἰΐψ. Τὰ [μ6 1424 Ῥβαίτα 1Ὁ 15. 1π ἀρροβιίϊοπ 
σψ 7 Παϑεοτϊ. 

ΤΕ] ]Π]Παι, δοησ 97 Ῥγαΐδθ, 16 γυθῆπχοα ο]γ ἰο [μ6 1461. ΤῈ πογὰ 

νγᾶβ ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ τἰβθα ἴῃ ὦ ΤῈ Γ6 τοβίγιοῦθα 86η86, ὦ ἄψηιη; Ὀὰὺ γγ88 
αἰτοῦ γαταβ οχίθπᾶθα ἴο 81] βρ᾽ τἸῦ88] ΒΟΠΡΒ. 

Μαεοὶ!. Βοβιᾶβθθ οοουχγίηρ ἴῃ. ἸΏΒΟΥ 018, {818 ὑθῦτα ΔΡΡΘΔΓΒ ΟΠ06 
ἴῃ δ6 ἰοχί, Ῥβαὶ, σχὶν 8. ΤΟ Τ Χ Χ. {τδηβϑαία συνέσεως ΟΥ̓ εἶθ 

σύνεσιν (συνετῶς, Χ]ν 1. 8.):. {π6 Ὑ]ραία ἐπέοϊοοίι8 (ἐπ έοἰσοηξϊιΒ)» ΟΥ̓ 
αὐ ἑπίοϊοοίμηι (Ξαρίθηέογ, χ]νὶϊ. 8... ὙΠῸ Θοιπσιοπ' 1π θυρυθίβ!οη 18 
αἰἀαοίϊε ροθηι, ἔγοτα 23}, ἐο τπἰπἀοτϑέαπα ; Ὀυὺ [818 ἀ68: ποὺ δοοογὰ σι 
{μα παΐυτο οὗ 411 μ6 Ῥβαὶπιβ 80 ἀββιρῃμδαίθα, (ἀδβθηΐαβ- οσρ απ 1 8 
αἀϊάἀαοίϊος Ῥοθτα, 80 ἐμαῦ {1Π|18 Βρϑοῖδὶ νγοτὰ τγὰβ δένογιγαγαδ: ὑγαηβίθστθα [0 
οἶμον Κιἰπᾶβ οὐ οἄἂθβ2 Τα] ὃ οχρίαΐηβ 1ὖ ἃ δαί, γεοίορίίοιδ ροθηϊ, 

δαυϊναϊοηῦ το 3η6, ἐποοηίυτιδ, "ηἰδη6α, Τῦ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο 5 ταῦτθ ῬΥ 8016 

ἐπαὺ [6 ποὰπ νγὰβ ἃ βΌΠΘΥΔΙ ἰθυτα [ὉΓ ρόθηιὶ, ἃ8 ὕπ6 ΑὙδΡΪΟ “κα Ῥχτο- 

ῬΘΙ͂Υ βίαπᾶβ ἔου ἐπέοσθηίΐα, δι Αἰ θυ γᾶ [ῸΓ ροεδῖδ, ἘΡοοίβ. 616 [86 
φαφέδ, ἰραγΉ 1 τιθη ΟἹ {π6 δποϊθηΐ γον], ροοία: ἀοοῖδΔ, [6 ΥΥ̓ οἴίθ ὁ 
Ῥτοΐδυβ (88 Ἰηδαυρυθίδίλοη. 

ΜδηΥ {{{|28 ἀρρβθασ' ἴο 86 οὗ ἃ πηξᾳβῖθα! οἵ ᾿φατρΊοδὶ ἰκ η(, 88 --- 

πο, τ ΒΙοἢ. οοουτ8 ἴῃ ΒΕγ-ἢνϑ ᾿πβουϊρίιοπΒ ; [Π8. ποτα 1561} δεν 6 

μ6 ἀοδϊρπδίίοι οὗ {π6 ρόδα (1ΧΥ].}, οὐ [16 πᾶτηβ οὔ [ῃρ ροοῦ (ΧΙ. ΧΙ], 

χίν. χῖχ.. -χχῖ. χχχί. Χχχυὶ. Χ].---- ", χὶῖν. σῖνι. σῖν. χῆχ. ᾿ἰχῖν. ἰχν. 
Ἰχνῖ. Ιχχ. ἴχχχν. οἷχ. οχσχχῖχ. 6Χ].}, δα ἰβίουιοα! πούϊοθβ (Χν111. 1], 
111.,}, ταρϊκίπρ ὰρ [μ6 6; ον {Π6 σψογα οσοαγτηρ αὐ 67 ἀἸβδτθπί 
πούϊοθβ τϑίουσίμρ ἰο 086 παίατο οἵ ὑπ Ῥβδίμηβ, πὶ} δαίῃουβ, οὐοδ- 
βίομ, δη4 οδ͵οϑοῦ, βϑογαβ σομβί θυ [μ6 ψοσζα ἴο Ὀ6 [86 Υτῖδο Ἰπ ΗΕ πΊξνα, 
ἐο ὕ6 φμησ. Βυῦ {88 τλοῦθ οοτητηοῃ Ορϊ πίοι 15 ὑπᾶῦ 10 15 {π6 ῬΑΥΓΟΙΡΙΘ 

οὔ [π6 νϑυρ ΠΕ), ἐο ργεδίθ οὐξῦ, πιϑϑα ἴῃ ἃ τη βίοι! βοῆβα 1 ΟἾτοπ. Χν. 

91. Τὸ Ἀρρθαῦβ ἰο ἀδβίρμαίθ ἐλδ διρογπίοπάερηέ ὁ ἐμ6 ηιμδίοσαΐ σἰοῖγ, 

οἵ λοαΐ 5ἴησοῦ. ΤΙ 818 οᾶβ8 {Π8 Ὁ γρίουβ [ο {π6 ρίνϊπρ' οὐ 10 οὐϑὺ ἴο 

(86 οἰ Ε τημβιοίαη Ὁ ῬΌΌΠΟ οχμιδ οι. ΟἸββδαβθα ὃ μᾶ8 {μτόνσῃ 
βοὴ ἀΠβΠοιΠ 168 ἰπ {μΠ6 ΨΥ οἵὁἨ {πΠ18 Ἰητουργθίδθ ὙὮΙΟΪΝ 876 ποί ἔοσ- 

1 ὉΪο Ῥβαΐσηθῃ, Ρ. 808. 6ἐ ὁθᾳῃ. 3 Τιοχίσοῃ Μίδηπδϊο, 8. Υ. ὅϑν, 

8 Τ) 6 ροοθβομου Βύσμον 468 αἰίοῃ Βαπαᾶο5, οΥΒίοσ ΤῊΘΙ], ἡ. 25. 

4 (ὐοϊιητηθηΐδτ, ἃ. 8. 7. Ρ. 27. 
δ Τὴῖβ Ῥβαϊσιθῃ οὐ πᾶσί, ἃ. 8. ἡ. ΕἸἰη]οιππρ,, ΡΡ. 24, 25. 
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742 Τ]Ιμίγοάμοξίοῃμ ἴο δὲ Οἰά Τοείαηιοηΐ. 

τ] 4016. 10 185 οογέδἶγ ἀδυδ] (0 τοραγα δ ἴῃ {86 {Π||68 οὗ ῬΡβαΪπη8 88 

Ἰπαιοαίίνα οὐ δυΐϊπουβῃρ. οοογαιΠρῚΥ {Π18 Θοτμιηθηίαίου. (868 1ύ 
ΒΟ Βογθ, ἴῃ6 δαίμου 9. ἐδ πιιδίοαϊ ἀσοοπιραπίπιοηξ ΟΥ ὁ ἐδ6 βαΐηιδ 
ἐποηιβοῖσοΒ. Βαὺ (86 ρτοροββᾶ ἱπύογργθίδίϊομ 15 1688. ΠΚΟΙΥῪ Ἰπδη (86 
ΟΟΠΙΠΊΟΠ. ΟΠ. 
ΤῈ δἀάϊομ ἴο ἈΡΣΡΥ, οὗ Γ35})3, οὐ ΤῸ ὃν, (χὶ.),, τοῦϑυβ α1580 ἰοὸ 

ἔπ6 πιαβῖο, τοὐέΐ ἐΐι6 πιιιδὲς Ὁ εἰγίησοα ἐπεέγιπθηΐδ α5 απὸ ἀσοοπιραηϊηιθηΐ. 

ΤῊ Ἰαξίου ὕθυτα Π2᾽}) 18 ἴῃ [86 Βιπρθϊα ΠΌΤΑΌΘΙ 8Π4 οοπδίσιοῦ ΤΟΎΤΩ, 

ὁπ α εἰγίπσοα ἐποίγισποηξ, εοἱέδ ἀπ ἐπδέγιπιειίαί ἀσοοπιραπίπιεπέ; Ὀπί 

ΒΒουᾶ ργόρδθὶγ 6 ροϊηίοα 88 ἃ Ῥίυταῖ. ὙΤᾺ6 δϑάϊμίοπ οὗἨ ΓΚ ΟΡ ὃν 

(υἱ. χἱἹ.) τϑἔϑυβ ἕο [μ8 Εἶπηιθ, τροη ἐλο οἰφηξϊι οὐ οοίατο. ΟΥ̓ ἴλο ἀρρϑθπᾶδρθ 
Γ9Π ἫΝ (τη. Ιχχχὶ, ἰχχχῖν,), {86 τηοϑῦ ῥγο 8016 τηθϑπίηρ 18. 8 αἷτ' 
ΟΥ ἐμτιο Ῥοσγονοϑᾶ ἔγοσα {μ6 ῬΕ1Π158π οἷὐγ οὗ ἀμ. (ἀδβθηῖϊαβ ὑηᾶογ- 
βίαπαβ 1 οὗ απ ἐπϑίγπιθηὲ ἰηνοη θα οὐ ἀϑθα ποτ. ΤῈ ΧΟ Χ Πᾶνθ 

ὑπὲρ τῶν ληνῶν, δα {86 Ὑαυϊ]ραία, »γὸ ἑογομίαγίδιιδ, Ῥοίὰ ἀογίνιηρ τὖ 

το Ο'αἰδ, ἃ 1Ώ6- ΡΥΘΆ8. 
Αποίμον ἀρρϑ]]δίίοι οοουττῖπρ ἰπ {1|168 δοπρ' 1 πο 16 ϑΠλ Ὁ 

(χχχῖχ.), οὐ ῬΠλτ ν (ΧΙ. ΙχχυἹ1.), τυ Ομ ρτοθΒ]ν τϑίδυβ ἴο [Π6 πηπβῖοαὶ 

Θμοῖν οὗ δοδαϊμαμ, το τὰ οπο οἵ ΤανἹ 8 ομϊοϑῦ τηυβιοῖδηβ, 1ὺ 18 

πιϑρᾷ οὗἩ [ιἷ ἔβαν οὐ ἀθβοθηαπίβ, ποὺ οὗ ἰπιβθὶέ ὅόπιθ, ἃ Ηθηρ- 

βίθηθειρ, {πῖπκ ἐπαῦ 10 τοθυβ ἐσ ᾿ζριβος τα 086 8911 ῬΒΑΙτα ; ἀπά (ο Π18 

ξαπεΐΐν οὐ ἀθδοοπάαπίβ ἴὰ [88 οἴμοι ὕνγο Ῥβδ]πηδ, βίποθ {86 ῬΥΘΗ͂ΧΘΒ ΟΥ 

Ῥγθροβι ἴοηβ ἅτ βοταθυμαῦ ἀιβαγοηῦ; Ὀαΐ 10 15. Ὀθίΐου [0 ἰαἶκα {π6πὶ 

ΒΥΒΟη το Βυ. ΤμΒδύ {μ86 Ῥῃγαβθ ΤΘίουΒ 0 ἃ ἔμ7:6 ΟΥ̓ΑΊ, ΔΒ Ἐνα]α!: 

ὑπ 5, 15 1688 πον. 
Αποίμον ἀρροηάαρθ ἰο ΠΝΣΘΡ 18 Ποτ ὃν (11. ̓ χχχνῖ.). ΤῊΘ ΓΧΧ, 

ἄο ποΐ ἰγαηβίαίθ 10. Ῥουμαρϑ 10 ἀθπούθβ ἃ τη βῖ08] Ἰηδίτατηθηῦ. ϑοΠΊΘ, 

σοιηρατῖπρ {1π6 ἙΠΒίορίο, βπά 16 πραγ δαυϊναϊοπύ το {86 ατοοκ 

κιθάρα, οΥ μαγρ. ΟἸΒ6ΙΒ {μῖπ|ς {πᾶξ 10 τοίθυβ [ο ἃ ὕχπιθ οὐ αἷσ. Ἠθηρ- 

βύθηθογο᾿Β ἱπίουργοίαϊίομ οὐ [88 ρῆγββθ, δοοογάϊπρ' ἴο ΜΕΪΟΒ 10 18 8 

Θῃϊρτωδεϊοα! ἐπαποίδιοι οὗ {π6 βαθ]θοῦ οὗ 186 ῬΡβα πα, μροη αἰΐβεαδϑ6, {6 

Βρ᾿ σα] ταρϊδν τι ΒΟ 411 ταδηκὶπα ἀγθ Ἰηβθοίθα, 18 ΒΟΙΥ ὑῃ- 

[πα ]6. ἴὰ {π6 8818 ρβαϊμω τὸ 18 [Ὁ] ονσθα ὈΥ Τλ 3, ΠΟ ἀρ ρθαῦΒ ἴο 

ἄσποίθ 20γ δἰπσίηφ, ἕο ὕ6 5ιπφ. Ἐγναᾶ, αῇίον {π6 1 ΧΟΧ, ἀπά νυϊραίο, 

δοπηθοίβ 1 ΟἸΟΒΟΙΥ Ὑῖι {π6 ῥγθοθάϊηρ, ἕο βἴπο αὐ} πιασπαίοίβ." 

Ἡ ηρβίθηθοτρΒ Πυρούμϑβῖβ οοποθυπίησ 1 τεφατάϊπο {δ ἐγιδιίαζιοι 
ταβὺ μα το]θοϊοα,ὅ 

Αποίμον ἃρροπᾶαρα ἴο {πΠ6 βαπλθ {1116 οὗ ἐλ6 ργερίοπέ οὶ ἐλ6 8ἴη. 9675 

15. Πίρτοτ θὲς {ν.), (86. ΠΚΘΠΙ6ϑὺ ὀσχρίδπδίίοπ οὗ σαῖοι 18, αὔον γἼμίε8, 

ιοἱξῖ, ἐλι6 αφοοπιραπίπιεπξ 97 Πμίο56. Ἡ πρδίθηθρετρ, αἴνου {86 ΠΧ Χ, δηά 

γαυϊραίο, τϑίδυβ 1ῦ ἰο [86 βυθ]θοῦ οὗ {88 Ῥδαίτα, αϑ ἐο ἐπλεγίζαποεϑ, γὨΙΟἢ 

15 1688 Ῥγο4 016. Ηρίο]4 μα8 βῃονγα ἐμδὺ Μιεῖε5 ταν ᾿ᾶνθ θ6θη πβρὰ 

δΙοησ αἰ οἴμοῦ ἱπδίταταθηΐβ ἱπ [μ6 σσουβμρ οὗ αοα. Τθ 6 οὗ δὶς 
βθοιηβ δαυϊγαϊθαύ ἔο 2}. 

Απούμου δοοοιηρϑηϊτηθηὺ οἵ {π8 88116 ΜοΥΙά 15 ἸΞΩ γον (1Χ.), 8 

ΘΧΡΥΘδβίοη ΨΥ Οὐβοῦγο. [Γύ 18 σοπᾶθγθα ὈΥ 86 ΧΟ, ὑπὲρ τῶν 

κρυφίων τοῦ υἱοῦ : ἀθα Ὀγ {μ6 γυϊραία ργο οσοιι{ἰ8 ἰδ. ϑοιαθ αἰΐου 

ι 6 ρου βοδοη ΒάοΠοΥ, τ, 5. τν. 1. Ὁ. 176. 2 ΤρΙἃ, ὑΡ. 174, 176. 

3. 5366 οἡ Ῥεϑ]η 88.ἢ. 
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[86 φῬγοβουῦ τοδάϊησ. 6 φῬγοΐου ρυνίηρ' (π6 ὑτο σου β ΔΘ ὃν [ο- 
σοίμον, Γύρου, ἀπ ἰακίηρ' {86 ἴθττα 80 Τουτηθᾶ τὰ ἘΌΤΚ6Ι, Οἰδβθπίαβ, 
Δα Π6 ὟΥ οἰΐα, 88 ὑμ6 ἀοϑίριβδίϊοη οἵ ἃ τηοα6, ΒΙτ 1147 (ο {86 μη γαι- 
Ἡγεὶος, Ὑττρϊα-τηοᾶς, οὗ ἐπ6 δγιαϑῃ τηδϑίθυ -βηρϑυβ {{|99}), υἱγσίη). 
Τὴ {πὶ5 τϑπηοῦ 1 156 Ὀγουρμί ᾿Ἰηΐο Θοπίοσγαι νυ ἢ ΓΥΡΟΣ ἴῃ (μ6. ὉΠ|6 
οὗ [6 46: Ῥβαΐπι. Ὑμαὶ 30 πιϑϑὴβ 10 18 Βατγᾷ το {6]1, ἐο ἐΐθ 50Ή. 
Ῥουμαρ5 10 νγγχὰβ {μ6 Εγϑὺ σογά οἵ βοῖὴθ οὐμιϑὺ ρόθῃῃ, ἴῃ (86 Β[ν]6 ΟἿ᾽ ἴο 
ἔπε αἷῦ οὐ ΒΙΟᾺ {815 Ῥβαΐπη τγὰβ ὀοιῃροβθᾶ. 6 νϑυϊοῦβ ΟΡΙΠΙΟΠΒ Γ6- 
Βρϑοίίησ {88 {{16 τπιδὺ μ6 βθθὴ ἴῃ ΗΠ αρίο!ά.; 

Αποίμβουῦ ἃρραεπᾶδρο οἵ προ 15 Ἵπι πος ὃν (χχ!1.) αὔἴον ἐλ ἠϊπὰ 9 
ἐδι6 πιογπῖησ. ὅϑοταβ (Βῖηκ ὑπαῦ 10 το]αῦθβ ὑο 1886 βαδή]θοῦ οὗ {π86 Ῥδβαίτη. 
Ἡδηρβίθηουρ' ΞΌΡΡοΒθβ δοσουαϊηρὶν ὑμπαῦ ἐΐθ ᾿ϊπα 15 ἃ Ῥοθίϊοαὶ ΠρΌΓΘ 
ἴου ρϑυβθουίθα ᾿πποοθπῃοθ; δπ πιογηΐηφ, ἴοΥ ἀ 6] σούθῆ 6 ἔΌπα αἸΒ0Χ6888. 
Οἴμοβ τοραγά {μ6 Ῥμγαθο ἃ8 ἀθποίϊηρ ἐλ6 γίδίησ ϑμη, ἴο 16} [ἢ6 
Ατὐδθίδη ροοίβ σῖνα (88 πᾶπιθ φαζοίϊθ.υ Τὺ 18 Ῥϑϑὺ ἴο Ἰοοῖ ἀροῃ {Π6 
Ῥῆτγαβθ ἃ8 ἐΐθ ἐξέΐδ οὐ Ῥτίποῖραὶ! ἐπίπρ ἴῃ Βοτὰθ οὐμθι Ῥόθῖα, (ο {Π0 
τηο]οάγ οὗἁἩ ψ οι {18 ῬΡΡαΐτα νχὰβ Ἰῃοπαθᾷ το 6 βπρ, Πθηοα τὖ ἀ6- 
ποίοβ απ αἷγ. ΟἸἾΠοΥ ᾿π ουργθίδ 0.8 ταδὺ 6 566 ῃ ἴῃ Ῥθοβθητχα 1167. 

Αποῖμου δοοοιηρδηϊπιθηΐ οὗἨ [86 βδτη6 18 ὩΠῚ δὶς πὴ" ὃν (1ν1.), 186 
χαθαπίησ οὗ σον 18 δσχοθθαϊηρν οὔβουτο. ΤῈ ΤΟΣ Χ, ἰγαμβίαίο 
ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν ἁγίων μεμακρυμμένου : [88 ψυϊρείθ, »γὸ 
»ορκιίο, φιιὲ α ϑαποίϊβ ἴαγσθ γαοίμ5 65. ΤῊΘ ᾿οΓᾶβ 816 ῬΓΟΌΔΟΙΥ {πὸ 
οσοητηθηοοιαθηῦ οὗ βοὴ οἰμοχ οὔσ, ἴο {86 αἷν οὗἁἨἍ δῖοι τῃ15 Ῥβαίΐίτη νγ885 
ἰο Ὀ6 βεί. γα ββοιᾶ ἐγϑηβὶαίθ {μθηι, αὐ 7 ἄουθ Γ᾽ ἐδ ἀἰδέαπέ ἐ67}6- 
δἱπέϊι5, τοαδιπο: Ὀρὶξ 48 16 10 Βμου]α Ὀ6 ροϊπίδα ἴπ {868 Ῥ] ταὶ, Ὀδιδ, οὐ Ὁ6 
το Ὁ. ὙΨΟΙΥ͂ ᾿ἸΠΡΤΟΌΔΡ]6 ΘΡΌΘΔΥΒ [0 τι8 [86 Θῃϊρτηαίϊοαὶ δσρίδηδ- 

ἴοι οὗ Ἡδπρϑίθπθογρ,, οοηοογηΐηφ α πιμέα ἄουθ 0 ἀϊδίαπέ ρϑγβοηβ : {86 

ἄουο Ῥοϊπρ' ἀῃ δ Ὀ]θτὰ οὗ Βα βδείπρ' ᾿ἰππόοθηοθ, {18 ΒΘΟΟΠα ὑγογα τηθϑῃ- 

ἴηρ' Ὁποοιωρ]αϊπίηρ' Βα ιἰββίοπ, μα ἐῤθ ἀϊδέατιε ογ165 [86 ῬἈΙΠΒΌΙΠΘΒ, 
Τί μπι5 ἀθβουῖθοβ [αν δὴ Ἰπποοθηῦ βου ἀυιομρ' ΒΟΥ ΔΏΡΘΥΒ. 

Αποΐμπον δρροπᾶδρα οὗ {μ6 ννογᾷ ἀθποίϊπρ' 1π6 οἰθῇ τηυβιοἴδῃ 18 ὃν 
Ὁ 9 (χῖν. ᾿χῖχ. ἰχχχ.), ᾿ ὃν ((χ.) Ῥουμαρβ θοΐῃ δῇ {86 5816, 

186 ομθ Ῥοΐπρ' {86 ῥίυταὶ οὗ {π6 οἴμονυ. (ἀββθῃῖβ [108 ὑπαῦ {π0 ποὺ 
τΊΘ8Π8 81 ἰπ5ἰΓὈτηθηΐ, 50 ΠδΙη6α ῬΟΙΠΔΡ5 οσὰ 18. ΠΠ -ἰουτηθα 5ῆδρθ ; 
ῬΟΙΒΔΡΒ ογηιδαζιη, σγταρα]. ΟἸββδιιβθη τοραγᾷβ 10 88 ἃ ἀοβίσμδίοη οὗ 

[86 ὑππ6 οΥὐἩ αἷσ. Ηδηρβίθηθογρ' ἰδῖκοβ 11 δἃ8. δῃ ϑηϊρτηδίϊοαὶ ἀθβουρύιοπ 
οὗ [π6 βυδ]θοῦ οὗ τπ6 Ῥβαΐτη οὐ Ῥβαΐπιβ, ὙΠ] ἢ 18. παρτορα 016. ὙΠ Β 
Ἰϑδηϑ, ἴῃ 54]. Ιχ., διᾷ Ὁ 9, ἴῃ ἸῬΡβα]. Ιχχχ., 15 οοππϑοίρα {π6 αἸβῆου 
ποτὰ Πὴπῦ, ΗΗρΒίθμΡΟΓρ δηα ΟὐποΥβ {μῖηῖς ὑπδᾶὖ 10 ταθδη8 ἐλθ ἰαιυ, 
ΜΈΣΟΝ ἰ5 οΔ]Π]64 ἐΐ6 ἐδδέϊπιοηῳῃ ἵπ 2 Κίηρβ χὶ. 12, Οἀθβθῃηῖαβ 18 1η- 
οἰϊπϑᾶ ἰοὸ (Κα 1Ὁ 1ὰ {86 σϑῆθγὰϊ βθη886 οὗ γευοίαξίοτι, ρΟΘθΉ1ϊ, ἃ 8 {Π6 ρορί!ο 

ττϊΐουβ οὐ ἐμῈ Ῥβαίτηβ οἴὔβη ἀρρβϑαὶ ἰο ἃ τονοϊδίίοῃ. Μόοσβ ῥγοῦδθ ]γυ, 
85 νγ6 {μ1ηκ, ἄοοα 1 τοίου ἰοὸ 8ῃ Δ. ΟΥ̓ 006. 

Αποίῃοῦ δοοοιηραηϊταθηύ οὗὨ [86 βᾶτηϑ ψογᾷ 18 πε ΕΚ: (γι. Ἱν1π|, 

11χ. Ιχχυ.), ἀδδίγοψ ποῖ, ΥΒϊο νγὰϑ ῬΥΟΌΘΌΪΥ π6 σοτημιθποθιμθηῦ ΟΥ̓ 
Ἀ016. οὗ βοΐηθ πηΐπονπ ρόθτα, [ο [88 πιθ]οα  οὐὗὁἨ τ ΆΙΟΒ [μ688 Ῥ ΒΑ τῺ8 
66 βυπρ. Ηδηρβίθηθοτρ τοίθυβ Ὁ το {π6 βιρ)θοῦ οἵ 186 Ῥβαίτῃ ἴο 
ΜΓΒΙΟΙ 10 15 ρυθῆχοα ; ἃ Βα ρροβιθοη ΠΟΙ ππίθμδθ!θ. 

1 Ὅϊο Ῥβδὶπηθῃ, γο]. 1, ἢ. 68. 
984 



744 ]ηιἐγοάμοίίοι ἐο ἐδε Οἰἱά οεέαηιοη. 

πο ΘοσΌ ΓΒ βαυθῃΐγ-οΠ6 {ἰπ|68 ἴῃ ἐπ 6 ῬΒαΪπιβ (1π {πιτύγ- απ ῬΒαΪπι6), 
Δα {πγθ6 ἔϊπηθβ ἴῃ ΗδΡΆΚΚυΪ,, ΘΟΙΏΤΛΟΙΪΥ αὖ {Π6 Θπα οὗ ἃ βμοτὺ 
βίδῃζεα : δαυΐ ἴῃ Ῥβαὶ. ἵν. 20. 1ν1ῖ. 4., ΗΔ0. 1]. 8. 9. ἴῃ. 86. τοῖα 4]6 οὗ 
1π6 γϑῖββ, γοὺ αὖ {88 δπά οὗ ἃ πλϑηθοῦ οὗ 106, Τί 18 Π6661688 ἴο ϑῃτι- 
ταοζαῖθ ἴΠ6 ΔΗ σοῦ ορίῃΐοηβ τοβρθοῦπρ τ. 1 τηυδβῦ ποῦ Ὀ6 οοῃδιογρ 
85 ὈΘΙοηρίπρ ἰο {π6 ἰαχύ δπᾶ οοπηθοίβα τὰ {Π8 56η86, θὰ 88. 8 
ΤΩΊΙ5108] βῖρῃ.  μαὖ {πᾶὖ δ'ρῃ 18, 18 ὙΘΙῪ ἀποθιίαῖηθ, Ἀοογα πρ' [ο 
(ἰοβθπῖαβῖ, 1Ὁ ἀοποίθβ ἃ ραῖιδ6. ᾿πὐϊπιαύϊπσ {παῦ {π6 βἰπρίηρ, Βμου]α 
οθαβθ, δη4 {π6 βίσηροα Ἰηβυγατηθηίβ ὃθ Ἰηἰγτοαπορᾶ; Μ 1116 Ἡ δπρβίθη- 
ῬΘΥΡ ΓΘΙΌΥΒ ἴῦ ἴο [86 Β6η86 85 Ὑ76}} ἃ8 {π6 τηιβῖο : ἃ Ῥϑ1188 1 [86 ἸΑΌΓΟΥ 
οοπαῖπρ; ἴῃ ΜΆΘΙΘ {π6 [6 6]1ηρ᾽ ΤΘα 1165 ἃ Τϑδίπρ- Ϊαθ6. ΤΠῸΒ 1 18 οὗ 

6418] ἱπηροτῦ ἃΒ τορδγᾶβ [88 βθηβ6 ἃπᾶ {π6 τηυβῖθ. Βοίῃ τπίογργοίδ- 
(ἰοη8 γαϑϑὺ οἡ {Π6 βδᾶτηθ οὐγιμοίορυ, Πρ, ἐο τεβί, {π6ὸ ὁμαηρα οὗ {88 
Παγᾶθν δ᾽ ἐο {π6 βοΐζου Ὁ θοΐπρ' δοϊωσῆου. ΤῸ {}18 δὐγιποϊ ρου 61} 
Ὧδ88 οὈ]θοϊοᾶ ἐπαὲ ἔΠπ6γ6 18 πὸ ἔγϑοθ οὗ {π6 ᾿πίθγομδηρσθ οἵ {Π666 1ουῦο 8 
ἴπ ρᾳγα Ηθῦτον, μα ομ]γ ἴθ Ατααθδῃ, δηά Ιαΐθι' Αὐδυηδιϑιηρ ὙὙΓΙΘΓΒ 

11κ6 Φογοιαῖδηῃ. [{ 868 αἷδο θθθῃ βμόνγῃ ΕΥ̓͂ δομλταθι ὃ, {παὖ [886 ΒΘ186 
σίνοπ ὈῪ Οϑθηΐαβ ἄοεβ ποὺ βυϊῦ ἴῃ τα ΠΥ Ρΐδθθβ. [{8 ροβίξϊοι αὖ {π6 
6 πῇ οὐ Ῥβαϊπιβ 1 οοῃίγαυυ ἰο Ηδπρβίθη ΡΒ Βυροίμοβὶβ, 85 10 σσου]Ἱά 

6 ππάοτβίοοα οὗ οουγβο {μπαῦ {πΠ6 τηυδῖο βμοι]α οθαβα αὖ {86 6πᾶ οὗ ἃ 
Ἦγιη. Αβ {μ18 οὐδϊο ὉμῖηΚ 1 Ἱπα!οαύθβ ἃ Ῥαῖιβθ ἴπ 1Π6 56η56, μ8 

αὐβουΐίβ {πᾶΡ [μ6 ἰγαπβίδίουβ ὅ180 οτοΐῦ 1Ὁ οογίδι! ν ἀο πτοηρ', ἃ ΤΟΙΊΔΥΚ 

ὙΠῊ ΜΠΙΟΝ 6 μανγα ΠῸ Βυμραίμυ, 85 πὶ οὐσ ψΙΘῪ 1 μα8 ποίμίπρ' (0 

ἄο ψΠῈ {π6 βαηβ6. Οδ]θοϊάομθθ!β Βουθυοῦ 88 ὑπ ψογτάβ οὗ Η θῃηρ- 

βίθῃθθσρ 476, {ποβ6 οὗ [8 ἀἸβοῖρ]8 αὐ ἔϑ τῆοσθ 80. ΑἸθχδμπᾶθσ, ἴπὶ- 

Ῥτονίπρ οἡ Πὲβ τηϑβίθυ, 8808, “" π| 3.6 {πμ6 {1168 1τῦ ΤπνΑΥΔΡΙῪ [ΓΟΥΤΩΒ ρα 

οΥ {π| ἰοχύ, δῃηᾶ 15 οπιββδῖίοπ ΟΥ̓ Βοπλθ οαϊΐουβ 8ἃπα ὑγϑηβίδίουβ 15. 8 

ταῦ ]αϊῖοι οὗ (μ ποτὰ οἵ αοἂ., βυοὶ οἴθμηβινα ἀπ ἀορτιαῖϊοαὶ οτίδο- 
ΔΟΧΥ πι66 645 πὸ οὐδιιρσϑίϊοῃ. 
76 ταοβϑὺ οορίουβ ἱπνοβεραϊίοι οὗἨ [π6 τηοδῃΐηρ' οὗ [π8 ψοτὰ 15 {πᾶὖ 

οὗὨ ϑοιθσλοσ, ΨΒΟΒ6 ορίπἴοῃ 185 δἀορίοα δηᾷ Ἰαγροὶν "]πδἰγαϊθα Ὀγ 1Κ 681]. 

ΒοΙᾺ ἐμ686 οὐἰ οβ οοὴθ ἰο {86 οοποϊαβίομι ἐπαὺ 10 ἀοπούθβ {86 [ΔΠΠ1Ππρ 

ἴὴ οὗ [86 βουπᾷ οὗ {π6 γῥγιθβίβ᾽ ἰγυταροίβ ἰαΐο [μ6 ῥβδίτα-βιησὶπρ' θά 

1μ68 ρῥΙαγίηρ' οὗ {π6 βἐτϊπροα ᾿πδίγυπαθηίβ Β. {88 1μονιῦθβ, ΘΟ ρυθββῖν οὗ 

δὴ πτρϑηῦ Ἱπνοοαίΐοῃ οἵ Φϑμοναμ. Ηδπηοθ 16 ΟΟΟΌ8 ΟΠ]Υ ἴῃ Θογίδλῃ 

Ῥβαϊπὴβ ; δπᾶ δυβθὴ {μοῖθ ἴῃ ῬΘΟΌΪΙΑΓ ΡΙδοαβ σγμθῦθ ὑῃ6 ροθὲ Π88 ρίνθῃ 

αἰΐοταποα ἰο {μ6 τγαιταϑϑὺ ἀϑρι ΓΑ 1018 οὗ μἷ5 μϑαγῦ, {π6 11ν6}16ϑὺ ἔθ ηρ8 

θη μορθ8, οὐ [86 ἀροροβῦ οοιαρ᾽ αἰαῖτιρβ οἵ 818. βοὰ] Ὀβίοτο (οα, δηᾶ 

ῬῪ ὑμπαῦ πιθᾶπβ ὑγου]Ἱᾶ βϑουτα ἃ μϑαυίηρ, ὙΤῊ18 ΘΧρΟΒΙΙ0η 18 [ουπαρα 

ὌΡομ, ἀπᾷ νγ85 βισραβίβα Ὀγ, {π6 τθοὶς ἐγαπβίίίομ διάψαλμα, πίοτ- 

ἴμ6. Νουπιιδίαπμαϊηρ {Π6 ἱπρϑπαμῦ τι ΜΒ] οἢ. 10 15 Ὀγουριύ ἔοτ- 

ψατά, δη8 {π86 στοαῦ ρεῖπβ βαβίὀνγθα ἀρομ 108 ἀουθιορτηθηΐί, νγ76 ΘΟμ 688 

παὺ 10 Δρρθᾶϊβ ἴο 18 ταοδῦ πποοσίαϊθ. [Ὁ 18 ὙΘΥΥ ἀβοῖα] δηα ὁοτα- 

Ὀίοχ. Ἡθηρβίθηθοτρ, μΒ85 πιϑάθ βοπλθ ΟὈ] βού οη8. ἴο 10, ὙΓΒϊο ἀγθ πού 
τηοῦ ὈΥ ἴπ6 οοπηΐον γοιηαγκβ οἵ 1 61], 

ΤΊ 15 Ῥργόρδῦ]8 {παᾶὐ τμ6 ττονᾶ [88 τϑίθγθηοθ [0 {π6 ταυβῖοαὶ δοοοπι- 

1 Τοσίοοη Νίδηπδίο. 2 Τῇ Ἡδνυνογηϊοκ᾽β Ἐϊη]οῖς. 1. Ὁ. 885. 

3. ΒΙΡΙΠΒομ6 ΑὈΠΔΠα]ΆΠΡΘΗ, 1, Ὁ. 1. θέ δέῃ. 
4 Τῇ ῬΒΔ]ΠῚΒ ὑγϑ 5] αιθα δηὰ χ᾽ ῃθα, νο]. 1. Ὁ. 22. 
5. Τῇ ΠΔγοσ πο Κ᾿ 8 ΕἸ Ώ]οΙ, 111. ᾿. 120. οἐ 86η4ᾳ. 
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“Ῥαηϊτμηθηῦ. [Γὑ ΠΩΔῪ Ὀ6 ἀοτινθα ἔγοτὰ οδρ, ἐο οἰσυαίο, ἃἃ τηθαῃ τ᾽ 
οἰουαίϊζοτι, τ, 1. 6. Ἰου οὐ οἶθασ. [ὺ 15 δατοιυ{64 {μα} {18 ἀουῖνδάοπ 18 
ἴαν ἴτοπι Ὀδϑίπρ' οογίαϊῃ ; ὑπδὺ 1ὖ 15 ΟΡΘἢ ἴο Βοιὴβ ΟὈ]ΘΟΙΠΟΠΒ Τὴ 8, ψϑυθα} 
νίαν. Ὅνε οδηποῦ 8566 ἰδ6 ἔογοθ, βονγθυασ, οἵ ομο οδ]θοίϊίου ἀτροϑᾶ 
αροϊηβὺ Ὁ Ὁν Ηδηρβίθηοτρ ᾽ν» νἱΖ. μδ΄ ἴῃ Ῥέα]. 1χ, 17. 1ῦ Θοπλ68 ΔΡΤΘΥ 
Ηϊσφαΐοτι, πιοαϊέαϊέοη, ;. ῬΘοαιΒ6 νη 16 ΠΟ] {πα τηϑδπῖηρ οὗ ΗἸρρδῖοι ἰο Ὀ6 
ἀπύθηδ]6. Βοίἢ τορϑῖμου 1ὰ 1818 σΘΥΒ6 τηθδῃ ἐΐθ ηιδὲο ἰομά. 8 
ΗἩϊἸρραίοι 18 ἀαυϊνθα ἔγοπι Π21, ἐο πιαΐθ α ποῖδβθε. ΤῊ βᾶπηθ ΒΘη86 18 
ΒΌΔΌ]6 ἴπ [86 ΟὨΪΥ οὐ ον ρἷδοθ μοσα λίσσαίΐοη ΟΟΟΌΥ8, Υ12. ΧΟΙ, 4.., 
γοιμδῖηρ, ἰομά ηνμδῖο. ὙἯἝ 6 γϑ)θοὺ [1 6118 Ὄσρ]δηδίϊοῃ, ρίαπο. 
Α νοχὰ δρροπᾶβα ἴο βοῖβθ {{{|68 15 Ὑ31ῦ (χχχυῖῖ, Ιχχ) Τἢθ 

1, Χ Χ. γοργοβοπῦ 1Ὁ ὉΥ εἰς ἀνάμνησιν : {μ6 Ὑα]ραῖο, ἴῃ 11 Τηϑη 6 Γ, 
Παγο τη γοηιοηιογαΐίοπθμι. 6 τηοϑὺ παῦυγα]ὶ οσρίδηδίϊομ 18 707. γ6- 
μιθηιῦγαποο, ἴο Ὀχΐπρ ὅο ΤΟΙΔΘΙΙΌΥΔΠΟΘ, ἴο 1668] (86 Τϑιπθι ρύαποβ οὗ 
[88 Βρθαᾶάκοὺ ἰο ἀοᾶ. Μ|ιομδ6115 τη ογργοίθ 10 αὐ ἐδ6 οΠεγίπο ὃ 3 Ὑ ΠΊΟΒ 
15 Τουπασα, 45 Π6 ΥΥ οὐὔϊβ δρροβιύθ νυ τϑιλδκβ, οα {86 8116ρϑα Ὀπὺ τὰπ- 
οογίαϊη βρη βοδίίοι οὐ 511, ἐο 0} α8 α βαογΐεε. Ὑ οὺ Ἑπα!ὰ βυῦ- 
βίαπ αν δἀορίβ ὑμ6 σίου οὗ Μίομδ6118, οσρ]αϊηϊηρ' {π6 σογὰ ὕο 1186 ἃ8 
ὃι ἔγαι εἰ ποθ ηβ6- οἴθουϊηρ δηᾶ (αὖ [μ6 οἴὔογίηρ οἵἁ ἔα ΚΙ ΠΟΘ 1568). 

Τὰ {86 {16 οὗ μ6 ΘΟ. Ῥβα]μα, θοῦ ὁοουτΒ τι ὉΠ30. ΤᾺ θοαὶ 
τηθϑηΐηρ' Οὗ {μ6 πογὰ 18 ἐο ἐσαοῆ. ῬΥΟΌΔΡΙΥ 1ῦ ταθδῃ8 ἔο ὃ9 ἐαπφῆέ, ἰο 
δ6 σοηιηιϊζοα ἐο πιθπιοῦψ. (ὐΟΙΏΡΑΓΘ 2 δι, 1. 18, 
ΤΊ ροπαΐπθπθαβ οὗ (π6 {1168 μᾶθ θθθῃ ἀθθαίθᾶ. ὅϑοπιθ δοπίθπα 

{παῦ πον ἀτὸ δὴ οτἱρίπαι ρατὺ οὗ {π6 Ῥβαὶπηβ ἴο στ Β1Οἢ {ΠΟῪ 16 Ῥτο- 
Ἀχαᾶ, μανίπρ ρχυοοθοάορα ἔγοτα {μ6 τυϊίθυβ Ὁμϑαβοῖνοθ ΤῊΪΒ ορὶ πῖοη 
Ὑγγ88 ῬΧΓΟΌΔΟΙΥ πο] ὈΥ͂ 411 {π6 ΤΠ Υβ, Π ὁπ6 ϑχοθρίϊομ, υ1Ζ. ΓΒ ΘΟΟΥΘ 
οὐ Μορϑιββῦία, [πὸ τποᾶθτπ {ΐπ|68 10 μ88 θθθῃ δἀορίθα ὈΥ ΟἸαυββ, 
ὙΒοίθοϊς, ΗΠ οπρβίθηρογρ, Π 6 1Ζβοι, 611, ΑἸθχαμπᾶθυ. Ὑοροὶ βίδπαβ 
ο (Π8 ορροβῖία 5:46, βίποθ ἢ6 ἀθπϊϑα [86 ρϑηυΐμθηθθβ οὗ 8}, Βοῦ- 

{μοῖ4ι, 1)6 ὙΥοίίο, Ηϊυζὶρ, Εργα]4, οι Τοηρουκο, ΟἸββδαβθῃ, ἰακὸ 

16 βαηβ υἱϑὺ βαββίδη 8} γ. [ἢ ἄνουν οἵ {μπ6 {10|{68 10 μὰβ θθθῃ 
8116 ρ6α,--- 

1. Ὑμαὺ ἴὉ νγὰβ ουβίομαδυυ τ ΗΘΡΌΓΘΥ δα Αταρίδῃ ροθίβ ἴὸ 
Ῥυϑῆχ ὑπ}. Ὡδηλθβ ἴο {611 ΟὟ ῬΟΘΙΏΒ. 

2, Τηο βοῦ ἐμαὶ 8411 {πὸ Ῥβαΐγηβ ἀγ ποὺ ρτον!ἀϑδα τι ὑπ 61}, απα 

ἐμοῦ {π6 ᾿πβουϊρίάοηβ ργεβθηῦ {π6 ργϑαϊθδί ψϑγιθίυ οὐ ἔοστα, οοῃίθηΐβ, 

Ἰεηρτ, βμογίμθββ, ἕο, Ηδᾶ ]Ἰαΐον οο]δθοίουβ ργϑῆχϑα ἔμθγὰ ὈΥ Θομ)θο- 

(αγθ, ἴδ 1Β ἀγραρᾷ ἐμαὺ [Π6Ὺ που] ποῦ ΟὨ]Υ Βᾶνο ἔπ πἰβῃθα τηθην τ 

[δοιὰ ἐπα ἃ πον πἰ μουν, Ῥτοοθθάϊηρσ ὁπ [88 στουπᾷ οἵἁὨ {Ππθ1} ὁοη- 

ἰϑηΐβ, ψ ]Οἢ που ΘΒ ἤᾶνα 16 0 ἴπ6 ῬγοῦδὈ 18 οομοίαβιίου ; θα 

ΟΠ] 4180 μᾶνα οἴνϑῃ (ο {μὰ ογθαύθυ' ὉΠΙΓΟΥΤΩΙΥ. 
8, ΤΏ οοπίθπίβ οὗ {πὸ ῬΒαΐτηβ ἕανουσ {Π6 βᾶτη8 σ᾽6 7. ΤῈΘ ταβῖοα] 

ποίϊοαβ μδᾷ αἰτοδᾶν Ὀθοοπαα πηϊμ δ]! ρ10]6 ἰο ἔμ6 ροβύ- 9 σ! 6 ρϑῦοα, ἀπά 

ΔΥ6 Τουπᾷ ἴῃ πὸ ἰαΐον Ῥβαΐσηβ [απ ἐμοβα οἵ Παν πα Ὧ18 ΒΙΠρΌ 5. ΤῊΘ 

οὔποτ τοἰδϊηρ ἴο [86 ομαγαοίθυ, δαΐμουβ, ᾿ἰβίουιοαὶ οοθαβίοῃ, πᾶ ἴτη- 

τηϑάϊαία ἀθαῖρη, βμονν {πᾶὶ ἐπθ ν᾽ ἀτο οτὶρίπαὶ ἀμᾶ σϑπαΐπθ, ὈΥ {Π6 ἴδοῦ 

{ποῦ (ΠΟΥ τὸ οὔνοπ οοπῆσπηθα ΒΥ {π6 ἰδίουϊοαὶ βου πιμουῦ Ὀοίηρ; 

ἰακοη ἔγοτ {ποιὰ ὈΥ͂ τἸη6τ6 οοπ]δοῦατθ:; δηα αἷβοὸ {μῶῦ {Π6Ὺ ἄρτ6θ γ76}} 

δῖ [86 Βυδ]οού-ταδύτον, οοηὐαϊτ πὸ ποίϊοθ8 ἀθτηοηΒίχὈΥ [αἴ56, Ὀπὺ ΟὨΪΥ͂ 

1 ΟοΥτ  Π 81, 11. 8. Μ΄. γ0], 1, ΡΡ. 62, 68. 8. ἸχΥΠ 50 068 ΟΟἸ]ορίμυτη, α. 8. Ἧ. Ρ. 419. 
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ΒΆΘΗ 88 μᾶγθ βϑϑῃ ἀθϑιηθα ΘΥΥΟΠΘΟΙΒ ΟΥὁἹΎ ἀηϑ0 18.016 ὈΘοααΒ6 οὗἩἨ Ἡ͵ΤΟΠΡ; 
ἀορτηδίϊο, εϑμβοίοαὶ, ἃπα οὐ 108] ῬΥΘΡΟΒΒΘββι οηβ. ἢ 

ΤΉ656 δύρατμηθηΐβ 816 ποὺ γ8}14 ΟΥ̓ Θομ νυ] ποῖηρ, Υ 6 Ὀ6]16γα {μὲ {Π6 
γγοῖρ οὐ οὗὨ ουϊάθποβ 18 οι {86 οἶμον βἰ46 οὗἩ {π6 αποβῦοῃ. 

͵Ὦ6 ἢυρὲ οοπδιἀογαίΐζοη ἢ85 βοιὴθ ἴοσοθ, θαΐ ποῦ Βο τ ἢ 85. 88 Ὀ66ῃ 
τπουρί, ὙΤΒδ {{{168 ἴῃ 2 ϑβϑιη. ΧΧ]1, 1., δηᾶ 188. ΧΧΧΨΙ. 9., 2 ὅπ). 
χχῖϊ, 1., ἴδνοι (6 οοποϊαδίοη. [Ὁ τδὺ αν Ὀ6θη ἴμ6 ουβίοτα ἔοτ 
Ῥιορβοίβ ἰο ἀοβίσπαίθ ὑποὶρ Ῥυθαιοοηβ ΟΥ̓ ΠΟΤ ΠΔΙΩ6Β;:; γοῦ {μαύ 
4065 ποῦ ῥζουϑ 10 ἴο ᾶνθ θη [ὉΠονγοα Ὁν Ἡθῦτον ροϑίβ σθη γα Υ, 
ΤΠ6 Ῥοθιηβ ἴῃ Εἰχοᾶ. χν., ᾿Πουΐ. χχχὶϊ, ΧΧΧΗΙ., Ππλάσ68 ν.» δομίθϊη {{|6 
πϑΙΉ65 οὗὨ {μ6 Ῥοσίβ, θαῦ ΟΠ]Υ ἴῃ οομπθούϊοη χὰ {6 παγταΐιγθ, ποΐ ἴῃ 

, ὦ ὈτΌΡΕΥ ἐϊξῖ6. 
ΤΉΘΙΘ 18. πὸ ἔοσοα ἴῃ {μ6 βθοομα δυριτηθηί, ΤῊ δαίδοιβ οὗ {86 

{1|165 δὰ πο Θοπ͵θούασεβ ἰοὸ οἷν ἴῃ γραῖα ἰο {86 {{{|Π68 οὗ τρδὴν 
ῬΡβαίτηβ, απ ἐμβογοίογα (μ6γ δ χϑα ποπμθ. “Πμ6 ρστϑαῦ νϑυιθίν οἵ 1ῃ5011ρ-- 
ἰοπϑ ἴθ οσίπρ ἰο (π6 γαυϊοῦθ ῬοΥβΟ 8 ἔγοτα ἡ μοτα ὑμ6 Ύ Ῥγοοθθαβά, 

ΤὨ6 τπἰπίο Πρὶν οὗὐἨ {π6 {0165 ἴθ {16 ροβύ-θσ! δ ρϑιϊοα σϑϑίβ 
ὍΡΟΙ {86 οἰγουτηβίδῃοθ οὗ {πον Βοίηρ' 50 0 {π6 δορύπερτηὐ ὑγϑηβ δίοσβ. 
Βυΐ Δηοίμου δηᾷ Ὀθύθου τθάβοῖπ τ ΔΥῪ δ ἰουππᾷά ο δοοοπηύ ἔῸΣ 10 τῃ {Π6]. 
οὔδ6, 188 τοιηοίθμθθβ οὗ ἰΐχηθ ἔγοια {86 δία οἵ δοιηροβιοη. 106 
ῪΥ οὐΐα [85 γϑιμδυκοα, ὑμαῦ {π6 τϑυηούθῃθβϑθ οὗ {86 Εἰρυρύϊδῃ ὑΓδηβίϑίουβ 
ἔτοτῃ “  υ βαίθτα, ἀπᾷ {π6 1} βοραγϑίάοη ἔγοσα [π6 ἰβθιαρ]θ- ΒΘ ΥΎ 106 [Π676, 
Ῥγδνοηύρα {ποτὰ ἔγτοσα Ὀθοοϊαΐηρ δοοαυδιηΐθα τι} ἀθνοίϊομδϊὶ τηυβῖο 8ηα 
ΟἾΒΟΥ ΒΙΠΔ11Δ} τηδ ύοΥΒ, ΤΥ ἩΕΙΟΒ Τθθβοη ΤΠΘῪ [116 ἴο ἀπαογβίαπα {Π6 
{1|165. 

ΤἬδὺ {8μ6 Βἰβέουϊοδι πούϊοθβ ἴῃ {π6 {1165 816 οοπῆτστηθα Ὀν {π6 Β]βίο- 
τίοαὶ ῬοοῖκΒ, δᾶ σποτο ἱπάορομάθηΐ οὗ ἴπθτλ ἴῃ {πὶ} ΟΥ̓ΡΊΉ, ΤὴΔν Ὀ6 
Ὁ] ον θα ἴπ βοῖὴθ οᾶθθ8. [Ἶπ οὐμοῖβ, γγχὸ τησδὺ Ὀοίιονα ὑπαῦ ὑΠΘῪ 6 ΓῸ 
ἀουϊνϑᾶ ἔγοτα ἐμ ΟἹ Τοϑίατηθπῦ ὈοΟΚα ἐμουιβοῖνθβ, 85 1 Ῥ Βα]. χχχῖν. 
1. οομμρεαῖθα τ 1 ὅδμι. χχὶ, 18.; Ῥβαὶ. 11ν. 2. οοιωραῦθα Ὑ}ῖ 
1 δια. χχὶ. 19. Τὸ προ πού 6 ττροᾶὰ δραϊπδὺ {Π18 Ὁ. ΚΘ6Ί], {πα 
πούϊοαβ 81:6 νγϑῃίϊηρ' ἴῃ βοῖηθ ῬΒΔΙτηβ Ὑγ]οἢ. οὐγϑα {Π θῖν οτἹρίη ἰο Βιβίο- 
ΤΊΟΑ] οἰτουτηβίδμιοοβ (Χ]ν]. ΧΙΥ1. ΙΧΧΧΥΪ]. ὅχο.) ΟΥ̓ΡΓαβθηίθα τἹΟἢ τηδ- 
ἰοΥῖαὶ ἴον ϊβίουϊοαὶ οοπ͵]θοίαγοβ (χχ. χα]. Ἱχὶ. ὅχο.}; ψ 8116 ὉΠΟῪ ΓΘ 
Τουπᾷ ἴπ οἶμον Ῥβαίταβ βοβα οομίθηίβ ἔατηιβμθα πὸ στουπα [Ὸγ ὑμθ γα 
(Χχχιῖν. ἴἴν, 1ν1]1, 1χ. ὅσο). 

ΤῊΘ δϑβογθίοι {παῦ ἐῃ6 {1068 ἀργθ 6 γ78]] [ἢ ΘΥΘΙῪ οα86 Ὑἢ {π6 5}}"- 
7θου-τααίίου οὐ [μ6 Ῥβαΐχηβ ἴο ὑ Β] ἢ {Ποὺ ὈδΙοπρ,, 15 ὁμ6 ψΠΙσἢ 88 66 Πα 
αἰτοῦ οοπίταθιοίοα ὈΥ͂ τηϑὴῦ οὐἴ108. ΤῸ Ῥγόυθ {π6 {γαῖ οἵὗἉ τὖ 
ψου]α τϑαυΐτα ἃ τοϊπαΐα δηᾶ ραγίλου]αν ϑχδιαϊπαύϊοη οἵ 411} Ῥβαΐσηβ ἴο 
γΠΙοἢ ἰδίοσίοδὶ πιούϊοθϑ δ16 ῬὈγθΗΧοϑα, ἔου {π6 Ῥαγροβα οἵ τϑϑάδυιηρ 1 
ῬΑΙΡ8016. Τῇ μὰ8 ὕθθπ ἄοπμθ [ὉΓ {π6 τηοϑὺ ρατύ ὈὉγῪ ΗἩθηρβίθηουρ 
δηᾶ Κοὶ]. Ὑοὐ 1 15 ᾿πηρο551016 ἔῸ1 δΕΥ ἱτπηραγῦϊὶ οὐιύϊο ἰο θ᾽ ον ὑπ 
{μον Βανϑ βιοοθοᾶθα ἴῃ τηβκίηρ σοοα [Π61Ὁ Ροβίοη. Νούνηιβίθμαϊηρ, 
186 ᾿προπυϊν οὗ Ηδμηβίθηθουρ, π᾿ ΘΟΠξβοιταϊηρ {Π6 οοπίθηΐβ ΤῸ ὑμ6 
{{1168, ἢ6 μδ5. αὐίουν {81164 ἴῃ βονϑσαὶ οᾶϑθ8. Ηδνυίηρ ἐΆ θη ἊΡ δἃΠ 
πηΐθη8 016 ροβιομ, μ6 οαπποῦ ταδί πίδιη 10. [Ὁ ΔΌΡΘΑΙΒ ἰοῸ 8 πα 685- 
{ἰοπδθ]8 ἐπᾶὺ {μ6 1168 ῥσοόνθ ἰο 6 ὀοοδβί μα ΠΥ ̓ ποουτθού, Βοίμ [86 

ΚΟ] Ἐϊη]οἱ, ΡΡ. 8585, 586. 3 Οὐ θηίδΣ, τ. 8, . ἘΠΏ]61. Ρ. 21. 
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δαΐμοῦ δηα {86 ΟΟΟΑΒΙΟῚ 86 Βοσαθί 68 ΟἽ ΘΏ ΘΟΥΓΟΠΘΟΊΒΙΥ. Γ[ὺ 15 ΘΑΒΥ͂ 
[ο ἅγϑσ, {μαὺ ἀοοίτπαὶ, φϑύμοίιοαὶ, πα οὐιϊοα] Ῥσο]υα]ο65 16δα ἐο {Π6 
σΟΠΟ] αδῖοῃ ΠΟ Βίαϊθα, θοἢ ῬΥΘΡΟΒΒΘΘΒΙΟΏΒ ἃ. 6 ποῦ 81] Οἢ 0Π6 5146. 
ὟΥ 6 Κπον πὸ δοτητηθηΐαίου ΟἹ {86 Ῥβαίηθ ὴΟῸ 888 τόσο οἵ {πϑῖὰ 
μη Ηδηρβίθηθοτγρ, ὈΥ βοτὰ {ποὺ παν Ρθθπ ἰγϑηβυη6α ἰο [᾿15 [0]- 
Ἰουγοσβ, Κ]σ!] δπα ΑἸοχαθᾶθσ. Τυβ να ἰοοῖκ ρου {86 {16 οὐἨ (68 
841} Ῥβαΐτὰ 85 ἱποοισθοῦ, ΤῈ6 Ῥβαΐτη μα5 πο σοϊδίϊομ ἰο {π6 σοπάποῦ 
οὗ  ανιᾷ αὖ {πλ6 ἄτηθ βρθοιῖθα, [Ὁ 15 δυο ηγν οὗἉ ἰδίου οΥἹρΊΩ, μαυϊηρ; 
Ῥδθθη τι δίθη [ὉΓ ἃ ᾿ἰυγριοαϊ ρατροβθ, [1η [π|κ6 τρϑηηοῦ, {86 {1016 οὗ 
{86 δά. 15 ποὺ 7.5 1864 ὈΥ [86 οοπίθοηΐθ, ᾿οῖπρ' ᾿ΠΟΟΙΎΘΟΟΪΥ ἰαῖκοηι ἔΤΌΤα 
1 ὅϑχη, χχὶ, 195. ΤΏ ΔΓ γοῖβα δἰομθ βμονβ {86 ποῖιοα αὖ {86 οοϊὰ- 
τηϑποθιηθηύ ἰὼ θ6. ἀπίθηαθ]θ. Υγθ 816 4150 1ποποα ἰοὸ {λῖηῖς {πα {Π86 
{1016 πα οσοαβίοπ οἵ ἐδ ὅϊ5ὲ Ῥβαίτα, δ8 ρίνϑη αὖ {πΠ6 θδριπηϊπρ' οὗ 10, 
ΔΓ ΒαΒρΙοΐοαθ, ΗΟΝ οδῃ {Π6 ἰαϑὺ ὕνγο ψϑύβθβ ἃρΊΘ6 ψ [αν ΟΥ̓ 
Τανι 4 το ὃ ΤΠ δοτηροβιίίοι γγὰ8 ταυοῦ Ἰαΐου (μ8π 1) αν!ά. 
οι οὐ 105 ἤανθ (8 Κ6ὴ ὦ τοϊ8]6 οουγβα τι τσοβρϑού ἴο {{π6 {0168 

οὗ [86 ῬΡβαίτηβ, βυρροβίπρ' {πα ἴο {Π6 ἀποϊθπύ ἀπα σϑηαϊηθ ΟΠ685, Οὐ ΠΟΥ 
πᾶν Ὀ66η δἀἀοᾷ τοῦθ γϑοθηΐ 8η4 οἴδθη (8]156ὃ. Αοοοσγάϊησὶυ, Βοβθῃ- 
ταΐ Ποῦ δθᾶ βίαν σοπβίθυ 411 [86 {0165 το αὔϊπρ ἰο τηυβῖο οἵ ἰδΐβ 
οτὔἱρίη, ΤῸ 18 πῃ ροββ10]6 ἰο βαραγαΐθ {88 σϑησΐηθ ΟΥΙΡΊΠΕΪ5 ἔΤΌΤπὰ 086 
Ἰαΐθυ οὔθβ ὈΥ 8}Υ ῬΥΪΠΟΙρΡ]6 ΜΓ ΏΙΟΒ οἂπ οἷαὶτη ἄρρτονα]. ΑΧ4.8 Ἰοηρ' ἃ8 
ΒΟΙα6 τα {πουρύ ἰο Ὀ6 βρυτίοιιβ, 811 ἀτὸ 1180 ]6 το {86 Βᾶτα 6 ΒΆΒΡΙΟΙΟΙ, 

γαχΐουβ ᾿μβουϊρύϊομβ ἢονγ γῆ χθά ἰο Ῥβδίτηβ βθϑῖὶ ο ᾶνα ἃιΊΒ6 1 
ἔγοῖα ἃ σοι διπδίοη οὐὗἨ ποίϊσϑϑ ἐακθη ουαὖ οὗ αἀϊογθηῦ βουγοθθ. 1818 
15 Δρραχϑηῦ 1 {π6 οαβ6 οὗ {μ6 888} Ῥβαΐτα, σσβοβο Ε{|16 μ88 {86 ἴχγ8θ 
ἩΘΔΙΥ ΒΥΠΟΠΥΙΩΟΙΒ ἰΘΥΠ18 Ὑν, ΠῚ, δ ; δὰ Ηδιηδη {886 ΕἸΖΡΔΒΙίΘ 
8 ΠϑΙηΘα 65 {μ6 δαΐμου, βοϑβϑιάθβ {86 βοῃβ οὔ Κογαῖ. [Τύ που] 880 
ΔΡΡΘΔΣ ὑπμαὖ οΟρ168 ἀϊὰ ποῖ ΑἸ νγαγβ ἄρτθα ἴῃ τϑἰδίίοη ὑο {86 {1168, Ὁ8 
ἴῃ {86 1, Χ Χ. ᾿πβουιρύζομβ ἀρρθαῦ ΜΒΊΟΝ ἀγα νγαπίϊπρ' τὰ {86 ἩΘΡτον:: 
ἰοχί. Οδοδβίοπα νυ ἰοο ὑμο886 ποὺ ἔοιπα 1π πᾶὺ ὙΘΥΒΊΟῚ γοργθβοηΐ ἃ 
ἀἰδογαπύ {1{16 ἔγοτα 186 ομϑ ἴθ (ῃ6 ἩΘΌΓΘΥ. 

Τὰ βαμηπηπο ΠΡ οὔτ ΟὈΒΟΥ δ οη8 ΟΝ. 018 ροϊηΐ, νγ786 ὙΘῪ οἡ {89 
ἐο]]ονγίηρ Θομβ  ἀοσδοηβ ἀραϊηβῦ {Π6 ὈτΙρΊ ΠΑ] Υ οἵ ὑῃ6 {1{168, β 

1. ΤῊ ᾿πβουϊρίϊοηβ ἃ16 βοιηθίσηθθ δὖὺ γϑυϊδηοθ τινα (λ6 σοπίθηΐβ. 
ΤῊΪ5 ἰβ δατηι{6α ὈΥ ταοϑ. Εἰνοη ὙΒΟ] οἷς [6618 {86 ἴογοθ οὗ 10 8ὸ 
τΠ6ἢ ἴῃ Βα]. χίν. χχυ. 11. ἰχῖχ. δ ἴο ψοϑουῦ {0 {86 τηοϑῦ ργαϊι τοῦθ 
δϑϑιπηρίάοι. {μαὺ χίν. 7., χχυ. 22., 11. 20, 21., Ἰἰσχῖχ. 8--ϑ7., 806 Ιαΐοι 
Δα οπθ 810} ποτ ἀρροπᾶρα πμθπ {Π6 ῬΒΑΪπιΒ ἴῃ απθϑίϊομ Ὑγ616᾿ 
βαπρ' ἀασίηρ [π6 ΒΑΡ. ]ΟΠΙΒΆ οαρνἱγ. ΤῸ ἰακ6 {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙομΒ ἴῃ {Π686 
γοῖθ68 ἢσυγαί νον οὐ βρί τἰαδ]γ, 88. Οὐ νη ἀπ Ἡθηρβίθηθροιρ 60, 
γἱ6] 48 ἃ Βθη86 δἰϊορϑίμο ᾿ρΙΌ 8016. ΤῸ Ῥβαΐμηβ βϑίοπρ' ἴο {Π6 
οδρύϊνιΥ. 

2, Τῆς τοῖς δπᾷ ϑὅυτίδο γουβίομβ βσβιθιὺ {8686 {165 τα τηδην 
ναγϊαϊϊουβ. ΤΈυΒ (86 ΗΘ Ρτον ᾿πβουϊρθοι οὗ χχυἹ]. 15 1 ὑπ6 ατροῖς 
νογβίοι, “" Ὀθίοσο βοὶπρ' ἃπποϊηἰαᾷ :" τ 8116. ΣΟΙ], --- ΧΟ}. ΔΥῸ ΓΥΒΙ5Π6α 

ΌΥ {π6 βᾶπιθ νϑυύβίοῃ ὙΠῈῺΕ Ἰηβουρουβ Βθτο (ῃ6 ΗΘΌΓΘΥ μὰ8 ΠΟΏΘ. 
Νον 1 ταῦ Ὀ6 ἐμαῦ {π6 ἀποϊθηῦ ὑγαπβϑίδίουβ ργθῆχϑα {10168 ὙὙΠΟΙΘ ΠΟῚΘ 
οχίβίθα αὐ ἦνϑι; θαύ {μ6ὺ που]Ἱᾶ ματα] μανα αἰτοσθᾶ {μθῖὰ, μα {86 Ὺ 
ΘοΟΠΒΙ ἀογθα ὑπθτὰ Βθογθα ΟΣ οὐἱσίπα]. ΌΤΘΙΥ {μ6 Ὺ σου ἢᾶνα το- 
ἐγαϊποα ἔγοια ἰδιαροτίπρ ὙΠῈ πμδὺ τγὰβ σοπαῖΐπο ἀπ αἰμουϊ δ νθ. 
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ΤῊΘ οοποϊυδίοη δὲ τ ΒΙΟΝ τὸ αὐτῖνα 18. ὑμαὺ {86 {168 Ῥγοοφϑαᾶθα 
ἔγοτῃ ἰδίθυ. Ῥϑύβοῃμβ ἰβδῃ ἰπ6 δυΐμουβ {ποιηβοῖνοβ. 10 ὙΟΥΘ ταΒἢ ἰὸ 
αϑδοχύ ὑπαὺ αἱ μα {18 οτἱρίπ ; θαΐ ὈΥ Δ: {πΠ6 ρυϑδίθυ. πυμ 6. τηπϑῦ 
Βᾶνβ αὐΐβθῃ Βδο. ΤΠ6 ἱπάϊνιάυι}8 ψΠῸ ταύ ὑμοῖα {μ6γα αἸα 8ο ὈΥ͂ ἰταα!- 
οη δηᾷ {μποῖγ οσσῃ Θοπ]δοΐαχθθ. ϑοιιθῦπηθβ {Π6 ἔοσιηον Πδα αθίογ-. 
τηϊηοα μ6 δυῖμοῦ ἀπα οσοδβίομ δὲ οὐμοῖ πη θ8 ῬΘΥΒΟ 8 [Ὁ] οντθα {ΒΟ ΙῪ 
οσση ἡπἀρτηθηύ, ἰαἰκίηρ' ΟοΟαβίο μα Π]ν {π6 ἰβίοσῖοαὶ Ὀοοῖβ οὗ π6 ΟἹά 
Τοβίαμηθηΐ 88 ἃ δ6]ῃ0. [Ππᾶ6χ δυο Οἰγοιτηβίθηοθβ, 716 σαπηοῦ ασχρθοῦ 
ὉΠ ΌΥΠῚ ΔΟΟΌΧΔΟΥ. Γ[ὺ 18 ραϑίζον ἴο υᾶσθ Ὁ Οὐγβοῖνοβ {Ππ8ῃ (0 [ὉΠΟῪ 
τμοτὰ τι παρ τοῖν σοπῆδοημοθ. βοτλθ {1168 ΔΙγθααν οχίβίθα, Ὀϑέουθ 
{86 οοἸ]οοίοτβ οὐ (86 ἔνθ Ὀοοκα Ῥαρδῃ ο ρυῦ ἃ παπαθοῦ οὗ Ῥβαϊταβ 
ἰοροίμου ἢ οἴμουβ ργοοθοᾶθα ἔγοτη {π6 οοϊ]θοΐουβ {μ6πιβοῖνθθ; Μ 8110 
ΟἰΘΙΒ ΤΩΔΥ μᾶνα βθθῃ Δ χϑα ΟΥ̓ {Π6 Ῥθύβοι ΟΥ̓ ῬούβοηΒ 150 οοπαρ]οἰρα 
{86 ὀοᾶποῃ. 

ΤῊΘ [Ὁ]ονσίπρ' Δα ΠΟΥ Δ1΄6 παιηθα τη {π6 {1{1688 : ---- 
1. Τὸ Μοβεβ 86 90} 15 αἰἰθαυίϊοα ὈΥ̓͂ ἃ ὙΕΓΥ͂ ἀποϊοπὺ ἐγϑα! 01. 

Απᾶ νγ6 δῖα ᾿ποϊ]ηθᾶ ἐο θ6]1θνα ὑμαῦ {π6 ᾿πΒουΡΌοη ἤΘΓΘ 18 σοτγθοῦ. 
2, Το ον! 78 ἅτ δββὶρηθα, ν1Ζ. 111.----ἰκ. ΧΊ.--- ΧΧΧΊ, ΧΧΧΊΥ.---- Χ]1, }1.-- 

Τχν. ᾿χν1]].---Ἰχχ. Ιχχχυῖ. οἱ. 6111. ον111.----οχ. ΟΧΧΙ, ΟΧΧΙγ. ΟΧΧΧΙ. ΟΧΧΧΊΙΙ, 
ΟΧΧΧΥΙΙ1.----οἶχν. ὙΥ 6 οδῃποῦ μ6]ϊονα {πα 8] {Π686 ἂγὸ τὶρ ΟΠ] ν βου θοα 
{ο Ὠΐπη. ϑὅϑδνϑσαὶ πῃδουθίθα!ν ἀο ποὺ Ὀοϊοηρ' ἴο ἷπὶ; Ὁ} 1116 ΟὔΠΘΥΒ 816 
τποογίδῖπ. ὅ00 8, ΠουΘ υ γ, 88 ἃ. 6 απ πη ὐϊο βΒμονν ΒΙΡῊ Ῥοθί 1 πΒΌΙ τ ίΊοπ. 
ΤΠοῖν νϑυϊ νυ ἴοο τηϑη}δϑύβ ἃ ταϊηα ΘΟμρΥ ΟΠ βΙ οἷ δπαονγϑα. 1η {86 
ἤγταμ, {μ6 Ροθπι, (μ6 6ἰθρυ, {μ6 ἀϊάδοίίο οα6, {π6 του] Βίπρϑυ' ΘΧϑβ]β. 
Του .1655 ὕμ6 νϑτῖοιβ βι δ] 08 1ἢ. ΒΟ μ6 ψγ88 ραοοα οοπίγιθαίοα 
ἴο πυχίαχα (86 Ῥοθύϊο σϑῃϊαβ, βίοσιπο {86 ΤΠ δ Πα] ΤΠΘΠΔΟΙΎ ὙΠ 
᾿ηΔρῈ 8 πα 1] τπιϑίχα 08 ἀτανγπ ἔχοι ὙΘΥῪ αἸΒΒΊ ΠΆΠΔΥ ΒοῦτοΘθ, ΤῊΘ 
ταϑην -Βι 66 Βἴηροι οὐὗἨἁ [8γ86] Δρρθδῦβ ἴῃ {86 τηβη!ο]α τἹοθπ688 οὗ [18 
οαρδοίουβ μϑαῦί, Η:8 ΥΙΠΠΡΒ ΘΧΡΌΓΘΒΒ δἰτηοβὺ 811] ναγιϑίιθβ οὐ [86 Πρ’ 
δηα βριτιαδ! οσρουίθποο, στοῦ ἀθρίμ πα ᾿Ἰνϑ] πθ88 οὗὨ βΒ6}811Πύγ, 
Βίσοῃρ (ἈΠ οὐὗἨ ἁ {π6 βογοῖὸ ογάβυ, δορθ ἴπ ΒΙρῊ ΘΧΘυοβθ, ἀΘΡΥΘΒΒΊΟῚ, 
ἀοθρομάθηου, δπα 811] {π6 τηοοῦβ οἵ βριχιύπα! γ. ΤΠ6 ἀϊοίιοῃ 18 8180 
γαγοᾶ ---- ἀΠΠο10 88. 7611 88. δαϑὺ οἵ δοιῃρυθθβιοη, βοῖ, αἴθ. 10 
ΤΩΔΥ͂ 6 5814 {μαῦ {86 ομαγδούθυιβίιοβ οὐ 1λανι 8 Ῥβδίτηβ ἃΓ6 βού 688, 
αἰθβρθηοθ, ἃπα ραΐμοθ. ΟἾ]Υ ΟσΟαΒΙ ΟΠ] ἀο085 ΒΘ] ΔΡΡΘΘΙ: 
48 1ἴῇ {πμ6 180} δῃά 19{}Ὦ. ΤΠ τρδ]ου τυ οὗ 18 οἄδθβ ἄγ οοουριθα 
ὙΠῸ} ΒΌΡΡΙΠΙοαοη ἃπα οομρ]ιηὖ : δηα {π6 56 ἅτ πού οὗ {88 διριοβῦ 
γοθίϊοδὶ τιοσ. 

8. Τὸ δοϊοιθοῃ 8186 δββϑίσῃβϑα ᾿ΙχχὶἹ. δῃᾷ οχχνυ!. ΟΥ̓ {Π6 ἔὈΥΤΊΘΥ, 
Βονγαυοῦ, μ6 18 γδίμοῦ {ῃ6 βαρ]θοῦ μᾶὰ {π6 στο. Ὅ8Π6 αι 
ΒΘΘΙῚΒ πο (0 δᾶνθ βθϑθὴ σσιζθη ΟΥ̓ Ὠϊπ|. [10 15 ροβύ- χη. Ῥυτο- 
ὈΔΌΪΥ {86 οοπ]θούαγο δββισπῖπρ' 1 ἰο ΘΟΙΟΙΠΊΟΙ ἈΙΌΒΘ ἴτοτὰ ταΐουτιπρ' ἐΐ6 
Ποιι86 τὰ ΨΘΥΒΘ 1, {0 {π6 ἰθῃηρΡ]6, ἀπα ἐΐδ δοίουοά 9} ἐΐια 7.,ογὰ τὰ γϑῦβα 2. 
ο ϑοϊοσαοῃ. (ὐοταρασα 2 βδιη. χὶ. 26. 

4. Τὸ Αβαρῇ δ16 αἰἰιθυϊοα 12. Ὀβ8]1ὴ8, υἱΖ. 1. ᾿χχῇ!.---ἸΧ ΧΙ. 
Αβαρὴ νγὰβ Πάν αΒ Ομ ϑ πλυβοδη, δηα Δ 1ΠΒΡ]γ6α Ῥβαϊτηϊθί 6516 68, 85 
Ὑ76 ἸΘΔΙῊ ἔγοσα {86 ὈΟΟΪΒ οὔμ6 ΟΒγοπιοὶθβ, Ἡοσὸ ἀρϑιη, 1 18 οοσ απ ἐπα 
ΑΒΑΡᾺ αἰα ποὺ σογροβα 81] {πα ἃγ ρίνθη ἴο ἴτω ἴῃ {86 {1{|68. Εὔνϑῃ 
1ζ61] Δ1|1ὁτν8 ἴα Ραὺ 7 ουίῤῥάοῦ {86 12, νἱζΖ. ]. Ἰχχη!, ΙχχυἹ]. ΙΧ ΧυἹ]. 
Ιχχχ.---Ἰἰχχχῖ, Ὑ οὐ {15 ΠΌΘΟΥ μου] 6 ἔδυίμου τοάπορα. Μοβ 
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οὗ {πὸ ὑπ οῖνο Ὀϑίοπρ ο΄ ἃ πηποῦ Ἰαίοι ρουϊοα ἐμδῃ ἐπαὺ οὗ Αβδρῇ πίτα- 
βο Ἡδηρβίθηθουο ἀπα 61] {πϊηὶς {παῦ 411 σϑὰθ ἔτομη Εἰμλβ6 1 οσ 
οηι πιθρινογ5 9 κἰδ ξαπιῖϊζν, ϑταοτρὶ σσθοστα τμ6 ρτ δπα οΟΠο6 οὐ Ἐπ ὶν 
ΔΕΟΘΒΙΟΥ ὍΟΤΟ ΒΟΥ ἀϊίατυ. [ύ 15 δι ιύγαγυ, Πουσουοῦ, ἰο ππαουβίαμα ὈγῪ 
ἈΞΘΡὮΉ βομηθίϊμηθβ ᾿ϊπη561} δα βοιηθο 88 818 ἀθβοθηἀδηΐβ. 

᾿ ἢ. Τὴ βοη8 οὗ Κουδῇ ψ γο ἃ [μον 1108] ΓΆΤΑ Υ οἵὗἨ Β'ΠρΡῸΥΒ 0 88}}}} 
οὐ ἀππρᾷ {παὐ Θμρ]ουσαθηΐ ἴῃ {π6 τοῖσῃ οὗὨ «6 μοββαρμαί. (2 ΟἜγοη. 
χχ. 19.) Τοῖς μϑαά ἰπ Τραν  Β ὑΐϊταθ τγχὰβ Ἡροταδη. (1 ΟἜγοη. νἱ. 16. 
ὅτο., ἰχ. 19.) ἘΠονθῃ ῬΒΆΪ ΙΩΒ ΓΘ Ὡβου! θα ἰο ἔμθτα, νἱζ. χἱι], χ]ῖν..--- 
Χ]χ, ᾿χχχῖν. Ιχχχν. ἰχχχυῖ. Ιχχχυη, Μοβί οὐ {μο86 δ΄ [8156 }Υ αὖ- 
ἐἰϊδυϊοᾶ ἰο {μα Κογδμῖ65. οουίαϊηϊν {Π6 42η4 Ῥρδαϊτη ; ἐποὰρα ΤΒΟΙΌΟΚ 
Φηἃ ΟὐΘ 5 ΒΙΓΟΏΡῚΥ ρογϑιϑῦ ἴπ τη ὐδι πῖηρ' {Π6 Ορροβῖίε. ἢ 

6. Το Εἴμδη {μ6 Εστδβὶΐθ, ὁπ οἵ Τα ν᾽Β τηυβιοίδηβ, 15. δβδϑιρῃρα 
{μ6 8908 Ῥβαϊα. ΤῊῖ5 15 ΒΌΤΘΙΥ ΘΥΓΌΟΏΘΟυ8, ΤῊΘ ΘοΙαροβιίοη 18 τη ἢ 
Ἰαΐδυ, νἱΖ. ἴσο {λ6 (ὑμαϊάθδαμ οομαμϑϑῦ. 

ΕἸΡΟΥ ῬΒΑΪΤῚΒ. ἃγ6 ΠΟ ΥΤΊΟΙΒ, Υ]Ζ. 1. 11, Χ, ΧΧΧΗΙ, ΧΙ], Ιχν]. ᾿χυἹ]. 
Ιχχὶ, χοὶ.---ο, οἱ]. οἵγ. τον. ΟΥἹ1. ΟΧ].--ΟΧΥἹ, ΟΧΥΪ]. ΟΧΥἹ]. ΟΧΙΧ, ΟΧΧ. 
ΟοΧχὶ. ΟΧΧΙΪ, ΟΧΧΥΪ, ΟΧΧΥΙΙ.--ΟΧχχ, ΟΧΧΧΙ. ΟΧΧΧΙΥ. ΟΧΧΧΥ. ΟΧΧΧΥΙ. 
ΟΧΧΧΥΪΙ. ΟΧΙν]. ΟΣ] Υ]1.---το], βοπλθ οὗ ὕπθϑ6 όσα Ῥγο 8 ὈΪγ τε δίθη ὈῪ 
Ῥανϊᾶ, οὐ Ὀ6]οπρ' [0 818 πη6. ΤΠ6 ρυϑδίθυ ὩΌΠΑΌΘΙ 806 ἰαίου. ΜδηΥ 
Ῥϑοπρ το {86 ἀθογίηρ; ρουϊοά οὔ {π86 παίϊου ; 5.}}} γλόσο ἴο ὑμ6 ἅτωθ οὗ 
{16 οαρίνιγ. [Ι͂ἢ Ηχίηρ [Π6 10 ῥτόθαῦ]6 ἀαίθ8, [Ὁ ΔρΡῬΘΔΥΒ ἤο 8 {μα 
Ἡδθηρβίθηθουρ' δπα 61] ἤανθ τηδᾶβθ ΠΌΤΊΘΓΟΙΒ ΙηϊβίθΚθϑ, ΘΟ βιβηρ 
ΟΠ ΘΗ͂γ ἴῃ ρίνιπρ ἐμθι ἃ ΒῖσθοΣ ἀαΐα ἔπη πμδὺ ῬγοροΥν ὈΘΙοηρΒ ἰοὸ 
{πο 1λ. 

Τὸ 885 θθϑῃ σϑιδυϊκοα, ἐπμαὺ πόμα οὗ ἴπ6 ρυορμϑὶβ 8.6 πδιηθα 85. {86 
ΘαῦμοΥβ οὗ Ῥβδὶμὴβ ἴθ {μ6 {Π|65ϑ. Τῇ δαρίπαριηῦ ἱπαθθα ρΊνοβ 88 
δαΐμοΥβ  γοιίδῃ, ΖΘ ΚΙοὶ, Ἡδρρσαὶ, Ζοομαγίαθ, Ῥγορδθὶν ἔγοτα οοπ- 
Ἰοοίατα οἷν. ΤῈ οἰτουτηδίαποθ ἴῃ απθϑίζοι ῃ88 Ῥ66η τϑρϑγθα 88 
πηΐανουταῦ]α ἴο {μ6 οογγθοίμθθθ οὗ [86 ἰγϑαϊοι οι ροαϊθα 1π. {86 
0168. 
ΤῊ αποβίΐοη οὗ Ῥϑβαϊπὶθ μανηρ 6 θη ΘΟΙαροΒΘα ἴῃ {86 Μδοοαθθδῃ 

Ῥοχϊοά 85 ργθδῦν ἀϊνιἀθά {μ6 ορϊπίομβ οὗ οὐὔῦοβ, [Ὁ ὀδῃηηοῦ Ὧ6 
ἀοηϊοα {μαὺ {μοῦ ἃ βοῖ!θ ψμο86 σοῃίθηξβ Βαϊ ὑμαῦ ἀρθ, βιιοῖ ἃ8 
441, 606, 6. ο. Βυδϊηρον, Ηθυτηδηη ΝΠ (ὁ ΗΠ αγαύ, Ὗ Θηθιηδ, 
Ἐν. α. Βεδηρεὶ, Βευίβοιάΐ, Ῥδαΐυβ, Κ αἰβον, Ηύζιρ, Ηθββθ, ΟἸβιδιβθῃ, 
Ἄου Τοηρογκθο, ἰακα {μ6 αἰ τπιαῦδνα νον. Βαῦ {86 Γ6 816 ὁρροβίῃρ" 
οἰχουταβίδμοθβ Ἡ ΒΙΟΒ τ που 10 ὙΘΥΥ σου}. ΤῊΘ ἝΒΏΟ. ἡ χ88 οἰοβθαᾶ 
Ὀοίοτθ {μαῦ ἐππθ, δοοουάϊηρ ἰο 8411 δυϊάθῃοθ δχιβῦπρ' οἢ. {π6 βαδ]θοί. 
ΤΠ φρτοίοριβ οὗ (86 αὐβοκ ἐγαπβίαίοσ οἵ “655 το Β ὈΟΟΚ ἈρΡΡθδγΒ 
ἴο ΠΏΡΙΥ {μπαῦ ἐμ6 ργδῃαίδι μου τλθηθοπϑά 1η 1 ᾿ἰνϑα δὖὺ {π6 σομασαθμοο- 
τηθηῦ οὗἁἩ {86 Μαοοδδοαμ {ἰπ|6; ἂπᾶ γοῦ ἴπ 18 ἀδυβ {μ6 ἰανγ, {Π6 
Ῥγορβοίβ, αῃᾶ ἐλ οέλϑν ϑδοοΐς (186 Βαρίορταρμδ) δ γθδαῦ σι βίθα, ἀπά 
δον οουἹά Μδοοαρθαη Ῥβαϊτὴβ σοὺ ἴηΐο {16 Πγβύ, βθοοῃᾶ, δηα ἐπιγὰ 
ὈΟΟΚΒ οὗ [η6 σΒο]6 οοἸδοίΐοῃ ἢ Τύ 18 ΘΑΒῪ ο ΘΟΠΟΘΙΥΘ ΠΟῪ {π6 Ὺ 
ταϊσῃῦ μᾶνο Τοαπᾶ ἐποὶν αΥ ἰπΐο {86 1Δϑὺ ῬΟΟΙΚ ; Ραΐ 85 ο {πεῖ ὑθοθρ- 
ἀἴοη ἴπίο {86 ἢγβϑὺ, 1Ὁ 15. αυἱΐο ἀἰβογθαί,. ΑΑποῦμου ΘομΒι ἀουδ οι 18, 
τμαῦ ἱποογτθοὺ Ἰάθαβ γϑβρθοίηρ [86 οὐἱρῖπ οἵ ὑπθ88 πὰ ῬΒαίτηθ. οου]ᾷ 

1 ὅθε ὙΠΟΙΌο Κ᾿ τεροτβοίζσιπρ πη Απβϊοραηρ ἄογ ῬΒΔΙΠΊΘΗ), τι. 8, ὅ. ῬΡ. 212, 218. 



750 ]ηϊγοάιμοίίζοπ ο ἐδο Οἰἱά Τοβίαπιοηξ. 

ΒΟΔΓΌΘΙΥ Βᾶνθ σοῦ ἴπΐο ΒΟ ἢ σΘΠΘΓΑΙ ΟἸΤΤΘΠΟΥ͂ ΜΓ] 1 ἃ ἔθ Υ γὙ 6878 88 ἴο 
θ6 ἱποογρογαίθα ἴπΐο {88 168. Ηον οοπη68 ἴᾧ 4180, {πῦ {π6 Ιδηστιαρθ 
οὗ [86 50-ο41164 Μαοοδθθδη Ῥβδίτηβ 18 88 ριτα 885 {πδὺ οἵἨἁ 1Π6 ο] δύ, 
ν ΒΟ θοΙοπρ ἰο {88 ἐΐπια οὗ Πᾶνα δπα ϑβοίουθοπ ἢῷ ΗΟ ἀο68 1{ 
ῬΓΘβθηΐ 80 ἔδυ ἰγᾶθθ8 οὗ {ῃ6 ἀδρθῃουδου ΜΓ ΠΙΟΝ ΔΡΡΘΆΥΒ 1π Βαυθταὶ οὗ 
{μ6 Ἰαία ΟἹ Τοβίαπαθπῦ βου κα ὃ Γ[Γζύ οαπποῦ Ὀ6 Ἔσχρίἰπϑά οἡ {π6 ρῥγῖπ- 
οἶρ]6 οἵ β8]ανιβῃ ᾿πϊταίϊομ οὐὗἨ {π6 ϑαυ]οσ, Αρδῖπ, {Π8 οἷὁ56 Δρυθθωθηΐῦ»- 
οὗ β'πρ]6 νϑύβββ ἴῃ {π688 ΔΠοροὰ Μαοοαῦθδη Ῥβδ]τ8 Ὑ1Ὲ γαΥ]ΟῸΒ. ΡΔ8- 
ΒΕρῸ8 ἴπ {πΠ6 ρῥτορμοίϊο ψυϊηρβ Ῥοοηρίηρ' ἰ0 8 ΘΑ] ΡοΙΟα, 68- 
ῬΘοΐΆΠν τι Φογθιαῖδ, 88. 7611 85. Ὑἱτ Οἵα ρατβ οἵ {μ6 Οἰά 
᾿Γοβϑίδιηθηῦ διηοηρ ἡ ΒΙο. {86 Τμαπιοηΐαίίομβ. ΒΠΟ]α 6 τηθη]Ο 66, 18 
δάνουβα ἰο {πεῖν Μδοοάθθδῃ οὐἱρῖθ. ΥΥ 6 παίυγα! νυ (ληῖκ οὗἩ {86 βϑῖὴθ 
Ρουϊοα ρίνίηρ δἰτίμβ ἰο τυϊηρβ ἀϊβπρυϊθηοα ὈΥ στοῦ τηπύπα! δ- 
Ἡϊ 656, ΤΏ {Π|κοῆο85 15. 5ὸ βίσκιησ {παὺ Η τ Ζὶρ λὰ5 Ὀ6θῃ ἰοα ἴο οοπ- 
θοῦαχαθ βιτα] στ υν οὐ δα ΠΟΥΒΕΙΡ ; βου πο ταδὴν ῬΒΔΙΤΩΒ ἴο «᾽ ΘΥΘμ18Π, 
ἃ ἴον ἴἰο [βεΐϊδῃ. Ῥαυϊίϊηρ ἔμθβθ οοπβιἀθγαίοηβ ἰορϑίμου, Ὑγ76. ΓΘ 
Ἰπο]1πη68 ἰο ἀϊβραΐα {μ6 Μδοοδβϑδῃ οὐἱρίῃ οὐὗἨ ΠΥ ῬΒΆΙτΩΒ ; Ρ6]Ἰθνϊηρ' 
{μαῦ [86 οδῃ Ό6 δεέέογ' ασοομπέρα 0 γ ἴῃ ΟἾΟῚ Ὑγαγ8. 10 15. τὰ ὑβμαύ 
ΟἸΒΒβδαβθη! μᾶ8 Το  ΪΥ ἰτθ4 ο ορυϊαύθ βοπιθ οὗ {8686 οὈ]θοί 18, 
θυ νι {{Π| βύοοθθα, Υ6 ἄρτθθ οὐ {μ8 ψγ8016 ψῖῦθ (ἀΘΒΘ}1085, 
Ἡβθ]ον, 6 Υ οἴϊα, Ηοηρβίθηθουρ, [Κ61}, δῃᾷ οἴμθῦβ, ἴῃ ἀθηγηηρ' [86 
αχϊβίθηοα οἵ Μδοοδθθβϑη ἘβδΙτη8, 
Β βρθοῦπηρ [π6 οΟἸ]δοίίοη δηᾶ δυτθηροιηθηὺ οἵ {πΠ6 ῬΡΒΘΙΤη8, ὕῦ0ὺ ὙΘΥῪ 

ἀιῆογεηΐ υἱθνγϑ ανα θθοπ δάναποθα, ὅοιμθ ἐμῖπκ (μαῦ {86 ὑγ 016 ὈΟῸΚ 
γγχὰ8 οοἸἰ]θοίοα ἃπᾶ οομρ!]θα ὈΥ οπ6 τα8η, δπᾶ ἰμαὺ ομ6 ῬὈΓΙΠΟΙΡΙΘ 
ΤᾺΠ8 ὑβτουρῃουί, ΤῊ βιπ] εν οὗὁὨ οοπθηΐβ, {π6 1ΙΚθηθββ οὐὨ {πον 
Ἰοπάθμου πᾷ ἀοβιϊπαίίομ, {πὶ πύου μα] ἀπίομ, τορυϊαίθα [μ6 οχιβίμηρ; 
ΔΙΤΔΏρΡΘΙΘηδ. ΑΡΥΘΘΔΡΙΥ ἰο {π|8 ᾿πίθγμδὶ ὈΣΙΠΟΙΡ]8 οὗ Βι τ ΠΣ ΤΥ ἀπὰ 
ΔΗΔΙΟΟΥ ἴῃ ἱπαίνιαυαὶ ροθίηβ, [86 βγβὺ ρίδοθ ἴὼὰ [πῃ 6 οο!]δοίϊοη ὑ788 
ἀϑβ σῃ θα ἰο {π6 ῬΒδμηβ οὔ αν! ἀμᾶ ἢἷβ Θομίθηρογατῖθβ, ΑΒΆΡἢ πὰ 
ἢϊ8 ὁμοῖν οὗ βίηρϑιβ, Ηδιηδῃ δπᾶ οἴμοὺ Κογδῃ!ίθθ, ͵Ο 816 τοοκοπρὰ 

{π6 ογθαίοσβ δῃα τηδϑίουβ οὗ (86 ᾿γυίοαὶ ροθίσυ ἱπ {μ6 Ῥβαίτωβ. 1116 
ΘΟ ροβιθοηβ οὐ [686 τιδβίθυ-ϑρ ΥΒ ὑγοῦθ ἔμθη ἀν ἀθα δοοογαϊπρ (0 

[88 ργβνυδιηρ ἀβαρθ οὗ {μ6 το παπιθβ οὗ Του ἱπίο {μγθθ ὈοΟΪκ8, ἴῃ 
(86 τοὺ οὗ τ βῖοῖ, οΘοπίαϊπἴπρ' ΟὨ]ν Ῥ ΒΑ] πΒ οὐ Τλαν]ά,  Θμοναῖι 18 Ῥγθαο- 
τηϊηδηῦ; ἴῃ {μ6 Βροοῃά, οοῃίαϊπίηρ Ῥβαίτηβ οἵ θαυ δηα 818 οοπίθια- 
Ῥογατ 68, {Π6 Βοη8 οὗ Κογδῇ, Αβδρῖι, βοϊοιημοῃ, δπα βοπιθ ἈΠΊΓΠΟΥΤΙ ΡΟΘίϑ, 
1ῃ6 πᾶπιθ ΕΟ τα 15 ργθαοιαϊηδη, ΤΟ {μ1τ, οοπίαϊπῖπρ' [Π6 ῬΒΔ]Π18 
οὗ Αβᾶρὴ δπᾷ {π6 Κουαῃῖζοβ, τϑοϑινϑα 1[5 ροβι οι ρα ἔγοτα 108 τπαϊχϑα, 
ὦ, 6. 6 όνδῃ- ΕἸ] ἰβίῖο, δῃᾷ Ῥαυῦν ἤτοτα 1085 ρᾷτθ «βου βίο, οἢδ- 
γαοίοσ, Ἐπ {μ686 το Ὀοοῖθ (86 ἱπαϊνιασαὶ Ῥβδίμωβ ἃγθ 80 
δΙτδηροα δορογάϊηρ' (0 [π6 βάταθ ἰδ οὗἨ ΔΏΔΙΟΟΎ, ἃ8 [0 μᾶνϑ ἃ [1πκ οὗ 
απΐοι οἶτον ἴα {ποῖ πύου 8] τοπύμδὶ] γοαοι ἰῸ ΟΠ6 Δ ΠΟΙΟΥ͂, ἴῃ [86 

ΒΙΠΣ]ΔΥ ΤΥ οὐὁἨ [86 οσοδβίοῃ οὐ ὙΒΙΟΙ ΤΠΟΥ͂ Ο͵Θ ΟΟΙμροΒοαᾶ ἃπά [86 
ἀοδῖρῃ {86 νοῦ ἱπίθπάρα ἰο βεσύθ, ἴπ {861 σοιασαοῃ {1{16, ἰῃ {Π61Ὁ 
ἀρτοοιηθηύ ἴπ ἑάθας πα τοογάς, {ποὶν σοϊποίάοποθ ἴῃ οογίαῖῃ ματος 
ἰδγιβίϊο ἱπηθρῸ8Β 8Π4 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ, ΟἹ ΗΔΙΠΥ, ἴῃ βουοταὶ οὗ {ῃ6886 Ρδγ- 
(ἰου]ατα ἰοροίμοι. ΤΒῸΒ 1π6 ῬΕΑΪπιΒ ἅττα ραΐὺ ἰοσούμον 85 186 11π|κ8 οὗ 

1 1 Ῥβδχηθῃ οὐκ] τί, τ, 8, γγ. ἘΠη]οἰὕππρ, Ρ. 9. ἐἐ δθ4ῇ. 



Οη ἐΐε οοῖ 9} (Ὀξαζηιδ. 751] 

8ι Ομδῖπι ; ἐπ6 ἀποηγτηουβ ΕἸ] ΟἨ τη-- Ῥθαϊταβ (Σ]}111, ἰχυἱ. 1Χχῖ,} θοὶπρ' ποὺ 
ΟἸΪΥ ἱποοτροταίθα σὰδὰ {6 βθοομα Ὀοοῖκ, Ὀὰαὺ αἷβο ὑνγο ΔΠΟΜΎΤΩΟΥΒ 
6μονϊβῦιο Ῥβαϊτηβ (χ. χχσχῆ1.) θοῖπρ' Θιαροαϊβα ἴῃ {Ππ6 ἤγβί: Ὑ 8116 {86 
Τανιᾶϊο Ῥβαϊτὰ ᾿ἰχχχνὶ. 18 ᾿πβουίθα διηοηρ {π6 Κογϑῃϊίθ ροθῖηβ οὐ ἐὴῃθ 
{γα ῬοΟΚ. Το τϑὺ δηᾶ βϑοοῃμα Ῥβδίταβ ἃῖθ ρἰδορᾶ δὖ {π6 μεδᾶ οὗ 
{86 οοἸ]]δοἰΐοῃ ἴῃ σομβθαπθηοθ οὗἁὨ {861} οοτήσαοπ 1ὑγο ποίου ἀοδίρπιδ- 
ἴοι δ {μοῖν ᾿ηΐουμδὶ τϑἰαύϊομ ἴο οπ6 δποίδβου. 
ΤῊ τοιαοδίμαου οὐ {πΠ6 οοἰ]θούίιοη 18 βιτ υ]ν διυδησοα 1ῃ ΔΟΟΟΥάΔΠ68 

ἢ [86 Βυοροδββίοι οὐ πι6; 8ὸ ὑπαῦ δέγοσ. ὑπ Ῥρβαίγτη οἵ Μοββϑ (χο.), 
ὙΙΟΝ ἂἃ5 {86 οἱάοπὶ βίαπιβ δὖ {86 θδα οἵ {Π15 οο]]δοίζοπ, οολθβ ἃ 
ἀοοράδβ οὗ δπομυυμοῖιϑ Οη68 Υϑϑοβῖπρ' ἔγοτη ΘΟΪοσαοπ (ο {86 ἐπα οὗ {86 
Ἔχ ]ο (χαὶ.---6.): ΤΠπ6ῃ ἃ 56 1168 ΟΥἮἨ ροθπὴβ υϊ θα ἀυτηρ' {Π6 Θχῖ]ο δπὰ 
11 ἙῦΖγα ; {πθὲ {μ6 οοἸ]οοῦοι. οἵἁ ρῥ1]συίτα-βοηρΒ (ΟΧΧ,-- -οχχχῖν.), βαὸ- 
οοαρα ΌΥ {π6 Ἰαβϑῦ σγτοὰρ οἵ ἰθιαρὶθ δῃα Β8] 6 αν Ῥβαΐτωβ.0 ἴῃ {Π6 
ἴλγθ ἰαδὺ ρυοῦρβ 8΄Γ6 1ηβοσίθα {ῃοβθ Τθανιάϊο Ῥβδίτωβ συ βῖοῃ οἰ Π6 Ὁ 
ΒΟΥΥΘα 85 Ῥαύψουῃβ ἰὸ ᾿ἰαῦθυ ροθϑίβ, ΟΥἨΥ ΌΥ {ποῦ φγορηθύϊο οοπίθιβ 
τοΐδυ ἰο {86 ἔαΐφαγα οοπαϊοι οὗἉ {π6 Κίηράοτα οὗ (ἀοα ἴῃ 18 οὐπίοβ ἀμ 
ψ]ἹΟὐΟΥ 68. 
ΤΊ σθποῦαὶ ΘοποΙ αϑίοῃ ἄγανσιι ἔτΌτα {815 ὉμΙ σταϊίν οὐὁἨ Ὀἷδῃ ἴῃ {Π|6 

Διτϑηροιηθηῦ 15, {μα {86 ψγ8016 ρτοοθθαρα ἔγοτῃ οη6 Ῥϑύβοπ, ψΧπὸ (ἃ 
ποὺ ἵν βοίοσθ {86 πο οὗ Νοβοιῖδῃ, τὸ ψῖομ {π6 Ἰαϊοϑῦ ῬβδίταΒ 
Ῥϑίοηρ. [0185 οοπ͵]θοίατοα {παὺ ΕἰΖγα νγὰ8 {818 οΟ]]Θοὕου ; βῖπμ66 ἢ νγᾶϑ 
ΟΟΠ ΘΙΔΡΟΓΔΙῪ ὙΠῸ ΝΟΒΘταΔῃ. 

ΘΌΘὮ 18 [886 νον οἰαθογαίθα ὈΥ 1Χ 61] οῃ {Π6 Ῥα818 οἵ ΗΠ θυρβύθηοσρ 
Ἰυσαργαύιοηβ. [10 νγοτο 1616 ο ἀθὴγ {βμαῦ 1 15 ἸπηρϑῃῖοὰΒ δηα μ]ΔΌΒ1016 
1 ΤΩΔΗΥ͂ ὑμ]ηρ8 : ἐΠΟῸΡὮ 105 Θοταρ] οχιν δηα ἐπ ΟΊ ΠΥ ΒρΘΔΚ ἀραϊηδῦ 
115 δἀορίϊοη. Νοίβιηρ ἈΡΡΘΑΥΒ [0 τι8 ἸΔΟΥ͂ ἱτηργΟ 8016 ἐμδη ὑπαύ {Π6 
Ῥγϑβθηῦ διγδηροαθηῦ ργοοθθᾶρθα ἔτομη ὁη6 ρθύβοῦ. [10 οαπηοὺ ἢδνθ 
οΥἹριπαθα τι Εἰστα; Ὀδοδῖιθθ 1Ὁ 18. ΠΟῪ δὴ δϑοκῃονίβαρσοα {ῃϊπρ' 
διηοηρ᾽ [86 Ὀαϑὺ οὐἰδϊοϑ [δ 6 τχὰβ ποῦ {86 Ἰηβριγβα οο]]θοίου πᾶ γ6- 
ἀαοίδας οὗ [86 ὀποῃ ; δπα {Π6.6 18 πὸ οὔπου [Ουπἀδίοη ΤῸΣ βου ᾽ηρ; 
{π6 οοἸ]οοίΐοι οὗ {86 Ῥβαίτηβ ο Ἀΐτη ἰμδη {π18 οἷά ἰταάϊίοπ {παὺ μ6 
οοιμρ  οἰθα {86 οαποη οὗ {86 ΟΙἹά Τοβίδιηθηί. [0 18 οογίδαϊῃ ὑμαῦ {Π6 
ΟΔΠΟΙ τῦᾶβθ Οἰοβοα Ἰαΐοσ ἐμὴ {86 πη οὗ ΕὔΖζγᾶ, ἃ8Β νϑιΊΟυΒ ὈΟΟΚΒ 
τε θη ΔΙΟΥ Ὦ1ΠῈ ΒΠΟΥ͂,. 

ΑἹΙ {μ6 ρβοποίθθηδ 1684 ἴο {86 δοποί βίοι ὑῃαὺ ὑΠ 8 ΟΟΙ]ΘΟὐ ΟΠ τ γα 
τηδθ οσγδάμδ]γ. [0 18 κοὶν {μαὺ [86 ἢγβῦ ῬΟΟΚ νγὰβ {π6 οἱάθϑί ραῦ 
ἰοροίμου. ΤῊΘ τε τουΒ ̓ πύθ 0 Π ΒΘοιηΒ ἴο ἢαγα Ὀ66Π, (0 ΕΓ ]Βἢ. ΒΟΠΡΒ 
οὗ αν! οχοϊυβίνοιυ. Τὸ οαμποῦ 6 {μαὺ 1)ανιἃ ᾿ϊπηβο ἢ τηδάθ {μ6 
οοἸ]δοίζομ, Ὀθοδῦβο 1Ὁ οομίδἑτβ ΒΟ Υ ὶ ἩΙΟΒ 816 ποὺ Ὦ18, ΒΌΘΟΒ 88 [86 
141}.2 Βεβιίάθα, δβ 6 ὙΥ οὐΐθ στϑιβασῖβ, 1 ανα σοῦ] Παγάϊγ μᾶγ6 
δοβίονγοα ἀΡροπ ἰπη86}} {π6 Βομοῦγα]8 δριμοΐ οἵ βογυαπέ 9}, “επουαΐ, 
ὙΒΙΟΝ 15 δηποχοά ἰοὸ 15 πδῖὴθ ἴῃ ὅσο οὗ {86 {1{Π68, χυ. χα. ΤῈ6 
ἅτηθ ψμθη {86 ἤγβὺ ὈΟΟΪΚ νγχὰβ ταδᾶθ τατιϑὺ Ὀ6 ρἰδοβα δένου [16 Βαρυ]οπίδῃ 
6χ 6, οα δοοοππῦ οὗ {86 1418 ῬΡΒαΪτα, τ ΒΙοἢ ἀρρθαγβ ἰοὸ Ῥαίοπρ ἰο [86 
ΟΒΡΟ ΙΕ ; ΟΥ Ἰαΐϑυ 'ἴῃ {Π6 ορίπίοη οὗ οἴβοιβι 186 βθοομα ὈΟΟΚ νγὰ8 
ΒΕ Βοαπδμίν 84464, Τὸ που]ᾶ βθϑῖὰ ἰοὸ μβᾶγθ βθθῃ ἔοσταθά οαὖ οὗ ὕτχο 

᾿ ὅδε Κο] Β ἘΠη]οἷ. 8.116. ἀπᾶ ἴῃ Ἡδνογηϊο Κ᾿ ἘΠη1οῖυ, Ρ. 275. εἰ βεῃῃ. 
2 Τὴ οχάδυ ἰο τηϑίηὐβίη ὑπ6 Τλαν! ϊο οὐσία οὗ 1815 Ῥόθίη, ΤΠΟΙΊΟΚ ἀΘΒΌσλΘΒ. τηοϑί δυθὶ- 

{τ} (μα΄ [16 Βουθη ἢ ὙΘ͵Β0 18 ἃ ὑγροὶ δα! οπ; 500 Ὀοροβοίζπηρ,, τ. 8, Μι, ΡΡ. 61, 62. 
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ΟἹ ΤΔΟΓ6 5128] οΟἸ]οοἰϊοηβ : [Ὁ Ῥβαΐπιβ Χ]1.---  Πχ. ἀγ ἔσοσα [Π6 ΒΟῊϑ 
οἵ Κοτιαῖ, δμᾷ 11.---ἶχν. ἔγοια Πανὶ 4. [1{{86 ἢγϑί ὈΟΟΚ νγὰβ τηϑᾶβ δε 

186 οαρνιγ, {π6 ββοοπᾶ τησδὺ οὐγῃ [86 βατὰθ οὐἱρῖπ. [}ἢ 10 8180 ὁὐοὰν 
Ῥοθιηβ ψ ϊοἢ ποτ τυ ἀυχίηρ' οὐ δου μ6 οαρίνιγ. ὙΠῸ {μιτὰ 

ῬΟΟΚ αἶβο οτἱρὶ παίθα ἴπ βπια]]οῖ ΘΟ] βοίϊομβ; [ογ 186 ῬΒβαΪπηβ οὔ Αβαρῃ 
βἰαπαᾶ ἐορσϑίμοσ αὖ (μ6 οοπιπθησθιιθηῦ οὗ 10 (ἸΧΧΊ]1.---ἸΧΧΧΊ].}: 1116 

Ιχχχῖν.-- -ἰχχχῖχ. ἅ16 Ὁ {86 ταοϑὲ ρᾶσὺ Κογδῃϊθ οἤθ8, ΟἸἩΙΥ ΟΠ, 

Ῥραϊγη ἴῃ 1 8 αἰὐθυίοᾶ το Ὀαν!ά, νἱΖ. {π6 861}, ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ 88 1 

του] ἀρροαγ. Ψ68πη οοπ]θοίατοβ {πᾶΐ {π|6 ΘΟΠ]]θοίου οὗἉ {818 Φ8ϊγά ὈΟΟΚ, 

τἰβμίηρ; ἴο δ44 μἷ8 οσσῃ οοἸ]θοίζοπ ἰο {π6 ργϑοθάϊηρ' ὁπ6 δῃᾷ ποῦ μϑνιηρ 

Ῥαυ ου]ΑΥῖν ἴπ νου (86 βοπρβ οὗ Πᾶνα, βαθ]οϊπθα ἴο {μ6 Τ2πα Ῥβδίτῃ 

86 οσταῦΐα βρη γίηρ {παὺ τμ6 ῬαΙτηβ οὗ 1)αν ἃ σσοτο δπᾶθαᾶ. ΤᾺ] 

18 Ῥγ ΌΆ0]6, βῖποθ ἐπ σσογάϑ ἀγα ἱπίθπαθα ἴο βϑραγαΐθ σμαῦ ῬγθοΘα68 

ἔγοιι ταῦ [0]10ν8 --- [ο ταᾶτῖς ἰαΐοε Δα] 1018 ; {Κ {π6 δηδίοσουβ 
Ῥἢτα868 ἴῃ 00 χχχὶ. 40. ἀπά «81. 11. 64. 786 ἀο ποὺ βείϊονθ, να 

ΟἸϑμδαβϑη 3, (μαὺ {π6 ΘΟ] Θοίου οὗ {μ6 ββοομᾷ ἀπά {μιγα ὈΟΟΚ8 ὑγ88 056 

84 [π6 βαῆιθ ρϑύβοῃ Ὀβοαῦβα ἴῃ {πμ6 στθαίου ραγῦ {π86 ργθαοιηιπϑηῖΐ 
186 Οὗ {86 παι οὗ Το ιν 15 (86 Βά1η6, ν1Ζ. δὶ ολίηι. Οἱ ἐμ ΘΟΒΕΓΔΓΥ; 

βίποσ ζοημουαῖι ργϑαοτηϊπαίοβ ἔγοτα {π6 84{π Ῥβαΐπι ὀμνγαγᾷβ, 1 ταδί Ὀ0 

οοποϊαοα {παῦ {Π6 βεοοπᾷ δπᾶ {μἰτ ὈΟΟΚΒ σσογα τιϑάθ ἀρ ὈΥ̓͂ ἀΙδγοηῦ 

Ῥοιβοπθ. ΤΌ 18 ΔΥΡΙ ΤΑΣ ὕο Βαρροβθ, στ ΟἸβμδῦβθη, ὑΠμαὺ {Ππ6 Ἰαϑῦ 51Χ 

ῬΡβΑΪπιβ οὐ 1μ6 {μϊγᾷ ῬΟΟΚ ποῖ ἃ ἰαῦθι' Δρρθηαὶχ ὈΥ δποίμον Βαπά. 

Απᾷ ἴὉ 1β Θαῦθ ΠΥ ΔΙΊ ΓΑΥΥ ὅο Βαρροββ, τ Εὐνγα] 4 5, ὑμαῦ {86 αἰρῃῦ 

ῬβΆΪμβ, χοὶ!.--το,, “6 γα τηουϑᾶ ουὖ οὗ {86} οὐἱρῖπαὶ θ]δοθ αἰζοσ {86 

πᾶ, ὈΥ ἃ ΥΘΙῪ ΟἹ πηϊβίακθ. ΤῊΒ Ἰαβύ ὑνγο Ὀοοἶκϑ ὑγογΘ οο]]θούθα δά 

Δἀἀοά ἴῃ [μ6 βᾶπηθ ΤΩΔΠΠΘΥ 88 {πΠ6 τοϑί, ΤΉΘΥ 816 τη β]Υ ΠύαγρΊΟΔ], 

δα α'50 οὗ {μ6 Ἰαἰθδὺ ἃἂρθ. [ύ 15 Π͵ 2) 10, 88 ἴῃ {π6 οδβ6 οἵ {88 οἴποὺ 

Ῥοοῖκβ, ὑπαὺ {μ6Ὺ ψ6γ6 ἐοσπηθά ουὐ οὗ ταΐπου ΘΟ] ]Θοίο:8 ; [ὉΓ ἴῃ {Π6 

ἐραχἐῇ ῬΟΟΚ χοὶϊ.---ο, 68: ἃ οουίαΐῃ ΚΘΉΘ88 ἴο 6 δΔῃοίΠ .; 8Π4 ἴῃ 

186 ΑΠὮ ΌΟΟΚ, {86 λαϊιοϊμγαϊ-  δαΐηις θαρὶπ τι [86 104{}, ΜἈ116 {Π6 

Βοηρ8 οὗ ἄρρτοϑεβ, οχχ.-- οχχχίν. βίαπα ἰορϑίμοσ. ΤῊΘ ϑηίίγθ 601160- 
ἴοη τγᾶβ τη846 σΟὨΒΙἀοΥΆΌΪν αὐτοῦ {π6 τούσση ἔσοτα {π6 δαρυνγ, ἀπὰ 

Ῥεοίουθ {π6 ἰχαπβίαοόμ οὐ “9685 ϑίσδοι, 130 Β. 6., σβθη {Π6 δηγ6 

ῬΡΒΑΪΩΒ ογο ἰγαπδαἰοᾶ ᾿πίο τοῖς; δηα ουθῃ Ὀοίοσθ {86 ΟΠ γομΊΟἿ685 

Ὑγ6γ6 πυϊίοα. ΤῊΪΒ 1αϑὺ ἐδοῦ 18 ᾿πέθυγοα ἔτοτα {86 οἰτουμηβίδησθ [πα΄ ἃ 

ἰθ.016-βοηρ; 15 ΡΙδοϑᾶ ἴῃ Τὰν! 45 [ἴπιθ Ὁ. {π6 στῖίον οὗ ἔπ (Βγοπι 68 

ὙΓΒΙΟΒ 18 θοσγονϑαᾶ ἔγοτα (86 ἰαἰοδὺ ρογίζομβ οὗ {πὸ ργϑβοπύ οο!]θούοῃ. 

Ἐνθη {πΠ6 ἀοχοϊορΎ, ἑοσταίπρ' (π6 ΘοποΙαβῖομ οὗ {Π6 ἔθυσα ὈΟΟΚ, 18 1η- 
οἰαΔοᾶ ἴῃ ἐμαῦ ἐδιαρ]6- οὔθ. (1 Οἤτοη. χυὶ. 7----96.) 

ΤΒοΓΘ οδπ μ6 {π|1|6 ἀουδύ ἐμᾶὺ {μ6 οΟἸ]δοίοσβ οὗἩ {886 νατῖοιβ ὈΟΟΚΒ 
ψγ6γ ρσυϊάρα ὈΥ ἃ το ρίουβ αἷτθ, Τη6 Ῥβαίτὴβ σγογθ πυϊ θη ἃπα ρα- 

Ἐποτοα δὖ ἰαϑῦ ἰὔο οπμθ ψ οΪ6, ἴῸΥ ῥα ]16 88 Μ1Χ71|61} 85 ργυϊναῦθ 1.86. 
ΤῊ βαθ]οοί Ὀθίοσθ τ8 δάγηϊίβ οὗ πιδῆν Ἀγροίμθβθβι ἀπά τϑηῦ 

ΒΌΘΝ μανγθ ὕδθη ργορουπᾶοα ; ἃ8 τηϑῦ 6 βθθὴ ἴπ Βουίμο]αῦ δηᾶ Ἰαίθυ. 

οὔποθ. ὙΥ μαΐονοῦ βρθου]δίοπβ τηϑῦ 6. ἱπαα]σοα ἴῃ τοβρθοῦϊρ 186 

ἀΙοσθης θοοΚκ5 οοταροβίησ {π6 σ᾿ ο]6 οΟ]]δοίίομ, 1 15 οἷθαγ ἰο ὰ8 παύ 

10 ἀτοβ6 συλ}, οὐ οὐ βιη8}16ν Θο]θοίζοηβ δἰτοδάν Ἵχσιβίϊπρ; [ῸΓ {86 

ὈΠΘΥΘΏΏΘ885 ἃΠα ΙΒ: ΠΗ] ΔΙ Υ͂ οὗὨ {π6 {{||68, (16 ἀου]6 ᾿πβουοπ οἵ [86 

1 ἘΠη]βἰτπηρ,, νο]. 11. Ρ. 719. 2 Ὥϊο Ῥβδίαθη οὐ Εἰᾶτί, πὰ. 5. τσ. ἘΠη]6ἱ . Ρ. 31. 
3 Ὁῖς Ῥοθθβομοη Βύομοσ, ἷ, ΡΡ. 198, 194, 
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βϑ1ὴ6 ῬΒΆΪτα, 885 ἴῃ (6 ο86 οὗ {π6 14} ἀπά ὄϑγα, ἐμ6 ἀἸβρϑυβίοι δὲ Ῥθθπὶβ 
Ῥτοοθοᾶϊηρ' ποτα {π86 β8ῃ16 ὙΥΙΘΙ ΟΥ̓ ὙΤΙΟ.Β ΤΒτουσμοαὺ 8}} [Π6 ἢγνβ 
Ῥοοῖκβ, {π6 οἱοβίῃρ ἔοσταυΐα οὗ [μ6 βϑβοομπά ὈθΟΚ, ν]Ζ. ἐλμθ ργαψεγβ 9 
Τοαυϊά {6 8οη. 9 «(1586 αγὸ ὁπάφα, ον ὑμπαῦ οπ6 πὶ ΐουτη ρἷδῃ ἀο68 ποὺ 
Ροιναᾶβθ {86 ΜΠ016; ἀπᾶ ὑμπαῦ 1ὖὺ γγὰβ ποῦ ἔουτηθα ὁπ θπ6 ῥτγποῖρ]6. 
ΉΘΓΘ 816 α8ο ρεοκίΐαγ' το ρθ 10 η8, Βα οἢ 88 τμ6 ΤΟΙ, σομβίβίίπρ οὗ {86 
1αβὲ ἥν γϑύβθβ οὐ {μ6ὸ δ40ίμ, σι βΐοῃβ οογτοδογαΐθ {ῃ6 βϑῖὴηβθ 60η- 
᾿οἰυδίοη. Βαυῦ ψΏ1|6 186 ψαπῦ οὗὁἨ ογάδσ δῃᾷ γϑρῸ] αν ργεαἀοριϊπαίεδ; 
ἔμογθ 18 Ὁπα  βο 00}. α οογίαΐπ οτᾶθσ. ΤΉ [86 σγθδίθυ παχωθον Οὔ" 
Ταν 45 Ῥβαίχηβ, {ποβα οἵ {π6 βοῃβ οὗ Κοσδι, {ποβα οἱ Αβαρῇ, δ8 4180 
ἐμ6 ΒοῃρΒ οὗ ἄδρτϑϑβ, βίαπα ἐορϑίμθγ. (ΟΘΟΔΒΙΟΒΔΙΠΥ͂ ἔοο, Βιμλ] Δι οὗ 
οοπέθηΐβ Ἀρρθδῦβ [0 μανα ἰϑα ἴο {86 Ἰυχέαροβιίου, 5.11 {ποῖ 18 
πο οη6 ρογυαάίηρ ργἱποὶρίε οὗ ἀυτυδησθιηθιῦ; ἃ8 Ἠθηρβίθηθογρ', δηα Ὦ]8 
ΠΟ ὺ Καὶ] ἱποουυθοῦυ ἀῦσθ. ἰϑοτηθίϊηθβ ἃ Ὀυϊποῖρ]6 τὰν 6 ἀ6- 
ἰεοἰαα ἴῃ ἃ ρατύ, βοταθίϊμαθβ ποὺ; βμονίπρ' (μαὺ {π6 ἀΠδγοπῦ ὈΟΟΚΒ συγ Γ6 
ὉποΥ 10 Ά11γ, πὰ (ο ἃ οογίδια οχύθηῦ ΔΥ ΓΑΙ, σου ὈϊηΘα οὖ οὗὨ ΤΑΪΠΟΣ 
ΟΟἸ]ΘΟΙΟΏ8. 
ΤῊ ἀβᾶρθ οὗ {π6 πδῖμθ8 Φϑμουδὰ ἀπά ΠΟ ῖπι τη αἰ δγοηῦ ρατίβ οὗ 

{π6 δηίτθ οο]]δοίΐομ 15 βοιθυμαῦ ῬΘΟυ] αγ, [ἢ ἐπ6 σύ βοοκ, 4}6- 
Βουδὴῃ ΔΡρϑδῦβ 272 {τη68; ΕΠΟΒα (Δ βοϊαὐἰο]γ) 1ὅ ὑϊταθθ. [ἢ {86 86- 
οΟπαᾶ Βοοῖὶς Φοθουνδῃ οοθυσβ 80 {πο68; ΕἸΟΒῖτα 164 ἐπαθ5. [|ἢ {π6 {μ1τὰ 

ῬοΟΙ,, Φϑμοναμ ἀρρθαῖβ 44 {πλ68; Ε]ΟΒῖα 48. Τὰ [Π6 Ἰαβὺ ὕνγο Ῥοο 5 
ἰορούμου, Φο μονα 18 αϑοᾶ 839 {{π|68; ΕΠΟΒτα θα 7. Ηον 18 {18 
αἰβάποίζοι οὐὁὨ {μ6 πᾶηλθβ οὗ ΠΥ ἰο ΡῈ δχρίδπθα ὃ ον 18 1 {πεῖ 
{π6 Δρρει]αίλοι Φ ϑβουδὴ 18 ἀθϑιρη]Υ οπα ρα ἴῃ ἃ 86.168 οἵ Ῥρβα]ηιβ: 
15 ρίαοα Ὀοΐῃρ βυρρ!θα ὈΥ ἘΠο τα ονθὴ ΠΘγα «6 μουδῇ 18 ΔΙ γαΥ 8 
βαρ ουθᾶ βἰβουβοσθῦ οτηθ, 85 Εὐνγα!αΪ, σθβοΐν ἐπ ἔαοὺ τπίο {π6 
ΒΌ δ] οὐ νγ οὗ ἔμοβο το οοἸ]δοίβά {π6 ἀπ δγοηῦ ραγίβ ἰορϑίμου. ΤΟΥ 
Ἰη θυ μαπρϑα {Π6 ΠᾶΤη68 ΔΟΘΟΙηρ" ἴο {ποτ οὐὐπ ἰαβίθ. Τ1Β νῖθν ἃρ- 
ΡθδγβΒ ἴο 18 αὐΐο εν ᾿τρτ 4186. ΤῊ οΟ]]θοίουβ σου] ποῖ δᾶνθ 
νοητυγοᾶ ἰο τη68416 τὰῖδι [Π6 ἰαχύ ἴῃ [8158 Τδηη6γ. ΤΏΘΥ οἱ 10, ἃ8 ψγ6 
ἘΠ1η1ς, απίοπμομοᾶ, ΟἸΠο Β, Δ85 1)6 Υγ οὐΐθ 3, σθβϑοόῖνθ 10 ἱπίο {μ6 αἰ - 
ἔογοηὺ ἃρ68 οἵ {π6 ῬΡΒαΐτηβ, Ὑ}18 18 Ἰη5ΠΠοϊοηῦ, Ὀθδθοόδαβο {Π6 τεϊίουβ οὗ 
{86 ῬΡβαϊτβ ἴπ ΒΘ. ΕΠΟΒΙ τ ῬΈΘΥ 8118 ᾿᾿νϑα 1ῃ ΘΟ αΤ168 ἤθη ] μονῇ 
Ὑγ88 ἴμ6 αβυ8] Δρρε]δίῖοθ. 1061 1{Ζ8οἢ 5. {ῖη ΚΒ, ὑπαῦ {86 οὐἹρὶπ οὗ {86 
Διο ποιοη 1165 ἴῃ ᾿παϊαίοη οὗ {86 Ῥοπίδίθαοῃ, τ μογθ [86 ὕνχο ΠδΠΊ65 
816 ἀἰβουϊ πα ηδύθΥ δια ρ] ου θα; ἃ ΠΥΡΟΙΠ 6818 αὐἰΐα ἀΥΟΙ ΓΑ δηα ἴτ- 
ῬΓΟΡΔ016. Οπ {π6 οἴμοσ παπᾶ, 61} ὁ δοοοιιηΐβ ἴον 10 ὈῪ ἀθβίρῃ οπ [86 
Ρατύ οὗ {π6 τυυϊΐουβ, ἴο τηϑϑῦ δῃα οουπέοσδοῦ [Π6 ᾿πῆπθοποθ δυιβίηρ' ἔτοπι 
{8Π6 οοπέγϑοίθα ποίΐομβ οὗ {86 βΒυσγουπαίηρ μραίμθη 1} {Π61} πδίϊομαὶ 
διὰ Ἰοοὰ] ἀοιυ165, οὐο [π6 οονθηδηῦ Ῥθορίὶθ, 0 τηϊρὖ 6 16α Ὀγ ὑπαῦ 
6885 ἰο {π|πΚ οὗ Φ 6 βόνδα, {μ6 οῦα οἵ 5:86], ἂἃβ ἃ 11πηι64ἩἉἍ πδίϊομαὶ 
αοά. ὙΠῚΒ νἱθ ΔΡΡθδιβ (0 υ8 88 ἸΏΡΥΟΡΔΡΪ6 85 {Π6 τοϑύ, [0 18 ἴοο 
αΥΔβοῖαὶ, αὐὐὶ αϊηρ' ἕο {16 βδογϑά Ὑυιῦθιβ συ μαῦ σου ΒΟΔΥΟΘΙΥ͂ ὨᾶνΘ 
᾿ηΠποπορᾷ {ποῦ πυϊηρ' ἰο Βὸ ργθαῦ δπ οχσίθηί, Υγ8 ἃ:ϑ {βμϑγϑίοσο ἴπ- 
οἰ ποα ἴο τόβοῖγα ἰμ6 ἐδοῦ ἴωΐο {86 ρϑουϊδν {πιὴρ ΟΥ̓ τηϑπΥ ρορίβ 
ἔογ {86 πᾶιὶρ ΕἸ]Οΐτη ; ἃ νἱθ  Ὑ Ιος 1) 61 Ζβο ἢ! 5 οὈ]θοίζομβ (ὁ ποῦ τθ- 

} Ὅϊο Ῥοριβοβθη ΒάσδοΣ, ἃ. 5. τ. ῬΡ. 191], 192, 2 ἙϊΠη]οϊϊαηρ, Ρ. 467, 
3. ϑΥΤΏΌΟΪ86 δα ῬβδΊτη05 11} πδύγϑη 05 1βαρορΊο80, Ὀ. 29. 
4 ἙΠη]οϊλπηρ, Ρ. 393.,) δηᾷ ἴῃ Ἡβνογηῖο Κ᾿ 8 ΕἸ] οἶδ, 111, Ρ. 277. θέ βθηᾷ. 
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ἔαΐ6. Τῆδ ᾿οο]]οοίοτθ, ποοίαρ' (μ6 Ῥγθυδιηρ ἀβᾶρθ᾽ οἵ μονα ἴῃ 
Βοπιθ Ῥεαΐτηβ, δπᾷ οἵ Ἐ]ΟΒῖπι ἴῃ οἴμουβ, σσογο ᾿πἤπθοηοθα ὉΥ τὖ 1π ρατὺ 
1η διτδηρίηρ' ὈΟΟΚΒ οΥ ραγίϊου]αι οΟ]]ΘΟΙΟΠΒ. 

ΤῊς Ῥραΐγωβ δῖ ῬΥΟΡΘΙΪΥ ἰγγίο, ἐμαῦ 18, ἸΠ6Ὺ ΓΘ ΒΟΠΡΒ ΟΥ̓ Οἶδ8. 
ΤῊΪΒ 18 (8η6 οαυ οϑὺ Κιηᾶ οὗ Ῥοθίγυ διβοηρ' ΔΗΥ͂ Ρ6ΟΡΪ6, Ὀβίπρ' {μ8 1π|- 
ταϑαϊαίθ θχργθββίοη οὐ [86 ἔθ! λρ5 88 {Π6ῪΎ 8158, ΒΊΤΩΡΙ6, ΒρΡΟμίΘΟΙΒ, 
πηβέυιοᾷ. Αοοογαϊηρῖν, 411 (μ6 διποίίομβ οἵ {μ6 ταϊπα ἅτ ρουτοᾶ 
(τί ἴῃ ἰμθβθ οοιαροβιίΐομβ. ΕΥΘΥΥ οἰοναίίΐοηθ δηὰ ἀθργθββίοῃ οὗ 
1π6. 00] 15 Ἐχργβββθᾶ ἴπ ἔπει. ὙΠῸ δββθηθδὶ ῥθου ΑΓ Υ, ΠΟΥ͂ΤΘΥΘΓ, 
οὗ {86 ᾿γτῖοα! βοπσ οομβίβίβ ἴῃ [86 ἔοστω ὙΜ]Οἢ 18 ρίνθῃ 10 10 ὈΥ [Π8 
τη 5168] Δοοοιηρϑηϊπιδηῦ, ΟΥ τοῖον {μ6 Ὀθϑαθα] τηγίμμι ἀπά {]1π|6 ΤῸΓ 
ὙΒΙ ΟΝ 10 15 δἀαρίοα Βοίι ἰο Ὀ6 βαπρ' ἀπά ρἰαγϑά (ο. 

Ὁδ Ὑγεἰία ο68118 {π6 ῬΡβαϊίοι ἃ ἰγγίοαϊ απίλϊοίοσψ, ὈΘοασΒα Ὁ Θοηύδίτϑ 
{16 ᾿γτῖο ρτοάυοίίοπβ οὗ ἀἰδγθπὲ δυΐμουβ αὖ νατῖουβ ροτῖοαβ, ὑπὸ {1||6 
“ῬβαΙτ5 οὗ Πᾶν! ὈοΙπρ' τη ΤΟΥ ἃ ἀοποηιϊμαΐίο α ροζέογ. ΤῊ8. δῃ- 
ΤΒΟΙοΡΎ, Βονγϑύϑῦ, οοηίδίηβ τ᾿ 6 ΟΪν {Π6 Τϑηηδῖτβ οὐ {πὸ ᾿γιῖο Ῥοθίτυ 
ὙΠΟ ἀρροαΐοᾶ διαοηρ ἴμ6 Ηθοτονβ. [Ι͂κὰ (ἀθη. ἰν. 19---24., χοά, 
χν., Τυᾶσ, ν., γχ Βᾶγα ᾿γγῖο Βρθοί πη 6 5 βϑυ]οῦ ὑΠπᾶπ [αν] 8 ἐτηθ, ΤῊΘ 
ἀϊσθοίϊοῃβ οὗ Μοβϑβ ᾿τωτηρ!αίου μϑίοτθ μ18 ἀθαίῃ πᾶν αἶβο [ῃ6 ἃρρβᾶγ- 
8006 ΟΥ̓ Ροΐπρ' οαϑῦ ἴῃ {Π6 βᾶῖη6 ἔοσιη. Τῇ ᾿γτῖο το βα 118 Θα]τ]παϊηρ; 
οἰηὐ ἴῃ αν, μο οαγτϊοά (815 Κιπά οἵ ροοίσν ἴο 15 ργϑαϊθϑὺ ρϑυ βού. 

ὙΥΒοίμον 1ῃ6 Ἰγτῖο ροθίσυ οὗ {π6 Ηθῦγονγβ νγὰβ δ σχο  αβίνου ἀσθνοίθα 
ἴο {Π8 βουυΐοθ οὗ τοϊρίοι δᾶ ἴο ρα ]16 ΜΟΥΒΠΙΡ, ΤΔΥῪ ἀΡρθαν δὖ ἢγδύ 
βρῃξ ἀποοτίαίη. Ὑ76 Β6]1θνα {παᾶῦ 10 νγὰβ ποῦ; Θβρϑοίϑ}} Ὁ 88 1 αν] 
ΘΙΒΡῪ οΥοσ 58] δα «“οπαίμδῃ 18 501} Ῥγθβαυνϑᾶ; δηα 8180 ὕΠ6 βΒοπρ' 
αἱ ἐδ τοοῖΐ ἴὰὶ Νυμη. χχὶ. Τμ6 βϑοπρ οἵ ϑοϊομπιοῃ [88 ἷ8δο Ὀθθῃ σϑ- 
ξευγοᾶ ο, νοι ῬΘΙΟΠΟΒ ἴο οοταιηοι [18 ; 8πα {Π6 ἀδί Ῥβαΐταὰ 1561 15 
σομηβἀοσθαᾶ ὈΥ͂ ΤΙΘΗΥ οὗ 8ῃ βη ΓΘ Ὁ Βθοι αν ομαγϑοίου. τὺ τ βαύθυον 
νἴθιν Ὀ6 ἰαίτοῃ οὗἉἨ (ἢ6 Ἰαδὺ ὑνγχο Ῥοβθιαβ, 1Ὁ 15 ῬΥ 8018 {π8ὺ ὙΘΙῪ ἴδ 56- 
ΟἸΪΔΙ ΒΟΠΡΒ 7616 ΘΟΙηροβοᾶ, ΑἸπιοϑύ 81} ὑγϑσθ οἵ ἃ στ ρΊοιΒ παΐαγο. 
ΤΉΘΥ σγογ6 ἀϊοίαἰθα ὈΥ ἐποβα ϑπιούϊομβ ἑονγαιθ (ἀοά συ β1οῖΝ οοπδίαναϊθ 
ΔἸ 1κὸ {Πρὶν 16 ἀπά θοϑδαίγ. 

ΤΈοβα γῆ. δᾶνο [θα ἰο ρογοαῖνα [ἢ86 δοιργθμθηβινο παίασθ οὗ 
Ἰγεῖο ροθίσυ, οοπίαϊπίηρ στ μη 1{56], 88 10 ἄο68, {π6 ρϑιτηβ οὗ οἵβεὺ 
ΒΡθοῖθβ, μᾶνθ ἰουπᾷ ἴῃ {μ6 Ῥδβαίτηβ, [651468 ᾿γυὶοα! ῬΟΘμΙΒ, ϑέης ΟΥ̓ 
ἀϊάαοίίς οτιθβ, βυοἢ ἂ5 {86 1190} ἀπά {Π6 Δρμδροῦϊοαὶ ομθβ σθηΘγα]ν : 
οἰοφίας ῬοθταΒ ; ἐπι ηιαξίο, ΟΥ̓ ΤΑΛΠΟΥ 88 {ΠΥ Βμου]α δ6 ἰδθγπλθᾶ, φηοηῖῖο ; 
ΔΩ ἰάνψίβ οΥ Βμογῦ ραβίογαὶ ροθῖιβ. ΤΉθβα βρθοῖθβ 116 ἀοιτηδπύ ἴῃ 
186 ᾿Ἰγτῖο, ψ ΒΙΘΝ σοϑάη!ν ρᾶβ868 οὐοὺ ἴπΐο ὑπθπλ. 0 ἃ[βο {86 ἀγαπιαξίο; 
186 πραγϑβὺ Δρρυόδοι ἐο ΠΟΙᾺ τ μᾶνο ἴῃ {πΠ6 24} Ῥβαΐγη. Βαυΐύ γ6 
τηαβὺ ἀοοιάβα]ν ομ]θοῦ ἰο {π6 ορϊπΐοῃ οὗ Ἡογβίου, ὑμαῦ “Π6 ἔτ στοαί 
ρατῦ οὗὨἩ {π6 ῬΡΒΑΙπιβ ἃΓ6 ἃ βουὺ οὗ ἀγαπιαίϊο οἄθ, ΘΟ ΒΒ! ηρ' οἵἉ ἀἸδΙορ ιθ8 
Ὀούνγοθθ Ῥϑύβοηβ δββίαϊπίπρ οογίδίη οδμαγδοίουβ ὁ ὅϑυοῖι ἀϊαίοφιε- 
ρεβαΐπιβ, ἃ5 (Π6Υ 876 64}164, ἀγθ ἕο {π6 πιοβὺ ρατί {π6 οἤβρτγιπρ' οὗ ἱπηὰ- 
σἰπαίίοπ, Τὴ τεῖθογβ μᾶγΘ ΒΟΙ ΘὈΤ.65 ἰμγονσῃ {861} 14648 1π00 ἔΟΥΤᾺ8 
γ ΒΙΟἢ. ἀρρθανῦ ἴο ἰίνοϊνα αἰ θθυθηῦ βρθαίςθυβ, τ ΓΘ] Ὺ ἴο ρῚνα δηϊπλαί!οιι 
ΔηΑ͂ νινδ ιν ὑο ἐπι ῖὶν ΘοΙηροβιομθ. ΤῸ ΒΌΡΡΟΒΘ ἴῃ 8ΗΥ͂ ὁ886 δοίᾳδὶ 
αἰζοσμαίθ ΟΠ ΟΙΓβ, 18. δ ὩΠΗΘΟΘΒΒΑΤΎ ΤΟ Ποιηθηΐ. 

1 Ῥτοίδοθ 0 Ὑγθηϑίδιοη οὐ ῬβδΙπι8, Ρ, χη, ΤΒοοΟΪορίοαὶ Ὑ οΥΚΒ, νο], ἰν. 
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Τῷ 18 αἰτηοϑὺ βυρόγβαοιβ ἰο βίαΐθ, ὑμαύ 411 {μ6 ῬΡβαΐμηβ, οὐ θυθῃ {Π6 
ταϑήουιγ οὗ (μοι, γαῦθ ποὺ σομηροβοα [Ὁ τ86 ἴῃ {π6 ῬρῃΌ]10 Ὑγουβῃ. 
Θοηθ ὝΟΥΘ ουἹ ἀμ γ πτὶ θη τιΐῃ ὑμαὐὺ ἀθβῖρπ; {18 τϑϑὺ τ} πῸ 886]; 
οβ]θοί. 
ἼποΙδ 15 ἃ οἶδββ οὔ Ῥβδϊηὴβ ὙΠΙΟΝ ῬΘΑΥΒ ΤΩΘΗΥ͂ τυ] οὗ Ἰηνδίοη.᾿ 

ΤΉοβο 1 Οἢ 816 ρ]αϊπᾶνο ἴῃ ἴομθ ᾿θίοπρ' ἰοὸ 10: [ῸΓ 10 18. ΟὈΒΘΡνΔΡ]6 
{πῶ ΤῈ Ὺ Βανα δοηβι ἀθγα Ὁ] 6. βἰ μα] αν ν 1ῃ. οοπίθηΐβ ἃπα Βοορθ. ΤῊΘ 
Ἰάθαβ ἃπα ρῇγαβθβ ἀγα 1{{16 ναῦῖθα. ΓΠῚΒ ῬΠΘΠο ΠΟ Βοπ6 δοοοὰῃΐ 
ον ὈΥ τϑἔδυτίπρ' βΒΌΘὮ, ΘοιηροβιΠ!οπ8 0 {86 παίϊοπαὶ οδἰθμ 165. Οἵ ἐμ6 
Ἡρῦτονβ, Ὀγ ἡ] {πο οΓ6 βυρσροθίεα, Βυῦ ΙΩΔΠΥ «6075 ὙΘΓΘ 
γόνα ᾿ΐο {86 Βάπι6 βιὑπαίίοη αἱ ἀΠογοηῦ ρογιοᾶβ. ΤΌΚΘΗΒ οὗ ᾿τηϊὰ- 
ἰΐομ 816 8150 Τουπά ἴῃ {π6 αἰρμαθοίιο ἀπα μ8]16 Ια γα ῬΒαίτηβ, ΑΒ ἃ 
σΘΏΘΙΆ] γαΪθ6, (Π6 οἸἀοδῦ Ῥβαίτηβ ἃγ8 {π6 ἔγοϑῃθβδί πα τηοϑῦ ΟΥἹΡΊ ΠΑ] 1Ὲ 
τηδύοι,, ἔόστη, δῃα Ἰδηρθδρθ. 

ΤῊΘ ἀρ οὗ ραγίϊου]αν ῬβαίτηΒ δηά {πϑῖν Ἰδπριδρθ 816 ποῦ ΔΙ ΥΤΑΥΒ ΟΥ 
σΘΠΘΥΆ}}ν ἴῃ {Ππ6 ρτορογίϊομ [0 ὁπ6 πού ΜΨΒΊΟΒ ταῖρηῦ 6 Θχρθοίρα. 
ῬαΣΟΥ δμα θα86 οἵ αϊοίΐομ ομαγϑοίθσιβα {Π6 Ἰδῦθυ σταῦμοῦ ὑμ8η [86 
ΘΕΣΠΟΥ οπθ8. Εγθῃ ἴῃ 14688, Βοτλθ οἵ {πο86 δέδου. {π6 οαρθι νιν, ΒβΌΘῃ 
αϑ {86 ῬΡΒαϊτὴβ οἵ ἀβρυθϑδθ, 86 δατιᾶ] ἴο 1 αν 5. 10 μᾶ5 Ῥθθῃ ρυοροββᾶ 
85 ἃ ΤΌ]6, Ὁγ Π ΥΥ οἰἰε᾽, πᾶῦ ἃ ῬΒαίγτη 15. οἱ ἴῃ ριορογίίοπ ἰὸ {Π6 
ΠΟΥ δηα αν κυγγάπθδβ οὐ 108 ῬὨγ ΒΟ ορῪ 88 γ78]} ἃ5. [Π6 {Ὁ]Ώ 688, 
ἐτϑάοτη, δῃᾷ δοιαργθδβίοι οἵ 1.8 1688: δπὰ ἰδΐθι 1ῇῷ ρτορουίοη ἰοὸ {π6 
6886, ΘΙαρθηοθ, ἃπα ἐμ ι ὖν οὐ 18. Ιαπραδρθ, Ῥ681:468 {Π6 Ῥδυβρι σα]ζΥ, 
Δηα οχϑοὺ διγαπροιηθηὺ οὗ 105 τηϑίίοῦ. ΤῊϊ8Β. τὺ Ὀ6 δοοορίθα ψ 1} 
ΒΟ 6 τηοαιποαίίοθ. Αοοογαϊηρὶν, {Π6 ρορθίϊοδὶ τηϑτὶῦ 15 οἴθη ἴῃ ἃ 
Ἰην θα Ῥυορουθοη ἰο {πΠ6 56; βοῖηβ οὗὨ [ῃοβ6 αὐζθαΐοα ἰο {Π 6 5018 
οὐ Κογδῖ δῃᾷ Ὀϑϊοηρίηρ ὕο {π6 6Χ}]6, ΟΥ Θυθ δου 1ὖ, ὁοοαρυίηρ ἃ 
ΠΡ τὶς ἴῃ ΒΟ] ταν, ὈΘΔΕΓΥ, Δα 6] θρᾶποθ. 

Τπ οομπβίἀοχίησ {π6 “97165δἰαηΐο οἰαγαοσίογ οἵ (δ6 Ῥεαΐτηβ, {ποῦ δἃΥ6 
ἔνο δχίχοιηββ ᾿ Ιοἢ ουρμὺ ἰο 6 ἀνοϊάθα, Οπθ 15, {μαῦ οἵ γϑίθυσϊηρ' 
{μοὶ 411 ἰο ΟἸεϊδῦ; δ ὑπβουρῇ {ποὺ ουπηᾶ {ποὶν σοπδιτητηδύϊοι απ 
φᾺἸΔΙταθηῦ 1ῃ Ὧ15 Ῥούβοι δηα Κιηράουα, ΤῊΘ οὐμοὺ 18, {μα οἵ ϑχοπϊηρ: 
τη ἤοσα βυο ῬΒΑΙτη5 ἃ85 ἀπαουθίθαϊν στοϊαίθ ὑο Ὦ18 Ῥϑύβοῃ ἀπά βυξου- 
ἴπρ8., ΘΌΓΩΘ ἔδυ ἅἃγα αἸγθοῦ Υ ργορμϑίϊοαϊὶ οὗ (μ6 Μαϑββίδβ. ΟΥμοῦβ μὰν 
ἃ ΒΘΟΟΠαΙΎ δηά βριτιύπα! τϑἔθσθποθ ἴο Ὠΐτση. Αἱ ΘοῃβΒι ἀθυϑὉ]6 πτηῦοΓ 
οἵ Ῥβϑίτηβ ᾿ϑίοηρ' ἰο ἐμ ἰδύου. οἶδββι, Ἡ θποθ ὑπ ὺ ΘᾺ ἃ ὈΥαυν δηά 
ΒΘΟΟΠάδΥΥ γϑίθσθπμοθ; {πΠ6 οη6 ἴο [Π6’ ΡΘΥΒΟΙ ΟΥ̓ ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘ οὗ [ανα, 
ὙὙ0 τγὰβ θοίῃ {π6 1]υβίσοῦβ δημοοθϑίοσ ἃπὰ ἃ ἔγρα οἵὗὁἨ Μρββιδῃ; {μ8 
{86 οἴμοῦ ἰο Πανια 5 συθαῦθυ 8οη, 86 Μίοββιδῃ. Οὐ, [86 ῬυΠΠΑΥΥῪ 
Β6Π86 Ρογίδιηβ [0 βοαθ ῬΙΟυΒ Βα θυ, 8116 {πΠ6 Πρ Θ᾽ 8Π6 βθοοπάδυυ 
ΔΡΡΙ68 ἰο Ομ χιδύ. ΤῊΘ ΟἿ]Ὺ Οἰθα ΘΧΘΙΏΡ]6Β οἵ αἰγχθοιυ ἀηᾶ οχ- 
οἰ αβίνον Μοββίδηϊο Ῥβαίτηβ αἀτὸ ὑῃ6 2π4 δηὰ 1]; ἴον ψ1ο] 6 
μᾶνθ {π6 Θσριθδβ δαπουυ οὗ {86 Ναὸν Τοβίδιηθηθύ. [ἢ αὐ υπρ 
{86 24 ἰο ΟἸτῖδί, 6 ἅτ πού αὖ 811] σοηνιπορα ΡΥ Ηρ! αΒ ἀτρὶ- 
τηθηίβ 2 οὗ {Π6 Ἰποογγϑοίῃοββ οἵ {186 ν]θν ἴῃ αὐ ΘΒ ; ΠΟΥ οἂ Ὑ6 ὃΡ- 
Ρήουθ οὗ 18 βαγίησ ἰμαὺ αν Ὀοϊπρ παμηθα ἃ8 ὑπ6 ψυῖίθυ, ἴῃ {ἢ 6 
᾿Αοἰβ οὗ [86 Αροβίϊθβ, βΒῃονγβ ποίβιπρ' τοῦθ {μ8η {Π6 ουττοπῦ ἐγ 10 
οὔ 186 6. 6 Ὀοίϊονα μαὺ {μ6 ῬΡΒΆΪτὴ 15 ῬΥΟΡΟΙΥ ΜαββΙθη1ο ; ἀπά 

1 Οογρσηθηΐδῦ πΘΌοΣ αἰθ ῬΒδΙτηθη, ἘΠ Π]ο πηρ᾽, Ρ. 16. 
2 Ὧϊ6 Ῥρδίπιθῃ, νοΐ, 1. ἢ. 16. δὲ δε. 
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ἰμαὺ 10 νγὰβ οοιῃροβοᾶ Ὀν Παν4. ΕΧδαρ]68 οὗ {π6 βθοοῃᾷ οΪ488 8.6 
βαγΠΙΒη6α Ὀγ (86 160} δπᾶ οἶμον Ῥβαίγηωθβι [ἢ ΘΥΘΥΥ ο886, 1ὖ 18 68 (0 
ᾶνα {π6 βαῃοίίοπ οὐ 6 Νὸν Τοβίαπιδηὺ ἔοσ Ὀοί Κὶπᾶβ οὗ Μοββίδηϊο 
οἶδβ ; 686 ἐπ ᾿πίθγργθίου γ7 11 τὰπ ἰο θχοθββ. ΤΉ 18 ΒΟΙ16 ΘΧρἰϑίη {Π6 
72) οἵἩἨ Μεββίδῃ, υηουΐ ΠΘΟΘΒΒΙΤΥ ΟΥ τγασσϑηΐ,. [πιἸοοἸκίηρ' Ἰηΐο {16 
Νονν Ταερβίατηθηῦ νγὸ πᾶ πυμηθύουιθ ραββαραβ οἵ ράγπουϊαν ῬΒΔΙΠῚΒ 
ααοίοα ἴῃ ὁοπποοῦθη πῃ ΟἸτβί. Βαΐ 10 τηυβῦ ποῖ 06 Ἰπξδγγθα ἔγοτῃ 
{πὶ [ϑοῖ, {πα΄ {Ππ6Ὺ γα ργοαϊοίίυο οὗ Ἀπ ἴῃ ἀπἴογθηῦ γᾶγ8. ΤῊᾺΒ 
(16 εἰσι Ῥβαΐμι, 4{π, δίϊ, δμᾷ 66 σοῦβοβ, ὑμβουρῆ Δρρ]16α ἴο Πῖπα ἴῃ 
Ἠδ6Ὁ. ἢ. 6, 7., 15. ποὺ ργεαϊοξίυο οὗἨ ἨϊβΒ Ῥϑύβοῦ, [1π 11 τιδῆποῦ, [ἢ 6 
8]Π δῖοι ἰπ Μαίί. χχὶ. 16. το {π8 βθοοῃα σνϑῦβθ οὐὗἨ {Π6 βϑῃη6, ΤΏΘΓΘΙΥ 
Βῃονβ ἐπαῦ (86 ταῦ ἜΧργθββϑά ἴπ {16 ποσᾶβ αὐθίρα νγᾶβ θχθιαρ θά 
ἴῃ {π6 ο486 οὗ {πμ6 οἰ] ἄγθη αὐξουίηρ' Βοβδηπδβ 'μ [16 ἰθιαρ]6 ἴο «6818. 
ΤῊ βἴτηρ!θ οἰϊξαϊϊοη ἴπ {μΠ6 Νευν Τοβίδιηθηί οὗ ἃ ραββᾶρθ ΕῸΠι ἃ 
Ῥβαία ἄοοβ ποὺ 1ΏΡΙΥ {86 Μοββίδηιο ομαγδοίθυ οὗ {88 Ῥᾶββᾶρθ 
1561: τωποῦ 1688 οὐ {π6 016 Ῥβαὶπὶ ἴῃ ψ ΒΙοᾺ τ βίαπαάβ. Μδην ον- 
ουπιβίαποθβ πηαδὺ θ6 ἰακθη ἰηΐο δοοοιπῦ ΟΥ̓ Εἴτη νγπ0 ὑγου]ᾶ ῬΓΟΡΟΙΥ 
Ἰηνοϑθραία ἰμ6 Μαοββίδηϊο τοίβγθηοα οὗ ἃ ραγίίθαϊαν Ῥβαίτα. Νὸ σϑῆθγαὶ 
τυϊθ5 οι 86 ρίνθῃ ἴον δβοουίαϊπῖπρ ἢ, Ὦγ. Νογοδ {πη 8, {πᾶ “1 
τοραχα ἰο βοπθ οὗ {π6 τϑίδβγθποθβ τππϑᾶθ ὑο {μ86 Ῥβδίμηβ ὈΥ Ῥδὰ] δπὰ 
Ῥροίδυ, δηᾶ {μ6 δυΐμοῦ οὗ ἐπ6 ἘΡ15116 ἰο ὑπὸ Η ῦγονβ, 1ὖ βθθιὴβ π6- 
ΟΘΘΒΑΤῪ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαῦ {86 ὺ σοσα ποῦ ᾿πβρι θα 88 οὐἹθιο8. δα 1η67- 
Ρτϑίουβ." ΤῊΙΒ 1468 ΔρΡρβδγβ ἴο 18 ἀπυγαιταη θα Ὦν 41} {Π6 ρ᾿θηθιηθηᾶ 
οὗ ᾿ηϑριγαῦοη. ΤὮΘ Δροβί]65 χ6 γ6 ΔΙ νγαν 8 Ἰμβρισθᾶ; ἃ ἔδοῦ οοῃβιβίθηϊ 
τὴ [86 Βαρροβίίοι μα ἴῃ βοπλθ αποίδοηβ οὗ 88 ῬΒδΙΠῚΒ γ76 866 
{μϑῖν οὐ Βα] ον, οὐ {8μ6 ρσθναϊοπύ ἱπίουρτοίδιοη οὗ 118 «678 ἴῃ 
{πον ἄδαγν, ταῦμοσ ὑπαῃ δβοίπΐθ, 1η|4}110]6 ὑταΐα. Υ οὐ {818 μρρθῃβ 
Ῥαΐ βοϊδοιη. ΥΥ6 ἄο πο βοείου {μαὺ Αοίβ ἵν. 2ὅ., χὶ. 83, 816 
ΘΧΔΠΊΡΪ6Β οὗ Ὁ; δβ Νοόουββ, δου Τ)ὲ ὙΥ οἰίθ δπα οὔμβυβ, τηδ πέδη. 
Τηδβίδποθβ, Πού ῦ, ΤῊΘῪ δ Β66ῃ ἴῃ {π6 ΕἸ ρΙ8|16 ἰο {πὸ Ἡ ΘΡγθνυϑ. 

Βιβῆορ Ηουβίθυ ΒΌΡΡροβϑβ ὑμαῦ {μοβ Ῥβαΐτηβ γι μιοῖ νοῦ οοιαροβοά 
Ὧν Τρανι4 μίἰτηβθῦ σοῦ ῥτορμοίϊθ, Ὀθθδαβθ, δὖ {π86 οἷοβα οὗ {ῃ6 
ῬΡβα] 508 116, 6 ἀθβουῖθ6β δι πη561 δηα 18 βδοῦθα ΒΟΠΡΒ ἴῃ {818 τη8η- 
ποῦ: ““ Πανὶ {πΠ6 βοῃ οὗ 6556 βει4, δῃᾶ {Π6 τηδῃ γγ.0 γγὰβ τ ἰβθα ΔΡ οἢ. 
Πῖρἢ, {π6 ἀποϊη θα οὗ {π6 (οα οἔὗἉ “4600, ἀπά 188 βυθοῦ ῥβδίταϊβύ οὗ 
15γδεὶ, βαϊα, {π6 ϑριτῖῦ οὐ «ϑμόνδῃ βραΐκα ὈΥ 116, δπα 18 ὑγοσζὰ νγἃ8 1ῃ 
ΤᾺΥ ἰοηρτια." (2. ὅδτη. χχἹ!. 1, 3.) “Τὺ σχὰβ {μ6 πογὰ ἐμογϑίογθ οὗ 
6 μονα ϑριτιῦ τ ΒΙΟἢ νγὰβ αὐΐοτοα ὈῪ Τανβ ἰοπριθ. Βαύ τὖ βῃουά 
βθϑῃ (86 βϑριγίῥ οὗἨ Φθβόνδῃ σουἹὰ ποὺ 6 νγαπίθα ἴο ΘϑΌ]8. ἃ τηθγ8 
8 [90 τῇ ΘοΙρ]αιηῦ οὗ 18. ΟὟ ΘΠοιΐθ8, 0 ἀθβοῦθθ 18. ΟΠ 
Βα υῖηρδβ αδὺ 485 μ6 [6] {μ6πὶ, δηα ἢ15 ὑὐνὴ Θβοᾶρθ8 7υϑύ 85 {Π6 0 Πδρ- 
Ῥαπθᾶ,. Βαυΐύ {μ6 δριῦ οὗὨἨἉ Φοβοναῖ ἀθβουιθοα ὈΥ 1λαν4᾽ 8 αὐΐογαμοθ 
ὙΠδὺ γἡ͵χἃ8 Κπόνγῃ ἰο {παᾶὐ ΘΡΙτῦ ΟἸΪΥ, δπα {πᾶῦ Θρισιῦ οὐ͵ν οουἱά ἀ6- 
Βοῦῖθ6. 80 {μπαΐ, 1 αν! Ὀ6 Δ] ον ὑο μανθ 84 δὴν Κπομ]βάρθ οὗ 
{π6 ἔσθ βυβ]θοῦ οὗ [ιῖβ8 οσῃ σοΙαροβι 018, 1Ὁ γ188 ποίδιπρ' ἴῃ Ὠ15 ΟῚ 
116, Ὀαύ βοπηθιίηρσ ραὺ ἰηύο Εἷβ ταϊπα ὃγ {86 Ηοὶγ ϑριτιὺ οὗ αοάᾶ; 
Δη {π6 ταϊβαρρ οαύίοι οὗ {86 Ῥβαὶπιβ ἰο {π6 1ὐογὰ] Ἰλανια μα5. ἀ0η6 
γαογα τη ϊβοίθε ἰθδῃ (86. ταϊβαρρ]οαίϊοπ οὗὁὨ 80 οἶμεὺ ραγίβ οἵ {Π6 

1 πυδῃβδίίοῃ οὗ (π6 Ῥββίτηβ, Τηἰγτοάαποίίοῃ, Ρ. 10. 34 οδαἰξῖοι. 
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Θουϊρίαγοβ διηοῆρ᾽ ὑπ088 ὙΠῸ Ῥγοίθϑβ ἔμ6 6] οἵ [86 ΟἸιγϊβιίδη τ- 
Ἰρϊοη.᾽"} 
ΤῊ τϑαβοπίῃσ' ἴῃ {818 Ῥαββαρθ ΔΡῬΘΔΥΒ ἰο τι8 ΥΒ 1681} ππιβοιῃά ἀπά 

[α]Δοΐοαβ. ὙΝΏΘα ἴἰ 15 αθιστηθα πα [6 Θριτιῦ οὗ ὁ Θμονδῇ βραϊτο ὉῪ 
Πανὶ: ὁ 15 ποῖ τηθαπῦ {μαὲ τυ μαΐουου θαυ σοί σὰ {π6 αὐΐογδησθ 
οὔ ἐπεὺ ὅρια. ὙΥΆΘΩ 10 18 βαϊά {παῦ «ΓΘ μον ϑ ἢ Β Οσα τγὰ8 ἴῃ 1λαν 4 Β 
ἰοηρσιια; 1ὖ 15 ποί ἱπίοπμάοθα ο ΘΟΏΥΘΥ (μ6 ταθϑηϊηρ ἰμαῦ τ μαῦ Ὦϊ85 ἰοπρτιΘ 
ΔΙναγ5 ΘΧργ ββ6α υγ88 {86 αἰτοοῦ βυρροβίίοη οὔ (88 1)οἰέγ. ὍΠ6 οχίθη- 
βίοῃ οὗ βιοῖ Ἰαπρπαρο ἐο αἰΐ ᾿ὴ8 σοηιροδίξοηβ 15 ααϊύθ στα αϊΐουβ. ΤῊΘ 
ῬΒΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 15 σαποσαὶ, τωρ] γἱηρ᾽ ΠΟ ταοχα ἰμαπ ἰμαὺ 1 αν! νγὰ8 ἀπάθν 
αἰνίπο 1πβριταίΐοθ. ΥΥ̓ μαύθυϑυ νγὰβ (88. βαρ]θοῦ οἵ ἢ15 δοτῃροβι!ο18 ---- 
Ὠῖγηβ ἢ οὐ {86 Μοββίδῃ --- 6 σσοίθ ἀπάοὺ ἐδ σοροναΐϊ φμρογϊηἑοπάθηοο οὗ 
{86 ϑριτι, Υ 6 οαπποῦ πᾶ βΒου]α ποῖ βθραγαΐθ {μίπρβ Κπόνσῃ οὐ ὑπ- 
Ἰκθονη --- {πῖπρθ μα οου]Ἱᾶ αἴξοι τι ἀπά πιμοαὺ {π6 Θριγιῦ; --- ἴον {Π6 
Θρισῖς τγὰβ ἴῃ Εἷπὶ ὁΟμ  π 6}}γ ᾿ θη. μα ἀθβουι θα 818 ΟὟ ΒΟ ΓΙ Ωρ5 
88 Ὑ611 ἃ μη [8 ἰδηρταρθ. Τοοσθα το ἐπ σγοαῦ βριτιῦθα! 1) 6] Ἰ ΘΥῸ 
ἰο οὐδ. ὙΠ ἴμθ86 βϑαϊπηθηίβ, γγχ0 Τορυδιαΐθ 41} Β.οἢ. ΘΧΡΟΒΙΟΙ 
48 ΗοΥΒΙΟΥ ΒΒ ΒΘ π 6 8608, (μα οὔ [86 Ῥβαίτωβ 8] υἀϊπρ ἰο {π0 
110 οὐὗἨ Τλανια “(μου ἅγ6 ΠΟΘ 1η: σγβίοῃ {π6 οι οὗ ραν 18 πού 
[86 Ῥυϊμοῖραὶ δηα Ἰτητηθαϊαΐθ βαρ) θοῦ. 1αν!4᾽ 8. Θομαρ]δηΐβ ραϊπϑί 
ἢΐ58. δηθιηΐθθ 816. Μοβϑίδι᾽ Β δορί αϊηΐβ, ἢγϑὺ οὗ {π6 ἀπο] θνηρ «6008, 
ἴμοη οὐ {π6 μϑαίβϑῃ ροσβθοαΐουβ, δηα οὐ {πΠ6 ὡροβίαὐα ἔδοίίοη 1ῃὰ Ἰαίοσ 
ἀσθ8. 4} 15 δἰιούϊουβ ἅτ Μϑββίαμ᾽β βυβουῖπρβι [ραν] 8. Ῥϑηὶ- 
θη 018] ΒΡ] οο ϊοηβ το Μοϑββίδ ἢ β, ἀπᾶθν ὑπ Ὀυτάθῃ οὗ {πμ8 πτηραΐοα 
σαΐ οὔ ταδη. αν] βοηρβ οὶ ἰσἱσπαρῃ δηα {μαπ]κορὶ νἱηρ' ἀγὸ Μ68- 
ΒΔ ΒΒ ΒοΟΒ οὗ ἰσϊαταρα δηᾷ {παηκβρίνιηρ; ἔον [18 υἹούουυ οὐϑῖ βῖπ, ἀπά 
ἀοάτῃ, ἀπά Π611.2 ΤῊΪΒ 15 τοῦθ Ὅπου, ποῦ θχροβιοη. ὙΠπ6 σὶρ ὺ- 

χοϊπαθα ἱπέθγργθίου τησδὺ ἀἰβοαγᾶ ἈΠ] οροτϊβιπρβ οὗ 188 ᾿ἰπᾶ βρθοϊῆθά, 
ΤἼη6 τοίδγοποθβ ἰο Ομ εῖβὲ Βῖ ἢ {πΠ6 Ῥβδίτηβ ϑι ΟΟῪ 806 βαλ}Υ 1πά6- 
βηΐϊΐθ. ὙΒΘΥ ἅτ ποῖοι ργεοῖδθ ΠΟΙ͂ ΘΧρ οἱ; Βμονίηρ ὑπαῦ {Π6 
τυΐϊζοιβ Ὠδᾶ πὸ οἶθασ οὐ ἀιβίϊμου ἰάθαβ οἵ {π6 οχροοίθρά Μοββίδῇῃ. 
ὝΒοτα ἰμοσα αὐ αἶγοοΐ ργορλοοῖσα οἵ τα, {π6 οα86 18. οὐβυνίβα. 
Βυΐ Βυ0 } ῬΙΌΡΒΘΟΙαΒ ἃγ6. τὰγθ; 8η ΒΌΠΙΘ Ἰπάινιἄπαϊ ραββαραβ ἴῃ 

Ῥραΐτηϑ Ὑ ΙΟ᾿ παν θθθη βαρροβοᾶ ἰο οοπίδίη. ἀπθαυΐνοοαὶ Ὀγϑαϊοίίοιβ 
τοβρθοίίηρ' 18. Ῥβύβοῃ οἵ σΌνθυῃτηθηύ, ΟΥ Ὀοί᾿, Βῃου!α ποὺ 6 Ῥγορθυΐν 
6816 ρτοᾶϊοίίοπβ. Ηθποθ τγὸ οδπποῖ δἄορῦ [88 ορϊὶπίομ οὗἨ ΒΙΒῃορ 
Ἡοτπο ἐμαῖ {μ6 Ῥρβαΐγηβ ἐγοαῦ οἵ ““ {86 δάἄνοπί οἵ Μοββίδῃμβ ὙΠ 108 
οἴδοίβ δηἃ ΘομΒθαθθπ 8; Πῖ5. ἱποαυπδίζοη, τί, Π|6, ρβββίοῃ, ἀθδίῃ, 
γοβυττοοίίου, δϑοθημβῖου, Κιμράοτω, δθᾶ ρυϊθϑίμβοοᾶ. 5. [πὰ βογιθ ρ88- 
ΒΔΡῸΒ βοτὴθ οὗ {π6 ργθοα]ατΒ ἡπιδῦ Θπαμηθγαΐθα. αγθ' ΔΗ ἀθα ἕο; Ὀαΐ 
518} ἴπ ἰθΘΓΠ1Β οὗ σθηθια ἀπα γαριιθ Ἱτηροτί. 

Ἧσον δαμλγαθῖγ π6 Ῥβδὶπηθ δ1Ὁ δὐἀαρίοα ἰο {π6 ῬΌΓΡΟΒΘΒ οὗ ἄθνο- 

ἔοι ἰβ Ββονα ΕΥ̓͂ {πεῖ" 86 ἴῃ 41] ἄρθ8. Τμθ βαθ]οοίβ ργββθηθὰ ἴῃ 

δθαι ἴο συν τρια οι ἃγο νατῖουβ.- ὙΠΘΥ ἰγϑαῦ οὗ {Ππ6 ρου θοοηβ οὗ 

Θοά, {π6 οοπδίαπί ῥγονιἄθποα μ6 δχύθπαβ ουϑὺ 815 ουθαομ, Β18 ΤΩ ΟΥΔΣ 

σογαγηῃπιθηΐ, 15 ρᾶγθηΐαὶ οπδγαούθυ, ἢ]Β αἴτιον αἰβρθηβδίιομβ, {Π 6 

ξαίυτο Μοεβίδῃ, 8ῖ8. Κίπράοτα ἀπ φυϊοϑίμοοᾶ, δθᾶ 41} τ[88 τηοοάβ οἵ 
μ6 βρίσϊτυλὶ ταϊμᾷ. ΤῈΘ τ] 6 18. ραββοα {μγοιρ ΘΥΘΙῪ νΑΠ]ο Υ οὗ 

1 Ῥγρίαμςα ἰο Τυδηϑἰδίίοῃ οὗ πο ῬΒ8 128, ΡὈ. χἱὶ. χὶϊ. νοἱ. ἴν. οὗ Ὑπθοϊορῖοαὶ 7 υ8, 
2 Τοϊά, Ὁ. ἰχ. 3 Ῥγοΐδοο ἴοὸ (ὐοτατηθηζα Υ Οἡ ἴδ ῬΒΔἾΠΊ5. 
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χρρίουϑ ἔγατηθ5 δ πα ΘΧΡΟΙΐΘ 668 ; 80 {ποῦ {Π6 ΘΧΡΓοδβίουι οὐ {Π 61} ὁοπ- 
υἱσιοη5 8ηα οπλοίϊομβ ὀουτ ϑρομᾶβ, ὙΠ} ΤΘΙΩΔΥΪς4 0186 δχϑοΐηθθβ, ἴῸ 
ἰῆοβα οἵ ἔμ ἀδνουῦ τοϊπᾷ πβογονοῦ Ὁ 18 Ἰουπα. ΤῈ Ῥῇῃδβθβ οὗ ἐμ8 
βριτἶζαδὶ 18 Ἀρρϑαῦ ἴπ ἐμ15 ὑσβαβαγθ-μοῦβα οὗ ἀθυούϊοη : ἃπα {ῃθγθίουθ 
ἴ06 Ῥγδύϑιβ 8πη4 ῥγδῖβοβ οὐ [88 μύσος μάν Ῥθθη οὔδγοά Ἂρ 1π 108 
Ἰδπρτασα ἰο {μ6 ἰβγοηθ οὗἉ στᾶθθ ἔτοτη ἂρθ ἴο ἃρθ. “( ὕΠοῦθ," βᾶγβ 
Τμηοῦ, “ ἀο γα βπᾶ ἃ βυγθϑίδύς νοῖοθ οὗ 70Υ ἰβδῃ ἴῃ {π6 Ῥβδὶμβ οὗ 
Ἰμδηϊκεσίνίηρ πᾶ ργαῖβθ Ὁ ὙΠ6Γα γοαῦ Ἰοοῖς Ἰπΐο ἐπ Βοατύ οἵ 8}} {86 
ΠΟΙ͂Υ, 88 ἰηΐο ἃ Ῥϑδαῦι] σαγᾶθη, 88 ἰπΐο ἤθάνθῃ 1056]. ΥΥ̓Βαΐ ἀ6]1- 
οαἴδ, βυγϑϑί, δηα Ἰουθὶυ ἤονγουβ ἃγ6 {66 βρυϊηριηρ' ἋΡ οὗ 81] ἸΏΒ Ώ ΠΟΥ 

οὐ Βεοαπία], Ἰογουβ ὑμουρίθ. ἑονγαγαβ (ὐοα 8πα Πῖ8 σοοάῃθβθ, Οἢ 
[Ὧ8 οἴμοῦ μβαπά, ψβοΥα 4ο γου Ππ πιοτθ ῥγοίουπα, τούτη}, ρα πϑῦϊο 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ οὗ βουγοῦγ, {πᾶπ {88 ρ]αϊηῦνγθ Ῥβαὶπὶβ ὀοπίαιπ ὃ ὙΠΘΥΘ 
ἀρϑῖπ γοῦ Ιοοῖ ἰπίο {88 ποατύ οἵ 411 16 ΒΟΙΥ ; Ὀαΐ 88 Ἰπίο ἀθδίδ, πᾶ, 
α8 ἴηίο {πΠ6 νΘΙῪ ρἱὶὺ οὗ ἀεβραῖσ. Ηον ἀαις ἀπα ο]ΟΟΩΥ 18 Θυθυυῃ]ηρ' 
ποτ, δυιβῖπρ' ἔγοτα. 81 τωϑηποῦ ΟὗἁὨ τπθ απο ΟἿ ΔΡρυθμθπβίοη οὗ ἀοα 8 
ἀἸβριθαβασο! [ὋΒοϊα ἐμαῦ ὑμθῖθ μΒὰ85 ΠΒυΘΡ Δρρβαῦθα ὁπ γί, πᾶ 
ΠΘΥΘΙ σΔ ἢ ΔΡΡΘΘΙ;, ἃ ΠΟΤ ῬΥΘοΐοαΒ ΒΟΟΙ οὗ Θχϑιρ]68 δηᾶ Ἰαρϑπαβ οὗ 
βαϊηία ἐμαπ [π6 βαϊίου ἴθ, ΕῸΣ ποῖα ὅ͵1ὸ πα ποῦ τη Υ ν δῦ 9η6 
ΟΥ̓ ὕνχγο ΒΟΙΥ ταθῃ πᾶνθ ἄοπμθ, Ρμαὺ πμαὺ {86 Ποδαᾶ Ὠἰϊταβϑ!ῇ οὗ 8}} {88 
ΠΟΙΪΥ μᾶ8 ἄοπθ, δῃα ψμαῦ 8} {86 Βοῖὶν ἀο 5811; μον {π6ὺ βίϑμα 
αὐδοίοᾷ ἰονατάθ (οἄ, ἰονγαγάβ ἔτ θημἀβ ΔΠα ΘΠΘ 168, ΠΟῪ {μον Ὀ6- 
Παγα δπᾶ βυβίαϊῃ {μβϑυάβοῖνοβ 'π 411 ἀδηροῖβ πᾶ βιἤἼρουηρβ. ΒΘβιά68, 
411 τρϑῆποῦ οἵ ἀϊνίπθ δηα βα] αὐαυῪ ᾿μϑυγ Οὐ 0 η8 86 ΘΟΙΊΤηΔ 48. 816 
οομίεϊποα ἐμπογοῖῃ. ΗΠθποθ ἴοο 1ὖ οοηθ8, ὑμαὺ {μ6 ῬΡΒαΙ [61 ἔΌΓΤΏΒ, ἃ5 1ὖ 

ὝΟΓΘ, ἃ {ἰέέ16 ϑοοῖ 9}, αἷΐϊ ξαΐπέδ, ἴὰ ΠΟΙᾺ ΘΥΘΙῪ τη8Π, ἴπ ὙΠαίθυοΣ 
βἐυϑύϊοη ΒΘ Τὰ ῦ θ6 μ]δοοά, 588}} Βπα Ῥβαὶπιβ δπα βϑπεπηθηθ ὙΠΟ. 
ΔΡΡΙΥ ἰο μῖ8 οὐ ο886, ἃπαὶ ἃγθ {88 βδτηθ (0 πὶ 88 1} Π6Ὺ ὙΥΘΥΘ ΤῸ 
8 οὐ 56 |κ6 8ΔΙ9μ6 80 δχριβββϑα {μαΐ μ6 οου]Ἱά ποῦ βχσρύβδθ ἔβϑτὰ Εἴτη- 
861, ποὺ πᾶ ποὺ ούθὰ δὰ μοι [υούζευ μα ἰμ6 Ὺ το. ΤΠ 
ῬΡβαϊίου τὺ δυϑῦ Ὀ6 {π6 οβοόβϑη ὀοτηρδπηίοῃ οὗ {Π6 Ρῥίουβ ὑὨΤΟῸΡἪ 8]] 
186 ομδηρθδ οὗ Πξ8, 

Τὴ τοραχὰ ἰοὸ {86 δἰδιιοβ οἵ {π8 Ῥβα ίου, ΟΟΠΒΙΘΥΔ016 αἰνθυβιῦν οὗ 
ορίπίοη δχἰβίβ, Αδοογαϊηρ ἴο βοὴθ ὙΠ ΘΥ8, {86 βυβύθυῃ οὕ προσ ΠΥ 
ΧΙ 64 1ἰΒ ἴῃ δοοογάδηοθ τὰ «86 Ῥατοϑὶ βρισιῦ οἵ τϑριοι ; ἐῃ6 
ἀυζ.65 οὗ υαπίνουβαὶ ἴουθ, οὗ ἔουρίνθηθββ δῃὰ Κι μθθβ ἰο ΘΠΏΘΠΊ16Β, 
ΟΥ Ῥεμονοΐθποθ 8δπα τροΥΟΥ, Ὀαιηρ ἔοσοι]ν βοὺ [Ογ 85. ΠΟΥ ΔΥῸ 
ἴῃ (6 Οοβροὶ οἵ Ογιβύ: ψμῖ]6 οὐδοῦ {π|πκ {86 Τογρίνθηθθβ οὗ 
Θπϑιηΐθβ δπα απΐνουβαὶ Ομ τοῖα ποῦ 80 Μ7Χ8}1} Δρρυθῃθηθα ΟΥ 

Θχθμιρ Π6ἃ ὈΥ͂ {86 «6 18}} ῥβδ]πηϊβίβ ἃ8. Ὁ ὑῃ6 δροβίϊθβ. δῃα θδυγ 

Ομ εϊϑάδπβ. ΤῊ αὐδβίϊοῃ ΓΌΓηΒ ἴῃ ἃ σγϑαῦ ἄθβρυθα ἼρΟη {Ππ6 Ἰτηργθοῦ- 
ἐἴομβ οοπίαϊ θα Θβρθοία! ]γ πὶ {86 ΝΠ γ- ΗΠ, βιχύγ-πιπίῃ, πυπατοα ἀπὰ 
πἰπίῃ, δηᾶ Βυπάγοά ἀπα {δ᾽ τ γ-βονθηίμ Ῥβαίηβ. Ὑ αῦοαβ τηϑίμοάβ 
Ἴανα Ρθθη δᾶορίβα [Ὁ {88 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ Ὀγιηρίηρ ἔπθ886 ῬΘΟΌΪ]ΙαΙ 6χ- 

Ργθββίοῃβ ἱηΐο δοοογάδηοθ Ὑ10} {π6 τα], [ογρινιηρ", Βρισιῦ οἵ [86 ΟἸγ18- 
[18 ΤΟ] ΡΊΟΙ. 

1. ΒΥ τρϑῆν ΠΟΥ 8ΓΘ δσχρ αϊπμθᾶ 88. ργοαξοέϊοηδ ; [8 πηρογαῦινο 

χτηοοῦ ἴῃ Ηδῦτον Ὀοΐπρ οὔθα υβοᾶ ἔον {πμ6 ξαύαγτα ἴθμβθ. Βαὺ {{6 

1 Ῥγχοίλςο [ο {μ6 ῬΡΒΑΙΓΟΥ, 
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προγδέῖγα πᾶ ἐαΐξατο ἰθηβθ ἃῖ6 ποὺ θιῃρίουθα 1πέθγ ΔΉ ρΘΔΌΪΥ. 
ἙΔΟΝ Ἠδ5 108 ἀρρτορτίαίθ οιοθ.1 ΤΉΘΥΘ 8γ6 οαβ65, 1η 6866, ἴῃ ἩΒΙΟΙ 
{86 ᾿Ἰπηρογδθῦνο ΔΡΡΙΌΘΟΙ ΘΒ ὙΘΓΡΥ͂ ΠΘᾺΓ ἰο {Π6 βαΐαΓ6 (ΟΥ̓ ᾿η ρΘΓ θοὐ) ; δηά 
αἶδο ἴῃ ψ Ὠῖοι (86 Ταΐατα βίαπαβ ΤῸῚ {Π6 ᾿πηρογαῖλνθ, 62. 97.» ὙΥ10} πσσὸ- 
ἔνθ ρα ο168. ἀπά 88 π6 δσργθββϑίοη οἵ {ἢ 6 {μ1τα ρϑύβοῃ οὗ {Π6 ᾿ταρθ- 
γαϊδνο, ὅσο δυῦ 5.11 10 ψουα Ὀ6 ὉΠΡΒΙ]οβορῖοαὶ ἰο Β8Υ {δπαῦ {μον 
ΤΩΔΥ 6 τϑοᾶ ᾿πίογοβδηρθαθίγ. Βούμ οοτὴθ ἀπάρθι {ῃ8 ὁπ6 οἰἶαββ οὗ 
νοϊμηξαξίυο, αθ ρα! φῬάταβοβ τ. Βοίῃ ἅτ βθα ἰο θχρύϑββ Θοῃ!- 
ἄομβ οὗ ἐδ τοῖϊϊ, ϑρθακίῃσ β'θῃθυα νυ, [Π6 πηρογαῦινθ 15 {86 ᾿]σ θβύ 
αϑοοπί οὗ 86 Μ1Π: 185 βῃογίθδυ δηα τχαοϑῦ ἀθοιἀθά δχρυθββδῖίοῃ. Τὴ6 
ξαΐαγο 18. ἃ 1655 ϑιρμαίϊο αὐΐογαποθ οἵ {π6 Βρθβίκου Β ψ}}, ὍΤῊΙΒ οδ- 
ταοίογιβῦιο αι θυθηοα οὗ {86 ὕνγο 15 δυο ΒΥ τηοα ρα Ὀγ ΔΟΡτονιδίοη 
Δ Θη]δυροιαθηί. ΝοΙ ΘΙ ΤΊ βαγ8 ὑπαῦ ““ [ῃ6. ομοῖοθ Ὀούνθθῃ {Π68 
ὕνο τοοᾶθβ οὗ δβχαργβββίοῃ ἀβρθῃαβ σαί υ οα {Π6 Ὑυϊίου Β ἰαβύθ ὑμδῃ οα 
ΔΗΥ βύγϊοῦ τὰ]6 οἵ οοπβίγαοίιοι : ἢ 2 17 Βῃου α Ῥυθίου βαγίπρ', ἐμαῦ {Π|6 
ὁΠμοῖοο ἀδρθηᾶβ, ἴο ἃ στοαῦ θχύθηϊ, οἡ {6 γδοίϊπο5 οἵ {π86 συϊίοῦ δ 188 
ἴπηθ. αἀπᾷ {818 15 6. ὑϑυῪ ροϊηὺ Ὀθίογσο α8.. ΤΠ Ἰτηρογαύϊνα, μον- 
δυϑῦ, οδῃποῦ 6 ῬΓΟΡΘΟΙΥ ΘΙ ]ου θα ἴῃ ργεαϊοέϊοη8. ΤῊ βαΐυγβ τὰν 
0ὲ 80 πϑρᾶᾷ; Ῥυαὺ π6 ᾿παρογϑῦνθ τϑίσβοβ {μαὺ οϊοθβ. Ἠρποθ {Π6 
πηρογαθνοϑ ὙΒΙΟΝ Οσσυ ἴῃ {8688 τα ρΥ ΘΟ Ι]0η 5 οδη. ΟὨ]Υ 6 γοξεγγθά 
ἰο 186 τχιῦοΥβ᾽ ΘΟ] ἸΏΒ ΟΥ̓ ἀθβῖτθβ, Βῃονιπρ  μαῦ ΠΟῪ 816. 

2. Αποίδοι οσρ δηδίϊοι 15 οθσθα ἴῃ {86 [Ὁ]]ονγηρ' Ῥαββᾶρθ: “5 ΤῊΘ 
ῬΘΙΒΟΩΒ ο βοτὰ {Π6 πη ρΥΘΟ [0η8 ΤΘΙῸΣ ὑγ το Ἰηνοίθταϊθ Δα ΘΥΒΑΤΊΘΒ, 
ΡῥΙούπρ' ἀραῖπδύ {π8 118 οὐὁἨἁ ͵{Π6 ῥβδἰ ῃγϊβῦ, 8:4 τη] 5] Υ Ἰηθηῦ ΠΡΟΏ 
οἴἴβοιπρ' Ὠ15 ταῖη. ΤῸ ΡΥΘΥ͂ [0 Ὀ6 τϑβουθά ἔγομη {ῃ61γ ψ]οκϑα ἀθυοθθ 
γγα8 οἰθαυν ᾿αν ὰ] ; πα, Θοπβιἀθυϊηρ' [8.61 ΠΌΥΑΌΘΥΒ Ὁ Πα ῬΘΥΒΘΥΘΙΊΠρ' 
τ Δ Πρ ύγ, ᾿ἷ8 Θβοαρ6 τηϊρ αὐ βθθχὰ αὐ θυ] Υ ἐπι ρ δου} 016 τι Ππουύ {ΠΏ 61: 
οηὐτο ΟΥΘΥΕΓΟΝ οἱ ΘΧ ΠρΡδοα ; ἃ ὈΓΔΥ͂ΘΙ ἴοῦ {μοὶ ἀθδίγαοίίοῃ, 
{ποτοίοσγθ, ψγὰβ δαυϊγαϊθηῦ ἴο ἃ ῬΥΔΥ͂ΘΙ ἔΟΥ 818 οὐσῃ Ῥγθβουσαίίοι πα 
ἀρ] νοσαθοθ. Βοβίάθβ, (Π6Ὺ σγ6Γ6 ἴῸγ {Π6 τιοϑὺ ραχΐ ποῦ ΟὨ]ΥῪ ρϑιβομαὶ 
Θηθιΐθβ, θαὺ Βοβί!]6 ο {πΠ6 Ῥθορίβ οἵ [8γϑθ], τϑρϑὶβ ὅο ἐποῖν παν θη] ῦ 
Κίηρ,, δπᾶ νἱοϊαίουβ οὗ ΗΒ δοτητηδπᾶβ ΤῸ ἀθβῖσ {86 ῥαῃιβηπιθηί οὗ 
ΒΌΘΝ ΟΒΑΥΔΟίΘΥΒ ἈΙΌΒΘ, 10 ΤηΔ Ὺ 6 ἔΔΙΤ]Υ Ῥγθβυτσαβα, πού ᾿ΤΌΓΤΩ ῬΘΥΒΟΠΑΙ 
νἰπάϊουνο ἔθοϊηοβ, θὰ ἤοτῃ ἃ γοργὰ ἰο τοίου πα μαίγοα οἵ 
ἸηἸαΟΥ ; ΔΠ4 τγᾶβ ἴῃ δοῦ ἑαπίατηουπιῦ ἰο ἀθβισίηρ {86 ΑἸηνοἸὑν ἴο 
υἱβαϊοαίο ΗΠ15. οἹΟΥΥ ὈΥ ᾿ἱμῆιοίϊηρ {π6 Οἰλαβυβογηθηΐβ Ὑ ΒΊΟΘΗ {Π6Υ ἀ6- 
Βουνϑᾶ, δῃᾷ σμιοῖ Ηδ μα5 ἀθπουποθα δρδιηδῦὺ {86 Ῥγοια Ομ θιΏ ΠΘΥΒ 
οὗ Η!:β Ἰανγ8. « «««« Ἰχταργϑοσίίομβ, ὑμογθίοτθ, ταϑθ τ {ἢ {86 [ἰπυτα οι, 
δια οτἱοὶ παύϊηρ' ἴῃ {Π6 τηοίνοβ 7υϑὺ τηθη ομθα, 80 ἴᾺΥ ἔγοτῃη βοΐῃρ 
118016 ὑο ἐπ6 οὔδυύρβ οὗ τρϑ]]οϊουβηβϑβ πα γουθηρθ, 816 1 ΒΟΟΟΙΔΠ6Θ 
αὶ [86 Ρυτοβὺ βρίτιῦ οἵ τϑρίοι, δᾶ χὰ {16 δχθγοῖβα οἵὨ ἐπθ τηοβὺ 
οχίδμπβισα οδατιγ.7 Ὁ 
ΤῊ δοοουπῦ οὗὁἩ {π6 ᾿πηργδοδίϊομβ 15 βιῃπ οι θα ]γ Ιαουγοϑα δ ηα Δγ6]- 

Βοἶα], ργοοθθᾶϊμρ ΡΟπ ἃ υἱϑῦν οὗἨ [88 Βρθαίςουβ᾽ τηούϊνθθ δη {861 
Θμθηῖ65 ΨΒΙΟΗ 15 ῬΌτΤοΙν οοπ͵δοίαγα!. (ὐοτίαϊη ἔθ πρΒ ἀγα Ῥαῦ ἱπίο 
86 μϑαχίβ οὗ {86 ρῥβδὶτϊβίβ, δηα ἔμοβα ἀρεϊηδὺ Ποπὰ ΠΟΥ͂ ὈΥΔῪ : 

1 Αὐϑ τ] Π65 Τι τ Ῥποἢ 6. ΒΘ Υ ἢ ἰβοῆθη Ἄὔρυδοιθ, Ῥ. 426. 
2 ἩΡΡΤΟΥ͂ ΟὙΔΤΏΤΩδΥ, ν0]. 11. Ὁ. 199. 
3 (οΙηρ. Ἠοραϊροσ᾿β (βθηϊα8, ΡΡ. 299. 248, 244. 
4 ἨοΙ] θη’ 5 ΟΠ τ βιίίδη ΕΧΡΟΒΊΓΟΥ, νο]. 1. ἢ. 418. θέ 86ηῃ. 

ὃσ 4 
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ἔου ἔπ6 ρᾷγροβο οὐ αὐὐϊνίπρ' δὲ ἃ Θοποϊαβίοθ. [ΤῈ ΔΡρΘ818 0 τ18 6 ἰ τοὶ Υ 
Ἰηβα ΠοΙθηξ ἰο δχρίαίπ {86 ᾿πιργεβοδίίομβ ἴθ αποϑύίοη. Ὑπαὺ 10 065 
ποῦ Το ἢ {π6 ΜΟΪ6 οᾶθ6 ἸΘῪ ΡῈ 566 ΠΌμ {π6 1570} Ῥβαίτα 96 
ὙΘΙΒΘ: “ ΗἌΆΡΡΥ 5181} Βα Ὀ6 {παὺ ἐβκοίῃ δηά ἀδβῃθίῃ τῃγ 11.616 Ομ 68 
ασαϊηδὺ {Π6 δίοποβ." [Ι͂πα {π6 1Ο0ϑ6ἢ Ῥβαΐτα, θ. ἀμᾶ [Ὁ] οσσίπρ' ὙΘΥΒΘΒ, 
76 τοδά, ““ Βεὺ ἰοὺ ᾧ ᾿Ὑ]οϊκοα ταᾶπ Οὐ εἶπ: δηα ἰϑύ δαίδῃ βίαπα 
αὐ Ηἷβ τὶσμύ παπᾶ. ὙγΆθα Β6 8881] θ6 7υαραά, ἰοῦ πῖτα Ὀ6 ὀοπαριηπθοά : 
δηᾷ 160 δ Ῥγάγοῦ θθοοῖαο βίῃ. Ἰυοὺ ΠῖΒ ἀλγβ θ6 ἔδυ, δῃὰ ἰοὺ δῃοίμον 
[Κα Πῖβ οδοο. [,6ὖ 818 Ομ] άγθη θ6 ΓΑ Β 1688 πα Ὠ18 ψιΐα ἃ στάονν. 
Τ,οὲ κἷἰβ ομ]άτοα 6 δοπέϊππα!  γαρδρομαβ δηὰ Ὀδρ: [ἰοὺ {μϑιὴ 
βΒϑεκ {ποὶν Ὀγοδᾶ δἷ5ο οαὐ οὗ ἐμοῦ ἀθβοϊαίΐθ ρίαοθ. 1,6ὺ {Π6 δχίου- 
ἐἰοπαῦ οαἰοῖ 411 (μαῦ μ μαίῃ ; δῃὰ ἰού [86 βίγδηρου 8001] Ἀ15 ἰδοῦ. 
Τιοἱ ποτα Β6 πόμα ἰο οχίθπα τροχοῦ πηΐο Ἀϊτη : ΠΘΙΠοΥ ἰοὺ {π6τ6 Ὀ6 

ΔΗΥ͂ ἴο ἴΆνουΣ ἷ8 ΤΑ Βουΐοβθ ΘΠ ἄγη. 1μοῦ ΠΐΒ Ῥοβίθυιυ δ6 ουΐ ΟΥ̓: 
884 ἴῃ {π6 ροποιϑίϊοη [Ὁ] ονσσίπρ 1οὺ {μον πϑτηθ θ6 Ὀ]οίοα ουδ, 1,60 
{π6 ἱπαυϊέγ οὗ μῖ8 ἔδίμιουβ θ6 τϑιπθιαοσθα σι ὑπὸ Τωοτᾶ ; ἀηά ἰού 
ποί {πὸ 5ἷη οὐ δἰβ τποΐβοσ μα δ]οίίοα ουἱ. Ηδτθ να τϑιμασῖς, ἐμαί 

4 γοαῖ ἱπάϊυϊάμαϊ 16 ταβαπῦ: ποὺ δῃ 168] ρϑύβοῃ δἃβ (86 ἴγρθ δῃηὰ 
τοργοβοηίδάνο οὐ {π6 ᾿ΠΟΪ6 οἷδθβ οὐ [86 Βρθδίκθυβ ὀρργύθδββουβ, ὙΤὨ]8Β 18 

δαἀπαλυεα νη ὉΥ ΑἸοχαμᾶθσ. ϑοπηθ Ομ6 ῬΘΥΒΟῚ 15 Β:ηρ]6α οαὖ 88 

{μ6 βυδ]θοὺ οὗἉ ἱπιργθοαϊΐοῃ. Νοῦ ΟἹ]Ὺ 15 186 ῥγᾶυϑν αἸἰτθοίθα ἀραϊηβύ 
Ηἰτηδ6 11, θαΐ μ18 οἰ] άγθη 6180; 15 ροβίθυι νῦν ρθηθσα γ, Ὑ ογθ ἐΐον 

[86 ταα]ρτιαπὺ ἃπα ρδυβθυθεΐηρ ΘΠΘπη165 οὐ 8 ρῥβαἰ παῖδ, ὙγΏΟΒ6 θα το 

ογουξῆγον νγᾶ8 ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΙῪ ΘΟΒΙοα οὗ Ἀ18 Θβοαρο ἢ Εὔνϑη {86 ᾿πιατιὺν 

οὗ ἐΐὲ {αΐλιογ5 οὗ ἴμ ἱπαϊνί άπ! 18 Ἰηἰτοδυοθά, τι {86 σίθυν οὗὨ 108 

Ῥοΐηρ' τοπι θη γα ἀρηἰηδὺ ἐπ6 ἀθβοθπαδηξ: ἃπα 1 18 τϑαποδίθα {παῖ 

{86 5ἴῃ οὗ μἷβ πιοέϊθι ΒΒ ου α ποῦ 6 Ὀ]οίμοα οαοὖ, Ὑαὺ μᾶνϑ ἐΐ686 ἴο 

ἄο σ“ἰὰἢ (26 δἄνουβαυυ Β ΟΥ̓ ΤΩΔΙΠΡΉΪΥ: ΟἹΓἨ ΜΏΥ 5Ββουα {Π6 Ὺ 8 

Ῥγουρμῦ ἊΡ ἀραίῃβίὶ πα ἦα Κπον {μαῦ ρα οὗ {π6 Ῥβαίτη ἴῃ 
αὐοβίομ 15 ΒΡΡΙ 1 ἴὼ {π6 Νονν Τδβίασηθηῦ ἴο {πΠ6 ἰσθδομουυ οἵ «688 
Δα 5 χαΐβουαῦϊα ἔδίθ; Ὀαὺ ἰμαῦ 15 ποὺ {π6 ὈΥΤΛΔΥΥ ΟΥ̓ΡΥΙΠΟΙΡΑΙ 

βοη86. ΤΠ Βα ΠΌΤΟΥ ῬΓΑΥΒ {πη ἐΐθ 7γ8ὲ ἐπιδίαποο ἀτιὰ αἰγθοίίψ ἴῸΥ [ἢ 6 
Ῥαπίβαταθπῦ ΟΥἮἨ Θπθιηΐθβ δπα οὗ ὁπ ἴῃ ραυβουϊαι ἀροληδύ Βοτα ΒΘ 

Ἰασπομοβ ἑοσίμ {86 αἰτοού πηργθοδίοηβ, σγιβαῖπρ (μαὖ {16 ΘΟΙΒΘαΤΙΘΏΟΘΘΒ 

οὗ ὑγδηβριοββῖθῃ τηϊρηῦ θ6 Θχίθπαθα ποῦ τηογοὶν ἰοὺ {88 ΟὨΙ]άγοη, Ὀαῦ 

ἐο ἐδ 6 ραγοπίβ. ἴπι {πΠ͵π τωϑηπθ:, 1ῦ ταϊρηὐ ΘΑΒΙΥ 6 βῆπονσῃι ἐμαὺ ὑΠ6 

Θχρίδπϑίϊοῃ 18 ᾿ηϑυ Ποιθηῦ ἴὴ ἐδ6 οὔβθα οὔ {Π6 οἶμον Ῥβαϊηαβ:; ΒΌΘΙ 5 [86 

βἰχίγ-ἰηίῃ. ΟὟΥ Τιοτᾶ 1Β ποὲ {ῃ6 δχοϊ αβῖνθ, οὐ θύῃ Ἰτχηθάιϊιαΐα 58Ὁ- 

θοῦ οὗ {{18 ἰαϑύ ; 88 ἴα τηδηϊ δέ ἔοι ἐπα οομοββίοι οὗ βῖπ ἴῃ {86 ΕΠ 

νοτβο. Ναΐίποῦ 15 186 βυδήοοῦ οὗ 10 ἂπ' 146] ρϑύβοῃ, τϑρυθβθησηρ' {Π8 

ὙΠ016 οἷα55 οὗ τἰρμίθουβ Βα β οβ οἵ ποτα (τῖδῦ στὰβ ὁπ6, ἃπὰ [Π6 

τοργαβθηίαεῖνθ ΤΠ Ῥρβαΐίταὰ τοΐϑυβ ἴῃ {μ6 ἢγβὺ ρίδοθ ἴο δουΐαϊη Ρϑὺ- 

ΒΟη5 ὍΠῸ Βεᾶ δῃ δοίμδ] οσϊδίθποθ ΘΗ 10 νγ88 τι θη ς ΤῸΓ ΟΠ {818 

ΒΌΡροβίξίομ 4Ιοπα 18 16 1πί6]Π101016. Τὴ {π6 ὑυγθηίγ-ϑθνθηΐῃ νϑγβθ {π6 

Ῥραϊμυϊβὶ ῥγαυβ, “ ΑΔά ἱπιαυζίυ ἀπίο {ποῖν ᾿πϊαυϊίν, ἃμά οὐ {Πθγὰ πού 

οοῖαθ ἱπίο ἐδν τὶρὐθουβηθββ," Ηδγθ 18 ἃ ῬΥΔΥΘΥ ἰμδὺ 510 ΤΩΔῪ ὯΘ 

ΤΟ]]ονοᾶ ὈΥ [π6 παύυτα! οἴθοίβ οὗ βίη; ἀπ ἐπαὺ 0Π6 Ῥβύβοῃβ ββου]ά 

ποῦ ραγοϊραίθ ἰῃ {μ6 αἰνῖπθ ρασάοῃ. δάρροβο ἐδμαὺ ΨΠΘΥ Ὑ76Γ76 Ρθῖ- 

βϑυουϊηρ ἀπ τρα!ρτδηῦ ΘΠΘΠ,168 οὗὁἨ 1ῃ6 ϑρθᾶκϑι, Ὅ88 1ὺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΡῪ 

(ον εἶθ ββοᾶρα ἔτοπι {ποῖ} ἀουῖσθβ {πᾶ {6 5δμου!α πού δ6 Ῥαγάοῃθα ἢ 
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Ἠϊᾷ ἃ τορατᾷ ἰο το]ρίοηι πα μαἰγϑαᾶ οἵ Ἰπτατΐίγ ῥγοσαρύ {818 ρβαεϊοη ὃ 
ΟοείδιηΥ πούὄ. γε Κπον ἴΐ 18 οἴβη βαϊᾷ, ὑμαῦ {η86 ϑμθπηῖθβ 
ἀραϊηδὺ σσβοτι {Ππ6 ρβα]τηϊβίβ ὈΥΘῚ Θγ6 [Π6 Θηθηλ68 οὗ (ἀοά Ὠϊπη561} 
Θηα τ6006]5 ἰο 18 δυϊμογιγ ; ραύ {818 ἀο68 ποὺ μοῖρ {μ6 Ὄβχρ]δηδίϊοῃ. 
(οὐ β Θῃμϑηιῖθβ Μ11]1 μὲ ουὖ οὔ. Βαυῦ 15 10 οοπϑιβίθην τι [86 ραχαδβὲ 
τηοτα  ἰν ἰο τι ῖδ ἐπα ΤΠΘΥ͂ ΤΩΔΥ ποὺ Ρ6 ραγάοποδαᾶ;: ἐμαῦ {Π6Υ τηᾶν 6 
«ς Β]οἰἐοα ουΐ οὗὁἨἁ {μ6 Ὀοοῖς οὗ ἐμ6 1Ἰνῖπρ', δῃᾶ πού Ὀ6 τυϊύθη τ ἐμ 
τἱρβίβουϑ,7) ὁ. 6. οἤορα ἔτ τὴ6 ἀϊνίηθ ἄδουθθ, 85 ΔἸΌχϑπάου 1ηΐοτ- 
Ῥγοίβ ὁ ΥὙμαὺ μιᾶ8 πιὰπ ἴο (ὁ ΜΙ] {π6 ἀϊνίηθ ἀθοσθθβῦὴ [Ὁ 15 4180 
Βαϊ {πα [π6 ρβαϊπϊδὺ (θν1α) βίθηβ ἴῃ ὑπ686 ἀπά Οὔ Σ᾽ 1πδίθηοθβ 
85. {π6 ὑγρα δῃά σγεργοβαπίανο οἵ ΝΜίθββιδῃ ; μαὺ δυθη συδηθπρ [818 
ἀβϑαμπιρίϊομ, 84 8Πονγίπρ δῖπὶ ὕο 6 ὑπ6 ψυῖου οἵ 411 {86 Ἰτηρ θοδίου 
Ῥρβαϊπιβ (τ μῖοι τ ἀο πού), 1ὖ ἀ065 ποῦ ἔ0]]ον ὑμαὺ ϑνθυγύμίπρ Π6 
ΒΕΥΒ δηα ἄοε8 βῃου!ᾶ 6 τῖριιῦ ἀπα ῥργορθῖ. ΑἹ] 818 δοίίοπμβ ἀπ 
ὙγΟΓβ ἅτ πού βίαιηρϑα σι} 1ῃΆ1Π1016 Δα μου γ, ΒΏΡΙΥ Ὀθοδθβθ Π6 
Ὑγ88 ἃ ὑγ06 οὗ ΟἸιγῖϑῦ ἴῃ ἢ15 οἠὲοϊαϊ οαρϑοϊίγ. 

8..ΑΧ. βοπιου δῦ αἰ οτθηῦ οχρ]απδίϊοη 18 [ὈγπΙβηθα ργ Ῥτοῖ αν αγάθ, 
{μ6 ϑυβδίαποθ οὐ π βοὴ 15 {μπ8 ρσίνθῃ ὈΥ ἃ ὙΤΙΟΣ ἴῃ ΚΚΊὐο5 γοῖο- 
ΡῬϑάᾶϊα, ψγοὸ δἀορίβ ἰὑ. ““ΟὨΪΥ ἃ τιούθια Ὀθμθυ ΐθποθ, ἃ τηϊβίδκθη 
ῬΒΙΔΕΙΒΤΌΡΥ, ἰαΐτοβ. ΟΗΠο6 αὖ ἔΐθθα Ῥβαίτηβ: [ὉΓ ἴῃ σαὶ (ΒΟΥ ΔΓΘ 
ποῦ ορροβοᾶ ἰο ἐμ6 βρισιῦ οὗ 7Π6 ροΒρο], οὐ ὅο ὑμπαῦ ἰογθ οὗ ϑῃθηιῖθ8 
π ΠΟ} ΟΠ γῖθῦ δαϊοῖποα. Βοβοηίιηθηῦ ἀραϊηδῦ 6υ11- ἀΟΘΥΒ 18 Β0 [Ἁ ΤΌΤ 
Ῥαΐπρ' βἰ πα], ὑμαὺ τ πᾶ 10 Θχθιηρῆθα ἴῃ [Ππ6 πηθϑῖκ δπα βροί]ββ8 
Ῥάθοιμοσ Βέταβοα (ΔΜ ατκ ἢ]. ὅ.) 16 {πὸ ϑπιοίϊοῃ δηα 1[8 αὐΐθγᾶποθ 
ὙΘΙΘ ΘΒΒΘΒ Δ ΠΥ βίη] (1 ον. χυὶ. 22.), πον οουα Ῥδὰ] τῖβῃ {86 
ΘΠΘΙΏΥ οὗἉ ΟἸτῖβὺ το θ6 δοουτβϑα (ἀνάθεμα); ΟΥ̓ ΒΑΥ͂ οὗὨ ΒΒ ΟὟ. ΘΠΘΙΊΥ, 
ΑἸοχαπᾶου {86 σορρουβιαῖα, “(86 1μοτὰ τονγαχα μῖπι δοοογαϊπρ' [0 Β15 
ψοΥκο᾽ (2 Τίμα. ἱν. 14.); δπᾶ δβρβϑοῖβιν, μον οου]α ἐπ βρι τὺ οἵ {π6 
δῦ ἴπ πθᾶνοη 6811 οα (ἰοα ἴοσ σϑηρϑᾶποθ ἢ (Βν. νἱ. 10.}}} 
ΤῊ βἰαίθιλθπίβ ἤογο ϑἀναποθά 816 ἀοεῖνϑα ἔγοθι Η θηρβίθηρογρ, πα 

ἈΡΡΘαΙ 0 τ8 ΘΗΟΓΘΙΥ ἱποουτθού, [Ιῃ Μαγκ Πϊ. ὅ. ὑγ6 τϑϑα οἵ ε6808, 
ες Απᾷ ψΏρθη πα [ιϑᾶ Ἰοοκοῦ διοππα δρθοαῦ οα ἐπϑῖὰ τγιύμ ἀηροῖ, ὈοΙηρ' 
στίονβᾷ [0γ {86 Βατάποββ οὐ ὑμοῖν πϑαγίβ,᾽" ὅθ, Ηϑιὸ ἀπρογῦ ἀπά ρυιοῦ 
416 αἰ αϊεα ἰο (86 ϑανίουσ. Βαΐ ἃ16 {8886 ἔθϑι!ηρθ 5: ΠΏ} 7 0 ΒΌΟΝ 
8 Ῥχοιωρίθα τπ6 πογᾶβ, ““ Α5 μ Ἰονβᾶ ουγβίῃρ, 8ὸ ἰοὺ 10 Θοιμθ ἀπΐο 
Ηἴμη : 85 μα ἀϑ!ρμ θα ποὺ ἴῃ Ὀ]οβδίπρ,, 8οὸ 1οὺ 10 6 [ἃ γ ἔτοτῃ ἴτπὰ, 5 
6 οἱοίμοα Ηἰπιβοὶῖ τ ἢ ουγβίηρ π|κ6 ἃ5. πα [15 σϑιτηθηΐ, 50 ἰοὺ 10 
οοτὰρ ἱπίο πἰβ ον ῖβ πκὸ πψαῖου, δηᾶ {πΠ|κ6 οἱ] ᾿Ἰπΐο ἢ15 θοθθθ. 1μοὺ 10 
6 υαπίο Βἴτη 48 {86 ρσαττηθηῦ τ Β1Ο ἢ οογογθίμ ᾿ἶπη, ἃ ηα ΤῸΓ ἃ οἸΓαΪΘ 
ὙΒΟΥΘΠ 6 18. οἸγάθα σοπύϊηυδ! νυ "ἢ (ΒΑ |πὶ οἱχ. 17---19.)} ΤΠοΥ 
δῖ6 πού. Τῇ οᾶθθ8 θὰ. πὸ δηδίορυ. οβθηϊσηθηὺ ἀραϊπδῦ 601}- 
ἄοοϑιβ 18 ΒΟΙΠΥ αἠδυθαῦ οσα ταδὶ θαϊοου ἀπ ᾿πηργθοδίίοη. ΤῊΘ 
βανίουσ Β ΒΟΙΪΥ τηϊπα τγὰ8 θη γον βοραγαίθα ΠΡΌΤΩ (μ6 Ἰαῤίοῦ : 85 γ͵ὸ6 

Β66 ΒΥ {π6 Ῥτδᾶγοῦ μ8 ὑδαρμύ Ηἷ5 αἰβοῖρ]68, δηα ὈΥ͂ ΗΒ ψΠ0]6 Θοπάποῦ. 

Οταπέηρ (86 ἐχρίδηδίϊοη οὗ 1 ον. συ, 22. σψμιοῖ 15 αβϑαπιθα, Ὧπὰ 

1η6 ρα μαϊηθη 685 οὗ {μ6 ορίαϊγα γϑδαϊπο ἴῃ 2 Τίπι. ἱν, 14.» γγθ Ὧο ποῦ 
ἸΔΟΠΕΥ “186 βρίτῖρ οὗ 1786 ροβρϑῖ, οὐ {86 ἴοσθ οἵ ϑηθπιῖθθ ψ ΒΊΟΝ 
ΟἸεῖβὺ δη]οϊποαᾶ, τ οσοαβίομαί αὐΐξθγαποθβ οὗ ΠΥ ΟΠ6 ΟἸγιβίϊασι, 

1 566 16 οΥἹρίπ8] δυίῖο16 ἴῃ {μ6 ΒΙΒΠΟΙΒοοα βδοτα ἴῸ 1844, Ρ. 97. 6 δέῃῃ. 
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ψΒΘίμοΥ πα θ6 δ ἀροβίϊο οὐ πο, ΤῈ6 ἱπαινι παν οὐ ᾿πβριτθα 
ῬΘΙΒΟΙΒ 15. ποῦ ὙΒΟΙΥ Ἀρβουθοα Ὀγ {δεῖν ᾿πβρίταίίοθ, αΐ, ἱπαθοᾶ, 
ἔπθγα 15 {||16 οὐ πὸ υἱπαϊοϊὔνθηθβθ ἴῃ [86 ΘΧΡΥ ββίοη8 οὗ Ῥϑὰ οοτα- 
Ῥαγοα ψι ἐμοβα ἴο πιο γα πᾶν τοΐοστοα, ἸΉΘΥ ἅγθ οἵἨ δποίθου 
Κἰπ4, ὙΠῸ ΠΙΡΆΪΥ ρορίϊοαὶ δηᾷ ἤραταῖίνο ἰδηρυᾶρα ἴῃ Βιδυ, νἱ, 10. 
ΒῃουἹᾷ ποῖ 86 Ὀγουρμῦ ἰπΐο Ἰυχίαροβιίοθ σι {π6 Ἰτηργθοδίϊομβ 
Βοίογθ τ. ΤῊ Αροοδι υρίβ᾽ τα σθὶυ τπϊθπαοα ἴο βοὺ ἔουτ {868 1464 {μ᾽ 
[π6 ἀοβοτύ οὗ {88 ρογβθοιίουβ οὗ [86 βαῖηίβ --- ποῖν σα Ὀοΐοσα Οοά--- 
18 ΨΟΥΥ ρυοαῦ. [ὑ ψου]ά αὔηοδβέ 5θ6ηι ἃ5 ᾿ξ π6 ΠΔΡΡΊ 658 οἵ [86 τρδτ- 
ἐγτϑ᾽ 508 ψοσὸ ἱποουιροίθ Ὁ] ΠΟΥ 566 {Βοῖν ἀ6βιτθ ΟἹ. ὑΠ|6 11 ΘΏΘΥΙΠΙ8Β, 
Βαΐύ {86 τηοᾶδβ οἵὁἨ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ 18 2167 δψηιδοί, ΤῊ τυϊῦου, δΟσογα! ον, 
ΤΟΡΥΘΒΘΩΒ {Π6 5]41ὴ ἃ8 ΟΥΥΩΡ᾽ ΤΟΥ νθηρθδῃοθ [ῸΥ {Π6 Ῥατροβα οἵ βού ηρ 
Τουτῃ {86 δπουταῖυ οἵ {86 ρολ]ὃ Ἰπουχτοα ὈΥ {πο ἀοβίσουθυβ. ΤῈΘ 
οοπίγαβύ μοιρ ίθηβ [Π6 ριοίυσθ. ον αογθηῦ [818 15 ἵἴγοσα {Π6 οδβ86 οὗ 
ΒΌΘΝ ῬΘΥΒΟΏΒ 8ἃ85. ἴῃ6 Ῥβδὶτηϊδίβ, ΘΥΘΥΥ͂ Οη6 8668, 186 ἰδησπδσθ 18 
ΘΟ] αν ἀπά ἀπΐαθθ. Νοιμϊηρ' ἈΡΡΘΔΥΒ ἴο 118 πιο Υ6 1η]υτοιΒ ὕο [88 
οᾶτιβ6 οὗ ΟἸ γιβιϊδηῖίν {πὲ {Π6 αὐἰϊοπιρὶ ἴο πα ἃ βᾶποίίοι ἴπ 10 ἴὸ 
τ Υθηρο, ““ ἴΘΗρΡΔΏΟΘΒ 18 Ιη126 ; {711} ΤΘρδυ, βαῖ[ἢ {86 [μογτὰ. Διὰ 
1 15 ΤΟΙρΡ 0 Παῦθ γϑοοῦσθθ ἴο {π6 ΠΙρ ΪΥ-στουρμῦ ράββᾶσα ἴπ 
Ἄρδν. νυἱ. 10. ἔοσ. {π6 ρύγροββα οὗ ᾿υβ σγιαρ νἹπαϊοίνα ἔθοηρθ, ΤΠ6 
ῬΙαῖπ τοαᾶθυ οὗ {86 Ῥβαίτωβ Μ}1}} 566 {ῃμ8 {Π6 ᾿τηργϑοδίϊοηβ ἕο ΒΙΟἢ 
Ὑ76 ΔΥ6 Το θυυϊηρ ἀγα {π6 ΘΟ] Π]1ΟΠ5 οὗἨ παίαχαὶ! δηᾷ ππβαποίῆθα [66]- 
τὴς ΜΏΙΟΝ «“ πἀδίδηα 1561} νγὰβ τηϑθαπῦ ἴο ΤΟρτθββ; θαὺ σοὶ Οὐ τ18- 
ΤΙΔΏΙΟΥ 15 ἴΥ Ὀοίζον Αὐΐοα ἴο βαραπθ, δῃα ἀο688 ἴῃ τα ὺν Βαραπ6 ἐο ἐδα 
οχίοπέ ἐξ ἰς γεοοίυοα ἱπίο ἐδ πεαγ. Ὑιααιοίίνθηθδβ οὗ [86 Κιπά 
ΒΡΘοιΠοα 15 δ βοιγοπῦ ἰοὸ ὑπ6 σϑηϊαβ οὗ μ6 Πραθοιηθυβ το] ρίοη; 
Ὁ ΏΟΒ6. Θσβθπο6 σοηβιδίβ ἢ ἴΠ6 ρΟ]άθη τηᾶχῖτη, “)ὸ πηΐο ΟὐΘ 8. ἃ8 
γοὰ ψου]Ἱα τ]βῃ ἐμοὶ ἰο ἀο πἀπίο γου. ΤὨυΒ [ῃ6 δσχραπδίίοη ἴῃ 
ααθβίϊοη 18 πύθῃ ]6 Ὀθοδαβθ αἀἰβῃοπουσίηρ ἴοὸ ἐπ6 θαοῃϊησβ οὗ {μ8 
ΘΘΥΙΟΌΣ ἃ πα 818 Δροβίϊθβ. [ὑ βπηαβ δῇ ΔΠΔΙΟΡῪ ΠΘΥΘ {Π 676 18 ΠΟΠΘ. 
Ἡδηρβίθηθογρ' 180 Δα 1068 ἴῃ {86 [δῦ οὗ 686 φημ δ]Ορ 68, {Π6 γχοθ Ροπ 
ΟΠΒογαζίη, Βοιμβαϊάβδ, δῃᾷ (δρογμαστα (Μαί, χὶ. 20, ὅζο.):; [η6 στο 
Ῥτοπουποθα ἀροη {π6 ῬΊΔΥ5668 (Μαὐ, χχπ11.}; [86 σοτβ οἵ Ῥοϑίου ἰο 
σοι Μρτιβ, “(ΠΥ ΙΔΟΠΘΥ ρουιβῃ Ὑγἢ {π66᾽ (Αοἰδβ νι}. 20.}; δηᾶ 
Ῥδ] 5. οχοϊαηηδίϊοα ἰὸ (16 μισῇ ρῥγῖοϑὲ ἴῃ Αοίβ χχὶμ, ὃ., ““(οἄ ν1}} 
Βιηῖ6 {π66, ἔποὰ τψῇμϊδα τν8}]. [0 18 οαβυ, πουγαυϑῦ, ἴο 566 τῃδὲ {8686 
ΔΥῸ ποῦ ῬΓΌΡΟΙ 8η 8] ορΊο5. ΤΉΘΥ ἃγὸ ποῦ ῬΥΔΥΘΥΒ [Ὁ νοηρθᾶηοθ. ΝΟΥ͂ 
ΔΥΘ Π6Υ δυθη ἴῃ {π6 ἴοσπι οὗ ἃ ψῖϑῃ. ΤΏΘΥ 816 ῬΓΘαΙΟΟΙΒ ἴῃ {86 
ταί οὗ (Π6 βανιοῦῦ δηα {Π6 ΔΡροβί] 88, 
γε πορᾶ ποὺ 8146 ἰο οἶμαι τηοᾶθβ οἵ οχρίδιπίηρ [86 Ἰδησιιαρο 1π 

{Π656 Ἰπιργθοδίουυ ΒΘ τὴΒ ἴῃ ἃ ΤΑΊ] ΘΥ πα 1658 ΟὈποχίοιιβ 5Β6η886 ὑμ8ῃ 
τὸ ΒΘΘΙ18 ἴο Ὀ681. ΕΥΘΙΥ οὁπ6 {πᾶ τ7ἷα πᾶν βθ6η οἴδσθα ϑρρθαγβ ἴο 
1.5 ᾿ηδυϊηοιθηῦ 8Δηα τπιηβαιβίϑοίουυ. ἘΠῸ6 [Ὁ] ονσησ' ΘΟΠΒΙ ΘΓ 0ΠΒ 
Βῃου]α Ὀ6 ἰάκοη ᾿πΐο δοοοιηῦ ΟΥ̓ {16 ΘΧΡΟΒΙΙΟΥ. 

1, ΤῊΘ ῬΓΆΥΟΥΒ ἴῃ απθβίοη 816 ΘΧΡΥΘΒΒοα ἴῃ {π6 Ἰδηρθᾶρα οὗ 
Ῥοθίυ. Ηρϑποθ βομηθ οὗ {ῃ6 468 δηα ΘΧρΙ͂ΘΒΒΊΟη5 ῬΥΟΡΔΌΪΥ 8186 
ἔγοτα {π6 ἀθβῖσα οἵ ρορίϊο οἴβοί, Τῆον Ροίοπρ' ἰο {86 ἱπιραββιοπϑᾶ 
αἸϊοίοη οὗ ροθέσυ, δπα οσρι παρα ἴῃ {86 οἴογί ἰο βοᾶν ἔουίῃ 108 νϑμθ- 
Τηθηΐ ΘΟΠΟΘΡΙΟη5 ΥἤθίουΊ αν ; ποῦ ἰο νἱπαϊοίγο. [66] 1] ηρθ ΘΔ ΠΥ 
δηξογίαϊ ποα οὐ ἀ6]ογαΐοὶ νυ αὐΐογϑα, ὰ 
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. Ὁ, ϑοῖηθ οὗ {Π686 ῬΥΆΥΘΥΒ 66 ΟΟτηροβοα ὉΥ Πανια ἴῃ ἃ βίαΐο οὗ 
γνῶ. Αὐ {πᾶὺ {6 ὈΥΓΔΥΘΥ Τ[ῸΣ {Π6 αοβίγαοίίοι οὗ βπθιηῖθ8 γγαβ δααὶ- 
ναϊθπῦ ο ῬὈΓΑΥ͂ΘΙ [ὉΓ ῬΓΘΒΟΥνϑίοη πα βοοθθθ. ΥΥ̓́μαὺ 18 ΒΆΥΒΗ, 
ἐμογθίουθ, 18 ἱποιάθηΐαὶ ἰὸ ἃ βίαίθ οἵ νγαχζίασο. γα ἀὸ ποῖ β880 {μού 
{μ18 ἔδοῦ 1085 [ὴ6 86 οἵἨ βιοῃ ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΩΒ ΠΟ. [ὑ ἀορβ5. ποί 
γγαστϑηύ {ποῖ ΘΙ ουηθηΐ ΡΥ ργϊγαίθ ΟἸυιβυδηβ Ὑ1 γσοβρθοὶ ἰοὸ 
ῬΘΥΒΟΠΔΙ Θπθηαῖθθ, ΝΟΙΒΘΥ 5μου]α Ὁ θ6 Δρρ]16α ἰο {π6 οα58 οἵ (τῖβ- 
ἐϊᾶτι το Ἰβίθυβ ῬΥΔΥ ΩΡ ΤῸΣ ΒΏΘΟΘΕΒ [Ὁ [86 διτὴϑ οἵ {πΠ6}0 ΘΟΠΠΕῪ, 
ὙΓΒΙΟΙᾺ 15. ἰαῃίδιποιπῦ (0 ΡΥΘΥΘΙ [ῸΓ (86 ἀεδδίχαούϊζοη οὗἨ {π6 θῆθιιγ. [ύ 
μᾶ8 ποίβίηρ ἰο 4ο νι {μ6 ΟΠ τιδίαπ αἰβροηβαίίοπ; θαὺ βΒῃου]ᾶ Ἀ6 
υάροά Θπτοίν ΟΥ̓ {86 ομαγδοίον οὗἁ {π6 οἱα ϑοομόῖαυ, ἰοὸ συ βίοῃ 10 
ϑίοησβ. Τῆ6 Ομ υιβάδῃ ΘΟΟποιὰν βίθπβ ἀραγῦ ἵγοσα 8}1 βιοῃ οἰ ἸΒΙΟῚΒ 
ἴῃ Ῥγῶγοῦ. ΥΥ δῦ νγχὰ8 8] Ονγα 0 ]6 ἴῃ {π6 ΟἸ]α, τὴᾶν ποὺ Ὀ6 Δ] Ονγ8 06 ἴῃ 
{6 Ναὸν αἰϑροπβαοη. Ηδποθ {Π6 ῬΥαυ 5 ἴῃ ααρβίοη 40 πού 105 
Ὁ Ιβδη Τα  ἰβύουβ ὈΥΑΥ Πρ ἔῸΤ ΟΠ αΒΊΟη. ἰο ἐπ 6 17 Θπθίαϊθθ. ΝΟΣ 
ἄο {πον βαῃούΐοα. {μ6 οαβίοτα οἵ ἐμδηκιηρ (Το οἢ πδίϊοπδαὶ ἰββίλναϊβ, 
ἰμὰὺ ἨΔ δῃδῦ]θα οἷ Ὡποθβίουβ 9 ΘΟη 6. {ποῖ Θηθιηῖθϑ. ΑἸΘΥ 
ΟΥΘΙῪ οχίθηπαδίηρ οΟἰτουχηβίδηοθ ἢὰ8 Ῥθθὴ ἀυ]ν σοῖρμθα, τ ὃ6- 
πον ὑμᾶῦ {86 Ῥγϑοθρίβ δπᾶ βριγιὺ οἵ ΟἸγιδὺ σϑρασϊαΐθ {0686 ἸρΙ6- 
οδἰϊοηβ ἀραϊηδβὺ ΘΘλ168. ΝΟΙ͂ 18 1ὖ βίγαηρθ ὑμαῦ ῬΘΙΒΟΠΒ ΏΟΒΘ 605- 
ἄπο ὰ8 τού αἰνγαγβ χρη Βῃου]α Πάνο οοοδβιοηδ}}ν αὐξογθα ἐαησιαφο 
οὗ δοΥγθβρομαϊηρ' ομαγαοίου, [Ππᾶ6 7. Ῥθου Ια. Οἰγοατηβίϑηοο5. οἵ δχδβ- 
Ῥογδίϊοα δηὰ βᾶβ8θ ἱηρταίπαθ, 185. 10 ποὺ Θοποθῖνϑο]θ {μα ΠΟΙΥ τηθῃ 
ΒΠο.] ἃ βοιηθυτηθθ ΘΧΡΙΘΒΒ ῬΘΙΒΟΠΔ] 66] 1]ηρ5. Ἰποομβιβίθην Ὁ] ἐΠΘῚΓ 
ῬΓΘν δ] ηρ' αἸβροβιύίοη πα τ ἢ {πμ6 Βρισιὺ οἵ τα τϑ]ρίοι ἢ ““ 1 πον, 
βαυβ ΤΒΟΪΠΟΙΚ, “ {86 απδϑίϊοῃ 06 Ῥγοροβθα, ψμϑίμου γα 816. πθο68- 
ΒΥ 164 το δἄορῦ {π6 οοποίαβιοι ὑπαῦ [86 ὉμΠοΟ]Υ ἤτα οἵ ρϑυβοπαὶ 
ΘΏΘΘΥ ΠΘΥ͂ΘΙ ΠΑ ἴῃ ΠῸ Οδ86 τη]ηρ]6α 1056] ἢ τμῃ6 ἤγτθ οἵ {86 
ῬΒΔΙμἰβίβ, ἴῃ 1056] ΠΟΙ, σγ ἄαγθ ποὺ δββουὺ {818 θυθῃ οἵ {Ππ6 ΠΟΙΥ͂ 
ὩΡοΒί165. ὙΥ̓ Ββοίμϑυ, ἴῃ δὴ δχοϊίθα ἀϊβοουσβθ, ὑπ6 ννυϑίῃ 6 ΒΟ 85 18 
ποὺ τρὺ βοίοτθ (οά, ΟΥ̓ Βι0 ἢ 48 (Πα ἢ ΒΙΘἢ. ονθπ ΟἸ τύ Κιπα]θα, 
ΤΏΔΥ͂ 6 ΘΟΙΆΤΛΟΠΙΥ Ῥοτοοῖνϑα ἔτουση {86 παύαγο οὗ 1{, νἱΖ. θη 58 {185- 
ἐαοίίοι ἴῃ {π6 1άθὰ οὗ ἀατίηρ' ονὸπ ἰοὸ Ὀ6 ἢ 1πβίγυαχαθπῦ οἵἨἁ {86 αἰγίηθ 
τοι σιθυύίζοιι 15. ψιβι 0 16 : ΟΥ ΜΏ6η ΒρΘΟΙΔῚ] Κιηάθ οὗ τοί θα οη. ἃγ6 
Ῥταγοϑᾶ [Ὁγ σι ἢ ουϊαθηὺ βϑ βίο ; ΟΥ̓́ΣΤΒΘΗ 1Ὁ 15 ῬΘΙΟΘΡΌΙ6 {πδὺ 
186 ταργοβοηίδίοη οὐ ὑἤθτα 18 οοπηθοίθα σχινῃ ἀθ!σηξ ὁπ ἐμ6 ρατὺ οἵ 
[86 Βρθακοι, ὅς [11 Ῥβαϊπηβ οἱχ. δηᾷ 1χ, ῬαυΟΌ ΑΓ. ΤΠΔΠΥ ΘΧΡΓΘ685- 
ΒΙΟΩΒ ἔᾶνθ ἃ ρῬϑβδϑιοπαίΐθ ομαγδοίθοσ, [ἢ πκ6 τυδηΠ6 1 ΟΧΙΙΧ. ὕ, 8.»; 
οΧχχυῖ!. 8,9., ᾿ν.. 11... Χ]. 11.» ΤΩΔῪ ὮᾶγΘ ΔΥΒ6 1. ΤΤΌΤᾺ ὃ Β121]ΑΥ ἴδε ]- 
ἴηρ, ΑΡοαυΐ οἴμοῖβ, ἱπάινι πα} [66] Ἰηρ' Μ11] ἄθοιάβ ἀπ θυθμο νυ. [ἢ 
ορροβιζοη ἰο {π18, Ἡδμρβίθηθοσρ'; αββουίβ ὑπαῦ {πΠ6 Ῥοβιθιοπ Ἡ  Β1Οἢ ΟἿ 
Τιοτᾷ «πᾶ ΒΒ δροβίίθϑ δββϑῖρῃ ἰὸ ὑπ6 Ῥβαὶπιβ γϑίαύθθ [π6 1ᾶ66ὰ οἵ 
{86 ὑμῇθο]γ ἤγο οἵ Ῥϑύβομαὶ ᾿συϊαύίομ ταϊπρ]ησ χιΐα ὑμ6 ΒοΙγ ὅτο οὗ 
186 ρβαϊταιβίθ, ΤΉΘΥ 16 σοραγβα δβ ἃ ρογίίοῃ οἵ {πΠ6 σψογὰ οἵ ἀοά: 
Πα 10 15 ῬΥΘΟΐβοΙΥ {86 τηοβῦ βϑυοτθ οἵ {π6 8ο-ο]6α νἱπάϊοίινθ Ῥ᾿ Βα] πλ8 
ΒΟ. ἅ16 ΔΡρ]16α ἴο (Ἰ γἰβδῦ, πα σοηῃβιἀογθα 88 ΒΡΟΚΘπ ὈΥ ῖπ), δρᾶ 
416 {μογθίοσθ ργοποιπορᾶ σογίῃυ οὗ μΐπα. (86), ΧἸ], ἸΧΊΧ. οἷΧ.) 

1 566 ΝοΟΥ6Β8 Τυδηβαἰΐοη οὐ (ὴ6 Ῥδβαΐπι8, Τπἰσοδαοίίοῃ, Ρ. 14. Βθοοηᾷ Θα 0. 
2 Ὁδοϊβοίζππρ' απ Αὐϑϊορτηρ ον Ῥϑδίτηθη, ρρ. ᾿Χ 1}. ἹΧΊΥ. 
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Ουν Ἰιοστᾷ δηᾶ [18 ἃροβίϊθβ γτοραγᾷθα {86 βοοῖὶς οὗ Ῥβαΐπιβ 88 ἃ 
Ῥοτίϊοπ 9} ἐδθ ϑογίρέμγοβ ἴὰ οι ἐΐ τρογά 9,6:Ἠ: αοαἱ Ὁπαοιθίθα!]ν 15. 
Βαΐ {μογ ἀϊά ποὺ β6γ, οἵ 1οδᾶ ἃ ἰο ᾿ηΐογ, ὑπαῦ 411 {π6 ῬΒαϊπὴβ ἐπγοτιρν- 
οα τ΄ ἔλο τυοτὰ 965, Θσοά, Τδυβ Ἡδηρβίοηθογρ 88 οοηίοπμῃαοα ὕνο 
ἀϊδγοπί ἐμΐηρθ, Αραΐῃ, 16 Ομ ΥΒ ἃ ὙΘΙΥ͂ ΘΙΤΟΠΘΟΊΙΒ 1404 ἰο γα 
[πα 186 νἱπᾶϊιοτῦι!γο ῬΒδΙ 5 8.6 σοπβιἀοτοαᾶ αϑ ὁροΐθη ὃν ΟἾἸ τ δ, ἀπα {Ππ6τθ- 
ἔογβ ργομουπορᾶ σΟΥΒΥ οὗ μἷπι.} Τμθῦ 18 ΘΧΘΠΛ1Π6 {{|686 δία θΙη Ὠΐ8. 

Τὴ (πε 415 Ῥβαΐπι ἐπ ψογάβ, “" Υ88, ταῖῃϑ οὔσῃ ΤἈΠΉ1Π187 ἔτιθηά, 1η 

Ὑ Πότ 1 ἰταβίοᾶ, τ ὨΙΟΝ ἀϊᾶ οαὶ οὗὁἨ τὰν χοᾶ, μαῖα ᾿οα ὰῊῸΡ ἷ5 θο] 

ϑραϊπϑύ τη6.7 4γ6 αυοίοα ἴπ {πΠ6 Νον ᾿Γδδβίαμηθηὐ (δόμα χῖϊ. 18.), ἀπά 

ΔΡΡΙ1684 ὉΥ οὐὖν Τ,μοτά ἰο Πἰπη861 ἀπ “48. ΤῊΪΒ 068 ποῦ ῥγόνθ ἐδμιαῦ 

{π6 βυοορραϊπρ' ογά8 οὗ {π6 Ῥβαΐπι, “Ἅ Βαΐ ἴδοι, Ὁ Ἰωογά, Ὀ6 τρογοιξαὶ 

αηΐο π16, 8πᾷ γαΐϊβθ τὴ6 ὉΡ, ἐμαὺ 1 τᾶν τσϑαυῖία {6,7 ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ ΔΡΡΙΥ͂ 

ἰο Ομ εῖθε. Βεβίάθβ, {86 ϑηθσθ δοιῃροβιοι τϑίουβ ὈΓΙΠΛΑΥΪΥ δηα 
Ῥυἰποίρα!]ν ἰο ἃ τὶρῃίθουβ βυβδτοσ βοιηθ ὁπ 18. ἀθριοίθα ἴῃ υβοπὰ 
186 ψὨΟΪα οἶαββ οἵ ᾿κο-τπαθα βυβθσουβ πα ἃ τοργθβοηίδνθ ΤῸ 
ἐπαῦ οἶαθ5 [86 Μοββίαμβ Ὀοΐοηρβθ. Ηδ 15 ἱποϊυαοα ἴῃ 10 88. {86 ταοβί 
ἩΠαβίτίουβ τπθροσ. ΤΠπεῦ (86 Ῥβαίωὼ μᾶὰ8 ῃῸ ομιθῦ ΟΥ ΘΧΟΪΌΒΙΥΘ 
τοίοσθηοα ἰοὸ Ηἰἶμπῃ 15 τηαπίΐοϑὺ ΕΥ {86 οοπίδβϑιοη οἵ βίη ἴῃ {μ6 ΕΠ γϑυβθ. 
ΤῊ Ἰαπριαρο 15 ρθπουίο, δηἃ Δρρ]168 ἰο 786 ΜΘβϑίδῃ ΟΠΪΥ ἴῃ Ρατί, 
ΤῸ αὔτη ἐπαὺ [μ6 Ἰαπρτιαρο “΄ Τα] τὴ ὉΡ ὑπαῦ 1 τηᾶν τϑαυϊίθ ὑπθπὰ ἢ 
15 ῃἴ5; 5 ἴο οαἰαπηπίαία Π158 ομδυϑοίου 88 βού ἔοσία ἴῃ {π6 Νονν Τοβία- 
τηθηΐ. 

Αραΐῃ, ἴῃ {π6 698 ῬβαΪπὶ {π6 Ἰαπριαρθ, “ ΕὟΙ {88 Ζθα] οὗ {μῖη6 
Βουβθ μα δαΐθῃ πὴ ὍΡ; πᾶ {88 τϑργοόδομθβ οὗ ὕμοιῃ ἐμαΐ τϑρυόδομθα 
{π66 τ 1165 Ὅροι τὴθ "ἢ (τοΙ86 9.), 816 τοξοστϑα ὅο (υιδῦ ἴῃ δ ομπ 11. 
17.; ““ΤΉΥ ἐμαύ μαΐθ τὴθ πινπουῦ ἃ ο156 816 τηο 16 ἰῃδη (ἢ 6 ΠΔ1γ8 οἵ 
τοῖα Ὠοαα ἦ (τοῦδ 4.), ἴο {86 βᾶπιθ, ἴπ οι συ. 26. ; ““ ΤΏΘΥ σανθ τὴθ 
αΑἶβο ρᾺ]] [ὉΓ ΤᾺΥ πιραῦ; πᾶ ἴῃ ΤΑΥ͂ ἰμιγϑὺ {Π6Υ ϑᾷγθ τὴθ νἱηθραι ἴο 
ἀν" (νοτβο 21,), ἐο Οτβῦ 180, ἴῃ μη σῖχ. 29. : “ 1,6 {61} Πα 1- 
ἰαϊοπι θ6 ἀδβοϊαίθ ; δπᾶ Ἰθῦ ποπα ἅν 76}} ἴῃ {π61ν ὑθαΐβ᾽" (γουβθ 26.), ἴο 
{π6 βϑῃλθ, ἴῃ Αοίβ 1. 206. ΑἹΙ {118 ἄοβθβ ποῖ ρύόνθ {μαῦ {Π6 ἴτη- 
ῬΥΘοδίοπΒ ἴπ ψΘΊ865 22---28, γγχοῖα αὐογθα ὈΥ ὑμ6 Μδββιαπ, [Ὸγ 10 
ἄοοβ ποὺ ἔν ἐμαὺ Ὀθοασβ6 οπμ6 ρει οὗ ἃ Ῥβαὶπὶ 185 δρρ!16α ἰο ΟἸγῖδὺ 
ἴῃ (86 Ναν Τοβίδιαθηΐ, [μ6 σγβο1]6 Ῥϑοπρβ ἰο πη. 186 βυβήθοῦ οὗ 
{8π6 ῬΡβαΐπι ἰβ ἃ τρῃίθουϑ βυεσγον Πἰνῖπρ, ἃ8 10 σοῦ] ἀρρθαῦ ἔτοτα {86 
ϑὅδὅ.ῃ δπᾶ 861} νϑυύβθβ, 'π {π6 πη οὗ 1π6 Βαου]οπῖβῃ σαρίϊνιγ. ΤῈΘ 
ἍΜ βϑϊδῇ 15 ποῖίμου {π6 Ἰτητηθαϊαίθ ΠΟΥ {μ6 δχοίαβινο ΥΘΙγΘΠ66 : ἃ5. 15 
ὈΪαΐπ ἔγοτι [μ6 οοπίδββίοη οὔ ΤὉ0 ΒΗ ποεβ ἀπ βίη τὰ {86 ΗΒ γθῦβθ. Τί 
18 ΔΡρΙΠ6 ἰο 116 Μβββίδῃ δθ5 οπθ οὗ {μ6 οἰδββ οὔ τἱρῃύθουβ Βα ΘΓ ΥΒ : 
ΜΏΘΠΟΟ Βονουοῦ ἰΐ (065 πού [Ὀ]]ονν {παὺ ΘΥΘΥΎ ὑταῖϊῦ ἴῃ {π6 Ῥβδ]μὶ 
Ῥ6]οηρβ ἰο μἴπα, [πὰ ἔμοῦ ποπο Ὀ6]οηρ8 ἴο τα οχοθρῦ νγμαῦ 15 ΘΧΡΥ ΒΒ Υ 
βίαϊοα ἰο ἄο 5οὸ ἴὼὴ {πὸ Ναὸν Τοβίδτηθην, Τὺ. 10 πού αἰθστηθα 1π Αοίδβ 1. 
20. {παῦ ΟἸτῖδὲ αὐλοτοᾶ {86 νιβ γοβρϑοίϊησ «π|4ᾶ8 οοηίαϊηθα ἴῃ {86 
δίῃ νοῦβα οἵ {πα Ῥβαίιαῃ ; ποῖ ψου]Ἱᾶ 1 μαῦα θθθη οοῃϑιϑύθην τι ἢ Ὠ15 
αἸβροβιίίοη. 

᾿Αραΐη, {π6 808. νϑῦβο οἵ {πμ6 10θ{Π ῬδβαΪΐπὶ ἰβ απιοοίθα ΟΥ̓ Ῥδίθυ 88. 
ττϊτίθη ἴῃ {86 ὈοῸΚ οἵ Ῥβαίπιβ, δια ΔΡρ}]164 το {86 οᾶ86 οὗ «4088 

. ἩδηρϑίοΘΓΡ᾿Β Οὐ θη ΑΓΥ, ἰγϑη8]α θᾶ, νο]. 111. Ρ. ᾿ΧΧΊΠ]. 
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Τβοατϊοί, (Αοὐβ 1. 20.) Βαῦ 1 15 ποῦ τηϑαῃὺ ἐμαὺ {88 σουᾶβ {μ08 οἰ οᾶ 
γγ6 16 ἰηἑοπαοα 85 ἃ ργϑαϊοίίοη οὗ πᾶ88. ΤΉΘΥ 816 ποῦ ἃ ῬΥΌΡΠΘΟΥ ἴῃ 
ΔΕΥ 56η56: δῃᾷ 8}} {παῦ {π6 αὐοίαίϊοιμ ἸτΡ] 168 18. ἐπαῦ {π6 σοσᾶβ βυϊῦ 
ἰῆ6 οὔβ οὗ {6 ταϊΐοσ. ΤΉΘΥ ἅτ δοοοιηιηοάεδίθα ὈΥ ἐπΠ6 ἀροβί]θ ἴο 
μη. ΤΟΥ 15 ποὺ {μ6 βμδᾶον οὗ ὑσοοῦ ἐμδὺ [μ6 ΘΑΙΟῸΣ ΒΡΘΔΚΒ ἴῃ {86 
Ῥβαΐω, [{ 18 αἰπιοβύ ὈΪαβρθθυαν ἰο δββοσὺ {παῦ οἵ ἢπη. Υγ6 Ἃο πού 
τὨϊηἶς, τηοσϑονϑῖ, ὑμαὺ Τανϊὰ νγὰβ [6 σεῖίον οὗ 10. ΓΏΘ86 τϑιματκβ ψ1}} 
Θῃ8 816 {π6 τϑδᾶθυ ἰο ρογοθῖνθ ὑπαὺ ἰῃ8 αβϑοσϊου οἵ ΗἩηρβίθηογρ, 
ἐς {πη6 Βο-ΟΔ]164 νἱπᾶϊοίνα ῬΒΑΙΤῚΒ ΓΘ Θοπβιἀουθα 88 βρόκθῃ ὃν ΟἸ τἰβί, 
Δηα ἀΓ6 ὑπ υθίουο ρσοποιποθα σγουθῃυ οἱ Βΐτα,᾽ 15 Ῥαβ61655,. ΟἿ σὶβύ 1ῃ ΠΟ 
τηδίδποθ αὐΐουβ (6 ψογαβ οἵ {π6 το Ῥβδίτηβ ἴῃ αποϑοη. Ηδ 15 ποῦ 
βοὺ ἔοσίῃ δ ἐμ βρθᾶκοὺ αἰ γθοῦ Υ δηα Ἰτητηθα!αίθγ. ΗΘ 15. ποὺ {86 
Βα ]οοῦ οὗ θαι. ϑοηιθ 9 ἐλιοῖγ ἐχσργεβϑίοτς ζοιπά ἐξοὶν ἀϊσἰιοβδέ αἀαρία- 
ἐϊοη ἴῃ ἐξ τοϊαίϊίοης ο ἷδ ρογτδοπαΐ ᾿ϊδέογψ. Αὐ Ἰθαβί, ἔμ Ὺ ἃ. δρριιθα 
ἴο Ηἰπὶ 88 οπμα οὗ {86 οἷαβ8 οἵ ριουβ βυβογοσβ Βιιῦ ὑμπ18 18. ἃ Ἰῃ6Γ6 
Βθοομᾶδτυ δηᾷ ἱποϊάθηίαὶ γϑίθυθμοθ, οχύθῃαϊηρ πὸ ἔαυύμον (μδῃ 18. ὁχ- 
ῬΓΘΒΒΙΥ Δβιντηθά. 

Ἡδπρβίθηθοτρ αἶβο δββουίβ “(πα τὰ {π6 ῬΒαΐτηβ 716 βᾶνθ βϑίοσβ 8 
ποῦ {86 δἴτη1658 δηᾷ ᾿ποοηβιἀθγαύθ ΘΧ ΡΥ 5810} οἵ Β δ] εοὐϊνα [66] ]1ηρ5, θαῦ 
ΤΠ6Υ σγοχο ἔοσλ {886 ἢτϑί ἀθβ θα [ὉΥ 186 1η {Π6 βαποίθδῦΥ ; δηα {88 
ΒθοΓΘα Δα ΠΟΥΒ οοπὴθ ἔοτίῃ ἀπᾶον {86 {{}1 Θομβοϊοιιβη 6885 οἵ βϑίησ 1 ογ- 
ῥτϑίοβ οὗ {86 βριτῖσαδὶ ἔβϑηρβ οὗ [Π6 Θομηπηαηῖγ, ογρϑηβ οὗ (ἀοά ἴῸΓ 
{π6 Θη πο ]πρ' οὗ {πον ἔθ ηρθ, ΤΉΘΥ ρῖνα ὈΔῸΚ ταῦ 1η. {86 Πο]ΙΘϑῦ 
διη 4 ραγοϑῦ μουὺτβ οὗ {μοῖν 118 δα Ὀ6θὴῃ οἴνϑῃ (ο {ῃϑιη.ἢ 

ΑἸΙ {815 15. τῶϑσθ δβϑιηρίίΐοθ. ὙΥ̓ΒΘΥΘ 15 {πΠ6 ουϊάθποθ ἰδαΐ {86 
ῬΒδΙ τ ϊδέβ σοσλθ ἔστ ἀπᾶϑῦ {μ6 [1] οοηβοϊοιιβηθθβ οἵ Ὀδῖπρ' ΟΥρΡ8ἢ8 οὗ 
(αοάϑ Τοθ5 6 ψῶο σχοίθ {μπ8, “ ῬΥΘΒΟΥ͂ΥΘ ΤΩ 801]; [Ὁ 1 δῖα 
μον " (Βαϊ. ἰχχχνὶ. 2); οὐ {π6 συῖου οἵ, ““ Τῆς Ἰμογὰ σϑυχδχαθα τὴ 
ΔΟΘΟΙΙηρ 0 ΤΑΥ͂ ΓΙ ἢ ΘΟΌΒηΘΒΒΕ ; ΘΟΟΟΙΌΙΩρ ἰ0 {Π6 οἰδδηπαϑβ οἱ ΤΩΥ͂ 
Πδηα8 δι 6 Ὑϑοοιιρθηβϑαᾶ τη6: [ῸὉΓ 1 πᾶν Κορὺ {πΠ6 σαγβ οἵ {}6 
Τιοιᾶ, ἀπ μαναὰ ποὺ ἡ ]ο ον ἀδραγίοα ἔστοια τὴν Οοαᾶ : ἴοσ 811 18 
ἡπαρτηθηίβ ὑσοσα Ὀοίοσθ τηρ, δά 1 αἰα πού ραῦ δυγαῦ [18 βίαύαϊεβ ἔτῸ μὰ 
τὴ6 : 1 τγᾶβ θο Ὀρυρμῦ Ροίοσο πὰ, ἀπα 1 Κορύ ταγβϑὶ ἢ ἔτοτα ταΐπθ 
Ἰηαυαϊΐγ. ΖΖΆΡγε γα μαῖα ἀμ6 Ἰωμογὰ τϑοοιρθηβοα τὴθ 8οοουαϊηρ' ἰῸ 
ΤΑΥ͂ τἱρη θοΌΒη 688, Δοο τ πρ' ἴο [86 ΟἰΘΔΏΠ 658 ΟὗὨ ΤΥ Βδη8 ἴῃ ἢϊ5 Θγ6- 
βιρεὺ " (Ῥβα]. χυῇ!. 20---24,}; ἄοο5 οἰὕποῖ οἵ ἔμθββ ψυῖογῦβ βίη ἔογίῃ 
ἴῃ. {86 ΘΗ ΓΘ ΘΟΠΒΟΙΟΊΒΏΘΒΒ ΟὗὁἨ Ὀδὶπρ' 8η οὐρδῃ οἵ (σοά ἴον {π6 θῃπο- 
ὈΠηρ' οὗ {πμ6 ἔδβοιηρβ οὗ {π6 σοιημηπηῖυ ἢ 6 Ὀε]ῖονα πού. Απᾶ 10 
18 ἱποοσυϑοῖ ἰὸ β8ὺ ὑπαὺ 411 ὑπ ῬΡΒδΙ ΠῈΒ ὑγθῖο ΟΥἹΡΊ Δ] ν ἀθβεπϑα [ῸΓ τ186 
ἴῃ {π6 Ββαποίπασυ. ὙΤμαῦ ὑπογα ποτα ῥγῖναίθ ΘΟ] θοοηβ οαὐ οὗ σοι 
{μ6 να Ῥοοῖκα αιοβθ, ΒῃΟΒ 8π Ορροβὶίθ οριπίομ ἴῃ ὑμο86 Ὑ7έ0 ὙὙ6ΓΘ 
Ῥούίου 8016 ἰο ᾿υᾶσα οὗ {π6 ροϊπύ πῃ Ἡθπρβίθπθογρ. 

ΤῊΘ δυβίοια οἱ τπογα] ν ὑγοἢ Δ]ονσοά οὗὨ {Ππ|6586 τπρϑ] θα] οὐ] 08 νγαϑ 
πηρογέθοι, ΤῊ 15 ἴῃ Κϑαρίπρ' τ ὑπ οπθγθ σμαγϑοίοῦ οἵ {π6 «Γ΄ 6 151. 
βυβίϑω, Ὑ ΒΊΟΝ τγᾶβ Θοη βββθαϊυ ἱτηρογίοοῦ; Ὀαΐησ' ἀοδιρηθα ἴο ορθγαΐθ ὁπ 
ἃ ἸΟῪ βίαίθ οὐ τηογδὶ δπᾷ βρίσι ὑπ] ου]ύαγα. Γὺ γγᾶβ πθοθββαυν δαδρίοα 
το {86 Βοῃϑαοιβ οομἶοη, ΤΗ6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ ΔΙΓΘΔαῪ αποίοα ᾿πάτοδίθ 
ἃ. ἴθαρου οὗ ταϊπά ἀϊβδυγθπῦ ἔτοτα ἐμπαῦ σσμ 1 οι ὑπ 6 ρσαπί6 βρισττῦ οὗἩ ΟἸγῖ8- 
ΔΕ ἱπου]οαίθθ ΤΉΘΒ6 9618} ρϑα! πλϊϑύβ δα ποῦ ἰραγηθα {Π6 ἴοτ- 
σἴνθμθϑβ οὗ βμοηηῖ68 ἴῃ {π6 ΨΥ αἴνον αγβ ἰδαρηῦ δηα ΘΧΘΙΏΡΙΙΠ 64 ὈΥῪ 



766 Ϊπιγοάμοίίοη, ἐο ἐἰε Οἰἷά Γεδίαπιοηξ, 

Ηΐτα ἔῸΥ 8086 ἰρδοβίηρθ {μον Ὁ] νγὰ8 θα ἃ ΒοΠοοΙπλαϑίθσ, «6888 
ἰαπρμὺ ἷ8 ἔΟ]Π]Ονγοῖβ ο ἔογρῖνα ἃ8 {π6Ὺ μορορᾶ ἰο 8 ἔογρίνβη: ἃ 
Ἰοββοῃ ποὺ δχϑιαρ θα ἴῃ (686 ᾿πρτθοδίίοηβ, Ηθπο6 ἴπ686 τ ΤΙΓΟΙΒ 
ΚΗΘ τηΐγοχβαὶ ἴον δηα ἐουρίνθμθββ οὗὨ ἱπ|υ 7165 ὙΘΥΥ παρ γθουυ, 
Βυΐ Ὁ πιᾶὺ 6 85], γγχὰβ 8 ὉΠΙΛΟΓΟΙᾺ] ἀπ ΤΟνΘΏρΡΘ Ἢ] βϑηί- 
τηθηὺ δυο βυρροβίθα ᾿γῪ (86 ΗοΪγ ϑϑριτῦ (ὐογίδιη]γ πού. 1η- 
ΒρΡΙΓαΐοη ἀοο8 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ἃπα Δἰνγαγβ ΠΩΡΙΥ͂ διισφεδίέζοη ὃψ ἐΐθ 
οῖν ϑριίγιέ. Τὸ ἄοοβ ποῦ δχοίπαο ἐπαάϊυϊάμαϊίε, ΟΥ̓ ΒΌρΡΥ 88 {16 δχϑγ- 
οἶδα οὔ 186 Βυαμηδη [ΔοῸ] 1685: ἀηα {μογθίοσα δὴ Ὁῃτηθυο Ὁ} βϑη ιηθηῦ 
ΤΟΥ ἐπα δπηέγαποθ 1ηἴο ἃ οδποηοα] σγοῦκ.;͵'Ο. Τηβρίγδίϊοη δα τη15. οὗ 
ἄσρταοβ ; δηᾷᾶ ἄοϑβ μοῦ πβυϑ!]ν γοδοὶ [86 οσί θα οἵ αὐδοίιέο τη αἰ ἰἰδιἰέψ. 
Αἀπιπρ οὗὨ ἄοργααβ, 1 πΘοθββαυ!]ν Ῥατίδκαβ οἵ ᾿τρουθοίοῃ. 

ΤΕ [8658 τϑηλακθ ΡῈ οογγθοῖ, [86 νἱϑν ρίγοη ΡΥ Ηδηρβίθηθοτρ οὗ 
ἔμ ΟΙᾶ δημᾶ Νὸν Ταβίατηθην ἰθδοβίηρ' γοβρθοίπηρ {πΠ6 Βρισιῦ οὗ ἰονθ 
18 Θυσοπθοαβ. ΤῊΗ1Ϊ5 ΤΟΙ ἀΥριθ8 {μαὺ {μ6 βριγιῦὺ οἵ Ρ]Δοα ΠΥ 
γγ͵Ἐὰθ 88 Ρῥγαναίθδηῦ δπὰ Ῥουϑυα}! ὑπᾶρυ {86 ΟΙΑ 885 1ὖὺ 18 ΠΟΥ͂ 
πηᾶον {86 Ναὸν Τοβίαιηοηῦ, ἔγτοσα {86 ϑιρμδίδο ἀθοϊγαῦομβ οὔ [Π6 ἰανν 
οὗ αο ἀραϊπβὺ γτουθηρθ (1μον. χὶχ. 18.; Εἰχοά. χ σι, 4, ὅ.); Ῥθοδιβ8 
186 Ββἰγοηροδβὺ δπα τηοϑῦ ΠΌΙΏΘΓΟΙΒ ραΒΒαρ 68 ἀρδίηδβὺ ΤΘυΘηρΘ 816 ἴο Ὁ6 
ἐουπᾷ ἴῃ 186 ΟΪά ; δπᾷ ὈῬδοαιβα Ῥδὰὶ θούσγονβ [μ6 σογάβ οἵ (μ6 ΟἹὰ 1ῃ 
Ἔομλ. χἱ!. 19,20. Ηδ αἷβο γτϑίουβ ἕο {Π 6 [Ὁ] οσιηρ: τον. χχν.21., χα. 22., 
χχῖν. 17, 18. 29.: Φο. χχχι. Οἱ {π6 οἴδβοὺ 5146 χὰ γτϑΐϑυ ἴο Ῥβαὶ. 
χυῆ!, 837---48., 11ν. δὅ., χοὶ!, 11., χοῖν. 2., ἜΧΧΧυ, 8.; 461. χὶ, 20,, 
χυ. 1ὅ., χχ. 12., 1. 15.; Ἰμαμλ. 1. 21, 22., ἴι. 64. ὟΥ68 δαπηῦ ὑμαὺ ἃ8 
(ᾺΥ 88 ἴῃ6 ῥγοιαυσαίίοι οὗὨἨ δῃ θαργόβ5 ἴαιο ἀπᾶον {π6 ΟἹ ᾿Ιδβίαχηθηῦ 
οοπιΐηφ βοπι Οα ᾿ἰηιϑοῖ 16 ΘΟ ΠΟΘσΠΘα ; 50 γα 7 [π6 ἀθοϊαγαίοηϑ οὗὨ {μ6 
ϑιηοίθηΐ ἈΥ6 85 Οἷθαῦ 8ἃ8 {μο86 οὗὨἨ [16 τηοάθυῃ ΘΟΟΠΟΙΏΥ͂ ; ραὺ ἐπ 6 ΥΘΥῪ 
παΐαγα οὗ Φυδαΐδιη, το γχὰ8 Ἰοοδ] δηᾶ [πτηϊ 64, 164. 1716 ἰβγδοὶτίθβ [το 
δητογίαλη [6 6]1Ὡ05 ὑοναγβ ΟἿΠΘΥ ῬΘΟΡΙῸΒ ὑπᾶῦὺ ὍΟΓΘ 8116 η ἴο {886 
Βριστῖῦ οὗ ΟΒυιϑαδηϊγ. 16 β γιοῦ ἰανγθ ἀραίηβύ (88 βϑύθῃ πδίϊοηβ 
Ἰη Πα ηρ δ πάτο μδα 4ῃ Ἰπαϊγχθοῦ [μά ΠΟΥ ἴο τηβῖκα {86 «6078 Παΐβ 4} 
Ἐπ συ δμθηηῖθθ ΤΉΘΥ {Βουρμὺ ὑμθιηβοῖνθβ θα μου ]Β64 ἕο τοραχα 411 σγΠῸ 
ψγογα ποῦ ψ ῖὰ {86 ρα16 οὗ {ποῖ ομυτοὶ 88 Θηθιαῖθθ, Βθοδαβθ 1Ὁ νγᾶϑ 
Θηοϊπϑα ἀροῖ ἔμθιι “ς ΤΠοι μα} Ἰονα ἐΐψ ποίφλδοιτ᾽" (1μθν. χιῖχ. 18.) 
Μ ΒΙΟἢ τηρδηΐ ἃ ζΐοιυ “ζόῖο, Τ[ᾺΘΥ ἄγον ἴγσοια 1ὖ {86 ορροβιίθα, Του 54] 
Βαίδθ ἐμπῖπθ δπθγ. 1 {16 Βϑαίμθῃ {Π6 Υ ὑγογ6 Θομητηδ 64 ὧο Πᾶγθ 
Ὧο ἰπίογοουγβθ. Ηθποθ [Π6 ΠΔΙΎΟΥ͂Σ ρτ 6] 1065, {π6 Παρ ὐΥ ΒΘ ηἰἸΠ]Θηΐ8, 
{86 Βοβιὐν, {ΠΟῪ γοσθ Ῥυόπθ ο [οβίου. δσαϊηβῦ 41} βοι 88 αἸα ποῦ 
Ῥοοπρ ἰο {ποῖ Ἀνοῦγθα παίϊοη. 10 ΜΠ] 6 βθθπ ἅβθονβ {μα {Π6 
Ῥάᾶββαρθθ 8Γ6 ποῦ 80 ΠΌΠΊΘΓΟΙᾺΒ ὙγΒ1ΟᾺ Βρθαὶς ἀραϊηδὺ Ταυθηρο 1π {π6 Ο]4 
85 ἴὰ [86 Νὸν Τοβιδιηθηύ. Β6βία 685, μου στοαί ἰο {Πη6 Ἰηίθυοοῦσβα οὗ 
ον 1 ον, ἴοσ {16 τοοϑῦ ρασῦ; ψ8116 [26 Ῥαββᾶσθβδ οἵ [116 φΌΒΡΟΙ 
ΔΙΘ ΟΠαγδοίουϊβθα ὈΥ [86 τηοϑῦ δχύθηβιγθ Ῥθηθυοόΐθηοθ ἰουγαγάβ 41] 
ῃδοηβ δηα Ῥϑορίθβθ. Ηθαΐμθῃ παίϊομβ ἅΓ6 ποῦ Ἱπουσθά ἴῃ [86 ὁΠ6 ; 
Ὑγ8116 [π6 οἶμον ᾿ποϊυθθ 41}. 10 15 ππι {πᾶ 086 ὨθαίΠΘη5 ἅτ ποῦ 
ΒΡΘΟΙΆΠΥ οχοϊυθά, ΤΉΘΥ ἃγ ποῦ χηθη!οπθά, Ὀθοδιι86 {Π6 «ΓΘ νγ8 ΘΓ 
Κορῦ βϑραγαΐθ ἔγοπλ μοι. ΤᾺ τηουΆ ΠΥ οὗ {μ6 ΟἹα Τοβίαπιθηΐ, 88 

. ἈΚ 66 1ὴ6 οί αἀταίταθ!ο τουλαυξκβ ἴῃ 18 ποῦοῦς αἴθ οὐθαυτομο ἘΚ οσαθσ ἀΟΥ 
Ῥδαϊτηθῃ, Ὁ. 11. εἕ βέψῳ., απ ἃ ΒΙΘΘΚκ, ἀρθϑτ ἀϊ6 βιὰ ηρ ἀο. ΑΡΟΚτΥρΘΙ, χορυϊηἰθα ἔτομὰ ἰδ 6 
δύπάϊοη υπὰ Καὶ Κοη, ῬΡ. 40, 47. 
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ἘᾺΡ 88 1 Ῥγτοοθοᾶσδα ΙΓ ΟΙΥ ἔτομα (ἀοαᾶ ἴῃ [Π6 γῶν οὗἉ ἰᾶνγ, δ} 88 ὩΣ 88 
10 οχίθπαρα, νγγὰβ 85 ῬΌΓΘ ἃ8 ὑπαῦ οὗ 1η6 Νοὸν Τ᾽ οβίδιηθης, Ὀὰὺ 1ἐ αἸ4 ποῖ 
ΤΔΟΝ 50 81 θϑοδαβθ οἵ [86 ρδυυου]αγίβγα οὐ [86 ἐν 158} το] ρίοη. ΤῊΘ 
παΐυγα οὗ {ῃδὺ το σίου νγἃ8 ὉΠίμγουγ  Ὁ1]86 ἰο ἃ πμῖνοῦβαὶ πα οχ- 
ΡῬϑηβῖνα ἰόν ἴο 811 τρδηκιπά, Θβρθοῖα!]ν ἰο Πμοαύμθη ΘΠ ΘΠΊ168. 
ΤΏΙ 18 πὸ ἀουδὲ ὑπαὺ (ἀοᾶ ἰο]ογαΐθα τονθηρα ἴῃ οογίβιμ οα565 ἸΠ6ΟΥ 

{π6 ΟἹ Τοβίδιηθπύ, ἰο νοι συθαίθυ 6 ν118, ἃ8. “" δὴ ΘΥ6 Ὁ 8} 6Υ6, ἃ 
τοοί ἴοὸσ ἃ ἰοοί!," ἕο. (χοά, χχι. 24.) ΤΏΡ τοἰαὐϊοηβ οἵ ἃ τῆδῃ ΒΟ 
Βεαά Ῥϑϑῃ Κι]φα πυῖρηῦ ἰακθ γουθπρα οα μ6 τηυγάρσγον, (ΝΌμα. χχχν. 
16---18.)ὺ Βαυὺ {686 ἅτὸ ποῦ δονοα ἀπᾶθυ {πὸ Νοηα Ταοβίμτηθηί, 
ΤΉΘΥ ἀγα δρβοϊυίοϊυ ἐσθ άθη. Απα ἴῃ {86 δηξτα ὀοιηρδαβ οὗ {88 
«6 υγ15} Θουρίατοβ τσγο ἀο πού πα ἃ δοϊηιπαπα 116 {1118, “Κ Πουθ ψοιώ" 
θη θηιῖθ5, 1658 θυ {π8ὺ οὐγϑθ γοὰ, Ἃο ροοα ἰὸ ἔΐοηὰ {μαῦ Βαίθ σοῦ; 
8Πα ργαν γ᾽ ἐΐόηι τοἠὲοῖ, ἀσερίξε εἰΐμ τι86 ψοῖι, ἀπ ρογβοοαΐθ γου.» 
(Δίας. ν. 44.) 

Βίησθ. {8686 γϑιηδυῖα σοῖο τχιίθη {ῃ6 οβϑὰν οἵ ΒΙρρθηΡδ ΙΒ 
ΒΒ ὀοιὴθ [ο Βαπά, ἴῃ 810 6 ἰγθαΐβ οἵ {86 Ἰουσβ οὔ ποῖρῃθουσ στὰ 
ΒΡΕεοῖα] τοΐογθμοθ ἰο ὑπ τοϊδίίοα θούνψθθῃ (86 ΟἹα δηὰ Νὸν Ταβία- 
ταθηΐβ. Ὗγ8 οδηποῦ 566, ὨοΟΥΘΥΘΙ, {Παῦ ἢ6 Π88 δα ἀθα δηνίιηρ' ἰο {Π6 
Βα ]θού. []}ἢ ὁπ ᾿ηβίδηοθα αὖ ᾿ἰθαβί, ἢ6 888 νϑηύαγθα ἼΡΟΩ 8ῃ 1Π- 
θηδ 0 ]6 δββουίίοη, γἱΖ. ἴῃ 58]. ΟΧΧΧΥΙ 9.. θγα Ὀγ {Π6 ψοτὰ τϑη- 
ἀεγοα ἐξξϊ6 ομες Ὧ6 Ὁπαογβίδη 8 ψομηρ, ροξμίαπέ δον; ὃι 56}86 ποῦ εὖ 81} 
᾿υβῆθα ΌΥ πἀϑᾶρθ, 88 σὺ 6 566} 1ῃ (ἀ ΘΒΘΏ118. 

ΤῊ6 βοηψθπίβ 16 ἤθνΘ ΠΟῪ ΘΧΡΥΘΒΒΘα, ἃ16 ΘΟὨΒγτηθα ΟΥ̓ {μ6 δ- 
ἐμουιν οἵ Ὁγ. Τ00γ611, τ Βοβ6 οὐιύιοαὶ Δ0110165 6.6 οἵ πὸ ογάϊπμαγν Κἰπά, 
ΗΘ ψυῖύθβ : “ΤῊ ΘοΙΏηοη. ΟΡ ΠΟ. 18, ὑπαῦ {Π 6856 ᾿τηργϑοδίο0η5 ἃγ6 ῬΥ0- 
Ῥῃμθῦο ἀδπυποιϊδίίομβ οὐ (ἀοαβ Ἰπαστηθηΐβ ὍΡΟΙ ᾿πηρϑηιίθηΐ. ΒΙΠΏ ΘΒ. 
ΤΉ 1 ΒΟΙΏ6 ΟΆ.5685 ΤηΔ δ6 {{π6 ; αὖ ΒΌΓΟΙΥ 1 οδῃποῦ δ6 50 ἴῃ 8} {ποβὸ 
Ρᾶγίβ Ώθγο {Π6 0 δῖ6 Δῃποπησθα ὈΥ μ6 πηρογϑαίγα ; τ Β ΓΘ [86 ΔαῦῃοΥ 
Ἰπηργθοαῦβθ, ποὺ ἀσθίπδὺ Οἷοα 5 ΘΏΘΠΙ65, πού δραϊηδῦ {Π6 Θῃθυη68 οὗ 
ἐἢι6 ξἰαέε, Ὀὰΐὺ ἀρσαϊπδύ ἠὲ8 οἵοτὶ ΘΘμλῖθ8. ΤΠ6 ταοβϑῦ ρυόρ8016 δοσουαύ οὗ 
[8158 τηαύξθι. ἴῃ τὴν Βαμα ]6 ΟΡ ΠΙΟῊ 15 {Π15, ὑπαῦ (ἀοα ΑἸπ σύν (ΠοΟυΡῊ 
1η ἃ ῬΑΓΠΙΟΌΪΑΥ βθηθθ ἐμ6 αοὐ 9} Αὐγαΐαμι απᾶ ᾿ς οβερτίπο) αι ποῦ 
1ἴοῦροθΘ ὈΥ ἰδ ρσυδοθ, οὐ δοῦ Ὅρομ {Π6 τηϊηα Οἵ 15. ῬΘΟυ Δ. ῬΘΟΡΙΘ, 
ποῦ ουθη οὗἨ {ποῖ ριορμϑίβ, ἴπ δ Θχ γθΟΥ Ἰ ΠΑΡ ΤΑ ΠΠ ΘΙ, Θχοθρῦ 66 
Ἦδ νοπομβαῖθα ἴο βυρσοβῦ βοὴθ ἔααγθ ᾿θνυθηῦ, ΟΥ̓ΔΤΥῪ ΟΥΠΘΥ ΟἰτοΠ- 
βίδῃσθ ὑμδὺ ταϊσῦ Ρ6 ἴον {π6 ρα] θοποῆῦ οὗ τδηκιπᾶ, ἴῃ 41] οὐμοῦ 
γοϑρϑοῦ (1 δρρυύθῇβϑῃα) μον σοσα Ἰϑῦ το {86 {Ὁ} Θχϑγύοῖβα οἵ {πμοὶν ἔγϑθ 
«11, πιμουῦ οοπίγοὶ οὗἨ {ῃ6 αἴνιπθ πῆρυΐϊδθ. Νον (ὐοἂ μὰ ἀρυη- 
ἀδηθγ ρῥτουμαθά, ἴῃ ὑμαῦ οοα6 οἵ τηοτϑ] δη4 ΘΘυθλ 8] ᾿πδυ αῦθβ τ ΒΙΟᾺ 
ἮδΘ δὰ οίνϑθῃ 18 Ῥθορίθ ἔὺγν {861} Ἰανν, [πμαὺ ἐδ Ρο0γ7, ἐδ ψα 67 1658, ἐ}ι6 
εὐέάοιυ, δα δἐγαΉΦ 67 ΒΟ] 6. ῥα ΟΕ] τϑρατγαθα: ΒΘ ηο6 {Π6Ὺ 
οπρῦ ἴο ᾶγϑ ᾿ϑαγηῦ ἐο 6 ηιθγοῖ [μἴ α5 ἐδιοῖγ Εἰ αἰθογ ἴπ. ᾿δαυθη 18 Ἠ]6Τοἵ- 
μι]; ἀϑα τὸ τηυδῦ ΡῈ δοηΐοββαᾷ ὑπαῦ 16 βομχθύγαθβ Βπα βαοῖὶ Ῥομανίουν 
Δα βοηα τηθηΐβ ἴῃ {86 «ἶονγβ τι τοβρθοῦ ἤο ὑπ6 1} ΘΠΘΠΆ168. ΔΒ. ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 
ἀοθιαθᾶ ἐγαὶν Ομ τιβύίδη. 8866 Ῥβε]. χχχυ. 18, 14, ὅθ, Ῥυΐ, ἴῃ {παὺ 
ΨΟΥΥ͂ βυβίθῃι οὐ ἴδῦγβ, 1Ὁ γγχαὰ8 8130 ΤῸ ὙΠ86 ΤΘΆΒΟῺΒ ΟΥ̓δΙη 64, {πα [Π6ΥῪ 
βου α μᾶγθ πὸ ᾿πίοσοουσθθ τι {86 βουθη παίϊοῃβ οἵ ἠη6 (ἰαπααμίξε ; 

᾿ διπαΐθη πηᾷ Κα Κοη ον 1856, ἢ. 1. Ὁ. 117. δὲ 664η. 
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Ῥαὺ Βμου] δρβοϊα θυ οχίθσταϊπαίθ ὑμθπὰ; ΒΘη66 (ΠΟΥ ππτγασγ Δ Δ] 
ἄγον {Π18 ᾿ἰηΐδοσθποθ, {μα (ΠΟῪ ομσἠξ ἐο ἴουθ ἐλεῖῦ ποίσἤδοιγδ; μέ 
ἨΑΤΕ ὙΒΕῚΒ ἘΝΕΜΙΕΒ, 88 οὐὐ Τοτα ἀθοίατοβ, Μαίί, ν. 48, ἘΎομαι 
{1686 ἀδνοίβα παίϊομβ [Π6Υ δχίθπαρα {Π6 ργθοθρύ ἰο ἐπ6 γϑβὲ οὗ τχδη- 
πᾶ, ἐμαῦ [Π6Υ ποτα ποῦ σι ΐη {π6 ρΡ416 οὗ {μ6 1} στο ; πᾶΥ, βοπιθ- 
ἔχαο ἰο (ποῦ οσπ ἀοπιορίϊο Θπϑυαΐθβ, ὑμοβα οὗ {6} οὐαι Ὀ]οοα ἀπά 
Θομητηαπῖομ, ἩΠῸ τ βοτὰ (ΠΟΥ Ὑγ6Γ6 αὖ ναυῖδηοθ, Ἠθη06, {πο Γθίοσθ, [86 
ΒΟΥ ρῥἱοίασα το 18 ἄσανγῃ οὗ {μαῦὺ παίϊοῃ ὈΥ ἰμ6 ατθθκ πᾶ 
Ἐοιδη δαΐμοῦβ; ἔγοσι βοτὰ 1 ΟΥ̓ ΘΓ ἰὸ Ὀγϊηρ' ΔΗΥ͂ ἰηβίδῃ 68, 88 ΓΠ6Υ 
Δ16 ὙὍ6]11 Κποόνῃ ; δηᾶ 80 πυτμηθΙΌ8, {μα ἴπ6Υ ταϊρὺ 41] ἃ νο]ατη6. 
“Ἤσν ἔᾺΥ 1Ὁ ΤΔῪ Ὀ6 ΡΙΌΡΘΙ ἴο οοπίϊππο {88 γϑϑαϊηρ' οὗ {π|686 ῬΒΑΙτη5 

ἴη {86 41} βουνίοβ οὗ οὐσ ομασοι, 1 1εᾶν ἴο [88 οοπβιἀθυδίοη οὗ {86 
Ἰεσ᾽βίαύατθ ἰο ἀείθυμηῖπθ. Α ΟἸιυϊβιίδῃ οὗὨ δγααιθϊομ ΤΥ ΘΟΠΒΙΔΘΓ 
ποβα ἱτωργθοδίϊοηβ ΟΠΪΥ 88 {π6 πᾶίτγαὶ βθη τπηθηΐβ οἵ 678, ΜΒΙΟᾺ [86 
Ῥοπῖρῃ το] ρίοη μ6 ῬΥΟ 88868 ΔΡΠΟΥΒ ἃπᾶ οοπάθπηπηβ; θα τγμδῦ ἅτ {86 
ΜΠ οσαία ἰο ἄο, το Κπον ποὺ γβοτο (0 ἄταν [6 ἔπ ᾿ούνγθοῃ {6 

αν δηᾷ [μ6 οβρθὶ "Ὁ ὙὙΠΘΥ ᾿θαγ ὈΟΙ γϑϑᾶ, ὁπ δἴθον {88 οὔμδῦ : δῃὰ 
Τ ἔβαν ἰοο οἴλδη (μη ποτα οι οὗἩ δαυδ] οὐ] ραίϊοπ; πα θσθη [ἈΚ 
ΒΏΘΙΟΓ πάρ ϑουιρύίασθ ἴο ΟΟΥΟΥ ὑπι6} ΟυγΒθ8. ὙΠΟΌΡὮ 1 8η}Ὶ ὁ0η- 
Βοίουβ 1 Ποῖα ὑγϑδά ὌΡΟμ ΒΡΡΟΥΥ στουμᾶ, 1 Μ11 ἴα] ἰθανα ἰο διπῦ, 

ς΄ ἀμαῦ, πού πδίαῃαίηρ; ἐμπ6 ΒἸρῊ δια Οἱ μοῦ Βα πο οί. 68 88 10 Ὑ7016 ἐΠ18 

Ῥτγδοίῖοθ, 16 σσου]ά, ἰπ 116 ορὶ πίοι οὗ" πυταῦοῦ οὗ 186 8η4α σοοά τη6ῃ, 

6 τπιογα ἔου {86 ογοᾶϊῦ οὗ {π6 ΟΠ γιβύίαπ ομασοι ἴο οπῦ ἃ ἴθ οὗ (μο88 
ῬΡβαΐπιβ, δῃᾷ ἰο βαδβείζαία βοὴ ραγίβ οὐ {π6 (ἀὐοβρϑὶ 1ῃ {μοὶν βίθδα.ὔ" 

ΤῊΏο τἱρμῦ οὗὨ {π6 Ῥοοκ οὗἨ Ῥβαίμῃηβ ἴο ἃ ρῖαοθθ ἴῃ {π6 ὀᾶποι ἢδ8 ΠΘΥΘΥ 
θ6θῃ ἀϊβραίεα. ΤΆΘ56 σοιαροβὶ 1018 ἃγ6 οἴῃ αποίοα ὈΥ͂ ουν Ἰμογτὰ δῃὰ 
Ηἷβ δροβίϊββ, 88 1611 δ. τοίθιτοα ἰο {86 ΗοΪὺ ϑὅ'ριτύ, ΤᾺ ΦὉ]Ποπῖηρ 
18 ἃ ᾿ιδῦ οὗ ραββᾶρββ μὰ8 οἰϊρα ἴῃ {86 Νου Τοβίαμιηοῃί :--- 

Ῥβ4]. 1.1,2,. - - - Αοἱβ 'ν. 25, 96, 
11:7; - - - Αοἱβ χε, 88.; ἘΡ. ἱ, ὅ., Υ. ὅ. 
νυν. 9. - - - Ἔοτη, ἐἰ, 18. 
γ1. 2. “- - - Μαῖϊ. χχὶ, 16. 
Ψ}. 4---- 6. - - ἨΘΌ. 1. 6---8. 
Ὑ}}]. 6. - - - 1 ΟοΥ. χν. 97. 
χ. 7 - - - Ἔτη. 11]. 14. 
χὶγν. 1-.-9. - - - οι. 111. 10--ὕ19. 
ΧΥ͂Ι. 8--1}1. - - ᾿Αοἱβ 11. 95---.-98, 81. 

χΧΥ. 10. “- - - Δοῖβ ΧΗ͂Ι, 855. 
ΧΥ. 49. - - - τ. ΧΥ. 9. 
χὶχ. 4 - - - ἜοτΩ. Χ. 18. 
ΧΧΙ. ἢ - - - Μαῖ, χχυϊ. 46.;: ΜΑΙ χυ. 84. 
χχὶϊ. 8, “- - - Μαῖΐ, Χχυῖ. 43, 
ΧΧΙΙ, 18. - - - Μίαδι!. χχυΐ!. 835. ; Μακ χυ. 94.:; Ταϊκα χχὶϊ. 

84. ; Φοἢη χίὶχ. 94. 
χα, 22. - - - ἩδΘΌ. 11. 19, 
χχὶγ. 1. “- - - 1 Οὐ. χ. 96. 
χΧΧΙ. ὅ. - - - [λικοὸ χχίϊ, 46. 
ΧΧΧΙΙ, 1,2 - - Ἔοτα. ἰγ. 7, 8. 
χχχῖν. 12---16 - - Ἰ Ῥεῖ. 11. 10---12. 
ΧΧΧΥΪ. 1. “- - - Ἔτι. 11, 18. 

: - - ΗΘ. Χ. 85---Ἶ. 

1. ΟΥι σαὶ Ἠοιλ τα οἡ ἴπ6 ΒΟΟΚΒ οἵ 9», Ῥτγονυδυῦβ, Ῥ841π|8, ἘΠ] οβ αβίθβ, δῃᾷ Οδπίιοοβ, 
ΒΥ 1). ΤΌχΘ]], 1). Ὁ).., Ῥγίποίραὶ οὗ Ἡδοσιογα ΟΟ]]6ρο, δηᾷ Ῥγοθεημα οὐ Οδῃίογρττυ. Οχίοσα, 
1772. 40. ΡΡ. 179, 180. 
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ῬΞ8]. χῖ;. 9, Ξ - - ΤΟΏΠ πὶ, 18.; Δοῖβ ἱ. 10. 
χΧΙν. 22, - - - Ἔοτα. Ὑἱ!, 56. 
χῖν. 6, 7. - - - ἨΦΌ. Ἰ. 8, 9. 
Ἰχνυῖ, 18. - - - ἘΡὮ68. ἱν. 7, 8. 
Ἱχκῖχ, 9. “- - - Ἔοτη. χν. 8. 
Ἱχῖχ, 21. - Ε - σομη χἰχ. 98,99.; Μαίί. χχυ!. 84. 48.; Ματῖς 

χΥ. 86.;: [λῖκο ΧΧΗΪ, 86. 

Ἰχῖχ. 39, 28. ᾿ - Ἔοτα. χἰ. 9, 10. 
ἸΙχὶχ. 25., εἶχ, 8. “- - Ἀοίβ 1. 20. 
ἸΧχΥυΐ. 94. - - ϑοἢπ νἱ. 81. 
ἸχΧχχῖϊ 6. - : - ΦΌΒη χΧ, 84. 
ΧΟΙ. 11, 12. - - Μαῖί. ἵν. 6.; λιῖο ἵν, 10, 11. 

χοῖγ. 11. - - - 1 Οογσ. 111. 90. 
ΧΟΥ͂. 7----1 1. - - ἨΦὉ. 111. 7-...11., ἷν, 8. 5---7. 
ΧΟΥΙ. 7. « - - Ἠ6}. 1. 6. 
οἱ. 235---27 - - ἨΘΡ, 1. 10---12. 
οἷν. 4. Ξ - - Ἠ65}. 1. 7. 
ΟΧ. 1 Ξ ὡ - Μαῖιί. χχὶϊ. 44.; Μαυῖκ χἱϊ. 86.; Το χχ. 42. ; 

Αοίϑ ἴ. 84, 855.; Η6Ὁ. 1. 13. 
ΟΧ. 4. - - - ἨΘὉ. τ. 6. 
Οχ. 9. - - - ῷ Ο,Ύν. 1χ. 9. 
Οχυὶ. 10. “- - - 9. (ον. ἱν. 18. 
ΟχΥ ἢ, 6. « - - ἮΦΘΌ. ΧΙ, 6. 
οχυ!. 22, 28. - - Μία, χχὶ. 42.; Τλῖκο χχ. 17.; Δοίβ ἴν. 11.; 

1 ῬΡοίου 1]. 7. 
ΧΙ, 25, 96. - - Με. χχὶ. 9.; Μδῖκ χϑ. 9.; Φοδπ χὶ, 18. 
ΟΧΧΧΙ͂Ι. 11. 15. “- - Τακο ὶ. 69.; ΑΟἰβ ἰϊ. 80, 
ΟΣ]. 8. - - - Ἔτι. 81. 18. 

Τὴ {μ6 ϑορίυαρίπὐ νογβίομι, 88 α8ο {86 ϑ'γτῖδο, Ασδθῖο, δηᾶ Τυ ΒΊορίο 
ἰταπϑ᾽αἰΐομβ, δηοίμου Ῥβαΐπι, ἴῃ δἀαϊίοι {ο {π6 1δοιἢ, οοοῦσθ. ΑΒ 10 
88 ΠΟΡΘῚ ἴῃ {86 ΗδΌταν,, 10 15. τηϑη  βῦ] ΔροοῦυΡμδὶ, {πουρ 8η- 
οἷοί. ΤΟ {Ὁ]οστίηρ ΕἸΏΡΊ 5}. ὑταηβ θα οὗ 1Ὁ 15 ἔτογα. Βυθηΐου᾿β 56Ρ- 
ὑπαρὶηΐ, β , 

«ς Τἷς Ρραΐπι ἐδ α σοημῖπθ οπ6 9}, Παυϊά, ἐποιισῆ 5: ρ6γη πιο  α͵Ύ}, 
εοπιροδοᾶ τυῆθη ἢ6 ζοιφἠὲ πὶ εἴποία οοπιδαξ ιοϊές αοἰλαίδ. 

“1 γγχὰβ 5128}] διηοηρ' ΤΥ Ὀγοίμγθη, δπα γοππρδϑὺ 1. Ταῦ ἔα ΠΟ Β 
Βουβα: [1 οπάρά τὴν ἔα μου Β βμθθρ. ὅ'ΜΥ μδπάβ ἔοτιηβα ἃ ται8108)] Ἰη- 
βίσυμηθηῦ, δη ΤΩΥ̓ ἤπροιβ ὑπη64 ἃ ρβαϊίοσυ. ὅ΄Δπά γ͵1ΠῸ 588}] [68]] ΤΥ 
Τιογάῦῷ Τὸ Τιογᾶ Βἰπμ86 17, μ6 πη561} ἤθᾶῖθ. Πἰθ βοιῦ ἔουίῃ ΔΒ 
δῆσοὶ, δηα οΟΚΚ γη6 ἔοι ταῦ ἔβΠμο 5. 5Π660, δῃᾶ 6 ἃποϊπίθα τὴθ τ] 
188 ο1] οὗ Πῖβ ἀποϊπθπρ. ὅ ΜΥ Ὀγοίμουβ ὑγοτθ βαπάβομηθ δηα {4}}; Ὀαΐ 
{86 Τωογᾶ ἀϊᾶ ποὺ ἰαἴκα ρίθαβυσα ἴῃ ἐμθὰ. 51 ψϑπῦ ον ἰο ταθοὺ {{6 
ῬὨΠΙβεπ : ἀπ μῈ οὐχβοᾶ τὴ ὈῪ δὶβ 14ο]5. Ταῦ 1 ἀγθν [18 οὐπ 
ἀμάλ οι δηα θεμοαᾶεοα μἴπι, πᾶ τοιηονϑᾶ γϑριόδοῖ ἔγοσα ὑμ6 Ομ] άσθῃ οἱ 
ΒΙΆΘΙ].ἢ 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ΤῊΣ; ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΕΟΥΕΒΒΕ, 

ΤῊΒ Ῥτγονουθβ οὐ ϑοίομπιουι θα ροάυ {(μ6 τοβα] οὗ Ηθῦτον τοββοῦνο- 
1688 οα {π6 ἀϊνίηδ τονοϊδίδοη σίνθη ἴῃ (86 Μοβαῖο ἰδυν, δπα αὐ[θβίθα 1ῃ 
{π6 φῬδγεέουα ργονυίάθποθ ὈΥ σι μῖομβ {π6 οἤόβθι Ρθορίθ σγοσθ 6, 
ΤῈ ἀοοίτϊποϑ οἵ τϑυθαὶϑᾶ σα τα γα τϑοριγϑα 1πΐο 08 ΘΟ, ΒΟΛΟΊΙΒΙΘΕ5 

ΥΟΙ,.. 1Ι. ὃ)ὃ)}᾽ 
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οὗ 6 παίϊοῃ, δηᾷ {π8 Ὀδοδιμθ τηοίνοϑ ἰο δοίϊΐοη. ὙΠΟΥ ἰοσιηθά 
Ρατί οὗ [π6 βρίγιῦθα! [{|6, ἀθνοίορίηρ ὑμϑιμβοῖνοβ τὼ {π6 ἔοσια οὗ 
δίμ]ο 4] τηχίτη8. (ὐὐπορηἰγαϊεαῶῖ 845 Ηθῦτον Ὑ]βάοτῃ, ἔμθν ἄρΡΡΘΔΡ 
Βοιηθίϊηθα 1π Βμογΐ, ἀπσοηπροίθα βοηΐθηοοβ 8Π ΟἼΟΙΩΘΒ; δοηλ6- 
Ὑπηθ8. ἃ8 οοῃηθοίθα σοηνθυβαί οη8 οονδυϊηρ 16 Θηί Β6]4 οὗ τϑ- 
Ἰισίουβ ἀρργθβθηβίοα ἀπα ργαοίϊοθαὶ ρἱοίγ. [ἢ ΘΥΘΓΥ͂ ο886, {Π6Υ̓ 81Ὸ 
ΟΡροβοᾶ ἰο 16 [01] οὗ 8ϊη, σμ]0 ἢ 18 ταργθϑθηῖθα 88 Ἰθδαϊηρ' ἴο ἀ6- 
βίσυοίΐοι δθᾶ ἀθαῖῃ. ΤῈ Ῥοοκ οὗ Ῥτγονθυθβ ργθβϑιῖβ ῬΙΘΟΥ ἴῃ ἃ 
Ργϑοίοδὶ δῃᾷ οοταργθμαοηβῖνο αβρθού. [8 Δρδουῖβπιβ δῃα ΒΑΥΊΠΡΒ 
Θ γαοα {86 Δαίῖ68 οὗ ριον ἰονανᾶβ (οᾶ, οὗὨ }υβίιοε δηα Ὀθπθυ ίθμοθ 
ἰονγαγ 5. τηδπ, οὐἨ ὑβθιωρδσδμοθ, ΘΟ ΠΠΘΠ6Θ, 8Π4 τηοἀθυ 0. : ἃ8. 8180 

Ῥγθοθρίϑ ρογίαϊπίηρ' ἰο {86 δἀποοίίοη οἵ ὅπ γουπῃρ, 8πᾶ δἰϑοϊϊπρ' {Π6 
οομααποῦ οὗ ΤΌ] 6Υ8 δηα βυ]θοίβ, [Γ ΤΌΣΤΩΒ 1 βῃοσὺ ἃ οοάθ οὗ δἴβϊοβ 
ἜΣ Βαροιῖου ὑο βία ]ὰν ΟΟἸ]θούϊοπβ διαοηρ θα 6 πὶ Πδθη8. ΠΟΥΤΘΥΟΥ 
ΘηΠρΗἰοπρᾶ, Ὀθοδαβθ 1ὖ 185 βαβθᾶ προ π086 ΟἸνίηθ6. Θομληλ ΘΔ ΙΠΟΤ8 
ΜΠΙΟἢ σατὴ6 ἔτοπὶ μθᾶύθῃ ἰο {86 “7678, αἰβεπρ  Βῃϊηρ {μ6πὶ ἔτοπα 81] 
οἶδ ρθορίββ. [10 15 πού {π6 ργοάποῦ οὗ τηϑηβ ἱπάβροπαβθηί τϑἤθοίίοῃ 
οἡ {π6 ψΥ8 δῃᾷ σψόουκβ οἵ (ἀοᾶ, οΥΓ οῃχ {π6 το] αἰοπβ οὗ τβθῃ ἴο ὁῃ6 
δαοίμου δηᾶ ἰοὸ {ἐμοῖς Οτθαΐου θα {86 οοποοηίταίθα τοϑαὶύ οὗἨ {6 

ἩΌτον πιϊμᾶ οὗ ἃ οουίαϊη ἂρ αἀϊροϑίσηρ δηα ἀθνϑίοριπρ' ἐπο886 ρτπ- 
οἶρ!οβ τ βίοι τ[ῃ6 Μοβαῖο ἰὰνγ θχῃλθ1085. τιοσΘ ΟΥ 1658. {ΠῚ ---- ΟἸ ΠΟΥ 
ῬΙΑΙΗΙΥ οὐ ἴῃ βοῦτα. [ύ 15 (Π6 οοάς οἵἁἉ Ο]α ᾿Γοβίαταθηΐ τλουδ 1. 

ΤῊ ἔοσπι οὗ [η6 Βοπίθη!ουβ Βαυη98 οὗ ὙΒ1οἢ {π6 ὈΟΟΪΚ Θομβιβίβ 18 
νατίουβ.Ό ϑοιηθίπιθβ {86 βθηΐθῃοθ οοηβιβδίβ οὐ ἃ ροβιύίοι δπὰ 108 
ορροβῖίθ; βομηθίϊπιθβ οὗ ργονθιῦβ 84 ΘΟΠΑρΔΙΊΒΟΏΒ; ΒοΤαθίπλ68. Οἱ 1ῃ- 

εἰγαοίνθ ππᾶρδ8 δηά ρῥγοΐϊουπα τ] 4168. ΤΆΘΙΡ ἔοστη {88 ΘΟΥΤΘΒρΡΟΠ 5 
[ο {μοὶγ παίυγθ, ᾿ ΙΟΝ 15 αἰπιοδῦ Ὀομπα]688. 

᾿Π Τ)6 Ἡδῦτον ποτγὰ δ, ττβοβθ Ια! 18. οιμρ]ογοᾶ 88 ἃ φϑηθγαὶ 
{{{16 ἴο {86 Ῥοοῖς, ῬΥΟΡΟΥΥ ΒΡ 1Ε68 δἰηιϊζξιαθ ΟΥ οοπιραγίδοη. θποθ 
10 15 πιϑοᾶ οὐὗἨ ραγαδῖο5 (ἘΣ ΖΘ ΙΚ. χυὶ!. 2., χχῖν. 8). ΒΥ ἃ παύυγαϊὶ ὑγ8η81- 
ἔοι 10 185 ΔρΡΙ64 ἰο ὈἰΓΠΥ βθηΐθηοθβ Οὐ Δρορμύπθρτηβ, θθοδιιβα ὑμ6 0 ὑτθ- 
βοῃὺ ἴου {886 ταοϑῦ ραῦῦ ὕσγγο 8] ηΡΒ ΟΥ̓Όγ Ὸ Ἰάθδ8 Θοτηραγθα 1 Ομ 6 
δηοίμοσ. ΤΠ τηϑϑηϊηρ οὗ [η6 ψογα γγὰβ ρυϑάθδ}]} Υ οχίθηαθα 80 85 [0 
ΘΙΩΌΓΔΘΘ ΔΗΥ͂ ΘΔΡορμίμοριη. ΝΘΑΥΥ ΒΥΠΟΙσΙΩΟΙΒ ἢ Ὁ ἴ56 ΠΡ, 
ὙΠΙΟΝ τυθαηβ ὦ αν βαγίπο, ὁπ6 πϑϑαϊηρ ᾿πἰουργθίαϊιοη : ποῦ δὴ 
ἰγοπίσαϊ ομ6, ἃ8 Εν] ΠΟ] 45; ΠΟΥ δῃ οίοσαπῖ, βρίοπαϊαά βαγίπφ, 88 1)6- 
1Ι|ἰσβοῖ ἀπ ΤΚ 611 δββοσί, (Ῥσονυ. 1. 6.) δὸ ἴοο ΠΤ, α ἀποέξψ δαψίη ΟΥ 
γἱΔαϊθ, ομθ ΜΏΟΒΘ Β6η886 18 δῃϊριηδίϊοα! οὐ απο] οὗ δβοϊυοπ. 
(Ῥτον. 1. 6.) : 

ΑἸΙΠουρΡἢ που Ὄγ, ργουογῦς 97 ϑοϊοπιοη, οὐ τμ6 Δ σδνίαἰθᾶ δν, 
φτουογῦς, Ὀ6 [π6 οοταπιοι {18 οὗὁὨ (μ6 Ῥοοῖς, γοῦ 1ῦ 18 βίγ!ϑά ἴῃ Βαθα 
Βαῖμτα ΠΡΌΣ ἼΒΌ, δοοῖ 9} ιυϊδάομι. ΤῈ ἔαίμουβ οὗ {π6ὸ ΟἨχιβάδῃ 
Ομυτο ἀδυλ!]Υ 041} 1Ὁὺ σοφία, τοϊδήοηι; ἀπ ἡ πανάρετος σοφία, αἰΐ- 
υἱγέμοις τοΐδάοηι, (1168 Ἡ Β1ΟΝ ὉΠΟῪ αἶδοὸ ΔΡΡΪΥ ἰο [Π6 ργονοιῦβ οὗ «658 
Οιγαοῦ, δηα {86 Δροοιυρθαὶ Ὀοοῖς οὗ ὙΙβάομμ. οι Δρρο]]αίιοη8 
βθοὰ ἰο πᾶνε οτὐἱσιπαίθα τι ἰμ6 Εσγρίίαῃ «6078, διποηρ ὙΒΟΙᾺ 
{86 ὈῬοοϊκ οὗ ὙΥ Ιβἄομι νγᾶβ σοιωροββϑα. 

ΤῊ6 ὈοΟΪκ πᾶν 6 αἰν!ἀ6α τηΐο βαύθῃ ραῦβ βϑραγαίθα ἔτΌσα 0Π6 88 
οἴμον Ργ ἀογοηΐ {108 ; ΥἹΖ. --- 
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Τ. ΟἿ. 1.--χ, 1]. ΟἿ. χ.-- -χσχὶ! 16. 111. ΟἈ. χχῆ. 17---χσχῖν. 
ΤΥ͂. ΟἸ. χχν.--- χχῖχ. ΡΥ. ΟἿ. χχχα. ΥἹ. ΟἿ. σχχχὶ. 1---9ὁ. Υ1. 
ΟΕ. χχχὶ. 10---81. 
ΤΟ βνβδῦ ρατῦ οοπίαϊῃβ ἃ Θοπηθοίθα ἀθβουιρίϊοπι μα οοπατηθπαϊοι 

οἵ νυιβδοια 85 [86 δίρμοϑὺ ροοᾶ ἴο 6 βουρῃῦ. 116 βθοοῃᾶ δηᾶ 
[ϊτᾷ τὸ οὗ ἃ τηϊβοϑ]δηθοῦβ ομαγδοίοσ ΤΉγθΘ βθούοηΒ Τ8Ὺ Ὀ6. 615- 
{προ θη α τῇ {Π6 Πτϑί, βδο οομβιβθηρ οὗὨἨ [ἤγθ8 ομαρίθυβ, 1. 8 ---Ἴ11. 
86.. ἵν.---τἱ., νἱ].--ἰχ, Ῥγαῆχϑα 15 ἃ ρϑηῆθσαὶ {1186 τϑαὐηρ το {8 

σῃο]6 ΒΟΟΚ, ἀπᾷ ἃ ργοΐδβοθ, ἱ. 1---7. [|πὶ {π6 ἔτβί βραϊνιβίοη, {Π6 
(ἈΠῸ δαπηοπίβηθθ ἢὶβ Βὸπ ἴο υἱοὶ ὋρΡ πὶβΒ μοαγὺ ψπ]]ηρὶν ἴο {86 
Ῥδίθυμδὶ ϑἀδιηοπί οι, Ηγϑὺ πεφαΐϊυεῖψ, σσαττιθα ὉΥ {μ6 βοάπούινα 8}1ὰτ6- 
τηθηΐβ οὗ βῖη (10--- 19.}, {θη ροϑείξυοίν (20---858,}.. ΤῇΙΒ 15. Τ]ονοα 
ΒΥ [μ6 ὈΙοββοᾶ πᾷ Ῥοποβοίαὶ οοηβθαιῦθῃοθθ οἵ ἃ ὙΠΠΠρ' ἃπα θαττιθδὺ 
βίσ νἱπρ' δου νυ ἰβάοσω, Ἰπαβηνοἢ 48 τῦ 1688 [0 [86 Κκηον]θᾶρο δηα ἴθ 
οὗ (οἄ «πᾷ ἴο τἰρμίθουβηθββ οἵ 116, Ῥγθβουυῖπρ᾽ 118 ῬΟΒΒΘΒΒΟΥ ἔτότα {{16 
61] ὙγΑΥ ΟὗἁὨ ρϑύνθυβθ τωϑθῃ 8πα {88 ἀθαῦῃ-υ]ησίηρ Ραμ οἵ {πὸ δ]- 
τοτοῦβ οθθα. ΤΠ6 {μϊτὰ ομαρίου οοπίδ!ηβ 5016 ρυθοθρίβ, ἴῃ [Ὁ]]ον- 
πὰρ ψΒΙΟΒ τίβδομα ταδηϊϑβίβ 105 τὰ δοου, ὙΠ βθοομα βθοίλοῃ 
οοηίδῖῃβ ἃ τ οῸΓ6 οΟΡίουΒ. πηξο]άϊπηρ' οὗ [Π6 δπποιποδιηθηῦ 1ῃ 1, 8, 9, 1 
[ὰγ66 βαγαρταρηβ. [ἢ {π6 {πϊγτα βθοίζοῃ (υ].----ἰχ.) [ὉΠ ἃ πα τ ]Βάοπὴ ἃΓ6 
ταἰτοάαοσεα 85 ἐμ πκίηρ,, Πνίηρ ΤΌστη8, δηα ἀδριοίθα δοοουαϊπηρ (0 {Π6]} 
ομαγδούθυιϑίιο παύατγο. 
ΤῊ ββοομᾶ ρεχὺ 888 ΤὉΣ 18. Θοτωιηθηοθιηθηῦ π8 ὩΘῪ ᾿ΠΒΟΡΙΡίιοΙ, 

ΤῊ γουογῦθ 0.) ϑοϊογιοη. Τῦ 15 ἀἰβιιπροϊβηθα ὉΥ ἃ οοἸ]δοῦοη οὗ 
᾿πἀινάσα]! βαγίπρβ βούϊησ τί βάομα δπα [86 ἔβαν οἵ (σα οη ὑπὸ 
ομδ παπᾶ : οπ {86 οὐμου, [Ὁ]]Υ δπα βῖπ ἴῃ {μϑῖν τηδυ το] αυαἰ 165 ἀπά 
τηδη οβίαϊοηβ, ἃ8. Μ161}1 ἃ8 ἴῃ τϑαίίοη ἴο {π61 ἀμθυθης ΘΟ ΒΘα ΠΘΏΟΘΒ. 
ΤΉ656 βϑῃΐθῃοθβ ἃ16 ΤΩΟΒΌΥ οοηπθοίθα ὙΘΥΥ͂ ἸΟΟΒΟΘΙΥ γι ἢ ΟΠ6 ΘηΟύΠΘΓ, 
(α. 1--πχὶ!. 16.) Ιῃ {Π6 8374 νβϑύβεβ οὗ Π15. βθοίίοῃ, ΘΥΘΥΥ͂ γοιΒ8 18 
οοταρ]οἰθα δπᾶ τουπάσδα οἵ ἴῃ ἔνο ΤΟΙ 615, 1 {86 ΒΟ] ΑΓ Θχοθρ- 

ἴοι οἵ χῖχ. 7. ΕἸδος γοῦβο 18 1 6 ΠΠἸΡῚ}0 16 ὈΥ 1056}. [Π6 βθῆβθ βεϑῖῃρ 
ΠπΙβηδα πιρμῖῃ 10. 

ΤῊΝ ὑμιγᾶ ρατὺ σομπίδίηβ ἃ παπηθ6 1 οὗ Φρορμ μθρτηβ ΒΊΟΝ ἀγα το- 
ργθβθηίθᾶ ἃβ 188 σψοτάβ οὗ [η6 σῖβθι ΤΉΏΘΒΘ ἀγὸ Ὀθίίθν οοπηθοίθα 
ὙΠ ομθ δηοίμου. [ὑ π88 ἃ οορίοιμβ ᾿πἰτοάυοίίοη (ΧΧΙ, 17---21.} 
βο]Π]ονοᾶ ὈΥ ἐΐδ τρογὰς 97 ἐἶι6 εὐῖδο, ἀτιὰ οοπίδηβ ἃ βουΐ οὗἨ Ἀρρϑῃάϊχ 
(χχῖν. 28---84.), μανίηρ ἃ πύταθονῦ οὗ ἱπάϊνιάσαὶ βαγτηρθ σΘΏΘΓΆΙΥ 
ἴὴ {μ6 ἴοστα οἵ δοχιηδπηαβ δηα ρῥτ μι 0 η85, πο 18 4180 Το ργθβοηΐθα 
48 {π6 φτοἀποίίΐοι οὐ εὐΐϑ9 πιθη (Χχῖγ. 28. Πθγθ {μ6 βθῃβθ ρϑ- 
ΠΘΙΆΪΠΥ τὰηβ {πγοῦρῃ ὕγο ΟΥ {πγθ6 ὙΘΙΒ68 ἰοραίμευ ; πα ΤΏΔΗΥ 
γο 568 οομϑὶβῦ οἵ ἴΥὙ66 τηϑια 615. ἷ 

ΤῊΏΘ ἔουν ρατὺ (Χχν.---χχῖχ.) οομίδιηβ, δοοουάϊηρ ἰο {886 {{{|, 
ΤῬγουεγῦς 97} ϑοϊοηιοη τολίοῖ, ἐδιο πιθη 9} Ἡοσολίαϊ, ἀἴπφ 9 «μάα]; δορίεά 

᾿ς ρμί. Τὸ ἰϑ ἃ π6Ὲ οοἸ]δοοῃ οὗ βαυΐῃρβ, οι ῆν ομαγδοίθυιβθα ὈΥ οοπι- 

Ρατΐβοπ δῃᾷ δι μοβῖβ, Ηδχα {μ6 αββοοϊδίίοῃ. οὗ 1Ι4θαβ 18 Πγθα ΠΥ 
τλαυκοα ὈΥ {86 ΤΘΟΌΣΤΟΠΟΘ οὗ ἃ ϑαάϊηρ γογα Ὑ1ΟΒ ΒΘΥΥΘΒ ἃ8 {πΠ6 60η- 

ποούϊηρ ᾿ἰπἰς οὗ βΠΠΟΙΩΘΒ, 62. 97. ὈΞ οι, Κίπφε, χχυ. 1. 2. 

ι ὅ(66 ΚαΟὶ] πα Ἡδνοτηοκ᾿Β ΕἸΠΙοἷε, ἢ], Ρ. 988. δέ βέψᾳ. 
ἢ 2 . 
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ΤῊΣ δ ρατὺ οοπίδιη8ϑ {π6 του 8 οὗ ραν, βϑίϊησ ἔσσῃ γὰρ 
τ Ιβάουῃ ἀπά 15 τϑα βαύϊομ ἴὰ 118, ἴῃ ἃ Ὑ ΓῪ ἀὐυϊῆσιαὶ ἀτ688. (χχχ.) 

ΤῊς εἰσίῃ ρατὺ δχβιθ108 οογίαιη αοοἰγΓΠ65 ΤῸ ἃ Κίηρ, ΒΟ. ἢῚ8 
τηοῦμου ἰδαρμύ Κίηρ 1μϑτοτποῖ. (σχχὶ. 1---9.) 
ΤῊ βουθηίῃ ρατὺ 1ῖΒ δὴ δῃοοηαπι Οἢ {Π6 γἱγύμ ου 8 ἡγοσηδῃ, 1 ἰΠ6 

Του οὐἩ δῇ δ᾽ ρμαρθῖοαὶ ροϑιι. (χχχὶ. 10--- 81.) 
ΤῊ βοορα οἵ {π6 Ὀοοΐὶκ 18 ρίαῖῃ. [10 18 ἴο Ἰηβίγαοῦ ταθη ἴῃ {τὰ 

υγιβάοτα δα πἀπᾶοιβίϑηϊηρ, [π6 δββθθοθ οὐ συ βοῇ 15. ἃ τὶραῦ ἀρρτο- 
Βαηβίοη οὔ [6 ἀϊνῖηθ “111, δπᾶ ἃ βίῃμοοσ ἔδα. οὗ (86 Ἰωοσά. ΑἹ] ἐμ 
ῬΓθοθρίβ ἀπά Δρορμέμθρτηβ θθᾶν Ὅροπ {Π18, ἐθδοβιηρ' 6 1η 811 {π6 οἷγ- 
οὐτμηβίδποοβ οὗ 16 (0 δοὺ ἢ τοίϑγθποο ἰοὺ {ποῖ Ομθαΐου ἀπ ΡῬτθ- 
ΒΟΥΨΘΥ ΨΠΟ5Β6 ρῬγου!άθποθ οχίθηαβ ἰο 41] {861} ΔοίΙΟ0}8. 
ὙΠ τοβρϑοῦ ἰο {π6 Δαςμουβμῖρ οὗ {π6 Ὀοοῖς, νγγα τααϑὺ Ὀ6 στιαθα ἴῃ 

'ΒΟΙῚ6 ἄδστϑο ὈΥ {Π68 ᾿πΒο [0 Π8, ἃ5 Ὑ76}} 48. (86 δούα! παΐασγθ οὗ [86 
οοηίθηίθ. 186 {{|6 ἰο (Π6 βδοομπα ραᾶγί, γἱΖ. Χ. 1---χχῖ, 16. 18 μ]αΐη, 
ἐπε γουογῦϑ 9}, ϑοίοηιοαθ.0 Ἀπ ν͵1ὰ 866 πὸ ροοῦ τϑάβοῃ. ἴον ἀοαύϊηρ; 
ἘΠ6 δοούγαου οὗ 1... ΤΈΉΘΙ6 18 ΠῸ ῬΘύβοη ΚΏΜΗ [0 18 ἴτοτη ΘΟΥΙΡύαΤΘ 
1ο ψΒοη {π656 ργονθθβ οου]ᾶ 6 Δβουι θα τῖῦ δαυλὶ] τθᾶβοι. [πὶ (Π8 
Πγϑὲ Ὀοοῖς οὗὨ ΙΚἱηρδ 1 15 τοϊαΐθα ὑπαὺ ϑοίοπλοι αὐϊογθα ἴῃγθθ ἰμουβαμα 
Ῥγουουῦβ {1 Κίπρβ ἵν. 82.), οὐ υχῃ]ο]. ΤΩΔΠΥ ἅΓΘ ῬΤΟΌΔΌΪΥ ὈΓΘΒου θα 1Π 
6. ὈοοκΚ. ΤἬΘΙΡ ὨΒΤΩΌΘΥ ΔΠΩ,ῖ γϑυΊ ΟΥ ἃγ6 ποὺ 80 ργϑδαῦ ἃ8 ἴ0 ἰγ8ῃ- 
Βοοῃᾷ {86 ρ᾽5 δῃα πιβάομι οὗ [αν βοη. [0 15 πού πθοθββαυν ἴο 
ΒΌΡΡοΒΘ {παῷ {Π6Ὺ τ {16 φγοάᾳοίοῃβ οἵ ἃ ὑγ018 πδίϊομ, δἰ {ΠῚ [ῸΓ 
[88 Τϑαβοὴ {μαὺ ΤΠΘΥ ἃ16 ἴοο ΠΙΙΏΘΓΟΒ ΤῸΤ ΟΓΘ. ῬΘΙΒΟΙ ; ΟΥ̓ ΘΟΔΊΒ6 
ΤΩΔΗΥ͂ οὗ {πθηὰ τοϊαΐθ ἴο ῥυῖναίθ δηά συγ] 8 ; Βοϊοπῖοη πού Ὀ6Ιηρ' 
Βα ΠΟΙ ΘΕ Τάτ αν ἢ {πῃ6 οπ6, δπὰ ποὺ ραγίϊοϊραίπο ἴῃ (6 
οἶμου. Ηδποθ ψ͵ὰ ἃτ86 ποῦ τπηουνθα ὈΥ̓͂ ΔΠΥ͂ Βαοῃ ΘΟΠΒΙ ἀοΥϑΌοη8. οὗ 
6 ὙΥ̓εἰΐα ἴο 981} ἴθ χαρβϑύοῃ 86 δαϊμοηθοιίν οὗ χ.---χχῖ. 16. Αὐ 
{86 βαιχθ {ἐΐπι6, 10 15 δυιάθηῦ ἔγοιῃ ᾿πύθγηαὶ Ρμθποίηθπα ἐμαὺ ο]οπιοι 
ἀϊά ποῦ ρναΐ (818 ρατὺ ἴῃ {μ6 ἔοστῃ ἴπ Ὑ ΠΙΟῺ 10 ΠΟΥ ΔρρΘα8. ῬΥΟΥΘΥΒ 
ΟΟΟΘῸΌΣ ἴῃ ΨΑΙΙΟῸΒ ῬΙΔΟ6Β ἴῃ 8. ΒΙΠΏΙΔΙ ΤΟΥΤῚ, 8ἃ8 Χχῖν. 12 ὙθταΡῬΘΔΥΒ ἴῃ 
χυὶ 9δὅ., ΧΧΙ. 9. ἀπᾶ 19. οοἸποῖαθ; χ. 1518 1 χν. 208: χ, 2" 1ὴ σι. 4": 
χ. 1568 ἴῃ χυἹ[Π. 118: χνυ. 385 ἴὴ χυῇ]. 120: χὶ. 218 ἃμᾶ χυῖϊ. δ, 
χῖν. 315 δῃηᾶ χυῖ!. ὅδ, ΧΙΣ. 125 πὰ χχ. 2" ἃ16 ΔηΔΙοροῦΒ.Ύ. ΤΉΘ656 
τορο 0 η8 οδη ΒΑΤΑΪΥ Πᾶνα ργοοθοαβα αὐγοοίζν ἔτοτα (ῃ8 δαῦμονῦ Ἀλη- 
βο Βογίμοαυ δαάπορβ 1η ἔδνουν οὗ αἰ ἴογθηῦ δαύμουβ ὑμ6 αἰ ἤδγθ πο θϑ 
ὙΠΟ ἅτ οὔβουναθ]α ἴῃ {π6 βύγαοίαγο οἵ [86 ργόυθυῦθ8, δηα {Π6 τοϑΪδ- 
ἰἰοπ οὗἩ {86 ἔτχγο τιϑιῦογ8 οἵ ἃ σϑῦβο ἴο ὁπ δηούμουῖ: Ὀυὺ τὸ οδηποῖ 
αἰδοῖ σοῖρηῦ το {π18 σοηβιἀθγαίΐοθ. [Ὁ 15 ὉΠΥΘΆΒΟΠΔΌΪ6 ἰο δχρθϑοῦ 
᾿ΠΠΟΥΤΑΙΥ 1η τοϑροοῦ ἰοὸ {μ6 βἰγυοίασο ἃπα τηθιη 6 8 οὗ γϑιβα8 ἴῃ 
ὙΒΙΟἢ ΔΡΟΡΒΙΒΘρταΒ 116, ἔγομι ἃ ΒιρΉΪν ριβῖθα τῆδη 6 ϑϑο]οόμλομι, οΥ 
Ἰπ466 4 ἴτοτη ΔΗΥ͂ τοῦ οὗὁἨ σϑαῖαβ. Βαΐ 10 15 οὩ]οιυ]αίοα ἔο δχοῖία 
ΒαΒρ᾽οἷοη ἀραϊηδῦ ΟΠΘη688. Οὗ Δα ΠΟΥΒ ΒΡ τ ΠΘη 16 ἢπα {Π6 58:16 146 88 
ΤΟΟΌΣΤΪηρ' 1Π ΤΩΔΏΥ͂ ὈΙΓΟΥΘΙΡΙαΙ βαγίηρθ. ΟἾἿ6 δαΐΠοῦ Του] ΒΟΆΓΤΟΘΙΥ͂ 
πᾶνε τερθαίθα ομθ ὕπθιηθ 1ῃ 80 Π]ΘΠΥ͂ ὙΑΥ͂Β ΟΠ δγηρ θαὺ ΒΠΡΆΠΥ 

᾿ ποτὰ ὁΠ6 δηοίμοσ. [}Ὦ1ἢ ΘΟΒθαθπθηοο οὗ βυοῖ τορομοπβ θοΐἢ οὗ 4688, 
δηά οὗἩ {μ6 ἔογτηβ ἴῃ Ὑ ΒΙΟᾺ (ΠΟΥ 816 ΘΧΡΥΘΒΒΘΑ, τὖ 15 απ ου] το Ὀ6]1Θ να 
ἐμαῦὺ ϑοϊοσποῃ ὑγοίθ {Π185 ραγῦ ἂ8 τξ ἰ8' Τὸ 15 τηοϑύ Ῥγόθ0]6 ἐπμαὺ 
Ὑ6 ΟὟΘ {μ6 ομδρίθυβ ἴῃ φαθβίοι [0 [6 1πἀ ΒΕ ΠῪ οὗ ἃ Θομρ!]ου. Απᾶ 

1 Τὴ Ἐχορεῖ, Ηδηαρποῖ, Ῥαχί 7. ἘΠΗ]οἷδ. Ρ, 24. 
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τὸ 18 ΠΚοῖγ {πα πα υδοᾶ αἰβογθαῦ ΒουτΌ68, ΟΥ̓ΑΪ ΟΥὁἩ τι. Βουίῆοδα 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ {μὰῦ βθο βοιγοθβ ἃ ποῦ αἰνγαύβ ΒΟ ΘΕ αὐΐθϑυ 186 
ῬΘοϊοιαοπῖο δυΐμουβηῖρ οὗ [86 ργονθυθδ ψ ΒΙοι (ἢ 6 ΘΟΙΏΡΙ6Υ ἰοοἱς ἔγοτα 
Βθιη, Θβρϑοία ΠΥ ἃ8 88 σοί ἄόνγιι τηδηγ ουΐ οὗἁὨ [ιὲ8. ΟΥ̓ΤΠ ΤΩΘΙΔΟΙΎ. 
Τὴ ῖ5 ϑπάβανουσ ἰὸ ραΐ ἰορούμοῦ πομΘ Ὀαὺ ΟΪοΤΔΟμ1Ο Βα Υ ἹηΡ 8. Π6 τγὰ8 
ἴῃ ἀδηροε οὗ δἀηαϊ πρ' ̓ Ἰπΐο [6 ΟΟἸ]δοίϊοη {μοθθ οἱἵὁἨ οἴμεὺ τηβῃ. 
Απᾷ {818 Ππαρροπϑᾶ δοοογάϊηρὶγ παν οχρ᾽δμδίϊοι 15. αἰ δυθηῦ, 
Ῥυΐ πὸ Βοίϊοσ. ““Μϑηῆγ, Ῥϑύπδρβ τηοϑὺ οἵ {ῃ686 γόνου 8, Ὑγ6ΓΘ 
ΒΊΟΝ 88 ΘΟΠΠΟΝ Β56η56 8Πα Ἰοηρ' ΘΧρουΐθποθ μα [00 βυῤβίδῃοθ 
Αἰτοδᾶν βυρροθιθα ἰὸ (88 τοῖϊμάβ οἵὗἠἨἁ1πίθ Πσοπῦ τθθ. ὙΠΟ Ὑ616 
βοαίίπρ ἀπιοπρ' [86 Θοτητηο ῬΘΟΡΙ6, δα βιυ)θούθα ἐπου ΟΥ̓ 0 ΤΩΟΥΘ 
ΟΥ 1655 αἰβῆραγοιηθπῦ ΟΥἨΘΘΠδπρθ. ΘΟΪΟΟμἾΒ τϊπαᾶ, ππᾶθν αἰνὶηθ 
Ἰηἤπθησθ, οου]Ἱᾶὰ Θα5ΠΠΥ τΘοορ 86 ΒΌΘΠ οἵὗὁἨἁ{Π686 ῬΥΟΥΘΥΌΒ 88 ὝΘΓΘ {γΠ6 
διηα ἀβ6Ὁ] ; δπα, δοκπον]θᾶριηρ (Πθγὰ ἐο 6. 50, ἢ8 ἰγδηβίουγθα {Π6Πὶ 
ἱπίο υυγίξέοπ Ἰαπιοαρα, 80 ὑπαὖὺ ὉΠ6Υ ταῖρι ρ6 γϑπμαθυρα ρουτηδηθηῦ 1ῃ 
{πεῖν ἔτὰθ δηᾶ ργοροι βθη86, δῃα δ6 8 συδταθα ἀρϑϊηβύ ΔΙ [ΘΓ Π]ΟΠ8. 
ὙΠ 686 οομηηοη τιᾶχίτηβ οἵ [1{6, ὑΠπ8 βαηοίμοηθα ὈΥ δία ΜΏΘη 1ῃ 
ΒΘ ἃ. βίαϊθ, Ῥϑοδίὰθ αμέμογίζαξέυε Ὁ α σαπογαὶ ἰγαῦμ8. ΟἹ ΘουγΕ6, 
6 ΙῊΔῪ ῬΙΟΡΟΙΥ͂ ἀβϑὶρῃ π6 απμέμογεμίρ οὗ {μϑὰ ἰο δῖπι; ῸΓ 86 
βοϊβοϊβα (Βϑιὰ. δἀορίβᾶ ποτα, ἀπά ρα ϑῃηθα {μοῖὰ ἃ8 οοῃβομδιῦ ιν ῃ 
μἷβ οὐ νίοθ, ΤΗΘΥ͂ 676 ΟἿΪΥ οἵ ἐγααϊέϊοπαἴ ΟὈΥΥΘΠΟΥ ὈΘΙΌΓΘ 
{η15: Ὀμπὺ πον {Π6 ὺ Ὀθοϑῖηδ ἃ ραᾳτῦ οἵἨ δουιρίατα ἀπᾶθν (Π6 ββῃοίοη 
οὗ ϑοϊοιιοη. "3 Ηργο ἴοο τοῦ πηρογίϑποθ 15 αὐίδομθα ἐο ΘΟΪοιηοη. 
βοϊροίίησ ἀιᾷ τυγίξΐπῷ ῬΥΟνΘΥΒ; Ὑ ΒΘΓΘΔΒ 1Ὁ 18 ΤΑΘΙΘΙΥ 5816 {πᾶ ΒΘ 8ραἦθ 
[8τ66 ἐμουβαπᾶ φγόνοῦρθ. ΤΟΥ 15 πὸ ουϊάθποθ (μαὺ ΠΘ τογοίθ 18 
ΟΥ̓ ῬΥΟνΘΙθ5: το 1658 {πα ἢ6 βαἰθοίθα δηὰ τού ἀόνῃ οἰ 678.. 
Βεβιᾶθβ, φγορϑν ατέϊονϑἠἶρ τα} 1168. πᾶοσ ἴμδῃ δἀορίπρ' δπά ὑγϑηβίου- 
γἱηρ' ἱπίο παι ΐπρ' τι μαὺ αἰγθαᾶν οχιβίθα, 8 866 πὸ θέν τηοάθ οὗ 
δοοοππίϊηρ' Το. [μ6 Ἐ{16 οὗ {86 βθοοπᾶά ραγὺ ἐμὴ {μπαῦ {π6 δοιαρῖ]ο 
πβοα Ὀοίἢ πυιςίθη πα οὐ] βουτοθβ, ΘΠ ἀθδυουτΙηρ (0 ἰαἶκα ἔτοτα Ὀοίῃ 
σι μαὺ γὰ8 μουρπὺ ἰο Ὀαϊοπρ' ἰο δοϊοθροῃ. ἀπ {Π6 ρυθαίβυ πΌμθοΣ ἀο. 
ὈΘΙοηρ ἴο {86 τῦῖβθ τῃοῃδγοῇ. ΘΟΙΩῺΘ ὨΟΥΘΥΘΙ ἀο ποῦ; ΠΟΙ 15 1ὖ 
ΠΟΙ ἐπαὺ {π6 σοι ΡΠ] 6 ΒΌρΡροΒβθα 411 ἰο Ὀ6 818. ΑἸἱοηρ σι δοῖο-. 
τηοπ 6 ἰοοῖκ βου σα] οὐμοῦβ τ βιο σοῦ ἴῃ ραχῦ ᾿τηϊἰδύομα, Απαᾶ. 
8 φγϑῆχϑά {μ86 {16 Φργουεγῦς 9. δοίοπιοῃ Ὀθοδαβθ {Π6 φγϑαΐογ ραν οἵ 
{π6 σοπίθηΐϊβ Ὁπαπθβ μη  ] 7 φτοοθθαθα ἴσοι ἢη. Α ροΐϊογὶ 7 
ἀσφηοηιϊπιαξίο 15 ἃ ῬΥΪΠΟΡ] 6 τυ ὨΙΟἢ 10 51Ώ.68 1Π6 {116 ἴο τι8: δῃηὰ Ἰυβιιδοά. 
τὸ ἴπ [86 ογ68 οὗ πἰπὶ ΜΠ οοταρι]θα Χ.---ΧΧΊ, 16. 

Τὴ τοϊδίΐοι ἐο οἷ. 1.---ἶχ. ὑποῦθ 18. ΒΟΠῚΘ ΥΘΆΒΟΙ (0 πιοβιίαίθ αρουῦ- 
{π6 βϑϑοϊοταοπῖο δυίμουβῃῖρ. ΤΠῈ σαόπογαὶ {16 δηα ρῥγϑΐδοθ (1. 1---7.} 
ΟΡ νου. τϑίοσ ἴο {Π6 1018 ῬΟΟΚ 88 10 ΠΟΥ 18, [Ὁ οαπποῦ ὯΘ Βῃονσῃ 
{παῦ ψιμαὶ ᾿πατηθαϊδίο [Ὁ]]ογ8 15 ἀοϑισπαϊθα 8. Ὀϑ]ομρίηρ ἴο 'ϑ010- 
τηοῃ, 656 ΜΕΥ 5μου]ᾶ {πέτα θ6 δῃοίμου {1016 ἴῃ χ. 1. 10)068 πού {818 

(116 ΩΡΙΥ ἃ ἀἰβιποίζοη Ὀθύνγθαπ μαῦ [Ό]]ονγβ ἀπ ργθοθάςβ, 88 1 {π6 

Ἰαϊίον ἀϊά ποῖ ργοοθοᾷ ἔγοτω βοϊοσθοπ ἢ ΤᾺΒ υθαβοηῖπρ᾽ 18. ῬΙΔΆΒΙ0]Θ 

Ῥαΐ ῥγϑοασίουβ, βθοϑιβθ 1. 8---ἰχ. 18. παν μάν Ὀθθὴ ἴῃ οχιϑίθησθ 
Ῥοΐοτθ σμαῦ 18 ΠΟῪ ργθῆχϑα ἰο 10 ἃπᾷ βϑρδγαίβιυ οἰγουϊαίθα σῇ 
156 οσα {1|6. 5611 1685 τϑ] δῆ οαη μ6. ρ]δοθᾶ οἡ ἐμ δἰἱδραίίοῃ οἱ 

1 Τῇ Ἐχοροί. Ηδηᾶθποι, ρατῦ 7. ἘΠη]6ἷ. Ρ. 24. 
2 ὥβ6 (ὐοΙητηοηατΥ οἡ [Π6 ΒΟΟΙ οὗ Ῥτουθτθβ, Τηἰγοἀποίίοπ, Ῥ. 84. κν 
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6 ὙΥεὐΐα ταβρβοίϊηρ 1.---ἶχ, {πὲ 108 ἀΙἀαοῦϊο ἀπα ΔαταοΒ ΓΟ ΣῪ (016, 
τοροίμον τι [86 βυποῦ Ἰπ]αποίοη οὗ ομδβειυ, ἀρτθο θοῦρον τυ (μ6 
Θμδτδοίου οὐ ἃ ἰθᾶομοσ οὗ γουΐι, ἃ ργορμϑῖ, οὐ ἃ ργίϑϑί, ἔπη ἃ Κὶπρ 
1|Κ6 ϑοϊουιοη " ; 88 1 ἃ Κϑοὴ οὐβούνοῦ οδηποῖ μ6 ἔοαπα 1ῃ ΔΩΥ βιίπδ- 

(οῃ οὗ ]18. 
Απ αἰομίῖνο οχδτηϊπαίΐοη οὗ οἷ. 1. 8---ἰχ, 18. ΜΠ] θᾶ ἰο {ἐμ 

Θοποϊ βίοι ἐπα [ΠΟΙ 15 1ὰ 10 ἃ οΟ]]Θοἴΐοη. οὗἨ ϑαπιοῃ!οη8, ργοοθθάϊηρ 

ἔτομι ἀἰδγθηῦ Ῥϑυβοηβ, 811 μανίπρ οη6 οδή]θοῦ, νἱΖ. ἰο δῃοοῦταρθ {Π6 

γοῦηρ' τπη8η (0 Βἰσῖγθ δέον [π6 διϊαϊπτηθηῦ οἵἉ γγίβάοιη. Ἐΐογ.--- 

1. ΒΙμρίθ ραγαρυαρηβ ἃ16 βαραγαίθα ἔγοτη ὕμοβθ ἴῃ {μ6 11 ὙἹΟΙΠΙΕΥ, 

ποῦ ταθγοὶυ Ὀγ ἐμοῖς οοπίθηὐβ, Ὀαὺ ὈΥ ἃ ΡΘου]αγ οχύθιμδὶ ἔσῃ. ὙΠὰΒ 

βοΙη6 ῬΑΓΑΡΥΔΡΗΒ ἀγ6 οοπιρίοἰθα ἴῃ {μ6 ΘΟυγ86 οὗἩὨ θη ψΘ1Β68, 885 1. 10 

---19.: 1. 1---,.0., 11----20. ; ἴν. 10 ---19. ; γ111. 12---ἈἸ1]., 22--81, 1 

[μ6 “σμο]6 φγοοθοάθα ἔγτοιη ομθ ἃπᾶ {86 βαπὴθ δαύμοτ, 1 που]! Ὧθ 

τοιδυ 8 6 {παῦ μα βμου]ᾶ δἄδορὺ {118 βύσοῦ Ἰᾶνγ ΟἸΪῪ ἤθγ6 πα ὕθοΓα; 

ΘΒρθοίμ ΠΥ 48 ποίμίπρ' ἴῃ {86 οοπίοπίβ οου]α μῶν οοοδϑιοηθα ἀθραγατθ 
ἔτοιι 10 ἴῃ ΒοΙη6 ο8868, πού ἴῃ ΟΠ 618. 

ο, Το ἀϊδουθποθ ἴῃ βϑηϊθηοθ-τηβκίπρ δπμα [86 Ὑ016 σΤΟΌΡΙΠρ 

οὗ [86 Ἰαηρτιαρθ 18. 850 ρτϑαῦ 88 {0 ἕανουῦ {μ6 δβϑυταρίοῃ οὗ αἀἰβδγθηύ 

ααΐμοτβ. Πὰ5 [86 ρτοαίου ρατὺ οὗὨἨ [π8 βθοοπᾷ ομδρύθι οοηβἰβίβ οὗ ὁΠ6 
Ἰοηρ' βδῃΐθῃμοθ ΘΑΥΙΪΥ ἄγανγῃ ἐΠΥΟΌΡΉ ΠΘΑΙ]Υ ὑΥΓΘΏΓΥ ὙΘΙΒ6Β; ΜΏΘΥΘΩΒ 

ἴπ ΟΥμ6Ὶ ὈΙαθθβ σμοτα {88 βατλθ βυθοῦ 15 ὑγοαίθα οἵ, {86 ἀϊούϊοῃ 18 
οᾶϑΥ, Πονίηρ,, δηα Δρρτορυῖδίθ, 88 1η νἹ]. ὅ---27, 

ὃ, Τὴ νἱ. 1---19., {μετ 1ἴβ δὴ ἱπίοσγαρίίοα οὗ {16 δοππθοίίοη. 
Τη {μ6 ΕΠ ομαρίου δὲ δαἀταοηλίίοη ὕο αὐξοπμα ἴο {μ86 ἀοοίτπθ οἵ [86 
Βρββῖκβσ, [ὉΠ 8. (π6 ψαγπίπηρ ἀραϊπϑὺ ἸηἰθιοουβΒθ τ] ἃ ΒΓΔ ΏρΘ 
ὙΟΤΆΔῺ : δου ΒΟ τὸ παίατγα [γ οχρϑοῦ ἃ οοπίϊπαδίϊοιι οὗ {Π6 βαυϊηρβ 
780 σοιητηθπορα : Ὀπύ, οα π6 Ομ γΑΥΥ, 1η ΥἹ. 1---19., ΔΥΓΠΙΩΡΒ δπα 

αἀνίοθβ 816 ρίνϑῃ το] ΐπρ' ἰο ἀΠθυθηῦ βιυπδ!0η8 1π 1118, Θοτηργθμβθηαθα 
ἴῃ ἴΌῸΣ ῬΑΥΔΡΎΔΡΙ5, δου 1 0ἢ, ἴῃ [16 20. Ὑϑῦβθ, γ78 Ππηα ἃ ἢθνν 6χ- 

Βογίδίίοῃ ἰο ἈθγΚθῃ. , 
4. Νυχμιογουβ γοροι!]10η8 ΟΟΟῸ ἴῃ ἱ. 8---ἰχ, 18, ΤΠ 18. ρδυ]- 

ΟΟ]ΑΥν [πὸ οαθθ ὙΠῚῈῚ γϑἰαίίου. ἴο ὕνγο Ἰθϑαϊπρ' (ορῖ68, {Π6 βίγδῃηρβ 
Ὑοιηδη, ἀπ πιβάοηι. ΤῊΘ ἔουτηθι 18 ἀθβουι θα μῸ 1658 (μη ἔνθ ΑἸ 
[ασοπὶ {{ἀπι|65;: ψ 116 (86 ]Ἰαὐίοι 15 Ὑθίθυ θα [0 ἸΔΟΎ ΟΥ 1688 {}]Υ οἱρᾷξ 
[ἴτωθϑ. ϑθσοΥ {πῃ βαὴθ ὙΓΠ ΘΙ ὙγΟ] ΒΟΔΤΟΘΙΥ σϑρθαῦ ΒΙπιΒ6] Ε 80 
οἵδ τι π1π 50 σοῦ ἃ ΘΟΙΡ 888. ' 
ΤῊ 5 18 οομῆτστηθα ὈΥ {π6 ἐδοῦ ἐπαΐ ραγίβ ἱ. ἀπ 11. ργοοθθαβα ἴτοτι 

αἰ γοηῦ αὐἰμοῦβ. ΕῸΓ., -- 
1. Τπ 1. 8---ἰἶχ. 18., δἰπιοβὲ 411 {πΠ6 σψϑύβθβ οοηβιβῦ οἵ βυποηγηιοῖι 

γατγαϊίοῖς; ὙΆΘΥΘαΒ ἴῃ {π6 Βϑοομπα γμαγύ, [868 απέϊἐποίίϊς ἀιιὰ βγηβείϊο 
ῬΑγΆ 6] 15πὶ ργθναῖθ, ΤῊΙΒ ἔλοῦ ἕμνουτβ αἰνουβιυ οὐὗἩ δα ΠουΒ1ρ 1π {86 
ὕνο ραγίβ, 

2, ΤΠη6 ρορίϊοαὶ οπαγδοίου οὗ 1. 8---ἶχ. 18. 15. οὗ ἃ ταῦθ ΒΙσθονῦ 
ογᾶοθν {πᾶπ {π6 οἵμοὺ ρατίβ οἵ {ῃ6 Ὀοοϊ. Τμα βθοοπα ρᾶγὺ θνθῃ 

ΔΡΡΥΟΔΟΙ68 {π6 βύγ]6 οὗ ῥγοβθ, ψ 816 {π6 ἢγβῦ ρόββθββθθ ὑπαὖῦ φὙδμάθαΓ 
8η6 ο]θναίίοη ψ1ΟῈ αἸβπριΒἢ ἔσο ροθίγυ. 

. 8. Αραΐπη, [16 56 οὗ 1ὐ]ομῖπλ βοραγαύθβ 1, 8---ἰχ, 18. ἤτοι χ. 1 
--χχῇ, 16. [Ιπ {π6 βοοομᾶ ομαρίου (8 Δρρϑιδίϊομ οοθῦβ {7106 

᾿ ἘΠη]οϊπηρ, ὃ. 281. Ρ. 418 



Ε ὁλ ἐλε οοῖλ 9}, ρουογῦϑ.. 75: 

11. ὅ. 17.;: ὙΠ οτθα5 6 μουδῇ 15. ἰδ ογθ οιαρ] ογϑᾶ, δχοθρὺ ἴθ ΑΡΉ ΓΒ 
ΔΡΡΘΠΑΙχ, χχχ. ὅ. 9. Τυβ {μ86 τοῦ οὐ {16 Βϑοομπᾶ οἰδρίθυ βθθῖηβ 
ἴο αν Ὀ6θη δὴ 1] 18. 

4, Μδὴγ ρδυδοιαρηβ ἴῃ 1, 8-ἰχ, 18. ἃ μθαάθα σὴ {88 
δἀάγοβθ την δοη, Βογθαθ {818 ΔΡΡΘΔΙΒ. θπὺ ΟὯ06 ἴπ 186 Βθοομα μαζί, 
χῖχ. 27. 

(οπβιἀουίηρσ ἔμθ86 ἀἰβογθραηοῖθβ 1 Β00]86, τηϑ 67, ἃπα σοῃίθηίβ, 
ποῦ ΟὨΪΥ μούνγθοπ ὑπ6 οομίθηΐβ οὗ {88 ἢγβὺ δηᾶ βθοομᾶ ραγίβ, Ὀαΐ οἱ 
[886 ομαρίθιβ οοπιροβίπρ {π6 Εγβύῦ ραγῦ δίομθ, {Π8 Ῥυο ΜΠ γ 15. {πα 
186 βαυϊηρβ οἵ ναγΐουβϑ δαΐμουβ ἅτ Ῥυῦ ἰορϑίμου ἴῃ {86 οοἸ]θοίοη 1. 
8---ἰχ, 18., ἀπᾶ {πᾶ ϑοϊουμοῃ Πἰμλβ6} ἢ πγὰ8 ποὺ {πὸ συϊίοσ, ὙΥ̓ΠΘη 
Εα]ὰ βαγβ ἐμαῦ {86 ῬΊθοθ 185 8Π οὐἹρίηδὶ Ὑ78016, νγ8]]-οοπηθοίοα, δηά 
Ρτοοθθαάϊηρ 88 1Ἢὁ σγοῦθ οὐ οὗ ομβ συβῆῃ, 6 οὐθυίοοκβ {π6 1πίθυμαὶ 
δυάθποθ.Ὡ Α5 Π{|16 αἰβοοσμτηθηῦ 18 ββοση ΡΥ ἃ τ τὼ ΚΕΊΡΟΒ 
Ογοϊορεοᾶϊα, 80 αϑῖσταβ “" {μαὖὺ 10 15 ἃ σομππουβ ἀϊβοοῦτβθ, ὙΎ θα 
ἴῃ {86 Βιρβοβὺ βίγ]6 οἵ ροοθίγυ, δάοσπθα τὶ αρῦ πᾶ θθδαθ αι! 111π8- 
ἐταϊζομβ, δπαὰ ὙλῸᾺ γατϊοαβ ἀπά βίσικῖηρ ἤρυτοβ." 10 15 ρμοξδϑίδίο {παῖ 
ΒΟΪοΙΊΟΙ ΠΊΔΥ μᾶγθ ΘΟ ρΠ] θα {μ6 ἢγθὺ ρᾶγύ--- ΡΟ8581016 θνθῃ {Πδὺ ΒΘ ΤΛΔΥ͂ 
μανβ Ὑσιψίθη βοῖηθ ρουίίομβ δη4 οογαρ!] θα {86 τοϑὺ, ἃ8 ϑύυδτγ οοη]60- 
ἴαχεβ; Ὀαέ 1Ὁ 18 ποῦ γ ΥῪ ΡΙΌΡΔΡ]6., Αὐ σμαῦ {1πλ6 {86 ἀἩοσθαῦ δα ΠΟΥΒ 
Ἰνϑα οαππού 6 ἀοθίθυμιιπθα. ὙΉΘΥ σου] βοδγοθὶν πᾶνθ Ὀ6Θη 8}] θοη- 
ἰδ ροσΆσΥ. Εὐνγα]ϑ 88 ροϊπίθα οαύ βοὴθ ΤΘΒΘΙ  Ὀ]θηοθ8 Ὀθύνγθθη 
ἸΙΩΔΟῸΒ ἈΠΑ͂ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ἴῃ ὑπ ἢγβύ ραγὺ οἵ οὐτγ Ὀοοΐς δπᾶ “00. {Πα 
γ᾽ βάστα 18 βΒροίκζθῃ οὗ ἴῃ ἃ ΒΙ 1187 βίγαϊη ἴπ [00 ΧΧΥΨΙ͂Ϊ, 88 ἴῃ {86 ἢγϑύ, 
γᾶ, δα οἰσθιι ομαρίουβ οὗὁὨἩ Ῥγονθυθβ. Ὑ οἱ 10 σου] 6 μαζαυάουβ ἴὸ 
αϑϑοσὲ {μαὶ π6 τοῦ οὐ αὶ Ὑ8 ταδᾶθ πἀ86 οὗ {86 ὈοΟΙΚ οὗ 9}, ΟΥ Θνγ θῇ 
ἐμαῖ βοῆλθ βθοίϊοῃβ οὐἱσϊηδίθα δ [86 βᾶτηθ ρευϊοᾶ 85. ὑπαῦ γλαῦκα} ]6 
σοῦκ. ᾿Εὐγα!α μα5 ὑπο ἰο βῃον (δαὺ {π6 ἢγβὺ ρατύ οἵ {86 ῬΟΟΚ νγὰ8 
τε ὕθῃ το ἰαΐου ἔμδη [88 βθοοπᾶ, ἔθγθο οϑη ατθβ δὖ 1ϑαϑί, ἀυριπρ᾽ 
ἔγοτα {86 ἀϊνθυβι νυ οὗ ἰδηρτιᾶρθ, [ΌΤΤᾺ. ΟΥ̓ΤΩΔΠΠΟΥ, ΔΗ Θχίθυ αὶ στο Ϊδ- 
ἄοῃϑ οὐ 116. Βαῦ νγὸ οοπποῦ ρογοοῖνο {Πη6 γϑ]ατύν οὐἨἁ 815 Δρατηθηΐ8, 
ὙΠΟ. Πᾶνα 411 Ῥθθὴ δηβνοσοα θγ Βοειίμοαι, Κα 61], ἀπα δίαασί, ΤῈ 
ἀϊδγφποα οὗ Ἰαπρῦαρο Ὀϑύνγθθη (ἤθη 18 ποῦ νοΙῪ ρτθαῦ: δηα ποίβ]ηρ' 
ἰο ἡπϑ νῦ ἃ τἱᾶθ βαρατγαύϊομ 'ῃ ροϊηῦ οἵ ὕτηθ, ΧΑ} {παὖ οδῃ βϑίβ! Υ 

Ῥο δεβοχίοα 18, {μαὖ (86 βγυβὺ ρατύ νγὰθ ραΐ τορϑίμου 1ῃ 18 ργβθηῦ [ὉΥΤ 
τ ΠΟ ἢ Ιαΐονῦ (μη ϑοϊοηοη ; ἐμαῦ 1Ὁ ργοοθθαβθα ἔγοιῃ νϑυοὰβ ἩΥΙΘΙΒ, 
ΒΙηΟπρ' ὙΒοτα 1ᾧ 15 Π ΚΕΙ͂ ὑπαὺ ϑοϊομποπ Βίτηβ6 1} ψγἃ8 ομθ; 8πα ἐπιαΐ 
Π6Υ 811 ἀϊ πο Ἰῖνθ Ἰοπρ' δἰδν (86 Κίπρ' μἰταβοῖ, Ὑ6 ἄο ποὺ ὑπῖηκ 
{παν ϑοϊοσμοη Ἀΐπη861} δοίθα ἴπ ρατὺ 88 ἐΐθ δοριρίίθ" οὗ [86 ἢγβύ 
αἰνι βίοι. 
ΤῊ ροτίϊοῃ χχὶϊ. 17---χχῖν. ἀϊα ποὺ ργοοθϑᾶ ἔγοτα ϑοίουμοη, δ8- 

οασβ6 ἰθογθ ἅτ ὕχο ποίϊοθβ οὐ {1168 σΒῖ ἢ αὐτιθαίθ 0 [0 γαυιοι 8 

δαϊμοτθ. [}ὼ χχῆ, 17. {πΠ6 ἀϊβοῖρ! 15 ἱηβίγυοίοα [0 ΒΘΑΥ ἐλι6 τοογεϑ 
9 {λι6 τοΐϑο ; πᾷ ἴῃ χχῖν. 28. ύ 15 βαϊᾶ, {μαῦ {Π686 ΒαυἿηρ8 γγογΘ γι θη 

ὧν ἐδ τοίδο. ἩΗθῃοθ ᾿ψγ16 ἰπέον 1μαῦ {π6 οοἸ]θούΐοι. φγοοθοάθα ἔτομι α- 
ξδυθπῦ δυΐμοῦβ. Ἀπ {Π18 15 οοπῆσιιθα ὈΥ ᾿ηύθυπδὶ θυ άθη 06. 

(1.2) ὙΠ βἰγποίυσ οὗἨ [μ6 γϑυύβϑβ 1ἰβ ἀΠ γθηῦ ἴτόχα ὑπῶΐ οἵ {16 ῥτϑ- 

1 366 Βογίμοδι, Ἐϊη]ολαπρ ἴπ ἅϊ6 ϑργάομθ βαϊοτηο᾽β, Ρ. Χχὶ. δέ 8606. 

2 Ὅϊο ΤΙ Π οΥ, ἃ. 8, 7. 70]. 10. Ρ. 39. 3 ΤοΙά, Ρ. 38. 

8} 4 
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ὁοάϊησ ρα, Ιύ 18 ὈΥ ΠΟ τηθϑβ 80 χϑρυίατ, [πὶ {Π6 ἴοτταου, {π6 
γΘ 568 οοπβίβίϊηρ' οὗὁἩ ἔτχο ται θθ 8 ὉΒΌΔΙ]Υ σοπίδίτι ΒΘ ἢ ὙΤΟΓΒ, ΤΑΥΘΙΥ͂ 
εἷρῃί, Βαΐύ Πδῦθ γϑυύβββ οὗ βῖχ, βθύβθη, οὐ εἱρῃῦ ἡγογ8 8.6 Ἰπ ΘΙ] Πρ ]6α 
ΜΠῈ οἴδμογβ οὗ οἴονθη, ἃπᾶ ὄυβθὴ οὗ ἐουτίθθῃ δηᾶ οἱσιίθοῃ ποσάβ. ΤῊΘ 
ΘΥ6 ἢ Ῥχορογίϊομ αἶβο οὐ {88 τρθυα 6 γ8 18 οἵτϑθη ἱπίογγαρίθα, 50 (μαὺ ΠΟ 
ἴγϑοθ οὗ ρᾷγδ  θ θη ΔΡΡΘΔΙΒ. 

(2.) Υ̓δὺῪ βεϊάομι 18 ἃ βθῃΐθῃϑθ θοιηρ]ϑἰθα ἴῃ θη68 γθῖβθ. Μοβί ἔτο- 
ααθθ νυ 10 ΟΟΟΌΡΙΘ6Β {7 ὙΘΙΒΘ8, οἴδθῃ ἰῆγχοθ, ἀπ δύῃ 80 ΏΔΗΥ 88 ἢγθ 

(χχίν. 80---84,). 
(8.) Ηδτο, δβ ἱπ {μ6 ἢἤγβί ραγί, {π6 δάάγθββ τιν 801 ΔΡῬΘΆΥΒ,; ΧΧΊ, 

19. 26., χχῖν. 18., ἀπᾶ {86 Δαιποηϊίοη 15 Πα ΜΕΥ Δααγθαβθά ἰοὸ {μ6 
ἩΘΑΓΟΥ ἴῃ {μ6 Βϑοομᾷ ρϑίβοῃ. Βαῤ ἴῃ (16 ργβοθάϊπρ ρασί πιν 801 
ΟΟΟΌΥΒ Ὀαῦ ΟΠ06. 

(4.) Ὑμουρῇ ῥγόνουθβ οὗ βίπη]αν πηροτύ ἅτ βοιηθίσηθβ ὑσουρῦ 
ἱορδίθου, 80 88 10 ἔουτη ἃ τουπαθα οἴγοὶθ. οἵὗἨ δἀτωοῃλ 008, γοῦ ΤΉΏΘΥ ἃΓ6 

ποῦ ρἜΠΘΓΑΙΥ 50 φὐγδηρ θα. ἢ 
ΤΆ 15 Ἰπῃροββῖ 16 ἴο {6}} θη ἐπ6586 ρυόνουθ8 χοῦ τυ θη, Νούβιηρ; 

ἴῃ [86 Ἰαηρίασο 1665 ἴο ἃ Ἰαΐϑυ οὐἱρίη {μ8η χΧ.--- σχῇ, 16. Βοιιθαα 
πίη Κ8 ἐμαΐ {Π6Υ ργοοθοαβα ἔοσ {π6 πηοϑί ραγὺ ἔγομι ὁπ ροθῦ, θθοδιιβθ 
18ογο 18 ἃ ρϑου αν οἵ ἀϊοίίοῃ στ μῖομ ἀρρθᾶγβ Ραΐ βϑίδοσα ἴῃ {868 
οἴθοὺ ραγίβ, νἱΖ' {π6 τοπᾶθιπρ᾽ ἃ Βι76οῦ οὐ οὐ]θοῦ ϑιηριαίϊο ΟΥ̓ Τορθί!- 

οι οὗἨἩ {86 φγυοποῦπ, 6ζ. 97. Χχῖ!. 19. 28., χχιῃ, 14, 1ὅ, 19, 20. 28., 

χχὶγ. 6. 27. 82. Τα οοπιρίθγ ΒΘθυὰβ ᾿ἰμηβ6]ῇ ὑο αν ραΐ ΧχΙ!. 17--- 
21. Τὸ Βα θθθὴῃ οὐβοσυοά {π8ῦ {π15 ρογθομ Ὀθα1Β δὴ ἈΠΘΙΟΡῪ ἴ0 1, 8 
-- ἰχ, ἴῃ οδ]οοί αἀπᾷ οοπίεπίβ; δηᾶ {πῃ ογ 10 τλᾶὺ ἤᾶγα Ῥχοοθθαᾶβά 
ἔχοι {π6 βαῖὴηβ αμέδογ, ΟΥἩΤΏ6 βϑῖηθ σοηιρίϊον. Βαύ {86 ἢγχϑύὺ οδπηού μ6 
μ614:; πᾷ 1 15 πηργοθΆ 816 ἰμαὉ ΒοΟΪογαοα ἰμηβ6 1] Θοταρ!]6α ΟἸΠΠ ΟΣ 1. 8 
«τ ῖχ, οὐ {π6 ῥγδβεπῦ ρογέϊοθ. 8 ἄο ποῦ Ὀθ]ῖθνο ψιῦ ϑίπατῦ (ῃδῦ 
[88 Κίπρ' αδαθα 1ῃ6 ρῬγββθηῦ ἴο {86 φγθοράϊηρ' ραγίβ, βανὶπρ' ἔουπά 10 
Αἰγθααν παρᾶ ἀπᾶ ἀρρτονίῃρ οὗ 1.2 Τὸ τὰ οοιρ!]θ4 ἴον. Βοίοσμοη. 

Ὑγ1ὰ τορατά ἰο χχνυ.---ΧΧὶχ., 10 15. αἰγτηθα αὖ {86 Θοτασηθηοθτηθηῦ 
οὗ με ἀϊνίβιομ, {πα 10 σοπίαϊηβ (ῃ6 ργόονουθβ οὗἨ δοϊοιγοῃ σβῖο {Π6 
γχθη οἵ Ἡ 6ζοικίδῃ οορὶθα ουδ. Οπ δοιραχίηρ 1 1 χ.---χχ!, 16., 6 
πὰ ἃ στθαῦ υμηθν οὗἨ ῥγονθῦθβ τορϑαίθα, σι βρη ἀθυϊδίλοηβ. 
Ἡδποθ πγχὸ ἰηΐον παὺ [Πῃ6 ΘΟΙΊΡΙ615 οἵ Ὀοίῃ ραᾶιΐβ δρᾶ -[Π6 Βϑιὴθ 
ΒουΤοΘθ. Οὐἴηρ. χχν. 24. Ὑ1ΠῈ χχὶ. 9.; χχυὶ. 18, τ} Χχὶ, 12.: 
χχνυὶ. 1ὅ. ψ τ χῖχ. 24. : χχνὶ. 22. τ χυἹ. 8.; ΧΧΥΙ. 18. σι χχ. 
16. : χχυῖ. 16. ΨΠῊ χῖὶχ. 18.; Χχυῖ. 21. ὙΠ ΧυἹ, 8. : ΧΧΥΠΙ. 6. 
Ὑ1 χῖχ. 1. ; χχυῖϊ, 19. τ ἢ χὶ!. 11. ; χχῖχ. 22. "ἢ χν. 18. ο, Οἷϊν 
ἴῃ ο6 ἰπβίδποθ ἄο γα πᾶ {π6 τορι οα οὗ ἃ Ῥγονοτῦ ἤθτο Ἡ ΒΊΟἢ 18 
ἴῃ {π6 {π|τὰ ραγύ; σοίηρ. χυῆ!. 21. ψ  χχῖν. 28, 

ΤΠ6 ρροπᾶῖσ ἴῃ ομᾶρ. ΧΧχ. οομίαϊηβ (ἢ6 σψογὰβ οἵ σὰν. ὙΠΟ 
ἈΑΡῸ γγχ88, 67): ἃ.6 ὉΠ40]6 ο 16}1, Ασοογαϊηρ' ἴο {88 ἘΣ ρ}18}} ψϑυβίοη 
Αρυν [86 βοῃ οὗ «ἀἰκϑ ἀδ]νοτβᾶ (Π6 ργθοθρίβ ο {{π16ὶ δηὰ 1708] ; 
ΔΗ ΤΊΔΩΥ ΟΟΠ͵οοίασοβ πᾶν Ὀθθη τηϑάβ ἀροὰύ {π686 ῬΙΌΡΘΥ ΠΒΠη68. 
ΑΡρῸΓ οδΠ ΒΟΔΙΌΘΙΥ δ6 ἃ ΒΥΠΊΡΟΪΊΟ ΠΘΙΩΘ ΤῸΓ ϑΟ]ουηοη ; 85 “ ϑύοιαθ ἀπά 
βθνϑιαὶ ΒΑΡ ΙπΒ βουσί. ΝΟΥ 185 1 αὖ 811 1Π|κο]γ {μαὺ {π6 πᾶπγθ8 [{Π16] 
απα Τῦοαὶ, "τε λι-πιο- Οὐ, 1 ἀπ βίγοηφ, σγοτα Τουταθα Ὀγ {86 ροοὺ δἴτα- 

} Κε Βογίμοδι, Ρῃ. χχὶν. Χχνυ. 
2. (οτητηθηΐαυ οἡ {Π6 Ῥ͵ΟΥΘΙΌ5, Τηἰγοαποιίοῃ, Ρ. 42, 
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Β6 6 το ἀρβισιαία 8 οἷδ88 οἵ οοποριίρα ἔγθθ-  ΒΙ ΊΚΟΥΒ, ἃ5 Κα Θ1] βαρροβοϑβ.ἷ 
Α8 {π|16 νουϊβι τὰ 8 αἰίδομαβ το {μ6 ποϊοη οἵ Τμϑυηπϑὶ Ὀθῖηρ ἃ δ6- 
ἐἰᾶουβ παρ, ΤῸ Οοά, οπθ ἀουοϊοά ἐο αἰοα, ἃ5. ἘΛΟΆΠΟΥΗ δηᾶ ἔπεα! 
μᾶνο οοπ͵δοίατοά, Βαΐ πὸ βΒβμοι!ᾶ ροϊπύ {88 ΗΘΌτον αἸ ΥΘΠΕΙΥ, ἃ5 
Ἡ χὶρ 5. δθᾶ Βουίμθαι ὑϑοοιητηθηᾶ, ἩΠῈποΘ. ἃ01568 {π6 ὑγϑηβίϑ ἢ 
ἐς [ἢ6 Β0η οὗὨἉ ΠΟΙ ΜῈ 18 ορεγβϑᾶ ἴῃ Μαββα. ΤΒυΒ Βράῖο {π6 τηβϑῃ, 1 πᾶν 
(0164 ἴον αοἄ, Γ μανο ἰοϊ]οᾶ ἔογς (ὐοα δῃᾷ γϑηϊβῃθα ἀνγαυ." ΘΙ] {1165 

ἴο ἄϊβργονϑ δπᾶ σϑῦαϊα {815 ψουβίου, γι βουΐ οἴδοί, Τὺ 15 ΤΩΡ ΒΒ 016 ἴο 

1611 ψΒΟΙΒοΥ ἔμ686 τγοσᾶβ οὗ Αρὺτῦ ἃγα δχίγδοίβ ἔτΌτα ἃ ᾿ΆΥρῸΥ γοσ]ς Οὔ ΙΒ; 

οὐ ὙΠοίμου Π6Υ ποῦ ἰουπα ἴπ {πο ῖτ ῥτοβθηῦ βίαϊθ ὈῪ δῖτι ΠΟ ΔΡ-- 

Ῥοηᾶρᾷ ὑμοῖὰ ἰο {μ6 ργθοθάϊηρ ρᾶτίβ. Αἰον {π6 σογὰβ οὗ ρὲ τα 
Θμαρίοι χχχ., δοῖθ [μο88 οὗἨ 1μϑπλθοὶ (χχχὶ. 1.---9.) τ ΒΙΟἢ. Ὠ18 τ᾿ οί μοσ. 
18 5814 ἰο πᾶν ἰαπρμῦ Εἶτα. Τὺ πᾶ8 Ῥθθη οοπ]θοίατϑα, τ] σγθαῦ ῥγο- 
ῬΔὈΠ1γ, {παῦ [86 ταοῖμογ οὗ Ἰμθυλπθὶ νσαβ [Π6 ααθθῃ οἵ Μαββα, τϑπἰοποᾶ 
ἴῃ {86 ῥγϑοβάϊπρ' ᾿πβουϊρίϊοπ ἢ ΘΟμΒΘα ΘΗ ΡΣ δηα ΤμΘπλα 6] Ὑγο Ὁ 
Ῥχοίμουβ. Τμοὺ θοΐα ἀρρϑπαϊοθβ πγθγα ἀσγάνγι ἔγοτα {Π6 ΒΆτη6 ΒΟΌΓΌΘ» 
15. ΠΠ ΚΟΥ ἔσομαι {μ6 σοπίθηίβ ἃ8 γ76}} 85. {π6 {1{1685.ὸι ΑΡῸΓ ἀπ Τ θτηπ6} 
ἀϊά ποῦ 1ἴνθ βείοσε ΗΠ θζδεκίαῃ. Ῥυοῦδοὶν {860 1ϊνϑα βοοῃ αἴνει. ΤῊΘ 
ἤπθ ροϑτὶ ἴῃ χχχῖ. 10---81, 1β ἄτγανγῃ ἔγοιῃ ἃ ἀπ δυθηῦ ΒΟυΤΟΘ, 88 108. 
δοπέθηΐβ, βέυ]6, δῃμαᾶ ομδυδούθυ 8.6 ααϊΐθ ἀἰββι μαι], Τύ 15 ἴῃ ῥγαῖβθ οἵ 
16 νἱσύπουβ ουλδη, δηα 15 ΔΙρ μα οι]. ποθ 1Ὁ Ῥοἰοπρδ ἰο ἃ οοτα- 
Ῥαγαδνου Ἰαΐα ρουϊοαᾶ οὗ Ἡθῦτον [τογαΐασο; βαοῃ ὐϑῆοῖα! ῥγοάπος-. 
ὕϊομβ ποῦ δρρϑατίησ {11 {86 βϑυθμίμ ὀθηαύασυ, [Ὁ τηϑὺ {μογϑίογθ δ6 
Ῥἰδορα 1ῃ {μαὺ οοηΐυσγ. ᾿ ᾿ 

ΤακΚίηρ' οὐχ βία α-ροϊπὺ ἴῃ [88 ἔπαθ οὗ Ἡοζοκίαμ, θα [86 ἴουτία 
ἀϊνίβίομ τναβ ταϑᾶθ, δῃᾷ οοῃβιουϊησ ὑπαὺ ποῖ θο ΑρῸν ΠῸΥ [μθηλμ6] 
Ἰινεὰ Ἰοηρ αἴδοεσ, δπᾶ 6 δἱρμαρϑίζοαὶ Ῥοθῖὰ σου ποὺ αν Ὀθεπ 

ΘαΥ]16Υ [Π8η {π6 βΒουθηίῃ οοπίυσυ, γα 81:6 Ὀσουρῦ ἰο {16 σβποταὶ οοπ- 
οἸαβίοι ἐμαῦ {86 ὈΟΟΚ ἴπ 18 ργοβθηύ ἔοσιη ἢσβῦ ἃρρθαγθα δἰπον δὖ {ῃ6 

6]ο5β8 οἵ [8 βθυθῃίῃ, οὐ τλοσθ ρυ Δ Ὀ]ν {π6 Ὀδρίήπιπο οὕ {πὸ βιχίμ. ΤῊΘ 
σοχαρῖϊου οὔ {π6 ψΠΟΪ6 ; οὐ, 1 βυοῃ Ὅ6 ποῦ δββατηθα, [88 Δρρϑῃάθι οὗ 
16 Ἰαβὲ ραγί, ᾿ϊνϑα τῆοσγ ἔπδῃ Τῃτοα οθηύαυ]88 δου Ῥοϊοσαοθ, ΤῊΘ 
ἸῊΔΉΠΟΥ ἴῃ ΒΙΟΒ {π6 ῬΟΟΚ οὐἱρὶ παίθα 15. ποῦ θαβυ αἰβοονοτθά, ὙΥγ6 
ΤΩΒΥ οἰ μοῦ οοποοῖγα οἵ Ὁ δ8 συδάυδ!]ν ἱπογθαβίηρ ἔγοτα 5π18}} ὈΘρΊ- 

Πΐηρδ ἰο 18 ργθβθῃῦ δοϊωραββ ΟΥ̓ τϑοθινίπρ' ΠΟῪ ΔἀΔαΙ 1 Οη8 αὖ ἀἸογθηῦ, 
Εἰταθ8; ΟΥ̓́Θ ΤΩΔῪ ΤΟΟΟρ Ϊ86 076 (ΟΠιρῖ 167, ὙΓ[80Ὸ0 Ῥαὺ 10 πο {π6 ἴσια 

1 πον μα8. ΟΥ̓ [μ6 ὕπνο Βυροίμοβοβ {Π6 ΤΌΣΟΥ 18 {Π6 ταοτ6 ῬγΟ Δ Ϊ6. 
Τη {86 ᾿πἰτοἀυοίοΥνυ ρατί, 1. 1---.. [16 τεῖύοι Βαυ8 ὑμαῦ ἢ6 Ἰπίθ πα 8 Το. 
σῖνο ποῦ τηγ ον {πὸ ρυόνουθβ οὗ ϑοϊοσθοη, θαὺ ἐλδ Ἰσοτἰς 0 ἐδι6 τοῖϑ6 
πα ἐ)ιοὴν" ἀαγᾷ βαψίησε. Ἡδθποθ 86 τηϑϑηὺ [ο ἰδ ᾿πίο ἢ18 ὈΟῸΚ ΧΧΙΙ. 
17---χχῖν. Βαΐ οἈ. 1, 8---ἰχ. ἔργ δὴ δρριορτιαίθ Ἰηἰτοαποίϊοη ἴο 
1η8 ψΟ]6. Τὸ νγὰβ ἀδβίριϑα ἴο ΟΟΟΌΡΥ [μ6 οοτητηθποίηρ ραυῦ δΔηα πο᾽ 
οἰ σ, [Ὁ {Π6γ6 ΟὨΪΥ͂ 15 10 ἴῃ ρίαοθ. Ἀπάᾶ {πθῖθ 18. ΠῸ Υθάβοῃ ἔοσ βὰΡ- 

Ροβῖπσ' {πα [86 ψυῖίοῦ οὗ 1η8 βγβὺ βθυθὴ ψϑύβθθ ἀϊἃ ποῦ 4180 ΘΟΙΆΡΙΪΘ 

ἀπ Ῥαΐ ἱπίο {πεῖ: ργθβϑθηῦ βῆαρα ἱ. 8--ἰχ. δπᾶ χ.---χχῇ, 16. ΤῺΘ 

Ἰαύτον 18 ἘΣ ΡΥ ΒΒΙΥ Ῥτοτηϊβϑά ; [Π6 ἔουτη Υ 8150 ἃ8 γα ὑπῖπ|κ, θθοααδ6 ὈΟ᾿ῃ 

οοπίδίη οἰτμου {π6 βαυίπρϑ οἵ {π8 τῦῖβα κίπρ', οὐ [86 ΤΆ ΣΧΙΒ οὗ οὐ υβ 

οἱηιΐίαν' ἴο ἴ86. Ηδποθ ἐπα δαΐμου οὗ 1. 1--7. τηϑϑηῦ 0 [8 Κθ Ἰηΐο 18 

1 ὥδο Ἡβ νοῦ οἸκ᾽5. ΕἸπ]οἰτπηρ,, 111. Ὁ. 412. 
2 ὅρα ΖΟ]1οΥ᾽ 5 Φαμυυύςμον ἴοσ 1844, Ρ. 280, 
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ῬοΟΪ 1. 8---χχῖν, ΑἹ] σοῦ οοιηροβθά ὈΥ δἰπὶ ἃ5 ἔμου βίαῃᾷ. ΤΠ 
ἔουτίἢ οο]]δοου (Χχν.--- χῖχ.) α8ο, νγχὰ8 ὈΓΟΌΘΟΪΥ δαάθα ὉΥ {86 
ΒΘΙΏ6 ρϑύθοθ. ΝΟΥ͂ 15 {ποῖ δηγίβίηρ 1π {86 ΗΠ, βιχίῃ, 8πα βανθῃίῃ 
ρᾶτίβ, ΒΟ 15 ἀραϊπδί {ποῖ μανίηρ θθθη ἱποούρογαίθα τηΐο {116 
ὙὙΠ0186 ὍΟΟΚ ῬὈΥ͂ (π6 σΘΟμΡΙ]6 ἴο Ὑβοῖὰ σγ οὐ ἴπ6 οἶμοὺ ρᾶγίβ. 
ΤΏὰβ {86 οηθτο Του γὰ8 τὶ θη, Δγδηρθα, ΘΟΠΊΡ1164, δπα οοπὰ- 
Ῥ]ο θα 858 16 ποὺ 18, ὈΥ͂ ὁπ6 δη {π6 βᾶπιθ Ῥϑύβοῃ; οὗ Ὑῇοπὶ γ78 Κπὸν 
“μοι ίηρ' ποτα ἔβα {παῦ Π6 ᾿ἰνοᾶ αἴον {π6 {τη6 οὗ ἨΘΖοΙΠ6, 

ΤῈ τδη (86 {μιτὰ ἀϊνιβίοη οοπίαϊπ πούμίηρ θαῦ [16 πψογαβ οὗἨ {π6 
ἶβο; απᾶ {μ6 (δγθα Δρρεπᾶϊχθβ Ἰοοβοῖν δἀάθα ἰο {μ6 Ὀοᾶγ οὗ ἰΠ6 
Ῥοοῖς, οοπίαϊπίπρ {π6 τογάβ οὗ Αρυτ, Ἰμοτλπ6], δπα {π6 ϑῃοογαΐαμ οα 

ἃ νἰτίαουβ τὶ, τὸ {86 τογᾶβ οὗἨ {86 ννῖβθ 8150; 1 1ῷ [{|κ6 ἸΏ 6 Γ᾽ 

1. 8---ἰχ, ἄοοβ ποὺ θοίομπσ ἴο ββοίοιημοι, οὐ δὲ ἰθαβδὺ ἴῃ ρᾶγὺ ΟὨΥ: ΜΨῈΥ 
ἄοοβ ἐπ6 πα] τϑάδοίου. ἔτοτα σμοὰ {π6 {{||Π6 δῃηᾶ ργϑίβοβ ργοοθθα 
(. 1---6,) “411 {μ8 το] 6 ἐΐε ργουοτῦς 9. ϑοίοπιοπ 3 «Α ροέϊογὶ Πέ ἀδπο- 
γιϊπαΐίο. ΤῊ στϑαίοσ ρατὺ οὗ {μ8 οοπίθηξβ 18 ἴβ. βοϊοσμοπ νγχὰ8 {Π6 
Τ6 8] δαίμου οὗ ἐπ6 τηδῖπ ρογίζοθ. ΥΥ6 οαπποῦ αββαπᾷ [0 {π6 ορίῃῖοι οὗ 
Βογίμοδα, {μαὐὺ {π6 ἢπαὶ] Θομρ! 16. ΙΒ 68 τ ΘΟ Υ ἰο ἀοβϑισπδίθ ΘΟ] Ομ ἢ 
8.5 [6 δαΐποτ οὗ [πΠ6 τιαπηθῦ δά ρμγρογέ οἵὗὁἨ [6 ὈοΟΙ,, ποὺ οὗ [86 Ῥτοὸ- 
ψοθβ οοηίδ! θα 1η 10, 

ΤΊΘ. οαπομΐοαὶ δα βου τυ ΟΕ {π6 ῬΟΟΚ οὗ Ῥγουθυθβ 18 αἰΐθϑίθα ὈῪ 
ὩΌΙΊΘΥΟΙΒ αποίανοη8 ἰὴ 1π6 ΝΘ Τοβίδιηθηῦ ; 88, 

Ῥτον. 1, 16. - - - ῬοτηδΔῃ8 111. 10. 15. 
1.7... - - - ἜΟΤΩΔΗΒ χΧὶ!. 16, 
111. 11, 12. - : ἨΦΘΌ}. χίϊ. ὅ, 6. 
1. 34. “« - - Φατη68 ἶν. ἃ. 
χ. 1. “- - - 1 Ῥροίου ἵν. 8. 
χὶ. 81. “« - - 1 Ῥροίου ἵν. 18. 

ΧΥ. 13. - - - ἨοΙηδη8 χίϊ, 17.; 1 ΤΏ 688. ν. 1δ,; 1 Ῥοίοσ 111. 9. 

χνὶ!. 97. - - - δ 1η68 1. 19. 
Χχχ.9. - - - 1 σοδῃ 1. 8. 
Χχ. 30. - - - Μαῖίί. χυ. 4.;: Μασκ υἱὶ. 10. 
χχ. 99. - - - ῬοΟΙΏΔ8η5 ΧἸ], 17. 
ΧΧΥ, 21, 92, - - ἘΟΠΊ8Π8 ΧΙ]. 90. 
ΧΧΥΪ. 11. - - 9 Ῥοίου 11. 22. 
ΧΧΥΪ. 1. - - - Ψ81η685 ἴγ. 18, 14. 

Α5 (86 Ῥτονϑῖθβ 16. ψυϊθη ἴῃ ροθίσυ, [Π6Υ ρασίακα οὐ [6 ροϑίϊο ρὰ- 
ΤΆ] 6] Ίβτὰ οὗ τηθαθοτβ. πᾷ ἃ οατϑία! δἰθηίλοι ὅο βθο ρδΓΆΠ]6]1βγ Μ01}} 

ΤΟΠΊΟΥΘ ΟὈΒΟΌΓΙΥ ἔγοπι βοιηθ οὗ βοὴ. ἘΒρϑοῖδι]ν ἀο ἐμ6 υ δροιμπά ἴῃ 
απ εἰ ]ιοέλο Ῥάγ}188. τ ΙΟὮ σῖγα ροϊηΐ, ἴοτοθ, δπά εἰθρδποθ ἴὸ [86 βϑηθ- 
τηϑηΐβ ἱπουϊοαίθα, Ορροβίίἴοπ οὗὨ 1Ιάθαβ ἐῃα ἀϊοϊΐοῃ 18 Ῥϑου Δ Υ 

ἐἈγουγαῦθ]α το (86 διαρμαίίο οπυποϊδίοι οὐὗὁἨ νγ1586 βαυίηρβ, 1η6 δἰθ]ο8 
οὗ Ἐπ ῬοοΚΚ ἃτα βυοἢ ἃ8 Ἴ6 16 βαϊίοα ἰοὸ (6 « ΘυσΒῃ Θοοποιηῦ, 8πα τ μαῦ 
ταῖρὐ μᾶνα θθθῃ Ἰοοκοϑᾶ [ῸΓ ἴπ 1. ὙΠΟΥ͂ ἃ΄6. Ῥῦχο ἃπᾶ τρῃῦ 88 ἔᾺ 
88 {Π60 δχίθῃᾷ, Βυῦ {Π6Ὺ ἄο ποὺ τϑαοῖ {π6 μοῖρῃὺ οὔ Νὸν Τοβία- 
τηϑηΐ πιοσϑῖγ. ΤΉΘΥ δῖ6 ποῦ 80 βρί τα]. Τῆδ τωροίνϑβ ργαβθηίθα 
816 ποῦ οὗ {Ππ6 ταοβὺ οἱθναίθα βοτὺ; θθοδυβα (ΠΘΥ͂ ἃγῖ58 οαὐ οὗ ργυάθποθ 
ταῖμου ἴδῃ Ιονθ. δ βιηὐουθβίθἀμθβθθ ἄοθϑ ποὺ ομαγδοίουβο [ἤθυὴ 88 1Ὁ 
ἄοοβ {ῃ6 τιούϊγοθϑ ργοβθηίθα ὈΥ ΟἸυβϑίϊδηιϊγ. ΤΠῺ6 δποουταροιηθηΐβ 
οἴεγβα ἰο ἃ {|| οὗ νἱγίπθ δῦ8 ρυπᾶ θη! : θοϊηρ' σα πα θα ὁπ 8π ΘαΡΒ]Υ 
τοιπθαΐοη. [πᾶορᾶ 1π6 τ ΟΥΒ ἈΡΡθαν ἰοὸ βάν Παᾶ πὸ δοποθρίϊοῃβ οὗ 
8 ἰαύατο βίαίθ οἵ σοινγαγᾶβ ἀμᾶ ρυῃιβμμηθπίβ.Ό. Ηδποδ {Π6Υ οου]ᾶ ΟὨΪΥ 
ΙΟΟΚ ἰο {88 βαυνίοο οἵ αοἄ ἴπ {π18 του], “ΡΟΣ ἀπᾶ τλοσα ἀἸβ᾽η- 
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τογοϑίρα απ αϑδοϊοπαία πιοίνοϑ ΛΘ ΠΘΟΘβασΎ 101 {Π6 Τογτηλδίοη οὗ ἃ 
Ῥογξθοι οὁμασϑοίου, ἃ ομαγδοῖθυ Ὑ ΕΙΟΝ 588} δοτηγαδηα Οὐ Βῖρ]ιοβῦ ββϑύβθια 
ϑηα ἰονϑ.7} 

Τὴ {π6 οἰρθιἢ ομαρίον οοουγβ ἃ ἀθβουϊρίιοη οἵἨ 7 δοάδομι Ῥβυβομιῆθα. 
ΑΒ 1018 ταϊνουβαΠν δαταϊ 64 {πᾶῦ {86 τϑὺ ρατύ (γΘ.Β688 1---1]1.) Θοπίαϊπβ 
8. οἱαρϑηῦ ρϑιβομι ποδοη οὐὗὁἨ ν]βάοτ ἴῃ [86 αὐδίχαοι, 10 τλλγ ὍΘ ῥγθ- 
Βαμηρα ἐμαὺ {π6 βδαίηδ 18 οοῃππθᾶ ἐπγουρσμοῦί. Βαϊ ΤῊΔΗΥ͂ ΒΌΡρΟΒΘ 
ἐμαὶ ἴτοπι ἐμ ἐπ ἰο {μ6 {μιγ οί γουβο, ὙΥβάοια 15 ἐδ αἰν1η6 
Τιοσοβ, {π6 βοοομᾷ Ῥϑίβοῃ 'ἴπ {πμ6 ΗΟΪΥ Τυϊηϊγ, ΤᾺΘ ττιίθν, 10 18. 
Ἐπουρῦ, Ῥᾶββθβ ἔτοτα ἃ οοῃβι ἀθραίϊομ οὐἨ ὑπὸ θχϑ}]θπόθ οὗ σγιβάομι, ἴῸ 
[88 δοπίοιηρΙαίϊοπ οὐὗὁἩ {π6 δἴθιπδὶ, μγροβίαϊο ὙΥοσα. Ὑῇ 6 σοῃΐοβδ 
ΟὈΥΒΟΙν 65 ἀἰβι ποι πρα ἴο [8158 ὙἹΘῪ ὁπ {π6 στουπᾶ οὗἁὨ βταρ]6 Θχθρ 6818. 
Τὸ ἀρρϑαῖβ ἐγ- οί μβοᾶ απᾶ πηπδίατα!. Υα τὰν ρίδποθ αὖ {8μ6 
ἀτρυταθηΐβ δἀἀαοσρά 1 15 ἕανουν ᾿γῪ ΠοΙάθη. 

ρνΟΥΑΙ Οἰτουτηβίδμοοβ ἴθ {88 ρϑββᾶσο Ὡβουι θοα ἰὸ ψ]βάοτῃ οδημοῦ 
Ῥοοπρ' ἰο 8η αὐὐειθαΐθ. 

1. Απ αἰἰεϊθυαία οαπποὺ Ρ6 {π6 δοχίππίηφ, οτἱρίῃ, οὐ ϑοιθηῦ οα 186 

οὗ (ἀοάδ οροεγαίίϊοῃ 1π {16 σου οἵ ογθδῦγ6 ῬΡΟΥΤΟΙ, 
2. Τὸ οδῃμποί Ρ6 607. 
8. Τὸ οαπποῦ 6 ὅψ οὐ πεαν' {86 1) οἰ{γ. 
4, Τῦ οδπποῦ το] 6 ἐπ δ βίσῃί. 
δ. Τὸ οαπποῦ 6 081164 ἐπο δαδγίοαϊον οὐ ἔγϑταοῦ οὗ {π6 ψυουἹα, 
ϑοπλθ ρδυ 1 ΟΌ]αγ8 δ ΟὨΪΥ Ρ6 Δῇητιηβα οὗὁἨ {π6 βοοοπᾶ Ῥούβοῃ 1η {Π8 

ΤΥΙΗΙΥ, 88, 
6. ὙΥΊΒάοτα 18 ἀοοϊατοα ἴο βανθ Ὀθθῃ ρυοδυοοαᾶ ΕΥ̓͂ ἃῃ οἴθσυιδὶ σ6η6- 

Τϑ]Οη. (σουβο5 22. 24, 2.) 
7. Τὸ 18 ἀθοϊατοᾶ ἴο αν θθθῃ δποϊηἰοᾷ, βοὺ δρατύ, απ ογαδιπθα ἴὸ 

οογίαϊῃ οἤοοθβ, ἀῃᾷ ᾿ηγοϑίθα ψ Ἢ ρονῈῚ δηᾶ αἸρηΥ ἔγοτα θνθυϊαβίιηρ,, 
γψοΥΒ6 29. 

8. ἢ ἢ ἀφοϊατοᾶ ἰο αν θθθη {88 οἰποϊθηύ ὀασδθ οΥ οὐθαΐον οἵὁ {86 
ψοΥ]α. (νοῖβο 22. 80.) 
ὙΠ τοΐθγθμοβ ἴο ἐμ686 γγχ ορβϑσνθ, ὑπαὺ 1 νγϊβάοτα ὃ6 ἢρτιγαύ νοὶ Υ 

ἐγθαϊθα αδβ ἃ ῬΘυΒομδρῸ, 8Π6 τηπϑῦ βᾶν μδᾶ ἃ βϑοιππῖπρ. Ηθποβ β[6 
158. Βα! α ἰο Ὀ6 ἐμ ,γεἐϊηφ οὐ 3γεέ ογοαίίοη οὗ (ΛΟ Β ἔοστηδίνθ ρουογ, 

θδοθιβο 411 {π6 σουῖζθ οὗ ΘΟοἂ σατο Ῥογξουιαθα Ὁ ἤθὺ δά. 586 
αχἰϑίθα Ὀοΐοσθ δΔὴΥ οἵ θῶ. ἀρδῖῃ, ἃ8 886 15 Βίγ164 {Πη6. ,),5ἐἠπῷ ΟΥ 
23,γοὲ ογφαΐίογι, ΠΟΥ δὲν], ΤΑ 6 δα 8}}γ ργϑαϊοαϊβᾶ. Βοίῃ θσριθβ8 [86 

ὁη6 ἰάοα οὗ γΐϑ6 οὐ ογίσίη. ΥΥ Ἰβάογωῃ ἃ8 ἃ Ῥθυβομᾶρθ τηϑῦ Ὧ6 8814 [0 Ὀ6 

ὅψ οὐ τοῖν (πα Το ἐγ, σῖτα ῥγορτϊθέγ. [πὸ τηϑηποῦ 10 18 Θοπμβιϑύθηὐ 
ἢ {86 ῬοΘίοδὶ ἸτΡ ΤΥ ἰο ΒΔ Ὺ ὑπαὺ 5.6 τοὐοὶθθβ δέον ἠϊἶπι, ΟΥ τὰ Ὠ18 

᾿Ἰπητηοαϊαίθ Ῥγθβθηοθ. [Ιᾧ 18 αἷ8οὸ δὴ πηϊουμπάρα δββουίίομ, {πα 886 

οδηποῦ Ὧδ 64]164 {π6 ,αδγίοαίον οὗ [π6 νου]. ΤΠ αγε)}667 18 ἃ ταοϑὲ 
ρου ποηύ ορυ θοῦ. 

ὙΥΈΘα 10 15 απττηϑᾶ {πα {μ86 τυῖϊίον οὗ Ῥγονευθβ ἀββοῦ! 68 ὙΊΒάοτα 

48 Ῥγοδυοοά ὈΥ απ δέεγπαῖ φοπογαϊίοη, 18 ἄθταατ ὑο [88 οοτγθοῦμοββ οἵ 

{π6 βίαξθμπιθαθ, Α ῬτΌρου ὑγαμβιίΐοι οὔ [88 σγογβ ἄοθβ πού 180 Ὲ 7 1, 

1 ὅ66 ΝΟΥΟΒΒ ΤΥδηβ᾽ίίοι οὔ [μ6 Ῥτονοσ5, ἘΠ Ο] οβ δϑίθβ, δηᾶ {μ6 Οδη 6168, Ρ. χὶν, 

2 66 Ἠοϊρη  Αἰἰοιαρί ἰονγατὰβ δὰ αρτογοᾶ Τ͵δηβι αἰίομ οὗ {π6 ῬΓΤΟΥΘΙῸΒ οὗ ΒΟΪΟΙΏΟΏ, 

Ῥ. 189. 



780 Τηαιϊγοαμοίϊοη ἰο ἐΐο Οἷα Τροίαηχοηΐ, 

ΤῊ 1468 οὗἉ τιίβάομι μεϊπρ' ᾿ἱπἀποίοα ᾿πΐο Βοὺ ΟΗΘ6 ὈΥ ἀποϊΐπέϊπρ 18 Ῥούα 
Ροοίϊοαὶ ἀπᾶ βαϊίδθ]θ. ΥὙΥ 1δάομι 18 ποέ ἀβοϊαγθα ἰο 6 {Π6 ἐβίεϊεπέ σατιδσ 
ΟΥὁ ογραΐου οὗ ἐμ που ἴῃ γϑῦβοβ 22. 80., ἃ8 18 8] ρα ὃγ [86 οχ- 
Ῥοβιίου. 

ΤΠΟΥΘ 18. ἃ ΤΟΙ ΔΙ  Ὁ]6. ᾿ποοηβιβίθπου δηα οοηξαβίοπ ᾿η Ηο] θη 
ΟὈπουνδαίίοθβ. Ηοὀδ δᾶπιιῖβ {86 ρϑυβοῃι οδίϊομ 1η {ῃ6 ἢγβύ ρατί οὗ 
[86 ομαρίου, θαΐ ἀθηΐθβ Ὁ ἴῃ [16 βθοοῃᾶ, 1)᾽βοδγάϊηρ {πΠ6 βρα- 
γχαϊλνα ομαγδαοίου οὗ σψιβάοιῃ ἴῃ {86 ἰαίίοσ, μ6 οοῃίθηαβ ἰμαῦ 10 γϑίθυβ 

ἴο α ρόγϑβοπ, ἱμουρῖ δοοοτάϊηρ ἴο ὑπαὖῦ ὙΘΥΥ͂ ρουβοπιβοδίίοη ἩΙΟΝ μ6 

το]ϑοίβ, 10 18 ἐγθαϊθα 85 δὴ δυραβὺ δπα αἱρη]ῆθα ρογϑοπαφο. ἨΔ τοίμξβθβ. 
[ο δᾶπιῖξ οπθ Κἰπᾷ οὐ Ῥϑυβοπᾶρθ, 0 18 βυ!ποιθηῦ ἰο βαιβίγ 411 {Π6 
τοαπϊΓοιηθηΐβ οὗ [π6 ρ͵α66, ἴο τηαῖκθ τΌΌτὰ ΤῸ ϑηούμ . ῬΘΥΒΟΠΔρῸ ὙΠῸ 
οδπποῦ θ6 Πῖσθον {πᾶπ απ αἰένίδιιίε οἵ Τ)οἰύν Ὀδοασβθ δὴ αὐ ραία οὗὨ 
Τοῖύγ ἐς δμέ 7 εἰέψ ᾿ἴηιβο ἴῃ ὁη6 αβρθοέ ὁ ̓ιΐδ παΐζιγ6. 

ατίουβ δχρυθββίοηβ ἴῃ [886 ρδγΆΡΤΆΡΗ ἄρρθᾶν το 8 ἱποοῃδιβίθηῦ 
ὙΠ [86 ἰπίογργθίαξοη ὙΠΟ} τ Ιου ϑβάοιη [ο {π6 βοοοπα Ῥϑύβοι οὗ 
{ῃς Τυϊηϊίγ. 

ΤῊς 29) γϑυύβα βα08, Ψϑῃμουδῇ ογοαίοά πιθ. ΤΈῊΘ Ὀοδβὺ }υρ65 δατγαῖῦ. 

ἐπαῦ ἰμ6 σευ ΠΡ Τηθαη8 ΠΟΙ6 ἕο ογϑαίε; ποΐ ρο5856858 85 ἴπ6 ΕἸΡΊΒῃ 
1016 μα8 11. 8. 1Ὁ 15 ἰταμβίαἰδά ὉγῚ Επγ]α, Ἡτίχιρ, (ἰδβθπΐαβ, ἀπά 
{π6 1,Χ Χ., Ταγρῦμ, Ῥεβΐο, Ἤρπορ, δοοογάϊηρ ἰο [16 ἔσθ 56η86; τῇ 

[86 Ῥαββᾶρθ υϑίου ἴο {π6 ὅοῃ, μ6 τηυβύ 6 ἃ ογθαΐθα δοίη, 88 [8 ΑὙἸΔῊ8 
ποιά. ἩΗοΙάθη ἱπίοιργοίβ, “ς ροββθβββα τὴ ὈΥ τὶρῃὺ οἵ ραϊθγηῖν ἀπά 

σοποιαίΐοη. ΤῈ6 ΕδΥΠΟΙ ροβββββθᾶ {86 ϑοῃ, δᾶ, οἵ, 88 1ῦ Ἴ6Γ6, 

δοσαϊτοᾶ μέτα ὈΥ 8η ϑίθγῃαὶ ρϑηθγαίίοῃ. ὁ ΥΥ̓ μαὺ {8158 Ιδπρααρθ πιθθῃ8 
Ὑ76 816 ὍΠ40]6 ἰο αίμομι. Τῦ 15 σου αη]Υ ὈαΒΘα ΟΠ. Δ ἹΠΊΡΓΟΡΘΓ ΨΘΥΒΊΟΠ. 
οὔ πὸ γοῖρ. ἀραΐῃ, ἴπ {886 24{8: γοῦβα νψγχ6 τϑϑᾶ οὐ σι βάογα Ὀθίῃρ᾽ δογΉ, 

ψΉΙΘΝ 19 Θααϊνα! οηὐ ἰο ογεαξοα ἴὰ {π6 22πα γϑῦβθ, ΤῊ] ἀο68 ποῖ ἈρΎΘ6 
ὙΠ} [86 1466 οὗ {16 Βοοομπα Ῥθϑύβοῃ ἴῃ {π6 ΤΎΆΙΠΥ, 70 15. ἀθβουιθϑα 

Ποτο, 1ἢ ἀββουι θᾶ αὖ 411, ἐπ ᾿ἷβ αἰυΐπθ παΐιιγ αἴοπθ. ΒΒυΐ Ἠο]άθη 88 ἃ 

ταϑίμοά οὗἩ δρρι γἱμρ [88 Ἔχργθββίοη ἰὸ ἴπΠ6 ὅοηῃ. “1 οομποίααθ 10 18 

ΔΡΡΙ1οα το Εἷπι 'π {88 5θη86 οἵ δγίπφίηφ ζογίδ, Θχρυθββῖνθ ΟΕ δῖ8. ἀἸνῖπθ 

δηα δἰθυμαὶ σοπογϑίϊοῃ ᾽, 2--- δὴ ΘΧρΙ δηδύοη ππϊη 6] Πρ 1016 ἰο α58. ΤῊΘ 
ὈΪδο6 μᾶ8 πὸ τγοϑδίΐοιι ἐἰο 1μ6 ἀοοίτιπ οὗ {16 Τυϊηῖγ, ὙΏΉΘΥΘ 18 1ῃ 1 
μοίβίησ τοῦ (Π8ῃ ἃ ὈΟΪ4 ρϑυβοῃι οδίϊοη, ἴῃ ἃ ΒΙΡὮΪΥ Ῥοϑίϊοδὶ βύγ]6, οὗ 

(86 Δ ΠΥ, ΘΧΟΘΊ]6 ποθ, ἀπ αἰρηλν οὗ πίβάοα. [ᾧ 18 δ]θρονῖοα :. 
Δα ργθβθηΐβ δῃ Δ] θρόνοι! ρϑύβοπαρθ ἰο {Π8 τοϑᾶθγ. 

ΤῊδ δηθτο ομαγδοίοσ οὗ {μ6 ἀδβουϊρίίοη, συ Β] 0 ρῸ65 ἴηΐο ροθίϊοαὶ 
ἀείαἱ]5 ἴοσ {π6 βαϊζα οἵ δια} ἸΒηπηθηΐῦ, ἀστθοβ Ὀοδὺ σι {16 Ρουβοηιῆ- 
οαἰΐοη οὗ ψῖβάοω. [Ὁ {86 ὅοῃ οὗ Ο(οα Ρὲ τον! ν ἀθβουιοα, τῦ 18 
αι ἤοα]ε ἰο ἀϊβοονου (Π6 βυλΑὈ]Θμ6 58 ΟΥ ΘΟΠΡΤ ΠΥ οὗ (ῃ6 μοῸ]Ϊ86. Απά 
Μ6 ἰἴοθᾶνο {π6 δἀνοσαίθβ. οὐ {π6 αἰ τϑτουίποαοχ υἱοῦ ἴῸ νἱπάϊοαία 1ῃ6 
ἀββουρίομ, ἀπᾶεογβίοοα ἴῃ {ΠΟΥ ὙὙὯΥ, ἔγοα π6 μαῦρα οἵ δἐἐἠοΐδηι. 
ἐς ὙΥΉΘη τ ἸΒάἄοτη," βαὰνβ ΗΟ] θη, “ς 18 σϑργθβθηΐθα 885 γϑ]οϊοϊησ' 1Π Ὦ18 

βίσῃς, 4οε65 16 ποῦ παίατα!]ν 1684 ὰβ (ο ὑμῖπκ οὗὨ ἃ ἀϊδᾷποῦ ρϑύβοῃ ἢ" ὃ 
Βιυΐ “4 ἀϊβυϊποῦ ρϑύβοη "ἢ υἱοϊαίθβ {π6 αἰ γίπθ ἀθῖγ. [Γύ 15 ἴο τηαΐζα ἔνγο 

(οᾶς ᾿πρίθαᾷ οὐ ὁπ. ΥὙΥα δΔ΄ον οἵ α αϊδέϊηοζίοη, τὰ [86 αἰνὶπα παίγα ; 

Ῥαΐ ποὺ οὗ ἀϊεέϊποί ρογβοηδ, ομ6 τϑ)οϊοῖηρ' 'ῃ {π6 ργθβαποα οἵ {πὸ οἰβμϑῦ, 

1 Αἰδοχηρέ ἰοτγεγᾶθ δὴ πηρτογοᾶ Τυδηβϊδἐίοη οὗ [16 Ῥγονθτθβ οὗ βοϊοσαοπ, ἢ. 163. 
2 Τριᾶ, Ρ. 172. 3. Αἰἰοτηρί, Ρ. ὅ.ς. 186. 
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Ἄγοτα δἰθγηῖϊυ. Οπ {86 ψ0]6, [86 δαγοοδίθβ οὐ ἐπῸ Ποῖἐγ οὗ Ὁ τιϑέ 
σγου ]ὰ ἄο “ἡ 1611} ἐο ομτ {88 ργϑβοῃῦ ραββαρα ἴῃ ῥχουίηρ' ὑμαύ ἀοοίΓη6 :; [ῸΣ ΄ 
10 ΟὨΪῪ ΒΟΥ 65 [ο ἡγθακϑ {Π61Ὁ οᾶσβ6, ΕΥΘΥῪ ΟΠ6 ΨΠῸ 15 ἃ δοΥγθοῦ Τυαρα 
οἵ Ἡδῦτον ἀϊοίζομ τατιβύ 866 ἰμαὺ 1ὖ ΓΤ ΠΙΒ.68 ρυθοδυίοιιβ Βα ρροτί. 

Ηανῖπρ' {μ686 βοπταθηΐβ σθϑρθούμηρ' [ῃ68 οἸσηίῃ οηδρίον οὗἩ ῬΧΟΥΘΙΤΌΒ, 
τα οαηποῖῦ μαὺ ορ]ϑοοῦ ἰο {π6 ἰαπρτιαρα οὗ Ἡοϊάθη ἴῃ ῥτοοϊδἰταῖπρ", “ΠΟΥ͂ 
ἄο 1 Ποϑιίαῖθ ἐο φγοποῦποθ {π6 δἱρθςῃ ομαρίοε οἵ Ῥυονθυθβ δῃ 1η- 
ἀυ δ 4016 οὐοβίδίϊοη το {86 Πινιμῖν πα Ἐοση4] ΒΠΠ]1δύοη οὗἩ [Π6 ὅΟΓ. 
οἵ (σοα."} 

ΟΗΑΡ. ΧΎΥ. 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ' ἘΟΟΙΈΕΈΒΙΑΞΤΕΝ, 

ΤῊΞ {16 οὗ {π185 ὍοΟΚ 18 ἀουϊνοα ἔγοια {16 ϑερίπεριπὐ γϑυβίομ 
ἐκκλησιαστής, Βισ.γΙηρ α ΡΥΟΠΟΠΟΥ͂, ΟΥ̓ Ομ6 ΨἼῸ ΠδΙΔμρΊ68. ἃ 00Π- 
στοσαίίοπ, [πὶ ΠΘΌΓΟΥ [Ὁ 15 681164 ΠΌΠΡ, ψ ΙΘΝ 18 ἐσαπβ]ανθα ργϑαοῖον 
ἴῃ ἰῃ6 Τρ] 8) γϑυβῖοθ. ὍΠ6 {{{16 ΟΥ ᾿Ἰπβουιρίϊοη χα Ἡ ΒΙΟἢ 1 Θοτα- 
ΠΊΘΏΘΘΒ 15, “ΤΠ γόογαβ οὗ Κομο ϑῃ {πΠ6 βοῃ οὗ Τθανιά, Κίηρ' οὗ «}6- 
Τ ΒΑ οι. δ δυίουβ 1ηἰουργθίαψιοηβ οἵ {86 ψοτὰ ἤανθ Ὀθθη ῥρτοροβϑά 
ὙΠΟ 10 15 ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΙΎ [0 δχαιλϊηθ. ομπλθ {μ1π1κ {παῦ 10 15 Θαυϊνα]θηῦ 
ἰο συναθροιστής, α οοἰϊοοίον; Ὀπὺ [818 18 οοπύγααϊοίοα Ὀγ [86 οοῃίθηίβ 
οὗ [ῃ6 ῬοοΚ 48 ὙΧ16}} 85 ὈΥ͂ {π6 ἀϑᾶρα οὗ {μ6 συϑῖρ ὅπ, Ὑ Ποῖ ταθαη8 ἴο 
60] 6οὐ ρϑγβοηβ ποὺ ἐμίπφε. ΟἸΠ6ῚΒ. ὑμῖηκ {παὺ 10 ἀσποίθβ ἂπ ἀσαάθηιν 
ΟΥ αδϑοηιδίψ οἵ ΡὈῬΒΠ]οβορμοσβΊ ΟΥΒΟΙΒ ἀραὶπ, 85 Εὐναϊ ἃ δηα ἩίΖιρ, 
Ἰοοῖς ρου {86 στοὰ ἃ5. τηθδῃΐϊηρ τσΐδάοηι τέδοι, ργοασἠίηφ ιοϊδάοηι; 
Βο]οοι ᾿οΐπρ' Ἰοοϊκοα ἀροη ὉΥ ροβίθυι νυ 88. ἴμ6 ἱποαγῃδίϊοι οὗ βυοῖῇ 
τἰβάοιω. [Ἢ {818 ΤΠ 6 1 {Π6 [ΘΙ Ππ 6 ὑθυται δύο 15 δοσοαηίοα ον, 
88. ἷἰδο {π6 οοπῃβίγαοθοη οὗ 1Ἐπ6 ψογὰ οίῃ ψι {π6 τηϑβοῦ]ηθ δηᾶ 
188 ἔοταϊηῖπθ. ΤῊΘ νον Ρρθαβ ἴο 6 {86 οογγϑοῦ ὁμ6, δρυθείηρ' 58Ὁ- 
βίη 18}} τιτῃ [Π6 δορίπεαριην γουβίοθ. ὙΠΘΙΘ 15 {{{|Ὶ|6 ἀουδύ {μα 
ΘΟΪουλοη 18 τηϑϑηύῦ ΟΥ̓ 86 {{{16, Ὑγ8ὸ 18 ᾿ηἰγοαπορα 88 βρθαϊίκιηρ τῇ {86 
ῬοΟΚ. 
ΤῊ οοπίδηΐβ 8.6 ΘΟΙΠΡ ΘΠ παρα ἴῃ ἔουτ αἸΒΟΟΌΓΒΘΒ. 
1. ΑἸἴἴοῦ φυοροβίῃρ 86 σϑῆθσαὶ ὑπο ἴῃ {δ βϑοοπᾶ δῃά {μιν 

ψΟΥΒ65 {παὺ 41] 18 νϑηϊίν, Κομθ οί βου [86 νδηϊυ οὗ {μοοτγοίϊοαὶ 
τ ΙΒάοσα Δ00]164 το {π6 ᾿Ἰηνοβ σαί οἵ {πῖηρσβ: δηᾶ {86η οἵ ργϑοίϊοδὶ 
τνιβάοτα αἸγθοίθα ο {Π6 Θπ]ογτηθπΐ οἵ [1τἴθ, αυτινίηρ αὖ {π6 τοϑα]ὺ ἐμδῦύ 
ΤΏΔη ΟΥ̓ 815 οἴοτγίβ ὁδῃηποί ορίδϊῃ δριαϊηρ' σοοά. (1. 11.) 

11. ΤΠ βοοομπᾷ αἀἰϊβοοῦσβθ Ὀθρὶη8 1 ἃ ἀοβοσιρίίοη οὗ {π6 αὐβοϊαίθ 
ἀδρϑμάθμποθ οὗ πλᾶῃ ἢ ἃ ΕΙρΘΓ, ᾿τατα αἰδ]6 ργουιάθποθ, βαοοθθαθα ὈΥ 
ΔῸ ΔΠΒΥΟΙ ἴο {Π86 ἸΠΑΌΙΥΥ δἴου {86 διωπηηιμηι δοηιπι, ἐμοῦ ΤΠΘΥΘ 18. ΠῸ 
ΠΙΡΊΘΙ σοοά [ὉΓ ταδη (ἤδη ἰὼ Θῃ] ΟΥ̓ ἰμηβο ; μα ὑπαῦ βοῇ σοοά 
ὀϑηποῦ ΘΒ] γ Ὀ6 αἰξαϊηθα ἀπ ἐπ 6 τηδην ἀἰβαρροϊπίπηθηῦβ ἡ ΒΙΟἢ 8Γ6 
ΟὈΒΘΥγΔ0]6 οὐ θαυ, ἴ“πᾶρυὺ ἐμοβθ οἰγουγαβίαδποθϑ, ΠΟΥΘΥΘΙ, ἃ 8 
Βῃοι]ᾶ βυγῖνα δθθσ Βαρρίμθβθ ἐμτουρἢ {86 ἔβα οὗ (ἀοᾶ 8δπὰ ἃ οοῃ- 
βοϊθηίίουβ ΕΠ] ]μαθηὺ οὗ ἀαΐγ, ἐγαβθϊηρ' ᾽π {86 ρτονιάθηοο οὗ [μ6 Μοβὲ 

Ῥχο τ ΠΔΥῪ Ὀ᾿ϑϑοσίβθοη, Ρᾶρθ ᾿ν]1ἴν 
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Η ΟΊ, δηᾶ βοίϊηρ' ἃ ῬΓΌΡΟΥ ψα]ὰ6 οη. ΘΠ] ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΠΒ ΟΥ̓ Τ681η8 οὗ 
οοπίοηἑοἄηθδβ ὙΠ ἰπ6 βῆαγο Ὀοϑϑίονγοα ὈΥ οά, δπα ΟΠ ΘΟΓΓᾺ] 6η]0γ- 
ταθηὐ οἵ {π6 θαποῆίβ γθοοῖνϑα, (111. 1---ν, 19.) 

1Π1. [π ἐμ {πἰτὰ ἀϊβοοιτβα, {Π6 τΥῖῦοῦ βού ἔοσίῃ {π6 νδηῖΥ οὗ 
βίσνηρ μον τίομθθ, ἀθνθίορβ [6 γὰρ Ὀσδοίιοαὶ τϊβάοτη οὐ "8, δῃὰ 
ΒΠΟΒ ΠΟῪ 1Ὁ 185 ὅο Ὀ6 ραΐποα, πον πβύδπάτηρ 811 {86 ἸΠΟΟΠρΡΤΌΙ68 
οὗ φαυτα]ν 116. (Ὑ].---τνῖι, 16.) 

ΤΥ. [ἡ {π6 Τουτίἢ ἀἰϊβοοῦγβθ, [μ6 856. ἸΩΟΟΠΡΥΎΌΙ ΘΒ. ΔΥΘ ΤΟΥ͂Θ ῬΑΡ Ο- 
ΙΥ]Υ Θχαμπαϊηθά, ταρχίτηβ θοΐηρ Ἰαϊα ἄονγη αὖ [186 Βατλθ ὑΐχηθ [01 (Π6 ὑγὰθ 
Θδη]ουταθηῦ οὗ 116; αἴλον σοι [π6 8016 15 βυμητηθά ἊΡ ἴῃ [86 Θπαποῖ- 
αἴϊοη οὗ 1Π6 βᾶτηβ βοπ παθηξ τ ΒΙΟΒ βίδπαβ αὖ (86 βθριππϊηρ', ν]Ζ.. ὑμδῦ 
8014, ἀπομαησίηο ΒΔΡΡΙΠ685 15 ποῦ 00 δ6 Του πα ἴῃ θαυ Ἀ]γ ΦΠ1ΏΡΒ. 
Τοῦ οὐ {π686 ἴουσ ἀἸβοουγβαβ ΤΥ δ6 αἰνιαθα ᾿πίο {Πγ66 Βθοί! οη8, 

ἐπα8: 1. 2---12., 1, 12.---. 19.,11. 20---26 ; {Π656 Ὀ6]οπρ; ἰο {π6 γβύ ραγί. 
11. 1---22., ἰγ. 1-- 16., ἵν. 17--το. 19,; {π686 Ὀοοπρ' ἴο {πὸ βθοομά 
ἄϊβοουσβθ. νἱ. 1--12., νἱῖ, 1---22., νἱῖ, 28---νῇ!. 1ὅ ; {π688 816 1ῃ {86 
τιϊγα ἀϊδοουτβθθ. σἷι!, 16---χ, 16., 1χ. 17----π. 290., ΣΙ. 1---χῖ, 8. ; {1656 
Ῥβίοπρ ἰο {π6 ἔουσιι ρατί. Εδοι οπ6 οὔ ἴπ686 βι  Ἰ ν]βιοηβ Υ αἰ ηροιὶ 
Θημἄθαγοῦγβ (0 γϑάμποθ ἰο βίσορμθδ δηᾶ Π8}-βίσορθβ: θαῦ πὰῃ στοῦ 
ΑΥΙ ΒΠοΙαΠ ν ἀπα 11{{16 ΒΟ 6688. 

ΤῊΘ ἐμοπλα οὗ 1π6 Ῥοοῖς 15 1π6 νδηῖν οἵ 41} δαυ μι! γ {πῖπ98 πα ΘΒ οτ 8 
88 Ῥτοροπμηαοα ἴῃ [16 ἢγβύ ἃπα βθοοπα νϑίβθβ:: ““ ΨΔΠΙΥ Οὗ νϑη1{168 : 
411 15 νδηϊγ. Υγβαὺῦ ργοῆὺ αΐῃ ἃ τοδῃ οἱ 811 ᾿ἰ8 Ιάθουν το ἢ ἢ 
ἰα κα ἀπᾶσυ ἐμ βὰη 9 ΤΉ18 185 τϑρβαίϑα αἱ [6 οἷἴοβθβ'ί “Ὑ δῃηιῖν 
οὗ γαῃῖῖ65, βαῖτα [16 Ῥγθαομον, 411 15 νϑηϊγ." (χ. 8.) ΤῊ βδπὶθ 
βαμπααιηοηίαὶ Ιᾶθα 15 ἰγθαίθα οὗ 'π οδοῖ οὗ {86 ἔΟῸΓ αἸΒΟΟΊΓΒΘΒ ΠΌτα ἃ 
ΠΘῪ φοϊπῦ οὗ νἱον μοι παᾶ Ὅθαπ ργθραυθα ἴπ 026 ῬΓΘΟΘάϊηρ 016. 
Τὸ ἰβ ἀονθίορθα σι Ῥτοργθβδῖνθ οἰθάσηιθϑβ,Θ {11 {π6 βοϊ α ΠΟ. ΟΟΙΏΘ6Β 
ἐου τ αὖ (ἢ δᾶ, ΤΠ ὙΎΙΘΥ ΟΟΥΤ68. οἡ ἃ Κιπά οὗ ρῃ]]οβορῇῖοδὶ α18- 
οαβδίοη. Ηἰβ σου 566π15 ἴο Ὀ6 {π6 Ἰαβὲ δβχσβι λοι οἵ {Π6 βίτασρ]ο θ6- 
ἔχϑοὴ {πὸ οἷᾶ Ηδρρτον νἱον οὗ {πμ6 σου δπα 115 αῇδιγβ, δμα {ἢ6 
ΠΘΎΟΥ, πἰρθον νἱθ οὗ 11{6 ογθαίοα Ὀγ {π6 τοῆθοϊοπ οἵἉ ὑπ δϑϑύ πιϊπηα8 
ἴῃ ἐπ6 πδίϊοῃ ἀπᾶρι" ἀϊνγίπα ᾿μῆἤπιθποθ. [ἢ ϑδοῦὶ ἀϊβοουγβο ἃ ἀἸΠΠοαΪΥ 
οΥὁἹ οΟὈ]θοίίοι ατιβίηρσ οαὖ οὗ {π8 Ἰαδβύ 15. ΤΆ Κθὴ ἊΡ ἀπ βοϊνϑᾶ, {1], 1π 186 
ΘομοΙ ἀϊηρ ὁπ, {π6 {11 βοϊαθοη οὐἁἨ {μ86 ῥυοθίομαι 18 σίνβη, ν1Ζ., {πὰ 
(οὐ ν»1}} Ὀτίηρ' Ἔνθεν {μῖπρ ᾿πἴο ἡπᾶσταθηῦ μουθαῦθοσ. ἊΑ βαΐυχθ βίαϊθ 
οὗ του υϊὭοοη οἰθαῦβ ἊΡ ἴμ6 ΤΑΥΒΙΘΙΥ ἀηα αἰβδίραίθβ ἃ}1 βοθρίιοιβυα 
γοβροοίηρ [μ6 οουσβ οὗ [86 ῥγθβθηῦ που. ὙΠμ6 βγϑὺ ἀἸβοοῦτΕθ 18 
Ῥογναοα ὈΥ ταθδπομον ἀπ ἀουθί. Τὸ 18 8116 τῖθῃ [88 Ἰαπρτιασα οὗ 
δοπιρίαἰπῦ δπα ἀἰβϑαιβίδοϊομθ. ὅϑῖ'ποθ (88 δοῦσβα οἵἨ ἁ ὠθδυίθ!υ {μῖπο8 
18. ΠΑ] ΟΓΆΡΙΥ ἢχϑᾶ, τοπάογίηρ 811 οἴἴουίβ ἴο οί ΒΡ Ίη 655 ὈῪ {88 
Δοαυϊδιοι οὗ τίβάοιη δηᾶ {Π6 ρατβυϊ οὗ ρ]θαβυτο τπιηβα βίδοίονυ ; 1 
του] Δρροϑᾶν ἰμαὐ (86 ορ͵θοΐ οὗὨ δαυλὶ οσ᾽βύθποθ 15 {Π6 Ῥσθβθηῦ ΘΒ] - 

ταθηῦ οὗ {π6 ροοᾶ {πίπρϑ τι ΐπ σθϑοῦ, Ὑ οὔ τη ὀδηποῦ ὈΥΓΟΘΌΓΘ {Π18 

αὖ Πῖ5. οὐχ ΡΙθαβαγα ; 1Ὁ ΘΟΠ168 ΤΤΌΓΩ (οὔ. Τῆ5 Ἰαϑὺ οἰγουτηβίδηοθ 

ξουτη8 δῇ οδ]οθοίίοη, τυ] οἢ 15 σομβἀασθα δηα τϑβοϊνϑα ἴῃ 1μ6 Βϑοοπά 

ἄϊδβοουτβθ. [Ὁ ἴδ ἐγαθ ἐπαῦ τμ6 ΘΒ θουία], ππαἰβεατθοϑα οπ]ογταοπῦ οἔ 11{8 

οομλθ8 ἴτοὰ {86 παπᾶ οὗ οί, ἀῃᾷ 1ὖ 18 γαμιύυ ἴο ΒΆρροβο {παύ τιὰῃ 

ἘΠουρὮ ροββθβϑίηρ τίβάοιηι οἢ ῥτόσιτα 1ὑ Υ δἷβ οὐσῃ οβοτίβ; γοῦ αοά, 

1 Τὴ {Π0 διυιίοῃ ἀπά {ΠΏ Κοη ον 1848, ᾿. 442. εἴ 56ηῃ. 
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ὙὙ0 [85 οοπποϑοίοα ϑυθυυ ῖηρ' 1 {ϊπι6 Δ ηα οἰγοιτηβίθποθ, ἀἸβροβαβ οὗ 
δυθηΐβ σὶρ ΠΥ δπᾶ τγ86]]1, {815 ὙΘΥῪ Πτηϊαοη, ἰο τηϑη᾽5 οἴονύ θϑῖτνσ 1η- 
ἰϑΘηαοα ἔοσ {86 ραγροβα οὗ ἰβθδομιηρ Ὠἴτὰ ἰο ἔθασ ἀοα, Βαΐ ΒΘΙ6 ἃ ΠῸῪ 
Ἰκποῦ ρρθδβ. 10 15 {π6 οί οὗἨ Ταδὴν ταθῃ ποῦ [0 ΘΒ]ΟΥ͂ μ6 σοορά {ΒῖπΠρΆΒ 
οὔ 6 οι ΤΠ6Ὺ Βαγο δοαυϊγθᾶ, ΤῊ18 Ἰάθα, τ πο 18 βία θα βιθοται- 
πϑίοὶν ἴῃ ν. 12---Ἰ6., Ῥθοοπλθβ [86 ᾿θδατηρ 1468. οὗ {π6 {ῃ1γτα ἀΙΒΟΟΌΧΒΘ, 
ΤΒοΟΟΡᾺ {86 Θπ]ογιηθπῦ οὗ {16 ροββθββίοπβ δοαυγϑαᾶ ἰΒγουρὮ {μ6 ἴδνουΣ 
οὗ αοἄἂ!5 οἴη {υγατγίθα, τϑῃ Βῃοι]α ομαθανουῦ ἴο αἰὐαῖῃ ἰο (ἢ6 {τπ6 
Δα οοπίθηΐοα οχρουίθηοο οὗ 116 ὈΥ ΘΠθου ΠΥ πιϑῖπρ' {Π6 φαγί] Υ 
ἰπϊηρβ σίνθῃ δΐτη, ϑχογοϊβίπρ ἰσὰθ σιβάοτα ἃπα δνοιαϊηρ [86 ΤὈΠΥ͂ 
ὙΠΙΟἢ 15 80 Θοισαοη. Ὑοί, αὖ {π6 ϑῃᾶ οὗ {85 (ῃιτα βϑούζοῃ {πΠ6 τηγ8- 
ΤΕΥῪ ΔΡΡΘΆ1Β, “86 Γ6 816 τρῃΐθουβ ο ποτὰ 10 ΠΡΡΘΠΒ δΔοοογαϊηρ' (0 
{π6 ἀοϊπρ οὗ {π6 ψιοκοα; δῃηά {86 γθ 4186 ψιοΚοϑα ἴο Ποιὰ 10 ὨΔΡΡΘΠΒ 
δοοοτάϊηρ ὅο {86 ἀοϊπρ οἵ {πο τἱσιΐθουβ." ΑΑοοοταϊπρὶν, {π6 τουτί 
απ Ἰαβὺ αἰβοοῦγβο βῆονβ {Πδ, β'ποβ {μοῦθ 18 8η οὐθυτα! ηρ ργονϊάθμοθ 
ὙΏΠΟ56 Ὑ6ΥΒ γγ76 οαπηοῦ [αίμοτη, ποίμϊηρ' Τοπγαῖπ8 Ὀαὖ [0 αἰτοοῦ {88 ΥἹΟΥ͂ 
ἰο ἃ τἱρβίουβ βίαίθ οὗ τού αίοι μογθϑθοσ, ΔρΡΙ γιπρ' ιβάοιῃ δπα {π6 
ἔϑαν οὗ (ἀοᾶ ἰο {π6 5ε ἰϑέγιηρ οὗ {π6 βριτῦ, [Ὁ 18 ΤΡ ΚΑ 016 ἴο 5866 
μον {πὸ ἀουδίβ ἀπ αΙΒΠΟΘΟ] 168 τοϑα προ τόσα ἃ Θοπίοιηρίθίϊοι οἵἉ [Π6 
ΡΓαβοιὺ [16 ἀτὸ Κορὺ Ὀϑίοσθ 886 ταὐπα οὗὁἨ {886 τγϑαᾶϑν {1]] [Ππ6 σοποὶα- 
βίο. 186 οοπάϊϊίοπ αἰΐον ἀθαῖῃ ρρθᾶτβ αὐἰΐο ἀαγῖκ ὅο {86 σψυῖίοῦ, 
ἡπάστηρ ἔγτοτα 11. 21., ἰχ. ὅ. 10., Ῥϑοδίβα {π6 ἔαρ μα ποὺ δυτῖνθα ἴῸγ 
{μ6 [11] βοϊαύίοη οὐὗἁἨ {π6 ῥγόδίθιη ἰο δ6 ρίνϑῃ, ἴῃ ἐμ6 ἀοοίσπθ οὗὨ 1π- 
τηογζα!γ. Τρ σομοίαβιοι οὗ {π6 νγουϊκ [168 1π ΧΙ]. 8---14, ΤῈ 81} 
γοῦ86 οοῃίδίηβ [86 ἴμοιηθ, νἱΖ. ἐπαὺ 811 δασύ] οσοαρδίιοιϑ πα οἰγοῦχη- 
Βίδμοοβ 816 νϑηϊυ ἢ Ὑ8116 {Π86 181}. δηα 14{ἢ γϑῦβοθ σῖνο {π6 ρϑποτσαὶ 
ΒΟΟΡ6 οὗ {86 ψἘο]6, ὙΒΙΟᾺ 18, ἐο ἰθδοὶ {86 ἔϑαν οἵ (σοά ἴπ σοἰδίϊομ τὸ 
ὃ ἑαύατα ᾿αἀρτηθηῦ, ΤΉὰΒ {π6 γὰρ ϑη]ογηχθηῦ οὗ [Π6 ροοά {π]ηρ8 οὗ 
118 15 σθοοιῃιηθηαοα 1π οοππηθούίϊοη 1 πα ἴῃ Βα ὈΒΘΥ 16 η06 (0 {Π6 δα υ 
οἵ αοᾶ, τ οβα ἡπαρτηθηΐ ψ111] μου ὑου οἷθαι Ρ 811 βθθιηϊηρ ᾿στορὰ- 
Ἰατ168, δπ4 τουαγαὰ (Π6 ΤΟΙ ΚΒ Οὗ τη 88 ὑπ6 Ὺ ἀβθβϑῦνϑ. 
γε οαππού Ὀυύ (δῖηκ (μαὲ {π6 ῬΟΟΙ 18 ρογναᾶθα Ὀγ ἃ ἄβθθρ δἴμιοαὶ 

8η το] ρίουβ ῬἈΠ]Οβορῆγ. ὙΥ̓Β1]6 ΘΥΘΥΥ ὑπῖπρ' ΘΑΡΓΒΙΥ 15 ἸΠΒΡΘΥΪΩΡΊΥ 
ΘΧΡΟοΟΒΟά 1} 41] 18 νϑηϊίν, δῃὰ {πΠ6 Ρυχβυϊβ ΟὗἨ ΤἸΏ6η ἃγ6 ποῦ ἴο 
Ῥ6 ἀιβαρροϊπίϊηρ' δηᾶ ἄδ]βῖνθ, 41] 15. ποῦ ναῖῃ ἡ] Οἢ 1168 1 {8 6] 
Τοδοῦ. ΤΠ ἔβαν οἵ (οᾶ δῃὰ ομ θοῦ] δοαυϊθβοθηθθ 1π Ὧ18 ἀγταηρθ- 
Ιηθηΐ8 816 ΒΙΓΟΠΡΊΥ ἱπου]οαίοα, (ὙἸοοταῖηθδβ δπα αἰβαρροϊπίμηθηῦ 
ψγου ἃ μαηρ ΟΥΟΥ {π6 γοϊδομβ οὗ 11{6 α1α ποὺ (ἀοά ρᾷγροβθ ἴο Ὀσϊηρ; 
ΘΥΘΙῪ {δίηρ; Βογθϑο ᾿πίο ἡπαρστησδηΐ. 

ΤὮδ ΡΪδῃη δηά βοορβϑ οὗ [16 ῬοΟΚΚ δἃ΄δ νθΥῪ οΌβουχο, ἃπα ὑπο γ Ο 6 Πᾶγθ 
Ὀ6θῃ ΓΘ ΘΠ ΤΒαρρσυθμοπαρᾶ, Ὑ ΔΙΒΙΠΡῸΓΣ ΔΌΡΟΔΙΒ ἴο παν Ὀ6θη {Π6 
ἢτϑύ σψο οἰθανν οχμιριιοα {πο.}] δ μᾶ8 θθθῃ [Ὁ]]ονγοα Ὀγ [Κ 681}, ἴῃ 
Ἡνο οΚἘ [αἰγτοάδαοσίίου ἰο {μ6 ΟἹα Τοβίαπηθπί. Αὐ {π6 βαῖὰθ {ϊπ|6, ἢ6 
μ6 5 πΘΘα] ββῖυ δα δηρ] θα ὨΙτηΒ61} τ ἢ {ΠπῸ Ἰπνοβραϊιοι οὗ Βίτορ 685 δῃά 
Πι41ϑίγορθ8, αὐδοσ [86 βχδταρὶθ οἵ Κοθβίεσ, Τὺ 18 οοπορᾶθα {μπαύ {ῃ8 
ἔοστῃ οὗ {8μ6 γγοσῖκ 18 ρορίϊο, τῃμϑίουιοαὶ, ἀϊαϊθοίο, ΤᾺ οοηποϑοίϊοῃ οἵ 
1465 1 Υ ΠΥ, 88. 116}} 88. [88 ουαϊναγα [ΟΥΤη, ΒΟΥ ΟΔΓΘ Ἃ] δυτϑηρσο- 
πιθηῦ οα {86 ρατύ οὗ {μ6 τυυϊΐοσ, Αἰ] ἀρραϊοπύ ἔγθοάομ δῃα ἀϊβουγ- 

1 Τὴ (60 διιιάϊοη υηᾶ Κα Κοη ἴον 1848. 



784. ]ηἐροαμοίίογ ἐο ἐδ6 ΟΙά Τεείαηιοηΐ. 

ΒΙΥΘΠ658, 6 ὩΘΥΘΙ [0865 βίσεὖῦ οὗ 815 {βϑπλθ, Ὀαὺ ρυγβθβ 10 τθ ἢ 
ΤΩΟΥ6 ΟἸΟΒΟΙΥ πα οοπβθουἊνϑὶν [ἤδη ἃ ΒΌΡΘΓΠ ΟἾΔ] Τοϑου ΤΥ Ῥογοθῖνο. 
ΤΠ ᾿ἰπῴοτηδὶ ΘΟΠΠΘΟΙΟΠ ΠΟΘΙ ΘΘΉ865; ΠΟΙ͂ 4068 ἃ ΠΕ Βι]θοῦ οοτα- 
ΤΆΘΠΟΒ ἤοΥα ἃπα ἰμογτθ. Οπ {π6 ΘΟΠΕΓΑΓΥ {Π6 ὁη6 ἔδθηλθ 15 ρυγβαρά 
{πγτουρῃουύ, 

ἘΎοΙα τοϊθαπάογβίδπαϊηρ' π6 ὈΟΟΪ τλϑπν πη]αδὺ ΟΠ ΔΙρΡ65 8η4 Βα8ρὶ- 
ὉΪΟΠ5 ἀραϊηδύ 10 Πᾶνα ἃυῖβθῃ. ΤῈ ΤΑ ὈΙΠΙΟΔ] τυυὶίουβ το] αΐθ ', δπα {Π6ῚῚ 
δοορουῃΐ 1ἴΒ οομστηθα Ὀν Φοτομηθ, ἐπαῦ [86 «6.5 χογθ αἸβι πο ποα [ο 
τοοοῖνο {π6 Ῥοοῖ ἰαΐο (86 οᾶποι, ἴῃ ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ ΟὗὁἨ ΒΟμ16 ΠΘΓΘΒ168 Δηα 
οομ ΓΘ οἴη συ ΒΙΟἢ ὑπ  Ὺ Βαρροβαά ἰο Ἵχσιβὺ 1π 1, Βαΐ {π686 ἀουθίβ 
ὙΟΥΘ ΒΌΡΡΙοΕΒοα ἴπ ΘΟΙΒΘΟΌΘΠΟΒ οὗ {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 1ῦ ΘοηΐδϊπΒ ὑονγαγ 8 
[π8 οἷοβο χοϊδίάνο ἰο {π6 ἔβαῦ οὗ αοά δῃμᾶ {π6 οὔβούναμοθ οἵὨ Ἠ18Β [ανγ8. 
ὙΠ Ια {μ6 οἱ ΟἸχΙβύίαῃ σμαγ ἢ Βιπ}}] αν ἀουθ 8. ὑγσοῦο ποῦ ὉΠΟΥ͂. 
Τυβ ΤΠοοᾶοτο οὐ Μορβαοβα ἀθηϊοα {86 αἰνίπο ᾿πβριγαοη οὔ {ῃ6 
Ῥοοκ. [Ὁ 15 ποῦ ἴοο τη ποἢ [0 580, ὑπαῦ 811] βυοι οἤαΓρ68 ΟΥ̓ΘΌΒΡΙΟΙΟῊΒ 
α16 Ῥαβϑᾶ οἱ πιθοῦ τηϊδαπαογβίαπαϊηρ, ΤῊΘ ῥεῖθρα] δοουβαίοηβ ΠαΥΘ 
Ῥθθη πτροᾶ Ὀγ Κπορο] δῃᾶ 196 ΥΥ εὐΐβ΄, στο 806 --- 

1. Τῇ νίϑν οὗ |6 ργθβθηίβα ἴῃ [86 θΟΟΚ 1π0]1π685 ἰο ΤἸΡΙ ΘΓ ΔΏΊΒΙη. 
Τὸ τϑοοιηηιθηᾶβ {π6 οοτηξοτίβ δηᾷ Θη]ογταθηίβ οἵ 116. Βαῦύ {18 15 δΘοη- 
ποοίοᾷ ψ| ἢ {π6 ἴρδαν οὗ αοἄ «πᾷ βδούνθ ρου. ΝονθθΥθ 15 βθηβδα- 
ΔΙῚ Θοιητη 68 ; ταῖμο᾽ βαοι Θδπ]ογηηθπῦ οὗἩ {π6 ροοᾶ {πῖπρΒ οὗ {86 
ὍΤΟΥ] 88 18 δοοοιρθηῖθα ὙΠ ὦ Θομἐδηίθα, βαρ μΐῖβϑῖνθ, δπα ἐπαηΚῆι] 
βρισῦ, ὙΠΘα π᾿ ἰοοῖκ δ {86 6πα οὗ (μ8 ὈοοΙς, γγ8 866 οἰ θαυ ὑπαῦ (86 
ὙΥΙ ΤΟΥ 15 ΤᾺ ἔγοπλ ΘΠ] πἰπηρ 8η ΕΠΡΙ σα δ Ρ]ΘΑΒΌΓΕ: [ῸΓ θ]ΘΑΒΌΓΘ 18 
ἴῃθῖο ᾿ἰτϊ ρα ὈΥ ἃ οοπδιἀογαθοη οὗ {π6 Ἰυαστηθηῦ οὗ (οᾶ, ἀηᾶ {μ6 
ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΒ οὗ τη8ηἘ ἀοΐηρθ. ΤῊΘ ἀοουβαίίοη ἴῃ αποβύϊομ 15 ραβθα ὁἢ 
ΤΊ616 ἰδοϊα θα ραΒΒαρ68. 

ἢ, Τὸ μὲ8 αἷδϑο Ὀθθῃ 8α14, πα ἃ οογίαϊη [αίδ! βὰ ΡΡΘΑΥΒ 1 {μ8 
ὙΤΙΓΟΥ Ἐ ΒΟΠΟπηθηΐβ τοϑρθοῦύίπρ' {Π6 σογογηγηθηὺ οὗ {π6 σου. ΤΥ ΘΥΥ͂ 
ἰμΐηρ; ἴῃ ῥγονϊἄάθησθ 15. δίθυμα!]ν Ἀπομδηρθαῦϊθ. ΤῊΙΒ σΊνθβ ΤΊ86 ἴο ἃ 
τηογὶ βοϑρί! οἴσω, θθοαβ6 τη8} 18 1Π84016 τ] ἢ 411 Π15 Θἤοσίβ ὕο δοθομ- 
ὈΠΒᾺ ταῦ ἢ6 δἰπβ δὖ Ηϑγθ δραῖῃ ἱπαϊ νι 8] ραββᾶρβ8 ΟὨΪΥ ἢδΥθ 
Ὀδθῃ Ἰοοϊκβᾶ αὖ, ἰο {π6 πορ]θοῦ οὐ οἴμοσβε ΑΧΚΑ11 {π6 ἔαίβιβηα ὑμαῦ 15 1Π- 
οὐ]οαϊοα 15 ἴῃ ΠΑΤΙΩΟΠΥ͂ ὙΠ {π6 ἰθποῦ οἵ ἰμ6 1016, νγθϊομ. ἰθρ 68 
ἐμπαῦ ταδὰ οδα ἀο ποίμιπρ οὗ πἰαβο ΤΠ βουοσοιρηίν οἵ (ἀοα ἀο68 
ποῦ ἀαβΌΓΟΥ ΤΟΒΡΟΠΒΙ ὈΠΙΥ ; 8Πα τηογ] τοί θα ΟΠ. 15 ΟἸΘΑΥΪΥ βού ουτἢ 
αὖ {86 επᾶ οὗ {π6 Ῥοοϊκ. ΤῊΙΒ 15 ἱποοπβιβιοηῦ σὰ ἢ {π6 ἔλοῦ οὗ Βορρ !ο8π). 

8, ϑοῖῃηθ ραββᾶρθβδ, π|κ6 111. 21., βᾶν θθθὴ {ποπρύ ὕο (τον ἀουθύ 
οἡ ᾿πτηου δ! ἰγ. ΤΉδῦ 15 ἰγὰθ, θθοδαβα 10 νγὰβ {Π6 τυϊο τ Β ἀθβῖρη (0 Ιθαν6 
{πὸ ροϊπῦ ἀου {] ἐπ ἐλ »γεβοπέ βέαφο 9 ἐδ αἰδοιιϑϑῖοθ. ΤῊ ὕτηθ μδα 
ποὺ {6 οοπι8 ἕο Ὀτϊπσίηρ' οὖ {π6 [1}] βοϊαὐϊοῃ οὗ {π6 Ῥγοῦ] θη, ὉΤῊ6 
ὙσΎ το Υ τηθαπῦ ἰοὸ ἀδρίοῦ [Π6 Ῥτόρτθαβ οὐ ἃ ρϑυρί 6χϑα βἰϑίθ οὗ τηϊπᾶ ; δπά 
ἐπογοίοσθ 16 ΘΙ Ρ]ΟΥΒ {Π18 ἰδηριαρο. ὙΠ6 αἰβουββίοη 88 511} δᾶ- 
γαποίησ, 44 ἐΐι6 οἷος6 Ὧ6 ἀββαυίβ ἢ18 6116} τὴ {π6 ἀοοίγπθ οἱὁὨἨ ἸΤΏΤΩΟΥ- 
(Α]1ὺ: Πόγθ ἃ Π|κθ ἀβηυτηδίίοη που] μᾶνα ἀϊβύασθοα {πμ6 ἀπ δὰ 

, 366. Ῥοβικία ἘδΌθαν, ἢ. 38. 6. 1. ΜΙιΙάγαβῃ ΟΟΒ 6}, ἢ 811. 6.1. Αγ ΙΕτα ΒΔΌθ8, 
δοοῖ, 28. ἢ 161. 6. 3. 8366 8180 ἃ οὐχίοιβ Ῥαβθ8 56 ΘΧΡΙΔΠΏΔΙΟΙΥ ΟΥ̓ Ρ4Π]Ἰδὐῖνο οὗ τ86 ΤΑΙ πη 16 
ΒΘΏΓΘΉΘΘΒ, ἴῃ Β. ἴϑδαδο ΑΥΔΔἢ, ρίγθη ΕΥ̓ Ῥιθδίοη ἴῃ ἢἷ5 ψουκ οὐ Εἰοο] οβἰδβίθβ, ῬΧΘΙΙ ΑΙ ΠΑΥΥ͂ 
ίβοοῦῦβθ, Ὁ. 18. δὲ βέφῃ. 

2 Οοπιηηρηΐ. ἴῃ Εςο]οβιαβί, χα]. 18. 
3 ΟΟΣΔΟΏΪΑΣ ΠΟΌΟΥ ἀ45 Βιοῖ ΚΟΒΟΙοίἢ, 1836. 4 ἘΠη]οἱΐ, Ρ. 421. εἕ δέφᾳ. Φ Ρ 



Οἡ ἐδ Βοοΐ 9} Εἰ οἴοδίαςἴο5. ἢ 788. 

᾿ ὀγοΥΪγ ργοσθᾶστο οὗ [15 ἀἰβοουγβα οὐ ἀἰβραίαίίου. ὙΥ 6 ἀο ποῦ ἄργθθ 
ἢ Ηρηρβίοηθογσ', ἴῃ ὑμιηιηρ ὑπαὺ [ῃ6 δοοιβαίίοῃ. ἴῃ απθϑίίοη 
Ῥγοοθοάβ οὰ ἃ πτόηρ ρτδιμτηδίϊοαὶ ρθυοθρίίοῃ : 88 1ἢ {πὸ Π (111. 21,} 
Βῃουϊα 6 τοπάογυθα 85 {μ6 αὐίϊοϊθ, δπα ουρμῦ ποὺ ἔο δ6 Θοπβιάογοα 
Ἰηϊοιτορεῖνο Α11 {16 ἀποϊθπὺ νϑυβίουβ, 1 Χ Χ,, γυϊραίο, ϑγχῖδο, 
Ομαϊάθα, Ασδθῖο, τηαῖκα 1 {88 Ἰηὐουτοραίϊγα : 80 ἀοθ8 [μας Π6Υ: Δ Πα 50 
τηοβὲ τϑοθηὺ οὔθ. θα Ηδηρβίθηθογρ' 58 γ8 ὑμαΐ {886 Π᾿ Δορογα!] Πρ; 
ἴο 18. Ραποίπαθιοη ““ οαπποὺ Ὧ6 [86 Ἰπίευτοραίίνθ αὐ πχαδὺ Ὧδ {16 
ΑΙ 1016, τὸ τοραγά {μ6 δῇηντηδίοη ἃ5 ἱποουσθοῖ, Ὀθοᾶθβα ἐπ6 Ἰϑίξοι 
βοιηθίϊηθθ 8 Κ68 ἃ ἀδρθβῃ δον 10, δπα ὑπαὺ ἀαρθβὴ μϑίηρ' Ἀ6γ6 80}Ρ- 
Ῥγθββοά ου δοοοππὺ οἵ {86 συϊίατα! [ὉΠ] οηρ, ὑπ βμοσῦ γ υγοὶ 18 
Ἰοηρ θη Θα, 

Τὸ 15 ὉπΠΘΟΘΘΒΑΙῪ ἴο Θηστηθύαίθ {π6 ὙΘΙΡῪ γΙΙΟ8 Δ Πα ΟΟΠΗ]οἰΙηρ᾽ 
νίθνβ ἡ οι μαᾶνα Ὀ6θη ρίνϑη οἵ [86 ρίδῃ ρυγβαθαᾶ Ὀγ [86 τυλῦοῦ οὗ [Π6 
Βοοῖς. Μεαμά]θββομηβ ἰθαυπίηρ πα ΔὈΠΙΥ ἢᾶνο [α1]16α ἰο μον {86 
[ΓῸ6 ΒΟΟΡ6 δηᾷ οὐ] 18 ; [ὉΥ ΒΘ ΘΥῪΒ ἴῃ {μἱπκίηρ' ὑπαῦ [Π6 ὕνγχο ῬὈγΊΠΟΙρΑὶ 
ἰορῖοϑ ἰγϑαϊβα οἵ τὸ {16 δυϊάθμποθβ φῇ ὑπὸ ἱπυπλοσίδ εν οὔ {86 500], πὰ 
[86 ἀυτγ οὗἉ ΘΠ υ Ἅ] 688 ἴῃ (818 18 τ ἃ οΘοηϊοπίθα δπ)ογτμθηΐ οἔ 10, 
Ῥ6β᾽ 469 ἃ γθοοϊ]Ἱθούζοη οὗ ἀπίϊοβ ἰο ἀοα ψο ν1}} Ὀτῖηρ' ὰ8 ἰο δοσοιηύ. 
ΒΘ η ΟΡ] ροα ὑο δἀτοῖῦ ὑμπαῦ ““ {[π6 ἀϊδβουββίομ οὐ {{688 ὑορίοβ 15 ᾿πίου- 
Βροιβϑᾶ τι σαυϊουβ τθοοιητα δ 018, γο]ρΊοιβ, ΡΟ Π108], δηα ἀο- 
ταρβίϊο, ἡ Β]οἢ σοτηθ ΠάΘΙ ΠΟ σθηοτα] ἀθποιηιπαίοη,᾽" 2 Π6 ΘΟ 65565 {Πδὺ 
δ 88 τα ἰβαρρυθμοπᾶρα [88 ἀμ υγ ἀπ οὐ)θοῦ οὗ {π6 σ 8016. Υοὐ Ῥτοβίοῃ 
[85 [Ὁ] ονγθα Ηΐπη 48. ἃ ἔα μα] ουἱάθ, δἀορίάπρ' κῖ5 νίονβ δῃηα σθοοτα- 
ταθῃίηρ' [Ποῖα ἰο {88 ΕἸ Πρ 15}. τοαᾶθυ. ὟΥ 118 βοιὴβ οου]α 5866 ΠῸ ὉΠ 
ΟΥ οἶδῃ ἴῃ 10, 8 Νδομίίραὶ, διβαά]ῖηα, Βομτηϊαῦ ; οἴμθιβ ἐμοιρῦ ὑπαΐ τ 
ὀοπίαϊηβ 8 ἀϊαίοσαο μούνγθθῃ ὑνγο ραγίϊθβ, 8η ᾿Ἰπαυϊ Σ᾽ δηα ὃ ἰβϑοῃοτ : 

διπα ἰγϊοα ὈΥ [818 ταθδπηβ ἰο ἱπίχοάποθ ἃ οοτίαῖπ ἀπιγ. ἘΠΟΒΒοσπῦ ἀπὰ 
ἃ ἴδ οὐβουβ δἀορίοα {18 14ο6ϑ. Τμ6 σοπίπβ οὗ Ενγαὶα ἢγθὺ ρθη ΤῸ 

Ροποίταθθ ὑπ6 οὈβουυ Υ οὗ [μ6 θΟΟΪΚ ἀπα ἴο βϑίβ] 18 ἃ οἱοβθ σομηθοίοι 

Ῥούνθοι [88 ἀϊθαγαπὶ ρατίβΌ Ῥογοθίνγιπρ 1085 υμούουϊοδὶ ἀπά αἰ] θοο ’ 
Ομαγδοίου, μ6 οπάθανουσοθᾶ, σὰ Ὀαῦ ραταὶ βιθοθβθ, (0 ἀπο] ἐπθ 

σϑποῖὶ ρδῃ, δπᾶ οοπβθουίίοι οὔ 14685., Γύ γγαβ τϑβθῦυϑα [Ὁ Ὑ ΔΙ ΒΙ Πρ οΓ 

το Θοιαρ δἰ συ μδὐ Εἰ γδ] (16 ο (118], ΌΥ Βμοσίηρ' [μ6 Ἰηύθτμα! ῬτΟρΎΘδ8 
οὗ {μ6 ργοροβθ ἐβοιιθ ἱπ {πΠ6 μᾶπάβ οἵ {π6 δαύβου, {π6 ο᾿] οί! οη8 
οἰαγίοα δηα ορνίαἰοα ἱπ ϑδο οὐ {86 ἴουγ αἰβοοῦτβοβ, δηα (86 Βεὐϊβἔδο- 

ἸΟΣΥ ΤΟΒαΪ]ὺ αὐτῖνοά αὐ, ΥΥ̓ΒΟΘΥΟΙ ταἰβίακοϑ {86 ρθηθγαὶ ΟὐΠ1π6 οὗ [86 

ῬοΟΚ, απ ἐπα ρταᾶπαὶ! ἀθνοϊοριηοπί οἵ (86 βιπααπχοπία! 146 ἀἸβοιββθα 

ἴῃ ἴΐ, ταυβὺ 6 ἴῃ {86 ἀδεῖς τοβρθοίϊπρ 115. πᾶύατθ δπα π86.. ὙΠΟΒΘ ὙΠῸ 

ἀϊβῃ ἰο 866 ἐπα ἀϊβογαπὶ {μθουῖθβ ψ ῖοθ Βᾶγθ Ὀθθη θηἰουίαϊ θα τθ- 

βρθοίζηρ' {π6 τιοίμοᾶ δηᾶ ἀοδίρῃ οὗὨ [μ6 ὙΤΟΥΪΚ ταυϑύ ἤῶνθ ὙΘΟΟΌΓΒΘ ἴο 

ἘΚ 6115 ἀπ ϑέυαιί.5 ΤΊιΘ ὁμαγδοίθι οὗ {μ6 “του 15 ἀπαϊοροαβ ὑο ὑπαὺ οἵ 

Ῥτονοεῦβ. [Γὺ Βοίοῃρϑ ἴῃ ρατύ ἰο {π6 ἀϊάδοίίο Ῥοϑίτυ οἵ ὑπ6 ἩΌτουβ; 
ΤΩΔΗΥ͂ ὈΪΙδοο5 μανὶπρ' ἃ φποπιοίοσίοαϊ οὐδ. Βαὺ {π6 ῬΙΓΟΥΘΙΌΒ 81Ὸ 4185- 

Ὁ Τὴ ΚΠίο᾿Β Ογοϊορερᾶϊα, αὐτί. ἘΠ ο] δἰ αβῦθϑ. ᾿ : 
2 ΠῊΒ ῬΟΟΚ οὗ βοϊοιποη οδ]]ϑᾶ Ἐοϊοβαβίθϑ, ὈΥ͂ Ῥγθβίοῃ, Ῥγ6]11Ὼ. αἰσϑοσ δῖοι, Ρ. 4. 
3 ἙΠη]οϊζαηρ,, γ0], γ. Ρ. 269. δέ 5θᾳ. 
4 16 ὈΙΟΒ οι, πι, 5. νγ. νο]. ἰν. ἢ. 194. 
5. Τὴ Ηβδνογηϊοκ᾽ ΕἸ η]οΙ . νο]. 11], Ὁ. 449. εἔ 8666. 
6. (ὐοχητηθηίατυ οἡ ΕἸΟΟ] δι αϑύθϑ, Γηϊτοαοίίοη, Ρ. 10. θέ δ64ῆ. 
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86 7Τηϊγροάμοίϊοῃ ἕο ἐδο ΟΙά Τεεέαηιοηΐξ, 

οοηποοίοα, βοη θη ϊοῦβ βαυ τη: Ὑ ΠΟΓΘαΒ ͵ὸ πᾶν πο ΓΘ ἃ ΡΒΠ]ΟΒορ  οΑΪ 
αἀἰδοοῦγβα, ΠοΥα ἰἀθ85 δηᾶ τραχίτηβ 816 πκοα [0 ὁπ6 8πο μου. ἴῃ ἃ 
Ῥορίϊοα! ἴοσα, ὙΤῃ8 ρῃοιηθβ δπα βοπίθημοθβ ἩΠΙΟὮ βίαπα τη [Π6 ὈΟΟΚ 
οὗ Ῥγοόνουῦβ ἴθ 8ῃ Ἰβοϊαίθα ροβιϊοι ἃ ἤθσο Ἰηὐθσσουθῃ στ {86 
{ῃγϑδᾶ οὗἩ {μ6 δυρυτηθηύ, 88 1Ὁ ἀθνθῖορβ 1086} ἀ]Α] οὐ Ιου. 

ΑἸτηοδὲ 811 ἐπ οἱάθυ ᾿πθυργθίοιβ βου θα {μ6 σοῖς ἰο Θοϊοιηοῃ. 
ΤῊΙΒ ἀῇοβα ἤτοι {86 αγουσμηβίδῃοο ὑμαὺ ΚΟ οί ἈΡΡΘδΓΒ Βρθδκῖηρ ἴῃ 
1μ86 Ῥούβοι οὗ {μ6 ψῖβα Κίηρ, ((. 12. 16., ἢ. 4. ὅχο., χῖῖ, 9, 9.) Ὑοῦ 
ΒοΟΪοιλοπ 18 ποὺ Ὠδπγρα ἃ5 (06 ΔυΐθοΥ οἰ μοὺ ἴπ {μ6 1ηβουιρίοη οὐ {86 
Ῥοάγ οὗ [π6 νοῖκ. ΤῈ ἢχβῦ σγ8οὸ οδ]]θα τὰ ααρβίύϊομ [μ6 ϑοϊοιηομπο 
οὐἱρῖπ οὗ (μ6 ψοῦΐς τγὰβ {86 βαρδοῖουβ τοί, ψμοπὰ τηοϑύ γθοθηῦ 
οΥἸ0168 1ῃ 0818 τϑβρθοῦ [010 . ΤἬΆΘΓΘ ἃγ6 ΘΟΠΟΙ ΒΥ 8 ὙΘΆΒΟΠΒ ἴοΥ ἀθην- 
ἴηρ' ὑπαῦ {π6 βοη οἵ Π)ανι στούβ 10. 

1. Τὴ νυϊίου βαραγαίθβ ἈἸτη561} ἔτοτὰ ἰκῖηρ" ϑοοτο ἴῃ 1. 12., ΒΘΥΘ 
6 γϑργθβαπίβ Κομοίθίῃ δ8 βαυῖπρ, “1 σψ͵8 Κιηρ οὐϑῖ [βγ86] ἴῃ  ὁγὰ- 
ΒΔ] 6.7 ΥΥ̓Βοίμοσ {818 ἰαπρααρο Ὀ6 ΘΧρ]αιποα οα {π6 Βαρροβιίίοι {παῖ 
{Π6 ὙΥΙΘΙ Βοιλθ πλ68 ἔογροίβ 815 βοίδοπ, οὐ ὑμαὖὺ 10 νγὰβ ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ 
ῬΘηπθά, 15 ππϊπηροτίαηί. 186 ραϑὺ ἔθηβθ ἐσαβ Ἰηβίθδα οὗ {μ6 ῥγϑβϑῃηῦ, 
Δα (μ6 δἀάιίοπ ἐπ υογιιδαίδηι Ῥοϊπῦ ο ἃ {πὴ ἴδοι ϑοϊοιηοι, ΤΠ 6 
{Π6 Κιίηρβ οὗἩ {μ6 Ἰβγβϑὶιθβ μα δηοίμοι. τουδὶ γοβϑιάθποθ, ἴῃ ϑΔΙΔΤΊ8, 
ΤῊΘ ΔΉΒΎΟΥ οὗ Ηο]άθη ἀπᾷ Ῥσγαϑβίοῃ ἰο (818 ἀγρυταθηῦ 15 80 θεὶς {πϑὖ 
ψ6 παρᾶ πού οἵα 1.1} Ββοδαβο ΠανἹα τοῖρηθα Ὀοίῃ τη Ἡθύτοη δηᾶ 
[ΘΓ 54] 6, πα ΟΪοσλομ ΟἸΪΥ ἴῃ (8 Ἰαύίον οἷὐγ, 1ῦ 18 δββαυίβαᾷ ὑπδῦ 
1μ6 ΡὈΙδοθ οὗ τϑϑιάθμοθ 15 τηϑπίϊοηθα, Τύ 15 αἰβὸ δ]]δρϑά θγ Ηο]άθῃ, {μα 
ΘΟΪΟΙΊΟΙ ΤΩΔῪ 8.8 076] 6041] ἰπη561} Κίηρ' οὐδοῦ [βΥ86], ἃ5 δῦ ὑμπ6 θθρί πηϊηρ' 
οἵ Ῥχονοῦθβ, 1 ο ἢ ἃγὸ μἰβ σοῦ. Βυΐ 186 Ῥοοκ οὗ ῬΙγονο5 1 105. 
ΡΓδβθηῦ ἔοστα, δῃα {π6 δχργθββίοῃβ δ΄ {πΠ6 δοϊωσηθηοθιηθηῦ γΘβρθοίηρ' 
ϑοϊοιηοη, ἀἸἃ πού ργοοθϑα ἔγοταῃ {Π6 Κιπρ' Ὠϊτη861, 

2. αχίουβ οἰγουμηβίδποοβ αὐξογοα ὈΥ {Π6 Βρϑδῖζοῦ ὧο πού βυϊῦ Κιηρ 
ΘΟΪΟΊΟΙ ; ΟΥὁἁ 86 Δ ρρτορταίθ τὰ Ἠ18 πλοῦ. Ηδ οοταρίαϊηβ Ὀἰ ίουν 

"Οὗ Ορρυβββίοῃ, οἵ 7π61014] τη} αϑίϊοα, οὗἉ [η6 οἰ θυδίοη οἵ [0018 ἀπά βίανϑβ 
ἰο ΒΙΡῊ οἴοοβ, ὅο., στ ῖο δοϊοιαοη σγουα ποὺ πᾶν ἄοπθ, πη]688 ἢ6 
τηθδηὺ ἰο τεῖῦθ ἃ βαῦγα ΠΡΟῚ ἰπιβ6} ἢ, Βα βιάθβ, (Π6 τΥΙΟΙ 5608 (.. 16.) 
“Το, 1 δὰ οομθ ο ργοδύ δϑίαϊθ, ἀπὰ ἤν σοίζθῃ τλοσθ τ ]βάοσῃ πδῃ 
81} {ποθ νυ {μ8ὺ ᾶγα Ῥθθη Ὀθίοτθ τὴ ἴῃ «θυ βϑίθι ; γϑᾶ, ΤΥ Βοατὺ ἢδα 
σγοδαῦ Θχρϑυίθῃοα οὗ ψιβάοια δηα Κποπ]θαᾶρα : ἢ Ὑ ΒΙΟΝ 18 ἹΠΟοΙΡ ΘΠ η- 
Β1016 ἴῃ {88 11ρ05 οὗ δοϊοσαομ Βἰπλ861, θαὺ βυϊίθ 16 ὕο ἴτα ἴῃ {886 ταου 
οἵ ἃ ἰαΐοσ τυϊῖΐοσ. [Ι͂ὼ. Π|κ ταϑηποῖ, (.6 δυῦΠοΟΥ ΒΑΥ85 ΟΥ̓ 18 ΒΟΟΘΒΒΟΥ 
(!. 12. 19.), ““ΕῸΣ νι μαῦ οδῃ {Π6 Ἰχδη ἀο {πᾶ οοταϑίι αἴδον {μ6 Κιηρ ὃ 
Θυθῃ ἰμαὺ σΏΙΟΒ Βαϊ θθθη γον ἄομθ. Υἵϑα, 1 μαίθα 4}1 τὰν 
Ἰαρουν ψ ΒΙΟΒ 1 Πα ἰακοὴ ἀηᾶοὺ {π6 βὰπ:; Ὀδοδιβο 1 βου] ᾿ἰϑᾶν 10 
πηίο ὉπΠ6 τδῃ {παὺ 8841] Ὀ6 ἴδον τθ. “πᾶ τοῖο ἀποισοίῇ τυλείδον' ἢ 
δλαϊϊ ὃ6 α ιυἴδ6 ῃιαλὶ οΥ α [οο39 Ὑοὺ 51}8}} ἢ6 Βᾶνθ σα οὐδ 8]] ΤΩ 
Ἰαῦουν ψμογοὶη 1 ἤᾶγα Ἰδρουτοῦᾶ," ὅζο. ὅζο. [ἴῃ Π|κ6 τδηπου ν. 7. σου 
Ὀ6 ἃ Βα οἢ [818 ΟὟ τοῖσι. [Ι͂ἢ υ11}. 8. Ἀπ] 64 οροαΐθποθ ἴο ἃ 
Κιηρ 15. Θῃ)οϊηθα, ουθη ἴῃ τοίου ο 8ῃ 60}} οοιησηδπα. [ἢ ΤΟΡΙΥ͂ 
ἴο ἢ686 οοῃϑιουδίοηβ, ΗΟ] θη 1 ΟΤΊῺΒ ὰ5 {πα “ΚΠ 6 Ὑ {86 86 121}}185- 

1 Αἰὐἰοταρὶ ἰο ΠΠπβίταίθ (μ6 Βοοκ οὗ Εἰςο]οδἰαβίοβ, Ῥυδ πιϊπατν Π᾿ββοσίδιοη, ρ. ΧΥ]].; δπᾶ 
Ῥγεβίοῃ Β “ ΤῊ Ηρρτονν Ταχὺ δηᾶ ἃ 1 δἰΐη Ὑ οβίοη οὗ [86 ΒΟΟΚ οὗ ϑοϊοσζωοῃ, ο811ςἃ Ἐπ 616. 
8:4 85:68, δὸς," ῬΥΘΙΙΎΙΠΑΤῪ ΠΊΒΟΟΊΓΒΘ, ᾿. 6. 
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ἐταϊΐζοι οὗ ϑοίομιοπ ἐμ στοαὺ δῃᾷὰ ρονγου ἃ] σσοσο ἀουθί]688 αὐ ἔλπιθ8 
ὑγταπηῖοα!, Τα ἄσοϑ γεγο οὔθ Ῥαγηδ], ἃ πα τη Ὑγ 6.6 Βοπηθίπηθβ ρσθ- 
ξοιτϑᾶ ἰο οδίοεβ ἴῸΓ ὑβῖο ΠῚ πγοῦθ ποῖίμον δύίοα ὯΥ {θῖν ἰα] οηῖβ 
ποχ {πεῖν νἱσίαθθ, ΤΆρβο 60115, σσιο {π6 τηοϑὺ οοπβυτητηδίθ ]Βάοσῃ 
οαμποῦ οπ γον ργουθηῦ, [86 Κίηρ ΒΙΤΩΒ61} ταῖσῦ Ἰδηηθηΐ, 5. γ78]] ἃ8 
ΔΗΥ͂ οὗ Ηἷβ βυ]οοίβ, πιυποαῦ Ὀοϊπρ' Β6Π οοπάθιμπϑα," Ηον {μ86 τυῖΐοσ 
οϑτὰθ ἰο ΚΗΟΝ 811 {μ18, 86 ἄοθβ ποὺ 1πΐοστη 8. [Γύ 18 ΡύγοΙΥ ᾿ππδρὶ- 
ὨΔΙΎ. [ἴῃ {1 ΤηϑΏ 6. βοῖαθ οἵ [8 ραββᾶρϑδ 816 ΘΧρ δι πθα αυσαΥ ὈΥ 
Ῥχοβίοῃ, αἰἴοσ Μϑμα] ββομη, 50 ἃ8 ὅο 6 πιηβαϊα}]6 0 ἰπρ' Θο]οσλοη, 
Βαύ (86 παύαταϊὶ Β6η86 15 τοϊαοίαπύ ἴο σὶνθ νὰν. 

8. ΤῆΘ βἰγσοηροϑὺ δυριταθηΐ ρϑῖηβὺ {πΠ6 φα  ΠΟΥΒὮΙΡ ΟΥ̓ ΘΟΪΟΠΊΟΙ 18 
{π6 ομαγϑοίον οὗ {π6 ἰδῆραδρθ, ὑ ΒΊΟΝ 15 οὗ ἃ ἰαΐβ δοιρίοσίοθ. Ατδ- 
ΤηξΘΔᾺ ὙγΟΣΩ͂Β Δηα [ΟΥΤῺΒ 5πονν ΟἰοαΥν ὑμδὲ 10 θοΙοηρβ ἰο {86 ροβίτ-6 Χ1 8 
Ρουϊοᾶ, ῬΒΠΟΒΟΡΙῖΘαΙ ΘΧΡΥ ΒΒ η8 δἷβο οὐ Ἰἰαΐβ οὐἹἱρῖπ ἃχθ ῬΘΟΌΪΙΑΣ 
ἰο {86 Ὀοοῖκ. Οἱ Ἰαΐον. Ομβαϊ ἀδϊβυαβ τὰν 6 βρϑοιῆθά ἦδις, ΤΙ, νὶ. 6. ; 
νὴ}, ἐο ἐγογιδῖο, χὶϊ. 3.; [10], ἐΐηιθ, 1. 1.; ΦΞΒ, ἐο ὅθ υγίμηαίο οΥ 
παρρῳ, χ. 10., χὶ. 6.; Π) 9, α ργουΐποο, 11. 8.. ν. 7.; ὨΣΠΒ, α 
δον, 1. 11.; ὝΦΖΒ, ἐπέογργοίαζίοη, Υἱιι. 1. : ον, ἐο τιῖο, ἢ, 19. ἔχο. : 
ἡοοψ, γμἶ6γ,, Ὑ11. 4. 8. ; ἸΙ, ἐο δὲ εἰγαϊσἠέ, ἰ. 1ὅ., νι. 18. ζο. ; 5’ἢὉῬΕ, 
ηυϊφμέν, γὶ. 10.; ἼΞ3, ἴοπσ αφο, 1. 10., 111. 1δ., νἱ. 10. ὅχο.; ὅτ Π|5, ἐλαέ τολίοῆ, 

1, 9., 1, 1δ. ὅτα. ; 5Ω5, 6686, ζαϊϊ, χιι. 8, : [ν, ἐλίῃφ, πιαΐξέογ, τ. 26., 
Ὁ ΓΞ, 8οη 0} ποῦϊο5, χ. 17.: ὙΠ, τοϊέποιιέ, Ἢ. 25. ; ἥκρρ, ρφγοφηπαλιξ, ΧἸ. 
ὅ. ῬΒΠοΒορ θα Θχρυθββίομβ ἀγθ ΒΟἢ ἃ8 ἐδ), ἔλθ δοίη οὐ παΐμ7 οἵ ἃ, 
ταΐηρ, ἰ1, 21., ν111. 14. ὅχο. ; ἃ παγθοΥ οἵ δρβυψδοῦ ΤΌΣ ἃ Β ΠΡΌ, (οοῖ- 
ἐδῃη6855, Χ. 18.:; πῆς, 7οϊίν, ι. 11., ἃ. 8. ὅτο. ; ΠλΠΝ, ψχομέδι, πὶ. 10. ; 
γῦρον, οἰοίπ ιμζηο88, χα. 18. ἦγ", σοοά,1, 8.., 1. 11. ὅχο, ; 21, φοοά, νἹ[[, 

19.15.0} Ρ᾿Π, {86 1οΐ οἵ ταδπ τὰ 116, τ. 10., 11, 22, ὅτο.; 3, σϑαβογι, 
μηαογδίαπαϊηφ, νἱϊ. 26. ὅτο.; ΤΑΝ, ρεγβιίέ, 1. 14., ἃ. 11. ὅσ, ; ν, τΠ 6 
ΒΏχη6 88 ἰαβύ, 11. 22.2 ΤῊΘ ΘΧΘΙΏΡΙ6Β ΠΟΤῚ ΟἼΥΘΗ ΔΓΘ ΩΡΟΙΥΙΟᾺΒ ἴο [86 
ΒΙ Πρ; ργοοθββ Τῇ 10} Ἡ οΥΖίο]α 5. μδΒ Δρρ)164 ἴο πο 6} 115ὺ, ΟΥ̓ Ταθδπβ 
Οὗ ψ ΒΟ 6 πᾶ πὸ τηοσο ὑῃ8η δούνθθη δἰθνθῃ δηα Πίξθθῃ ψομῦ 
Ἡεὔτγειυ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ δα ΘΟὨΒίχ 008; δηα Ὀϑύνγθθῃ οἰσοῦ δπᾶ ἰθη 
ΟΒαϊδαίβυαβ. ΤῊΒ σου ἰβ ἰοὺ ἔθν. Εὔα ]α, πὸ τηθδῃ Ἰπᾶσο, 
αϑβοσίβ ὑμαῦ 86 ΗΘΌΓΘΥ 15 50 ΒΙΓΟΠΡῚΥ ροηρίγαίθα τι Αγδηλθθδῃ 
{παῦ ποὺ ΟΠΪΥ βἰηρὶα οὔὔθη-υθουσυϊηρ ΥΟΣ5. ἃγΘ ΘΟ ΤΟΙ Αὐσδτηϑϑῃ, Ὀὰύ 
{88 ἔογοῖσπι ᾿ηἤπθησθ 18 ᾿πβαβοα ἰηΐο {86 Πηθϑὺ νϑῖπβ οὗ {Π6 Ἰαπρθδρθ." 
ἩρΥθ τὸ ἃ16 βυγρυῖβοά ἰοὸ πᾷ Ῥυεβίοι. δβηγτοῖηρ ὑμαὺ {μ6 ““ ΟΒΆ]- 
ἄθ6, Αγβδϑίο, διὰ Ἡθῦγον, Βανὶηρ' 811 οιηδηαίθα ἔγοσα ὑΠ6 β8πη6 ΒΟ.ΤΟΘ, 
10 15 τη ΒΘ. τα ροββῖθ]6. 0 Ῥγοποῦμοθ τι οογίαϊΐγ, οα ἃ ψοτα 
ΟὐσαΙτηρ' ἴῃ 50 ΘΟΠ ΘΒΒΘαΪν δῃ ἀποϊθηὺ (2) ῬΟΟΙΚ ἃ5 ΕΟ] ββἰαβίθϑ, {πα 
τὸ Ῥοϊοηρβ ἴο οἰζμον οὗἨ [1 ὕνχο ἔοσγαθυ ἂμ ποῦ ἰο {88 Ἰαζθυ, Ὀθοδαβθ 
{μ6 ἔδυίμου γα ἔγαοθ [8656 ἀϊαθοῖβ βϑοῖκ, {μ6 ργθαῖβῃ Ὑ1} Ὀδ {Π61Ὁ 
ΒΙΠ]] αν : ΘΒ Θυθῃ ΒΌρροβίῃηρ' βοὴ οὗ {μη6 ψογάβ ο μ6 ἔογϑῖσῃ ὅπα 
Ατϑχηβῖο, Θοϊοσθοι ΤΩΔΥ͂ ΘΕΒΠΥ μαγα δοαυϊγϑα ὑμθῖὰ ὑμβγουρ ΒΒ Θοη- 
βίῃ ᾿πίογοοῦγβα λ0ἢ (86 ποσῃ ουγίηρσ πδίϊοηβ, οὐ ἔγομα 815 [ΟΥΘΙρ ἢ 
Ὑγῖναθ, ΘΒΡΘΟΙΔΥ 848. (18 Ὀοοὶς τγὰθ υϊ θη Ἰαΐθ ἴῃ 116, δθσῃ 
ἔβϑῦ]6 αἀτραμπιθηίδίοι 18 ππυγΟΥὮΥ οὗἩ 5ο ροοᾶ ἃ ἩΘΌΓΟΥ Βομ οἶδ γ. 

1 Αὐοτρί, ἄς. ΡΡ. χν. χυϊ. 2. ὅ6 ΙΚη068}, τ. 5. γγ. Ῥ- 70, 
3 ΚοΒΟΙοΓ πορθογβοίζῃ ππᾷ οὐἹδουζοσί, 1838. 1 Ὅϊ6 ὈΙΟ ΙοΥ, πὰ, 8, γγ, γ0], 17. ἢ. 178. 
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ὙΥμαΐ βοῦγοβ ἰο οοπῆττα ἐμ6 ᾿ἱπέρσοποθ τ Β1 ἢ ὁΠ6 τηβὲ ἄγαν ἔγοηι 
[16 Ἰαπρταρσθ ἃ8 ἴο 15 ἰαίθηθβθβϑ 18 ἃ Θοιῃρδυίβοη τ] {Παὐ οὗ Ῥγονουθ8 
ΨΉΙΟΝ 1 βυυΚιηρῖν ἀϊοτοπί, ΤῊ ὁπ ὈΘΙοπρΒ ἰοὸ {π6 ἢγϑὺ ρουϊἹοᾶ οὗ 
1μ6 Ἰαπσαάᾶρθ, ΜΉΘ 1 γγᾺ8 ῬΌΓΘ:; 186 οἴμου, σψθα 1 ἀοσοηογαίθα ἀπά 
Ὀοοαπιθ ΟΠ] αἰδίηρσ, Απά {86 ο[488 οὗ βυλ]θοΐβ ὑο 1 οι οί ὈοΙοηρ; 
ἅ16 ποῦ 80 ἀΐνεσβθ 48 ἰο δοοοιῃῦὺ [ῸΥ {818 αἰ ργοποο οὗ ἀϊοῦοη. Βοίῇῃ 
Ῥοίοπρ' ἰο {π6 βᾶπιθ οἷβββ, ἐδ6 ἀϊάαοίίο. Ἡδθθοθ ῬΊθβίομπ᾽ Β Ἀββθυθοη, 
«ς [ῃκ΄ {π6 ἀἸβγομοα οὐ βύγ]6 τᾶν 6 {ΠῚ δοοουπίθα ἴον ΡΥ (86 Ἅ1- 
ἐογοπῦ πδίατο οὐ {86 βυ]θοίβ,) βῃου]α Ὧδ πιοῦ στ ἃ ἀϊγρθοῦ πϑρϑῦνθ. 
6 τὸ ἀνα οὗ (δα δοί, (μαῦ ἐμοῦ ἅτ ἃ [6 07 ὑθύμαβ σοάτηομ ἰο 

6 Ῥγονουθβ ἀμᾶ Εοοδιαβίθβι Βαΐύ {8686 ἃ1.6. σθβο γα ]6 τηΐο {86 
βίπαν οὔ ἐμ υυϊηρβ οὐ βοϊοτμομ δηα οἵ {πΠ6 οἷα Η ΘΌΥΘΥ σπου ]ορΥ. 
Νο τγεῖρμύ Ὀοοπρϑ ἕο {μ6πὶ 85 ἰβοϊαίβα ἰθυτηβ, γ6η βοῦ ουϑῦ ἀρδϊηϑῦ 
{86 σβποτα! οο]οατγίπρ' οὗ [π6 Βύ.]6 ἴῃ ἘΠοο] οβιαβῦθβ, υῃ]οῖ 18 ἀπἀου Ὀ Θά] Ὺ 
ΟΠΒαϊ αϊβίηρ. Ηΐδποθ {86 οοτηροβιίίοῃ οἵ {86 ῬΟΟΚ Ῥβίοῃρβ ἰο δῃ ὑπ- 
Κπονγα δυΐμου Πἰνίπρ' δἰου {μ6 6ὁχ]θ. ὙΒΘη Β6 ᾿πἰσοάμποθβ ΘΟΪΟΔΟΙ 
ἃ5 Βρθακίηρ',, μα δάορίβ ὃ ΒαΓΠ21655 ἔτ πὶ, νγιπουύ ᾿πίθπατηρ' ᾽ο ργοάοθ ἃ 
ΒΙΡΡΟΒΙΙΠ]ΟῸΒ γοϊααθ. ΑΑ8 Βοϊομιοπ μα {μ6 Βὶσμοδῦ τϑραΐδίοι ἔρον 
τιβάοιῃ, ῃ6 Δρρβατϑᾶ {π6 Εὐθὺ ρϑύβοι [ο 6 ἰβίκθῃ 88 [86 (ἸΒΟΟΌΥΒΘΥ 
ΟἹ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΤΟρΡΙ05. ὙΠαὺ μ6 15 ποὺ ἱπίτοἀπορα ἴῃ ἢ15 Ἰπαϊ νι πα] 
οαρϑοῖῦγ, [ὉΠΠῸ 8 ἔτοιη {π6 πᾶπὶθ Κολοίοίθ. ἘΔ 18 ἐπ σϑργοβθῃία- 
να οὐ σιβάοταῃ ; δπᾷ Ὀοβίεβ 6 μδᾷ ραββθά {πγουρη ἃ νϑιθα [16 
ὙΠΘΓΘ Β6 Βαᾶ τῆϑην Ορρου αἰ [165 οὐὗἨ δχρουϊθποίηρ {86 νην οἵ 8} 
φασμ]ν {πηρθ. Α,8 Βρθθοίδβ ἅγθ ραΐ πο {86 τηουίμβ οὗ «00 ἃπά ΙΒ 
ἐυϊϑπβ ; 80 Βοῦθ ϑοϊοιθοῃ 88 Κομοίθί 1β ᾿ηἰγοαπορα 85 {86 Βρθδῖκου. 

Τῇ δὴν {πϊπρ' τοῦθ πδηπρ' ὅο Βῃον {π6 ον πίΥ οἵ {Π6 οοποίαβιοη 
ἀοάπορα ἔρομλ 811 {π6 Ῥβεποηλθπα βρθοιῆθα, βϑρϑοία! ν όσα {86 ομα- 
ταοίο οὗ ἐμ6 Ιδηριαρθ, 1 βμου]ὰ τϑίϑυ [0 {ΠῸ πλᾶπποῦ ἴῃ ΜΏΙΟΝ 
ἩοΙάἄδθη ἐτγῖθϑ ἰο τηϑοὺ μθ. Ηδ δύβϑῃ ρΌΘΒ 80 [δ 88 0 απθϑίοῃ {Π6 
οχἰβίθποα οὐ Ομαϊάαϊο Ὄχργθββίοῃβ ἴῃ π6 Ὀοο]. “ΑἸ ΠΟΌΡΉ ἃ ἴδ 
ὙγΟΓβ 864 Ὀγ {μ6 δαίμοῦ οἵ {μ6 ἘΠοοΙ ϑϑίαβύββ ΟΟΟ ΠΟΥΤΠΘΓΘ 6186 
δχοορύ ἴῃ {μ6 Οδμαϊᾶθθ ρατὺ οἵ [δῃ16] δπα ἴθ {μ6 Τλυριταβ, ΠῸΠ6 
᾿ῶνα θη ρτοάιοθα ἴῃ ἔοστα ἀπα ᾿πῆθούϊοπ μπεχιυοσαϊμ ΟἸΒΑΙ  αἱο: 
ἀπ [Ὸ δῃν ῖπρ' {παὺ ΔΡΡΘΔΥΒ ἴο {μ6 οοηίγαγγ, ὑΠ6Ὺ τπιᾶὺ Πᾶνα Ὀ66Ὲ 
Ρατα Προς σογᾶβ, 1 τη] 18. ΟἸτου]αϊοη νυ 8116 ὑμαῦ Ἰαπρθαρθ οοπ- 
ἰἰηπμοα ἰο 6 νϑυπδοῦ]αγ. Δραὶῃ ““ ΟΠ] ἀδίβιηβ ἴῃ ἔδοῦ ΒΌΡΡΙΥ πὸ 
ΒΌΧΟ οὐ ουῖοη ἰο ἀθίθυμηθ {Ππ6 ἰαΐθ οτἱσὶη οὗ ἃ ὑσουῖς ἴῃ τ ΠΙΟἢ {Π6Ὺ 
ἀτ απ ; 10. Ηοῦτον, ὅγγιαο, ΟΒμαίάθο, δα Αὐάθιο, πανϊηρ᾽ οτηδ- 
παίθα ἔχοιμ Ομ6. ΘΟΠΙΏΟΏ ΒΟΌΓΟΘ, {λ6 ΠΙρΡΉΘΡ τ)7ἷὸῪὸ ϑΔϑοθῃα {6 ουθαΐου 
ἍΨ11 μ6 {π6 σϑβϑῃ]δηοθ. ΤῊ 185 Θχ δου ΠΤῪ Ἰορσὶο, τυ πιοῇ ταῦ 
ΡῈ βαΐοιὶν [οἷ ὕο ἀούθυμαϊπβ 18 οὐ σγουίῃ. 
Υγ 6 ἰχαβύ ἐμαῦ πὸ ὁη6 071} 6 ἰδηηρίθα, 1π ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οἵ ἐδ Ἴ1676 

γιοάδ ἴῃ ὙΓΠΙΟῊ ἐπα τυῖοσ οὗἨ ᾿ποο] ϑιαδύθβ βοίβ [Οὐ 15 σου Κ, [ο 1Π.- 
ἄυϊσα ἴῃ {π6 1Π|ΌΘΓΑΙ ἰαηρααρα οὐὁἨ ὀθηβασο ἀρϑϊηβῦ 811 βοιιπα ΟΥἹ 6108, 
ὙΠῸ ὍΡΟΙ {μ6 σγουπά οὗἉ βαΐβ. δυιάθηοθ, ἀθπυ {π6 ϑοϊοιμοηῖο δαύῃοτ- 
Βῃ1ρ. “1 που]Ἱὰ ΡῈ 1η]πα!ϊοίοιβ," βαγβ ΗΠ θη, “1ὸ που] 6 ἀδῃ- 
σογοῦβ, 1Ἢ μου] 6 ἱστο!]ριουβ ἰοὸ ἀσβοσῦ {815 Θοτηδιηθα ἰθβιϊ ΠΟΥ͂ 
[{παὉ οϊομιοη πτοίθ {86 σου] ἴον Ὀο]α ἀββϑυθοη δπα ᾿πσΘη]Ο15 Θ0Π- 
Ἰθοίατο. 2 ΤῈ Βοίϊζοη ὈΥ͂ ψΒΙΟΒ Θοϊοιηομ, ἀπᾶον ἐπ {1116 ἸΚοΠ 6] 6 (ἢ, 

1 ῬΙΘΙ ΤΙ ΠΘΤῪ Π᾿ββογίδίοι,, ΡΡ. Σ]. ΧΙΪ. 2 1014. Ρ. Χχν. 
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18 Ἰηὐτοάδυσθα ἃ5 βρθακίῃρ' 18 δῃ. ἱπποοθηῦ ὁπμθ. (ὐδγυίδιηϊν 10 γγὰβ πού 
τηθϑηὺ ἰο ἀθοοῖνθ ΠΥ 086; Ὁ ὑπμ8 ραβϑὺ {θη88 18 τι586, “1 τσας Κῖηρ, 
ἰὼ ΜΒΙΟΝ 15 δἀάρα ““οὐοῦ [5786] 1η ἐΓ υΌΒΔ] ο χὰ ; ̓ 8116 αὖ {86 οἷοβα 
(τι. 9, 10.)., [6 Εγϑὺ ρϑύβοῃ 15 ἰδ] δβϑιθ 01 ἐφ ἐλίγα, ΤΊ6 ἀγϑββ 
ΟΥ Θοβύπταρ ἴῃ ὙΓΒΙΟΩ. {86 1645 οὗὁ 7068 πο ὙΤΙΘΥ ἃγ6 οομγογυϑᾶ 
15. ἐδ ΒΡ Υ ὗ. 

ΑΚ ἰο ἐμὰ ἀαία οὐ {86 ῬοΟΙ,, 10 15 ἀΠΠοα] ἰο βου ἢ. Τῆοθα 8 
ῖπκ χὰ Ἡδηρβίθηροσρ ὑμαῦὺ {Π6 απο τγᾶβ οομηρίοίβα ἴῃ {86 {16 
οἵ ἘΖζγα δῃα Νρβμθιηϊαῇ τηδὶ ἴδῃ ΟἵἨ Ὡθοθββιύν, ἰδαὺ Ἐιροἰϑιαβύθβ αἸα 
ποὺ οὔἱριπαίθ ἰαίθε ὑπδπ ἐπα. Βαὺ {π6 ορίπῖοι ἴῃ απδϑίϊομ 15 ὑπ- 
ἀουθύραϊν ἱποογγθοῦ; 88. 761} ἃ8 ἐπα οὐὁἨ «οβϑρῇπβ, ο βθϑιηβ ἰο Ηχ 
6 ἤπαὶ βου ]ουηθηῦ οὗ {886 οᾶπομ 1π {πΠ6 τοῖρῃ οὗ Ασὐίαχθυχθθ. [ἢ 
ἀρίθυμηϊηρ {π6 ἃρα οὗ ὑπὸ Ὀοοϊκ, ποιῦμου Ὠγρούμοβιβ τοβρθούϊπρ' [86 
οϑποι Βπου!α ᾿πθπθηοθ οὐν ἀθοίβίοῃ, ΒΡ ον 5 θοῦ ἃ. 6 ἀπίθμδὈ]ο. 
ΤῊ οοπίθηίθ, 88 ν76}1 ἃΒ {π6 ἀΙοίίομ, ροϊπῦ ο ἃ ρουϊοα βαρβθααθηῦ 

ἴο {π6 6χ1]6. ΤΉΘΥ οἷν ἃ ρ]ΟΟσΩΥ νἹ 6 οἵ {π6 νου, ΤῊ ρἈ]ΟΒΟΡΩΥ 
οὗ 1186 ῥγοβοηΐθα 15 ἀδυῦῖσ, [Ὁ σγου]α βθοιὰ ὑπαῦ ὑπΠ6 Ῥθορὶθ ψθ18 ορ- 
ῬΥΘΟΒΒοα Ὀγ Ὠραίμθη τηᾶρὶδίσαϊθβ, ΤΏΉΘΥ βυβογοα 1} βίο 6 ἃ πα ν]ο]θηο6. 
ΤΟΥ δ]0 {μ6 βϑυθυιυ οὗ ἃγΟΙΓΓΑΤῪ σονουπιηθαί, Τυτϑημηῖο8} τυ] 6 85 
Ὑ͵6Υ6 ΘΙ ο] οηθα ἰο οΘομθππι6 {ΠῸ601’ ἀοΙηρΒ, θθοδαβθθ ρα πΙβῃμηθηΐ τγαϑ 
Ρτγοἰγαοίρα. (νι. 11.) 5΄ανθβ Το 6 Βυ θη] Υ ῥχοχαοίθα ἴο {86 μρμοδύὺ 
οἴο68. (σ. 6, 7.) Τῇ ρονθυῃουβ ὙΧ616 ΒΘηΒ. ΔΙ, ΔΥΔΙΊΟΙΟΌΒ, ᾿ΠΟΔΡΔΌ]6, 
δ. ᾿παἀοϊοηῦ ταϑη. (Χ. 1 --- 19.) ὙΒοηα τὸ δα ἰο {818 {μαὖ Ἰἀο]αίνν 
15. ΠΘΥ͂ΘΙ Δ] ἀρᾷ ἰο: Ὀὰὺ {παῦ {16 Ῥ60016 σού ουνναγα!ν ἀδνοίβα ἰο 
μόνῃ ἃπα αὐϊμομθα ἰο {πὸ ἰθιὰρ]6 ὑγουβρ (γ. 1---7.); γχ {μ1η]ς 
οἵ {86 Ἰαύογ ρουϊοα οὗ {π6 Ῥογβίδῃ ρονθυηγηθηῦ ἴῃ ῬΑ] βίη 6, ὙΒΊΘῊ 
ῬγΟρΔΌΪν Ὀθοδαθ βυθοῦ δηῃά οὐϊοὰβ αὖ {πῃ6 ἰαβϑί. Νοὐνηῃηβίδπαιηρ: 
186 οχίθγμαὶ ὑΟΒΏΙΡ οἵ {86 Τωογᾶ, {μ6 ῬΘΟΡ]6 Δρρϑαῦ ποῦ ἰοὸ μᾶνθ 
Ὀθθη ρίοιιβι [μηβίραα οὗ Ππαϊηρ {π6 οαπβθ οἵ {ποὶν ουὐνγαγά δηα οοπῃ- 
ἰϊηπθα τηϊϑέου 685 1η. ὑπ ΙΏΒ6ΙΥ68 --- [Π6 1 πηρθηϊΐθηοθ δηα πη} 6116 ---- 
ἜΠΘΥ 6 γ6 ἐοιηρίθα ἴο ᾿παπ]ρ 1ῃ ΒΟΙΤΟΥ [ἃ] οοταρίαϊηΐβ οἵ {πμ6 ἀπ γ 6855 
οἵ {86 ἰΐμηθβ, δπα ἀουδίβ τοϑροοίπο {Π6 τὶσῃύθουβ ομαγαοίου οὐ {86 
αἰνίηθ σονθυμιηθηῦ; [ὉΓ {Πμ6 δαύμοῦ βοίβ (Ὀγ  δατηοηϊ θη ἀραϊηβὺ 
ΤΑΌΓΓΠΕΙΤΙΠΡΆ, 8η6] ἴῃ ἰδνουῦ οἵ οοπίθηίθαηθββ γι ἢ 086 ππδ]ύθγα 16 
ΔΥΤΘΏσοιηθηίβ οἵ αἀἰνῖηθ Ῥτονιάθηοθ, ΤΉΘΥΘ 15. ΘΟΠΒΙΘΥΆ0]6. 581η}1- 
Ἰαυιν Ὀούνθοῃ {μ6 ἀθβουιρίϊοηβ οαπα ἴῃ {86 ὍοοΚ οὗ Μαίδομιὶ δηά 
Ἐοο] βιϑβδίθθ, Βοίβμβ ργοβθοηῦ ἃ ρυδνδι] πο 56] ὐἸρ ΘΟΌΒη688---- 8. 
Θῃθδνοῦν ἰο οὐίδϊπ 18 Ποοοη ὈΥ γγοσκθ. Οαὐναγα δἰἰδοῃιηθηῦ ἴο 
{6 ἔτ ΠηΒ οὐ τὶ ρΊοι τι 11 116 ΟΥΎ ΠΟ βριτῖαδὶ 118, ομαγδοίουιβα 0μ6 
{ἰπὴ68 ἴῃὼ γον Ὀοίῃ στο 5 ἀρρθαῦθα. ΤῊ6 Ῥγόρῇθοιθθ οὗ Μαίδομ 
Θυθη οομίθίη ΘΧΘτα 168 οὗἩ {π6 αἰαϊορι6-ἰοστα οὗ ἀἸϊβοοῦτβα, Δρρσοδομῖηρ 
ἰο ἐπ΄ οὗἹἩ Οὔ ργθβθηῦ σγουὶς συ ἢ ΡΡΘδΙΒ ἃ5 ἃ ἀΙἸΒΟοΟΌΧΒΘ ΟΥ̓ ΒΟΥΙ6Β οὗ 
αἸβοοιγβοβ Δαἀαυθθβθα ο δῃ ΒΘ Ϊν οὗὨἨ βθαγθῖβι Ηθποθ τγ6 816 64 
ἴο οοποϊαάα {μᾶὺ {86 δυΐμοι ᾿ἰνθα ἴῃ {Π6 Ἰαΐου ρετϊοά οὗ {16 Ῥϑύβίδῃ 
ϑονθγηταθηΐύ, ποῦ ἰοπρ' δἰου {Π6 τη οὐὗἠἨ Μδίδοῃὶι, ἑ. 6. 860---840 Β. Ο, 
ῬουμδρΒ {Π6 ῬΘριπηϊηρ οὗ ῃ6 Μαοθάοπίαῃ ἀοτιαϊπίοῃ 15 ἴοο ἰαΐθ. Αἱ 
ΔΠΥ Ταίθ 10 σοῃίβ! 5 ΠΟΘΙ Π 6 τροίδη ΡΒΠ]ΟΒΟΡΆΥ ποῦ ογάβ. Αοοογά- 
ἸηΟ]γ, ᾿οΒΘηγ  ]16υ, Κποθεὶ, Ἰυννα!α, 1)6 ὙΥ οὐΐβ, ρίδοθ 1 δροαί {Π8 
Ἰαίου ρογιοα οὗ {π6ὸ Ῥϑυβίδῃ σὰ], οὐ δὖ {π6 οοιαμηθποοιηθηὺ οὗ ἐῆ8 
Μαοραοπίδη ογᾶ. ΟΥμοΥΒ Ὀυΐπρ ᾿ῦ ἄονγῃ Ἰαΐον : Ζῖσκοὶ, Βογρϑύ, δπᾷ 
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Βονίβοϊάΐ, ἐο ἐπ6 βραοθ βδύνγθβοῃ ΔἸ θχαπάθν {π6 τοδῦ 84 ΑπΠΟΟἢ 8 
᾿ἜΡΙΡβδπ68: Ἠατγίγαδηπ ἰοὸ {π6 Μδοολθθδῃ ρουϊοᾶ ; δῃὰ Ητζῖρ ἰο 204 
Β. ο. ΤΊ6 ἰαϑὺ ΠΥ ροί 6818 15 δυο 14}γΥ ἀθαπορα ἔτοτὴ νΔΥΊΟτΒ ρα 5888, 
8.8 Ὑ11]. 2.. χ. 16---19.. νι1. 26., ἰχ. 18----1ὅ., ν111, 2---4.. χ, ὅ----ἶ., χί. 2.. 
ὈΥ ἃ βουῖθβ οὗ δυβιίσαυυ μἰβίουϊοα οομα ὈΙ ΠΑ [1018 : Δ Βὰ8 Ὀθθη τϑίαίορα 
Ὀγ Ηδμπ.1 ΗΠ Ζιρ᾿Β οβ]θοίϊομβ ἴο 1085 Θοπιροδβιίζοπ ἴῃ π6 Ῥδβίδῃ ρμουϊοᾶ 
Δγ6 {γν18].3 
ΤῊ δηϑίορυ οὗ Εἰοοϊ ββϊαβίθα ο {π6 Υγβάοτῃ οἵ ϑοϊοτηοπ τ μῖοι 

γγὰ5 ὙΠ ύθη ἴὰ τοῖς, 15 βυσκίηρ, Βοίῃ ρυγροτῦ ἤο οοὴθ ἤΌτΩ 
ΘΟΪοιΏΟΙ ; 8Ππ4 μοί ταραγα τ ]Βάοτα “88 ῬοΙΒΟΙΠ ρα 1πῃ ἢ. Νὸ Η6- 
Ὀγον ΒΟΟΪΚ ΘΟμμθΒ 80 πθ8 7 ΕΟ] βίαβίθθ ἃ5 {818 ΔΡΟΟσΥΡΒΔΙ οπθ, Βαΐ 
Τβουρ {16 Ἰαὐύον τγὰβ συ ίθῃ ἴῃ Εἰρυρῦ; 1018 ουνάθηῦ ὑπαὺ ΕἸ ΘΟ] οβιαβύθβ 
γγ85 πού. [{ 1858 Ῥϑ ΘΒ πδη ρτοάδποομ, «6. βάθη τγὰβ ὑπ6 τι ῦο Β 
Βοιη6. (ν1}. 10., ν. 1--7. 

ΑἸΤΒΟΙρΡῊ Ἐ ςοἸοβιαβίθβ 15 πού αποίθα ἴῃ {16 Νὸνυν Ταβίδιηθηΐ, γοϑῦ 
ἴ ψαΒ ἴθ {86 σδῃομίοαὶ 11ι5ὲ αὖ {π6 {τὰ οὗ ΟΠ τδῦ πα {π6 ΔΡροβί[68 : 
ΔΩ ἐὈυπιθα 4 ρατύ οὗὨ 8 βδογϑᾶ οο]]δθοίζοῃ σβιο ὑπο βαποίϊοπϑα, 
Ἤδησθ ἐμ γ6 185 ΠῸ τϑᾶβοῃ ὼν ἀουδίϊηρ [5 δυϊμουίγ. ὙΤμ6 Νοὸν 
Ταβίδτηθηῦ ἩΥϊοΥβ 84 πὸ οοοαβίοη ἰὸ οἷΐθ 10, 85 186 Βαθ]θοῦ αἀἰϊδοιδββθα 
ΙΔῪ δὖ ἃ ἀϊβίδποα οτη ὑπ 6} ἱτυτηθαϊαίθ ἰθδομηρβ: ΟΥ̓ Ὼ18 ὑγθαύθα 
ἴπ ἃ τηθίμοα πού Ψ611 βυϊοα ἴοσ αποίαιοη, Νοίμιπρ ἀμί νουγϑ 6 
ἴο 105 Ομαγδοίθυ οὶ Ὀ6 ἄγανγῃ ἔγοτα {πμ6 Τοῦ 1η απ β[ιοη. 

ΟΗΑΡ. ΧΥῚ. 

ΒΟΝα ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ, 

ΤῊΞ ἢγβὺ σϑῦβα βίυ]θα ὑπ6 βοηρ οὗ βοϊοπηοπ ὉΠ δ, α ϑόησ Ὁ 
ϑοησ8, 1. 6. ΒΟΟΟΥΙηρ το {π6 ἩΘΡτονν Ἰάϊοτη, ἐΐθ πιοβέ οχοοϊϊοηξ βοπῷ ; 
διηᾷ ἀβδῖρτιβ 1(5 Δα  Πουβῖρ ἰο βοίοπιοπ, [μ6 Ὁ Ῥαίογα προ ἀοβισπδῦηρ 
ἐ7ι6 τογῖΐον', ἃ. τι [86 ἸΠΒΟΙΙΡΌΟΠΒ ρτθῆχϑα ἰοὸ Ἰηδὴν ἘΒΔΙΓαΒ. 

ΤῊΘ τοοβὺ ἱταροτίαπῦ αὐοβίϊοη οομηθοίοα τυιῦα {818 σου 15, τ δῦ 18 
105 Βα ]θοῦϑ Α1} ἄρτϑο {παῦ 1Ὁ 15 ἴον; Ὀυΐ τολαΐέ ἀϊπα 07 ἴουθ, τ 15 
ἀπο] ἰο ἀϑβοογίαϊθ. [8 1 λιώπαγι ἴουο,. {παῖ σ Ὠ1Ὸἢ οχὶϑίβ Βαύτνθοα 
ΤΏΔ ΔΗ ἸΤΟΙΏΔΠ; ΟΥ̓ 15 1ὖ 6ρίγίξμαϊ ἴουθ, Βυιοῇ ἃ8 οχιβίβ δούσθθῃ οᾶ 
Δα 1Π6 βοὰ], οὐ ΟἸγιδὺ δπα 18 ματι ἢ 6 588}} οἷν {86 ομιοῦ 
ΘΟΠΒΙΔΟΥΔΟΙΒ ἴῃ Δ νου οὗ Ὀοΐῃ Ὠυρούμ 6868. 

1, ΤΟΙ ἃ ὙΘΙῪ ΘΔΙῪ Ρῥουϊοα {Πῃ6 ῬΟΟΙ πᾶ8 Ὀθθῃ οχρδιπθαᾶ 88 
Δ]16ροσῖοα! οί ὈΥ͂ «6υ718 δηα ΟΠ τιβθδηβ. ΑΒ [Ὁ 88 ψγχὸ οἂπ ἔγδοθ {Π6 
τηδίου 1η Βιδίοιγ, ΟΥρθη ψ͵β {πΠ6 ἢγβὺ ὑπὸ 105 γαίοα {μ6 Ὀοοῖς 
ΔΠΠΘΡΌΤΊΟΔΠ1γ. Ααπυπρ' ἐπα Ὠϊϑέοσιοδὶ 8686, ἡγΠ1Οἢ Τρ ΓΒ {Π6 ΡΟΘΠὶ 
ΔΒ 80 ΘΙ Πδἰδτηϊατη οἡ {δ6 τιϑιτῖαρο οἵ ϑοϊογηοῃ σι ῬΏΔΥΔΟΙ Β 
ἀαυρμίου, μ6 δαορίβ ἃ Ὠιαἄθῃ 56 η56 οὐ αἰνῖπθ ΔΙΙΒΡΌΤΥ Ῥθπθδίῃ {π6 
σαχὈ οὗ {86 οἴμοι, δοοοζαϊπρ' ὑο σοι {Π6 ΘΒΌΤΟΙ, οὐ {86 5οὰ] οὗ {μ8 

1 Τὴ ουίο  Β ΒΘΡΟ ΟΣ ΠΤ ΤῸΣ 1848, Χὶν. Ρ. 104. δέ βρῷῃ. 
2 Τὴ [ὃς Εχοροῖ, Ηδηάρτο, μαζί 7. Ρ. 121. 
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ῬΘΙΙΘυοῦ, δοηγοσβαβ τῆ {π6 Πδάθθιηθυ, «οτοτηθ βαγβ, {μαὺ Οτίρϑῃ 
πτοΐθ θη ΡΟΟΚΒ οὐἁὨ ὀοΙητη θη δυ]65. Οα. {π6 Ῥοθηι, οοπίδιηῖμρ' ὑυσθηΐν 
ἐπουβαμα δέϊοϊὲ; δρᾶ ἴῃ 158 ϑριβίίθ ἴο 1)απιαβθαβ, μ6 οὔβούνθβθ, ἐπα 
ὙΈΏΘΓΘΔΒ ἴῃ Ὧ15 ΟΥμ6᾽ σου Κα ΟΥΙρΘη δα 6χοβ]]θα 41] οὐ 15; 1π {μαῦ ου 
(Οὐδίϊο]8β. μ6 βυτραββθα Βίμηβο]ῖ., ΤᾺ νιον γχὰβ δαορίοα Ὀγν “΄δγοῖῃθ 
δΠα ταοβὺ οὗ 186 {ὐμουβ; ἀπ μδ8 δἰνγαυβ Ῥθθη {π6 ῥγθνδι!πρ' 016 
8ιηοηρ; ΟἸ τιϑίδϑηβ. [ᾧ 15. οἵ 116 Ἰτηρογίδηοα ἴο τηϑῦῖς [86 αἸΒυ ποίη 
Ῥούνγθθῃ β5πὸ} 88 τιδι πίη ἃ ὨΙΒίοσΙΟδ] Ὀ 8515 ΟΥ̓ ΒΘΠΒ6 δοδίαε5 δ. ἃ]- 
Ἰαροσυῖοαὶ οπθ, δηᾷ {μοβ6 Ἅ7͵ἘὼῸ γϑ]ϑοὺ {86 ἔσαπαδέϊοῃ οἵ ᾿ἰβίογιοαὶ χαθῇ, 
τηϑ ἰδ τιῖτιο {86 Ῥόοθῖὰ {0 δ6 8 5ΠΏΡΪΘ ΔΙΙΘΡΌΙΥ ; θϑοδῦβθ, τι Ῥοίῃ 
Οἴαββθβ Οὐ βχροβιζουβ, {πμ6 Βιάαθῃ ΟΥ̓ Βριτι 8] Β6η56 15 ἐπαῦ τ] ἢ {86 
ὙΥΤΙΟΥ ταϑϑηῦ [0 ΘΟ ΘΥ. 186 δα] 466 ρϑύαρθγαβο οὐ ΤΆγσυτῃ Γαραγαβ 
{ῃ6 σου 85 ἃ βρυτγεαῦγο ἀΘβουρίοη οἵ (Χοα Β ΡὙΘΔΟΙΟῚΒ οοπαποῦ ἐονγ ΑΙ 5 
Ὦ15 ΡΘΟΌ]6 1ῃ 46  νϑυϊηρ' {Βοτὰ ἔτοτα {π6 Ὀοπᾶδσο οὗ Εἰρυρί, 1ῃ ΘΟΠΘΥΥΙ Πρ’ 
ΒΙΠΟΊΪΔΙ ΤΘΟΌΣΒ ἀΡΟΙ {ποτὰ αυτὶπρ' {Π 611} γα ΠΟΥ ΠΡΒ 1η {Π6 1 ΘΥΏ ΘΒ, 
86 ΠΠΔΠ1ΠΥ οϑίδὈΠἸΒῃῖηρ ἐμθῖὰ ἴῃ ἐπ ῥγοτηϊβοᾶ ἰδπᾶ., Αθποζγα, ρ6- 
Ἰοπρίηρ ἴο [η6 ὑνγο ἢ ΘΘμαΡΥ, Θχοϊδιτηβ : “ ΑΡΠΒουτθά, ΔΌΠμουτθα Ὀ6 
{μ6 ὉπουρἘὺ ἰμαύ [π6 ϑοπρ οὗ Βοηρθ βΒῃου]α θ6 ρυΐ διηοηρ {π6 σου κβ οἵ 
Ποβεὶν ᾿υαϑὺ  Οπ {186 ΘΟΠΊΓΑΥΥ, ἰῷ πη Ὀ6 υπαδγβίοοα 1ῃ {Π6 ΨΥ οὗ 
ῬΆΓΆΡ]6 : 8Πα] ὉΠ]655 18. ἰΟΠ685 σσογθ ρτοαῦ, 1 σου] ποὺ παν Ὀθθ 
Ραύ ᾿πίο {π6 οοἸ]δοίίΐοι. οἵ [π6 βαογϑᾶ τυϊθίηρβ; ἀπα {ποτ 18 πὸ αἸ- 
ἔθυθησα οἵἁἩ ορίῃιομ ΠΡοπ 11. [Ι͂ὴ ΜΙιαγαβη 5.1γ, ἃ ΒΙβίουιοδὶ δηα 4116- 
ΘΌΓΙΟΔΙ ΘΟ ΘηἑΑΥῪ ΟἹ ἐπ6 ϑοπρ', 1 18 5816, “{πᾶῦ Π6ῚΤ τγῖδ6 τηθη δά 
αἰδρυϊοα δροὰΐ {π6 δυύμουιν οἵ ΕΟ βιαϑίθθ, θα ΠΘΥΟΥ 84 Δηγ α6- 
Ὀαΐθ ἀρουῦύῦ {μ6 αἴνιπα δαϊπουιυ οἵ {π158 ὈοοΙΪς," ἜΔΌΡΙ ΑἸκῖθα ΘΧΡΥΘ585685 
Βημη861 ἐππ5;: “Ἀγ μα 1 ἔτομλ δὴν βγϑϑ]16 ἰο βὰν ὑμαῦ [86 δοηρ οὗ 
ΒΟΠΡΒ ΡΟ]] δ {πΠ6 Ἀϑηα8, ΟΥ 15 πού ον, θθοδῦβα {π6 σμο]6 σψου]α 18 
ποῦ οὗ 8ο ργϑαῦ γαϊπθ 88 {μαὺ ἀΔΥ πμθσθῖη {π6 ϑοηρ' οἵἨ οΠρΒ νγὰβ σίνϑῃ 
ἰο [5786]; [07 41} {πὸ Ἡδριοργαρμα ἀγὸ Βοῖγ, θαύ {π6 δοῃρ οἵ 5οῃρβ 
15 τηοϑῦ ΒΟΙΥῪ ; δηᾶ 1 {μοῦ μὰβ θθϑθῃ δὴν αἀϊδθγθηοα οὗ οριπίοη δροὰῦύ 
ΘΟΪΟΙΊΟΙ ΒΒ ὙΥΠΙΠΡΒ, εὖ Ὧ88 ΟἹΪΥ ὈΘΘη ἀρουῦ ΕΟ] οϑαβίθβ." ““ θη ΒΟ ΡΒ 
86 Βυηρ ἴῃ {118 τ οῦ]Ἱα," βᾶὺ8 ὑπ6 Τάγραμ, “ Ραῦ {Π18 Βοπρ' 18. {Π6 
τηοϑὺ βχοϑ]θηὺ οὗ τμθπὶ 41]. Τμα «6νὺ8 αἷβδο οοιραγθα {ῃ86 ἴῃγθ6 
ὈοΟΐκΒ ΒΟ θθαῦ οϊοιηοη ΒΒ πᾶπηθ ἰο {π6 ἰγθο ρατίβ οἵ {π6 (θῃρ16 
ὙΓΒΊΟἢ μ6 Ρα1]0; {μΠ6 Ῥτονοτρδ [ο {86 Ροχοῖ; Ῥ)οο  βιαβύθβ ἰο {π6 ΒΟΙΥῪ 
φίδοθ; δηᾶ {μ6 (ὐδιίιοϊθβ ἰο {μ6 τηοϑὺ Βοῖν, βισπισιηρ ὑπᾶῦ 1ὖ 15. ἃ 
ἐγοδΒΌΤΥ οὗ [ῃ6 Βιρμοβὺ δηᾶ τηοϑὺ βδουθα τυ βίθυῖθβ οὐ ϑοσιρίῃσθ. 

2, Αὖὐ {86 ὁοοταχηθηοοιηθηύ, 16 τηθοϑῦ ψαἢ {π6 τόσα] οἵ {π6 ῬΟΘΠῚ, 
ΜΒΙΟΙ ΘοΥνο 8 85 ἃ ΚΟΥ ἴο 108 χτηθϑπίηρ ἐπγοπρμουῦ: “ΤᾺ ἀρησλῦ 
Ιονγθ {866 (νογβθ 4.), ἡ. 6. τηθῃ οὗ τϑοϊϊπαθ, οὐ σὶρ μύθοιβ τηθη ἰονΘ 
866. ΤῈ Βυάδθρυοοῖα 15 μοσθ ββόνῃ ἰο δ6 {π6 τὶρ!ὔθουβ ὁη6 ἡ ἤοτα 
811 βου ]β Ιουθβ. Τα οβ]ϑοὺ οὗ [μ8 Ιονε ἀθβου! θᾶ 18 {π6 ΕἸρμίθουβ ΟΠ6, 
ὙΒοΤὰ 811 σὶρ θουβ ρϑυβοῦβ 4ο ἰογθ. ΤῊΪΒ 18 85 ραΐπ ἃ ΚΟΥ ἃ8 186 
πϑύατο οὐ {86 ΦΔΙ]ΘΡΌΥΥ δα βου θθ8 τ8 ἐο ὀχρϑοί,ἷ 

8. Ὑμαύ {Π15 18 ποῦ ἃ βοῃρ' οὗ παπιδῃ ἰονθ8 15. οἶβαγ, ἴτοτα ὑΠ6 οοηι- 
τοθῃοθιηθηῦ (0 {π6 πᾶ, Τὺ ορϑῃβ Ὑῖ {88 Ἰαπρταρα οἵ {86 ἴδτμβιθ, 
“Ἰοὺ τὰ ΚΊβ8 τὰ: 10 Δρουπᾶβ ψιἢ ΠΘῚ Ῥγαῖβαθβ οἵ [18 Ῥϑύβοῃ, δηᾶ 
ΠΟΙ αἸβργαῖβοβ οὐ μουβ6]Ὲ, οὐ ΒΘ ρϑύβοι, δπὰ Βαὺ οοπᾶποί: 10 Ἰηνῖῦθβ 

1 Οοπρτοραίίζομαι Μαρϑζίηθ ἴοσ 1888, Ρ. 149. 
9Ε4 
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οἶμ Ὺ ἔδιμβθβ ἰο ἴονα ῃἴπι; δπᾶ 10 Βρϑακβ οὗ δῖπι 88 μ6ὺ Ὀγοίμον, πα 
οὗ ΠῚ 88 [ἷ8 βἰβίθσ, [πμ8 ὑμ|τὰ γϑῦβθ ὑπ Ὀγ146 βαυ8, “ ΤῊ νἱγρὶηΒ 
Ἰονα {π66. “40 {μ6 βυρροδιδίοῃ οὗὁἨ δῃ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ ἰουθ-βοηρ' {818 15 ἃ 
ΤῊΟΏΒ ΓΟ νἹοϊδίϊοη οὗ 811 ργοργιθίγ. Τῃ6 76] ουβυ οἵ ἴδμηδίβ ἰουῦθ 
οου]Ἱᾶ πουϑῦ οηᾶσγο {μαῦ ομ6 γο οουτίοα ΠΟΥ βῃου]ά {611 ἢθγ, υυβαῦ- 
Ἔυύοσ Βα τηϊρ]ιῦ ὑΒῖπϊκ, μαὖ {π6 τη ἄθπβ Ἰονθα μἷπι, δηα που α πηδίτθ 
ἨοῪ {611 10 Εἴτα τοο. Τπῃα ΗΠ νϑῦβα 88, “1 δὰ ὈΪΔῸΚ Ὀὰὺ ΟοΙηοΙΥ." 
ἐς Τ)14 αυϑὺ ῃυσταδη ἰουοσ τλᾶκα Π6Γ Ποῖα ἢ6 08118. {π6 ἔαϊιγοβί διμοηρ 
ὙΓΟΠΊΘῺ 567 {815 οὗἩ Βουβθ!ῦ, Πουγθυον αἰΒραγαρΊ ὨΡῚΥ δῃ Ἀαμ}0]8 ἔδιμαϊθ 
τΊΔΥ Ὁμΐηῖς οὐ μοῦ οὐ Ὀεαυΐγ." “1 ἴδοὺ Κπον πού... Ὁ... . 8 
ἔδοα [ῃγ Κιάβ βία β [Π6 βῃθρ μον 8᾽ ὑθηῦεξ, ἢ (νογβθ 8.) “Πέτα δρϑῖῃ {Π6 
ἀἰβούθρδπου Π} Βυτηδη ἰουθβ 18 Βμοοίπηρ, ποὺ [ὸ ΒαΥ ᾿π!]ογοιϑ.ἢ 
“« ΤῊ ΟΠ ΘοἸκτβ 816 Θομλ ὶΥ τνΙΠΠ τουνβ (οὗ 76 ν7 615), (ΠΥ ΠΘῸΚ σι ἢ ΟΠ.811|8 
(οὗ ρο14).᾽ (γεῦβα 10.) Ηδυϑ χα αὐτῖνϑ αἱ ὑμοβο χυτιδηῦ ἀθβουι ΡΌ]ΟΠΒ 

᾿ΟΕ [86 ὈγΙ6᾽ 5 Ῥούβοι ὙΠ10 αβογα ονϊάθποθ ὑπαὺ {86 {Π6Π16 18 ΒΟ] 6] 
Βρισιῦπ Δ]. ἢ 

Αραΐῃ, ““ΤῊΒ ΙΔΥροῪ ραγὺ ἀπα [Π6 τηοϑῦ ταασηϊβοθηῦ ρατὺ ΟΚ [818 ῬΟΘΙῺ 
18. ΟΟσαρ 4 τι [μ6 ῥὈταΐβθ5 οὗ 1π6 Ὀυϊάθσυοομι, ἰο ποτὰ 15 Ὀγ]α 8 18 
ΤΏΘΥΘ [01], ἴῃ ΕΥΘΥῪ ρδιοα]8ν, αχοθρύ γμθη δ6 ΒρθᾶΚβ οἵ Π6υ ἴῃ {π86 ἰΔη- 
συᾶρα οἵ ]Ϊοσθ. Νον, {μουρῇ {π6 δποϊθηΐβ οἔθῃ βροῖθ οἱὨ {μϑυηβθίνϑβ 
ἴῃ ἃ ΜΑΥ͂ ὑμπαὺ 1} συλ οὐν 1465 οὗ τηοά δίῃ, δπα ὑπουρ ἔθημα]68 ἴῃ ἐμ 8 
Ἐϊαϑὺ ὑγοσο ἀθργθββοᾶ Ὀθῖον {μ6 τὶ Π6Υ ΠΟ] νὰ π8, ποπα οὗ [8686 
οομϑιἀογαίίομϑ οδ δοοοιηΐ ον {Π6 τοἰδίϊνθ ροβι ἤοηβ ΒΟ} ὕπΠ6 Ὀχ1α6- 
φγοοτα 8πα Ὀγ118 ἀββαμηθ ἴῃ {818 βοηρ. “ΤὨΘ οὩΠΙηρ οὗἩ [π6 Ὀγιαθ 
ἐβἰβίου ̓  ποῖ ΠΥ δοοοιάβ 1 ΘΟΪΟΙΔΟΙ Β τηδυγυῖηρ ΡΉΏΘΙΔΟἢ 8 ἀδαρ ίου, 
ΠΟΥ 1 ΠΥ Πατηδπ σΟΠ]υρΆ] 1468, Θχοθρύ {86 Ἰποθβύποιϑ οὁη68 οἵ {88 
ΟἸοοραῖταβ, τ ΒΙΟἢ ποτα δ μογγθηὺ ἔγομα εἶ θυ ιβὰ βθηπίϊπιθπίβ; πα {86 
ΒΘΙῚΘ ΤΩΔΥῪ δ6 Βαϊ οὗἨ ὑπ6 Ὀγ]6᾽ 5 ψἸβῃϊπρ [πΠ6 ὈΥΠἀθρΊΟΟΤα Ὑγ6Υ 6 ΠΘ6Γ 
Ὀχοίμοσ, τ᾿ ΠῸ βαοϊκοα {16 Ὀγοαβίβ οἵ (ἢ6 βαᾶιηθ τηοΐμου. 2 

4. ΤΏ ομαγδούθυβ ἰηἰγοδασθα 8γ6 81] βριεθθα!] }ν ΔΡΡ]1οα 6Ἰβο ῃθ Γ8. 
ΤῊδ οονομϑηΐ τοίου Ὁ ΙΟΒ Βα βιβίθα θύννοι ἐμόν δηα {ῃ6 
ῬΘΟρΡΙΘ οὗ 1βγ86] 18 ἔβα ΕΥ̓ τοργθβθηϊθα Ὀγ {86 ΘΙΩ ]Θμλαίοαὶ 10 Π 
οὗ ἃ τοϑιτιθᾶ ρα]. (ΗΠ οβθδ 1. ἡ. 111.; ΕἸΖΕ ΚΙ 6] χνὶ.; Ψ6σθαι. 111.; [βαῖδἢ 
11. 17---28.) ΤΙ {πΚ6 τοᾶπηον {μ6 τοϊαίΐοῃ οἵ ΟΠ τιϑύ ἴο 815 οἰνα το 15 
ἀοβουϊρϑᾷ ἴῃ [86 Νὸην Τ᾽ δδϊδμηθηῦ Ὁ. {886 ραχοβί δχ δι ιύοι οἵ {Π6 τηϑν- 
χτἷαρο βίαίθ. ΟἸγῖβὺ 18 οδἹ]ϑα {πὸ Ὀυϊάθργοοτα οἵ μ18 ρθορίθ. ΤῊΘ 
ΟΠ ΤΟΙ 15 {86 Ὀτιάθ, {πὸ 1,δπ}0 5 πὶθ. ΤῊΘ ἢγϑὺ αἸβοῖρ]68 οἵ οὐσν Ἰμονὰ 
16 οΔ]]οα {τἰθη 48 οὗ {π6 Ὀυϊάθργοοιι, ἀπ ομ]άτσθη οὗ {π6 ὈυΙἀθομδια- 
Ῥευ. (Μαίον ἰχ. 1δ.; Φομη. 11. 29.) Ὑ θη 186 Ὀγ]48 Θχρυθββθδ 
Π6Υ ἄθβιστο ἰο Β6 ἄγαιοη, 076 816 τοιηϊη δα οὗ (ἀοαδβ Ἰδηρααρα ὈΥ Ηοβθδ 
(αἱ. 4.), “1 ἄγον {μ6πὰὶ τυῖτἢ οοτβ. οἵ ἃ τηϑῃ, Υ ἢ ὈδΠα18 οὗ Ιον 6: ἢ ΟΥ 
1ῃ86 Ῥγοπηῖβα οὗ οὔὐ Τωογα Βἰτηβο] ἢ, “1 ψ1]] ἀὐανν 811 τῆθῃ αἀπίο τηθἤ 
(Φομη σχῇ. 32.). ΟἹ. 1. 7. 3ε6ἀ6εὲ (158. Χ]. 11.; ΦοβΒῃ χ. 83.). ΟΒδρ. 11: 
8. )ιἷ (Μαίί. κχυὶ. 29.):; σϑῦβο 8. υοῖσο 9} πιν δοϊουοά («οδπι Χ. 8, 4. 
Ομδρ. ἵν. 1. 7. 3αἷγ, πὸ 8ροΐὲ ἐπ ἐΐεε (ΕἸ ΡΉ. ν. 27.)». Οδδρ. ν. 2. 
μι δοϊουοά ---- ἐποοξοίδ, (Βον. 11. 20.). Οαρ. νἱ. 10. ““[ὧσ ἂ5. {86 
ΤΩΟΟΙ, Ο6Ά. 88 {Π6 βὰη ἢ (Βεν. χὶ! 1.) ΟἾλδρ. νη]. 14. για μαδίο, 
μῖψ θοϊουοεά (Β6ν. χχίϊ. 17. 21.).. Τπ {86 βϑοομᾷ ομαρίον (88 Ὀσιαθ 

1 Οοπρτορδίοηδι! Μαραζίηθ ἴοῦ 1888, Ρ. 149. 6ἐ δ66ᾳ. 2 1014. Ῥν. 15], 152. 
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15. Θοηραγοᾶ ἰο {π6 τοβα δηᾶ {μ6 {πΠ|ν4 ΒΊΟΝ ἱπηᾶρθβ Δ.6 τϑρϑαίθα]ν 
ΔΡΌ]οα το μ6 ομυτοι οἵ αοἄ Ὀγ ἀἸογθηύ ρσορμϑίθ. (οαραγα Ἡοβθα 
χῖν. ὅ.; 188. Χχχυ. 1.) Τῇ χϑβοιλθ]θποθ οἵ {π6 μυχοῦ ἴο ἃ ἄουο 
15 ἴῃ ρουίδοῦ Βαυταοηυ ὙΠῸ ΟἿΥ ΤμΟΥα᾽ 5. τηδϊκιηρ ὑμαὺ Ὀἰτα ἃ ραύζοσῃ (ο 
διῖβ ἀἰβοῖρ!θβ. Τῇ δ] βίο 4150 ἰο 2ῦ1ε5, ἃ5 ἴλ6 ὑγρ688 οὗ ὑγταπίβ δὰ 
Πογοίοβ, 15 ααΐϊΐα ἴπ {π6 ϑοτιρύατα βίγ]θ. ΤΉ ῸΒ ΤηΔΠΥ͂ Ῥ418116]8 501 ν 
ΔΗΩ οοπῆστα {π6 βρίσιθαδ! ᾿ηὐουργοίαοη οὐ {π6 ροθῖα. [15 15 68- 
ῬΘΟΙΆΠγ ἐμ6 οαδθ πὰ {μ6 4δι8 Ῥβαίγω, πῃ οὴ 15. δῃ ϑριΐοπλθ οἵ 5ο- 
ἸοιηοπΒ βϑοπρ. ὙΤπαὺ ῬΒαΪτα Βρβδᾶκβ 8016 10 οἵ {π6 τρδυτῖαρα οὗ ΟἸγῖϑί 
δηᾶ {π6 ΘΒυγΟΝ : ΨΥ Βμου]α τ1ὸ ποὺ ἔουμι [86 βδῆ8 Ομ α810}. 60Π- 
οοΥαΐπρ' {π6 (ὐδηίιο 68 ἢ] 

ὅ. Τὸ μαϑ θθϑῃ αϑ8] ἔσομαι 8 γϑιλοΐθ δηξαυλῦν, 1 οὐἱθηΐαὶ πα ]0}8, 
ἴο ὑθαοῃ χο]ρίουβ ἀοοίγποβ, πα ἱπουϊοαῖθ ἀθνοίάζομαὶ ΒΘΗ ΠΤ Θηὐ5, 
ἀπᾶον {π6 ἀἰδοσΐβα οὗ διρδίουυ πα ατϊπίκιπο βδοπρθ. 18 185 [16 ὁᾶ568 
γι ἢ [86 βοηρϑβ οἵ Ηδῆσζ, ἃ Ῥϑβιδῃ υῖῦου ΟὗἨ {Π6 ΤΟυχίθθη ἢ ὀθηζαγυ. 
ΤῊ6 Ἰονθτροβηιβ ΝΙβαιηῖβ, [4611 δπα Μεάβηπη, ἐ ἀβϑιῦ ἃηα ΘΌ] 610 α, 
ἢᾶνθ θθθη δχρίαἰπϑᾶ Ὁ] ρου! ]γ ὈΥ {π6 οομηπηθηίαίουβ ΤῊ]Β βαρ 
οὗ Ἔχργοββίησ {η8 1πίθυοουγβο οἵ [86 βΒοὰ] ψι (οά 1π Ῥγοαποίίοηβ 8Ρ- 
ῬΔΓΘΠΕΥ οὗ ἀπ διηδίουῦ πδίαγθ, Μ ΒΙΟἢ τον ]θα οχύθηβί ΘΙ Υ δΙΩΟηρ' 
{116 Ῥογβίδηβ, Τυῦΐβ, Ασγαθίδηβ, δπα ΗἩϊπάοοβ, μᾶ8 66 ῃ ΟΟΡΙΟΌΒΙΥ 
ἩΠυδίγαϊοα Ὧν Τ,8η6, 70 χὰ ρχθβθηῦ αὖ βοῖηθ οὗἨ {Π6 σβὶ]ρίουβ δχ- 
δγοΐθθθ οὐ 186 Μοβαιιαθᾶάδη ἀουνῖβῆθθ ᾿η αἶγο. ““ΤΘ ἀδυνγ 68}, 
Βα 5 [.8Π6, “ ροϊηΐεα ουὖ {π6 ΤὉ]Πονὶηρ' Ῥόθτα 85. οπθ οὗ [πο588 τηοβύ 
οομθοι δἰ 2178, ἀπᾶ ἃ8. ὁπ6 ὙΠΙΟΝ τγὰβ βαρ αὖ {π6 ΖΙΚΥ ΒΙΘᾺ 1 
μᾶγο Ὀαραπ ἰο ἄἀρβουῖθθ. [ἰχαπβίαίθ 1Ὁ γϑύβα [ΟΥ̓ ὙΈγ86; Πα 1πηϊδθ 
[μι τηθαβαϊα ἃπᾶ βυβύθηι οἵ ὑμ6 οὐἱσῖηα), τα} {818 αἸβθσθηοθ ΟὨΪΥ, ὑμαύ 
{π6 ἢγβί, {81γ, δῃᾷ ΠΕ 11πη65 ΟΥἮ ϑϑοῦ βίδῃζα σγτηθ σι Θδοὶ οὐμου 
ἴῃ {86 οτἱρίηδὶ, θαὺ ποῦ ἴῃ ΤΥ ἰγϑηΒ] Δ] 0Η. 

“ΨΨΊ Ἰονὸ ΤΥ μετ 15 ἐγοι ]6α; 
Απᾶ τηΐηθ 6γ6-11ἃ Βἴη ἀθγο ἢ 5160: 
ΜΕ νἱῖδ]5 ἅτὸ αἰ ββθυοσ ἃ ; 
ὙΤῈ116 τ βυγθδχαΐηρ; [ΘΔ Υ8 1 γ66Ρ. 
ΜΥ πηΐοι βθοιη8 ἔα αἰβίδηῦ : 
ὟΥῚ] ΤΥ ἰονα ο᾽Υ ταθϑί τηἷηθ ογοῦ 
ΑΙΔ48 ; Π΄ἃ πού οϑίγαηροσηθηΐ 
ὌΓΘΥ ΤΩΥ͂ (6618, 1 που] πού 5]0Ὦ. 

“ΒΥ ἄγθδιυ πίρίβ ΤἾῚ Ὑγαβίθ : 
Αὔβοποο τηϑ 685 ΤΑΥ͂ ΒΟΡΘ ΘΧΡΙΓΘ: 
ΜῈΥ ἔθαῦβ, {Κ6 ρ68118, ἃΥΘ ἀτΌΡΡΙῺΡ;; 
Απᾶ ΣΩΥ͂ Βοαγί 18. σταρῦ ἴῃ ΗΥΘ, 
ὙΈΟΒΘ 5 {|κ6 τὴ ῦ οομα του ἢ 
ΘΟΔΓΌΘΙΥ ΚΩΟν 1 γϑηγθαγ. 
Α]Δ5 ! Πιὰ ποῦ οδίσϑηροιηθηῦ 
ῬΥΔῪ ΤΟΥ͂ (6818, 1 ψομ] ποὺ δῖρῃ. 

“Ο ἐαγ]θ- ἄονο ' δοαυδίηῦ τὴ 
Ὑγβοχοίοσο ἐππ8 ἄοβὺ [ποὺ Ἰαπηθηῦ 
Ατὐὖῦ που 80 βύπῃρ ὈΥ͂ ΔΌβθηοοῦ 
ΟΥ̓ΤΩΥ σηρβ ἀσργῖν᾽ ἅ, δηᾶ Ῥϑηΐ 
Ης 5βαΐι, “ Οὐυτ ρστίοῖβ τὸ δαδὶ : 
Ῥγοτῖη αὐγαῦ σε ἢ Ἰογο, 1 116, 
ΑΑ]Δ5 1 Τ)1ἃ ἢοῦ Θϑυγδηροτηθηῦ 
ῬΥΔ ΤῊΥ ἴθαγ8, 1 πτου]ᾶ ποί 5'ρῇ. 

"-Ὁὶ΄πθθννθνθννννσααννααν“α““σσὐὐὐὐσσσσσσνονΝ 

1 ΟὈΠρτοραθίοπαὶ Μαρδζίπο ἔοσ 1888, ΡΡ. 200, 201, 
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“ Ο Εἰγβέ, δῃᾶ 5016 οἰοΓΏ Δ] ἴ 
ϑὅζονν ΤΠΥ ἔΔΥΟΌΥ γοῖ ἴο 1η6. 
ΤῊΥ εἴανο, Αῃτηδᾶ Ἐ]- ΒΟΚτΘα 
Βαιδ πο Τοτᾶ οχοορπρ [Π66. 
ΒΥ Τά-Πά, [86 ατεαῦ Ῥτορμοῦ ! 
οο ἴδοα ποῖ δἴβ ψῖβ ἄθηγ. 
ΑἸΔ8 1 -1ἃ ποῦ οβίγδηρθιηθηΐ 
ῬΥΔΥΥ ΤΗΩΥ͂ (6418, 1 που] ποί 8:6}. 

Τυτησϑὺ ὑγαηβ]αΐθ ἃ ἔθτν ΤΩΟΓ6 [1Πη68, [0 ΒΟΥ ΤΌΤ Β ΓΟ ΡΥ {Π6 Βιτηῖ- 
Ἰαυιν οὗ {μ686 βοπρθ ο ἰμαύ οὗ ϑοϊοτηοῃ ; πᾷ ἰθβϑὺ 10 βῃουα Ὀ6 
1βουρὺ ὑμπαὺ 1 αν ναυῖθα (η6 ΘΧρυ ββίοη8, 1 5Π811] ποὺ αὐὐθσαρύ ἴο 
ΤΘηᾶου μ6πὶ ἰηΐο σοῖβθ. [}π {π6 βᾶπηθ οο]]θούϊζοη οὗ ροϑηβ βαπρ' αὖ 
ΖΙΊΚΥΒ 18 ὁὴ6 ὙΠΊΟΒ ὈΘρΊΠΒ πα {Π686 [1068 : -- 

“Ὁ ρΆ8261160 ἔγτοσα διῃοηρ; [6 ,826]168 οὗἉ Ε]-ὙοΙη6Ὴ 1 
1 ὅτὰ ΤΥ βίαν νι Ποπΐ σοβί: 
Ο τῆσα 51:}8}1 οὗ ἀρθ, δπᾶ ἤι68} οὗ βκίη 1 
Ο ἴδοὰ 0 τὸ βοδῦοθ ρϑβῦ [8π6 Ὁτηθ οὗἉ αὐ! Εῖηρ' τα] "ἢ 

Τὴ {π6 ἢγβύ οὐ [Π6886 σϑύβθβ 6 ἢᾶνθ ἃ σοι ΒΟ. ΘΧΔΟΙΪΥ ἈρΥΘΘΙΠρ' 
τι ἢ ὑπαῦ ἴῃ {Π6 οοποϊ μἀϊηρ' σοῦβα οὐὁἨ ϑοϊουλομ᾽β ϑοόπρ; ἴον {π6 ποτὰ 
ὙΠΟ. ἴῃ οὐ ΒΊΡ]6 15 ὑἰσαηβίαἰθα ἃ “Κ“ τοθ 15 υδβϑᾶ 1 Ασϑῦϊο 88 βυπο- 
ΤΙΥΤΩΟΤΙΒ ὙΠ “ ρΏΔΖα] ἢ (ΟΥ ἃ ρΆ26116); δῃᾷ {π6 τπηουπίαϊηβ οὗ ΕἸ- 
Ὑδηθη 81:6 ““{π6 τηουῃίείηβ οἵ βρῖ668.) ΤΏ Ῥρόοθὰ δηαβ 1 {Π6 
ΤΟ] πρ᾽ 11Π68 : --- 

“ΤῊ Ῥῃϑηίοτῃ οὗὨ {ΠΥ ἔοστη υἹϑὶ θα ΤΩ6 1 ΤῊΥ͂ ΒΙΠΤΩΡΘΥ: 
Ι 5αϊά, “Ὁ ῥῬῃδηΐίοτη οὗ Β᾽ απ 0. ΠΟ Βοηῦ ἐμ66}᾽ 
Ἦδ βαϊά, “Ηδ βρῃηΐ το. σῇοσα Τποὰ ονγοβέ : 
Ἠδὸ ψΏο86 ἴον οοσαρίθβ (866. 
ΤὨΘ Ροϊονοᾶ οὗ ΣΥ μθαγί υἱβι θα τὴθ ἴῃ Ὁ 6 ἀδΥκΚΉθ55 Οὗ παρ ΐ: 
1 βίοοᾷ, ἴο Βῃονν Ὠΐτη ΠΟΠΟΙ͵, ἘΠῚ} ἢ6 58΄ ἀοντη, 
Ι καἰᾶ, “Ο ἴποῦ τὴν ρΡουϊίοη, δηα 811 τὴν ἀοβῖγο 1 
Ἡδαβί ἴῆοα οοἴηθ δὖ τἀ ηϊρῃΐ, δηα ποὺ δαγοᾶ [Π6 τγδίοτηοη ἢ 
Ἠϑς βαϊᾶ ἴο τηϑ, “1 ἴρατθᾶ; θαΐ, μοιναυου, ον ο 
Ηδὰ ἰδίῃ ἔτΌΤα ΤᾺΘ ΤῊΥ͂ 500] δ:Πα ΤΩΥ Ὀγοδίἢ.᾽ ᾽ἢ 

Οομραγο {Π6 ἀρουα τι {μ6 βθοομα δῃᾷ ἔνθ [Ὁ] οσσίηρ νουβ65 οὗ 
86 δ ομαρίου οἵ δοϊοταοῃ Β ϑοῃρ, --- ΕἸΠατησ Παὺ Βοηρβ οἵ {π18 46- 
ΒΟΙΙΡΊΟΙ 8.6. ΘΧΙΧΘΠΊΘΙΥ ΠΌΤΩΘΙΌΙΙΒ, δ Πα δἰπηοδὺ Π 6 ΟἸ]ΥῪ ῬοθηΒ ΒαΠρ' 
αὖ ΖΙΚΥΒ: ὑπαῦ ΤΠΘῪ 16 Θοιηροβοα [ῸΓ {818 ρΌΓΡΟΒΘ, δπα ᾿πἰθηαθα ΟὨ]Υ 
ἴο μᾶγϑ ἃ βρ᾽ απ) βθη86 (ἐμοιρὴ οογίδι αν ποὺ ἀπάογβίοοα ἴπ βοῇ 8 
Β6η86 ὈΥ͂ {πΠ6 σοηογα ιν οὗ {π6 να]ραγ):: 1 οαηποὺ ϑηϊογίαϊη δὴν ἀουδύ 
88 ἴο {π6 ἀοβῖρῃ οἵἨ ἁ δοϊουιοπμ᾿Β ϑοῦρ. 16 Βρϑοϊσηθῃβ ὙΠΟ 1 μᾶνθ 
υδύῦ σίνοῃ οὗ {π6 γτοϊσίουβ ἰονθ-βοηρβ οἵὗἨἉ {ῃ6 ΜυΒΙτηβ πᾶν ποῖ Ὀθθα 
ΒΘ] θοίθα ἴῃ φγθίθγομοθ ἴο οὔμϑυβ 88 τηοϑὺ δρυθϑίηρ σι ὑπαὺ οὗ ὅ5ο- 
Ἰουλοη, δαυΐ 88 Ὀοϊηρ' ἰὴ ἔγθαυθηῦ 86; δηα {Π6 ΤΌΓΔΟΥ οἵ {πΠ6 ὑνγο ἃ 8 
δμανίηρ' θοἰπρ' Βαηρ; αὖ {π6 ΖΙ Κρ 1 1 πᾶν θαρσαπ ἰο ἀθβοσῖθο. 

ΓΗδῦ [ῃ6 ροοίβ οἵ Ηϊηδοβίδῃ ᾿παυϊσρα πῃ ΒΙΠΎ1]ΑΥ ΘΟΙΩΡΟΒΙ 018. 18 
Βῃονῃ ὈΥ͂ ἃ τοΐθγθηοα ἰο 86 (Ἰϊζαρονιπάδ, {Π6 Ῥγοάποίϊοι οἵ ἃ ο6- 
Ἰερταίοα Ηΐϊπᾶοο ροοῖ πϑιηθα «“αγαᾶονα. ΤῊ1Β 15 ἃ τωυβϑίϊοαὶ Ῥοσῖὴ, 
Ἰοζοηαθα το σοἰθγαίθ {μ6 ἴονοβ οἵ Οὐδ, δπα Πδαΐδ, οὐ {π6 τοοῖ- 
Ῥτοοϑὶ αὐϊγδούίοῃ Ὀδύνγθθη 6 ἀϊνίηθ ροοῦπθββ 8πα ἐπ6 ἢθατηδῃ 80]. 
ΤῸ τηδὺ Ὧ6 [οππᾷ ἴῃ ἐδ 6 (τὰ νοϊαμηθ οὗ {π6 Αβιαῖίο Ἐβοβθδγο 68: ΟΥ̓ δὖ 
ΤΠ6 μά οὗ ἢγ. Α. ΟἸαυκοῖβ (ὐοταπιθηίασυ οα {86 (ὑδῃ !16168. 

1 Αρφοοπηΐ οὗ [6 ΜδηΠοΥΒ δηᾶ Οὐ ιϑίοχῃϑ οὗ [86 Μοάοχῃ Εργρίδῃδ, γ0]. 11, Ρ. 21. δἔ δέῃ. 
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6. “Τὴ νοῦ ρατὺ οἵ [μ6 Ἡδῦτον ΒΙΡ]6 ολῃ τγο ἤπια ΔΠΥ οοτηροϑῖ- 
ἴοη ΟΥ δὲ διηδίορουβ παίπσο ὃ Α1]- νοῦν Ῥβαίτη, ΘΥΘΥΥ ρίθοο οἵ 
ΠΙΒΙΟΥΥ͂, ΘΥ̓ΘΙΥ ρᾶτύ οὗ ΡῬτΌΡΊΘΟΥ ---- Βὰ5. ἃ γεζσίοιι ἀβρϑοῦ, ἀπά ({Π6 
Ὀοοῖϊς οὗ Ἐυβῦμοσ ρϑύβδρβ δχοθρίβα) 18 1164 τι ἐλοοογαξές σίθνγβ οὗ 
{πηρθ. ον οαπηθ ἰθοῦο ἤθτθ ἰο 6 βιοῃ ἃ βο αγν Θχοθρύϊομ, 80 
ΟΟΠΒΊΓΑΥῪ ο {86 ρθηπιβ πὰ παύυτα οἵ π6 στ μο]6 Ηοῦτγον ΒΙ0]6 2 Τὸ 15 
Ῥαββιηρ ΒΈγΔ Πρ. 11 Υ68] Θιηδ ΓὙ 1010]5 ΓΘ τη] ο] 6 Ὑ1ΠῚ 80 ταποῖ, 41] 
οὗ ψὨΙΟἢ 15 οὗ 8 βουϊουβ 8η6 τ]! ρΊοΒ πδίασο. [{ [ἢ6 δαῖμον νἱονγϑα 
Η15 Θοσαφροβιίίοη 88 Ὀδὶπρ' οὗὁἨ 8ῃ διηδίοτυ, παΐασθ, σου] 6 μᾶνθ βουρ 
ἃ ὉΪΔ06 ἴῸΣ 10 διαοπρ' {π6 βαογεά ὈΟΟΪκΘ ἢ Απᾶ βυῤρβθαμοπΐ γϑάβοίουβ Οὐ 
ΘαΙΤΟΓΒ ---- σου] {Π6 Ὺ πᾶν τϑηκθϑα 10 Πθτθ, ἴῃ οαβ8 (6 δᾶ ταρσαγταθα 
1 τὴ [ὴ6 βαῖὴθ Ποῦ ἢ 1 οδῃ ΒοδΓΌΘΙν ἄθθϑιὰ {818 ογθᾶ! 0} ]6. ὅο αιογθπῦ 
γγ8 8 {πΠ6 σου γθηο6 οἵ {Π6 «6 008 ΟΥ̓ {Π6 1} δου ρύαγαδβ ἔγΌσα Δ ΠΥ τα 616 8Ρ- 
Ῥτοραύίοῃ οὗ 8ῃ διηδίουυ Ῥοθῖὰ ἃ8 βαος, {πα 1 τηδύ θ6]1θνθ {πᾶὺ {ῃ6 
Ἰηβουύθοη οὗἩ (δῃίιοίθϑ διμοηρ' [πΠ6 οαποπίςσαϊ ὈοΟΙτβ8, νγαὰβ {μ6 τϑβαὶ οὗ 
8. [Ὁ]] ρουβαδδιοη οἵ 105 8δρὶγίξαί τπιροῦύ. Ηδα {μ6 οδβε βἰοοᾶ οὐμϑι- 
156, ὙΩΥ ἋἸα {Π6Ὺ πού τπἰγοάσοθ οὐ Βθουϊαῦ ΟΣ 8, 85 γ76}1} 88 
{815. τἸηΐο {86 ὀδποη ἢ} 

Απλοπρ᾽ ΒΌΟἢ 85 δαορὺ {μ6 δ] σΟΓΊο] ΟΥ̓ΆΒρΙσ 8] Ἰπουργθίϑοη,, 
ΟΟΏΒΙΔΘΥΔΌ]6 ΟἸΘΙΒΙΓΥ ΟΥ̓ ΟρΙπΊοη οχιδίβιυ Ὗγ68 ἢδυθ δἰγθδαυν βϑϑῃ {μα 
ἐμ6 Ταγρυτηϊδὺ οχρίδίηβ 1 ἃ5 ἃ Πσαγαίϊνα ἀθβοσιρίοη οὗ (ἀὐοαἘ οοπα ποῦ 
ἰονγασα {π6 «6ν0]8 ἴῃ ἀδ]γουῖπρ {π6ὴὶ ἴσο Εἰρνρ, συϊάϊησ {ποτὰ 
ἐπτοαρ ἢ {π6 ]] ἀθύπ6 88, πα οοπνουῖπρ ὑπθπὶ ἴῃ βαΐδίυ ἴο 86 ῥτο- 
Π1566 ἰαπᾶ, ΑΡΘηθΖγα, ἃρδ1η, ΓΘρΆΥΟΒ 10 45 Θομ δ Ἰηρ' ἃ ΒΙΒίΟΤΎ οἵ {86 
ἐἶοννβ ἔγοια ΑὈγαῆδτα ἰο 6 Μίβββίδῃ. Ἐοβθησα 16. ἰοοκβ ἀροπ τὖ 88 
δ ΔΙΠΘΡΟΤΥ αἀοβουιθιηρ {π6 τηαύμα]! ἰονοβ οἵἨ ϑοϊοσηοῃ δηᾷ ΥΥ Βα πη. 
ΤΏΙ. νον Πα θθθὴ με] Ὀϑίοτ ὃν 1ωμεοο Ἠθοτθῦβ πα ΑΡγδθδμ6Ι. 
ἸΚ δἴβου ὑμ1η 8 ὑμαὺ 1Ὁ 15 ἃ ὨΙΒύΟΥΙΟΟ-ΔΙ]ΘΟΌΓΙΟἝΙ βοηρ' τοϊύϊηρ ἰο Ζογυῦ- 
Ρ80 6], ΕΖ, δα Νοῆρθιδῃ 85 [ἢ6 χσοβϑίογουβ οὗ ἃ ἐν θ ἢ Ομ β  α 0 
ἴῃ {86 ρτονίηοα οὗ 9πᾶ8ῃ. Ηδμη Ππαβ ἴῃ 10 {86 1468, ΔΙ]ΘρΡΌΓΤΙΟΔΙΠΥ 
οΑΥΥΙΘα ουὐὐ, {μᾶὺ (86 Κιηράοτῃα οἵ [5γ86] νγὰβ οδ]]16α ἰο ΟΥ̓ΘΙΌΟΠΙΘ 
μοα πϑηΐβθτη αὖ ἰαϑὺ τι [Π6 σθᾶροηβ οἵ ἴον δπᾶ 1υ86166, ο Ὀ6 Ὀχουρύ 
Ὀδοὶς ἴο ρϑϑοὸθ δηᾶ {6]]Ουσβῃῖρ σιῦ 10, Δα σοπβοαύθαιγ σα (ὐοά. 
Ητὺρ Ταραγαβ τ 85 ἃ ἀγθδπλ-Ῥοθιη ἴῃ ὙγΧ810ἢ. ΟΙΟΔΟΙ 18 5816 [0 16- 
Ῥγϑϑοηὺ Κιπρ' ΗΖ, [μ6 ΘΒα]αταϊίθ 0π6 θη ἰχ]ῦ685, δηα ἢ6Ὶ Ἰονα, 
{6 Ἰοπρίηρ' οὗ [686 {τ1065 ὅο 6 τϑυπιθα το {Π15 Κίπρ, 1)611|0ΖΒ6ἢ ἀπὰ 
ΝΕρΘΙΒΔοἢ τορατά 10 858 ἃ ροθίϊοδ!Πν 1464} 1564 αἀοβοσιρίζοι οὗὨ ἃ ἰογϑ- 
το Ἰδίϊοη οχρουϊθποθα ὈΥ ϑοϊοσαοι, [τοῦ ρ ἢ τ ΒΊΟΝ {86 1468 ΟΥ ΤΥ ΒίοσΥ 
οἵ τρδιυϊαρθ 15 ἀγασηβίο  }} }7 ἀνθ ορθα 85 δὴ τηᾶρ δηα ἰγρ6 οἵ [86 
πίοι οὗὁὨ {μ6 Τιοτὰ ὙΠ [15 μυχοῦ, Τμ6 τηοβῦ δοϊσλομ ὙΙΘῪ 18, 
οἰμον ἐμαὺ 1ὖ τοργθβθηΐβ [86 απίοπ Ὀοίνγθθη (Ἰ γῖϑὺ δπᾶ ὑπ σμυτοῦ, ΟΥ 
(8 ἀπΐοη οὗ δὴ Ἰπαϊγιαυα)] ᾿ 6] 16 νυ Υ Β 500] τι ΟΠ γιέ. Ῥουμαρβ {86 
Ἰραβδὺ οδ]θούομδ]θ οὗὁἨ {8686 8]]Θρουῖοαὶ οχροβιθιοη8 15 {πα΄ οἵ Κι αὶ], δο- 
οοτάϊηρ ἴο ποτ.» πᾶσ {Π6 ΔΙ] ΘρΌΥΥ οὗ {Π6 τααγγῖαρθ-Ϊ ον οἵ Βοϊομλοῃ 
Δα [86 Βα] αηλ16, 15 ἀθριοίθα, τὰ ἀταμλδῦϊο-᾿γυῖο ὁμοσιΒ68, {π6 τηπύααίὶ 
Ἰονθ βιυϊδιβύηρ θούσγθοι ἐμ6 Τ,ογα ἀπϑᾶ Πῖ5 οματοι, ἈΡΥΘΘΘΌΪΥ ἰοὸ 108 
1Ιᾶ64] παίασθ σγϑϑιπρ' ἔγοτῃ ἐπμ6 ομοῖοθ οὗ βγϑθὶ ἴο Ὀ6 {886 σβῦχοι οὗ 
Φομοναθ, Τυβ ονοῖν ᾿πίουταρίϊοι οἵὗὨ [818 σοιωμλα θη. 85 πηρ' ἔγΌΤὰ 

1 Θὐααυβ Οὐ 641 ἩΠΒίοΥγ δπᾶ Τ)οίδποθ οὗ ἐμ ΟἹ Τοβίδτηθηΐ Οδπ0η, ΡΡ. 842, 548. 6α, 
Ταυϊάβοῃ. 
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186 ᾿πβ 4611 γ οὗἨ Ιβτδοὶ 18 τοδἄθ ἐμι6 οοοαβίοη. οὐ ἃ οἴοβθι' Θοπβο Δα οι 
οὗ {π6 οονεμδῃΐ οἵ Ἰονθ, ἱβτουρὰ ἃ τούσγῃ (οὸ {π6 σα οονθηδη-οα 
Δα Β1Β ἀπυὐίαγ Ὁ]6 ΤΊΘΤΟΥ͂. 

Οἱ {μα οἶμοὺ μαῃᾶ, πλὴν τϑοθηΐ ᾿π θυ ρυθύθυβ οοηίομα ἴοχ {86 ΠΠοτα] 
Θχραπαίίοι οἵ [86 ῬοοΚ. 

1. Τῃ πὸ ρει 18 10 δῇαυτηθα οὐ ἱπηρ]16α ἐπαῦ [16 σΤΟΥΚ 15 ΔΙΙΘΡΌΓΙΟΔΙ. 
Θ'ΠΟἢ ᾿ἰπὐϊηδίοη 18 ρίγθῃ ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ ᾿ηδβίδμοο οὐ Β10]6 ΔΠΘρΡΌΤΥ, οἰ 6. ἸῺ 
{π6 βἰσαοίατα οὐ ΕΥ̓͂ ΒοΙη6 Δ ΠΟΧΘα Θχρυθββίοι, 50 ὑμαῦ 0Π6 β6η88 δπά 

ἀδβῖρτι οαμπού 86 τηϊϑίαϊκοπθ. (πᾶσδβ τσ. 7---20.: 2 Κιηρβ σῖν. 9, 10.:; 
Ῥραὶ. χὶν. ἰΙχχχ.; [88. νυ. 1---. ; ἘῦζΖϑι. χυϊ. χχχυῖ, 1---Ἰ4,; Αοἰβ χ. 
10---17. ; 6]. ἴν. 22---81. ; [η6 ράγ8}}168 οἵ οὖν Ἰμογα, ἰμ6 Αροοαϊγρῦϊο 

ΨΙΒΙΟΠΒ.) 
9. Τὴ 411 [π6 ραββαρϑβ οἵ δουϊρίαγα ψ ΒΊΟἢ τλαῖκα ἃ βραταύίνθ τιδ8 οὗ 

[86 τοαυυϊαρο-οομίγαοῦ δηᾷ βίαϊο, {π6 φοπεγαΐ θα οἵ {Π6 τρδγυιδθθ 

πηΐοη 15 ΟΒΙΘΗ͂Υ ἄνα! ἀρορ, πιμοῦῦ ρσοίϊηρ' Ἰπῦο ΤΠΔΗΥ͂ ΟΥ̓ πλϊηπ6θ 
ἀοίαῖβ; σἘ116 ἐλθ γοϊρίοις οἰσηοιξίοη 18. ΘΟ βίδ]γ Ὀτουρῦ οὔΐ, 

Βυΐ Βοτα ραγίϊομίαγα, ποὺ ἐΐ6 οἠίς βιιδ]οοέ, ἔοττα ὑπ86 8018. Θοταρο 

βου. Υ α Βοδυο ον Ἐπᾶ {π6 οδηίχα! ροϊηΐ αὖ 41], 16 10 οοπδὶβύ ἴῃ {Π6 

δία] ταϑυτίδρθ,.--- [ἢ6 Βϑογϑα πηΐοη --- οὗ Ομ τβὺ πα 18 οθυσοῦ, ὙΠῸ 

δια θ61]15ῃπηθπΐβ οὐὗἨἉ βοθῆθσυ, δοῖίοη, ἃπα σοη]αραὶ δπάθαχτηθηῦ Φ1Ὸ 

Δραπᾶάδπί δθᾶ ροιρίοχίηρ, πἰαπρ τ μαῦ 15 βοϊα ἰο 6 186 ῬυγΙπΟΙραΙ 
{πἴπρ. ΑἹ] 15 ἀδοογδίϊομ δηα ΘΟ] ουτηρ, 

8. ΤῊΘ τϑνθύομοθ [01 6 μόναῇ πϊοἷ οχιβίθα ἴῃ 1Π6 ΗἩΘΌΓΘΥ τοϊπᾶ 

τουἹὰ ματα ργθνθηϊθα ἃ ὙΥΪΟΘΙ ἔγοπι Θομροβίηρ᾽ ἃ ΡΟΘπὶ ἴο 1Ππδύγαθ 

1π6 ἴον δσιβέϊμρ θούνψθοῃ Οοα πᾶ ᾿ὶβ ρθορῖὶθ. ου!α μ6 Πῶνθ 

πιϑ64, ἴῃ δἀὐάτγοθββιπρ'  Θμονϑῃ, βοὴ Ἰδμριιαρο 88, “ 1,60 Βῖμη ΚΊΒΒ τὴθ 

1 {π6 Κίββθβ οὐ 15 ταουίῃ ; [ῸΓ (ΠΥ σΆΓΘ5865 6 ὑούξου. ὑμδῃ 116 ἢ ἢ 

Ὑγου]ᾶ μα Βαᾶνθ βροόκβὴ ἰο [86 Ηρ ἀπᾶὰ Ἡοὶγ Οπθ ἴῃ ἐπ ἰδηριᾶρα, 

ἐς Ἤϊ86 ἋΡ, ΠΥ ΙΟΥ6, ΤΟΥ͂ [811 ὁπ6, πα ὁοτθ ἀὐᾶν ἢ) ΥοΥ]α Βοίοσλοι 

Βαγα αἀάγοββοα [μῖ8 Οὐδαίου ἴῃ {π6 ἰδαηρααρο, “ΤΠ6 σγοΐοθ οὗ τὴν 

Ῥεϊονοᾶ! Βεβοϊά, μθ σουηθβ, ἰϑορίηρ' ΡΟ {Π6 πηοππηίαϊηβ, ὈΟ ΠαΙηρ' 

οὐδοῦ {86 Ὦ118. 1ὐκα ἃ ρ82Ζ6}18 15 τηῦ Ὀθ]ονθά, οὐ ἃ γοιηρ' Ὠϊη6, ὅτο, 9 ̓ 

ΘΝ, ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ ΔΡΡ 164 το 1π6 ἩΠΡᾺ ἀπᾶ Το πο {μαὐ Ἰπμδθιοῃ 

Θ θυ ΣΕΥ͂ 816 ᾿στουθγθηῦ, πηϑιι8}0 16, δα ᾿ποοημδιβδύθηῦ ὙΠῸ [86 Βα] τὴ 6 

ῬγᾶΥ ΘΙ οὗ Βοϊοπιοη αὖ {μ6 ἀραϊοαύίοη οὗἉ {Ππ6 ἰθιαρίθ. 
4. ΤΉοτα ἅγὸ ἐγδθοβ ἴῃ {μ6 ΜΙβμηδῃ οὗ ἀουθίβ πανῖηρ θη Θηίου- 

ταὐτιο δτηοηρ {μ6 “6.78 σϑβρθοϊησ [88 ὈοοΚ. ὙΤΒυβ νγὸ τϑϑᾶ 1ῃ ἐγ. 

7Ζαάαΐηι. “Ἐ. Ζομυδδῇ βαϊ (ἢ, ς Οδηῦῖο] 685. πλαϊτα μ6 δη 48. ὉΠΟΙ 68, 

ναί Εἰοοϊοβἰαϑίθθ ἴΒ [580]66 1} ἰο ἃ ἀϊβραία [αἸβδγθμοθ οὗὨ οριῃὶοῃ ].᾽ 

Ἔ.. Ζοβέ βαϊῃ, “ Ἐοοϊοβιαβίθβ ἄοθβ ποὺ τβϑῖο {πΠ6 μδη45. ἀποίθαῃ, ριΐ 

{π6 Οδμθοἶθβ ἀγα [βυθ]θοῦ [0] ἃ αἰβραΐθ.᾽ . . - « - Ἐν σθθου Βθῃ 
Αζαὶ βαϊᾶ, 41 μανϑ 1 8 ἃ ἰγδαϊοι ἔγοπι {Π6 ταουίῃ8 οὗ βονυϑηΐυ-ὗνγο 

οἰἄθσβ, οὐ 188 ἄδυ [Π6Υ ἱπαποιεᾶ ΕΒ. Ἐ]ΘαΖαρ Ὀθπ ΑΖατῖα ἰπίο ἐπ 

γι θην Β βθαὺ, ὑπαῦ Οδη0 168 δπα Εἰοο] οβίαβϑίθθ [ὈΟΓΒ] τρᾶκθ 1ῃ6 

Βαπᾶβ ἀποϊθαη., "} ΤΏ ὑτοαβα Ῥῦῆγλο Αδοϊῇ τϑῖθυβ ἴὸ βιπηλ]αν ἀουδίβ 

δϑουύ {μ6 δυϊμοιίοῖγ. Υῦ6. δ αἰβο ἰο]4 Ὀγ Οτὐίρϑῃ πα “ θσόυῃθ, 

ἐμπαῖ {π6 Φονγβ ἰουθαᾷ ΔΠΥ οπ6 [0 τοδᾶ ἐμ Ροοῖς {1} 6 τα ΦΕΙΓῚΥ 

γϑαῦβ οὗ ἀρὰ; ἃ τοβίγούίομ ἀρργονθα ὈΥ͂ ὑποβθ ἔ[Π618. ΤῊ15 ργοδῖ- 

1 566 οἰρμίθθη ἰγθαιῖβθ5 τόσα [ῃ6 ΜΊβΗπϑ, ἐγαηβαἰθᾶ ΒΥ (86 Βον. 1). Δ. 1)6 5014 δπᾶ {π6 

ἘοΥ. ΔΊ. 9. ΒΔΡἨΔΙ], Ρ, 362. 
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Ιἴοπ γὰρ οχιθηᾶορα ἰο {μ6 Ὀαρίπηΐηρ ἀπᾷ οπϑᾷ οἵ ὐΖοκὶθ] ἀμα {π6 
ἢχϑὺ ραγτὺ οὗ (ἰδποβίβ, θαΐ ἔοσ ἃ αἴδγθηΐ σθάβοῃ, ---ἰλθ αἀἰιίοιιέψ οΓ. 
μηαογοίαπαϊησ ἔθηι ; ὙΓ 116 1ῃ {π6 οα88 οὗ [6 (ὐδύιο165, ΠΊΟΤᾺ] ἀθηροΥ 

164 ἰο ἐπε τοϑέγιοοπ, “ς ΓὉ ἰβἃ ρατῦ οὔ τ86 ρίουυ οὔ σϑηυΐηθ γϑυδἰδίϊοη ἴῸ 
ΑΥΘ ΠΟ τωυβίδυὶθϑ, 88 (868 μθαΐῃϑῃ μϑα, Ἰπτο ἡ 1Οἷλ ΟὨ]Υ 86] θοῦ Ῥθυβοῃθ 

γγογα ἰοὸ 6 ἰηϊαἰοᾷ., ὙΤΠοΙΘ ἀγα ἱπᾶάθϑα ραββαρθδ ἴῃ {π6 Ῥαπίαίθιοῃ 
αοᾶ [86 ΟἹ Τοβίασαθαῦ ἰδίογιοαὶ Ῥοοῖτβ, τ ῖομ τα ποῦ ἀθβιγα]8 ἴο 

ΒΡῈ ΡΌΡΙΙΟΙΥ τϑαᾶ, θαὺ (818 15 ρύτοι νυ ὁπ δοοοπηῦ οἵ [86 Δτοδιδῖο ΒΠΏΡ ΠΟΙ 

οὗ βοῖλβ ὀχρυβββίοπβ, ἃ βαρ οἷ οοπδίβίθμς ἱπ ὑπαὺ βίαίβθ οὗ βοοιθιῦ 

1 πὸ ταοβὺ ρογίδου ρυυῦ δηά στανι; θαύ {πᾶῦ ἃ ὍΠ018 Ὀοοῖς, 

ΜΉΙΟΙ ἰ5. ταρἰηἰδίηοα ἰο οομβίβῦ ΘΠΌ ΘΙ οὐ {π6 βυθ]τηθδῦ βοθπο8 οὗ 

ἄθνοίίομ, (6 ρυτοβὺ ϑχθγοῖβαβ οὗ ἀϊνίπθ 116 ἴθ {πΠ6 Βυτηδπ 8οα], 
βου γοῦ Ὀ6 ὑπῆϊ [ὉΓ σβπογαὶ 886, Δρρθδιβ ποῦ γ76}} ἴῃ ϑοοογάθηοθ 

τ [π6 ἰάθα οὗ υυϊηρβ ρίνθῃ ΤῸΣ ταθηΒ πηΐγουβαὶ Ὀθηθῆΐ, [0 τη Κ6 

ποῖ “πῖβα απίο βαϊγαίζοη., ) Βοβίαοβ, “9 θὸ ΟἸυιβϑῃ τἸ Ἰβύθυβ ὙΠῸ 

ἅ16 αὖ ΠΟΥ ἰο βοϊϑοῦ {ποῖ σα Οματο ἰΘΒΒΌΠ8, ΘΟΙΆΠΛΟΉΪ οὐ ἔτθ- 

ἀαΘΒΟΪΥ ἰακα ἐμοῖὰ ἴτοπι (818 Ὀοο ἢ Ὸ {Π8Ὺ ποῦ, ἴπ δοὺ δἰ ἰθαβί, 

ὀοηίδββ ἐμαῦ 8} ᾿ἰμθαρ ΓΘ 0168 ταογα] 86] ηρ' βία 5 ἴῃ [86 γγᾶν ἢ ὁ 
δ. Τὸ ἰΒ οχίχαναραμὺ ἰὼ ἈΡΡΙΥ {π6 ἰαησιιαρα (ο {πΠ6 ἀδνοίϊοπαὶ 

δχϑγοῖβθβ οὗ ἃ Ὀθιιθυου; [Ὸν 10 15 ἔτ ἀπἴασθαῦ ἔγοτα ὑπ ἀθορ Ἀαταηγ, 

Τὴ6 Τϑυθσθηοθ, 8η ΡὈΔΙΥ ἔδαγ, Ὑγ1οἢ ΘΎΘΥ ΔΟΘΟΙΏΡΒΠΥ [88 ᾿γαΥ 615 ἃπὰ 
Ῥταῖβοθ οὐ {π6 τϑάθοιηθα. β 

86. ΤῊΘ6 Ῥοοκ τᾶκαα πὸ ταϑαζΐοη οὗ «οποναῖ, [18 ἀογαϊπίομ, [αΎ78, 

Βθῃοὐ ΒΥ, ΟΥὁἨ ΜΟΙΒΠΪρ. [ὺ ἱποῖ 65 πὸ Ιοββοηβ οἵ ἔπ, ορθαΐθηοθ, 
ΔΠ τἱοὺν ἐονγαγβ οα, οΥ ἀπίγ ἰο τηδη. 

7. ΤῈ6 ἰοίαϊ] β[]θποθ οὗ οὐῦ [μοτὰ ἀπά ἢ18 ροβίϊθβ ἴῃ στο αὐϊοη ἰο {μ6 

ὍΟΟΙΚ ἈΡΡΘΔΥΒ ὕο δυϊμουῖβα {π6 146 ἐπαῦ 1 τγὰβ 110{16 ΚΠΟΎΤΩ. ΟΥ τὸ- 

σατᾷοα Ὀγ [μ8 79:78 οἵ Ῥα]βϑβϑιηθ ; δπα ἐμοῦ [86 ατϑαῦ ΠΤ ΔΟΒο, 88 γγυ6}}᾿ 

τα ιἷ5 ἀΙβοῖ 0168, Βα πὸ ἀθβίγθ ὕο σϑβοὰθ 1Ὁ ἔγτομτι ΟὈΒΟΌΤΙΥ ΟἹ ΟΡ ν]ΟΗ. 

ΘΌΟΝ ἅτ (886 Ῥυϊποῖραι ατρυπαθπίβ οἵ {ποϑ6 πὸ ταὐθοῦ 8π αἰΐδρο- 

Τἶ 4], δηᾷ δορί ἃ ᾿ἰζογαὶ, βχροβιίίίοπ. [ἢ [88 Ῥδυθου αγ νίαν, ΠΟ ΘΥΘΥ, 

[Π6 0 ἴακα οὗ {μ6 Ῥοοῖκ, (Β6Υ ἃτθ ὈΥ͂ πὸ πιθᾶηβ δρτθθᾶ. ΤῊ ΟΠ 

Ἰοοῖ ἀροη 10 88 ἃ ἄγδτηδ τϑρυββαῃθπρ' {Π6 νἱοίοιυ οὔ ἔσθ ἰόν, οὐ [Π6 

τονε οἱ Πδογ. ϑ'σοἢ βυρβίδη 8} 18 [86 ΒΥροίμοβὶβ οὐ «8 600}1, 

Ἠδ6Ζε], Απαποη, ϑἰδαα!η, Τὐπάοιαδπη, ἘΠ τοϊί, ἸΚοοβίοσ, Εὐννα)ὰ, 

ἩΠγΖοὶ, Βούζομοσ, Ητυσὶρ. Οὐμουβ ἀραῖπ τοραγα 1Ὁ 88 8. ΘΡΙ ΑΙ Ἀταταπὶ 
οΥ παρα] βοπρ, οπ {μ8 οοοδβίοι οἵ βϑοϊουδουβ πιδυτῖᾶρθ ὙΠ [86 Εἰργρ- 

εἶδ Ῥυΐηοθθβ, οὐ ὙΠ βοιλθ [βγϑ 6 Ὀυ]ᾶθ ἀἸβιϊρ ]Βη6α ἔῸΣ Ὀθϑθ 

Δα νἱἰχίαθ. 80 ατοίΒ, Βοκβαθί, Ηδυηον, πα οἰμοῖβ. ΟΥ̓ 18 

Ἐΐηῖς {πᾶν ἴὸ 18. ἃ οοἸ]θοίζοπ οὗ δγοίϊο 14γ]8, 88. ΒΗ. ὅπποη, Ηοσγάρσ, 

Ἰ)οοραου] δοίη, ΚΊθυκου, Ρϑαϊαβ, ΕΠΟΒΒοση, δα, [Ὧ8η, Ῥάτοϑα, ΠΟΘ ρΡ ΚΘ, 

6 ὙΥοια, Ηατίμιαπη, Μαρπθβ, ΗοΠρβίοαι, (οοά, δὶν ὙΥ1Π1ατὰ 

ζομθθ. ΑἿΪΙ [86 1:}06γα} 1518, ἀπά [μοβ σῆο Ἀπά ἰπ 1Ὁ οί ἃ 1λΐοταὶ δθᾶ 

ΔΙ] Θροχίοα! βθη86, ἅτ αἰνιἀθα δθουῦ 105 Τοργβθ Πρ Θοππ 18]. ΙουΘ, 

ΟΓ Ρᾷζγα Ιοῦθ δούνθθῃ (Π8 β6χϑθ Ὀθίοσβ τρδγτίασθ, ΟΥ {π6 Ἰονθ οὗὨ [86 

Ποδα οὗ « Βδήϑιῃ ἰο ὁπ6 οὗ 115 πιϑῦρθοιβ. ΤῈ τηοϑὺ τϑοθηῦ Θχροβιίου 

(Ητὐσίρ), ἀἀορίϊπρ (Π6 βαῖμβ νἱθνν 88 Εὐγα]α ἀπὰ ΤΠπατοιῦν ΒΌΡΡΟΒΘϑ 

ἔμ βυλἠθοῦ οὗ 1μ6 ροθιὶ ἴο μ6 ἃ Ὀθϑαθ 1] σουπίσΥ ταδιἄθη οἵ Θμα]θμα 

1 ῬγΘ Καῖ, πὰ [86 Οοπρτορϑιίίομαι Μαραξίμο ἴῸΣ 1857, Ὀ. 497. 2 Τρ](, 



708 ]Ιηϊγοάμοζοπ ἕο ἐδε Οἷα Τεκρέαηιοηξ. 

Ῥγουρδῦ ᾿ηΐο ἐπα βᾶτοια οὗ βοϊοιμαου. αὖ 86 15 {ΓΌΠΥ δῃᾷ ρῬαββιοπδίο Υ 
ἴῃ. Ιου ὙΠ ἃ ΒΒΘΡΠοσᾶ ; δηᾷ {18 ἴον δΥτὴΒ. Ὧ6᾽ στ βίσοηρίῃ δηά 
νἱσῦαθ ἴο σϑβὶβί 41} {μ6 Δ] υτοιοπίβ οὗ [86 Κιηρ, ἰο ψιδίδῃα 411 {86 
Βαυϊησβ οὗ {86 οουτῦ 1Δ6165; 850 βαῦ αὖ ἰαδῦ οΪοπλοη οΊγθβ ρ Η18 
σγοοΐηρ, πα ἀἰβεηῖββοθ (π6 1μῆθχι0]6 τπϑϊάθη ὅο μ6 Γ᾽ Βοηθ. ΤΆΙΠΟΥ 
ΔΟΘΟΓΙΩΡΊΥ 886 ρῸΘ65 ἴῃ {π6 σομαρϑηΥ οὗ μοῦ ἔγθηα, σχμο μαά Παβίθπρα 
ἴο ποῖ οὐ {16 ψὶπρβ οὗ Ἰονο. 

Τύ 1Β ὙΘΥῪ ρουριθχίηρ ἰο ἀθοϊάθ Ὀούνγθη 0ῃ6 αἰβοογάδηύ υἹθ 8 
ΜΉΘ μανῷ μδθὴ ποίϊοθα, Οἱ οἰἴμοὺ 5166 .----ἰῃ6 1106 18] οὐ {86 8]- 
Ἰερουῖοαὶ, ---- ταν ἀπ ΟΌ] 1685. 116, ΜΒΙΟᾺ 16 18. ἹπΊρΟΒΒΙθ1]6. ἰο οΟἶθαῦ 
ΔΤ. ὙΝΒΙΟΙΘνΟΥ νἱονγ θ6 δαἀορίεα, 1 15 ΘΧΡΟΒΘα ἴο ΤηΔΠΥ͂ Οὗ]οο- 
ἄοηβ. Πδμοα {π6 ομοῖοα ἀθρθοηᾶβ οὐ {886 πυταροῦ οὗ Ῥϑυρίοσιηρ 
οἰτουχηβίδποοϑ ἱπγοϊγεα ἴῃ 086 τοβρθοίνο δχροβιίουϑι ἊἈΔΑΒ ἃ ργό- 
ΠΤ ΠΔΥΎ Οβογνθίϊοη, 10 Δρρθαγβ ἴο τ8 ὑπαὖὺ {π6 τϑοθρίϊοῃ οὔ [86 Ὀοοϊς 
ἰηΐο {86 οάποη ἱπηρ0 1165 1085 5δουθα ομαγδοίθι ἴῃ 0Π6 νοῦ οὗ {πο88 σῆὴο 
δἀταϊἰο τ. ΤῇῈ Το )8 ψἘὸ ρίαοορα τὲ {π6γ6 αὐΐδομθα ἃ βριτιζαδὶ 
ταθθηϊηρ ἴο ἴδ; 6ἶ88 {π6 ὺ σου] ποῦ βᾶνθ αἱρῃιῆθα 10 ΜΠ Βα ἢ ἃ Ρο- 
βἴοη. [Ιὑ οὐ68 108 ΡΙδοθ ἰο 15 Βαρροδββα δ] 6ρουῖοαὶ ομαγαοίοσ. Ἡ ΘποΘ 
[μ6 φαρβίϊομ ἃυῖβθϑ, Ατθ νχ βουπά [0 ξΌ]ΠΠ}ονν {π6 βϑῖλ8 νἱθνγ οὗ ἃ σγουῖς 
ἃ8 γγχ88 8614 Ὀγ [π6 Ῥϑύβϑοῃ οὐ Ῥβίβομβ Ψγι0 οΟἸ]βοβα [88 θοῦ [018 
ὑμπον δοῦ ὈΥ̓͂ ᾿ΠΈΆ}Π|0 16. Ἰπβριταῦοι. ἴθ βούθπο [86 οάποι οὗὨ {μ6 ΟΙα 
Τορβίαηθηῦ δ ΒΙΒΒΟῸΡ Ὑ)αγθυτίομ ΔηΒΎΘΥΒ ἴῃ μ6 αἰπτιηαίίνθ. Β6- 
᾿Πονίπο {παὺ {86 σλποη νγὰ8 βθ 0164 ὈΥ ὕΖγϑ, Ὧ6 5808, “τα ψτοίθ, 

Διὰ 76 πιδΥ Ῥδ]ϊουθ δοίθᾶ, Υ {86 ἱπβριταίίοπ οἵ 7186 Μοβὺ ΗΠρΡΉ, 
διϊᾷ ἰῃ6 ἰαϑῦ Ὀἷαζθ ᾿πᾶθϑᾶ, γοὺ τὼ {86 [Ὁ}] Ἰαβίσο οὗἠ δχρτῖπρ' Ῥγο- 
ῬΒρογ." 2 ““ Απᾷ 506} ἃ τπη8Π,᾿ δ48 Βίβῃορ (1810, ““ ψου]Ἱά ποῦ μᾶγβ 
Ὀἰδοθᾷ δῆ Ὀοοῖκ ὑμαὺ νγὰβ ποὺ βαουβᾶ, ἴπ {Π6 βᾶάτωθ νοϊπτηθ Ὑ]ἢ [Π6 
Τὰν δᾶ [μ6 Ῥτγορμοίβ." ΒΒυΐύ {818 βίγοηρ' ἰδηρτιαρθ 15 Ῥαβθα ὁ. ΘΥ̓ΤΟΥ. 
ΤΟΥ ἅτ Θομοϊβῖνα δυρατηθηΐβ Β1Ὸ ἢ} βμον ὑμαὺ στα αἸα πού σοτὰ- 
Ρἰοίβ {π6 ὀὅδποθ. ΤῈ6 “ον θα ὑγατοπ 18, (Βαῦ {Π6 ταθπ οἵ {μ6 ρυθαῦ. 
ΒΥμΔρΌρα (Ἰα 80, οὗ σβοῖὰ ΕΖγα γ1ὰ8 0Π8; δηα ὑμαῦ ίπλοπ [Π6 «Γπ|δί; 
6 ᾿᾿ἰνρα ἃ οομϑίουαθ]θ {π|6ὸ δου, τγαβ {86 ]αϑῦ Τηθι 6. οἵ {πᾶ 

ΒΥΠαΡΌρΡαΘ. ΒΟ 518}1 ΒΥ ὑπαὶ {86 τηθῃ οὗ {πὸ σγυϑὰῦ βυμδροριιο 
(Βαρροβίπσ {πὸ δ σῖβῃ ἰσδατάομ ΒΙβύου! 68} οογτθοῦ, ἔου τῦ μὰ8 Ὀθθῃ 
4αθδεοποα τις ροοᾶ Τοα80}) αοέθά ὈΥ ̓ πΈΆ 1016 Ἰηβριγϑίϊοπ τὰ Ῥ]δοῖπρ 
ΔΩ δυσαηρίηρ {π6 ὈῬοοκθΡ 41] {π6 φῬγοθδὈλ 168. οὗἨ [88 οᾶβθ ἃγῸ 
ἀσαϊηϑὺ 86 ἰάθα, Απᾶ δυθὴ 1ἢ {Π0ὺ σγοῦθ ἱπβρτϑα, ὑπαῦ ἔδοῦ σου] 
ποῦ δηβατο (86 ᾿π 11 οὗ Τποὶνῦ δοϊϊομβι 6 Βοϊά, {πϑυθῖουβ, 
{πᾶ 8116 [μ6 οοἸ]]οοίοτβ οὗ [86 βαουθά ὈΟΟΚΒ τᾶν πᾶν ρὰΐ {μ6 (ὑδη- 
[16165 ἰπΐο {π6ὸ Ηδρίορταρμα, Ὀο᾽ϊθνίηρσ ΤΠϑῖὰ ἰο ἢᾶνθ δὲ Δ]]ΒροΙοδὶ 
ΒΘΏΒ6; 6 ΠΙΔΥ͂ ΟΥ̓ΤΏΔΥ͂ πού δαορύ {π6ὶ} ΟρΙπου τϑϑρθοίηρ' ἐῃ6 οὐ] θοῦ 
αηα παίυγο οὐ {86 Ὀοοῖ. [ἢ οἶμοὺ σγογαβ, γ718 8ΓῸ αὖ ρου ἰο ἀθρατγύ 
ἴγοτὰ {μοῖρ νον. ΥΥ Βαΐ, [Π6ῃ, 18 ἴο θ6 ἀοίουτηϊηθα γτοϑρθοίπηρ {Π6 Βαῦ- 

16οὐ} ΥὙμαΐ 18 [86 Ἰονθ ψ οι {Π6 ὈΟΟΚ ἀθριοίθ ἢ [5 1ῦ ἴογθ Ὀούψθθῃ 
τη πᾷ Μοιλδη ; Οὐ βούνϑοη Ψομονδὰ πα {π6 οὔυτοι ; οὐ {86 δ5οιι] 
δηα Φομονδ ; οὐ Ομ υῖϑύ δηα {π6 8012 15 [86 Β6η86 [ον] οὐ 4|16ρο- 
τοδὶ ὃ 

ΟἹ 66 ΗϊΕζίαἘ Ταβ ΗΒ Τἰθᾷ οὐκΙάγε, Ὑ οὐ θοτιου κπηροη, Ὁ. 8. 
2 ιυοϊεᾶ ὈΥ Βίδπορ ΟἸοὶρ 'π 815 Τηἰσοἀποίίοι ἴο ϑίδοκμοιιβοβ Ἡ] ΒΊΟΥ οὗ 186 Β'Ρ]6, 

γ0}. 1. Ρ. ΧΧΙΙΠ, ᾿ 
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Αποίμορ οὐβουναίΐοῃ [88 66 ῃ βυρρσοδίθα ΟΥ̓ ὙΑΓΙΟΙΒ ΤΟΓΛΔΥΪς 5. ἴῃ 
ΘεαατΒ Ποίδποα οὗ ἴμ6 ΟἹ Τοβίαμαθηῦ (ὐαποι, πο 18, {Πὰς πὸ 
βρτηω βῃουα 6 σαϑὺ οῃ ἴδοβθ οὐ. 5 )ἘῸ τοσαγαὰ {π6 Ῥοθὴ 88 
απιαΐογῃ. ὙΝΆΘα ϑέπατὺ ττῖζοθ “ Ὁλαίουυ ὨΘΑΙΪΥ 8}1 ὑπο (ἀϑυτηδῃ 
ΠΘΟΪορΊβίβ ΒΌΡΡοεο ἴὖῦ ἰο μ6ὔ 1, γγχϑ οαῃποῦ δύ ταρδγα [Π6 ΤὙΘΙΛΑΥΪς α8 8Π 
Ἰηβίηπδίϊοπ [ΟΣ {86 ρυγροβα οὗ ργοϊυάιϊοῖπο (86 ταϊπμα ἀραϊηβῦ βιο ἃ8 
Κα {6 βαθῶθ νον. Ηδ σψουἹᾶ μᾶγϑ 15 τοδάθυβ Ἰοοὶς ὌΡοῖ μθὰ 88 
Ἰεδηΐπρ' ἴο πϑοϊοσυ. ΤᾺΪΒ 18 ὉΠΙΆΙΓ ; ΓῸΣ ταθπὶ αὐῖΐθ 88 ΟΥ̓ ΡΒΟΟΟΧ ἃ 5 Ἠ6, 
Ὅν. Ῥγε βιβα, Ὧν. Α. ΟἸαγκθ, Ὁ γσ. Βοοίμτγογα, δπὰ Μυ. Ἡον]οίί, 
Δ0146. ὈΥ [86 Ἰἴτοχαὶ ταθδπίηρ' ἀπά το)θοῦ [86 ταγβίλοαῖ, ΝῸ τωϑῃβ 81. 
τορυϊαίϊοι Βμοι]α Ρ6 οἰδοίβα ὈΥ 815 νἱϑθνν οὔ 1786 δοῃρ' οἵ ϑοίοσοῃ ; [ὉΓ 
ΘΥ̓ΘΠΡΌ]104] ἀοούσἷπο 15 οπἄσου ἱπάθροπαθης οἵἨ 88 ροϊπί. Βεϊοῦ ἴῃ 
πὸ ἀἰνίπο οτἱρίη οὗ [μ6 ϑουιρίυγθβ γοβῦβ ἀρομ δηοί6: ὈΔ518. 

ΤᾺΟ ΙΠ]ονίηρ οοπβιἀογαίίουιβ ἅτ βαδται(εα (0 ἐΐ6 τϑδᾶος σπῖτι 
τοἢ ἀπ πάοηοθ πα μοϑιίαϊοη, δἃ5 ποθ Μοῦ πᾶν οοπίσιρθυίϊοα 
ἴο ΟἹ ορϊῃΐου. ΤΏΘΥ ἃ: βἰαίβα ἰορϑίμου θθοθυβα {861 οοηιδίηοά 
ἔοχοβ μδ5 ᾿πῆπαθησθα {μ6 ἰθὺ ἰο ὙΥ]ΟὮ ΟἿ ταϊπα μ85 θθθπ Ὀγουρί. 

1. Οπο οοῃδιἀογαίϊοπ δἄνοιβα ἰο {Π6 8Δ]]ΘρΌΓΙΟΆ Θχρ]δηδίϊοη 18, ὑμαὺ 
[86 ροθπὶ 1561} σοῃίδί 8 ΠΟ Οἰθαν Ἰ τη. Οἵ 118. Ὀδίηρσ' Ἰηϊοπαθα ἰὸ 
θ6Ὑ ἃ τυυβίϊοαὶ οὐ βρὶτἰύαϑ! βθηθ6. Εὖ 18 πϑῖθ 6. ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ Βία!θα, ΠΟΙ 
ΟὈδουχον ἰπίοα, μα ἀποίμον. ἐμᾶπ {86 οὐνϊουβ ταθϑηϊηρ νγ1ὰ8 46- 
βίρῃθα ὈΥ {86 τυϊΐου. [Ἃπ8}1] ἁπδίορουβ οαβββ, γ718 μῶν Βοῖηθ Βυοἢ 
ασοοϊΐοη ἴπὰ {86 4]ΠΘΡΌΥΥ 1[56]} --- βοπχϑίηρ ΜΙΟἢ βοσνοθ 0 Καθρ 
[86 δχροβίζου ἔτοτα ἰακίπρ' {π6 1106] Β6π86 0 06 [πΠ6 οἰϊϑῦ οὐ οὐἱὰ 
ομ6. ἴπη1688 ἃ βαποίζου. οἵ {818 παΐασα οσ {Ππ6 Δ] 6 ρου ἃ] Ἰηἰοεργθίθ- 
ἰΐοθ θ6 ἐοαπᾶ ἴῃ {π6 ροθῃ, 1ῦ 15 ἀπσδυταπίθ]6 ἰο δἀορὺ τ. ΟἸΒοΥ- 
586 ἃ 616 δυχμηδη ΠΥΡΟΙΠ6Β15 18 ργθβθηΐοαᾶ, ΥΥ8 Κηον {πδῦ 10 68. 
Ῥδθϑῃ ἀθηϊδᾶ ἐμοῦ ἃ ἀϊνίπο ἀϊγθοίίοι [ῸΓ {Π6 Δ]]ΘρΌΤΙΟΣΙ Ἰηοτργθίδίοι 18 
οοηίαϊπρά ἴῃ {86 801} Ῥβαία ; Ὀυΐ {πμαὺ 15. ἱποογσγϑοῦ; ἰοῦ {86 λφαΐμθῃ 
ἴῃ [86 εἰρθθα νϑῦβθ, δπά {π6 βονθῃζθοπίῃ νϑῦβθ μοῦ ἐΐθ πιαῃ 0} ἐδῳ 
γίσ!έ παπᾶ δνᾷ {π6 δοὴ 9 τπατὶ ταθῶῃ 1βυϑθὶ, βμον ἡ μδΐ 15 τηθαηὺ ὈΥ 
186 νίμο ἔτοια Εἰσυρῦ. [ὑ Βαβ αἷδο Ῥθθῃ βαϊα, ὑπαὺ {π6 βίαϊθιχθηΐ οἱ 
Ναίδαπ ἰο αν! (2 ὅδ. χὶ!. 1--- 4.) γχὰβ ποῦ βαβρθοίβα ἴο Ὀ6 ἃ ρᾶ- 
τ} 16. Βαΐύ {818 18 ΕΥ̓͂ 8ὸ τηθϑηβ σογίαϊῃ, ΤῊ Κιπρ' οΟυ] ΒΟΔΓΟΘΙΥ δνοια 
8 Βυϑρϊοῖοπ οὗ 118 Ῥατροχῦ, πη 1888 18 Θομβοίθηοθ ἢθα ὈΘΟΟΠΩΘ 1ΏΒΘΗΒ10]9, 
ὙΠΟ 6 οδῃ ΒΑΤΑΙΥ Βαρροβα ἰο 6 {88 οαβθ, ὟΝ θα {88 ῥῬῇγαβο 1ῃ {π6 
ουσ ἢ σουβα, “086 ἀρτῖρμὺ ἴον [866,᾿ 15 δὐἀάυοοα ὈΥ Βαϑηποίῦ ἃΒ ἃ 
ἀϊνίπθ ΚοΥ ἴο {π6 ΔΙΠΘρΡΌτΥ, {π6 5θηβ8 οὗ ἴῦ 15 ΘΙΠΓΘΙΥ ταβαρρυθθπαθᾶ; 
ον {86 τὸ τϑμαουϊηρ 15, “ [Π6Ὺ ἴογα ὕμθ6 ἀρτιρ υγ.᾽ 

2. ΤΒοτο 18 ποῦ τα ἢ ἴῃ {π6 ῬοοΙς βυϊίοα ἰο {μ6 οσοδβίοῃ. οὗ οοῃ- 
᾿πρα] Ιονθ. Α Ὀτίδθρτοοια βοϊἄοτα ἄρρθᾶτβ.0 ἊΑ ὑγῖ48 18 ποῦ ὀβίθῃ 
τηθηθοποᾶ, Νοιβίησ 15 ποτα ἱποογγθοῦ ὑμᾶῃ {86 βίαίθιαθηῦ ὑμαῦ 
ἐς Βοοιαοῃ ἀρρθδιΒ 4] ἐμγουρη {μ6 ροθπι 88 {86 του] βροῦβθ, τηδᾶθ 

οἷδᾷ ἴῃ [μ6 ἄλγ οὗὨ Ηἷθ ἐβροιβα]8."2 Ηδά [6 ροθπὶ Ὀ661ῃ ἀββιριθα 88 
Δ]]Θροτῖοαὶ, (86 Ὀσ!ἀθρστγοοτα δπα Ὀυϊ4θ βΒμου!α πᾶν ΔΌρΘαγθα {πγοῦρ- 

οαδ; ἴογ {86 οογοπδηΐ τοϊαϊϊοπ βυρβιβπρ μούσγθθη «6 θόναμ ἀπ 
7εγδϑὶ, 85 γ776}1 δβ ἐμ8 Ιου βούψϑοι ΟἸεϊθὺ ἀπα [86 σμυτοῖ, 18 δἰ σαν β 

γοργθβοηίοα ἀπᾶρθι [μ8 ΘιΩΌ]οτα οὗ οοηγισαῖ Ἰογθ. ΤῊΘ ΟὨΪΥ ρατῦ οὗ [86 

1 Ῥαᾳρο 841. οα. Ὠανϊάβουι. 
2 Βομποίί, ἴῃ 186 ΟὈπρτοραίίομαὶ Μαραζίηο ἴον 1888, Ρ. 1δ2. 



800 ]μαἐγοαμοίΐζοηῃ ἰο ἐδ Οἷα Τεείαπιοηίΐ. 

Ῥοοῖα ἴῃ ΜΈΪΟΝ οϑρουβαῖβ ἀγα ἀθβουι θεά 18 ἴῃ 111. θ---ν, 1. ἴπ6 τοβὺ οἵ 
1ῦ [88 τοϊδίϊΐοπ ἰο οἶμοσ ἰουθ ΤῈ πυρίδ]β οἵὗἨ ϑοίοσωοῃ τι οπο οὗ 
([μ6 ἀαυρμέοτβ οὗἁ 76 γιβαΐθπι ἅτ οο]ο γαϊβα ΟΠ]Υ ἴα ὑπαῦ ὁπ βθοίίοῃ, 
ὙΠΪΟΝ [Ογπὶβ Ὀαὺ ἃ 5118}1} ραγύ οὗ {86 δπίϊσα ροθῖη. ΘΌΓΟΙΥ {Π18 ἔδού 
ἄοεβ ποῖ μαυταοπῖβα τι (86 ΒΥροίΒεβὶβ οὗ ἃ τηγβίοαὶ βχρ᾽δπδίίομ. 

8, ΤΏοτο 18 80 βυποϊοηῦ ρτουπα [ῸΓ δῃ Δ] 6 ροτῖοαὶ Ἰηἰογργοίδϊοπ οὗ 

(μ6 βοπρ ἴπ ΔΠΥ οἴμον ρατῦ οὗ δουϊρίατο. Ηρ τ 18 οὔἴθιῃῃι ἀτραρᾶ; 
ἐμαὶ {π6 4διἢ Ῥβαΐτῦ δας μουῖβθ8. ὰ5 ἰο ᾿πίουργοῦ {μ6 ϑοηρ' οὗ οϊοθοῃ 

βρίτἰτυΠγ. ὙΠῈ6 Ῥβαΐτα 1π απδβίϊοη Βανίηρ θθθη ϑωρροβεά ἴο αἀθβοῦθα 

{Π6]1ονὸ Βοΐπψοοη Μοββιδῇ δη 818 μα τ  ; 105 ΔΠΔΙΟΡῪ 0 {π6 ροθῖὰ ὈΘἴογο 

ὉΒ Ὀ]6Δ45 ΒίΤΟΠΡῚΥ ἔου ἃ {πὸ Δ] Θρότῖοαὶ δσρίδπαίίοθ. αῦ 10 0685 ποῦ 

(Ό]Π1οτν, θοοδῦβθ (86 βἰχθ νοῦβα οὗ {μ6 Ῥβαϊτὰ 18 αυοίοα ἴῃ ὑμ6 Νοτ 
Τορίδιηοπέ ἴῃ ἕδνουν οὐ Ὁ εϑβ ἀϊν!ἱύγ, ὑμαὖῦ [86 ῬΡΒαΪπὶ 15 φεπογαίἶῳ 

«δεογίρίϊυο οὐ Μοβδῖδμ, ΤΆΘΓΘ 18. ἼῸ Τϑάβοῃ ἴῸ ΒΟ] Δἴηρ {παῦ 10 ΠὰΒ 

Ομ τῖβὲ ἴου 115 βΒυ ]θοῦ, δῃᾷ τηιβῦ ΡῈ 8]]Θρου θα ΠῪ οσχρίδίημθα οὐἠἨἠ Β18 ]ουθ 

ἰο {μ6 οὔυτοθ, Μοάοτῃ δχορϑβῖβ τοραάϊδίθβ [818 τη ουργοίδίοη ; δπὰ 

{μογθίοσθ [6 δηΔΙοΟῪ θούνγθθη Οδηο168 8πα {π86 ῬΡΒα]πὶ [81]5.} 
4. ΑἹ] [86 Διῃδίορίοβ δἀἀποοᾶ ἔοτα {π6 ΟἹα Τοβίαπιοπί, ἃπα Θβρθοὶ- 

ΔἸγ τ[μ6 Ῥτορμοίβ, μθγα Φ μονδη τϑιϊοῃ ἴο {Π|6 «θυ 15} ῬΘ0}}]6 18 

ἀοβου θεά ἀπᾶον [86 ἔσυγτο οὗ τλδυτίαρθ, τὸ ᾿τϑθναμπῇ; Ὀθοόδιιβθ {6 

Βα θ]θοῦ 15 ἀπ σοῦ μογθ. [Ὁ 18 ποῦ ἃ υγϑαἀβα γϑίδίοη Ὑγ810}} ΤΌΤΠῚΒ 1ῃ6 

Βα θ]οοῦ οὐ {π6 ρόθϑίῃ, θαῦ ρᾳγθ δηίθ- αρί8] ἰονγθ. Πθηοθ μοβθ ὑπὸ 

θυ) 4 ἀῃ Δ] Θρουῖοαὶ οχρίαπαίΐοι οὰ ἔπ σγουπᾶ οὐ ἀθβουιρύϊοῃβ 46- 

»ἱοίηρ [μ6 οονθπαηῦ τοϊίϊοα οἵ «ϑβοναῖ ὑο Ηἷἶβ ῬΘΟρ]6 ὑπᾶον {86 
ἤρατο οὗἉ τηδγγΐαρθ, Ὀμ114 οἡ ἃ [3188 ἑουπαδίϊοη. 
“δ. ΤΠαῦ [π6 ροδιὰ ἀορίοίβ {μ6 πχαῦμα! ἰονα οὗ ΟἸιγῖϑύ δῃά {πμ6 σμασοι, 

ὙΠΟ 15. ἃ ὙΘΙΥ͂ ΘΟΙΏΙΠΟΙ ΒΌΡΡΟΒΙ ΟΠ, Ῥουμ 05 0Π6 ργθυδλ]ηρ' 06, ἃΡ- 

ῬΘΆΙΒ [0 18 ΘΧΟΘΘΟΙΏΡΊΥ ππηρτορδ 016 τηἀ6}) ἐδ «θιοϊδῆ αἱδρεπβαΐϊοη, 

απά οπι ἔθ ρόη 97 α υειοῖϊϑ ευγίέογ. Τῇ σου] δνΐποθ ἃ οἰθαγον 

Ἰῃβιρ ς Ἰηΐο 1μ6 βαΐαχθ, πα ἃ πιοσο ἀθίβ]θα δοοοιιπῦ οἵ γααῦ ν]85 ἴο 

ΡῈ ἀπᾶον {π6 ΟἸεϊδύϊαπ αἰβροηβαίΐοι, ὑπδπ ΔΩΥ ΔηδΙορΟῦΒ. ΘΧΘΙΩΡΪΘ 

ΜΟΙ] παυταπῦ αϑ ἰο ἰηΐο. Ἀπ δηθσα ὈοοΪζ Θχ! ιὔϊηρ᾽ [16 ΥὙΘΟΙΡΓΙΌΟΘΑΙ 

Ιογο οὗ ΟἸμτῖβα δπᾶ μ18 τοἀθοιηθα ομαγοι, ἀπάοὺ ἃ ἀανκ ἀπά ργθραγδιουν 

ΘΟΟΠΟΙΑΥ͂ {1 ἐμ6 6 βῃ ὁπ, γθ]]6α 50 τηθοι ὑμαὺ {π6 ταοϑῦ ἀθνουῦ 

σον οουἹά Παγά]γ Πᾶνα βαβρθοίθα οὐ δπίθγθα ᾿πΐο 108 τηθϑῃϊηρ, 18 ἃ ΡΒ6- 

ποιηθηο οὖ οὗ ρῥίδοθ 'ἱπ {π86 “6188 ὈΟΟΚΒ; ΘΒρθοΐα ]γ αὖ ἃ ρουιοᾶ 

Βο Ἰοηρ' δηξοοοαδῃῦ ἴο {π6 δαγϑηῦ οἵ [μ6 Μοββιδῇ. 
β. Τμ6 ΦὉΠονίηρ' Ἰαηραδρθ, Βαρροβαά ὈΥ {π6 Δ] ρόοτῖοα] Ἰπ θυ Γθύουβ 

ἰο Ὀ6 ΒρΡΟΚθῃ ὈΥ «6μουδὰ ἰο ἴβυδβι, οὔ ὈΥ̓ ΟΠτιβὲ ἴο [18 ὀΒυτοι, 
ΔΡΡΘαΙ5 ἴο α8 ἰηἀθοογουΒ ἀπ ἰσγθυθῦθπῦ οἡ ὑμαὺ ΠΥΡΟΙΘΕΙΒ : --- 

“ς Β6ΒοΪά δου δτὲ [αγ, ΤΥ ἴονα ! ΒομοΙᾷ μου τύ ἰαὶτ! 
Του μαδὺ ἄονοϑ᾽ ογ 685 ψἹΐη ΤΥ ΙΟΟΚΒ; 
ΤῊΥ Παὶγ ἰβ 85 ἃ βοοκ οὗ σοδίβ ὑμαῦ ἀρρθδῦ όσα Μοπηΐ (ἸἸθαᾶ ; 
ΤῊΥ ἐδοίἢ ἅτὸ 1{κὸ ἃ Βοοκ οὗ βῆθορ {παᾶὖ ἀγα θυθῃ ΒΒΟΓΉ, 
ὙΠ᾿ σδτὴθ Ρ ἔγουα {Π6 νγαβιηρ, 
ΟΥ̓ ψΜὨΙΟΝ ΘΥΟΓΥ ΟΠ6 ὈΘΔΥ Ὁ ]Ώ8, 
Απᾶ ποθ 18 Ῥδττθη διηοηρ, [ΠΘΤῊ: 
ΤῊΥ 1105 δῖ πκθ ἃ Τῃγθδᾶ οὗ βοδσ]θί, 
᾿Απᾷ [Ὡγ ΒΡΘΘΟὮ 18 ΘΟΙΆΘΙΥ; 

ἀν ετξας ἐατῖτ, ὁ γε. πὸ Ὁ, πὸ σον ἐπι εν τες τς σας πὶ τ Ξε τος σος 

1 ΟΡ. 1)6 ὙΥ οὐ 5 Ουηταθη αν πορον αἴθ ῬΒΔΙΙΉΘΗ, ΡρΡ. 828, 824. ἀπά ΟἸΡΒδαβοη Β6- 

ΧΑΘΙῈΒ ἴῃ [86 Εχορουβομο5 Ἠδηᾶρας, ρᾶτῦ πῖν. Ρ. 199. 
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ΤῊΥ το} 165 81 {38 8 ρίθοθ οὗ ἃ ροτηθρυδηδίθ τυ 1 [ΠΥ ἸΟΟΚΒ, 
ΤῊΥ πΘῸΧ ἰ5 πὸ ἐπ ἑοτνοσ οὗ 1)αν]ᾶ 
Βαυϊάραᾶ [ῸΣ 80. ΔΥΓΔΟΤΙΓΎ, 
ὙΥΒΟσθοῦ ἔβογα μδηρ ἃ ὑπουβδηα ὈΠΟΚΊΘΙΒ, 
ΑἹ! 8}16148 οὗἉ τα ρΓΥ ΤΏΘΠ; 
ΤῊΥ ἔτο Ὀσγϑαβίβ ἃγο {{κὸ ὕψχγο γουῃρ᾽ ΤΌ68, 
ὙΤΈΙΟΒ 6 βηαοπρ [16 1111685.᾿ ΓΟ. :ν. 1---δ, 

80 15 {815 δἀἀτοϑβοᾶ ἰο {86 βᾶπχθ ὈΥ {π6 Τμοχα, 

« Ἠον Βοδαί αι] ἀτὸ ΤΏΥ ἔδοῦ τ ἢ ΒΒο68, Ο ῥαϊποθ᾿β ἀδυρ ον 1 
ΤῊ 7οἰπὶ5 οὔ ἔμ γ {Πρ Ὴ}5 δ. 1|κ 7θννο 18, 
ΤῊ ψοΥΐκ οἵ [Π6 Βαπαϑ οὗ ἃ ουπηΐηρ ὙΟΣΚΙΏΒΕ; 
ΤῊΣ πϑν6] 15 Π|Κο ἃ τοπηᾶ ροθ]οῦ νυ Β] 0} νγδηΐθίῃ τοί ΠΙΑΌΟΣ ; 
ΤῊΥ ὈΘΙῚΥ 18 |Κὸ δῇ ἢθ8Ρ οὗ ψμθδὺ βοὺ δου Ὑγ ἢ 1Π168 ; 
ΤΥ ὕνο Ὀγθαϑίβ 8.6 {πὸ ὕγχ2ο γοχηρ᾽ ΤΟΘ5 ὑπαῦ ἃΥΘ Ὁ]ῺΒ ; 
ΤῊΥ ποΟΙκ 15 88 ἃ Του οῦ οὗ ἸΝΟΓΙ͂ ; 
ΤῊΐΪπο 6γ68 Π|κὸ [Π6 β5-Ῥοο]8 'ἰῃ Ἡθβῃθοη, ΒΥ ἐμ6 ραίο οὗἩ ΒαιμγΌ ἰπὶ ; 
'ΤῊΥ ΠΟΒ6 18 88 [86 ἴον οὗ Το θαποη ὙΒΙΟᾺ ἸοΟΚοΙΒ ἑοπαγα Ἰ)δταδβουϑβ, 
ΤῊΐϊηο μοδᾶ ἀροπ {μ66 18 {1|6 ΟΔΓΙΩΘΙ, 
Απᾷ {86 Βαῖτ οὗ [8ϊῖπ μοεᾷ {{πὸ ρῬατρϊο ; 
ΤῺ6 Κίηρ᾽ 5 μ614 1π [Π0 ρ4]16γ]65 [οδριϊγαιθα ΒΥ {ΠΥ ἸΟΟ[Κ(8]. 
Ἡὸον ἰαὶσ δηα μον ρ]θαβαηΐῤ υῦ θοῦ, Ο ἰονὸ ἴον ἀθρὨ5] 
ΤῊΪ8 [ὩΥ δίδίαγθ 15 πὸ ἴο 8 ρϑἰτη-ἰ166, 
᾿Απᾶ ΦὩΥ Ῥγϑαβύβ [0 οἰ αϑῦθυβ οὗ ρΎΔΡ68. 
1 5αϊᾶ, 1 ψ1}} ρΡὸ ὯΡ ἴο [6 Ῥδίτα -ἴγθ8 ; 
1 "111 ἴα Βο]ά οὗ ἴθ Ὀουρβ (θτθοῦ, 
Ἧον 4150 [Πγ Ὀγθαβίβ 588]1 θ6 88 οἰ αδίθσβ οὗ [186 ν]ηθ6, 
Απᾷ 188 βι61} οὗ ΠΥ τόδ 1116 ΔΡΡ]65, 
Απμᾶ [6 τοοῦ οὗ [ὮὩγ τιουτῃ Π1Κ6 [Π6 δα6ϑὲ τῖηθ ὑΠ8ὲ ροοίῃ ἄονγῃ νυ οί], 
Οδιυιβίηρ' [86 1108 οὗ {Π086 μδῦ δ΄ΓΘ 85160}0 ἴο βρθακ.; ΟἿ. νἱ}. 1---.9, 

Οπ {86 οἴμον μαπά, {π6 ὉΠ οσηρ Ἰδηρθαρα ἴῃ {π6 ταουτῃ οὗ {86 
ΟΕυΧ ἢ ΟΥ Ἀο]ονουβ, δἀἀγοβδοα τὸ Ὁ γὶβῦ, 15 θα 8} } 7. Ἀπ Θοοχαϊηο' δηα 
ἸΥΓΘΥ ΘΓ ηΐ. 

“1 χαἰβοᾶ (866 πρ ππᾶον {86 ΔΡΡ]6-ἰγθο: 
ΤΉΘΓΟ ΤΥ τοοῖμου Ῥτουρμῦ [866 ΤΟΥ ; 
ΤΉοτο 586 Ῥχουρμί 866 ἔουτα ὑπαὺ Ραγὸ (μ 66. Οἱ, νἱ. δ. 

ὙΈΘη ψγὸ οομβίαου ἐπαῦ {π6 νοι ἰγαπβίαἰθα “1 ταϊβοα [Π66 πρἢ 
Βῃου ]α 6 “1 αὐἰαοίοα {π66 ἰο Ἰονβ, οὔ, “1: οηξορα {Π66,} {16 
ῬΒΥΘΒΘΟΙΟΡῪ 1π απθϑύϊομ ΔΡΡΙΌΔΟΙΘΒ5 τη πο ἢ ΠΘΑΙΘΙ {Π|6 ΡΥΟΪΆΠΘ, 
Ὕν Βοϊὰ ἐμδΐ 811 βιοι Ἰαπριδρα 18 Ὀμδυ 816, οοτηϊηρ ἔγοηὶ (ἢ γῖϑῦ 

ἰο Ὀ6]Ινοσβ, οὐ ἴσοι 6 θνοῖβ ἰο ΟἸγῖθί. ΓὉ 15 ἀμβαϊθ 16 ἔτοση ΟἸχσιϑύ 
ἰο Ὀοίΐονουβ, δθοδῦβα τὖ οομίδιηβ ΒΙσΉΪγ -στουρῃῦ δηα οχίχαναρθηῦ 
ΘΠΘΟΙΩΪΙΠΊΒ ὍΡΟΝ τποη. ιθαἀθοθιμθά β' πΠΠΘ 8 οδ ΒΟΆΤΟΘΙΥ 6. {π6 5Β0Ὀ- 
ἡροὐ οὗἙἍ Βα οι δἀτηλτίπρ' δηα δ Δα ΟΥῪ βίγϑιηβ Ῥγοοθϑαϊπρ' ἔροσα {π6 [μοτά. 
Τὸ 1ἴΒ. ἀπϑαϊίθὶα ἔγοτα μον ἰο ΟΠ γιδί, Ὀθοδαβα τῦ 15 ᾿Ἱποοῃβιβίθηξ 
ἢ ἐμ6 Βυχα νγ ἀπᾷ ροηϊΐθποθ {Π6Ὺ ἃῇθ Θομητηδη θα ἴο σμου βῃ 
τονγαγἂθ ἢ. ϑ'ΟὮ, ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ἃ8, ““ 1 81Ὼ 5101 οὔ ἴον: “1 δ ἃ 
104}} δῃᾷ τὴῦ Ὀγθαβίβ {τ ἰουγοΥ8 ;ἢ “σθαι 1 βμοῦ α Πυᾶ {μ66 πιϊμποῦΐ, 
Ἰ νου] [κῖβ {866.....Ὁν νον. 1 που]ὰ Ἰοδα {π66 ἀπᾶ ὑσυιηρ [μ66 
Ἰπίο ΤΟΥ͂ τοί μ6 18 μουβ, Ὑ8ὸ που] ᾿πβίσποῦ τὴ: 1 που] οαπ86 {Π66 
ἰο ἀὐῖηξκ οὗ βριοθα ψῖπθ οὗ {μ86 7υΐοθ οὗἨ τὴῦ ῬΡοιπορυδῃδίθ," ὅζο. ὅζο,; 
ὈΡΡΘΑΥ ἴο 18 ΘΙΥ͂ ἱπαρρτορτίαίθ το σὶρ ῦ-τοϊη θα ὈΘΙΘΥΘΥΒ ἴῃ ΟΟΙΏΤΩΙ- 
πίοη 1 {86 Βα θϑιηογ. 
ἢ, ὙΥΠ16 τὸ ἅτ δόΆΥΘ Οὐ Δη μτοροραίῃυ ἴῃ {86 ϑουιρίαγοθ, {Π|6 

αἰδοϊίουβ οὐ οιιοίΐζοηβ οὗ 0868 Βαπιδη βοὰ] θαίηρ' ὩΒουρ6α 10 αἰτϑοῦ 
ΨΟΙ, 11. 958Ε 



802 ΤΙηϊγοσμοίίοῃμ ἰο ἐμ ΟΙά Ζ7Τοσαηιοηέ. 

ἰουτὴβ Ποὺ ΔηΥ απ! βοαίϊοπ τυβαίθνον (ο ἠα ϑπρτθιηθ Βοῖηρ, ποὺ 
ὄνθῃ δχοορύϊπρ ἰβοβα ἴῃ πϊδι μυταδη ἔγα ΠΥ πα Ἰπηρογίθοϊίομ τηοβϑῦ 
ΔΡΡΘΑΓ, Δ Ῥογοοῖγα 1π {πῖ8 ροθῖὰ ἃ ἀβθρασίαγθ ἔγοῦη ἰῃ6 ΟΥΔΙ ΠΥ 
τηϑίμοά οὗ βοιϊρίατο. ΤὴΘ ᾿τησ ΓῪ Οὗ ἰουθ 15 ἄγανσπ ουὖ ᾿ηἴ0 ταϊπαΐθ 
ἀοία1}8 οὐ ρϑυβοῃδὶ ραγίβ πᾶ ρτοροσίῖ68β τθρυρυδηῦ ὕο ἃ νγθδύθστι ταὶ ; 
ὙΒοἢ οὐ] ποὺ μανθ θθθη οἰμουνῖβα {μη τοραρπδηΐ ἴο ἃ ἀδνοαῦῦ 

σον θη ταϊπᾶ ; ἀπᾶ ποι ἀγα ἀΠ]1Κα {86 ἱπϑριγοα ἀδβουροηβ εἶβο- 

τ ΏΘτα ρίνθῃ, ΤῊΘ ῥτο αι πᾷ ραγου]ατιτν οὗ [86 Ῥοοὶς ἀτ θοσοπά 
ΘΗΩΥ͂ {πῖπρ: ἐοαπᾷ ἰπ [π6 ΟἹά Ταοβίαταθηῦ, ΘΒρΘοΙ ἈΠ ἴπ γϑἰδίοη [το (16 

Ῥϑίβοῃ οὗ π6 Τιοτᾶά. Ηδᾶ [μ86 ροϑπλ, ἰοπρ' 88 1ῦ 18, ἄθα]ῖ τόσα ἴῃ 

σΘ ΠΟ ΓΑ 18---παᾶ {πΠ6 ἄρατοβ θθθη οομῆμϑα το οὐ ]1η6 πα βἰκοίομιηρ--- 
ΤΠ6Υ που] μανο ργοβθη θα ἃ βϑύθου οἰδὶπι ὑο δ 8] Θρόσῖοδὶ ᾿ηὐουργοίδ- 
ἰΐοη, Ὀθοδβθ τοοσο ἴῃ ΒΆΤΟΥ ὙΠ ἰταᾶρθβ σοϊαμηρ ἰὸ (πμ6 [ΠΥ 
Θἰβθύσῆθγα : δυύ ἰαδίο δπᾶ ρυορσιοῦυ, 85 1761} ἃ8 βουιρύαγθ δῃδί ορΎ, 816 
νἱοϊαϊοα Ὁ {πὸ ἰρᾶϊοιιβ πηυϊπαΐθπθββ τὶ Ἡ ΒΙΟΩ ἐΐθ ὁπ6 ϑθρεϊηπογ 15 
ἰτοαϊθά, νἱζΖ. {παΐ (οὔ Ἰονϑβ8 μἷβ ομπατοῦ πα 18 ἰονϑα οὗ 10. 

8. ΤΠ ἰθμάθμπου οὗ {π6 βθηϑιδὶ ἱππαΡΘΙῪ ΡΡΘΑΥΒ [0 8 αυἱΐθ {86 

ΤΟΎΟΥΒ6 οὗ {παῖ ΒΟ. μὰ5 Ὀθθη ἀβουϊθθα το 10, ““δΔατηγὈ]ν Βύοα ἰῸ 

Θχοῖίθ ρίουβ δπᾶ ἀδθνουί αἰδοίίοηβ ἴῃ ΠΟΙΥ 5ο]8--τίο ἄταν οαὐ {661 

ἀοβῖτοβ ἰο (οἄ --ἰο ᾿ἱπούβαβα {μϑῖν ἀβ!ρμῦ ἴῃ Βῖπι, ἀπ ᾿πίρτονϑ {Π|Η}0 

δοαπεϊπίαποθ ἀπ οοτωταππίοι ὙΥἸ τ ἰτα.} [πῃ ορροβίτομ ἴο [815, Ψ6 

Βῃου α μ6 ἱποϊ πο ἰο {μῖηκ, ἐμαῦ {16 Ἰταασουυ οὗ [π6 ρόθῖὰ “Του! Πᾶν 

ἃ ἀἰβουοηῦ οἴδοῦ οα {μ6 οὐἱθηΐαὶ τη, 6 ρ]ονίησ ἱππΡΊ ΠΔΌΙΟΩ 

Δα οχυθογδηΐ οπιούϊοηβ οὐ {886 οὐἱδηΐαβ σου] θ6 1180016 ἐο 1] ΤΥ ἴπ 

{πεῖν ἀονοίίοῃβ, ΒΥ πϑὶπρ' ἃ μ6]Ρ οὗ {μῖ8 παΐασθ. ὙΤᾺ1Β βΒθθὴβ (0 Πᾶνθ 

Ῥδοη [610 Ὀ. 188 ονγβ τβθη (Π6Υ ΤΟΥ θα 46 105 ρουιβα] [ο ῬΘΙΒΟΠΒ ὉΠ6ΘΡ 

ηϊτὲγ γϑατβ οὗ ἀρ, ΤῈ “6 υΊ88 το]! ρΊοη γ)18ἃ8 Β. ΠΟΙ Θ ΠΟῪ ΒΘΏΒΌΟΙΒ 

ἴῃ 15 ὁμαγδοίον, πϊϑβοιῦ ποραϊηρ' ἃ βάση αἰ οἵἨ {818 Κιπα ἴο 1πῆδταβ 1, 
Ἔνθ ἢ Ππ οὐ οΟ]4 τγϑϑίοσῃ ἐθιηρδγαμιθπί, ἃηᾷ 81} [6 βρισἱ δα! ΠΥ 

οὗ [π6 πο ἀἰβραηβαίίομ, 1 15 ἀἸβῆοα] ον ΟΠ τ βύϊδῃβ ρθπθσα!]γ, ονθῃ 

[6 ταοϑῦ δἀνδῃηοθά, ἴο ροσύαβο 10 σὴ ῥγοῦί, Τηᾶορά τγο πανθ Υθᾶβοῃ 

ἴο ὈοΙῖονα {παι 1Ὁ 15. δοιασηοη υ πορίθοίθα, Τὺ 18 ποὺ ἀϊβοουγβθα πρΟᾺ 

ἔτοια {86 ρι]ριι. [10 1 ποῦ τϑϑᾶ ἴῃ ὑπ6 ἔτ ν ἔον ἀθνοίοπαὶ ΡΌΤΡΟΒΒΒ. 

Τὸ 15 ραββθᾷ ονϑῦ ἴῃ φεναίΐθ τϑαϊηρ, δχοαρύ ΗΥ͂ βΒαοῖ ἃ8 μᾶγϑ ἃ ὁ- 

ΥἱοΒ! ΕΥ δδουῦ 0. ὙΠΘΥΘ 15 ἃ ρΌποσδὶ ΒΏγΠΘ88 Ὑ1|1 τοραγα [0 105 ῬΟΥΌΒΑΙ. 

Ῥχοΐδδβου ϑἰθαγὺ βαυ8, {πᾶὖῦ 1ῦ 18 ““ [16 Βαίδυ πα ᾿ϑίθου Θοῦγβθ ἴο Ῥ806 

16 Οδη 6165, δβ {86 76 ν}8 ἀ1ἃ, διβοηρ' {μ6. "123, Οὐ ῬΟΟΙΒ γι μάτανστι 
ἔτοτα ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ πι58, 8π4 Ὀθίαϊκθ ουσβ ον 88 ταῦμοῦ το {Ππ6 ῬΡβαΪπαβ, δηα {Π6 

Ῥγονοτθβ, ἀπά (86 Ῥτορβιοίβ, δῃά {86 Νοιν Τϑβδίαυαθῃί, Βυΐ ψὮΥ αο 

{πἴ8, 1 106 Θχρύθββθβθ, ἃ8 μ6 βᾶὺ8 1 ἄοθϑ, “" {886 ὑγυτα πα θαγηθϑί (6816 

οὗ [μ6 5οὰὺ] δον αοαν᾽ Το οοπάποί οὗ [86 96.) ἢ τοράγὰ 
ἴο ἴθ βμονβ ἐμαῦ (Π6 7 Δρρυθμεπᾶθα βοπὶθ ἄδηροῦ ἰοὸ {π6 πηῖπα: ἃπὰ 

9. ἱποοπδιβίθδπς ὙΠῈῊ 108. 86 σοα ἀονοίζομα! ἐθηάθμου. ὙΥΩΥ βου ὰ 

8. ὍΟΟΙΚΚ Βανθ θθθὴ ρίνθῃ οὗ Οοᾶ ἰο {μ6 ρβορὶβ οὗ [βγ86] ἴῸγν Ὁῃ61Υ Βρὶ- 

γἰῦααὶ ρσοοά, 16 10 οου]ᾷ ποῦ Ὀ6 Θομημηοη]Υ τϑϑά πἰμουῦ βο ἃ τοβίσἹο- 

ἢοπῦ [ὑ περὶ 88 7781} ποὺ μᾶνθ Ὅθθῃ ον, 88 Ὁ ΔΒ ὙΘΙῪ ΠΙΔΗΥ͂ 

ὝΘΙΘ ΘΟΠΟΟΙΠΟΩ͂, θεσδυθα {ποὺ ἀϊοα ᾿αίοτθ αὐγϊνίησ δὖ {μ6 ἀρ οὗ 

Εὐἰτίγ. Βαὺ β'ὑπᾶτὲ Μ1111 μᾶγϑ 10 ἴο Ὀ6 ἃ ῬΟΟΚ “ ἕοσ ΟτἹϑηίαὶ ΟΒυἸβύιδηβ 

1: Ἤρν. σοηπ Βτονπ οὗ Ηδδάϊπρίοη, ἴῃ Εἰ8 561 ε1ηξογρτούπρ Β10]6. 
2 Οπ πὸ Ολποη οὔ [μ6 ΟἸἹα ᾿Ιοβίδιηθπηί, Ρ. 355. 



ΟἈἡ ἐδ ϑοηφ 9} ϑοϊόγιοη. ᾿ 808 

Ῥτουρδῦ ἂρ νοῦν αι Υ  ΌΠ]Υ τΌπι α8.} Ηδ ψου]Ἱά δχοπιρὺ ταοϑὺ οὐ- 
οἰδοηίαὶ ΟἸ ειβίδηβ ἔγομπι στϑδάϊηρ τῦ ἕο δαἀϊβολίίοη. ΤῊϊΒ 18 σοίηρ' 
ἀἰγθοῦῖν ἀραϊηδὺ ἐδό ργασέϊοο οὗ [86 «1678, 0 056 Βριτύπ8] δάνδποο- 
τοῦ 10 15 ἀθοϊαγτοᾶ ἐσ βᾶανθ Ὀθθὴ ψυϊ θη. Υ 6 ἴᾶγθ πὸ Ποϑιδίϊοη ἴῃ 
βαστηρ, ὑμαὺ πγοϑύογῃ (νυ βύϊδη8, ὙΠ {πον Θοοΐοῦ ἐθιαρογδιηθηΐ, ἃ16 δ 1 
1655 ΠᾺ016 ἰο αῦυβα 1. [ἢ ΔῺΥ οδῃ οχίχαοι ΒΟ] θβοίμθ ἃπα βρισιύαδὶ) 
ἔοοά ἔτογσα ἴῦ, ἐλόψ οὐρμῦ βυγοὶν ἴο ἀο β8οθ. Ὑϑὺ ψγμαΐ 15. ὑπ6 οδ86 9 
ΤΉΘΥ ΘΟΙΠΛΔΟΗΪΥ ἀνοϊα 1ὖὉ, Τῦ 15 [Ὧ7 τιογα [180]6 ο ἀο τὰ ἴὸ ἃ 
Το ἢ οὐ οὐἱδηίαὶ τϊπα ἐμ δη. οοοϊἀθηΐαὶ Ομ: πᾶ ὑβουθίοιθ 76 
1ηέον {μαῦ 16 γχὰ8 ποῦ τηϑϑηῦ 0 πᾶν ἃ τυ βίο] τθϑπῃῖπρ,, 

Νο νψοῖρμύ Ρϑοηρθ (ο [Π6 τοὶ ρίουβ ἰονθ-βοηρβ οὗ ὑη6 Μοπδιησηθάδῃ 
ἀογνίβῃθ5 85 ΘΔ ορΌιΒ ΘΧϑΙΏ 0168 [0 {π6 (ὑδηίιο]θβ; Ὀθοασβα 16 ἢγβὺ 
βρϑοίταθῃ αποίθα Ὀγ [μ8πὸ ἄγ Υ ̓πίσοάποθβ {π6 Θαργοαθ Βοπρ,, ἃ 
οἰχουτηβίδμοθ γὨ]Οἢ αὖ Ομ66 ΤΔΔΡΚΒ 1Ὁ 88 το] ΡΊΟΙΒ 1ῃ 18. Ομαγϑοίοτ, 
ἀπᾶον (86 ρατὸ οὗΐονθ. ΤᾺ βοοομπά βρϑοίτηθῃ 15 ΟὨΪῪ σΊνϑῃ ἴῃ ματύ; 
Δα πὸ ἀεοιαῖνα οοποϊ βίοι οαπ θ6 ἀγάνγη ἔΓΌΤα ἃ Τα 16 οχίγαοί. ΟἹ 
1π6 βαρροβίϊίοη ἐμαῦ {πμ6 δαργοιηθ Βαῖπρ' 15 ποὺ Ἰῃἰσοάποθα 1ηΐο ΔΗ͂ 
ρατὺ οὗ 10, {π6 ἔδοὐ οὗἉ 18 Ῥϑίησ' βυῃρ ἃ8. ἃ ἀβνούϊομαὶ Ἀγτὴῃ ὈΥ͂ {Π6 
ῬΜοβδιητηθάδῃβ οϑϑ ποὺ ρου ὑμαύ 10 γγχὰ8 ἱπίθπαθα ὈΥ {16 ΨΥΙΘΥ [ῸΥ 
βαοῃ. ΤΉ Θὶν αρρί[ϊσαξιοη οασνποῦ Ὅ6 ἰα κοι ἃ8. δὰ δυϊάθηοθ οὗ ἐΐδ ογί- 
φίπαΐ 5606. 

Τῃ τοϊαίίοι ἰο {λ6 Ἡϊπᾶοο ροθῖα, {86 ΟἸαρονίηαᾶα, 108 το] ρίουβ οδᾶ- 
ὙϑΟΙΟ 5 ἰπεἰτηδίρα αὖ {π6 οἷοβθ: 5ὸ {πα 1Ὁ 185. ὍΏΠ|Κ {ῃη6 Οδη[0168. 
Βεβίᾶοβ, Ομ υίβηα 15. {86 ομἹοῦ ἱπόαγηδίθα ἀοιν οἵ [86 ΗϊμαοοΒβ: 
ὙΒΟΥΘαΒ. ΟἸΪΥ υχηδη Ομδυδοίθυβ ἅτ ἰηἰγοαάπορα τηῦο ἴ[η6 Οὐδηῦ' οἷ6". 
ΤΉΘΓΘ 816 8180 8] βϑῖοπβ ἴῃ {π6 ροϑῖὰ ἰο οἰμδὺ ροᾶβ. [15 ἀβίους ἰο 
Ἶυᾶρσα οὗ {86 ραμίμαίβίιο ροθιαβ οὐ {π6 ϑ'.8β, δπα θβϑρβοίδ !γ οὗ ἨδῆΖζ. 
βοῖηα ὑμίηκ ὑμδὺ {μ656 ταγϑίλο ροϑίβ ἐμθυηβοῖν δ αὐὐδομθα ποίμ]ηρ' ΙΠΟΥΘ 
[ἢδη ἃ [1618] 56 η86 ἰο {61} ΒΟΠΡΒ; ΔΙ ΠΟΘ {6 ΘΟπηθηὐδίουβ ὌΡΟᾺ 
ἴθι ᾶνα ἔουαπᾷ δποίμου ᾿θβϑὶ4θβ. 81. ΥΥ̓ ΠΙΆ ΤΩ «0165 πο] 1π685 ο {86 
ορίῃΐοη οὗἩἨ {μοβθ τὸ μον ὑμαὺ {86 ροθίβ ἴῃ απθϑίϊοη, ΏΘΠΘΥΘΓ 
ΤΠΘΥ ΔΡρΘαι [0 ΘΟΠΥΘΥ ἃ βθουθῦ Β6η86, δ ΡΙου {μα οχρθάϊθηῦ ΒΏΡΙΥ 
ἃ5 ἃ Ὀτοίαχὺ [Ὁ ἀβοοϊνϊηρ {μον οὐθάυ]οῦβ ἀηα βαρουβίϊ1ου5 σουπίγΥ- 
τη6Ὲ ; 8π4 ᾿ἱπᾶπ]ρα ἴῃ Ρ]θαβασο τι [6 στοαίον ΠοθηοθΣ ἰὐχα τοιῦ 18 
οὗἨ 6 βᾶῖαθ ορϊπίομ, 5 Απᾶ {ῃ18 15 ἕανουγθα ὉΥ {μ6 ἔβοί, ὑμαῦ {86 
Ῥοοίυ οἵ δῆς μά πὸ τουβϑίίο βθη86 ἴῃ {86 δυθθ οἵ μ6 Ῥοιβίδῃ 
ἀοοίογβ ὑμοιηβοῖνοθ, βδίποθ δυάϊαβ, {πΠ6 πιοϑὺ δὐαάιία οὗ 411 {86 1η- 
ἰογργθίουβ, δχρ απ 10 ΠΠΟΓΆ]]Υ ; ἀπα {π6 ομῖθε τηθη οἵὁὨἨ ΕΙΤΑΖ Ὑγ6 16 
τοϊαοίδηῦ [0 8|1ὁγ7 Ββρυϊίαγα ἰο ὑπ6 ροθὺ Ὀθοδυβο οἵ {16 πηρυτν οὗ 
ἢἷθ Ῥοθῖηβ. ΤἊυΒβ Ὁ 185 τοτα Ῥγοῦ80 16 {μαὺ Μομδιητηθάδῃβ ἀπ οὐμοῦ 
ὀοητηθηΐαίοσβ αὐ θυαϊθα ἀπ Δ]]ΘρΌΣΙο4] βοηβα ἰοὸ τψμδῦ (86 Ῥογβιδῃ 
Ῥοοίβ ὑμϑιηβαῖναβ τοί ἰἰύθγαν. “ Βαΐῤ ἴον 41], {π6 στϑαῦ ορήθοίίοπ. 
ΘΙ Δἴ η5 [0 ΔΠΥ͂ ΘΟΠΟΙ δῖοι ἄγανγα ἔτοσα [86 ρδῃίμοιϑθο την ϑίϊο Ῥορίβ, 
ὙΠ οίμοΡ οὗ Ῥογβῖα οὐ [πᾶϊὰ, ψβοίμοῦ Μοβδδιημιθᾶδηβ οΥἠἨ ἨϊηάοΟΒ, 

πϑλοὶν, ὑπαὸ {ποῖ ῥτοάποίίοῃβ δι ουμᾶθα ὁπ ἃ το] ρίοπ ἂπᾶ μ}]- 
ἸοβορὮυ δηὐτοῖν ἀιδγθηῦ ἔγουα {π6 ον. ΤῊ Οὐδ 6165 ἀ16 ῥγο- 
ἀπούϊοηῃβ οὗ ἃ ἀπ ογθηῦ οουπίτυ, δᾶ βοραγαϊθα ἤοσα ΔῈ ν οὗὨἨ [88 βοῃοβ 
οὗ {μ6 διῇ ροϑίβ ὈΥ δῃ ἱπίδεσναὶ οὗ πϑϑυ]υ ὑπο ὑπουβαμα γϑᾶ18, ΤῊΒ 

1 Οχ τ6 ὕδποι οὗ [6 ΟἹ Τοδίδτηθηῦ, ἢ. 8ὅ8. 
2. Αβἰδίίς Βοβθγ ἢ 65, γ0]. 111. Ρ. 172. 3 ΤῊ το β Τλοα ἄογ 11οᾶο, Ρ. ὅ. 
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ον 8 το] σίομ μ88. ποίμίηρ ἱπ οομαπιοι ὙΠ} ὑμ6 ΡΔη ΘΙ βίο τηγ8- 
ἀοῖβτα οα ΜὨΪΟΘΩ {μ086 Βοπρβ ἃ16 Τουπᾶοά, Ὑμθτθ 18. ποίβίηρ ἴῃ Ἐπ6 

ΟΙΑ Τεβίδιηθηΐ οὗ ἃ βἰπιῖαν ομαγαοίοσ. [Ὁ ΔΕΥ Ῥγοάαοίοη 51 π11 8} ὕο 

ἴμοβα ταγβϑίῖοαὶ Ἰονθ-βοηρβ μϑᾶ δχϊβίβα 1η {π6 τὶ ρίουβ ᾿οχαύαγθ οὗ {86 
Ἡδρτονβ, ἀπἀουδίθα!νυ τὸ βμουἹα μαννα ἰοαπά βοῖηα οὗὨ ἔπι ἴῃ {δ6 

ῬοΟΚ οὗἁἩ Ῥβαΐῃμβ, Ὑυ ῖ ἢ Θοτηρυῖβοβ ΘΟ ροβι Π0ὴ8 Ἰτότὰ {16 ἃρ6 Ὀγθοθα ηρ; 

ἰμαὶ οὗ Τανὶα ἴο ἃ ρουϊοᾶ ἴοπρ ἴδον π τϑίασῃ οὗ {86 “6078 ἔγομλ [86 

ΘΕ νΥ αὖ ΒΑΡυ]οη, Βαῦ ἴπ {86 τηοδύ ἔδγνθπῦ Ῥβαίτηβ, 186 ἔογίυ- 

Βοοοηῃᾷ ἔοσ ἱπβίαποθ, ποίβιησ οὗ [86 Κἰπᾷ 18 ἔουπαά, ΝαΙῈΣ 18. ΔΠΥῪ 

(ὐπρ' βἰται!αν ὑο {8686 ταγϑίϊο ΒΟΏΡΒ ἀϑουθοα (0 {π6 «ΓΘ υΊΒᾺ βθοίβ, 88 

ἀεβοσιθοα ὈΥ̓͂ Φοβορμυβ δηά Ῥμ1ο. Νοίβμϊηρ; οὗ {86 Κιπα 15 Ἰαὰ το {8π6 

ἐμάᾶτσα τῇ ἐδ6 Ἐϊββθηθβ. Τῦ 18 Π66 1688 [0 540 {παὖ ποίϊηρ' ΔρΡρτοδομηρ' 

το ἃ {|κ6 Ἕμβαγδαοίδυ 15 ουπᾶ ἴῃ {π6 Νονυν Τεβίδμηθπί. Νοίμιηρ' ΒΙΓΩΙΪ ΑΓ 

ἴβ ἀϊδοονοσρᾶ δυϑη ἰπ {π6 8]Π6ροτῖοαὶ ραγαριγαβο οἵ {π6 ΤΑΓρατχαϊδῦ. οἡ 

1π6 Οἰἀπίιοῖοθ. Α1] [μοβα το]! σίουβ Ἰονθ-βοησδ 816 [οππαρα οπ {μ6 δυῇ 

το]ρίομ, οὐ ταΐμοῦ τϑρίουβ ῬἈΠ]ΟΒΟΡΏΥ, συ μοθ, πβϑίπου 16 788 

βογτονθᾶ ἴγοιι [πᾶϊὰ, δδ ὕοῃ Ηδιπιηθὺ ΒΏΡΡΟΒΟΒ, ΟΥ̓ ΔΙΌΒα 1πᾶ6- 

ῬΘΒΔΟΠΉΥ διποηρ (μ6 Μαβοιηθίδηβ, δοοογάϊηρ ἰο {86 ορϊπῖοη οὗ 

ΓΓΒΟΙΌοΙ, μα8 πὸ δοπηδοίΐοη τ ΟΥ̓ΥΘΒΘΙ ὈΪδηθο ἰὸ {μ6 “6 18}. 1 

15 δ ἀἰδυοπὶ ἔγομα ἐμ6 Ἰαυῦου ἃ8 Δα υ 688 ἔγοια Πρηῦ. ΤῊΘ ἀγρυϊηδηῦ, 

ἹΠοΥΘίοσθ, Ἡ ΒΊΟΝ 15 ἄγαν ἔγοτω {π6 του ϑοα] Βοηρβ οὗ [86 Μαπογηθίδῃ 

ἀονοίθεβ (ον δβουϊθίηρ ἃ τηγϑίοαὶ ομαγδοίου το {μ6 (ὐδῃί16168 18 ψαπουύ 

Τουπάασϊιοῃ. ἢ" 
Μοβῦ οὗ {π6 δυριυχηθηίβ ἀουϊνοα ἔγοπι {π6 ᾿πύθυμαι οπαγϑούου οὗ {Π6 

Ροδτὰ ἀραϊηβῦ (86 βυρροβίομ οἵ 115. Ὀοΐπρ' ἃ βοῃρ οὗ δυτηδῃ ἰονθ, 

τοὺ Ὄρομ τηἰβαρργθμθπβίοα. οὗ [π6 τηθϑηϊηρ'; ΟΥὁ Γαπβέου οοοϊἀθηίαὶ 

1άθαϑ δ πα τλῆ πο 5 ἰοῸ οΟὐδηΐαὶ ρΘΊβοηΒ δπα ἔτηθ85. Ηθ ψὰ0 Ἃ0068 

ποὺ Καθρ ἴῃ σίου [86 ᾿τηπιθηβ αἰ θγθποθ Ὀϑύνγθθῃ [Π6 οὐἱϑηΐαὶ δηὰᾶ 

οοοἰἀαπίαὶ ταϊμᾶ --- [8 Ἰυχυτίαπῦ ᾿τααρίπαύίοι πα οἹοσίπρο' ἀγάουν οἱ 

[Π6 ὁμ8 δσρσθββίῃρ' [(561 ἴῃ Ἀγ ρϑυθο 104] ἀϊοίίοη, οοταρατθα ἢ {Π6 

ΒΌΡααοα ομαυδοίοσ ἀπμα θοοϊπθ885 οὐ {86 οἴμοσ, χοϑίγαϊπθα ὈΥ σα] ξυγθ 

48 Ὑ611 δ8 ἰπηδίβθ ἰβῃαθηοῦ ἴτοτω βοηβαοιβ ᾿ΧΌΤΙΘΠΟΘ ---- τηδῦ [4]] 

ἰπίο δυτοῦ ἴῃ ἠπάσίπσ οὗὨ [86 ροθῖη. [10 18 δῇ ϑαβίθσῃ ὈΓΟα οιο : 

ἀπα τηυθὺ 6 Ἰυᾶσεα ὈΥ {86 φαβίθυῃ βίδπᾶδγα οὐ ποσὰ }8β Δῃα ἰδδβίθ. 

Ὕγε αἴ ἴγ ἔγοια ἀθηγίπρ (μαὺ 10 μα8 δχοϊίβα {π6 ἀδθνοίϊοπ οὗ βοῖὴβ 

ὙΘΙῪ Ῥῦγ8 τϊη8, ἃΒ ὕποβο οὗ Ῥχαεβιαθῃῦ Ἐαναταάβ, Βυ βουίοχα, δηᾶ 

Μούμουπθ; οὐ {πᾶῦ 10 ΤλΔΥ ποὺ Ὀ6 Βρυϊ[8}1864, 80 ἃ8 {0 γ]61 1η- 

βἰγαοίίοη ἀηαᾶ πλϊηϊβίου τῸ ρου. Βαῦ {πμ6 απθϑίϊοῃ 5.11] γβοῦτβ, νγὰϑ 

{18 18. οὐἱρῖπαὶ ἀδβεῖρῃ ; οὐ 15 1ξ ἀουϊνθα ἔγοτη {π6 ταϊπα 186] οὗ 

16 τοαᾶοι, πουιβῃθα δ8 ὑμαῦ τηϊπά 88 Ῥθθῃ, ὈΥ οὕθου ΟΡ ΌΓΘΒ 

οὔ Ρ]αΐπον ἱπιροῦ  Ηδβ {μ6 τηγϑίϊοαὶ ἱπίουργθίδιοθ Ὀθθη []Υ]Ὺ 

ἑαλόη ὕγοπι [88 ροβπὶ; ΟΥ μα8 10 Ὀ66ῃ ρμέ ἑπίο 10 Ὁγ 86 Ἰπηαρί πα! 

Ὁ 186 οσχροβιθον ἢ ΥΥ ἃ οδπποῦ Ὀαὺ {πῖηκ {πῶὺ 086 ἰαὐίοι 18 {π6 ὁᾶ86: 

ἔοσ {π6 βρίεῖσααὶ δσρίαπδίίομβ ρίνοη ἅτ οὐὗὐἨ {16 τηοβί Ἀγ- οίομοα 

Οδατδοίογ ; ποῦ ΓΔΙΥΙ͂Υ βυρρεβίοθα Ὀγ {μ86 νγογᾶβ, θὰ} Βαροεπαποθα οὁἢ 

τμθηὰ ὈΥ [6 ἱπρθηθ!ῦ Οὗ οοπηπηοπίαοιβ, ΤῊ6 ὑγατῃ οὗ {815 βίαίθ- 

τηθηῦ ΜΨΠη1 ἀρρθᾶΣ ἔτοια {μ6 [0] ονίηρ σοιητηθηὺ ἀρ ν]}. ὅ. “1 

ταῖβοα {π66 ΠΡ ἀπᾶρυ ὑμ6 ἀρρ]θ-ἴγθ : {πογο (ΠΥ ταοῦμοσ Ὀγουρύ {μ66. 

Ι ΝΟγοΡ᾿Β Νον ΤΥβηβἸδίίοη οὐ [16 Ῥγονο 5, Τὰ οο]οβἰ αβίςβ, ἀπ τμο Οδη ες 168, ΡΡ. 151, 132. 
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ἔουί ; μοῦ 586 Ὀχσουρβῦ [866 Τοτίμ {παὺ θᾶτα {π66." ΤῈ ΟΒυΓΟἢ ἰσ 
ποτ Βαρροβοᾶ ἰο αἀάγθββθ Ἀθυβϑὶῦ ἴο Ομ τῖβί. ““ 1 γαϊβοα ἐξ6θ τ προ 
ἐδθ αρρίο-ίγοο, 1 ΔδνΘ ΤΑΔΏΥ 8 [τη6 ΜΓΘϑυ]6α ΥΠ} ἰπ66 ΟΥ̓ ῬΤΑΥΘΥ, 
Δηᾶ ἤανο ργοναοα. Ὑμθπ 1 γὰ8 δίομπθ ἴῃ [ῃ6 δοῖβ οἵ ἀθνοίϊοῃ, 
τουγοα ἴπ μ6 ογομαγα, ἀπᾶοϑν ἐδλς αρρίδο-έτοο, ἃ5 Ναξμαπαοῖ ππάθν ἐδ 
"σ-ίτοο, ταοαϊ απ ἀπα ῥῬγαγίηρ, Τμ6η 7 γαϊδοά ἐΐ66 τ, ἴο μ6ΙΡ τὴθ 
Δα οουΐογί τηθ, 88 {π6 αΙΒ010165 ταβϑα πὶ Ἂρ ἴῃ {Π| βύουτη, βδσίησ, 

Μαίον, εαγοεὶ ἐβοι ποί ἐμαΐ το6 μογ δῖ, 9 ἀπα (86 ολτοι (Ῥβατα σχ]ῖν. 28.} 
Αταΐο, τοῆιν εἰοοροδὶ ἐΐοι ᾿. . .. ΤΏΘΥΘ ἐδψ πιοίλον ὅτοισὴὲ ἐδι66 Κογέδ, 
[π6 ταπΐνϑυβαὶ ομυσοι οὐ Ὀο ἰθυΐηρ' ΒΟ], τὰ οτα ΟἸγιδύ νγὰβ ἔουπηθα 
(6α.. 'ν. 19.) ὙΒΘΥ 6 γ6 ἴῃ Ῥεΐπ ἴοσ 1{π6 οοτηΐοτ' οὗὨ δὰ Ἰπίογοϑῦ 1ῃ 
866, ἀπᾷ ἐγαυαϊϊοά ἐπ ραΐπ ΜἸΓᾺ φγοαΐ βογτοῖσ; 80 ἰμῃ86 σψοτὰ ἢθῖῸ 
Βιρσηῆθβ : θαὺ ὑπο γ ὄγοισλέ ἔδεε ζογέβ, ἴὰ6 ραῃρϑ 41ἃ ποὺ σομίπαθ 
αἰσγαγβ, [Π6Υ ἐμπαὺ παᾷ ἐγαυαϊϊοα ἴτι ὁομπνϊοἰίομϑ, δὖ 18, ὄγοισἠέ γον, τὰ 
Θοηβοϊδίΐομϑδ, πᾶ {86 ραΐῃ τραϑ ἤογφοίζέθη, ἴον 1ΟΥ οὔπ6 ϑανιουτβ ριρ ἢ. 
ΘΟ 15 {86 ταυβέῖο! ᾿πἰογρτοίδι οι οὗ {π6 βορϑὺ Μαίζμονν Ἡ θην. 
ΤΠὴῈ ϑϑὴθ 18 ρίνθῃ ὃν Βύόσῃ οἵ Ηδαδίηρίοα. Βυΐ ὙΠομιδβ ϑοοίύ 
ΘΟμΒΙ ἄουβ 10 85 (86 ἰδηρααρσα οὗ ΟἸτὶβῦ, ποῦ οὗ {π8 σμυσοῦ, ἀβραγηρ, 
ἴῃ. (8αῦ οα86 ἔγοτη {πὸ Μαβογϑθίϊο ρυπούπδθοῃ, 

ΤῊΣ ἔοστα οὗ (ὐδιίιο]οβ μα5 Ὀ6θῊ ὙΘΥῪ σϑιϊουβὶν τορι θβθηἰθα, ϑδοῖηθ 
τορατα 10 85 916 δοῃίππθα οοητιθοίθα ροθιὰ ; Ὑ116 ΟἾΒΘΥΒ Ιοοῖς ἀροι 1 
8.5 ΘΟ βίϊηρ οὗ ἀδίδομοα ἀπα βοραγαΐθ ρίθοθβ μανῖηρ' 1016 ΟΥ̓ ΠΟ ΘΟΠηθο- 
τοθ. ὅϑ'. ὙΥΠΠδῖι “οπ68 ἀπ ὮὉγ. (ἀοοα Ἰοοϊκρα Ροπ 1ὖ ἃΒ δῃ ἐαψὶ, ΟΥ̓ 
ταῖμου ἃ πιηιδον 9} ἰάψίς, 811 [ουτοΐπισ ομ6 σμ016. Βοβϑιιθῦ τϑραγαβά 10 
85 ἃ ἀἄγαπια οΥ ραϑδίογαϊ δοϊοσιο, ΘοπΒιβπρ' οὗ βουθη δοίβ, Θϑοἢ δοὺ Η]]1ηρ; 
8. 4ΑΥ, Θοποϊ πἄϊηρ τι (μ6 βαρ Ραίῃ. ΟἸΒοΥΒ, 85 Του ἢ, ΒΌΡΡΟΒ6 10 ἰὸ 
Ὀ6 8η δριὑμαϊδτοϊατω, οσ παρα] ἀϊαϊοραθ. [8 ἔονυτα Δρρυοδοθβ ὨΘΆΥΟΓ 
ἰο {π6 ἀταταδίϊο ἔπαπ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΥΒΘΙ Βρθοίββ οὗ ροβίσυ. ΤΉΘΓΘ 816 αϊδ- 
Ἰοριιθ, Βόθῃββ, Ἰοοα 0165 1ὰ 1, Βαύ 1Ὁ 15 ποῦ ἃ τϑρτ]αν ἀτᾶθα. ἃ. 
ἀοπηΐϊζα ππταροῖ οὗὨ δοίβ, ἔνβ ἴὺΥ δχϑιηρῖθ, ἃ8 Εὔὐνσα!α ΒΌΡΡΟΒΘΒ, οαπποῦ 
θ6 πηϑᾶβ οαἱ. ΝΟΙΓΒΟΥ οἂπ ΒΟΘμθ8 θ6 ΟἰΘΑΥΥ οοαπῃίθα, ΠΟΘΙ 15 ΠΟ 
ΘΒοῦαδβ, πῸ μού. ϑοιηθίϊηββ {μ6 ἀθβουιρίζοιι ΦΡρυόθ 65 ὑπ6 πϑύασθ οὗ 
140], 8 ἴπ ν. 12--- 14, βοιῃθεϊηοβ 0 15. Θββθῃ 18} Ἰγτῖο, 88 ἴῃ 11. 8---- 
17. Το 15 Δ ὉΠΙΥ ἴῃ {π6 τψΠΟ]6, ὑπουρἢ ποῦ 80 οἷοβθ ἃ8. βοῖὴθ 
Πᾶν Βῃρροβθά. ΤῊΪΒ ἀπῖΐν δπᾶ ἱπέορυν οδῃ Ὀ6 566}, πού πβίδῃα- 
ἴπρ' {86 ΔΥΡΙ ΓΆΤΥ αὐξοιαρὺ οὗ Μαρττβ ἴο βρῆ Ἂρ {86 ροθπλ ᾿πίο ἔταὰρ- 
τηθηΐβ, ΒΌΡΡΙΘπθηἶβ, πα πα] ΠΌΤ τὰ ρ]οββοθ. ΤΠ ἰηΐθυ δὶ ἘΠΊ 18 
Βῃοσα ὈΥ [ῃ6 ᾿πβοτρίζοπ βοηφ 9} 80η95, τϑίουτιμρ ἴο σμαῦ [Ό]]ονγ8, ὈΥ 
[86 Βα] τὶ τ οὗ οοπίθηίβ ἀπά ορ]βοῦ, [Π6 ππιΐοτσια ἀθδιρηδίιοπ οἵ Ῥ61:- 
ΒΟΏΒ, ϑο]οιαοη, {886 ἀδαρηίοιβ οὐἁἨὨ « ογαβαίθηι, ὅθ. ΤῈ Ὀο]ονθα 91Π6 15 
ἀοποίθα ὈΥ "7 οὐ ΒΞ) Πατεῖ, 6 τολοπὶ πὶ δοιμΐ ἰουθί : ἴ[μ6 Ἰονϑά 
τη θη 8 αἷβο ἀβθβουϊθοά ὈΥ {μ6 βᾶτηθ ρῆγαβθβι [}ἡ δααϊοη ἴο 
[8686 ργϊοαϊαγβ, ἃ παταροῦ οὗ ομαγδοίουι βίο Ἔχ ρυθββίομϑ, ᾿ἰταᾶρθβ, δηᾶ 
[ΌΓΠΒ Ῥγοβθηῦ {μοι β ον 88 ἴῃ 411] ρατίβ; 8116 ψ}8016 βθῃίθῃοθβ ὙΘΟΌΓ. 
Ηδποθ τα μαν 20 μοϑιίαϊίομ πῃ τηδἰπἰαϊππρ' ὑπ6 ᾿π ΘΟΥΤΥ 8.8 Ὑ76}} ἃ8 
ὉΠ Υ͂ οὐἁἨ {π6 σοταροβιίοῃ. 
ΤῊ οδ]εοὶ οὗ ἴῃ6 ροϑῖὰ ἀρρβϑᾶῖβ ἕο μ6 ἴο ἀερίοὐ ὑστιθ, οπαβίθ ἰονϑ ἴῃ 

μυμῦ ]ο 116. Τῆδ βοοίΐομβ ΟΥὐὁΒΟΘΏΘ5. ἃ16 {π6 [ὉΠ ον ηρ. ΑΗΘ {π6 
Ἰηβουροι ἴῃ [86 ἢγβὺ γουβθ, 1. 2----8. γθρυθβθηΐβ ἃ τηδι θη ΠΟΥ] δ κθη 
ἔγοτα. {86 Θοππίγυ ἰπίο {886 τογαὶ βάγθιη. , ϑ---ἰϊ, 7. Βοϊομπμοι. ἃρ- 

88 8 
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ΡΘδ18 1ἢ {886 Βαΐοιῃ βοοιξησ (π6 ΘΒ ]άπιθ οὐὁΥ̓ Ἰηηοοθηΐ ΘΟΠΠΕΓΥ͂ 
τηϑϊάθη ἴῃ ναΐῃ. 11. 8--ἰ!, ὅ. {86 ΒΒαϊαπηῖίθ βρθαῖκβ δἴοηθ 111, 6--- 
γ. 1. ἀορίοἰα ἐπ6 θβρουβαὶβ οὐ ϑοϊοπιοῃ, ποὺ ἰο ῬΔυΔΟ 8 ἀδαρὮ οσ, 
Ῥυῦ ἰο ὁπ6 οὔ ἐμ6 ἀδαρβίοιβ οὗ 6 αβαίθη, [ἢ ν. 2---νὶ, 8. {π6 5Πὺ- 
Ἰδυαϊΐα βρθᾶκβ ἰο {π6 σσοαθη οὐ {μ86 ραΐδοθ, οὐ μοῦ θείου. 71ῃ νἱἹ. 4--- 
υἱ, 1. ΒΟΙοιηοι βρθᾶκβ ἰο {μ6 μι ]ατηῖίθ, ρσῖνοϑ ΠΡ {Π86 αὐξετωρύ ἰο 
ΘὨ 66 ΠΟΥ; αἰϊουνγα 5 ΒΠ6 Βρθᾶκβ ψ 1 Ποὺ Ὀο]ογϑα. νἹῖ. 2---Ἰ2. γϑίουβ 
ἰο ϑδοϊοπιοῃ δηᾶ ὁοπουδῖηθβ. [Ι͂π Υἱ]. 12---σῖιϊ. 4. 1π6 Θμυατηῖθθ 
μαβίθηβ ἰὸ γοίσσῃη βοὰθ ψιί ποὺ ἔποπα; 8πα ἴῃ ν111. ὅ---14, Β[6 
αὐτῖνοβ δὖ 6 βοηθ. δαιίουβ ΑἸ Που] 165 ΟοουΣ γι τοβροοῦ ἰὸ {86 
ΒΡΘΆΚΟΙΒ 'π {π6 βϑοίίομϑ ; ψ μοι οαπηοῦ πον Ὀ6 τ βοϊνθα, ΤῊᾺΒ ἴῃ {Π6 
24, 34, δπᾶ 4 νϑυβθβ οὗ (μ6 ἢσβῦ οβαρίβθ, ὑη]688 [η6 ψοσαβ οἵ {86 
ΘΠΪ]αγαΐτο ἀπ [μ6 το ἴῃ ΘΟΪομλο ἢ Β Βαύθὴ δ6 αἰβυπριβῃρά, [6 
τηθϑηΐηρ 171} Ὀ6 τα ργθῃθπαβα, ἢ 

γιονίησ {86 Βαδ᾽θοὺ οὗ {π6 ροϑῖὰ ἴπ {π6 σπῦ ποὺ ργοβθηίβα, 10 18 
Πγαῦρηῦ ὙΠ ταοταὶ Ἰηϑίγαοίΐοθ. 10 τγαττβ ραϊηδβύ πραγ ἰονθ, 6ῃ- 
οουγαρίηρ ομαβιγ, ΗΔ γ, δηᾶ νἱτίαθ ὈῪ ἀοριούϊηρ {86 βιοοθββέα! 
ἴβθιι6 οὗ βίποοα αἰδοίλοιι δυλα ρον θα] ἰθιαρίαϊομβ. ΤΠ6 ᾿ηποοθπΐ 
δηα νἰγίποιιβ πη ἄθη, ἔτ ἰο Π6Ι’ ΒΒΘρῃοτα Ἰονοῦ, γαβϑιβίβ (ῃ 6 Ηδύθθυ 88 
οὗ ἃ τηοῃϑυοῖ, δηᾶ 15 Δ]ονοα ἰοὸ τοίαση ἴο Π6Γ ποθ. αὖ {Π6 581ὴ6 
τηαθ, ραδποθβ ἃ αῇοταθα ἃ8 οὗ (π6 γοϊυρύμουβ ρ]θαβασθθ οἵ {86 
ΒΆΤΘμὰ ; 8116 οααοα Ἰονα 15 βθθῃ ἴπ 105 τηοβῦ αὐἰγδοίνο ἴΌσπὰ. Μϑβοπ 

(οοά, ὑπουρῇ Βο]ονίμρ {π6 Ῥοθιὰ ἰο Ὀ6 δὴ 8]]ΘΡΌΓΥ, 81} 8 ὑμαῦ δύϑη 
85 ἈΒΌταϊησ ἃ ΠΑΡΡΥ͂ Θχϑιαρ] οὗ νἱσίαουβ Ἰονο ρϑύνγθθα Βυβοδπα ἀπὰ 
Ὑγ]6, 1Π6 πουΐκς 15 ΘΠ ΠΠ]ο το {π6 Βοποὺν οὗ οοπβυιυυἱπρ' ἃ ρετὺ οὗἉ {μ8 
ϑογοά ϑουϊρύαγαθβ.Σ ΘΌΓΕΙΥ 1 {8185 θ6 οογγϑοῖ, 1Ὁ 15 Θαῦ δ! οη 164 ἰο 
1μ6 βαπιθ Ββοποῦσ, θη σιθυγθα 85 ἀθβουιθίηρ {π6 νἹούοσυ οἵ ἔσὰθ δηΐθ- 
υρί14] Ιου. 85.611 νγθ τ πο πρᾶ ἰὸ Ὀθίιθυθ {παὖ [Π 6 Ῥθυβοῃβ ὙΠῸ 
ραΐ ἴῦ ἴῃ [88 σᾶπου τοραγᾶθα 10 85. Δ] 6ροτῖοα!. ὙΘΥ πἀπαδγβίοοα 10 
ἴῃ ἃ τηγ βίο] β6η86 ; ἱβουρῈ {πᾶὖ νγὰβ πού ᾿πίϑπᾶθα ὈΥ {886 ὙτΙ ΘΓ. 
ΟὙΒ6 δαΐμου οὗ [88 φόθῖὰ 18 βαϊά 1π {86 {116 ἴο Ὧ8 ϑοίογηοῃ ; πὰ 

Ἐπογθίοσγο {818 88 ουδὲ ὕθθῃ {π6 γα! ]0}8] οριπῖοθ, [ἢ ΘΟΠΠΥΡ Δ ἐΊΟῊ 
οὗὨ τὸ {π6 οἴτοῖα οὗ ᾿ἱπιϑρθβ σϑουστῖπρ',, ἀπ ΤΘἔρυθ 68 [0 τηϑίθυῖδὶ ὉΠ] ρ8 
αν βϑθῃ δἀδῃοθά. Τὴ Ἰαηριιᾶσο 88 αἶδο Ὅθθῃ ϑρρθαϊθα [ο 885 
Βανίησ νδυΐϊουβ δηδίορῖθβ πι {πᾶῦ οὗὁἩ [ῃΠ6 Ῥτονοῦρθ. Βυΐ οἡ {Π6 
οἶμον δαηά, (Π6 {16 15 πὸ φτγοοῦ οὗ δαῦμουβῃιρ ; βίποθ γα Βᾶνα βθθπ 
{παῦ ἴπ {πΠ6 σαβα οὐ ἐμ Ῥβαΐπιβ, {π6 {0165 σοῦ ργθῆχϑα ὈῪ δποϊθηΐ 
οἀϊίοῖβ, ἀπά ἀῇθ βομῃλθίϊπηθβ ἱποουσθοῦ. [ἢ {86 ργϑεθπῃῦύ ᾿ηβίϑῃηοθ, ἴΠ6 τὸ 
15 ᾿πίθυῃδὶ ουϊάθηοα {μαὺ {86 {116 ἀϊα ποῦ ρτοσβθϑὰ ἔγομῃ βοίόομλοι : 780 
ὙγΟῸ]ἃ ΒΟΆΓΟΘΙΥ πᾶν Ῥυοποιποθα Ἠ1Β ΘΟΙΩρΡΟΒΙΙΟΩ. ἴο 6ΧΟΘ] 81] οὐ Υ5 
οὗ (86 Κὶπᾶ, ργαϊβίηρ 10 δ ἐδθ ηιοβὲ οποοϊϊοημξ ΟΥ 8μγραδϑίη βΒοῦρ. πὰ 
{πο γ6 ἀγθ ᾿παιοδίϊομβ ἴῃ {86 ροθιὰ {μα οϊοιαοι αϊα ποὺ ψτῖίθ τ, ΤῊΘ 
Βα ]οοῦ οὗ 10 15 ποῦ ὁπ ψβιοι Βα που] μαγα ἀπαογίδκϑῃ ; ἴου 1 18 ἃ 
ΒΘΥΘΙΘ ΟΘΏΒΆΓ6 ΟἹ Ἀἰπη86 1, Ηδ οου]α βοδγοοῖν πᾶγθ Ὀθοη Ὀτουρῦ ἴο 
ἜΧΡΟβο 18 βῃδτηβ ἴπ [μ18 ῬΌΡ]15 ταϑηποῖ, δχοθρῦ ΕΥ̓ [Π| ταοϑῦ ρου Ὁ] 
ΔΟΘΏΟΥ Οὗ {86 ἀϊνίηθ ϑρισῦ. Ηγα δ [88 ὑπαταρῃ οὗ ἱπποσθηῦ νιγύαθ 
ἰθιηρίθα ἰο βὶπ ΕΥ̓͂ {πμ6 Κίηρ Ἀἰπηβ6 1. Τῦ 18 ὑμουθίοσθ, 88 Η10Ζιρ᾽ βαυ8, 
ἃ ῬΒΥΟΒΟ]ορίοαΙ ἱπηροββι ΠΥ {μαὺ 6 που] μάνα πεϊυθθη 086 Θοταροϑβὶ- 

ἢ 566 Ηρ 15 ΗσΒο Το οΥΕ]ατί. 3. (ορ. αοοά δ ὅοπρ οὗ βοῃρδ, Ῥσοῖδοθ, 
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ἐϊοθ. Τῆα οἰτουτηβίαπιοσθ ἐμαὺ ἢ6 18 Ἰπίτοἀποοα 859 βρϑακίῃηρ' ἄοθβ ποῦ 
Ῥίουθ δἴτα ἰο θ6 {π6 πύου ; βίποθ οὔμουβ ἅτ [Πκοῦγ186 Ἰαἰτοάπορα ὈΥ 
186 ρΡοού. Βεβϑίᾶθβ, Πᾶνα 18 τηθηςομθα ἴῃ βοῇ ἃ ΤΩΘΏΠΟΙ 88 1 Π6 
ψ 676 ἡοῦ {86 Δ ΠΟΥ Β [αΥποῦ (ἀν. 4.); δα {86 ψογαβ οὗ γν111, 1]. βῆον 
{μαὺ 1ὴ6 ττϊοσ ψγβ ποὺ οοηἑθιηρουδσυ δἰ ϑοϊοσηοθ. ΑΔΒ ἴο {86 
ἤρυγοβ ΒΊΟΝ ἀρρθασ, {6 παπιῦον Οὗ {π6 πϑιηθθ οὗ δῃϊμηα15, 88 Ὑ76}]} 
85. Οὗ ἐδ6 φῥτοδαοίίομβ οἵ παίατθ, ρδηΐβ, τραυῦ 8, βαρρμῖγθ, το, ὅχο., 
ΤΠ6Υ ββον πὸ τηοτα {μαπ ἰμαᾶὺ [86 σψυιίου ᾿ἰνϑα ἴηι {86 ΗΟυτΊΒῃ]πρ' ἐϊτηθ 
οὗ 16 «Θνῖβα ϑἰαίθ, πϑὰν {μαὺ οἵἨ ἁ ϑοϊίοσθοβ. 86 ἃηῃδ]ορΊοβ οὐ ἰδ8ῃ- 
σαδρα βοίνγθοη Ῥυονοῦθβ δῃα (ὑδηύιο]οβ', δῖ Υγθβοῖ γα ]θ 1π ΒΟΙῺΘ 
ΟαΒ68 ἰηΐο ᾿πηϊαξίοη, [Π6 ἔΟΥΤΔΘΥ Ὀοὶπρ' {η6 ΟΥ̓ΡΊΠΔ] ΒοΌΓΟΘ; 1η ΟὔΠ6Γ8, 
ἸΘῪ δ΄ ΤΘΥΘΙΥ δοοϊαάθηΐαὶ, ΒΟ. ἃ8 τοῖρῃῦ ὨᾶΡΡΘα ὉΠΟΘΥ ΘΗΥ͂ Οἷ1- 
Οὐϊηβίϑηῃο 68. 

Αὐ π΄ῶμαῦ ἐϊπιθ αὔέεν ϑοϊοσμοπ {6 ροϑθῖὰ σγὰ8β τειϊίθη οαηπού 6 
δχϑοῦν ἀδίθυταϊηθα; ΟΥ̓ ΠΟΠ6 11} σθηΐαγα ἰο στα πον, τι Ὀζτ. Ῥγ6 
συ, ὑπαῦ Ὁ τψγὰβ πε ύθα ὈΥ Βοὴθ οὔθ ἀυχίησ {ἢ6 ΤΟῚρΡῺ οὗ ἰδὲ 
τη ΘΒ ΤΟΝ, ἐμπουρἢ πού ΗΥ͂ Βἰπβο . ΤῊ ἰδοῦ ὑπαῦ δὐτέψ ᾿πα οἰσἠέψ νσῖν 68 
Δα ΘΟΒΟΌΘΙ 65 81Γ6 τη η ] ΟΠ 64 ἴῃ Υἱ. 8. 15. Π0 ἱπα!οαύίοη οἵ 18 Βϑίηρ 
συιίθῃ αὐτου ϑοϊοσαο δα Ῥθρὰμ ο πα] ΡΥ σῖνθϑ, θαὺ θϑίοσ [6 
Πδᾷ ρχοορϑάαᾷ [ο [86 Ἰϑῃρτῃ ταθηθομπϑα ἴῃ {π6 μιβίοτυ (1 Κὶηρβ χι, 8,).3 
Ῥορούϊοδι δπᾶ τουπᾶ πατα θ Υ8. 16 πϑθ ᾿παββηϊίονυ. 6 Ὀ6]ῖονο {π8 
{π6 σοιαροβιίίοη θθ]οηρβ ο {86 {ἴπη6 ᾿τητηθαϊαίο] Υ Βα οοΘθαϊηρ' ΒΟΪΟΤ ΟΠ Ἐ. 
ΤῊΘ ἀδβουιρίϊομβ οἵ Ἀπ 861, δῃα οὗ ψῇηδὺ νγὰβ ἴῃ Π18 ἀδΥ, ἃγ6 ἔγθβῃ 
πα 1188-|κ6 ; δ ἐβουρῇ {πον ργοσθοαρα ἔτοτα ουθ- 1 }Π68865, ΟΥ̓ ΤΌΤ 
ΒΟ, 88 σομνογβοα ἢ ογο- σι πθββοθ, ΤῊ6 ἰονγοῦ οὗ 1)αν! 15 τηθη- 
ἰἰοπθᾶ, 845 Ὁπουρἢ ᾽Ὁ 511} μα ὃ ραγτίβοη; Τιγζα βουσίβηθθ, Ὀοῖπο; 
ΒΡοΟΪκθα οὗἨ δνϑὰ Ὀϑίοτβ ἐΓΘυαβαίθια ; δηα {86 ονοῦ οὗ ΓΘ δπον, ψ βϊοῇ 
Ἰοοκοᾶ ἰοναχᾶβ Παιημδβοαβ, 18. ὃ ῬΤογαϊηθηῦ ΟὈ]θοῦ 1 ἰπ6 Ἰαημάβοθρθ. 
{Ὲ6 Ἰαηριδρα ἴοο 15 ΒΌΘΙ 88 θϑίοπρβ ἴο {86 ΘῬο]οῦοη0 ρϑιϊοά : {86 
Ατὐδιαδίβυηβ Ὁ. ἡ ΙΟἢ βοόσὴθ αν Ὀγουρύ 1 ἄοντῃ Ὁ] αὔὔου (816 οδρίϊ- 
ΨΥ Ῥοίηρ' ΤΥ 8 1] γ 8016 Ἰηΐο {π6 ΒΙΡΆΪΥ ροθίϊο οὁπαγϑοῦοσ οἵ {Π6 Ὑγουῖ : ΟΣ 
Ῥοΐπρ' Θαρ6 06 οἵ ρδγ8116]18πὶ ἴῃ οἱ ρίθοθβ {8 {86 βοπρ' οἵ Π ρογσδῃ. 
ΤΠοΓο 18 ποίμῖηρ ἴῃ ἰμοπὰ ἴο βίον ἰμαὺ {μου ὈθΙοπρ' ἴο {Π6 Ἰαύθυ δῃὰ 
ἀἄεροποσαίθ ἐΐϊπιθ οὗ {6 ἰδηριαρθ:; δβρθοι ν 16 (86 Ὺ Ὀδίοπρ ἰὼ 
ποῦμοτῃ Ῥα]οβίϊηθ, αβ Εὐνγα] ἃ πα Ηρ {μ1ῈΚ, 

ΤῊΘ υπϊοττη ᾿πβοσίΐοη οὗὁ {86 ψοά ἴῃ 81] Θορίβϑ, ἴῃ βΒρϑ]]ηρ 6 πϑηῖο 
οὗ Τανιᾶ, τ ιοῦ ᾿Ἰηδαοοά ἸΚ οππιοοίῦ ὃ ἴο Ὀγϊηρ ἄονγῃ (η6 ἀαίθ ἴαν ἰαου 
ἐπ8η ϑοϊοσμοι, 'β οὗ πὸ ΘοῃβθαΊ 6 Π06, ρθοῦσβθ 1 ΟΟΟΌΤΒ Ὀαῦ ΟΠΟΘ 
'ν. 4.), δηᾷ ἰΒ αἰβὸ ἰοαπᾶ ἴπ Απποβ πα Ἡοβοα (ΔΙΠΔ0Β Υἱ. ὅ., ἴχ, 11.; 

οΟβθβ, 111. ὅ.). 
ΤΏς ἔσθ οχρί δημίου οἵ 411 {π86 ρϑου]αυῖο5 οὐ ἀϊοίίομ, συ ῖομ παν 

Ῥθθη δἀἀιοθβᾶ ἴῃ ἔανουν οὗ ἃ ἰαΐθ ὁοιῃροβιίοη, 15. ὑπ86. πουύμογῃ ὈΙχί}- 
ΡΪδοθ οὔ {88 ροθοα. ΤῊ δυίμουῦ ργορδΌ]ν Ρο]οηρθᾶ ἰο {π0 Κίπρσάομι οὗ 
Τετεθὶ. Οὐ Ψυδεαῖ Βα οου]Ἱᾶ βοδγοθῖγ μᾶνα Ῥ6θῃ ἃ ταθηα 6 Ὁ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
ὁπ δοοουπύ οὗ {μ6 βυθ]θοί, Ὀαὺ αἰδο {86 αὔβεποθ οὗ π6 πᾶτηβ οἵ 
Φϑμονδῇ δηᾷ βίγαιϊαν ρμθποιηθηθ ; ΜΓ ΙΟΪΝ 9η6 ἴπ {86 ποΙρῃ ουχβοοά οὗ 
88 Βρίδμαϊα ἰθρὶα τὴ 18. πυταθιουβ ῥυϊθβίβ ἀπα ἱπιροβίῃηρ' τ παὶ, 

2 66 8 1ἰ5ὲ οὗ {π686 ἰπ 6115 ΕϊπΙοϊξαπρ, Ρ. 428. 
2. 866 ΚΙ ἴῃ (86 Οὐπηρτορδίίομδὶι Μαραζίηθ ἴοσ 1887, Ῥρ. 416, 417, 

8 Ἐϊγϑὶ Τλιβϑοσίδιοα οἱ 186 σία οὗ τὯ6 Ῥειηίοα Γοχί, ΡΡ. 21, 22. 
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808 7Τηϊροασποίίοη ἰο {λ6 Οἷά Τοϑβέαηιοηξ. 

ὙΓΟΙ]ἃ ΒΟΔΙΌΘΙΥ μᾶγα Ἔχβὶθιτοᾷ, Τῇδ τπθηίοῃ οὗ Τινζα Ὀαΐοτο “6Γὰ- 
Βδίοτη ΤἈσΟΌΥΒ {Π6 βαρ οοποϊαβίοῃ. ΕἸνουυ ὑῖπρ' ροϊηΐβ ἴο ἃ πηθ βοὺῖ 
ἴα δοϊοιθοῃ, δηᾷ ἰο ἂπ ᾿ἱῃμαθιίαπέ οὗ πουίμοσῃ Ῥαϊθβδίϊπθ. Αο- 
σοΥ ΔἸ ρν, Η:Ζῖσ οαπηοῦ 6 δ  ἴγοτα {86 ὑγυΐῃ, τ μθη μ6 ἀδίαβ [86 
ὙγοΥκ ὑπνθηΐγ- να ἰο ἐπι τὺν γθᾶγβ αὔϊον [ῃ6 ἀθαίῃ οἵ ϑοίοιμομ, 960--- 
940 8. ο.; 

γαχίουβ ᾳφυοβίοπβ Βαγο Ὀθοπ ἃοϊἑα θα τοβρϑοίϊπρ' (818 ὈΟΟΚ, ψ ΏΙΟΝ 
ΔΡΡΘΑΥ ἴο τ5 μηηεοόδβαῦψ. ΤΉΘΥ ἢᾶνα θ66η δὖ Ἰθαβὺ ἐηιρ7Ορογίῃ αἰἰδοιι55εά. 
ΤῊ ἐδ αἰσΐπο αμἰογίέψ οὗ [86 ῬΟΟΙΚ μᾶβ Ῥθθῃ οα]]βα ἴῃ αιιθβίοπ ὈΥ 
Β0Π16, πα Δοίοπάορα ὈΥ οἴμουβ. [}ἢ ἐδ αΐσίτιε απειοτὶέψ 18 Ἰτιρ]164 {Π6 
Ἰηβρίγαοη οὐ ἐπα υγουΐς, οὐ ταῦμου οἵ 18 τ υϊῦου. ΘΌΡρΡροβιπρ [Π6 ῬΓΟΡΥΙΘΙΥ 
οἵ Ἰη γοάαοϊηρ' ΒιΟἢ τηδίτουβ ἴῃ οοπποοίζοη τι ὑμ6 Θοπρ; οὗὨ ϑοϊοσβοῃ, 
ὙΠΟ. 16 οδπ Βοδτοο]ν 40, {πΠ6 πιοᾶθ 'ῃ ποι μον πᾶν θα ἰγϑαίθα 
ΔΡΡΘδΒ (0 ὰ8 ᾿ττοαναηῦ δηα ἀπδυϊία 168. ΤΊναΒ, ἴῃ ἴΆνουΣ οὗ {86 ἀϊν!π6 
Δα ΒΟΥ δυϊᾷθπος ἰβ Δα ἀπορᾶ ἰο βου {παὺ 10 15. {π6 δυϊποπίϊο ῥτὸ- 
ἀαοίοπ οὗὁἨ ϑοϊοπιοῃ ---- ουϊάθμοθ βχίθυμδὶ δηᾶ ᾿πίθσθδὶ. Βαὺ {818 Πᾶ8 
ποίμῖηρ' ἰο 4ἀο ψΊῊ {μ6 ροϊπῦ ἰπ φαδδίίομ. ΤῊ αἰνῖπα δα ΠΟΥ, 88 10 
15 641164, 15 ἀπαβδοίοα Ὀγ {μ6 [λοὺ οὗ βοϊοιμοπ οὐ δποίμον βϑίῃηρ [86 
τυϊίον, ΥΥΒΘύμου {86 του] βοῃ οὗ αν! οοτηροβαά 1ΐ, οὐ δὴ ὑ- 
Κηοσα δυίμου, 18 οὐ πὸ οοῃβθάθθποο; φῥτουϊαβα 10 ἐοσταθᾶ ομθ οὗ {88 
οαποηΐοδὶ θοο ΚΒ οὐ ἐπ6 ΟἹα Τοβίδιμοπί, 8π ἃ σγὰβ δἰνγαυβ ὑμογ ἔΌΤα 
1π8 σοταρ!οοη οὗἉ [π6 ὀᾶποη. Το. Ε1688 1ὖ γγὰ8 80θ. 10 πὰβ πού δα ἀϑᾷ 
δέου [86 Ὅδμοῃ τγα8 οἰοβϑα, δἰὔπουὺ ΒΟΥ ΡΟ ΠΟ ΒΙΥ ΟΥ ΟΡΘΏΪΥ : Οἢ {88 
ΘΟΠΓΑΓΥ, ἰὉ νγᾶβ τϑοθινϑα 1} 188 τοϑῦ οὗ [86 Ἡδριορταρῆδ δηα δἰνγαγ8 
Δοκπον!θαρσοά 85 ὁπ οὗἨ ἐμαΐ οοΠ]θοίϊοθ. ὙΠΘΙΘ 18 πού {Π6 Βῃδᾶου οὗ 
δυϊάθηοθ ἴῃ ἔνουῦ οὗ 15. μανίηρ Ὀ6θη ἰηὐγυδεα πο {π6 οΟἸ]]Θοἴϊοι οὗ 
ΟἹ Ταβίδαθπῦ τυϊτπρΒ, αὖ ΘΗΥ͂ [ἴπλ6 Βα ρβααποηῦ ἴο ὑμαΐ ἴῃ τ ὨΙΟἢ {ὑπ 
ΘΔ ΠΟ τ1ὰ8 οοταρ]ο θα, δἰ μοῦ ἴῃ 1Π6 ρουϊοα δηἰθοραθηῦ (ο {86 ΘΟΙΠΏ]Ὼρ' 
οὔ ΟἸγῖβῦ, ΟΥὐὁ δὖ 80 {ϊπιθ δῇλοσ. [10 ψὰβ Κη ΡΥ [16 ἀποϊθηΐ εἶ 68, 
Δ ᾿ἰηϑουίοα {{ δὴν οἶμον οὗ (86 Ηδρίοργαρμα; 8πα {μοῦ 10 Πδ8 
τοίαϊποα 105 ῥίαοθ βυϑὺ βίποθ, Ββανίηρ οοπλ6 ἄονγῃ ἴ0 18 {πγοιρὮ ἐμ 
Παηᾶβ οὗ {ῃ6 “6ν)χε, το πψαϊομοα οὐ ϑῖ ΤΠ ΙΓ ὨΟΙΪΥ ὈΟΟΪΒ ; ἃ8 ὙΨ6]] 88 οἵ 
{6 δποϊθηὺ Οτιβύδηβ, Ὑπὸ ργθβοσυϑα ροίῃ {π6 Ηθρτον ἀπ ατροὶς 
δογιρίαγαβ ἀποοσγαρίαα, | 

Ἐτοτα {μ686 τϑιλαυκβ Ὁ ΜΠ|Ι 6 56θῃ, ἐμαῦ νγγχὰ αἰΐδοῖι πὸ ψοῖρῦ ἰὼ 
{πὸ αἰξοιηρὺβ τυ βίο μᾶνα ὈΘθη ταϑᾶθ ὕο βῆαϊθ {π6 ογϑαϊῦ οὗ [πΠ6 οᾶποι- 
108] ροβιδοπι οοοαρὶοα Ὀγ {μ8 ϑοπρ' οὗ βοϊογηοῃ. ' 

Αποίμοσ ἀαοβίοη ΠΟ. μᾶ8 Ὀ6Θῃ ταϊχϑα ἊΡ ἴῃ ρᾶτὺ ψ1} {16 Ἰαϑέ, 
γβρϑοίβ [μΠ6 ἱπβρίγαϊϊΐοῃ οὗ {88 Ῥοοῖκ, ὁ. 6. οὗὁἨ {88 Ῥϑύβοῃ ψο πχοίβ 10. 
Ὑ ΟΥΥ ἱπιρτορ ον, 88 76 ΘΟΠΟΘΙ͂ΥΘ, μ88 ὉΠ18 66 αββοοιαὐθα υ 10}, ΟΥ πλϑ 8 
ἰο ἀδβρβμπά ἀροπ, [886 νἱϑν ἰάκϑη οὗ {π6 παίασα οὗ {π6 ροϑῖα, [1 ΔῺΥ 
τῖηκ 10 ἰο Ὀ6 ἃ ροθῖλ ὕΏΟΒΘ βυ ]θοῦ 185 ομαβῦθ μυταδη ἰόν, ὑμ6Ὺ ουρῃΐ 
ποῦ οπ {μδ δοοουηῦ ἰο ἄδην {μπᾶ 10 ργοοθοαβα ἔγομπι 8 1πβρί τα τηδῃ. 
ΝΟ ΙΓΠοΥ μου {π6 δἀνοοαίαβ οὗ 15 8|]ϑσουῖοαὶ ομδγδοίθ οοπμοθῖνο {μα 
ΤΏΘΥ δίοπθ ἰβῖκα {π6 νἱϑὺ οὗὨ 1 ὙΠ! 6}} 15 οοπβιβίθης τ ἀἰν!η 6. 1π8ρ]- 
ταίϊομ. ϑ'0οἢ 88 σοηβί 6 Υ 10 8ῃ Ἰπβρ γα ὈΟΟΪΚ ποϑα πού πϑοθϑβϑαγεϊῳ τορατὰ 
10 ἃ8 ἃ Βδογβά ΔΙ]ΘΡΌΥΥ ; ΒΌΘΙ ἃ8 Ἰοὺ ὍΡΟΙ 1ᾧ 88 δῇ. δτηδίοσυ 6 Β10Π, 
ΠΘΘΑ͂ ποὺ πϑοοοϑαγὶϊ ἀβέττα 10 ἰο Ὀ6 πηϊηβρίτοᾶ. Μιβοοποθρίϊοπ πὰ 

ΜοΣδοιοΥκαπρΌῃ, τι. 5. τν. Ὁ. 11. 



Οατπογαὶ Οὐδβογυαίίοηα ὁπ ἐθε Τγορδείδ. 809 

οομ πβίοη θα ἃυῖβοη ΤΠΌτα 1ηϑιβύϊηρ ΠΡΟῚ ΟΠ6 Οὐ οὔμοῦ οἵ {ἢ686 ἔγγο 
ρῬοβιομβ, ὙΠ βαομ βθηθπιθηΐβ, τ ἈΡΡΘΑΥΒ Ὅο 18 ᾿γχγο]θνδηῦ ἰὸ 
αὐάσοθ 85. δὴ διρυτηθηῦ [ῸΓ {π6 αἰνίηθ δαί ΟΥ Ὑ οὐ {π6 Ῥόθιη, {μα 
“ς χγῆ6η. Βριυ}}}}ν ἰπίουργοίθα 10 οοπίαϊηβ ποίδιπρ' θαΐ ταῦ 185. ἴῃ 
ρεγίδος ἀρυθοῃχθηῦ τι {86 οἴμοι Ῥοοϊτβ οὗ δουϊρίυτο, Α8. 11Π||6 
νοι ῦ βου] θα αὐἰϊδομββα ἴο {16 ἀγουμηθηῦ ἀσαϊπδὺ {Π6 αἰνὶπθ δαίμο- 
τἰὺν “{παὲ {μοῦ 18 πὸ βιβηοιθηῦ οσγουπα [ὉΓ δὴ Δ] Θροσῖοα] ᾿πίθιρυθ- 
ἰαίλουιι οἵ {π6 Ὀοοῖ." 

ΤΏοβο οὐἱϊοβ σγᾷὸ μᾶγο ᾿ηνοβϑυσαϊοα {[ῃ6 παΐαγο ἀπ οοπίθηΐβ οὗ [88 
Ῥοοῖκ ἴπ {π6 σὺ οὗ εαποπίοσαϊ απέϊογτέν δια ἐπδρίγ αἰΐοτ ἈΡΡΘΆΥ ἰο 8 
ἴο οδηζογίδι πη ν ΥῪ ᾿πδαδθαυδίθ ποίϊομβ οὗ σι μαῦ βΌοἢ πηρογίδηῦ ποτα 8 
ἸΡΙΥ. ὩΠΘῪ αὐίδοι ᾿ποουτθού 1ᾶθ85 ἴο ἔμθια, δὖ Ἰθαβδῦ ἴπ ρᾶτῦ; ἃμα 
Βανα {πουθίοσγο ταἰβαρρυθμθηαθα [6 οησο αποβίϊοη. [10 σψου]α ἤᾶνα 
Ῥδθθη ἔσ Ὀϑύψου ἰο δχϑιηϊηθ ἴῃ 6 ῬοΟΚ δρᾶ ἴγοιη {μθ. (ὑδποηῖοαὶ 
Δα ΒΟΥ ἃπα ᾿Βριγαῦϊου. γ6 ὕοριοβ μοῦ Βῃου α Ῥ6 αἰδβουββθά ὈΥῪ 
{μοιηβοῖνθβ, οἡ ἃ Ὑ]ΟΘΙ βαβὶθ δὴ {μαῦ ΒαρρΙ 16 Ὀγ {π6 ϑοηρ οὗ 
Θοϊοθοπ. Οὗ ομϑ {πῖπρ' χα [66] σοῃνιποθά, {πᾶὖ βουηα Ὀϑίζου ϑυιάθηοθ 

᾿ ἐΠδῃ ΔΠΥ ΜΠ ΙΟΝ μὰ5 σοὺ Ὀθθη δαϊαορα, οἵ {μ6 ροβιύίομ, {πα ““ {π6 
Θοπρ οἵ ϑοϊουγοῃ 15 ποὺ ἃ φαγί οἵ [πμ6 Ηοὶν δουιρύαγοβ πυϊῦθθη ὈΥ͂ 
1ηΒριτϑῦ οι," τησδῦ θ6 ρῥτοδβθηϊθα, Ῥοίοσθ ψ1χὸ 8]]ο {86 ῬοοΚ ἰο Ὀθ 
σομαἀριμηθα, 

ΟΗΔΑΡ. ΧΥΠ. 

ΘΟΕΝΕΕΑ͂Ι, ΟΒΒΕΒΨΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤῊΝ ῬΕΟΓΗΕΤΊΤΘ. 

ΤῊΞΒ {μϑοϊοργυ οὗ {86 ΟἹΪὰ Τοβίατηθπί 15 αϊνι θα Ὀγ Οδῃ]ον 5 ᾿αΐο {Π 066 
Ραγίβ, γἱΖ., Μοβαίβιη, Ῥυορμθίβιη, δῃὰ Ἡ βογδίβιῃ : πα γχ ἢᾶῦθ ΠΟΥ͂ 
ἴο 1Ππβίγαΐα {π6 βοοοπά. 
ΤῊ ταοβῦ 808] δρρο]δίίζοη οὗὁἨ ἃ ργορμϑὺ νγγᾶβ δδ 3), ὦ, 6. ὁη6 1ηϑριγοαᾶ 

οὗ αοα ἔργ ἃ ἀθῆπιῖθ ρυγροβθ, δηα βρϑαϊάπρ οαὖ οὗἩ βυοῦ ᾿πβριταίίομ. 
Αποίδου πϑῖὴθ 18 Πὲξ, δῦ. ΓΏ6 Ἰδαίου νγὰβ ὑπ6 οΟΙΑΘΥ Ὥδῖηθ, ἃΒ. Ὑ6 
Ἰοαση ἔγτοτα 1 ὅϑδτη. 1ῖχ. θ. [Ὁ 15. Ῥσόῦδθ!ο ὑπμαῦ {86 {1016 δ") νγὰβ ἢσϑὺ 
864 1ῃ {πΠ6 Βοῃοοΐβ οὗ 116 Ῥγορῃοίβ, μανῖπρο' θθθη ᾿ηἰγοαπορα ὑμογο ὈΥ 
ΘΑΤθ 61] Ὠππη561 ΓῸΣ {6 βαϊζο οὐ αἰδαοίοη, βῖποθ {Π6 ΒΘΟΥΒ 1ῃ [βύδοὶ 
811 Θαγλ6] ΤΘΥΘ ΤΔΟΒΌΪ ΘΟγΤήτηοι ΒΟΟἐ ΒΑ Υ ΟΥΒ ὴῸ ἀββατηθα ἰο {μοιὰ- 
ΒΘ 65 δὴ ᾿πδῖσῃῦ το δαϊαχιγ,. 5.11] (86 οἱ πᾶπλθ ὑγὰβ αὐουνγασαβ 
τοίβι θα, δβρθοῖα! ν ἴῃ βοϊθιηη αϊοίῖοθ. Α {μιτὰ δρραιδίϊοι 18 Π}Π, 
ὙΥΠΙοἢ 18 ΒΥΠΟΠ Δ ΟσΒ ΜΠ {π6 Ῥγθοοαϊηρ' 0Π6, 811 {π6 αἰἸἤθγθηοα Ὀθῖηρ 
ἐμαὺ 1ὖ 15 τλοῦ Ῥοθίϊοδὶ, 1 ροϊηΐ οὗ τηθδηϊηρ 1ὖ 18 αδ6α Ἰητογομαηρο- 
ΔΌΪγ ψὩ ΠεδῚ; ἀηα Ῥοΐῃ τι δ 32 ἴῃ 1 ΟἼτοη. χχῖχ. 29. ὅὸ [81 ἃ8 
{μ6 νἱβίοπ οὗ {π6 ρσορμοῖβ νγαβ ἀϊγεοίβα ἴο [868 Ῥθορ] θ᾽ βαΐθῦυν {Π6Ὺ ἃΓΘ 
οἴδθη οδ]] θα τὐαξοιηιόη, ὈΒς, Ὁ ο, ΤΟΥ ἅτ αἰδὸ ὁ81|16α 716586Ή 675 
Ὁ “οκουαῖι (ΠΝ "3: 5,9), ἀπιᾶ σιθη ὁ Οοα (δτύοια γε). 

Τὸ 88 Ῥθθῃ δββοσίβα ΗΥ͂ βοιηθ, 88 ὃν Εὑγγα!’ ἀπᾶ Ἡνογποῖς ὅ, ἐπαῦ [86 
ὙΟΓα δδ3) Πα8 {86 τηθϑηΐηρ' οἵ 5ρεαΐογ, ϑργθοῖου. Α οοΓ ΠΟ ]Υ 10 1 δοῦν 8 

1 (Οπρτορδίοηδὶ Μαραζίηθ ἴοσ 1888, Ρ. 300. 2 Τρϊἅ. Ρ. 90ὅ. 
5 ῬΓΟΪΘΡΌΣΩΘη8 ΖῈΣ ΤὨΏΘΟ]ορίο ἀ68 αἰΐοθη Τοδίατηθηΐβ, Ρ. 87. 6ἔ 866ῃ. 
4 Ὅϊ6 Ῥγορβδούθη 465 ΑἸΐθη Βαπάθ65, γ0]. 1. Ὁ. 6. 5. ἘΛΠη]οἷζ. 11. 2. ῥ. 6. 



810 Τηϊγοάμοίίοη το δέ Οἷα Τεϑίαπιθηϊ, 

ἴῃ βἰρτβολίοη. Βυΐ Κοορβίοσ ῖ δι οἴου ποτα Θουυθ ον ἀὐραθ, μαῦ [Π6 

ἔογτα ͵β Ῥαββῖγϑ, ἔγομαῃ [88 Ασδθῖο τοοῦ { ́ ; δααϊναϊθηῦ ἰο δὲ2) ; απᾶ {π8ὲ 

186 ΔπαΙορῪ οὗἉ βἰ παῖ ]δ7 τγοτα8, 88 ν76]1 88. ἀβᾶρθ, ἔΆ ΟΣ ἃ ῬΑΒΒΙν6 ΒΙ61- 
βοαίδοη, ὁη6 αἰϊυϊποῖγν ἱπερίγοά, ἰο στο {π6 άθα 15 Βαρογδααβά, τοῖο 
ϑροαΐς ον, ἤγοπι βιοῖ, ἐπορίγαίζοη. ὙῊ6 παῖλθ υϑίθυβ ἴο [Π6 ἀϊνιπο 
ἱπβρίταϊίοη ; ψ Ά16 ΠεΣῚ δα ΠῚΠ τοίου το {86 ἔοττα ἴῃ ὙΠΙΟΒ 10 788 οοτα- 
τηπηϊοαίοα. δαϊοϊηιαη το]αῖθβ ἴο οπα οἵ {88 ργδούϊοαι θημα8 ἰοὺ ἡ ΒΙΟΒ 

[86 ρτορμείβ γθοϑϊνϑα {πον ΟἹ, 
ΑΒ ῬΥΟΡΒΘΟΥ ἴβ Ῥαΐ οπθ οὗὨ [16 τηϑὴν ἔουπαβ ἴῃ ΜΒ1Οἢ {π᾿ αἰνιηθ 

Θρῖτν σϑύθα 8 ΠΪΠΊΒΘΙΓ ἀτηοηρ᾽ ταθΏ, 1Ὁ 15 ἀρραγθηῦ {πᾶῦ {π6 ῥσορ ιθίβ 

ὙΓ6Γ6 [Π6 ᾿πίοΙρτούθιβ οὗ Φ 6 μονα ψ11}} (ο {π6 σονθπθηΐτρθορ!θ. ΤΟΥ 
ΒΡΟΚΘ ἴπ {886 πᾶπια οὗ αοᾶ ὈΥ σμοπὶ ΤΠ6. νγθῦθ βθῃί. ὙΠΟ ΟἹ 
τγὰβ ποῦ {Π8 τεβ]ν οὐ πο ὶν οὐ ῬΟΥΤΘῚΒ ΟΥ̓ ΤΟ ΘΟ ΘΏΘΒΒ: ΠΟΙ Πα 1 

ΔΕΥ͂ οοηπροίΐοῃ ὙΠ 601] ΒρΙΥῚ8; 1ῦ σχὰ5 1π6 ορογαίίοῃ οὗ (ἀοά ὁπ {8 60}γ 

τοϊηᾶθ. ΤΉρῖτβ ψβ ἃ οἰθάγου ᾿πϑσηῦ ᾿πΐο {16 Θουηβοὶβ οὗ ἤθᾶνθῃ, ἃ 

μίσθιον υἱθν οὗἨ {πίπρθ, ὕμδῃ ΔΗΥ͂ Θομηπιοη τηᾶπ οΟα]α ορίαϊῃ ἴῃ 8ῃ 

ΟΥ̓ΠΙΠΑΙῪ 47. Ραβὺ ἃπᾶ ργϑβθῃΐῦ αῪ Ὀθίοσθ ὑμῖν νῖθ. ὙΠοΥ μδα 

4150 σ᾽ πηρβο5 οὗ {86 βαίασθ αΑπἰτηδίοα δηά τχονϑα ὈΥ {86 ΘΡι οὗ 

(οἄ, {μὸν μαᾷ ὦ ροτοθρίΐοι σι ἱοῖ σχαβ ἀθηθα ὕο Οἴμ618 ---- ΟΟΟΌΡΥ Πρ; 

88 μον ἀἸᾷ ἃ δῖρμον ρἰαἰέοστα οὐ βριγιύαδὶ νἱβίοῃ, ἀμα πμαῦ {ΠΘΥ͂ 

ΒΆῚ ὮΥ͂ νἱστίαθ οὗ {π6ὶν ἱπβρί ταῦοη, ΤΠ6Ὺ τιὐοτοα τι ἃ Ἰἰνίηρ᾽ ῬΟΥΘΥ 

δά οἰοναίζοι Αὐξοᾷ ἰο αγγϑϑύ {86 αὐξθηύοη οἵ οὔ 18. 
ΤῈ 15 ἀρρατγϑπῦ ἐμπαῦ ἴῃ ογᾶδυ ἰο Ὀ6 ἃ ργορμοῦ ἃ ταδὶ ταιιϑὺ Ὧθ ῬΊΟΙΙΒ, 

Ἄοπο Βυΐ {86 οοπνοχίθᾷ σου] Ρ6 Αὐθπρ' ᾿πβιατηθηΐβ οἵ {π6 1οιγ. 

Ἡΐδποο τὸ τοϑᾶ ἴῃ {86 βϑοοπᾷ ΕἸ ϑι16 οὗ Ῥοίογ (1. 21.) λοῖψ πιόπὶ οὗΓ" 

Ουοά ςραλο ας ἐπεψ τῦϑγθ μιουοά ὃψ ἐΐε Ποῖν Ολοθέ. ϑοταθίγαββ {πὸ 

ΤΟ ΕΥ̓ γιαν ΘΙΆΡΙΟΥ͂ Ρδ Τλθπ ἃ5 Οὐρδηβ ἴον {Π16 αὐΐθγδμοθ οὗἨ 18. 11}}}, 

Βαοἢ 45 Βαίδαμπι; δα ΠΟΥ 16 δ χοθρύιοηδὶ οδ568. 
(σμθυϑ!]ν βρθακίηρ,, ΘΥ̓ΘΥΥ ΟὯ6 ὙὙᾺ5 ἃ Ῥιορμϑῦ ἔο τολοπι Οοά γουθαϊοά 

λὶς γιϊπά. ἴπι [18 τι βοιβο {μογα 66 Ῥυορμϑίβ ἔγοτα {Π6 δοτησηθηοθ- 

ταθηΐ οὗ τωδηῖ ἰδίου. Ὁ Αἄδιῃ ἀπά Ἀ18 στο {16 1)ον 18 τθριθ- 

βοηἰθαᾶ αβ ᾿ἰνίπρ ἴῃ σοη βάθη 8] ἀπ πθασ ᾿ηύθγοοῦγβθ, 61} {Π6 0 6]]. 
ΤΉΘΥ ποῖα Ὁβογθίοσθ αὖ Ἰθαβὺ {16 τϑοϊρίθηές οἵ ῬΥΟΡΏΘΟΥ : πᾶ ἴῃ δὰ δχ- 

ἰοπ θα βοπβ6 Αἄαπὶ τᾶν θ6 0416 ἃ ργορἶοθί. Τιδταθο αΒ ροθπὰ 18. {Π6 

Ετϑὶ Ὑϑοογᾶθα ῬΥΟΡΆΘΟΥ αἰξατοα ὈΥ πηθη. ((ἀθῃ. ἱν. 24.) Νοδῇῃ νγὰβ 

αἶδο ἃ Ῥγορμοῦ, ποῦ τβθι ον Ὀθοδαβα Φ  μονδῇ σοτητηπηϊοαύθα Ὠ18 00}}} (0 

μΐτα, Ραΐ Ῥδοδῦβθ ἢ6 Εἰταβοῖῦ ργορμοβιθᾶ, (θη. ἴχ. 26.) 561] τλοῦϑ 

ΘΟΠΒΌΙΟΌΟΙΙΒ Ὑγ788 ΑΡτγαΐιατα, πγ8ο 15 οὐ] ]οᾶ ἐδ 716πα 9.6|:.β Εοα, ϑυιὰ 18 {πο 

βγοὺ Ῥούβοι ἯἘΟ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βυυ θα ἃ παδὲ ΟΥ Ῥγορμθί. [8880 ἴοο, ο 

τ ποι οα Δρρδαζϑά ὁποθ ἡ 6 [6 ν788 ᾶύζαῖκθ, ἀηα ὁπ06 ἴῃ ὑπ6 πὶρβύ, 

αἰΐοτοᾶ ἃ ῬΥΟΡΆΘΟΥ τοβρθούϊπρ' ΗΒ 508 ᾿πηπιθἸαίθΥ Ὀδίοσα ἀθαίῃ. 
0 δἷβο 414 Φ6δοοῦ, ψ᾿ΒΟΒ6 στοτρα Ὁ] 6. Ὁ] ϑβίηρδ, ῬΥΟπουμ θα 7υϑύὺ θ6- 

ἔογο Ηἷἰβ ἄδθοβαβθ, 616 1106 γ] ρσόρμθοῖθα, «{οβθρ, ἴῃ {Π|Κ6 ΤΩΘΠΏΘΓΙ, 

ἨδΑ͂ ποία] ἀγθδιὴβ δοιππιππιοδύηρ, ΒῸρΟΥ ματα ν ἔδοίθ. Μοβ65 

γγὰ8 ἃ ργορ]οί. Τὰ 15 ἰγὰ8 ἱπάθϑᾶ ἐπαῦ Ἠ6 18 ΠΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βύν ]1θ 

»τγορ]ιοὶ ἴπ ἴμ6 Ῥοηϊαίθαοα ; θὰ [μ6 ψογᾶθ ἴῃ ΠΟΘ. ΘΓΟΏΟΤΑΥ ΧΧΧΊΥ. 

10. “ αηᾶ {πογὸ ἄτοβα ποῦ ἃ ριορβοϑῦ βίποθ ἴὰ [βγϑοὶ {κῸὸ πίο ΜΟΒ6Β, 

᾿ Ὧϊο Ῥτορβοίθῃ 465 αἰΐθῃ ἀπᾶ ποῦοῃ Ὑοβιίδπχοηίβ, Ρ. 183. θέ 864. 



Οτϑηογαϊ Οὐδογυαΐίοης οη ἐΐο τγορ]ιοί8. 811 

σ οτα {86 Τωογὰ Κπον ἔδο ἰο [806,7 τταυταπ [88 ορίπίοη ἐμαῦ ἢ8 γγχὰβ ἂπ 
1Ππϑύσϊοτιθ πᾷ ρθουν ρυϊνι]θρθα ομθ. οοοσ πον μ6 πτοιρθὺ 
ΤΩΘΏΥ͂ 5]ΡῺΒ 8η4 ψοπᾶριβ ὈΘΕΌΥΘ ἃ Π0]6 πηαύϊοθ. Ηοβθᾶ 0818 δῖτη ἐδο 
»τορδοΐ, σχττουῦ παυρλῖπρ' ἴτα. (κι. 18.) Μίτιατα Ἰηβιπυδίθβ ὑμαΐ 5Π6 
με {π6 οὐδ οὗἨ ργόρββθου. (Ναπι. χι. 2.}ὺ 850 αἷβο ἄοβϑβ Αδιοῃ ἴῃ {μ6 
ΒΆη6 Ῥίϑοθ. Τῇ βϑυθῃῦυ οἱἄθυβ σσοῦθ ῥγορπῃοίβ. (Νύμτα. σι. 16, 17. 
24... 80.) Βαΐδαιη υὐίογθα Ῥϑοῦϊαν Ῥγόρμθοῖθβ [1 {886 Βιβίουυ οὗ 
ῬΤΟΡΆΘΟΥ {δ ΤΆΣ 16 566 ἃ ργαυδ) ἀθυθιοριαθηί, (45 οὐ βσβύ ραγθηίβ 
ἰϊνϑᾶ ἴῃ πϑαῦ τ ]ὐ]ομβῃῖρ ἰο {π6 1) οῖὐγ ἴῃ {86 σατάοπῃ, {πθῦθ γγᾶβ πὸ 
πορα οὗὁἨ ρυορμοίβικ Βαῦ σψῇθη ταϑηκιπα τη] ρ|166, πα ἀδραγίρα 
ἔγοτα {86 τὰ Οοά, τοπάθυϊηρ ἐμουηβοῖνοθ ἀμ ουίθυ ᾿ηβίσυταθηίβ (0 
γγΒοτὰ δηα (Ὠγοιρ Ποῖα ἢ6 Βῃοα]α σοτητγαθπϊοδύθ Ἦ18 ΘΟ ΠΒ6Ι5, 1ὖ Ὑγὰ8 
πΘοσββατν ὑμαύ οουίδιη ῬΙΟῸΒ τοι ΒΒ ΟΌΪα σῖνο αὐΐογαποθβ ἰο {π6 αἰνῖηο 
του δίϊοηβ (Π6Ὺ τϑοοὶγϑά, Ἰοϑὺ [π6 Κπον]οθᾶσα οὐ ἀοα 5ῃου]α 6 ἰοβέ 
ἃτηοπρο {Π6 ρ6ορῖθ. 68 τωθη ὑγ6 16 νἱγύθα ΠΥ ργορἠείς, (μου σἢ {Π6Υ 
Βαᾷ πὸ 5ρθο:ῆο σοτημηϊββίοη 88 βθοῃ. ΤῊ ταοβϑῦ οοῃβρίοθοιβ οἵ (88 
Ραύγλγομβ, 70 τοροίμου ἀτ6 ΟΔ]]6α ργορλοίβ ἴὰ Ῥβα]. οσ. (1δίἢ 
γ6156), 15. ΑΡτΆμάτα, πα ποτὰ οά αεἰρηθα ἰο ΒοΙ4 ἐγθαπθηΐ ταΐον- 
οουχ86, δΠ6 ἰο ψ ΒΟ {π6 οδ]θοῦ οὗὨ 811 ῬΥΟΡΉΘΟΥ γγχἃ8 τουθαϊθα, Μόοβοϑ 
5 ταοτο 1ΠῸυβ τίου 5.11: θϑοδᾶῦβο μ6 τγαὰβ {π6 τιαραϊαΐοσ δούσϑοηῃ (ἀοα 
ΔΛΔ ται ἴπ τϑοϑϊνίηρ (86 ἰανγ, ὈΥ τ ΠΟ. ἐπ6 ῬΘορῖθ Ὀθοδῖὴθ {8 
οονθηδηύ-ῬΘΟΡΙα οὐὗὁἨ {86 Μοβὺ Ἡῖρῃ. Ηδ ἰβ {π6 σγϑαίθϑὺ οἵ Ῥγορβθίβ, 
βίαπαϊηρ, π᾿ βοηθ τϑϑρθοίβ ἄρονα ἐβϑῖη 811. ΒΥ αἷμα 1 γγὰθ Ὀχοιαῖδϑά 
ἐμαὺ (ἀοα 5μου!α βϑῃηᾶ ργορμϑίβ ο {π6 Ῥβορῖὶβα; δῃᾷα ἃ βρϑοῖδὶ ἰδ 
βοουτοα ἔοσ ἐμθῖα δαίμουιν απά βαξοίν. (Πθαῦ, χυ , 1ὅ ---22.) Βαΐ 
ἰδ βυσοδββίου οὗ {πὸ ραυοαϊαν ρυορμθῖβ ο οα Μοβαβ τϑίογγϑα, 
ἰῃοβο πὶ βοτὰ ἐπ Ῥγυορμδίϊο ρἹῦ νγαβ αὐξαομοα ἰο {π6 ρτορμθίϊο οἸοΘ, 
4ιὰ ποῦ Ῥαρίῃ ἱπηπηθαϊαίον αἴον ἔτ. ΒῸΡ ὦ ᾿ἰϑησίῃ οὗ {{π|ὴ6 ἢ15 
στοαΐμϑεβ ονουβμθάονγοα {π6 ἔπαυσα ; 50 ὑπᾶῦ ὙΘΥῪ ἴδ διηθθδθαάουβ οὗ 
(ἀοά ἀρρθαγοᾶ 1η {π6 παίζομ {11} π6 {1π|6 οὗ 5881. [ἢ ἃ ἔδυ 1μϑίδῃοββ 
τήθῃ οὐ Οοἄ οδ]]οα αἰξοπίίομ το ἐπα αν ; δηᾶ «οβῆσδ, αἸάθου, ἀπά 
Φορμίμδη, ποτα ἐυουγθα πὰ Βοπλθ του θ᾽ δίϊοπϑ: Ὀαὺ ΠΟΥ 816 868} 8 
Ἰγηδ 68 ΟΥ̓ [86 ρχορμοὶ. υλίησ' [16 {τη68 οὗἉ “΄οϑῆπδ δηᾶ {816 “πᾶρ88, 
ΟΠΪΥ ΒΟΙ.6 ὙγΧ616 ΒΒΟΘΡΙΌ16 οὗὨ {π6 αἰνίπθ βρὶτἱῦ; [ῸΓ [16 πο γ7]χὰ8 1ῃ 
 Βἰαῖο οὗ ἀϊβδογάθε.ῖ. ΒΟΥ ἢ 15 64116α 8 ρυορῃθίθθβι ἢ ΠΟ ΥΤΊΟῸΒ 
Ῥτορμοῦ 15 βροίκθῃ οὗ 1ῃ πᾶρδ8 νἱ. 8---10. ; πα δηούμου ἀθοίασθβ [6 
αἴνιπα ᾿υἀρστηθηῦ οομηΐηρ οἡ 10]1, (1 ὅϑδτα, 11. 27---86.) [Ὁ 15 οὺ 80 Οἶθαν 
85 ἩΘηρβίθη Γρ' ̓ γηΔΡἼη68 3, {Πα ἴῃ {π6 ἃ οἵ 1η6 «πᾶρϑδ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 
οχουθᾷ αὶ ρον αὶ! ̓ ηἤπθηοθ. ΤΠ Ἰηβύδῃοθβ 1Π ὙγΒΊΟῊ 1᾽ ΘΧΊβύθα ὙγῸ 6 
βοαί ουθα δηα Θοτηρδγα ΘΙ Υ γῶγ6. ὙΒΟΌΡΏ ῥτορμοίβ {πθη ορογαιοα 
ἸΠΗΠ ΘΗ 4}1γ, ΠΟΥ ὙΟῚΘ ΒΟΔΥΌΘΙΥ βαϊβοίθηῤ ἰο ρϑηθίσαία οὐ ἴδοι 
ΟΧθηβί νον 106 τη888 οὐ {6 ρβορὶθ,. Βαΐ ἴῃ {π6 ρογὶοα τϑδοβίῃηρ 
ἴτοῦλ ϑδμοὶ ἰο Μϑίδοῃὶ, γα ἢγϑί Ηπα ρυορμϑίβ ἴῃ 1π6 {11 βρης 
οδἰΐοι οὗἩἨ [π6 ἰδύμὰ ---ἸΏ 6 ἢ ΜὙΟ ΘΧογοὶβθα τμ6 σΊὉ 88. ὑπ61} ῬΘΟΌΪ]ΙΑΣ 
οἈΠ]Π παρ, Ηδῖο αἷθὸ ψ͵γὸ τηθοῦ ψΠῺ ἃ βρϑοῖδὶ ἱπβίψαίθ, {86 βο- δ] 
βο]οοῖς 9. ἐδ ργορλοίδ, ὙἹποτ6 [86 οἸ πγὰβ ου] ἰναίθα ὈΥ͂ ῬΓΘΡαγδίιοη 
δῃᾶ βίυπαγ. Τὴ6 ἱπβριγοᾶ διηθαββοᾶοιβ οἵ ἀοα ΠΟῪ ΒΡΡϑαγθα 1ῃ 
στραίθι πα οΥΒ, δηα ΠῚ ταοτα ἀθῆπιίθ ἐπποοηθ. ΤῊΘ οδδ68 οὗ 

1 60 Κοορβίοχ, Ῥ. 88, 3. ὅ66 [16 δγξ|616 ῬΥΟΡΏΘΟΥ ἴῃ ΚΙζοΟΒ Ογοϊορερϊα, 



812 ]Ταϊγοάμοίζοπ ἐο ἐπα Οἷά ΖΤεδίαπιθηΐ. ἄπο 

1815 ΔΙΒΌΓΘΠΟΘ ΠΔΔΥ θ6 νατουϑβ. Τῆδ βρίσὶ! οὐ {886 Ῥθορίθ βϑπθρα 
τᾶν ἢδγδ θ66Π ΤΟΙ ΒΙΒΟΘΡΌΒΙ6 οὗ βαρ ἱπβριταίοη, ὙΠΘῚ {Π6 Ὺ μά 
οτηοτρϑᾶ ουὐ οὔ {μοῖτ ταᾶο, απβου!]64 βἰαΐθ, ἀπ Ὀ6ΘΟΠ16 ΘΟΠΒΟΙΟΙΒ Οὔ ΘΓ 
ὉΠΙΥ 88 ἃ Θογθμδηί-Ῥ ορ]6. Βαυΐ ἐΐθ τϑίαέίοπς 9 ἐδ ἐΐπιεβ ὑσουα {6 
ομΐοῇ οασβθ. Κίηρβ πδα Ῥθθῃ ΠΘΥ]Υ Δρροϊπίθα, ΤῊ15 88 8π ᾿πηο- 
γαϊΐοι οα {Π8 οἷά ταραθ] θαι ἐμθοούαογ. Π βροῦϊο 88 {686 τη ΟΠ ΓΟΠΒ 

ποτ ΟΥ̓ ἀϊβροβί ίοπ, {ΠΥ σου] 1 Ὀτόοοῖκ [88 τοβίγαιπίβ οὐἩ ὑπ 1αν, ΟΥ 
αὐαρὺ {μον τρθαβαταϑ [0 [8 τϑαυϊγθηθηίβ. Ηθηοθ ῬΙΌΡμοῖθ. ὙΘΓΘ 

ΠΟΘ] ἰο βαρρίοιηαπῦ {οῖς ἀρβοίθποῖθβ, ἴο ομθοῖς {ΠπῸ|0 ἀθβροίβπ), 
ἀπα Κοορ Ὀαίουθ {μον υἱθὺν ἃ πιοποίθιβίιο τϑρῖοη ΙΟΒ {Π6Ὺ 616 
βἷον ἰο [οἸον. Τ}15 ογάοσ οὗἨ τχϑθῃ πη ογίοσθα ἢ 411 {Π 6 ΠΙΟΙΘ 

τπιροχίαπέ αἴαῖτβ οὗ {86 βίαία ; {πτϑαϊθπηθα {86 τα ]ο 8 τ ἡπαστηθηβ 
ΜΏΘη ΠΟΥ δοίθα τ ΠΥ ἰόντα [πμ6 σογοηδηι-(ἀοά, Ὀϊατηρα 
τὰ σγῃθη ὑπ6 Υ 41 πτοηρ, δηα ροϊηΐθα ἰο ἃ ἀϊδβίδη δῃα ῬΓΌΒΡΘΤΟΙΙΒ 
[αΐατα θη (86 ὑϊπι8 5 ΘΓα ΒρϑοίαΠν ἄαυῖκ. ὙΠΘΥ γοτα ὈοίΒ γζ- 
φίοιιδ. ἐδαοιογ8 διὰ αοξϊυο ροϊἐϊοίαηθ. Ταϊογίουϊηρ 88. ὕΠ6γ ἀἸὰ ὙΠ 
ῬΆΘ]1Ο τηθαβαγοβ ἴῃ (86 πδίϊοῃ, δἰνγανβ ΜΠ ῬΙΌΡΘΥ ταοίνοβ ἃπα [ῸῪ 
{86 ἔστι ὑγϑ] δτθ οὐ {16 Ῥϑορίθ, [Π6 } σου ϑομπά ρμοϊοίαπθ. ΑΔΙπά ἃ8 

[16 παίϊομ᾽ Β ουὐνγαα ῬΥΟΒΡΟΥΙΟΥ͂ τγὰθ ᾿π ταδί οοπποοίθα τ} {86 
ΟὈθούναποθ οὗ Οαοαβ πουβμῖρ, ἸΠ6Ὺ σου]ὰ ποῦ Ὀαὺ Τχ ἊΡ ΤΘΙΙΡΊΟΗ 

ὙὑὙ1} {πεῖν μοι ο5, ΓΤααδοαᾶ τπ6 ὕνγο {μῖπο 5 766 ἸΏΒΘΡΑΓΔὮ]6. ἢ 
ῬΙΟΡΉΘΟΥ [88 ἃ οἷοβθ σϑαίΐοπ (0 {π6 ἰἴασ. ΤῊ Ἰαύϊου, συ] 18 

δομιπιϑη 5 απ ργοΒΙ δ ]10η8, Υϑαυῖγο5. δβοϊαΐο δηα π}] Πυθα Βα 76ο- 

ἄοῃ οὗ 6 ψΠοΪ6 ταδη ἴο (6 τουθα]ρα ν}}} οὗ (ἀοᾶ, 1π 811 Βρῇθσθβ δηά 
τοϊαἰϊομβ οὐ [Π}6: βὸ {παῦ 6 ταῦ 6 Ὀτουρμύ (ο ἔδϑι! δ18. πθϑᾶ οὗ 

τϑαθιρίϊομ, ἔτοπι ἃ ΟΠ ΒΟ ΟἸΒΏ 688 Οὗ ἸΠΔΌΜΠΙΥ ἴο το πᾶθι' ρογέθοῦ οὐθ- 
ἄϊομοθ ἰο ἐπ ἀϊνίπθ οομαιηδηᾶθΒ. [πὶ {818 Ὑγαν {π6 Ἰ6ραὶ ᾿πβεϊψαϊα οἵ 

δα ΟἹ Τοβίαταθπί τὰ [86 βομοοϊτηδβδῦθυ, οὐ ταῖμου {06 παιδαγωγός. 

ἐλ οἴαυο ιοΐο οομάμοίς α οἰιϊα ἰο ἐδ6 μοιιθ6 9 ἐ{ι6 βο]ιοοϊηιαϑέογ, ἴο Ἰϑδᾶ 

ἰο ΟἸχιδ Βαΐ ἴῃ οτᾶογ ο ἅο {π|5 βούνῖοθ οβοίιλα!ν, ργορ ΒΟΥ νγ88 

Βαρογα 64, ποῦ τα ΥΘΙΥ 88. ἃ ῬΓΌΤΉΪΒ6 οἵ αἰνίηθ ρυᾶθθ ἀῃμα ξαΐαγα το- 

ἀοιαρίάοπ, Ὀαὺ δῃ ἱποὶριθηῦ γϑα βαθίοι οὗ [πμ6 ῥγϑαϊοίθα οοτασηπΐοῃ οὗ 

αοά ν| 88 ρθορὶθ. Τ6 αν δου] ποῦ τϑπον {86 μθατύ, ΠΟΥ ΘΧΟΙΓΘ 

ον ἰο Θοἂ ἴῃ {μ6 βου]; Ῥγορἤθοῦ ριθραιθα {Π6 να ἴον {}18 ὁ0Π- 

βιπητηδίϊοθ. [Ἃπ 1561 ἴοο 10 ργαβθηίθα ὁ ππΐοη οὗ ἰμ6 αἰνῖπθ ἀπὰ 

ΒΌτΩΔη- - 83ῃ δούπαϊ οοτασησαῖοι χῖτ {μ6 ΤΠ οῖῦγ, τ Βιοῖ, 8116 10 ροϊηϊοά 

[ο ἴμ6 δοπβαμπιηηδίίΐοη οὗ (86 ἀϊνῖπα Κιηράοτη ἰπ {π6 ᾿θαγίβ οὗ τηθῃ, 

ΔΙΤΘΘΑΥ ργθβθηίθα ἃ ἰγὰθ ρἰθάρα οὗ 1(8 ξαύατα τϑα !βαΐομ. {86 ῥτο- 

Ῥμοίβ αἴνγαγβ ἰακα {μοῖν βίαπα ἀρὸῦ (88 ἴἶατγ. ὙΉΘΥ ἀ0 ποῦ Ρ͵α08 

ἐμοιηβοῖνοβ αθονο ἰδ, ἃβ ἐβουρᾷ 1Ὁ οραβοᾶ ἰοὸ 6 ὕο ἐποπλβοῖνβ ἃ τα]θ 

Δοιιαπάϊπρ οθοάίθηοθ. ὙΠΘΥ ποῖίμον δἀά ἴο ποὺ ἰδ ἔτοτῃ 1, ὙΤΉΘΥ 

Θχρ αἴ 18 τϑαυϊγθηιθηΐβ Ὁ Πα ΘΗ ΟΓΟΘ 108 δαϊῃοῦῖίγ. ὙΠΘΥ Ὀτῖηρ' οαΐ 

118 βριτἱῦ ΕΥ ορβῃΐηρ ὉΡ 8ἃ μίρμθι δρργθμθπβίοῃ οὗ 108 Ἰτωρουέ, ἴὕῃ- 

(ΟἹ ἀϊπρ 105 ραπαΐπο δοοθρίαϊίομ, {ΠΟΥ͂ ἀπίϊοϊραίθ το ἃ οογίαίῃ ἰοχί {16 

ῬτΌρΡδῚ ἀπᾷ {Ἀ]] β' σῃίἤοαπου, νἷζ. ἐμαὶ ΟΡθάϊθποθ ἰο 186 Ὑ}}}} οὗ (ἀοά 18 

{86 {τὰ βϑουϊῆοα .716]1 ρ]βαβίησ ἰπ Ηἰβ εἰρῃῦ; δῃᾷ 80 ρύβραγθ [ου {86 

ἤτηθ στ μδη 1π6 τ οΪ6 οονθηδηΐ-ρθορὶθ Βμου]ὰ θ6 ραποίχανθα τι {86 

αϊνίπο βριτἱδ 5 τἸΠΙΩρ' ἱπδίσυταθπίβ οὗ μ6 Μοβὲ Ηρ. [ἢ (μὺ8 Ἰπύοτ- 

Ργθθηρ {86 Ἰᾶνν, ΤΠΘΥ ταδηϊβεδύ 118. βρὶ τῦ, πα {ποθ ΔΩ ΒΟΌΠΟΘ 1ῃ6 

λ 566 οεβίεν, Ρ. 44. 



Οτημογαὶ Οὐεογυαίοη5 οπ ἔθ Τορλδοέξ. 812 

βοβιηβ οἱ βαϊναίΐοῃ, δῃᾶ αΐαγο ἀονϑὶορτηθηὺ οὗ {π6 αἰνῖπα Κίηρσάοχῃ, 
ΤῊΘ ταρῖπ Ὀαδβίποαβ οὗ π6 ριορμοίβ ἰμπογθίογθ νγχὰβ ἰο ᾿πίουρτοῦ δᾶ 
Θηΐογοθ {86 ἰἴὰνγ οὗ αοαά. Απᾶ {δδῦ ἃ ΡΘΟΡΙ6 {16 {π6 «6ν7ὺ8 πϑϑαρᾶ ἴο 
Ῥ6 οομίϊηθα}]γ ο81164 ἴο ἃ Β6η86 οὗἉ 108 οἰαίτη8, [6 ΒΙΒΙΟΥΥ Β0 ΠΟΙ ΘΠΕΪν 
βΒῃῆονγθ. ΑΔ ἔδυ δβ τοίαίι ὑο {86 τασδὶ ἰδ [86 Ῥτορμοίβ τηϊρηῦ νγ6}} 
δηΐοσοο 15 δαύμουιγ, Ὀϑοδαβο 1ῦ 18. πηι }]6, ἀπά 885 ἴο {π86 οϑσϑ- 
τηοηΐαϊ 1ανγ, (ΠΘῪ οου]α βογαθίϊπγθβ ἀβοθμα δον 108 ΤΌΤΤΩΒ ἰο 108 Βρ᾽ Υΐ 

- το ἐδδ ἔμπποθ᾽ ΜΠθη ἃ ποὺ οογθηδηῦ βου] Ὀ6 τιδᾶθ τι} {π6 ΠΟυΒ6᾿ 
οὗ Ιβγδοὶ δπᾶίμα βουβο οὗ Ζυ68Ἀ --- οχίου δὶ βδουιῆοθβ οἸνιηο ΜΑΥ ἴο 
[πὴ6 ἔτὰ6 βδουϊῆοα οἵ [86 μοαγύ δπᾶ 16 συ οἢ οὐ γρασϊτθθ. Βα 
{πουρὰ {μ Ὺ Βα οοσαβίομῃδὶ ρἸ πρβ68 οὗ {86 ἔαΐατθ, θη {π6 Μοβαῖο 
βϑουἤθοβ βμουϊᾷ οϑαβο, [Π6Υ πονοῦν ἐβουρμΐύ οὗὨ αἰνουϊηρ' (Π6 1, ΟΥ̓ οὗ 
το] γαϊπρ ἐμοῖς ποη-ΟὈβούνδθθθ. ὙΏΟΒΘ ΒΟ ῆσ68 ὙὙΘΙΘ ἃ ΠΘΟΘΘΒΑΙῪ 
ἀἰβοῖρ!πθ, ρυθραγίηρ [πΠ6 ρθορὶβ ἴῸγ ἐμαῦ σοι {ΠΟῪ ξοσθβμδαονγοϑα. 
Βαὺ {6 Ῥγορμοίβ νγϑυθ βοιμθίπιθβ ϑπθ]θα ἰο σοῦ θαγοπά {Π|6 ἔοστῃ (ο 
186 ἀπάουϊγιηρ βαβρβίαμοθ, πα 80 ἰὸ ἀἄθῃοσμποθ ἀπάπθ υϑἰϊαποθ οἡ 
τἰϊαλ] οὔβούνϑποοβ 88 οαὐναγα]ν οἰοδοιουβ, ρ᾽αποίηρ' ἔστ ἰοὸ {Ππ6 
Ῥουϊοά σβθη {π6 πιογαῖ Ἰὰν Βμου]α θ6 1Ἰπβουϊθα οἡ 1Π6 μοαγὺ 8ἃ8 ἃ Β8- 
Ἴθοῦϊνο τα] οὗ οοπαποῦ, {π6 οογοηιοπίαϊ Ὀοίηρ ἀ0η6 ΔΥΤΔΥ ὈΥ͂ νἱτίπθ οὗ 
οη6 ρτοαὺ οἰδσείπρ ἴῃ ὙΒΙΟΝ Μϑββίδῃ βμου]α βμον 086 τοογϑὶ ῬΡΟΥΤΟΣ 
οὗ βοἰβαουϊῆοο ἰο αὐ. [Ιπ ΘΥΘΥΥ οδ86, {Π6 ργορμοίβ δαπογϑα το {88 
αν σΘΏΘΙΆΠΥ, Ὀθοδιβα [ΠΘΥ ἰπβιβίθα προη 108 Βρ1.]0, ἃπα {π|64 ἴο ὑγ6- 
Β6ΥΥΘ ἐπαΐ ἴῃ Ἰἰνίηρ' δοῦν! πίη {π6 Θονοπαηῦ-ῬΘΟρΡίΘ6. 

ΤῊΘ Μοβαῖο ἐμβδοοϑου 15 Ὀα1]Πὺ ἀροη ὕσσο ἔππαδιηθηΐαὶ ὈΥΪΠΟΙΡΙ88, 
ψΒΙΟὮ ἃγ6 ΒΟ γοϊσίοιις δια ροϊἐσαῖ. ΑΘΟΟΥΑΙΠΡΊΥ {86 ΘΗΌΓΘ ΤΩ] ΠἸΒΙΤΥ 
οὗ [τ Ῥγορμεῖβ οοῃβίβίθα τῇ ποίμιπρ' 6156 ὕμδῃ δὴ Δρρ]οδίϊοι ἀπ 
ἀουθϊορυαοπὺ οὗ ἐμθβθ πιαχῖτηβ ἴῃ το αἰίοῃ το {88 σγαμίβ οὗ {π6 ρου!οά. 
ΤῊ βτϑὺ νγαβ, ἰμαὺ ΦΘῃονδῃ δα σμόβθῃ [5γ86] Ὁ 18 ῬΘΟΌΪΑΥ ΡΘΟΡΙΒ, 
ἸαρΙ γίηρ ἐπαὺ Ηδ μά θθθῃ ομόβθη 88. 8611: Κίηρ, ΓΘ Βθοοπα υγ788, 
τμαὺ {818 ἀϊνίπο ΚΊπρ' τοσαγάβ δα ρα Ι8Π.65 Δοοογαϊηρ' [ο {π6 ΟὈΘαΊΘΠΟΘ 
ΟἹ ἀἰβοθϑάϊθηοθ οὐ πῖ58 βυθ]θοῖβ ; ῬΥΟΒΡΟΥΙΥ δπα δανθυβιύυ ΤΌΠΟΙ ηρ; 

[π6 ὁπ δῃᾷ {μ6 οἴμοσ τοβρθοῦνειυ. [Ι͂πα {π6 δρρὶϊοαίϊοπ οὗ {Π|686 

τηδχῖπηβ ἰο ροϊίἐἶοα, [8 Ῥτορθίβ οοπβίδγ ᾿πουϊοαίθα ξαλ [ΒΠ]Π6885 ἴο 
Αοά διᾷ ΒΪΒ αν 85 {Π6 ΟἹΪΥ Ββαΐοιν οὐ {μϑὶν οοαηΐγυ, ΘΌΘΙ, νγαβ {86 ῖ: 
βρ]6 δηποιπποοιηθηῦ---ἰμ6 Ὀυγάοθπ οὗ 411 {μϑὶγ ἀθοϊαγαίίομβ ἴο {π6 
γΌ]6Υ8 ἀπ ᾿εΐποθβ οὐ {86 παΐίΐοῃ. ΤΆΘΥΘ 15 αδο 8 ρο 6104] ΡΥ]ΠΟΙΡ[6 

ἴα [88 Ῥγοβιθιοη οὗ δὴ αὐζδομταθηῦ ἴο βογϑῖση ἐμ πη68, ΟΥ̓ 818 η00 ὙὙΠᾺ 
ξογοῖρσῃ παίϊομβ, ὙΤΒοῖγ πιογαΐ ἀπ τεϊίρσίοιι5 ται χῖτη8. παύαγα Πν βίαπα 
ἴῃ 61088 οοῃπθοῦοι τ {μ6 ΡΟ] 1164] ομθ8, το {μου 464] ψ] {Π6 
1ανν οὗ Μοββϑ, ἰο ψἡν ΒΊο ΤΠ6Υ σσογα θουμα, δοοογαϊηρ' ἴο Π)6αΐ. ΧΙ, 18. 
ἀθα οὗ τ μϊομ [ΠΟΥ γοτο αἰῖκα {86 Ἰπίθυργθίθυβ πα συδγαίαηβ, μα 

88 ἃ σοί οὐ ἀθυθίοριηθηῦ 1168 ἴῃ (μ8 Μοβαῖο τλομποίμθίβηα, ϑυ ΒΟ πηαβύ 

ΘΧ δῦ 108 ΘΠΘΥΡῪ 88 500} 88 [88 παίίοῃ ψ88 ροποίγαϊθα υγῖ τ ἃ ΒΙρΡΏΘΥ 

Βρ: στα] 116, 086 Ῥγορμϑίβ ὑγθῦθ {π6 τηθδῃβ οὗ ππξο]αϊηρ 10, ΠΟΥ 

αἰτθαν θαρᾶπ ἰο ρὸ βεγοπά (μ8 ἰϑύζου ἀπᾶ βοῖζθ ἀροι ἴπ6 ϑρύγιέ οἵ 

[16 Ιᾶττ.0 ΑἹ] ἀοίδηαοᾶ τηοποιμϑῖθπι ἃ5. {16 ππάδπιθπίαὶ ἴα οὗὁὨ [86 

ΤῃΘοοθου. ΤΉΘΥ αἴ8ο οοττθοίβα {μ6 ουσγθηῦ ΘΙΤΟΙΒ Οἵ ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΙ 8η- 

{Πγοροσμουρΐβια : ἰὰυβ ψβθη ἔλθ γϑροπίαποο οὗ (ἀοά νγὰϑ ταϑηθομθᾶ, 
10 νὰβ δα 464, “Πα 15 ποί ἃ ταᾶπ ἐμαῦ μα βῃου]ᾶ γϑρϑηΐ. ΗΠ1ΔΒ ψγϑί 18 

μοῦ ἃ Βαμηδη ραβδίοη. (Η08, χἰ. 9.; Μίοδῃ 11. 7.) ΤῊΘ Ῥτορθὺβ 8180 



814 τ ηϊγοαμοξίοη, ἔο ἐΐ6 Οἷά ἽοῤἑαἨΘΉΪ. 

δοσαῃ ἰο ἄθνϑίορ {86 ρϑστω οὗ ἃ 6] 1π ᾿Ἰτητηογία!{γ, 88 18 Βμονση ὈΥ 
188. χχυΐ. 19,; ΕΖαῖς, χχχνῖ!. ὃ.; Πδη. χ!. 2. ΤΉΘΥ 4180 φῃποθ]οα 
[86 ἀοοίτίηα οὗ ἃ νἱγίπουβ 1186 ὈΥ τοίουτϊπρ (88 οοταπιοη τοἰχὶ θα ϊοη- 
ὙΠΘΟΥΥ ἰο ΒρθοΡ πιοίϊγοβ. (188. νἱ!. 20.) ΤΉ δὔμ]ο8 ὑγοχθ τηοβὺ 
[ἈΥΟΌΥΔΌΪΥ τη ϊοϑίθα ἴῃ {86 Ἰπουϊοαίίοπ οἵ {μ6 βϑη{ταθηΐ, οὐραϊοηοο 
ὃς δρέξον ἐδΐαπ βαογύοο. (ΗΒ. νὶ. 6.) 80 706] δ΄άγοϑββθβ {π6 Ῥ60016, 
““ Ῥεπάᾶ γουὺΐ Ποαῦί, δηᾶ ποῦ γον ρσϑιτηθηίβ.᾽ (11. 18.) ΟΥἁΜ ἐπ βδιὴβ 
᾿ηροτὺ 18 ΜΊΟΔΕ γυἱ. 6---8, ΤῊ Ἰθαθ. 18 0 566 {π6 ναΐτιθ {Π6Υ δὖ- 
ἰδομϑᾶ ἰο {π6 σϑγθιηοῃῖα] ἴα. ΤΠΘῪ ατά ποΐ βοῦ 5146 βου ῆοοβ ἃ5 
ΒΌΘΙ, Ὀαὺ ταΐμου {86 δῦαβα οἵὗὁἨ ἰῃθὶν ΟὈβουνϑηοθ, οομβιϑίϊηρ 1 ἃ ρ6Υ- 

ἤοσθᾶποα οὗἨ [ῃθῖὰ 88 ἃ τηϑσθ δχίθσῃδὶ {μπῖηρσ,, οὴθ ραββᾶρϑδ Ὑ ΒΙΟἢ 
ΒΘ6τλ ἴο ἱΠΡΙΥ ΘΘΏΒΌΤα οἵ (μ6 ἰᾶννγ, ΒΟ ἢ 85 186. 1. 18, 14.; ΑΠ1ΟΒ ν. 
2ὅ.: ἴ58. ΧΙ, 92----94.: {«[6Γ. γἱ]. 22.; ΕΖακ. χχ. 2ὅ., ἄο πού Ὀθαῦ 
1818 βθῆβ86 Ώ6η ῬΓΟΡΟΙΥ πἀπἀογβίοοα, Τὴ ἰαβδῦ Ῥσορμοίβ σουίβιη]ῦ 
Βρϑαῖκ οὗ {π6 τϑιηοναὶ οἵ ὑἢπ6 ν:81016 ὑμπθοουδου βϑ]οηρὶπρ' ἴο 016 ΡΘΟΡΪΘ6. 
«] ΟΥθι δ} (065 50 ἴῃ χχχὶ. 381, Ἡρθηοο {π6Υ 84 ἃ ργϑιποηϊῖοι οὗ [Π6 
ἕαοῦ ἐπαῦ « πἀαίδηη νγὰ8 του ον ἃ ο ρΟΓΑΤῪ 1πϑυαίο. 

ΑΚ5 ἰτὰ6 ραἰχιοίβ {86 ρσορμοίβ ποῦ οῃἱυ οοπϑιγεά ἀπα ἐμγεαΐοηοα, Ὀπί 
σοι ογέθα ἰμ6 Ῥ6ορίθ. ΤμΟΥ ροιϊπῃίθα ἴο 8 ξαύαχα {1π16 οὗ ῬΥΟΒΡΘΥΙΥ 
8.6 ροβθθ. Τὴ τηοϑῦ ρον Ὁ] τθϑηβ τ ΒΙΟΩ {ΠΘΥῪ οι ρ]ογα ΤῸΥ {15 
Θπα τοῦθ Μοββίδηϊο ΡΓΌΡΏθοΙθθ. Ῥγοβθηῦ αἰβύγοϑβ αυσαθηθα ἃ ἸΟΠρΊηρ' 
ΤΟΥ βουιθίβίηρ Ὀοίζου ; πα {παὺ Ἰοηρίηρ γ88 ΠΙηἸκοα ἴο ᾧ οογίβιη ρΡ6Υ- 
ΒΟΠ. Ὑῆο γγὰ8 ἴὸ Ὀσϊηρ ἀοἸνοσᾶμοθ πα γϑαθιηρίϊοη ο {Π6 Ῥθορὶθ οἵ 
(οα. Το δχρβοίδοῃ οἵ Μϑββιδῃ νγὰβ ἔ6 6016 δῃα ἰδιηῦ δὖ {Π6 οοτὰ- 
τηοποοιηθηὗῦ οἵ {π6 Ὠυμηδῃ ἰδίου. Νοὺῖ αΙα 1Ὁ Δρρϑᾶγ ψιῦ ΔῊΥ Ῥτο- 
Τηϊηθηο6. {1} {6 ρογιοα οὔ [86 ῥυορμοίβ, σψῆθη 10 τχὰβ βγβύ οἰθαῦν 
ΔΗΠΟΙΠΟΘα δηα ρΥΘάΔΠ1Υ ᾿πογθαβθα ἴῃ ἀοἤΠΙ ΘΠ 6 58. ἃ8. {Π6 ἰλη6 το] δα 
ου. Τθθβα Μοββίδηϊο ὈῬΥΟΡἤΘΟΙΘΒ ΛΘ σθηθγαὶ δηα 146]. Τὴ ουὐ- 
Ἰἴπθ5 δ΄ Ὀγοδα δηα βοίαοια βρϑθοῖῆο. Α11 (86 φργορμϑίβ ρίδοθ (88 
τηδηϊ ϑδίδιοη οὗ Μίοββδιαμ ἴῃ {π6 ᾿αβδῦ ρουϊοα οὐὗἠἨ {6 σου Βιβίουν : 
{86 οἱάαβῦ χιδίκιηρ [86 Ῥο 6108] ἀβρθοῦ οἵἨ {6 1468] τχοσγθ ῥσγοιηϊηθηῦ ; 
{86 γουηροι, {π6 τηοτὰϊ] ἃπα σίου δβρθοῦ. ΤΏ ἔΟυτ θ᾽ Γοργθβθηΐ 
Ἠ ἃ8 {π6 Δαίθοῦ οἵ βγδ6} Β δχύθυηδὶ βρίθμαοαυ ; {6 ἰαὐίου τοσαγα 
Ὠϊη) 85 ἃ Ῥυόορμοὺ ὑσϊηρίηρ {π6 Κπον]θᾶσο οἵ (οα ἰο 8}} {86 Ὠρϑαΐμθη. 
ΤῊΘ Ῥοοΐ οὗ Ἰθαη16] ἀἀθβοῦῖθοθ 18 ῬΘΥΒΟΙ. ΙΏΟΓ6 ταὶ αἰοὶν {π8 ΔΗ 
οὗμοι ρυόρμοῦιο ὑψουΐς.Ὶ 

Ὗν6 τησδὺ ΠΟΥ͂ ΒΡΘαΙ οὗἩ {86 τηοᾶθ ἴῃ σσθιοῇ {π656 ᾿ΠΒριΓΘα τηθ68- 
ΒΟΏΡΟΥΒ χοροὶ α {Π6}} ργορθὕϊο τηδύθυϊα], ᾿πύθγ 8} Ὁ Δ Πα ΘΧίθτΉ ΠΥ : 
8 Πα δἰἴουνγαγαβ οὗ μ6 Υ ἴῃ ΜΜΒΙΟ {Π6Υ αὐΐογοα 10, ΟΥ̓Δ ΟΥ ἴῃ 
υυυιησ,. Τὴ βυβοθρο 1 οὗὁἨ ὈΓΟΡΠΘΟΥ͂ γγὰβ ΘΕΒΘΗ Δ] δὴ τηξοῦμδ] 
{{ππηρ. [Γἐ τγὰθ 8 Ἰπδριταίιοη οὐ Βριγιίαα! οοπαϊίοι οὗ [86 ταϊπα. Ὑοὲ 
ιῷὸ νγὰβ αὐϊδοηρα ἰοὸ βοιμθίμιηρ' οχύθυμδὶ, ρθῖπο σοππθοίθα 1 ΡὈΓ6- 
ῬΔΥΔΙΟΤΥ ΟἸΤΟυΙηβίθηοοβ 8Π6 ἃ ῬΘΟΌΪ δ᾽ τηϑηποτ οἵ 118. 

1. Τῇ ργορμθῦο ρἸΕΡ τγὰϑ ποῦ ἂπ μά υσῖπρ' ΟΥ̓ ῬοΓρούμδ] ροββθββῖοῃ. 
ῬγΥοΡἤΘου, σοηῃϑβιαογθα 848 ἃ βίδία οἵ τη, νψγχἃ8 ποὺ ὀοῃδίαμπῦ. [Ὁ ψγ 8 
[ΘΙ ΡΟΥΕΤῪ δηᾷ ὑγδηβιθηΐ, Θοηϑιβίμηο ἴῃ δέησίθ ἐηβριγ αἰΐογι8, 80 ἴο ΒΡΘΔΚ, 
ποῦ ἃ Ἰοησ-οοπέϊημοα οπ6. ΤῊυβ {86 βουθῃΐν -ἶνγο Θ᾽ ἀθυβ ὙΠῸ ιβϑιβίθα 
Μόοβεϑβ ρυορμϑδιθα θαῦ οὔθθ. Τῃ6 βϑηθ σγαβ {88 σαβθ ὙΠῊ δὰ] 
τη Πρ (ῃ 6 Ρτορμοίβ. ἄνθη Μοβοβϑ, {πΠ8 δχθῃλρίαν οἵ 8}1} {16 ῥγΌρΘί8, 

. ΟΟΙΩΡ. Κοθβίογ, Ῥ. 380. 6ἐ δοᾳᾳ. 



(Ἰεπογαῖ Οὐδβογυαϊξίοης οπ ἔθ ῬΥΟρ]ιοίς. Ὁ 81 

Βεᾶ οὔϊοη ἰό ναῖῦ ῸΣ 8 ἄϊνπ σομηπηπηϊοαίζοη Ὀοίοσθ ἢ6 Κπον τ μδΐ 
ἰο ἄο. ΤαΒ ῬΓΟΡΗΘΟΥ͂ γγὰ8 ποῦ δὖ {86 αἸΒροβαὶ οἵ ὑμοβθ [Ἀνουγϑᾶ ὙΠ ἢ 
ἴῖ, ΒΘΠΘνΘΥ (ΠΟΥ͂ ρ]ΘαΒ6ά. 
ΤῊ φῥγορμϑίβ ροββοββϑα {86 οδρβοϊζυ ἰο τϑοϑῖγθ {π6 αϊνίμο ϑρισῖς 

ὉΥ 8 οἶθαν ᾿πίβ]θοῦ δηα του] Θαγμθβίμπθϑβ, Οὐ “6 πιβάοσῃ ἃπα [ογίῖ- 
ἐπᾶα, δ8 {860 τ οδ]ϑᾶ ἴπ {π6 Ταἰταυα "; θαΐ {μ686 πα] Ποα 0 ἢ 8 
Ἐμοιηβοῖνθα 8.6 δϑοῦιρϑᾶ ἰοὸ {π6 ΟρΙΓΙΒ ρονοσ. Ηδποθ νγ6 τησϑὺ ὁ0η- 
οαοἶγα οὗ {μθπὰ 85 αὐϑ:Πθα ὈΥ ἃ οογίϑιη βίαία οἵ γιϊηα, δπα {86 ἃ 8 
τϑοοίνϊηρ [86 οἱῆἔ οὗἨ ργόρβθου. ῬΥϑυοΥ δηᾷ ρῖουβ τηθαϊφαίλοη ὙγΘΥΘ 
τηθθῃ8 ὈΥ ΜΟΙ. ΤΟΥ ργθρᾶγθα ὑπϑιηβθίγοβ ἔὸσ οὐίαϊηϊηρ' Ἰηβριταύομ. 

Ατηοηρ [Π6 δχίθιμαὶ ρυθραγδίοηϑ ἴο ὙΒΊΟΝ ῬΥΟΡΏΘΟΥ τγ88 ΤΏΟΓΘ ΟΥἉἁ 
1685 αἰζδο θα τϑὺ 6 τῃθηθμοπθα δββοοιϊδίϊοῃ ταῦ ὈΟαΙ685 οἵ ργορμθίβ, 
ὍΠΟΥ τη8ῖ5 Δηα ΡΟΘΟῪ Ὑ6ΓΘ ΘΙΩΡΙΟΥΘα 85 8. σηθϑῃβ οὗ δχοιηρ' {Π6 
ΒΙΡΉΘΥ Θμλούϊοηβ οὐ 86 βοὰ]. μα οδ]θοῦ ἔῸσ 1 Οἢ {π656 οοπέδαθγα- 
ἰἰομβ δχιβίθα τγὰϑ ἴο διϑϑιβῦ {π6 οοῃίθιηρ δίϊοι οἵ αἴνιηθ (ῖηρθ, πα ἴο 
Ῥτοιηοίβ ὑπϑοογαύϊο ροτύιοβ, Τπ6 Δ σγὰβ ὑπ6 βυδ]θοῦ οὐ ϑβίυαγ, 
Ἔτοτα βαοἢ ΒΌΠ00]8 ἰββαθα μυπάγοαβ οἵ τῆθη σγ0 σᾷγθ ἃ τα] ΤΥ 11Π}- 
Ῥα]86 ἴο {π6 οαπδ6 οὗἉ τἱρῃθοῦβη 6885 ἴπ [86 παῦϊοθ. ΧΑ} Ἰνϑά {ορϑίμοῦ 
ἴῃ ἃ Κἰπᾷ οἵ Ἰδᾶριιθ οὐ ρομᾷ οἵ Ὀσοϊμογυμῃοοά. Τὴ ῬᾺΡ1]8 0 γγ6 18 
ἰγτοϊλποα ὈΥ {86 ΒΘΏΙΟΥ ταθυ 6 Υ8 ὑοῦ ΘΟ 164 80η8 0} ἐδ Ῥγορμοίβ; πὰ 
186 αἰτίου, τοσαυ θα ἃ5 δρίγίξμαϊ ραγθηέβ, Το Υ βίυ ]θα γαέλογ5. (2 ΚΊῺρΒ 
1..12,1δ,ν1.21.) ΤΉΘΒ6 βοβοοὶβ, μβουζθυοῦ, ἀ1ἃ ποῦ Ῥόοββθθβ 8 6 ΧΟ ΠΒΊγ 6 
ΟΥΙΣ]6ρθ ἴο ῬΙΌΡΆΘΟΥ. ΕΥΟΙῪ τα Ῥτορμοῦ α14ἃ ποὺ Ὀϑίομρ ἰο δὴ 
ἀββοοϊδίο. ὙἈΓΟῸΒ. ῬΙΌρΡμοὺβ Τ6Ὶ6 ΔΡΡΑΥΘΠΟΪΥ τἸηἀοροπαθῃῦ οἵ βυοῃ 
ΒΟΒΟΟἶθ, Απα ὑβουρᾺ 81} [86 τιθιαρουβ πα {86 Θοιμταοπ ΔρΡβ)]αὐϊοα 
ηοὗτϊηι, ΚΑΘ ὝΟΥΘ ποὺ ργοΟρἠιθίβι ῬΘΥΔΔΡΒ ὑμ6 τρδ]ου Υ ὙὙ6ΓΘ ΒΠΏΡΙΥ 
ἰθϑομουβ οὗ {86 Ῥθορῖὶθ; οὐ δὰ ποίμιπρ' ΤΟΥ͂Θ 1ἢ ὙἹΘῸῪ {Πμδη ἐΠ 61} ΟΥΤῚ 
οαἀϊβοιίίοπι απ ρον ἴῃ ρου. Α11] {Π6 βοῃβ οἵ {86 ῥγορμοίβ ἀἸὰ 
ἡοῦ ὈΘοοΙὴ6 ῬγΟΡΠΘίΒ; δηᾶ 8}} ὑπ6 ρυορμθίβ σοῦ ποὺ Ὀσουρῃύ ὕρ ἴπ 
Β6Π0Ο]5 ; 8 π6 Θχϑῦρ]6 οἵ Αὔλοβ ΒΠΟΥΒ. ᾿ 

ΤῊΝ ἀϊνίπο ο81}1} ἐο (886 Ῥτορμϑίϊο οἴἶοθ νγαβ δῇ 1᾿πα!βρθηβαῦα {πίηρ᾽: 
δηα {μογϑίοσο {86 ὑσαθ Ῥσοόρῃμϑίβ γα δοουβίοιηθα ἰο ΤΥ ὶν ὍΡοΟα 10, ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο βύγηρίμθη {μ6 1 δαϊβογιῦγ. (ΑἸΏΟΒ ν11.) ΔΟΘΟΓΟΙΏΡῚΥ [ΠΘΥ 
αἀββουιρα τὖ δὖ Ἰθδῃρίῃ, ἃ5 ἰβαῖδῃ 068 1ῃ {86 Βιχίῃ ολδρίοι οὗ 818 θΟΟΚ. 
Απᾶ {πουρὴ {Π6 0411] τῦδὺ ἴα Ὀθθη δὴ 1πύθυ 8} {π1ηρ' ΒΟΘΠΙΟΔΠΥ͂ 
ΤΟΡΙβθηΐθα ὈΥ͂ ἃ ψΊβῖοη, ὈΘΙΊΘνΟΙΒ ἃπα {86 ρῥγορῃοίβ ἐμοιβοῖνοϑ 
Ἰοοκαα Ὁροη 1ὖ ἃ5 ἀἸγθοῦν αἰνη6. 

ὙΥ μοί οῚ ὑπ Ῥυόρμοῖβ σοῦ ᾿πδαραγχαύθα τηο {πα6ὶν ΟΥ̓οΘ ὈΥ ἀποὸ- 
ἄοῃ 18 ἀουδύξα!. Τμ6 ομ͵ν ραυίοια 8γ8 τ 1ο ἔπ ΟΣ πο ὐηρ' ἈΓ6, 
ὑπεύ “ελουαἷ5 αποϊπέεα τὰ Ῥ Βα], ον. 15. 18 Ῥᾶτα}161 πὰ ργυρἢεέβ; ἀπὰ 
ἴη 1 Κίηρβ χιῖσχ' 16. Ε]Π]Δἢ 15. ἰνίον ὀοτημηδηαθα ἴο δποϊπύ [158 8π0- 
ΟΘββοῦ ΕΠ ῖδῆαὰ. ὙΤΠ6 Ἰαὐξοι 156. {Π6 ΟἸΪΥ ἰβίοτγιοα! ᾿“σχδῃλθ]θ οὗ ῥτο- 
Ῥμοίῖο ἀπούϊοη ; δηα Ἀρρθαῖβ ἴο 6 ϑχοθρίϊομαι. ἋἊΑ1] {πμ6 ῥυορβμθίβ, 
Βονθυοῖ, γΟΓῸ ἸΟΟΪςθα ὌΡΟΠ 88 5ριγιξαϊγ ἀποϊπίθα, Ὀθοαβα {μ6 Ὺ 
ὙΘΙΘ ἰηϑριγοα. ΝοΥὺ ἀοθ5 {π6 ᾿τπηροβιθϊοι οἵ μαηα8 ρΡΘα ἴο Πᾶνθ 
Ὀθθη ρῥγϑοίβθα αὖ {π6 δπίγαποθ οἵ ρυόρῃθίβ ἀρομ {μοὶ οοθ. Υ 6 
τοδᾶ Ἰηαθρα οἵ οϑιαα Ὀοίηρ' βοῦ αρατύ ἴῃ {Πδὖ ΤηΔηΠ6 Γ᾽ δπα τϑορινίηρ 
ἴμο αϊνίηθ ϑριτιῦ; θαῦ ποῦ οὗ [88 ΟΗοΙα] ῥγορμθίβι Μβῖο 15 τηθη- 
τἰοποα ὕνγιοθ ἀαοπρ {16 ᾿πβριταῦοη-τηθᾶϊα οἵ [86 Ῥγορῃθίβ. ὙΥ̓ΒΘα 

1 Μάαββοο, δαηηθάτίη, 38 αποίοα Ὀγ ΤΠ, ΑἸΡο. 



816 ᾿ 7ηξροάμοϊοῃ ἐο ἐδε ΟΙΑ Τοδίαπιοη. 

ἘΠΙΒΒα τὰ δϑκοᾶ μιἷ5ϑ δᾶάνϊοθα οὰ ἃ οοὐίαΐῃη οοοδβϑίοι, Β6 οδυβοᾶ ἃ 
ΤηΪΠΒΕγ61 ἰο ΡῈ Ὀγουρμύ, δηᾶ 848 {π6 ἰαίίοι ραν, {86 δΒαπᾶ οὗ {μ6 
Τιογὰ οἄπιθ ἀροη ἘΠ1Βῃ8. Βαῦ ἃ5 6 θϑ]οπρθα ο {86 Ῥγορμοίϊο αβ8ο- 
οἰδίίοη, δῃἃ 85 ἷἴὸ τϑδᾶ ἴῃ 1 ὥδιη. χἹ ἐῃδύ ὑποβθ Ὀθοηρσίηρ ἰοὸ {86 
Ῥτορμοίΐο βοβοοὶβ μΒδᾶ ρβδιίθσυ, μᾶγρ, ἰαργού, δᾶ ρίρθ Ὀβέογβ {μθὴὲ ἃ8 
(ΠΟΥ πγοπὺ ἴῃ ῬγΟΟΘβΒΙΟΏ, {18 πιθᾶρ6 ἸΘῪ μᾶγΘ 6 θη Ῥθου]αγ ἰο {86 
Ῥτορμϑίβ᾽ ΒΟΠΟ018, βίποθ 1Ὁ 15. ποὺ ταθηοηθα θἰβθυμοσο. ΤῊΘ θὰ- 
Ῥογταθηῦ οἵ πηυβῖο ταπβδὺ πᾶν Ῥθθη ἱπίθπαθα ἴο δέζαπθ {Π6 πιϊπα (0 
ΟΔΙΤηπ 658, ΔΙ] γίηρ 6} ραββίομβ, 17 ΒΟ οσίβίθα;; δῃᾶ ὧο σαΐβα 10 ὈΥ͂ 
86 βοῦν Βδιτηοην οὗ πυτάθεῖβ (0 [μ6 οοπζοιαρίδίλοι οὗ {πΠ6 ἀϊνίηθ. Α8 

Πᾶ5 Ὀ6θη Μ}06}1 Βα] ', ταυιβῖο Ὀσϊηρθ ἃ ἴοπθ ουὖ οὗὨ {πμ6 Βῖρμθν σου] 8 
1πΐο {86 βριτιὺ οὗἉ {π6 Πδδγοσ. 

ΤΠΘ βυβοορΈ ΠΥ οὗἨ Ῥγόρβθου ἀἸᾶ ποῦ Ὀεϊοηρ 6 χο  αβι θῖν ἴο ΔΠΥ͂ 

016 Β6Χ, 06, οὐ δοπάϊ που. Ὑ του ργορἠεοίθδδε5 ἅτ ταδη οηθα ἴῃ 

{π6 ΟΙΑ Τορίδιμϑην --- Μ|Ιτίατα, Ποθογαῖ, Ηδηπαῇ τηούμοῦ οὗ ϑαιηποὶ 

( ὅδ. 1..), Ἡυ]άδμ (2 Κίῃηρδ χχὶ!.14.), Νοδάιδμβ (Ν ἢ. νἱ. 14.) 

Ὁ] ογδιιία τγὰβ5 οδ]] θα ἰο {Π6 οΥ̓Ο6 θη 6 νγαβ δη ἱπαχρουϊθηοθα γουΐῃ. 

ΘΟΤΩΘ ὙΓΟΥΘ ῬΥΓΟΡμΘίΒ γπ0ὸ οσοαρίοα ἃ ἀἸΒΕΠ Πρ ΒΗΘ ὙΔῈῈ 1ἢ ΒΟΟΙ ΘΙ; 

Ἅοεοθ, Παγυιᾶ, [βαϊα, Πδηΐοὶ: υὺ ἘΠιβῆα τγὰβ ἃ Ρἱουρθτηδη, δηά 

Ατηοβ ἃ μβογάβιηδῃ ὙΠῸ ραίμοτθα βυοδπιοσθθ Υ δὺ {μ8 τρϑ]ουν ᾿γϑὰ 

8. ῬΟΟΥ δπά ἐοἸ]βοιηο 1186. ϑοιλθίϊμαθβ {15 νγᾶβ ταδύθθ οὐὁἨ οῃ 06, ἃ8 1 

186 ργορμοίϊο βοβοοὶβ τ ΒΘτΘ βοθίϊοϊβυω νγεβ ργϑο ϊθϑα ἔῸγ [Π6 ρα ΡΟΒΘ 
οὗ μαγάθηϊηρ' ἐμ6 ἀϊβοῖρ]6 ἀραϊηβὺ τουρὴ πἀθᾶρθ δηα ρουβθοαίοι 1ῃ ἐδθ 

βαΐατο; δηᾶ πΠ6γ6 τηϑαϊςαἰίοι οἡ ἀϊνίηα ὑπῖπρΒ νγγὰβ νουγθα Ὀγ 18- 
ἄγανγαὶ ἔγοσα θαυ θα] οαγθθ. ΟἸθυπρβ πα ῥγθβθηΐβ γγοθ Ὀγουρηὺ ἴο 
{Π|688 βοβοοὶβ ὈΥ Ῥοπουοϊθηὺ ᾿πάϊνιἀπα5 (1 ΚΊηρΒ χίν. 8.; 2 ΚΊΏρΒ ἵν. 1. 
88. 42.); Ῥαΐ οοσαβίομπα!!ν {π6 Ἰητηδΐοβ βαογθα Παπρον, ἀπ τ ϑηΐ οτῦ 
Ἰηΐο (μ6 Π6145 το. ραίμον μευῦρθ. Ηδηρβίθηθοιρ' δϑσπιβ ὑπαύ {Π6 οὔδθι- 
ἴηρθ ὙΠ Ιοἢ Ὀγ {(μ6 Μοβαῖο ἰὰνγ Το γα {0 6 ρίνθῃ ο {Π8 1,Θνΐθβ, Ὑγ6 16 
Ῥτουρπ ὈΥ {86 ρίουβ οὗὨ [π86 Κιηράοια οἔἹ [γ886] ἰο {88 Βομ 0018 οὗ {86 
Ῥτορἢοίβ, ἀμ ἀρρθαὶβ ἰο 2 ἹΚΊηρβ 1γ. 42.: Ὀαύ {818 068 πού βαρροτύ 
ἘπΠ6 δββουίΐοῃ. [ἢ βοϊαυν δηᾶ 14 ρἴδοθβ {Ποὺ Ὀυ1]0 {πρὶν οὐσῃ ανγ6}}- 

ἴπρβ δηᾷ οαὐ ἄονῃ {μ6 {ϊπηθοι τϑαυϊτοά, (2 Κίηρθϑ νἱ. 1. ζζ9.) ὙΠοΙτ 
ΔΡΡΆΙΘΙ νγᾶβ Β' 018 ἅμα οοδῦβθ. ΤΉΘΥ σψοτῈ ποίμίπρ Ὀαῦ [86 ρῥ]αῖῃ 
τΌηϊο ΟΥἩἨ αΠοΥ σαττηθηί, ἴῃ ὙΓΒ1ΟΝ βίαύθ [Π6Υ ἅτ6 οδ] θα παλεθά. (1 ἴϑᾶμη. 
χῖχ, 24.) Τμοῖγ ρυϊμοῖρα!β Βα ἃ τηϑηΐ]6 ἃ85. ἃ ἀἰβίαποίϊοῃ. οἵ οΗοΘ. 
ΤΗὰ5 ϑδιαπϑὶ 15 γαργθβοπίθα κ8 οονοσθαά τ} ἃ τηθη616; πα 1] 88 
σογα ἃ ἰθαίπουη οἰγάϊα (2 Κίηρβ 1. 8.). ΤΠ 88 ἱπαίαίοα γ (86 
ἔλ156 Ῥτορμβίβ, ἃβ νγϑ ἰβᾶσῃ ἔγοτα Ζθομδυίαῃ (Σ111. 4. 6.).) ᾺΘ ποίϊοαβ 
ἐμαΐ τοιμδίη τϑβρθοίϊπρ (86 ταδηποῦ οἵ 116 ἴῃ {1686 ὑγαϊηϊηρ ᾿πϑύϊσι- 
ἰομβ ἃτο βοδηΐυ, πὰ {πογοΐοσο 1 15 απποα]ῦ ἰο σοί ἃ ὑτὰθ Ῥἱοίατα οὗ 
1, ΤΉΘΥ οχίβίθα οὐ ἀδυθηῦ ρ]6οθβ, 85 Ῥαμλα, Βϑίμ8], (Ἰ]ρα!ὶ, «Γ ουῖοῃο, 
(Δ Κίηρϑβ 1. διά ἵν. χχῖ! 14... ΤῈ υϑᾶβοῃ ΨΥ {μ6Υ νγοῦθ α185- 
Ῥογβθᾶ 8ιηοηρ' ΤΩΒΏΥ͂ Οἰ 165 οὗἨ 5786] 1 τῇ {8μ6 ομγδοίου οὗ [Π6 9]8068, 
ΘΠ [86 Ῥ6ορὶθ ᾿πμθοιησ μθπι. ἼΠΘΥ ὑοῦ Ἰοοαίβα μοῦ {πον 
Ὑγ6 16 ταοϑῦ ποοαρᾷ--- ποτα {πΠ6 15γ8611065 ταοβὺ γϑαυῖγθα {Π6 Δατηοη1- 
ἰϊοηβ δηα σϑρτοοίβ βο βομοοΪ8 γα ΠΠΚΟῚῪ ἴο ϑαταϊηἸβίθσ ϑαπλαΒΙ, 
ἘΠ 6}, δᾶ ΕΣ] θα ἃγ6 ται οπϑα 88. ῥτϊποῖραϊβ οὗ θὰ. Ἡρηρδίθη- 

1 Κοοβίθυ, Ρ. 254. 
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Ῥοτρ {πῖηἶκ8, ὑμαΐ τυ αῦ 15 τοοογθα οὐὗἨ [μ656 βοῇοοἱβ ἴῃ ἐμ Κιηράομι οἵ 

15186], 15. ποὺ ἀϊ τοῦ! Υ ἈΡΡΙ1ο8 016 ἰο {π6 Κιηράοτα οὗ «πάλῃ ; δηᾷ {ῃαΐ 
τμοῖσς ογσδηϊβαύίοι ἃπα τορι! οηθ. Ὑγ6γ6. ποῦ 88 50 {{Π04 1ῃ {Π6 ἸΔΕΘΥ 88 
ἴῃ {μ6 ἴοτιαοσ. ΤΠ6 ριοίαγθ συ Βῖ ἢ μ6 ἄτανβ οὐ ἔβοτα ἴῃ {886 Κίπρσάοτα 
ΟΥ̓ Ι5Γ861 ριαψ ὅθ ἰχὰθ ἀῃᾶ δοουγαΐα: Ὀαὺ 10 18 Οογίθιη]γ Π]164 ἀρ ἴῃ 
Ῥατὲ ἔτοτα μῖθ οσσῃ ἱπηδρὶπϑίοη. 

Ῥαιίπρ' ἑοσοίμον γατῖουβ ποίϊθθβ οὐ [6 ΟἹ “Ἐββϑίατηθηῦ τϑβρθούπρ 

ἔπι688 Β080018 οἵ {π6 ῥτορμϑίβ, χα σιϑῦ {815 ριοίυγθ οὗ {Π|6πλ, ν]Ζ. ὑμαὺ 

(Π6Ὺ τσ γα δββοοίδιοηϑ οὐ γοσῃρ᾽ ΤΩΘῈ Ὑ7Ὑ80 πη 64 ψ 11 1π6 νἱθυγ οἵ ῥτθ- 
Ῥαυϊηρ' {πϑιαβαῖνοβ {π6 μϑύζου ὅο Ῥγοτηοίβ τ] ρίουβ ου]ίατθ ΡΘΠΘΓΆΙΥ, 

δ ἰο ταϑίηίαῖπ ἐπ6 ἐποοογαύϊο βρισῖῦ ἴῃ ραγάοαϊασ. ΤΉΘΥ Ἰινθα ἴῃ 

Ἰαγρθ οοιηρθηΐθθ, ἱπ οαγίαλῃ ΡΪ6068 : 8η8 Ῥτοσυτθα Βα δἰβύθμοθ ῬΑ 

Ῥγ {μ6 βροπίδπθουβ ργοἀαοίίουβ οἵ [16 ϑαγῦμ, ραγθν ὈΥ Παβραπάτγ, ὈΥ 

Κοαρίπρ' οαὐ!186, ἀπ ὈΥ 186 οοπίυϊθαύίοιβ οὗ {π6 ρίοιβ. Γῆσ8, Ὀ651468 

188 δχογοῖβοβ δἀαριβα ἰο ὑμῖν ῬγΌρθυ ῥτορμϑίϊο οα ]]ηρ;, ὑπ ν Ῥαγβαθα 

[86 ἀδθ08] ἀγοοαίίομβ οὐ 116 ἕου {ποῖν βαρροτῦ. [πὸ Ὀοΐῃ τεβρθοίβ ὑΠ6 0 

Ὑγ6 16 ἰηβ τ οἰοα ἀηα βαρουϊπίοπαθα ὈΥ [μ6 Ο]46Υ ἀπ ποτ αἰ σα Βῃ 64 

ρσορμοίβ, γ8ὸ οἰίμον ἄνοὶῦ ἀπποπρ (μοι, ΟἹ νἱβιύθα {μθῖὰ ἴῃ {Π6]Ὁ 

Ῥοσθρυϊποϊίομβ. ΑΠΥ͂ ὁπ6 ὙΟ Π8α 80 ΠΟΙ πα ]οη. ΤῸΥ {86 Ῥγορμοϑίϊο 
ΟἿὟο6 νσὰβ 8]οσϑᾶ ἰὁ δαίοῦ ἰμΐο {π656 ργορμθύ-οο]ομἶθθ. ϑοπιθ 60Π-ὸ 
ἐϊπυρά ἐπογα 411 ἐμοῖσ ᾿ἴνϑϑ, δ. δ85 βθθπ ᾿πέουγοα ἔγοσα (88 βού ἐμεῦ 

[μδγὸ “6 6 πιϑυτ θα ραρ118 οὗ [16 φυορβοίβ ; ψἘ8118 βοπιθ ϑγϑηῦ ἔστ [ο 
Ῥτοβθουΐθ {π6 στους Ἱπάθροπάθμγ. Ηθποδ [Π6 80. ΒΟΒΟΟΪ8 Βανθ ὈΘ6π 
οοΙη ρα τι [86 Ῥγίμαροτγθδη 1θαρπ6.ἦ 
ὙΥ ΒΟ ΒΟΥ ΒΌΘΝ 88 [οἷν 5.1] οομ ππθα ἰο Ὀ6 τιϑλ 6 18 οὗ {ΠῚ} 600116ρ68, 

ἰἴβ πιποογίαϊῃ ἢ ἐβουρῃ Ηηρβίθηθουρ αββογίβ 10, γϑὶ γίπρ, ἃ. ψοῦ α 

ΡΌΘ6Υ, οἱ ἐδ ἴδοῦ τοϊαἰθα ἴῃ 2 Κίηρβ ἵν. 1. ὅο., σι Βοῦο {π6 σ] ον οἵ 

ἃ ῬΆΡ1] θβ]οποίηρ ἰο ἐμ8 βοβοοὶβ οὗ (π6 Ῥγορμϑίβ τϑραγάθα ΕΠ 1βῆα α8 

{μ6 Ῥϑύβοῃ βοππᾶ ἰο ἰακα οαρθ οὐ μοῦ. ΟΠ δ8 πηϑυυ]θα αἸα ποῦ ἰθᾶνθ 

οἢ {πὲ δοσουμί. Ηδηρβίθηθοτρ' ἱποου ΓΘ οὐ] Υ 1πὑϊπλαΐθβ {Π6 οοπίτγανν.ὅ 
ΤῊ ργορῃϑίβ σγῆο ἰαδουγοᾶ ᾿πμἀΘρΘ Πα ΠΥ οὗἉ {8688 ἀββοοϊδίϊοηΒ 8180 

᾿νε ἴῃ ἃ βιαρ]8 ἀπᾷ ροοῦ εἴγ]8. 1μ68ὺ ὑΠ6Υ βμου]ᾶ Ὀ6 βυβρθοοίβα οὗ 
οοσταρίΐοα, δηά Ῥθοδιβθ {π6 [186 ρσορμϑίβ ργορῃθβιϑα ἴῸΓ ΙΏΟΠΘΥ, 

(μον σοῦ οὈ]ρϑα ἴο βῃονν {μοῖρ οοπίθπιρί ἔῸΓ το 68 δηα γϑῆιβθ ρἹ 8. 
(1 Κίηῃρβ χῖ!, 8, ; 2 Κίηρβ ν. 16.) Ιβαΐδἢ Ὑγογ6 Βδοκ οἵδ, {Π6 ἄγθδθ 

οὗ τωουτηΐηρ. (188. χκ. 2.) δηῖ6] δηᾶ 8 Θομηρϑῃ 08 Ργοίουσθα ἰο 

Ἰῖνθ οὐ παῖε δῃα γαρϑίϑθ]ο8. (Πδῃ. 1. 8. 12.) ὙοΥΥ οἴοη; που μα 
ἰο Βα ῆἜδεν ον ὑμοῖν ἔα [Πα] βρθαϊκκίηρ ἀπ οοπάποί. ΤΆΘΥ ντοῦθ γϑαβϑα 
(π6 ΠΟΙ οΥὗὨἨἁ Ῥγορβδδγίπρ (Απποβ ἰ.. 12.; 188, χχχ. 10.}; 616 
τηροῖκοα πὰ ἀεβριβοᾶ (158. χχυῖ!. 9.: ΕἸἰΖεῖς. χχχῆι. 81. ὅζ9,). ΚΊπρΒ, 

ῥτἰθβίβ, δῃα ῥυηοθβ μαίϑα {πθιὰ, 80 ὑπαῦ {ΠΟΥ 766 οοσαβοη}}γΥ Θομ- 

Ρ61184 ἰο βαθδν παπρον (1 Κίπρβ χίχ. 4.); [0 1ἴνϑ ἴῃ οᾶνϑδ ροη Ὀτοδα 

αηᾷ τοῖον (1 Κίηρβ χη! 18.}; ἀπά ἰο ϑπάσγο {Π6 τἱρόοῦτβ οὗ ᾿ταρτ!- 

βοππχοηὺ (7 8Γ. χχχυῖ. 18., χχχυῖ!. 4.). Κίπρβ βϑηῦ Ῥϑύβοβ ἴο αββαββὶ- 

παΐο μοι (2 Κίηρβ νἱ. 32.}; απ [π6 ΡΘ6Ορ]6 βίομϑα ὑμθῖη. ΝΟΙ Ὑγε 16 
[8688 οαὐνγατα ἰη]ατῖθβ ἀπά ταϊβέοσίαπθβ 411 {μον μαά ἴο ἀπᾶθτρο, [π 

ΘΟμΒΘαΏΘΠΟΘ οὗ {μι ἷν βυταραίμυ ΜΠ Ἐμ6 ῬΘΟρΙ8 ὉΠΟΥ͂ ὙΧ6 16 ΘΧΟΘΘ ΠΡ 

1 Αγεοο ῬΎοΡἤΘΟΥ ἴπ ΚἸιο᾿Β Ογοϊ]ορεαϊΐδ, 
2 ὅδε ΤΠ ΠΟΙ Δηπ 5 Θϑομιοίο ἀογ ῬΠΏΙ]ΟΒΟΡ 6, ὙΟ]. 1, Ῥ. 89. ἐἔ 6664. 

8 (ον. Κηορο] Β ΒΥΟΡΠΘΒΙΩαΒ, γ0]. 11. 8. ὃ. 
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σΥϊονθα ἴῃ δηποῦποῖπρ ἔδαγία] ἠαᾶστηαοπίβ ἱπηροπάϊπρ. (188, χν. ὅ.; 
χνὶ. 9.; Ηδῦ. "1. 16.) Βαΐ, Βονγονοι ραλπῆα! [Ππ6 ἴαδίς, [ΠΟῪ Ὑ6ΓΘ 
ἸΏ Ρ6]164 ἰο Βρβὰκ ουῦ; δπᾷ γχ6 16 βομμθίδπιθϑ δοιαξου θα ἴῃ {Π6}} ΒΟΙΤΟΥ 
ὈΥ «6ῃονδὴ Βιμηβοὶῇ, 
(βου! δρϑακίπρ, 1 νγαὰθ θη δβκοᾶ ὈΥ {{ι611: 8] ου -οοππίσυ- 

θη {παῦ ΤΠ6Υ ἀεο!γοτθᾶ τ οἷν ῥρυορῆθοῖθβ ἃ8 δῆβυγούβ, ϑΌΘΝ οοπβα]ύ- 
αἰΐομ ἴα ο4|164 αελίπφ ἐλ 7Ζογὰ (ἴ586. Ἰν11. 2. ; 1. β΄αμλ. ΧΧΙ, 18.}); ἃ 
[λοί φγονίηρ' {παὉ ΠΠ6ῚΓ ΘΏΒΥΤΘΥΒ ὙΟΤΘ ΓΘρΡΆΓἀΘα 848 τϑυϑδίιομβ οὐ {Π6 
ΑἸΑΙ͂ ΠΥ Μ1}1, ἀπ ποῦ ρῥτῖναϊθ ορίπίοηβ, ὙΥ μθῃ ΤΠΘΥ δαἀτεββρα {π6 
Ρθορὶ8 πη μουν {μοὶ δἀνίοθ Ὀοίηρ φβ]κϑᾶ, οἰτουτηβίδῃοθβ ἀθηλαπαθα 
ἰμαῦ (Π6Υ Βῃου!ᾷ βρθαᾶκ. Ῥοβοπβ οἵ ἀϊβποίϊομ Θοτητ ΠΥ βθηὖ πι68- 
ΒΘΠΡΌΙΒ [0 ἔμοτὰ ἰοῦ ΘΟΙ 56] (188. ΧΧΧΥΙΣ, 2.) ΟΥ̓ 186 Ῥτορῇοίβ βϑηῦ 
[ΕΙΣ τ Ρ 168 ὈΥ τηοββθηρσοβ (2 Κιηρβ ν. 10.»,ὺ.Ἠ. ΝΥ βθὴ Ἰ ΔΓ ΪῪ 
Ρτοιηρίθα ἰο ἄρ] νου οὐδ 6168 (0 {π6 ρθορῖβ, {Π6 0 βίοοά ἕογνγαγα ἴῃ 
ῬΌΒΙΟ ρίαοθβ μοῦ {πο ῖν ἀρρθάσαποθ πῖρηῦ Θχροβθ {μθπὶ [0 ρϑποτγαὶ 
Ἱπάϊσπαίίοη ; θυὺ ὙΏοτΘ αὖ [886 βᾶτηθ {ΐπηθ {Π6 1} τηθββᾶσϑϑ ϑγου]α Ὧ6 
τηογα τϑϑ αν Θοιηπιπηϊοαίθα ἴο 811, [πὰ «6γυβαίθτι, ὙΥΆΘΥΘ ΤΠΘΥ ΨΓΘΙΘ 
τηοϑύ ΠΟΙΔΘΙΌΙΒ, {ΠΥ ἈδΌΔΠΥ ομοβα {πΠ6 ἔθπρ]θ. Τοῦ ΤῸΡ]168 Ὑ76Γ6 

ΤΑ ΒΟΥ σου μοα ἴῃ βοτῦ, ον ποσβ, αὐλοτθα ΟΥ̓ ἃ ΒίχΌΠρ' ΠΡῸ]856 
ῥγοτῃ τι ῃϊη, δηᾶ ἴῃ ἃ ΤηΔΏΠΟΥ Πυθα ἰὸ τηϑῖκα 80 ᾿πηργθβϑίοη. ΤῊμΒ 
Ἵο568 βᾶυβ ἰο ῬμΆγΘΟΙΝ, “ [μοὐ τὴν Ρ6Ορ]6 φσῸ, ὑμαῦ {6 Υ τηδύ Π0]α 8 
ἐραβῦ απίο τὴ ἴῃ {μ6 τ ηΠ]ἄρθυποββ. (χοᾶ. ν. 1.) Αὔον Ναίμδῃ δὰ 
το οα ἷβ Ῥαγ80]6 ἰο Πανὶ, μ6 αἄα8, ““ Τοῦ ατί {16 τηδπ." (2 ϑδτη. 
χὶϊ. 7.) ϑοιμθεϊπιθβ ἐμοῦ αὺθ ἀϊδίοριθθ ᾿ϑύνγθθη Ῥσορμοίβ δηα ἐπὶ" 

ΟΡροηθηΐβ, ἃ8 ἴπ 1 Κίῃρβ χχὶ. 17., δβϑύνγθοπ ἘΜΠ]Δἢ ἀπ ΑΒΔ; ἴπ 
χχῖ, 24., δεύνθοη Ζράθ88 ἀπά ΜΊΟΔΕ : ἴῃ 2 Κιηρϑ υἱ. 852., βϑούθθῃ 
ἘΠ] 5ἤα δηᾷ Φοἤοσγδπι : ἢ ΑὙλΟΒ ν11.10,ὅχο Ὀούνγθθῃ Αὐηλοβ θα ΑτἸμδΖιδῇῃ: 
ἴῃ ἴδ. νἱϊ., δδύνϑοη [βαϊδῃ πᾷ ΑπαΖ; ἴπ «[6Γ. ΧΧΥΠ., Ρούνθοπ 6 Γ6- 
ταΐϊλ ἢ δηᾶ {πμ6 186 ρτορμοῦ Ηδπαμίδῃ. ΑἸΟΡ ρτόρἤθοῖθ βθρϑῃ ἴο 6 
πεῖ τἴθη, [Δ056 ΟΥΆΠῪ ἀο] γουθα θθοδτηθ Ἰομροῦ, ΤΉΏΘΙΘ 18 ροοα ΥΘάβοη 
ἔου Ὀοἰϊονίησ ὑπαΐ {Π6Υ̓ Βροκα πὶ Ομ ἀθΡ  Ὁ]8 σαβιιοα]δίιοη, Ἰὼ δἢ 
ἱπηραββιοηθά δηᾷ βοίθιωῃ. ἔοπθ, [ηβριγθα τοθη 6] Ἰγ τηρ' Τα ββαρ᾽68 50 
ὙΓΘΙΡΉΙΥ ---- οὐ δηία!β ὅοο, ροβββββίῃρ [86 ομαγδούου βίο ἤγο τ πΊοἢ. ἀἸβίλη- 
συΐϊθηθβ [ῃ6 δαϑῦ ἔτογα 086. τγϑϑῦ, ----- [ΠῚ γΟ] 06, ΤΩΔΏΠΘΥ, δηἃ ροβία 68 

Ὅοτο (86 ουὐνγατά ᾿πιργθδβ οἵ 8 Ἰσγθβιβί 06 ἱπυρα]β8 οἵ {π6 βρίτῖῦ τι δῖῃ. 
Ἤδηρα [Π6Υ ποτα οἴνθῃ Ἰοοκβϑᾶ ἀροπη 88 σγανὶπρ' τηϑάταθῃ, [Ι͂ἢ ΗΟΒ, 
νἱ, 1., Φοβονδῃ οδοιητηδη 8 {Π6 Ῥτορμοῦ, “ δοὺ {86 ἰσιπηροῦ ἰο ΤὮγ 
ποσί," ἡ, 6., 1οὐ πὰ γ γοῖοα τοβουμπά ἴῃ Ἰοπᾶ δῃα ὑμυ]Π]1ηρ᾽ ἴοπθ8, (οι ΩΡ. 

αἶβο [58. χ]. 9., [γ}. 1. Βαΐ {86 τηοβὺ βισπιβοαπύ {πῖηρ πῃ {86 
τησ6 οὗ ουαὐνατα ροβιϊοα]αίζομ νγαϑ ΒΟΠ16 ΒΥΤΑΌΟ] ΔΟσΟΙΏΡΔΏγΙηρ' ὙΠδῦ 
γγὰβ Βα: ἃ ἔοσ {μ6 ρυγροβο οὗ τηβκίηρ' τηογο ρΑ]ΡΘΌ]6 {Πη6 οὐ]θού οὗ 

αὐᾶγοββ, δῃα οχοϊηρ {π6 αὐθιαύΐοη οὐ {π6 θᾶτοσβ. ἦν τϑίϑυ ἴοὸ 
ἀϊἀαοίϊς εἰρη οὐ οπιδΙοπιαϊίς ταργεβθηξαΐζοη5 πιοῦ ἈΠ πρ' ἀπάον 086 ὨΘδ 

οὔ [μ6 ταϊγαουϊουβ. ΤῊυ8Β ϑδημμιοὶ βαγ5 [0 580}, “ Β6Πο]4 {πᾶῦ σψἈΙΟἢ 
15 [60 } βοὺ ἴῦ θϑίοσθ [Π66, δπᾷ βαΐ." (1 ὅδπι. ἴχ. 24.) μὰ [88 
βατηθ Κίπσ αἴτουναγάβ ἰα14 ΒΟ] ἀροι {86 5βκιτῦ οὗ [Π6 Ῥγορο.Β ταϑῃί!6, 

Δα τοπὺ 10, [π6 Ἰαὐου ϑπαρὶογϑᾶ 10 α8 βυτηῦοῖο : “ ΤῊΘ Τιογὰ μδ[ἢ τοηῦ 
{πὸ Κίησδομη οὗ 15γ8θ] ἔγομαι {π68 {π18 ἀαγ." (1 ὅϑδπι. χυ. 27, 28.) [ἃ 

1 ὅο6 Κορβίθσ, Ρ. 358. 6έ ξδεᾳ6. 
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11|κ6 ταϑηποῦ, Αμαῃ ἀϊν! 465 «Γ Θγο θοϑγη 8 τηρηί]ο ᾿πῦο ὑθῃ ῬΊθοθβ, ἃ5. ἃ 
ΒΥΤΩΒΟ] οὗἁ {πὸ ἔθη ἐ0685. (1 Κτηρβχὶ. 29ζο.) ΤῊ ἀγίπο ἘΠ]ΊΒμα, οοτα- 
τηδηοᾷ «οΔ8Έ, ἢγβὺ ἰο βῃοοῦ δ ΔΙΤΟΥῪ οαὖ οὗἩ [ἢ 6 τγιπάονν, δηα {μ6π ἰο 
Βγαϊύα ὍΡοΩ ἐμ8 στουπά σι [6 Ὀαπα]6 οὗὁἨ ΔΥΌ β, 88 ἃ 5υτω}0] οἵ [18 
οομαποχῖπρ (μΠ6 Αββυτίδηβ. [Ιηβίθδα οὗ ἃ τϑαὶ, οαὐνγατα {πιηρ, {8Π6 
ΒΥΤΩΌΟΙΪ βοτηθύϊμηθβ οοπβἰ βία οἵ ἃ Ἠοἐ ]ο8 παγτϑῦνθ, [800]86, ΟΥ̓ΡΑΥΔΌ]Θ6, 
45 ἴῃ {86 οδ886 οἵ Ψοίμεαια (ἐπ, 1χ.), Ναίΐδδη (2 β'απι. χι!.}, δηά {πὸ 
σγοιηδη ΟΥἹἩ Τ κοι (2 ὅβατλ. χῖν.).} 

ΤῊ6 δαυ]δδὲ ἔγαοο οὐ ριΌρ μοί τψυϊίηρ 15. {πὰῦ οὗ 270865 (])6αί. 
χχχὶ. 24.), ψοῸ οοτηγαϊ θα ὕο ΤῸ18 οὐ ὈΟΟΪκ8, ποῦ ΟἸ]Υ ἴανν5, θαῦ ῥγο- 
Ῥβϑοῖθββ Τῇ ποχύ 18 ἃ ποίϊοβ. οἵ δαυλὶ, (δᾶ, ἀπά Ναΐμπαῃ μανϊηρ,. 
ΘΟΙΩΡΟΒΘαῖ {μ6 μιἰδίουυ οὗ Ἰθαν ἃ. ἢ θρίβιϊθ ἔγοτα ἘΠ1|78}} ϑέθθυ 18 
ἀραίῃ, 18 βαεϊᾶ Ὁγ ἐμ τυϊοι οὗ (ὑΒΤΟΠ101685 2 ἴο μανθ Θοσηθ ἰοὸ «΄ ΘΒόοσδπι. 
(2 Οἴγοη. χχὶ. 12.) Αἴἴνοῦ Μοββββ, πὸ υυιίθη ῬΓΟΡΏΘΟΙΘ8. Υθτηδῖῃ 
ΟΙἄον ἐμᾶπ 800 Β. Ο., ΒΘ η «ο6], Αἴηοβ, δῃα Ποβοα ρἰδοθα {Π6 1058 οἡ 
τοοοσᾷ. Νραυῖν 800 γϑᾶγβ μδᾶ οἰδρββ βίποθ [88 [οππαάδίοη οὗ 1ῃ6 
Ῥτορμϑί-βομοοἹβ ΕΥ̓͂ ϑδμπιαθῖ; γοῦ πούμιηρ' ΘΆΤΊΘΥ βαγνῖνοθ. Ηθη06 {ΠῸ 
ἐϊυΐπσ τσογὰ ταυϑῦ αν Ῥθθῃ ΟΒ]ΘΗ͂Υ ΘΙαρ] γα ον [μα΄ ρϑυϊοα οἵ {{π|6. 
Αἴοσ ἘΠη Δ ἀπ ἘΠΙβμω μοᾶ οαντῖθα ῥγορμθίϊο δοῦν" ὅο 105 Πρ ϑϑὺ 
το θα] ροϊηΐ, Βμονίηρ τ μαὺ 086 ΠΙνιηρ᾽ τ] ΙΒ υΥ οἵ Β0 ἢ ταθη Θου]α 
οἰἴδοί, δῃᾶ πβθα {Π6 ὑτοὸ Κιηράοτηβ γοῦθ νουρίαρ ἰονγαγβ ἀθοδν, 
τὺ τὔθῃ οὔθ 0165 Ὅγ Υ6 οχύθηβιν ον ΔΡΡ]16α, ΤὭϊΒ οουἹᾶὰ πού παγθ ἰαΐκθη 
ὈΪδοθ τιθμουῦύ δη τηρογίδηὐῦ ΓΘΆΒ0η, ΠΟΥΘΥ͂ΘΙ ΠΡ ΘΙ ΒΟΥ ὙὙ6 ΤΩΔΥῪ ΠΟΥ 
ΔΡΡΓΘ ΒΘ 10. ῬοΥΠαρ5. οὐ] ὑθϑοδῖπρ δα Ἰοβὺ βοταθ οἵ 1.8 ϑοδου 
ΤπτουρὮ οὐδβίοτα : αϑ {Π6 Θοτητηοη. β00ῃ ὈΘρΊη8. ἰο' 06 1688 αὐξβῃαβα 10. 
ΤῊΘ Ῥγθβθπί Ὀϑίπρ' ἈΠΡΓΟΒΡΟΓΟῸΒ δπα ο]οομπιυ, {π6 ργορμοίβ ορϑηθᾶ 
ὉΡ ἴο {86 Ῥίουβ οὗ [μ8 παίζοῃ ἃ βύοῦ οἵ οοῃβοίδίϊοη 1π [π6 βαΐατθ, 1 
{π86 οοπίοιηριδίΐοη οὗἩ σμῖοι {886 βρίτῦ ταῖριιὺ Ηπα το. (ὐοταϊηρ' 
δυθηΐβ ὙΥΘΥΘ ΤΟΥ τηομλ ΓΟ 8 ἴῃ ἐμ 6 1. ᾿ἰββαθ8, 8η6 ὑπουθοσα τϑαυϊγθα 
ἰο 6 οὨτοπίοϊοα ΤῊΘ Μαοββίδπϊο ἀρθ, 85 1ῦ αὐθὺ Ἀθάτου, ποραθα ρυθαίου 
ῬΙΓΟΙΑΪΠΘΠ66, 8Π4 ΘΟΥΥΘΒΡΟΒηρ' ὑτοαίτηθπί, ἴο ΚΘΘΡ 1Ὁ πιογ8 Βίβα ν 
Ὀείογθ {μ6 6γϑ οὗ {86 ρϑθορῖὶθ. Εσοπι ἀρουῦ 800 Β. Ο., {δ ϑίογθ, δηά 
οππατᾶβ, 6 πᾶ δὴ ππὶπίογγαρίοα βουῖθ8. οὐὗἨ τυιδίθη ῬγορΏΘΟΙΘ 8, Θ 0 ἢ 

Βανίηρ τϑίδιϊομ τηοῦθ ΟΥ᾽ 1688 ἰο {π6 ργβοθάϊησ ΥΥ̓ μοίπου {86 ῥτὸ- 
Ῥἢδίϊο βοῃοοΐβ σᾶγο τἶβο ἰο τυτιθῦθηι οὐδ 0168 ΠΟΥ͂ Ἰοβῦ, ὅγχζὸ ὁδῃηποῦ ἀββουΐ. 
Τί 15 υποογίαϊπ ΒΟΙΠΟΥ Βοπιθ Ῥγορθίϊο Ῥ8}1Π18 6 6. ΘΟΙΩρΡΟΒΘα ὈΥ͂ 

τηθι 18 οὗ το. Μοῦδ Ῥυόθ8016 18 1 {πα ἴῃ {π686. Βοῇοο]8 8Π}8]8, 
ὈΙΟρΥΡ 168, δπα Πἰβίουϊθβ γογθ τυ θη, ὙΓΠΙΟὮ ΒΕΓ θα ἃ8 τηδύθυ]8}8 [0 
[π6 Θομρ 1618 οὐ {πμ6 θοΟΚΒ σὲ βδιμπϑὶ δπα {86 αΊηρ5. 

Τι 18 δΘοπ]θοίατοά Ὀγ ΚΚοοβίοσ ὃ, {μαῦ [Π8 ργορμοβ σγοίθ δὖ ἢγβὺ βμογί, 
Ῥγορπδηῦ νγογαθ----[Πϑπλθβ, 85 1ῦ ὙΟΥΘ, ΤῸΓ οΥΆ] ἀἸΒοΟυγΒ68----οα [8 1οῖ8 
ὙΏΙΟΩ {Π6Υ ρΡυΐ ᾧρ ἰπ ρυῦ]106. ΟδΙ νη ἀπά ὕδτρζον, θηΐουίαιπιπρ 8 
βἰταῖ αν σίου, ἐμουρηῦ οὐ {π6 οοπίθηίβ οὐ {π|686 {8.068 88 ἃ 5Βου οὗ ρτο- 

᾿ργδηταθ ἰαβίθπθα ἰο {π6 ἄοοτβ οὗ [π6 ἰδπιρῖθ. δίβγθποθβ [0 (8068 
816 οαπᾷ ἴῃ [βαῖδῃ δηᾶ ΗΔ ΌΑΚΙΚαΪ ἢ {π6 ἔοσπλοσ Βανίηρ' ΜΥθ 8 δῖ σπῖ- 
βοδπὺ πᾶῖηθ, Μϑμθγ-8Π8141- Πα βῃ-θαΖ, οπ᾽ ἃ βιμοοίι ἰοὺ (158. ν111. 1.) 
{6 Ἰαϊίδαν. Βαγίησ Ῥ66π οοτητηθπάθα ἰο ὙΥϊδ8 ἃ υἱβίοη ἀπ τρδῖτθ 1 ρἰαῖπ 

Δ 366 ἸΚοββίου, Ρ. 361. δέ 86ᾳᾳ. ο 3 3ὅ'66 ὙΝἸΠοΥ8 ἘΘΑΙ σίου ας, γ0]. ἷ. Ῥ. δ18. Ρ ΡΟ 
8. Κορδβίου, ΡΡ. 2655 26θ. ᾿ ͵ 
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820 Ταϊγομοίϊοπ ἰο ἐδ Οἷά Ζεδέαπιοηϊ. 

ὍΡΟΩ {80 68, 'π ΟμΔγϑοίουβ 80 ἰᾶγρθ 88 ἴο μ6 τϑδᾶ αὖ ἃ ρίαποο Ὀγ {μό 
ΒΔΒΟΥ͂ ῬΆΒΒΘΓ. 
θη αὐάτοββοβ ἀο ἱγογθᾶ οὐ ΠῪ ὑγαγθ οοτητη 64 ἰο τυ πρ, Ῥ» 6 

ἅο ποῦ Βθρροβθ ἐμαῦ ἐΠ6 0 σσϑγα Π θγα}]ν 8 Πα ΘΧΔΟΙΪΥ ποίθα ἄοσῃ. ΤΒΘΥ 
Ὑ616 τουϊβοᾶ, θηϊατροᾶ, ἀπᾶ πρτονθα. ὅϑοιαβθ ψ 6 ττιίθη [μα΄ μα 

ποέ Ῥθ6π ῬΓΘΥΪΟΊΒΙΥ ΒρΡΟΙΚΘα ; Β08Β 88. {86 οὔβοΐββ οὗ .[06], Ναβτμη, 
ἀη4 ἩΡακακ. ΡτΟΌΔΟΪΥ ταοϑὺ οὗ ἘΣ Ζαίκι 6} ΒΒ ὑσϑθ Ῥγομλα!σαίθα 

ΤΏΘΓΘΙΥ ἴπ τι ΐπρ. ΤῊ οχίθηθα ἀθβογιρίϊομ. οὐὗὁἨ ἐμ6 ἰθῃρῖθ ἴῃ [6 

οομο αἀϊπρ' Ομαρίθγβ νγαβ ποῦ 46] νϑυθᾶ οσα]]γ. ϑοπιθίγωθβ [Π6Ὺ ὑπθια- 

βαῖνϑβ τηδᾶθ ἃ οο]δοίοῃ οὗ {μοῦ τυ 08, 88 ὅ͵1ὲ5 {μ6 οἄβ ὙΠ} 406] 

ἀπ ΗΔΡΑΚΚῸΚ ; ῬΓΟΌΔΡΙΥ ἴοο τῆ Ἡοβθα ἀπα ἘΣΖα τ161, ϑοπιθίμηθ8, 
Βονγονοσ, ροβίθυ!γ οοΠ]Θοἰοα {πρὶν οὐδ 168, Ἡ ΒΙοῃ μδα Ῥ6 θη Ἰϑῖν ἴῃ ̓ βθρὰ- 
ταῖθ ρατίβυ Α ργορμϑίΐζο θοΟΪΚ οὐ οο]]θοίϊοπ οὗὁἨ οὐϑοὶββ ὑγὰβ ἑθυτηθα ἃ 

δοοῖ 9.) “ψεβουαῖι, Τὴ" ἼΡ. (1858. χχχῖν. 16.) «Γθγθιαῖδῃ ἀϊοίαίοα δ15 

Ῥτορῃβοῖθβ ἰο Βαγιοῖῦ, ψμὸ ψτούθ {πθῖὶ ἀοσῃ ἴπ ἃ 1τῸ}}; δῃα σῃθῃ 
ϑ Βοϊακίτη οτἀοτθᾶ Ὁ ἰο 6 Ὀυτπί, μ6 ἀϊοίαίοα {πϑῖὰ δηθν. (6 Γ. 
χχχυἹ.) ὙΆΘη {ποῖνγ οοηίοηΐβ ὑγ6Γ6 ταυβίθυϊοιβ ἂὖ 086 ἴλτηθ, {Π6Ὺ 
Ὑ616 ΟΥ̓Δοτοα το 6 5616 ἃρ. (θη. χῖ]. 4.) 

Οἱ ἐδπδ τούτη ἔτοσα {πμ6 ΒΘΌΥ]ΟΠΙΒΏ ΟΔΡΟνΠΥ {μοῦ γ88 δὴ δὶ βίιπρ, 
1: τογαύατα οὗ θαυ ]ου ρτορῃϑίβ, ΒΙΟΝ νγὰ8 τοδα δπα ἀρρϑαὶϑα ἰοβ. Τὸ 10 
ΠΘῪ ΟΥ̓ΔΟ[68 γΓ6 16 Δρροπαοᾶ, (158. Χ]1Π]. 12. 18,) Νον ἴοο {86 οοἸ]Θοάοη 
οὗ [6 ργορμοίβ νγὰβ ρυδάθδ!Υ οοπιρΙοἰοά. Τὸ {μ86 ῬθῸΚ οὗ {δ6 
{8γ66 ρυϑαίθυ ρσορμϑίβ {π6 ὈΟΟΚ οὐ [88 ὕνγο! ν8 Τα ΠΟΥ ΟΠ 68 78:8 ΔΠΠΘΧΘΩ͂, 
ΔΙΥΔΗΡΘα ΒΥτ ΠΟ Π10 811, 88 88 Ῥ66η. ΒΌΡρΡρΟΒΘα, ἴῃ ἔουν {1ΠΠ]06168, ΥἹΖ. 
Ἡοβοδ, 6706], Ατποβ;; Οδαάϊαμ, Φομδῃ, Μίοδμ; Νάμαμι, ἨΔΡΆΚΚΚ, 

Ζορβδηΐαι ; Ηαρραΐ, Ζροοδατίαι, ΜΑΙ δΟΙ,. 
ἴῃ σοραγᾷ ἰο ἐδθ γ0γπὶ οἵ Ῥγορβθοῖββ, 10 νγχὰβ ἀϑτια] ἔου [Π686 1ηβριγθᾶ 

τὴθη (ὸ {Ππδ8ίγαΐο (Πῃ6 Ββαδήθοῦ βοπχθνμαῦ ΘΟρΙΟσΒΙΥ ; βθρηπηρ 1 
σΘΏΒΌ16, 8Πα οοποϊυϊηρ 1 μορο8 οὗὨ Ὀούξοσ, ἡ. 6. Μρββίδῃϊο {ϊτηθ8. 
Βοχαθίϊπαθβ {πΠ6 δα γϑββ ἰοοῖς {Π8 βῆδρε οὗ ἃ ργδυύοσ. ([88. χχυ.) ϑοιηθ- 
{ἰπιθ8 1 τπαβ ἃ ᾿γυῖοαὶ οὔβ. (188. χχῖχ) Βαῦ {{|86 ἃΓ6 ΘΧΘθρ( 08 ἴὸ 
1Π6 σΘΠΘΙᾺ] τὰ]6. Α ΡῬΙΓΌΡΘΟΙ δἀάγθββ ἴο {Π86 ΠΘΆΓΟΥΒ νγ88 Π 6 ΟΥΑΙ ΠΑΡ 
τηθί οί, Ιβθαθα Τρ ϑΌΥ ἴπ ΘΒ 8 ΠΆΤΩΔΘ, ΤΆΓΘΙΥ ἴῃ {88 ῬγΟΡο᾿ Β 
ΟΥ̓, Βοιηθίϊμλθβ πῃ θοία ἐοσοίμογ. (158. 1. 2, 3.) ΤῊ6 ῥσίποῖραὶ πιϑάϊα 
{πτουρῇ Μ ΒΙΟᾺ {6 ρτορμθίίο τηδίθυιαϊβ σου Θοτητηπηϊοαίθα ἅγθ {88 
γιαδλαῖ, ἀἄγεαηιδ, υ͵ἱδίοηδ, δα οψηιδοίϊοαί αοέζοτι8. 

1. Βγ {8 γβϑῦ χα τηθϑῃ ΘΥΘΕῪ Κἰμα οὗἁὨ ΔΠΠΘρΌΥΥ, Ρρὰγ8 οὐ τηϊχϑᾶ, 
ΒΌΘὮ 88 (0168, ἃροϊοριαθβ, ραυϑὈ]68, ρϑυβοιι οδίιοΠΒ: Θσϑηλρ68 οὗὁ ψΠ]Οἢ 
ΔΙῸ Β66ῃ ἴπ ΕἰΖαῖκ, χυἹ]., θα. ν., Ζθοῃ. χὶ., Εζβεκ, χχῖ., Ηόοβθα. 1]. 
ΤῊϊΒ πιαδμαΐ ΟΥ̓ ΔΙ]ΠΕρΡΌΓΙΟΔΙ ἀΓ 88. 18 ΒΙΠΊΡΙΘΥ 8 Πα ΤΌΘ δίαιτα! 1 {Π8 
ΟΙάον ργορμοίβ; ἰπ {88 Ἰαΐα ὁμ68 τηογα οὔβοῦχα δηᾶ [γ- οἰ Π6α, 88 ἴῃ 
ἘΣ ΖΘ ΚΙ6]." 

2, Ῥτγϑϑμβ ἤγβῦ Ἀρρϑᾶγ 88 ργορμϑέϊο οοβίπχηθ ἴῃ ἐπ ροβύτ-θχ:]6 {Ππ168. 
ΤῊὰΒ ΤΔΠ16] παυταΐθϑ ἃ ἄἀσϑαπι (υ11. 2, 8.). ' 

8, ὙΙΒΙΟΠΒ ὝΟΓΘ ΘΟΙΉΤΛΟΗΪΥ πδοα ὃν ἰμ6 Ῥτορμοίβ, βοῦο {Π6 τηδύνου 
788 ΒΌΟΝ 45 ἰαπριαρα σου] ποῦ ἀθβοῦῖρθ ἴῃ ῬΓΌΡΟΓ ψογᾶβ, ΑπιοΒ 
γγαβ {μ6 ἢγβὺ 80 βΒ807 ἔαΐατα {πίπρβ οἵ θαυ, ἀθρθπάϊμρ' οα Ἀθαν ΠΪΥ 
οΆ 1868, ἴῃ ν᾽ βίοῃ, ἴἢ ΒΌΘΝ ἃ ΤΔΠΠΘΙ 88 ἐμαὺ ὡελουαῖ ἀΐηιδο!} 18 βϑια (0 

1 566 Κοεβίοτ, Ρ. 271. “ 
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μᾶνο βῃογψη {πο ἰο ἶ. [1538188 [88 ὈῬαῦὺ ομθ υἱβίοιι, δηῃᾷ {παΐ οοῃ- 
προίρα νυ τι Ηἷβ οα]1πρ' 10 {86 Ῥγορμθίϊο οἱῆοθ; στ Β16 Ηοβθα, Νδῆσμ, 
δηα Ζορμδηΐαῃ μαγθ πομ6. πὴ ΥῸ ΟΟΘΌΓ ἴῃ ΘΓ ΘΔ} (1. 11. Δηα χχὶῖν.). 
ἘΣΖΟΙΚ16] Π88 Τηϑ ΠΥ ν᾽ βίο 8, ἀθβουιρῦνα οὗ {86 ΑἸ γι ΤΑ] ΒΕ δπα {86 
ὁοῦγβα οὗ ἀϊνίπο ρτονιάθποθ ἴῃ {π86 ἔαἴατο. ὙΒοβα τὴ Ζθομδυιαῇ ἀπᾶ 
Τδηΐθ] ἀγα ποτα {πὸ ἀγϑαπιβ, δηα θθα. [Π6 βίδιρ οἵ γι Ποιά! ν. 

Α αυοδίζοη μ88 Ὀ6 6 ΡτΌροβθα γϑβρθοίϊμρ [86 οὐγοοίίυϊέψ ΟΥ̓ 8ιιὖ766- 
ἐἰυϊίν οἵ ἴμεββ νἱβίοῃβι [Ἃἡ οἴμοι πψογᾶβ, 10ὺ 8 Ῥ6ΘῺ Ἰπαυγθα Ἡ ΒΘΙΠΘΥ 
ΤΠ6Υ “6 Γ6 411 οαὐνγαγαϊν τϑὰὶ ἃπα ὑγπι6, οὐὁἨ νι μϑθίμου ΘΓ τϑ]ν 8πα 
ἰσαῖῃ ΤΟΥ. ΟἿΪΥῪ ἱπίοσπδὶ. 6 ]αὐθυ, [Ὁ νϑυου 8 ΤΘΆΒΟΠ 8, ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο 
158 {86 οογγθοῦ νίθνν. Ππηᾶροβ οἵ {πῖηρθ βαροσβαμαδθ δηα βρὶ γάτα] 
ὙγΟΥ6 ργθδθηΐβα ἰο {88 ταϊπαβ οἵ [86 ρσορηθίβ, γᾷο Ὀϑονρα ἐμαῦ ὙΠῸ Ὺ 
616 5. ] ον οἱυ γϑαΐ ἀμ ργ6δοηέξ, ἴῃ Βοῖμθ οᾶ888. [π οὐμοὺ ὁα568 βιοι 
[πη 068 76 16 ποίπίηρ θαῦ σοποθρίϊομβ ἴο ἡ ΒΙΟἢ {π6 Ῥγορμθίβ σᾷνϑ {818 
Βυταῦο 110 ἄτθϑθ, ΤᾺὰΒ 086 νἱβίοῃ ραϊπ θα Ὀγ [βῖδῃ οὗ ἃ 1ἴνϑ οοδὰὶ] Ὀθὶῃρ' 
Ἰα14 ἀροι Βἷ8 ταοαῃ, Δ ηα 80 ἰακίηο ΔΥΤΑΥ͂ Π1Β 51}, 15. ΒΠΩΡΙΥ δ ρ] γα 
Ὀγ {π6 ργορβμεύ δ ἃ ὙὙ8Ὺ οὗ ἰθϑομῖπο' {πΠ6 ΠπΘΟΘβϑ τυ οὗἨ ρυσν ο {86 
Δι θαβϑαῦοῦ οὗ αοά. Ηδ οουἹᾶά ποὺ β6] αν {πμαὺ {Π15 γγαὰβ δὴ δοίυδ] 
ἀηα τὰ] {πῖπρ. ΝῸΡ ὅἋὉ σχ βρροβα {παὺ ᾿τπηαρθβ οὗ ἃ ἴἴνθ 608] δπάᾶ 
αἰἴαΥ ποτ βοὺ Ὀθίοτα 18 ᾿ηνασα οΥ6 1 ἃ ππῖαπα ρἱούασο, [ἢ 
ΤΊΒΠΠ6 ΓΙ, «Γ Θσθιηϊδῃ βθοίηρ {π6 τοὰ οὗ αἰπηοπα-ἴτθ δπα βϑϑίμὶπρ-ρού, 
15 ΤΊΘΤΘΙΥ {Π6 ΒΥΒΊθΟ0]10 ἀγ688 οἵ δὴ 1468. Ηρτο {π6 Ἰπιδστπδίοῃ οὗ [Π8 
Ἰπδρίτοα ργορμοὺ Ῥοαϊθα ἔουί ἃ νἱβίομ, ἴῃ Ἤγάϑυ ἴο ραῦ ἔογναγα ἴῃ 8 
ΡΑΙρΘΌ]6 ἸΙρας ἐμπ6 οοποδρίϊοηβ βαρραοβίθα ὑο 18 ταῖϊπά. Υο ἀο πού 
Ῥ6 ον, τι ταϑην, ὑπ Βα οἢ γΊΒΊ0 8 ἡγ6Γ6 τηϑθ [0 ἐπ 6 Ῥγόρῇθίβ ἴῃ 8 
ἰγᾶπο 8 ΟἹ Θοβίϑθυ. Ῥϑυμδρ8 ὑπ 6 1} τηοοά οὗ ᾿Ἰηβριταύϊοῃ γγχὰϑ [μ6 ΒΙΘΊΘΥ 
ἀπ {ποτ βρίσιξ τόσα οχοιίθα: Ὀυὺ γΠθη {μ086 τπογαθηΐβ ΘΥΘ ῥδβῦ», 
δηἃ ἴῃ οοοἱ γτοῆθοϊίοη {π6 Ὺ Ῥθρδῃ ἰο ἀθβουῦῖρα [88 ΥἹΒΊΟη ἸῺ ΨΥ ΙΠρ,, 
[Π6Υ τησβὺ μανθ Ῥ66ῃ ΘοΟμβοῖουβ ΟὗἨ ποίβίπρ' τοῦθ ὑπδῃ ἃ παθηΐα] Ῥμδη- 
ταβτααροτῖα. ΤΉΘΥ οουἹά ποὺ μάν βθὸπ (ἀοα Βἰτηβϑίξ, Ὁ 6 18 
Ἰην 5116 ; ποῖίμου σου] ΠΥ μᾶνο δοϊουοά μα ΤΠ Ὺ Βα Βῖτα: (Π6Ὺ 
ΤΩΘΥΘΙΥ ΒΕ 18 ΘΏρΡ6], ὦ, 6. ΒΒ ΤΟΡΓοβθηίαῦνθ, ἈΠΓΌΔ] ἃπα βῃδάονΥ. 
Ἡδᾶ ΠΟΥ βθθὰ Ὑμδὺ γἃ8 Τ68] δηα δοίιδὶ, ὑπ σου μᾶγο ἀθριοίοά 
10 οαὐνγατα!ν 88. ἃ Βθῃβαοιβ ΟὈ)θοῦ, τ Βῖ 08 σσου]ἃ αν ῬΘθη ΘΟΠ ΓΑΥΎῪ 
ἰο ἰμ8 οοπηηδπᾷ ἰπ {μ6 ἀθοοίοριια (Εχοά. χχ. 4.}} Βυΐ ν8 58}4}} 
41π468 ἴο ἐΠ18 ροϊῃῦ ἀρ811. 

Ατποπρ; {86 ρου] αυ 168. οἵ Ῥγορῃθίο δηπουποθιηθηῦ 8.6. βδγ7ι- 
δοϊϊοαϊ ἀσίέοης νι Ὠϊο ἢ 6Π6 ργορμθίβ ἀγα βαϊ4 ἴο πων ρευίουιηθα ΤῈΘ 
ααδδίίζοπ. μᾶ8 βθθῃ ἀΠἴδγθη γ δηβυογθα, τ μϑίπου ὑπο  σγοσο ἀσέμαΐ 
Δηᾶ λίδέογίοαϊ; ΟΥ̓́ ΤΑΘΥΘΙΥ ἐπίογηπαῖ, οΘοπῆπρα 0 {88 ταϊπβ οὗἉ {86 
Ῥτορμοίβ {μϑιηβοῖνο ΤῊ Ἰαὐίθυ ορὶ πίου 18. {π6 οογγθοῦ 0Π6, ἔῸΓ 
ὙΔΙΙΟΙΒ ΓΘΆΒΟΠΒ. ᾿ 

1. βοπιθ οὐ ἐβϑῖῃ γογ8 ᾿πηροββὶθ]6. Τα ΕἸΖΟ ΚΙ 6] νγᾶ8 οοπητπαπάϑα 

το 116 οπ Ηἰβ 16 β46 390 ἅαγϑβ, δπᾷ 40 ἄδγβ οἱ {π6 τῖρϑύ 8:46, Ηθ 
χτουϑῦ ποὺ ἑατη, ἔγοτα {88 οπ6 ἰο {86 οἴμου. «ϑγθιαίδῃ νγαϑ ογάθγθα ἴο 

6 Κ6 ἃ τγίπθ-οιρ, ἀπά βοπᾷ 1 ο 41} {Π86 παίϊομβ ἴο ἀτῖηκ οὗ ἢ, Δο- 

ΘΟΥΔΙΡΊΥ μ6 ἰοοῖς ἴὉ ἰο {μ6 Κίῃρβ οὗ Ἐργρύ, Ατδθῖα, Ῥοσβῖα, Μαᾶϊα, 

ὅτε. ὅτα., ““απὰ αἴϊ ἐϊι6 ἀἴηφε 4} {16 πονέϊι Κα απ ποατ.᾽" (9 6γ. Χχν. 1ὅ. 

1 ΟοΡ. Κοοβίοσ, ΡΡ. 274, 375. 
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ὅ0.)δ. ἘΠΖΘ 16] νγὰβ δουαπιδπ θα ἰο ἰακ6 {86 ΤῸ]] οὗ ἃ ῬΟΟΙ ἀπά δῦ 1, 
(ἔ ζοι. 1. 9., ἅ1. 2, 8.) β 

9, Οἴδοιβ οοπίαϊη τι μαῦ 16 ἀπνγοσίῃν οὗ ον, οὐ ἱποοπβιβίθηξ ψ τ 
ἀροθποῦ πᾶ ρτορτϊθγ. ΤΉΘΥ τουβῦ ὑμϑγθίογα Ὀ6 σϑραγάθα ἃ8. [86 
ΤΊΘΥ6 ἀγοββ οὐ οοβύπμηθ οὗ ργόρῆθου. Τδυβ Ηοβθὰ νγ88 ΘΟ θα 0 
ἰΆ κα ἃ Μ 18 οὗὁ Ἡ ΒΟΥΘαΟμ,Β ; δηα ΔοΟοΟΤαΙΠρΊῚν μ6 ἰοοῖκ (ομαθι,, ΟΥ̓ Βοτα 
Π6 μδᾶ βϑνϑσδὶ δ] ἄάγθη, (ομδρ. 1.).. ΤΟ οδ]ϑοῦ οὐ {118 νγὰβ ἴο ἀδρϊοῦ 
ἴμα ἸΔο]αίγουβ ἀϊβροβιἴοπ οὗ {πΠ6 παϊζοῃ, 1 [818 σγοσθ ἃ τὰ] ἔδού, θη 

γγὰ8β Δ] ΟΥῪ οομηπιδηαοα οὐ (ἀοά ἔογ (86 ραγροβα οἵ ϑῃξογοίηρ {86 

σα {παῦ ἴβγαθὶ τὰ Ψ1081688 ἰο ϑμόσαῃ. Ἡδηρβίθηθροιρ μ88 ψ}6}} 
ββονψῃ (μαὐ {μ6 δοίϊοι νγὰβ ποῦ Ὠϊβίουιοδὶ, θα} γλΘυ ΘΙ βυυαρο οὶ δπὰ 
τηϑηία]. ΕἸΖΘΟΚΙΘ] νγὰβ οοπιηδηᾶοα ἰο ῬΔΪΚκ6 τ ἢ ταδη ΒΒ ἀπηρ {μ6 Ὀτοδᾶ 
Βο αἷἱϑ ψ 8116 ᾿γίηρ οπ 18 5146 ἔῸΥ ἃ Ἰοηρ' {1π186. 

8. πῃ βοπιθ {86 τηθὰμβ ὈΘῈΓ ΠΟ ῬΙΌΡΘΙ τοἰδίϊοη ἰο {μ6 οῃμᾶ. Τὴθ 
ἔνο ἄο ποὺ οουτθβροημᾶ. ΤᾺὰΒ «΄ ογθιιῖα πγὰ5 αἰγθοίθα ἰο ραΐ ἃ ᾿Ιη6ῃ 
σἰτᾶ]α οα ἰδ Ἰοῖπ8, ἰο ρῸ ἴο {πμ86 Ἐαργαΐθθ, δπα 1486 {Π8 ρσΊτα!]θ {Π6 716 
ἴῃ ἃ Βο]6 οὐ {π6 τόοῖ. Ἀσδδογά!ηρὶν μ6 ἄο68 80, τοῦ 8 ἔγομῃ {Π6 Ἰοπρ' 
ἸοΌγΠΘΥ, δηᾶ ΔΕΟΥ την ἀΔΥ8 18 ογάογθα ἰο ἰα Κα {Π6 ρὶγα]8 ἔγτοπι 108 
Ὀίαθο. Βαῦ ὅπ8 σίγα] γὰβ ἐσαπᾶ ἴο Ὀ6 σοοᾶ ἴθ᾽ ποίβιπρ. (61. ΧΙ, 
1---10.) Τῆῖθ γγὰβ ἄομδ ἰο ργθῆρστιο [Π6 Ῥβορὶθ᾽β ἀθϑίγαοίίομ, 10 15 
τηογα Ποοηῃ. «6γουαῖδἢ νγαβ 8180 ογαἀβυθα το βθμα Ῥοπάβ ἃπα γόίκθθ ἴο 
411 {π6 ποὶρῃθουτίηρ ΚῖπρΒ, ἰο Βμὸν {πον βαδ]αραίϊομ. (Χχνυ!. 1. ὅο.) 
ἘΣ ΖοΚῖ 6] νγαβ ἀἰϊγοοίθα ἰο ἰαῖκα ἃ βῃδγρ Καῖ δῃα οαὖ οὔ {6 ΠδΤ ὍΡΟΙ 
Ηἷβ μοδᾶ, ἐμθη αἀἰϊνιἄθ 1 πο γα ρᾶγῖβ ἃπα αδβίσου (ἤθη ὈΥ ἢΓΘ, 
ΒΥΟΙΑ͂, δηᾶ ἀἰβρδυβίοι, Ῥγθβουνιηρ μαῦ ἃ ἔθ αὶτβ ὅο ϊπα 1ῃ Β1Β 
Βἰειγίβ, ὅσο. (υ.) 

4. βοῖηθ 8Γ6 ΘΧΡ ΒΒ τορι βθηΐθα ἃ8 ψΊΒΊ00). ΟΥ' ᾿πύου δ] ῬΠΘΠΟΙΏΘΠδ. 
ΤῊ ἴῃ τοϊαοι ἴῃ ΕὐΖαῖκ, γ]111.----χῖ, [86 Ῥυόρμοῦ βαῦ8 ὑμαῦ 6 νγᾶβ 
ἐγαμβροτγίθα ἴῃ ΒρὶτἹῦ, ““ Υ 6 τησϑὺ τοπλθια 61,7 ΒΑΥ8Β ὁ“) οἢη ΟΙΆΙΤΉ, “ ὑμαῦ 
{86 ρῥυορμϑίϊοδὶ βοθπθ οὐ βίασαε Ὁροπ ΜΆΘΟΙ. 411 ΔρΡΑΓΙ[]0Ὲ8 Ὑγ6 16 τηδάθ 
ἰο [π6 ργορμοϑὺ, νγαὰβ Ηἰ8 τηδρι παθοι : 8πα τη {μ6γ6 411 ὑμοβ8θ {81ηρ8 
σοῦ (οὐ ψουϊᾷ μανγα τϑνθαϊθα ἀπίο μῖπὶ 616 δοίθα ΟΥ̓ΕΥ βυτ- 
ῬΟ]ΙΟΔΠγ, ἃ5. ἴῃ 8. τϑβαθ6, ἴῃ ΜὙΠΙΟΝ ΟἴνοΥβ ῬΘΥΒΟΩΒ ἃ΄6 Ὀτουρύ 1η, 
διαοηρβῦ ΠΟΙ (86 ργορμθὺ Εἰπηβθ!  θθαγ8 ἃ ραγῦ : δῃᾷὰ ὑμουθίοσθ ἢθ, 
Δοοογάϊπρ' ἰο {Π8 οχίρϑμου οὐἨ {818 ἀτγαιηδίϊοαὶ ἀρραγαῖιιβ, πησϑύ, ἃ8 ὙΠπ6 
οἴ Υ δοίουβ, ρουξοσια 8158 ραγί, βογηθθθγχθβ ὈΥ͂ Βρθακίῃρ' δηά τϑοϊηρ; 
τπΐηρθ ἄοπα, ρσοροπῃάϊηρ' ααθβίζομβ, βοπιθίϊμηββ ὈΥ δούϊπρ' ὑπαῦ ρατῦ 
Ὑ ΒΙΟἢ ἴῃ {86 ἀγαπᾶ ἢ6 τγ85 δρροϊηίδα ἴο δοὺ ὈΥ͂ Βοθ οὔδμϑιβ: 8πὰ 80, 
ποῦ οπἷν ὈῪ βρβακίηρ, θαῦ ὈΥ ροβίυγοβ δῃηα δοίϊοηϑ, οουηθ 1ῃ, ἴῃ ἢ]18 
ἄπθ ρΐδοθ, διλοηρ {86 ταβῦ; δ8 1Ὁ 15 1Ππ ΟἿ ΟΥΙΠΔΙΎ ἀΥθδμιβ, ἴο 1186 
Μαϊτηομ68᾽ οχργθδβίοι οὗ τ, αἀπά {μϑυθίοσα 1ὖῦ 185 πὸ οπᾶθυ ἴο ΠᾺΡ 
οὐ {ποβα ὑπηρθ ἄοπο Ὑ8ιοἢ ᾿πάθρα να πὸ  ἰβίου!οαὶ Οὐ τθὰ] γϑυν ; 
[Π6 Β00ρ6 οὗ 41]1] Ραΐῃρ' ἰο Τϑργϑβθπῦ βοτῃθίβιηρ' ΒΙΓΟΠΡῚΥ ἴο {86 Ῥγορ μοί 
ππάοτναίδπαϊηρ,, δηα ΒΟ ΠΟΙ ΘΠΌΪΥ ἴο Ἰπίοτμ 10 τη {Π86 βαρβίδποθ οἵὗἨ {ῃ088 
ἐμῖπρβ ἴῃ Μ ΒΙΟΒ ἢ6 γ88 ἴο ᾿πβύγαοῦ (μα Ῥ6ορ]6 ἴο βοὴ ἢ8 γγὰβ βϑῃηΐ. 
Απᾷ β8ο βοιηθίτηθβ 6 Πᾶγ6 ΟὨΪΥ {Π6 1η61ΠΠ010]6 τηδύίοσ οὗ Ῥγορῇθοῖθβ 
ἀβΙγογοᾶ ἰο ὰ5 πακρᾶϊν, τιϊμουῦ [86 ᾿πη σΊ ΠΑΤῪ ΟΟΥΘΠΊΟΠἾ 68. ΟΥ̓ 5016π|- 
εἶδ68. Απᾶ 48 (818 πούίοῃ οὗἉ [μοβ6 δοίϊοηβ οὗ ἐμ6 ρυορμοίβ ὑ{πᾶὖ 806 1η- 
ἑοσοανϑᾶ τῖτα {μοῖτ ργορ θο168 15 τηοϑὺ ρθηυῖηθ δηα ἈρΡΎΘΘΔΡ]6 ἰο {0 
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σθΠ ΘᾺ] πδίστα οὐὗἨ Ῥγορθου, 80 γ71 588]] ἔὈΤΊΠΟΥ οθᾶν δα οοπῆστα ἴὐ 
1 ΒοΙῺ6 Ῥϑυ  Ό]4γ78.} ΤῊΘ ΒδῖῺ6 ὙἹΘΥ 15 σίγθῃ ὈΥ Μαϑιγηοπίαδβ. 

ὅ. ϑοῖὰθ ψγ616 ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἰβίογιοαὶ οί, Α1] βυο 88 8.6 πο ἴτη- 
ῬΟΒΒΙΌ]6, ΟΥἩ πῃβαϊα 016 ἃ8 Τλθ8 8 (0 ὑΠ6 πα Ῥχγοροβθα, οὐ ππυγοσίμυ οὗ 
{μ6 Τοιίγ, οὐ ἱποοῃβιβίοπῦ τ ἀθοογιηλ, ΟἹΓὁἨ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ το]αίθα 88 
ἐπέογπαϊ τιοὺ οαίογηαῖ ἰλοίῖβ, ΤΩΔῪ 06 Οἰαββθα ἃπιοηρ' {π6 σόαϊίγ ἀοῃΒθ. 
ΤΉυΒ ᾿ϑαϊδῃ σῖνοβ βιρηϊηοδηῦ Πδτη65 0 ἢ15 ΘΒ] στ θη (νυ. γ111.). «6Γ6- 
ΤΑΪΔ} 15 οΥἀογθα. ποῦ ἰο ΤΩΔΥΤῪ δηα μβεσοὺ ομη]άγοῃ (χυϊ. 1. ἄσ.). 
ἘΣ ΖΟΚΙΟΙ 15 σομηιηδηθα ποὺ ἰο τοῦ (Ὁ {86 ἀθαίῃ οὐ [ιἷὶβ ψ 6 
(χχῖν. 16.).», Ζεοματγίαϊιι ἰβ ογάθσβα ἰὸ ἰβκθ βῖϊνοσ δπα ροἹᾶ διὰ τηδκθ 
ἃι ἀο]6 οὔόσνχη ἴοσ {π6 Πρ ῥυϊοϑὺ (νυνὶ. 11.) 

γθιλῖθ ἢ δηα ἘΣΖΘΚΙ6] τα ταοϑῦ 86 οὗ βυταθο]8. ΤΟΥ Ῥεϊοηροά 
ἴο {86 ὈΓΙΘΒΕΥ Π1πὸ; πα 88 [88 «} 6 15}. ΤΟΥ Βἢ]Ρ τγὰ8 ἀἰβ πρ  ]ΒΗῃ64 ὈΥ 
118 Βγιαθο θοαὶ τἱΐθβ, [μ6 Υ παὐατα Πῦ ΘΙ ΡΙοΥ  α ΒΥ} 0]8 τηοσο ἔγθα θη] 
ἰμδηῃ οὐ 6. ῥσορ ιθίβ. 

ΤΉΘΓΘ 616 ΤΊΔΗΥ͂ [8186 88 ν76]}} 85 ἔτ16 ῬτΌρμοίβ. ΤΉθβθ Ῥχοτχηϊβϑα 
Ῥγοβρουιν σιβουῦ τορϑηΐδηοθ, πα ργθϑοῃμθα ρθᾶθθ πιμουΐ ᾿ποὺ]- 
οαὐηρ Ρασγ. ΑΑ8 186 ἔλἰβα ρυόρῃθίβ αἱἃ τῃποῖ τη]βοῃϊοῦ διηοηρ' 
{86 «}Θυυῖβῃ ρθορ]θ, ᾿ἰϑϑάϊπρο ὑμθῖὰ αὐσαὺ ἔγοση (ἀοα δηά οοππῃίθγδοίιηρ 
188 βίαν ᾿πῆἥπρησθ οὐ {86 ἰγὰθ, 10 γγὰβ ᾿πηρογίδηῦ {μα [ῃ6 [5- 
ΤΆ] 1685 ΒΒου]α ἀἰβιηραϊβῃ {86 ὁπ ἴγομη 86 οἵου. Τα οὔἰΐοσῖα οὗ 
ΘΘμαΪη6. ῬΥΟΡΉΘΟΥ ἅτ 1814 ἀονῃ ἴῃ 86 Μοβδϊο αν ; δηᾶ 81} {π6 ρῥτο- 
Ῥἤθίβ ἀρρθὰὶ ἰο ἐβοαὰ. (θϑαΐ. ΧΙ]. 1---ὅ., χυι, 20---22,.,)ὺ Υ̓Βαΐ δῖ 
{μον 

1. ΤὭῊΘΒ τηοϑῦ αϑ08] {διηρσ σοπηθοίθα πὰ ἢ {π6 τηδηϊοδίδιοι οὗ ἃ 
Ῥτορηθῦ ψγ88 ἃ δίφῃ οὐ τοοηαϑν (ΤΣ οὐ ΠΕ), 88. βχργβββθα ἴῃ Πδαΐ, 
ΧΙ. 1. ΤῊ θη ΜΟβ68Β νγᾶβ αἰ νι π ον ο81664, ἐξ 6 μον δ ἢ ῬΓουμλΒθα Π]η 
8. ἐολθγι ΟΥ̓δίσπ πα 6 ᾿χὰβ βοηύ οἵ (οα, νἱζ. {86 οοἰθογαίϊοη οἵ ἃ 
ἔδϑλνα] οα Μοππὶ 5᾽ηδὶ]. (Εχοα. 1ϊ. 12.) ΑἸ δου ναγβ 18 βία νγὰϑ 
ομδηροα 1ηἴο ἃ βουρϑῃῦ; δπα ἢ18 παπᾶ μανίηρ θθθη βυαάρηΐν αἰδοίθά 
ὙΠ ἸΘΡΥΟΒῪ τγἃ8 ἃ5. βυσαάθηϊν μθαϊθά. (αἰάθοῃ γϑαμοϑίθα οἵ αοᾶ ἃ 
ΒΙσῺ {πᾶὖ ἢ6 γγχὰ5 βθῃύ (0 βᾶνθ [5786] ἔγοτῃ ὑπ βαμᾶ οἵ τῃ6 Μιαϊδηϊ68. 
(συά. νἱ. 17.) ΑΑἕ βρη γγὰβ δῃηποιποβα ο ΕΠῚ γοϊαἰϊηρ' (86 ἀθβίγαοίίοπ 
οὗ [μῖ8. ἤουβθ, γἱΖ. {π΄ 815 ὕνχο Β0η8 Βῃου !α 416 ἴπ ομο ἄδγ. (1 ϑδιῃ. 
1. 27.) ᾿βαῖδῃ οἴδυβ ΑἢδΖ ἃ βῖρῃ: διὰ ψθθη {86 Κίηρ σου] πού 
ὁἤοοβα οη6, {Π6 ρῥχορμοὺ Βιγα86}} σῖνϑβ 1ὖ, π6 Ὀλσ οἵἉ Ἰτητηδηπθ]. [1 
{μ686 δηα οἴου Ἰηβύθησθβ ἃ ΒΙΡῚῊ ΒΙΡΉΠΠ6Β Βοηθ ῬδΙρ8 0186 πᾶ ἴτὰ- 
ῬΓΘβδῖνα (οΚοη, ὙγΒ1Οἢ οἰαίταβ ο 6 αἴγῖπθ, ἃπα 80 δὐξθδίβ {Π6 Ῥθύβοῃ 
ὙὙἘῈ0 αὐΐογδ ΟΥὁἩ ἄοθ85 10... ΤὨῊΘ {πιηρ' ΒΙΟΒ οοηβί αϊοβ 88 τηϑυὶς τπχυβὺ Ὀ6 
τοίδγγθα ἰο (ἀοᾶ 1πἰογροβίηρ' ἴῃ {πΠ6 αἴαιτβ οὔ ᾿πά τινι π8.}5, ἐπα ὑπο γ δηα 
ΟἾΠΘΥΒ ΤΩΔΥῪ δ6 ἀϑϑαγοα ἰμαὺ ἃ αἰνιπθ τηϊββδίοθ Ὀθίοηρθ ἰο βαοῇ ἴῃ- 
αϊνιά 418. ὉΠ6 βιρηιῆσοαποθ οὐὗὁἨ {μθ86 ΠΊΓῚΣΣ τηδὺ σϑίου το {π6 Ταΐαγα, 
ΟΥ Το {86 ραϑύ δῃὰ ργθβοηί, Τμ6 ὕγγο ἡγΟΥβ πβιθ! ν ὑπδηβίαἰθα δἰ9η 
διπα τὐοπαογ,, 6 η ἰουπα ἰοροίμον (ἰδὲ, οἰσπ, δθᾶ ΠΕ, τοοπ 07), ἃγ6 
ἀἸβειπρυϊβιῃοα τη Ποαΐῦ, χῖ!. 2. ΤΠ Ἰαύίου 18 τόσο στϑϑίσοίθα ἴῃ 
ΤῊ ΘΏ]Πηρ;, ΓΘ δυυηρ' ἐ0 {π6 ἡμεέιγ 6 αἴοπθ. 'ΤΏΘΥ τὸ ἱμογθίοσθ δαυϊναϊθηύ 
ἰο βῖφῃ δηα οπιθη τοβρθοίνοὶυ.3 ΤῊ 81} δαβθβ, {π656 ὐξθβίθ οι β ἸΠΡ]Υ 
{86 οροσϑύϊοῃ οἵ Βα ρου βυσηδῃ ρουσοῦ. Κηεισοά α8 πιατὴϑ 0} γι ργορἤθου 

1 βοϊθοί Ὀβοοῦγβο8, Ρ. 239, οᾷ. 1821], 2 Οομρ. ΚΚοεβίου, ρ. 206. 
86 4 
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ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ΤηΙτΤϑ ΟΌΪοι8 ; {ποτιρ ἢ νΟΥΥῪ οἵα {Π6Ὺ το ποὺ σιγαρσίοα, Βυΐ 
ΒΙΡῺΒ 8Ιοπ6 ἅτ ποῦ βυβιοϊθηῦ ἰο αὐξθβϑῦ ἃ σὰ ρσορμδί, Ἠρθμοβ, 

2, 716 αοοογιρδμηιοπέ οὗἨ Ῥγτόρθθου αβοτγαβ 8 ΒΟΠΡΘΥ Θυάθποθ οὗ" 
118 ἜΘ ΠΌΪΏΘΠΘΒΒ: 8Π ἱποῖρίθπί δπὰ ἃ οοταρίοίθ ἔα] ]πηθηῦ : ἃ Βρυϊηρίηρ' 
ΟΥ̓ ραιταϊπαπί, δπα ἃ ΘΟ ρ] θα Β6η86; ἃ ὈΓΘΡΑΙΔΓΟΙῪ ΟἹ ΥΡΙΟΔΙ, 88 
Ὑ76}1 845 δὴ δηθτθ, ϑοθουαρ ]Βῃτηθηί, ἃ ὙΘΙΥ͂ ΘΧΡΓΘββιγθ ΜΟΥ 18 
ΔΡΡΙΙΘα ἴο {μ6 ἔουτμθῦ 1π δα. χἱ]. 9., ΧΙ]. 19.,ὄ ν]Ζ. Π δ, ἐο βργομέ 
γέ οὐ βἤοοῖ, Τὺ 18 4180 ἰϑυτηθα ἰδ, α δ'ση, οὐ ργόβαφθ οἵ σμαῦ 18 ἴο 
ἔὉ]Π]ον. ΤῊ8Β Ῥγθραγαίοσυ {]Π]τηθηῦ σγὰβ8 δΔῃ ἈΒΒΌΤΔΠΟΘ 0 ΒΟ ἃ8 
τἰτηοϑβοα τ, ἰ(μαὺ (6 ἔαύατα που] μ6 ὅν τα! βθα, Ὀθίηρ αὖ ὁπῸ8 ἃ 
[ογτοίαβία δπᾶ ἃ νγαστγαηῦ οὗ 411 [Πδὺ νγὰβ ἀθοϊαυθᾷ, 1Τ)ουθύ16858 {μ6 ἢπα] 
ΔΟΘΟΙΏΡ ΙΒΕτηθηὖ 8]0π6 δἤογαβ ἀεπιοηβέγαίζίοπ οἵ {π6 τα! οὗὁἨ ργόρῇθου. 
ΟΙΒογ ργϑαϊοίϊομβ ψγοτα ποῦ οΥ {Π18 παίαγθ, το αὐϊηρ' ἰο ὁπ6 ϑυβθῃΐ 8016, 
ΟΥ ἴο ἃ Β5[ηρ76 βϑιῖ8β οἵ δνϑηΐβ ἴῃ {πμ6 Ταἴασθ. Ὑμοσθ {π6 δυθηΐ Οὗ 
δυθηΐβ ΟΙῸ ργοχίτηδίθ, {ῃ 686 γ0γ6 ἀγδ118.08 ἴο ἐπ6 ῥγορμϑίβ᾽ οοπίθια- 
ῬΟΙΆΓΙΘΒ δἃ8. ἃ (ββ πο η18] 1η ἐΠ6 17 ἴανουγ ; δα ᾿παἀθθα ἡγοΥ6. ΠΊΔΙΗΪΥ͂ 
ΘΙ ογοα ἴον {πᾶῦ ρασροβθ. ὙΥ̓μοσα δὴ ἱποριθαὺ ΤΌ] ΒΙταθηῦ ΠΘᾺΥ 
ΘΩΟΌΡΉ γγ885 ποὺ δΙΓΠΙΒΗΘά, 10 γγὰ8 πΘΟΘΘΒΆΤΥ ὑπαῦ {16 ργορῃοίβ ΒΒου]ά 
ΒΘΟΌΤΟ [Π6 οοηβάᾶθποβ οὐ {π|611} ΟΠ ΘΙΩΡΟΓΑΤΊΘΒ ἴῃ μδὺ ρογίϊοῃ οὗ {861 
ῬΙΌΡΠΘοΙΘ5 ΒΟ τοϊαΐθα ὑο σϑηλοίθ ουθηΐβ, ΟΥ̓ Βοῖμθ ὈγΘα]οΠΟΠ5 Γγ6- 
Βρθούϊηρ ουθηΐβ οὗ Βρθθαῦ οοοῦστθηοθ ΤΠ1Β δοοουηΐβ, 88 ἀμ ΔΒ 
ΤΟΙΊΔΙΚΟα!, ἴῸῪ {π6 18οὐ {μαὺ {Π6 Ὁ βΒοτιηθίϊτηθβ [Ὀσθίο!α ρχοχιμηαΐθ δνυθηΐβ 
οὗ 11{{|Δ τηοπηθπῦ ὙΣ 8ἃ5 το Οᾶγ6 ἃ5. Οἴμοὺβ οὗ 8 ὈΙρΡθΘΥ 1π- 
Ῥοτίδῃοθ. Τὐχϑιηρ]68: οὗ βθ0}} ργοχίτηδίθ δνθηΐβ, οοηραγαῦν 6] ππ]τα- 
Ρογίδπί ἴῃ ὑμθιιβοῖνϑθ,; οσοι ἴῃ 2 ϑάτη. χὶ. 14., χχῖν. 11----]ά.; 1 Κτηρβ 
χὶ. 31, 32., χηϊ, ὅ., χῖν. 6. 12, «ΓΘ γθιαδ ἢ Β Ο]41 15 ἡγο γ6 δα ηθηὐοείθα 
Ὀγ {86 {]Β]τηοηΐ οἱὗἁἨ [18 ργϑαϊοίοι {μαὺ ΘΒ4ΠΠ πὶ Βμου]α α16 ἴῃ Ῥυ]βοη 
δα 566 818 παίϊνα ἰαπᾶᾷ πὸ τοῦτο. (61. Χχχῖ. 11, 12.) [ββῖδῃ 
αἰνίηα τἰβϑίοα τῦᾶθ Θβίβ 5 η6α 6 18 ψηθ Ῥοτθ πίτη {μ6 βοῃ 
ΒΥ ΤΊ Ο]1ΟΆΠν ο0811864 Ἰπητηδηθ6]; ἂπα μθη ἐμ6 {πῖπσ ἢ6. Πα Βα! 
Βῃου ἃ ἰακο ρίδοθ τιῖπ ΤΠ7686 ΟΥἨ ἔου γϑᾶγβ δίνου {Π6 βοῃβ Ὀἰσῃ 
δούαθ εν Βαρροπθϑά. 

8. 16 γα ρεορμοὺ νγ88 πόση ὈΥ 15 ΔΗ ΠΟΌΠΟΙΠρ' ΟΠΪῪ ὙΠδὺ νγ88 
ψονίῃγ οὗ ἀοα. 116 ςμοῖλο ἴηι ἐδο παπιθ 9 ἐδε 1 ,ογά, (1 οαΐ, χν]. 22,, 
ΧΙ, 1-ὅ.) ΤῊ]8. πωρ]164 ὑμπαῦ ἡ μαὺ μ6 βιὰ ἀρτϑϑά σὰ [86 Μοβαῖο 
1ανν, πιὰ {μ6 οἴμοῦ ἰτὰθ ργορμϑίβ, ἀπ στ 156}. 186 ΠοΙγ δριγὶ, 
ὈγΥ ψβοπ μ8 νγὰβ τηονϑᾶ, Θου]α ῥῬχγομιρὺ οὐἱγ ἰο ψ ηδὺ νγὰβ ὑγαθ, ΠΟΙΥ, 
Δα οομδίβίθην, ΒᾺ1886 ρσυόρμοίβ ᾿ἱπαθθα βομπιθίπη68 ΒΡΟΪΚ6 1π {Π6 Π8ΠῚΘ 
οὗ {86 ἔτι (σοά ; αὺ {πδὶν ρυθαϊοοηβ σσογὸ ποῦ {]81168 : δηα ἐπ6γ6- 
ἔογθ {ποῦ οἰδίταβ σου] Ὧδ6 ϑαβν ἀοίθοίθα. [10 15. οὐνιοιβ ὑπαῦ {Π6 
ῬιΙΟΡμοίβ 10 Βροῖκα ἐπ ἐδθ παηὶθ 966 οὐδόν σοάδ, ὙΤ616 Ἰτηροβίουβ, ΤῊΘ 
Ια οὗ Μοβεβ δοπάθιημῃϑδα βυοῖ ἰο αἀθαίμῃ (θαΐ. χη. 2---6.), ονθῃ 
{βοῦρα {μοῖν Ῥγθαϊοομβ βμου ἃ Ὧ6. Δοοοταρ βῃθᾶ. Τγθαδοι ἀσδϊηβί 
{π6 Κίηρ, 0 γγχὰβ βοπθ οὐμου. ὑπδη ὁ“  6μονδῃ, νγαβ οαρ 4} ρα ΠΙ8ῃ6α. 

Τ,6ἰ 8 πον σοπδιᾶθυ (μ6 αἰ θογθηῦ πιοάθε οὗ ρχόρῆθου. γα αἱ - 
ξοχθηὺ ἀἰβ ποίιοηβ δηα ἄδρτθθβ μανθ Ὀ6Θη τη846 ὈΥ «}6νγῖ8ῃ δηα (Πτ18- 
ἰδ ΨΤΙΓΟΥΒ, τηοϑὺ οὗ ψΒ1Οἢ ἃγ6 ρίνοπ Ὀ. (ὑδγρζουν.32 Μαϊμηοῃϊ88 
ΘΗΌΙΊΟΥαΐα5 85 ΠΊΘΠΥ͂ 88 ΘΙθυθη ἀθρτθοβ οὗ ρσόρμθογ. [ μ6 ποσὰ θ6 

1 ἘΠη]οϊ αηρ;, νο]. 11. Ὁ. 387. 2 Τη(τοάαποίϊο δὰ Τ 0. ΒΙ10]. ΡδΓ5 111. Ρ. 14. εἰ 8664. 
3. Μότοῖ Νουοομίμι, ἢ. 8315. οἰ 5644. 6. Βυχίοτε. 



Οτηογαὶ ΟὐΞεογυαίοη5 οη ῬΥορ]είβῆι. 82ὅ 

ἀκοὴ ἴῃ 105 146 βθηβθ, δαυϊγαϊθηύ ἰο σενοίαΐξίοπ Ο7 ἐἦμ6 ευἱϊ οΥΓ Οοὦ ἐο 
τοἠοπιδοοῦογ οοπιπιιτϊοαΐοα, [86 αἰνιβίομ τηϑἄθ ὈΥ (ἝΥΡΖΟν 15 85. οοῃ- 
νϑηϊθηΐ 88 8}Υ οὔδπογ, γἱΖ. οἷυϊῖ, βασογαοίαϊ, αι ρ»γορβοίϊε τϑνθ]ίϊοη. 
ΤῊδ ἢγϑὺ 15 θχθιαρ!ῆρα ὈΥ {86 τ86 οὗ {π6 Ἰοὐ, 88 ἴῃ {86 ὁα88 οἵ Αοίδῃ 
(οβῃ. νἱῖ. 14.); οὗ ὅ88) δηᾷ “οπαίμδη (1 ὅδ. χῖν. 42.}): οἵ “ομδῃ 
(. 7.9): [μ6. ρϑπϑγαὶ ρυϊποῖρ]θ Ὀδίπρ ϑηπηοϊαίθα ἴῃ Ῥτον. χυὶ, 88.: 
ἐς ΠῊ 8 Ἰοὺ 15 οαϑῦ ᾿ἱπίο {πὸ ἰὰρ; Ῥαῦ {886 “016 ἀϊβροβίηρ {μογθοῦ 15. οὗ 
[86 Τιοτᾷ. Ὑπὸ ργίοϑέϊν ντὰβ ὈΥ ὑπ6 ΤΠπῖπΔ δὰ ΤΒυτητηΐα (Εχοά. 
χχυῖ, 29, 80.; Τ,6γν. νἱ. ὅ---9.), ἰηΐο δὴ δχϑιοϊπδίϊοαι οὗ ἡ μἸοἢ τ76 
πρϑοᾶ ποῦ ποῖ δηΐου. Υμαΐ γγχἷὲ ἅτ Θοποδγηθαᾶ ὙΠ 18, ΡΥΟΡΊΘΟΥ [πὶ 
15 πλοῦ δρθοΐε 56η96--- ἰμαὺ ῬΘουϊαν τονϑδοη οὗ {[μ6 ψ1}} οἵ (ἀοὰ 
οοπποοίοα νη ἢ μ6 Ῥτγορμοίΐο οσᾶθσ, Ηθγθ {π6 Ῥ8818 οἵ ἃ οἱδββιῆοα- 
ἔοι 1165 ἰὰ Ντα. χὶ!. 6, 7, 8.: “1 [Π6γο θ6 ἃ ργορμοὺ δπιοπρ γοῦ, 1 
{86 Τιοτὰ νἢ]] τπᾶῖκο ταγβϑὶ πόση ἀπίο ἶπὶ ἴῃ ἃ υἱβίοῃ, δηα ν1}} 
ΒΡΘδΚ απίο [εἶπ ἴῃ ἃ ἄτθαᾶη. ΜῈΥ βογγαηὺ Μοβββ 18 ποῦ 80, ὅπὸ 18 

(ΑΙ Βα πὶ 411 ταῖϊπο μοσβο. ὙΥΊΓΆ δἴμπι Μ1Π 1 βρθαῖκ ταουτῃ ἴο ταουίῇ, 
Θσθῃ ΔρΡρδι μευ, ἀπ ποὺ πὶ ἀδυῖς Βρβθθοθβ," ζο. δοογαϊπρ' [ο {818 
Ῥᾶββαρϑ {Π8 5βῦθ 08 ΟΥ̓́ΡΤΘἀΔΙΙΟΠΒ ΟὗὨἨ ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂ 816 ἀγδαηι8, υἱβίοτιδ, ΘΟΠΌΘΥ- ᾿ 
δαΐοη τοϊέλ ἐδ 7)εϊέψ. 

1. Πρ γϑαηηβ. ---- τι [ῃ15 τοιλαγ ΚΑ 16 βίαΐθ, θα {86 ΒρΙτῖῦ 185 ἔγθθ 8 10 

66 ἔγοιι {86 ΘΑΥΤΏΪΥ ἱποιμπιῦγαποθ οὗ ἐμ6 Ροάγ, {π6 αἴγίηθ 0111} νὰβ 
ποῦ ὉΠ ΘΑ ΠΟΥ οομαπιυπϊοαῦθα ἰο τηθη. ΤᾺΘ Ἰονγοϑὺ ρίδοθ ἴπ {86 
τορίου οὐ Ῥγορβθου Ὀοίοηρβ ἴο ἀγθᾶτηβ, Ὀθοδιβθ ὉΠΟΥ͂ 816 οἴὔθῃ νᾶραθ, 

δηα ποὺ τοράιῖν ἀἸβπρτ βη8 016. ἔγοτα γα! ΠαΥῪ οορ] δ 08 ΟἹ [ἈΠΟΙΘΒ. 

ΤΏοβο ψΠΟὮ οαηθ ἴτοιῃ Οοα δπᾶ τοδικβα μἷἰβ ᾿π θυ ροβι το. ὙΤΘΓΘ 

δβοουίαϊηθα οἰὑμοῦ ὈΥ {μ6 {01Π]πλϑπῦ οὐ τῶραῦ ὑμ6Ὺ δῃμουποθα ἃ5 

ξαΐατο, οΥ ὈΥ {ποῖν ἀργθοιηιθηῦ ΙΒ [88 γϑϑα]ὺ οὐὨ βοῦϑι' γυϑῆθοποη 1ῃ 

Μακίηρ Βοῦτθ, [πῃ 8}1 οαβθβ, ἃ δἰΠΌπρ' ἱππργθββίοη τηιϑὺ πᾶν Ὀ6Θη 

Ἰοε οὐ ἐπα ταϊπᾶ οὗ {π6 ἄτγθδσαθυ, {μαῦ 1μ6 τϑυϑαίοηβ σοτθ οὗ ἀἸνὶπο 

οτἱσίη. ΕἸσΟΥΥ ὁμ6 ὙΠῸ διδᾶᾷ βαοίι ἀγθδτηβ 788 ποῦ ἃ Ῥγορμοί οἡ ὑμαῦ 

δοοουσπί. Τῆυβ ῬΠΔΥΔΟΝ πᾷ μῖ5 βουναμίβ, ΝΘΡΌΘΒΔαη6ΖΖΔΑΥ, ὅζο.» Ὑγ6 76 

ἐᾳνουτοά στὰ ἀϊνίπο ἄγθαθ. Ηδ ΟἹ 1Ὸ τοοοϊνοα {μοῖν βιρπιῆοα- 

ἔοι ἴτοια (οᾶ, ἴῃ δἀὐάιίίοπ ἰο ἐμοηλβεῖνθθ, νγὰβ ἃ ρυόρμθί, ἼΠὰΒ ἴο 

ΑὈτδβατα ποῦ δῃμουπορ {μ6 Ροπᾶαρο οὗἨ 18. ροβίθυϊυ τὰ σγρῦ 

πα ἀ 6] νούαποθ ἔγοτι 10, δΔοοοιαραπϊθα αι [Π6 Ῥτοπλῖ88 οὗ Ἰοηρ 8 ἴο 

Ἀμη561 (οπ. συ. 12. ἃς.) δυο ἰοὺ νγὰβ [π6 οᾶδθ οὐ «᾿οβϑρίι 

(θη. χχαχυῖ. 7., Χ]. 8., χἱ!. 16.); δῃᾷ οὗὨ Ἰδηΐοὶ (11. 27., νυ. ΤΣ 

ΓΒ6 δχϑιρῖο οὗ [π6 ἰαϑὺ 15 Ῥθουαῦ ; ἐδθ ἀγθαηι 9} ἀποΐδιογ,, ἃ8 νγ6}} ἃ5 

ἐξ5 ἑμίογρτοέαξίοη, Ὀοὶπρ 4]Βο  οβϑα ἐὸ Π1ΠῚ. 
2. γ]οίοη5.--- πὶ [μ6 Ὑγαϊκῖπρ' βίατα 116 ρτόρμοίβ 8αῖὺ ΤΏϊηρθ, Ῥαἰδδτη, 

ἴα Δ]Πυβίοι ἰο (μῖ8 βίαίβ, 18 βαϊ4 ἰο μᾶνϑ [18 δγ68 ορθῆ, 1. 6. [86 6Υ688 οἵ 

{16 πυϊπᾶᾷ, ὙΥμαὶ ἰβ βθοι τασβὺ δἰἴμον Ὅ6 λισιαπ ΟΥ ἀἱυίπθ. ἴπὶ 186 

6856 οὗ [π6 ἴΌσαου {μ6 ἐπέπο ἐ50 1} 18 Βθ6ῃ, οὐ α δ ηιδοῖ 1. 6. ὅτι οαὐνατα 
γϑργοβοιίδίἴοη οὗ ἴ. 76 Ὀϑμοὶᾷ οἰἴμϑν {πϊπρδ {μϑπηβοῖνθθ, Οὐ {861} 

τῆδροθ. Βαΐ αἰνίπο ἰθῖπρθ οἂπ ΟΗΪΥ Ὀ6 βθθῃ ἴῃ ἂπ ἰηνγαγά ἰάθαὶ 

τορτοβθηίδίου Τηὰβ τ μθη Μίοαία βαγ8, “ βανῦῦ π6 Ἰμοτὰ Βιυ{]πρ' 

ὁπ. ἰδ ἐῇγομΘ, δπᾶ 411 {886 μοβῦ οὗ μϑανϑῃ βίαπαϊπρ' ὈΥ͂ δῖτη ΟΠ 815 σὶρ 

μαπᾷ ἀπά οἱ δἰ 1ϑδ" (1 Κίηρβ χχὶ!. 19.), δῃὰ τ μθη. 1Βαῖδαμι 5: τ 1] 

1. ὅδε στα Π ϑοίθος Ὠϊβοοῦτβοϑ, Ὁ. 268. οἰ 8644. ο. 182] ; ἩπΠαοΙβοη ΒΒ ὈΙγ 6 Τηβρίταν 

[ἰοη, Ρ. 118. 6ἐ δεφᾳ., 24 εἀϊοη. 
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υϊίοβ, “1 βὰν {μ6 Τιογτὰ εβἰδπρ' ΡΟῚ ἃ {Π1ῸΠ6; ἰσὴ πᾶ [64 πρ, 

πᾶ Ηἷβ ἰταὶπ Ε116ἃ ἐπ ἐθιαρ 16," ὅτο.; 411 ἐμαὺ 15 ταθϑηΐ 18, {παὺ [Π6ΥῪ ΒΑ 

ἴῃ απο οὐ ἴάρα Φϑμονδῃ 48 ᾿ ΚἸπρ' Θπἰμτοπθά. Ουϊναγα ᾿ΠΠΔΡΘΥῪ 18 

ϑιαρ]ογβᾶ ἰο βοὺ ἔοστέμ {π6 1άθα {{π|6 Ἰποῦθ ἱπιρ ΘΒ  Θ]υ. ΒθΟἢ δηίῃτο- 

ῬομποΥΡΠΐβπα Ὑγᾶ8 ἩΘΟΘΒΕΔΤΎ [0 [86 ῬΘορίο οὗἉ [μπδὺ ὥταθ, πο σου]α πού 

Υἶβθ ἰο ἔμ μοῖσμῦ ὉΓ αδεέγαοέ ταοποίμϑῖβμμ. ὙΥ 6 ἃγ6 δύγαγθ {πῶ ὕΠ6ΓΘ 

16 Οἶδου τηοᾶδϑ οὗ δχρίαἰπίηρ {μ686 ἀρρθαγθῃθθθ οὔ δ θῆονϑ ; πᾶ 

ἐμαί ἀπ που δα τόσα οὐ 1685 ἐοσια 816 ἀγα οοπποοίθα 1} ΘΥΘΙῪ ἰπ- 

ἰοτῃγοίδξϊου : θαὺ {π6 Ῥγθβθηῦ 18 ποῦ {86 ρ[δοθ ο ϑῃΐθυ ἴαἴο {Π6 1} οοη- 

βἰἀογαϊίϊοθ. [Ιπηἀθθᾶ, γ οαηποὺ δυὐδῃ τηθαίοη 8}1 [86 ΟΡ δηδ 085 

ῬΙΟΡοβθϑα. 

ΑἹΙ νἱβίοη. πισβὺ πΘοθββα ΠΥ 6 ΟὈβουσο. ΤῊ 15. ᾿ρ]16α πὶ 1Π6 

ποτάβ οὗ Ναμι. χχῖν. 17., “1 866 Ὦπω, Ραῦ ποῦ ΠΟΥ ;  βϑιιοϊα ἤπη, 

Βαὺ πού πΙρἢ.ἢ ; 
ὥοτηθ πᾶν βιρροβϑά {μαὺ τ μθη Υἱβίομβ Ὑγ6γ6 5661, [Π6 ῥτοροίβ 

ὙοΥΘ ἴῃ ἔγαποθ ΟΥ̓ Θοδίαθψ. ΤῊΪΒ ἄοε8 ποὺ αἸΠ 6 Υ τσοὶ ἔγοτα [Π0 νἹ ον 

οἵ Ηδηρδίθηθογρ, νἱζ. ἐπαὺ ἀατίηρ {π6 οοπάϊππδποο οὗὨ βυοὰ ΥἹΒΙΟΏΒ 

ἔποτθ τγὰ8. ἃ οοΙηρίοίο οθββαίΐου οὐ ἱπίθ]Προπί οομβοϊουβηθθβ, ΟἹ, ἃ 

βίαίβ οἵ δῃ ἢ γ6 ραββίνθηθββι Ηδυΐμρ' ΔΙΤΘΘΟῪ οομαραίθα {Π18 ΘΥΤΟΏΘΟῸΒ 

ορϊπῖοῃ, τγ8 5181} ποὺ ΠΟΥ ταρϑαῦ {Π6 τϑηλαυῖθ, ΑἸ] {πῶ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο 

15 ἐδηδ]6 18, {μαῦ {π6 ταϊπᾶ οὗ [π6 ργορμείβ γχ88 ταϊβθα δῦονβ {Π8 1π- 

βποποθ οὐ τηδίοεαὶ ᾿τηργδββίομβι [ΓΒ ΡΥ ΟΥΒ γγ6 16 οοποθηίγαίβα ἴῃ {Π6 

οοπίοιαρ]αἰΐοι οὗ βαρογπαίαγαὶ ὑμίπρθ. [Γὺ 88 ἃ βίαϊθ ἴπ ΜΆΘΟΙ [86 

Ῥτορμϑὶβ ἀρρθαγϑᾷ δἰπηοϑὺ οᾶγι]θα οαν οὗἉ ἱμιθιηβ νυ 88; 80 ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒ 

Ὑ6͵Ὸ ΠΟῪ ΟὗἩ δχύογπαὶ δηᾷ πηδύθυϊαὶ ομ]θοίβ. ὙΠῸ βρὶυἱῦ Θοταρ  ΘὕΘΙΥ 

ἐπ τρηθα οὐαῦ ἰ86 ὈΟΑΥ, 80 {μα 1ὖὺ γγὰϑ ἐησγοσδϑθά ὙΠ} ἑάεαβ τιοῦ 

ϑοηϑαΐξίοπθ. [πἰρΠ]ρθηῦ Θομβοϊοβπ 6855 αἰ ποῦ οθᾶβθ, ΒδίΠΘ Γ᾽ γγ88 10 

Βα  τηαίοῖ, τοποᾶ, ἀπ βἰγοίομοα ἰο ἃ μῖρα ριτοι οἵ δχοιϊίθαθηῦ; {{|6 

Ῥοᾶν ἀπά βϑηβαίΐοπβ θη ἀπίϑ], ΓΗΒ 185 αἸβογοπῦ ΠΌσα. ῬΓΟΡΘΓ 

ἐγατιοθ ΟΥ Θοδίαδῃ. ὙΠ6 ἀιῆδγθποθ Ῥούνψθθῃ ἃ ἀγθαηὶ ὡηα 8 ὙΊΒΊοη 8 
ΒΌΡΡροβοά ὈΥ σα} ἰο 118 ἴπ οἰγουτπηβύδηθ1815 γαύμοι [μη ΔΗΥ͂ {μῖηρ 

δϑβοηξία. ΤΗ6 οὴ6 γγχ88 οδϑυ αν Βαρουὶοῦ ἰὸ {π6 οὔμου, βθοδιβα ἃ 

υἱβίοη τοργθβοηίβ ἐπί ηρΒ ταοῦθ ἴο {86 116, πα ὈοΙοηρδ ἴο [86 ῥγορμιοῦ 

ὙἘ16 μ6 15 ἄνγαῖο. αἀοοογάϊηρ' ἰο Μαϊηομιθβ ἃπα Θμλ1}, ἃ ΨΙΒΙΟῚ 

οὔϊοῃ “« ἀθοϊϊπμοβ" ἴηΐο ἃ ἔσὰθ ἄγθδα; [Ὁ ψὨιοῖ {ποὺ αποίθ [6 

ΘΧαΊρ]6 οὗ Αγάμδια, (6 6π. χν. 1. ὅ9.) 8 ββου!ά γαύμιον βαγ, ὑπ 
ἄτγοδτα ““ βυοοθοάβα᾽ υἱβῖίοι ἴῃ ὑῃδῦ Ἰηβύδῃοθ, 

ΑἸΠοΑ͂ το {μ15 βοοῖρ οὗ υἱδίοηδ, ἀπ νἱγύσδ!!ν ᾿ποϊυαθα ἴῃ 1τῦ, 15 ἤεαγ- 

ἴηι τοογὰ, 'ΤᾺΪΒ 18 ἃ Βῖρῃθγ ἀπά βυγοῦ ταρᾶθ οὗ ριΌΡθου. ΥΥ̓ παὺ 
[88 Ῥχορμϑὺ ᾿θδῦβ 18 οδ]θα ἐλ τοογὰ Ὁ «“ελπουαῖι, 1. 6. αἴυῖπθ ᾿πϑέγιο- 
ἐΐοπ, [ῃ6 τονοϊαξίοη οὐ {π6 ἀινίηα ψν 1. ΟἹ {818 δοοοιπύ {π6 Ῥτορμοίβ 
ΔΏΠΟΘΠΟΘ ἔδε τυογὰ 0} ἐδ 7.οτὰ (ὅυα. 111. 20. ; 1 δατα. χυ. 16, 17.); δπὰ 

Βδἰδατη 18. ἰθυτηθᾶ ἃ ἤθαγοῦ ΟΥ̓ ἐἶι6᾽ τοογά8 90|,Μ Οοά (Νύχτα. χχὶν. 4.). 
ΤῊ8 ἀσαγίπσ 9} ἐδθ τὩογάς 9. “εμουαῖ, ταυϑὺ ποῦ Ὀ6 ἀπάογβίοοα ἴῃ ἃ 
ΘΊΟΒΒ 8686: 88 16 1π6 Ποἰτγ, 80 18 ρυτθ ϑριτῖῦ, ποϑαβὰ ἁὐου]δίθ 

ΒΟ Π45 (0 σοιμητηπηϊοαίθ 818 Μ1Π] το {π6 φῥτορμθίβ. ὙΤῈ6 ἰαπραδρα 18 
απ γοροπιογρλῖς, Βοία ἴῃ δἀαρίδιομ ἰο 1[Π6 ὑυθακη 688 οὗ τηδη 1 {6}1θοί, 

δ 8180 0 [86 βαῖκα οἵ τρδκίηρ' ἃ βίο ρ ΟΣ ηργθββίου. θαγίης ἐΐ6 
«ὐογα 0}, “ελουαῖι 15 δα αἰναϊοπῦ ἰο {π6 τϑοθρύϊοπ οὐ ἃ αἰ ν]η6 τηΘΒΒΆ 66, 
ΜΆΘΟΙ Θοτηθβ ὅο Τη6ῃ ἴπ ΨΑΥΪΟΌΒ ὙὙαγ8, πιθαϊαξο δι ἐπιπιοἑαίε. ΤὮΏοδΘ 
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0 Βοατᾶ βυοῖ τογᾶβ τϑοθῖνθα βαρύ πμαίαγα! οοτησταῃϊοαίοηθ ἰο Ὀ6 
Ῥτουιαϊσαίθα ἰο οἴμβοσβ. Βαΐῦ {μι γΥ αἰἸᾶ πού γϑθοθῖγθ {6 ἀ]βοίοβασθβ οὗ 
[86 ἈδανθΏΪΥ “0111 ἐπτουρ {μ6 δοίσα] ῥγοάαοίίοῃ οὗὨ ἀυἐοαϊαίθ πσοσαϑ 
οἢ {88 ρατῦ οἵ Ποῖΐγ, ἃ8 ΗΘ πάϑυβοῃ  ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ ΔΙρΊι68, [ὑ 15 ἄδγο- 
σαίοῦυ ἴο {μ6 Πινίηα Βοίηρ ἰο δββοσῦ {πὲ Ἠδ ργοάποβα δῦα:0]6 ἀπᾶ 
ὐἰἸου]αίθ βου πᾶβ, Θομνουϊηρ ΤΠ ΘΒ. 8. ἴο τηθη ὈΥ̓͂ ΟΙῺΒ 10. [ὉΠ 6 8)}Χ. 
ες ΤΉΡΓΟ οδῃπού Ρ6," Βᾶγ8 {818 ψτϊίου, “{π6 ᾿ϑαϑύ ᾿ποοπρτΊ ΟΥ̓ 1 Π15 
(οἰονεῖ 5) Βανίπρ' ὁσοδβι μα ΠΥ ἄοπθ ἰμαὺ ἰτηβϑὶ ἢ πηγηθα!δίθ! υ, ἴου 
ἐμ6 αἰζαϊπίταθηύ οὗ οοτίδίη ργοαῦ ἀπά ᾿προτίθηῦ 6 μα18, ΤΒ1ΟΒ. 15. οτα!- 
πϑυῖν οβθοιοα {πγουρὰ [88 Ἰπβίγαταθηἑα εν οὐἩἨ οὐρϑηβ δαδρίθα δηά ἃΡ- 
Ροϊπίθα ἔου {18 ρυγροβθ. "5 ὙΥο8, ὕμοσο 15 φγεαΐ Ἰποοηρτυλίγ. ΤῸ 
γτϑάβοι {μπ8, ἃ 1 (οὐ ποτηθαϊαίθὶν φῥτοάπορά οοτίαϊῃ οοτηροποηΐ, 
1η061Π101016 τογᾶβ, 18 ἴο τηϊβίακθ 0Π6 σϑηθγαὶ ραγροτύ οἵ δηΐῃσορο 
τοοῦθἢιο αἸοοπ. 

8. ΤΠ6 ταοβῦ διαϊποπῦ οὐ 811] [π6 τηοάθϑ οἵ οομηγηπηϊοαΐησ {86 
αἰνίηθ τν11] ἰο ταδῃ νγὰβ εοπυογϑαζίοη τοϊξ, αοά. "ΓΒ νγὰβ ργδηίθα ἴὸ 
Μόοβθα ἃ]0η6, οὗ σβοιὰ (ἀοα Βαϊ, ““ὙΥ 18} πὶ τοἱϊ 1 5ροαΐ πιοιιέΪι 
ἐο πιομέι, ανσθῖι ἈΡρδυθείγ, δπᾶ ποὺ ἴῃ αἰαῖ ΒρΘΘο 68,7 ὅθ. Πθποὸθ 
76. Τοϑα ἴθ Πϑαϊογομοιαῦ (χχχὶν. 10.) {μαῦ ΤΠ6ΥΘ δΥοβθ ΠῸ ρῥτὸ- 
ΡῬμδϑὺ βι ρβθαυ ΠΥ ἤλθ μπΐο ᾿ΐηι, τολοηὶ ἐδ Πογὰ ποι ἔαο6 ἐο ἔα6θ. 
ὙΥμαῦ 15 θσχϑοῦϊυ πωρ]1οα ἴῃ (86 ΡΒ γΑβθοϊορῪ 8ροακίπρ πιοιέΐι ἐο πιοιιί]ι, 
ΕΘ ΔΡΡΙΙοα το {86 ᾿πίθχσοουχβα οὗ ἂἃ ὀγθαίαγο τὶ τἢ Ὁπ6 Ογθαΐου, 10 18 
ποῦ ΘΕΒΥ [0 ἀρῆπθ. Ἱζεγψ οἷοδθ θοτασαυπίομ 15 ἀου .1688 Ἰηνοϊνϑα ἴπ 
10. Μοβϑβ δρρυθμδπάθα {86 ψ}} οὗ Οοἂ ἐπιηιοαϊαξοίψ, αἰ μπουῦ δ᾿ 
ΒΥΤΩΟ]1οα] ψϑῖοϊθ. 6 τϑοοϊγοᾶ τονϑἰδθϊομβ ἔγοτα ἢπ6 Μοβὲ ΠΙρΡῚ 
νι μβοαῦ {π6 τιραϊδίζοι οὗὨ δῇ Δηρ6 110 ῬΟΥ͂ΤΟΥ ΟΥ̓μΨΒΥΤΩΌΟΪΟ τοργθβοηῦς- 
αἰΐοθ, [Γὑ οἀπηοῦ Ὀ6 βαρροξβοᾶ, δονγονοῦ, {παῦ Μοβθβ βἰοοα 1π {818 
ΠᾺΡ τοϊαίΐοι ἰο αοἄ ἀμγίη [ιὲδ τολοῖο ἢ. Ἠὰδ νγὰβ πού βὸ δνουγοά 
αὖ 811 ἄταθα. ὙΠῸ Ἰαπρταρα βῃου]ᾶ Ὀ6 τοϑυυοὐθα ὅο οθυίδιῃ {]γῺ68 ; ἃ8 
ὙΠ 6η 6 τοοοϊνϑα {π6 Ἰα7 ου παι. Ηδ νγὰβ ὑῃθῃ 1ῃ ἃ ῬΘΟΙΪ, 60Π- 
ατὔομ Υ ΒΘ Ὀ]Π]Ὡρ᾽ Θοβίθϑβυ. 
ον [Ἀν “658 τψγὰβ οἱοναίβα δον {π6 μὶρμοδὺ ῥῬγορμοὺ οὗ {Π8 

ΟΙα Τοβίαμιθηξ πθοᾶ ποὺ πον 6 βίαίϊβα, ΗἨδθ Πεᾶ ποιΐμου αἀὐθδΠ18, 
ΠΟΙ͂ ΥἹΒΙΟΗΒ, ΠΟΥ δοβίβϑθθ. 1κὸ Μόοβββ, Βα βίοοά ἴῃ {π6 τηοβύ 1πη{1- 
τηϑίθ τοϊαίΐοῃ ἰο οὔ, ποὺ ΤΘΥΘΙῪ δὖ Βοὴ6 βθάβοῃβ, ραῦ αἰσαγδ. ΗΘ 
ὙγᾺ5 ΘΟΠΒΙΔΗΌΥ ἴῃ οἰοβαδῦ ππίου τ ΓΒ {86 1)οιῦγ, μ6 ἃπα ἐμ ΕαΥΒοΥ 
Βοίῃρ' οθ. Τμδ ἀϊνίπθ δπὰ {μ6 υτηδη υγθ 6 τηϑη!θβῦθα ἴῃ. Πλτη 1} 
{86 μὶρμοβῦ δηα τποβῦ ρ]ογουβ οοτ Ἰ ηϑίιοῃ. 

4, ὝΤΒοη {μ6 ἀϊδγθης Κἰπᾶβ οὐ ῬγορΡΏΘΟΥ͂ ΠΟῪ ταθη ομθα οθαβθᾶ, 
ὉΠΟΥ͂ 6 Υ6 Βυοοθοᾶρά, δοοοταϊπρ' ἰο 1π6 678, ὈΥ 6 Βαίᾷ Κοΐ, ἱ, 8. 
(ἀαμσίἕον 9} α υοἶδο, Βοταα γοῖοθ ΜΆΘΟΙ τγὰ8 μθαγτὰ ἃ8 ἀβθβοθπαϊηρ ἔσομαι 

μοᾶγθῃ, ἀϊγοοίΐηρ [μογὰ ἴῃ ΘΗΥ͂ αἶαν 88 οοοδβίομ ταῦθα. τα" πο- 
[ἴδοβ ὕνζο οὐ ἐθχθθ ρδδεβ ἰπ (88 Νὸνν Τβίατηθηῦ ὑΒῖοἢ ἢ6 ἀπαεγβίδῃβ οἵ 
Ἐμῖ5 ἀατισἤἕον Ο ἐδια υοῖσθ, ΟΥ̓ 5:66 68807 07 Ῥγορίιθον, νὶ2. «08 χὶϊ. 28, 
29.: Μϑίϊ. 11. 17., χυἱ. ὅ, 6.; Βαὺ ἐμ6 οοπ͵θούαγθ 18 σου Πα 1688. 
ΤΟ ρῥτορβείϊβτη οὔ {μ6 ΟἹά Τοβίδμαθηῦ ὈθρΊη5, ῬΤΟΡΘΡΥ βρθδκίμρ, 

ὙΠ ϑϑιαθοὶ, δηᾶ οπᾶθ τ Μαίδομῖ, ἐ.6. ἴτοα 1100---400 8.0. 
Ἡ πο6 ἴδ ὁοουρ[68 ἃ ρουϊοά οἵ δδοιΐ 700 γοᾶιβ. ΤΉΙΒ ΤΔΥ ὍΘ ΘΟην6- 

1 ὅ8ο Ὠϊνῖπο Τηβρίγαίίοη, ὅζο. ὅζο., Ῥ. 71. 2π4 φαϊίοῃ. ᾿ 
2 560 ποθ] 5 Ῥγορμθυίβιηαϑ, γο0]. 11. Ρ. 72. 8. Βρίοοῦ ΠΙβοοῦγβοβ, ᾿. 279. 
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τ ΘΠΕΪΥ ἀν! 464 ᾿πίο ἔΟῸΥ Βτη8 116 Ὁ βθοίῖοπΒ οἵ ἐΐπιθ, νἱΖ., {π6 ΟἹ 46 γ' {1π|6, 
1100---800; {π6 Απβδυγΐδῃ ρϑυϊοᾶ, 800---700 ; {86 Οδαίαάραῃ ροτσιοά, 
62ὅ---ὅ86:; {86 ροδύ-6Χ116 ροτιοά, ὅ86---400.} 

1, ΤῊΘ οἱάδυ ροτϊοά. ---- Πλαγηρ 10 [Π6 ῬτΌρμοὺβ 6.6 ὙΘΙῪ ΠΌΤΩΘΓΟΊΒ. 
ΤΉΏΘΥ ἐουτηθᾷ δββοοιδίϊοηβθ, δπα ὑγο γα ὑπ θα ἃ8 8ῃ ΟΥ̓ΘΥ, διβοηρ [Π6 
ῬΘΟΡΙΘ, βοπιθυῃαύ ΔηδΙορσοιβ ἰὼ ἐμ6 οὐοι οἵ ργϊθβίβι Ἰωοοκιηρ αὖ 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ 1561} ἴῃ 105 στδαπδὶ ἀθυθοργαθηὺ {πτουρβοῦὺ βαοοθδβῖνθ 6θη- 
ἐυτίθβ, (18. ταν 6 ο4]164 {π86 ἴτοὴῆ ἃρθ. Τμθ ρΌ]άθη πα βιϊνοῦ 1} 
6 ποίίοορᾶ αἴουνσατάβ. ὙΠῸ ῥσοόρμοίβ Ὄχι θιίθα ἰῃ6 στοαϊοθῦ ΘΠΘΓΡῪ 
Δη4 ΡΟΥΟΙ δὖ {86 ὑΐτηβ τϑέδσσθα ἰθ. ὙΠ6ΓΘ χὰϑ ἃ οουΐθιῃ τουσἢ Μ16- 
Π658 ὈΘΙοπρίηρ' ἰο ὑμϑῖὰ τ Π1ο Ββῃονβ ἰμ6 Κιμα οὗὁἨ Ῥ6ορὶθ σι] σΒουη 
ἘμοΥ μαᾷ ίο ἀο.Ὀὡ δια ἘΠη)8ῃ 18 {πη6 ὑγρθ. Οπ δῖπη {86 οἰθναίθα 
ἐγα 5 οὐ το] σίου οχουίθα ἃ τηϑυνθ]]οὰ8 ᾿πἤπθηοθ. Τὺ γγὰ8 1 ΘΟη86- 
ἀαθηο6 οὗἨ [818 γϑηλθη τ 018 οἤσθου οὗ [π6 Τινῖπο ϑρισιῦ ἀροὰ ΕΒ 118} 
ἐπα ἃ πυταθοῦ οὗἁὨ ἀ15010165 δρρβαγβᾶ: ψμθηοθ {Π6 1τηΐθυμα] ἔοσοθ οἵ 
Ῥτορμϑίμοοα ἀϊμαϊ θη 'π ργορογίίοη ἰὸ {π6 απβαδίοη οἵ {μ6 ΟἹ, 
Βαυῦ 5.11 {86 φῬυορμϑίβ ἀβῦδ!ν οοσυριοα δὴ ᾿παἀοροπαθηῦ ΡοβιΠΊΟ0Ὴ. 
ΤΉΘΥ σγοθ ἴῃ Ροίῃ Κιηράοιῃβ οὗ 18γ86] δπά «πάλῃ, θαὺ ὙγΘΓ6. ΠΊΟΥΘ 
ΠΌΤΩΘΙΟΙΒ ἴῃ [86 [ὈΤΙΏΘΥ, Ὀδόδαβα [88 ργόρῃθίιο ΒΟΠ0015 σγθῦθ {8 676. 
Τὴ {86 βυοσοοοάϊηρ' ροιϊοάβ, {π6886 ᾿ηϑρὶγθα τθη 616 αἰτηοϑὺ οομῆποα 
ἴο {86 Κίπρᾷοια οἵ “πἄλῃ. Τ]πΐοῃ δπα οοορογϑίοη ἀρρθαιθα διηοηρ 
[Βθτὰ ποῦ. ΤΠ6Ιν νἱθβ δηα οἴἴογίβ ραγίακθο οἵ πῃ: ΤΥ πα ρΐδῃ, 
50 [δἰ {Π6Υ σού ἃ ἀιβθποί ρασίγ. [0 18 αἷβο ορβοῦυδθθ ὑμαῦ αὖ {}18 
ἄτα {Π6 0 ἰοοῖς ΡΟΩ μθηὶ ἴῃ ρᾶγὺ {π86 δατηϊπιβίσαμοη οἵὗὁἨ ᾿ῃΘΟΟΓΘ ΓΟ 
ΘΟΙΘΟΠἾΪ685. ΤΉΏΘΙ ΠΟ ΟΠΒ ὕ6ΓΘ 1688 αἸδα ποὺ ἔοτῃ {Π6 ῥχιοβῦβ᾽ ὑπδῃ 
αἰτοσσαγᾶθ. δϑαμηοῖ, Ε]Π] Δ ἢ, ἀθα Ἐ]Π18ηὴα οἴογθα βδουιῆοοβ; (δα δπὰ 
Ναίμδη ταδᾶθ τορι] 08 ΤΟβρθοῦηρ' τα βῖο ἴῃ {8μ6 βαποίααιγ. Βαΐύ 1η 
1.6 βισοθθαϊηρ ρουϊοάβ, [18 ῥυΊ ϑ  γ οτάθι τηδπαροα (Π6 ἀδραιταθηύ οὗ 
ῬΌΡΠΟ ὙΟΥΒὮΙΡ 88 δχοϊαβινοῖν Ὀϑοηρίηρ ἴο {μοιηβοῖνοβ. 10 σπουἹ]Ἱὰ 
8.150 ΔΡΡΘδΥ ἔγοιῃ {π6 ἰβίουοδ) θοοῖτβ, [μαῦ {π686 Ῥτορμθίβ ὑσοῦθ ΟΠ Η͂Υ 
αἰβπριβηθα ὈῪ δοίοη. ὍΤΏΘΥ βίοοα δραγύ ἔγοτα {π6 ῬΡθορ]θ 1ῃ {Π6]ν 
ΟΥ̓ΡΊΠ4] πηἀιν θα ρονγοῦ. Πθποθ ΤΠΘΥ γαῖ τοϑρθοίθα δπά οὐθυϑα 
σγιποαύ οοπίταιοοη. [2||1κ6 ἃ [Ὀταῖρῃ 8δηα ἀυγθ- βριτηρ τηδηϊοβία- 
ἰΐοπ οὗ {86 αἰνίηβ Ῥονγοὺ ---- δῇ Οχύθυῃδὶ ἔουτα οὐ συϑαύμθββ ἴῃ οοπίγαϑί 
νὰ {Π6. ῬΘΟΡΙ6 ---- [Π6Υ βοὺ ὑμϑιηβϑῖνοβ ἃ58 ἃ ν78}} ἀραϊηϑὺ ᾿θδί θη θα. 
ἴῃ ΘΥ̓ΘΥΥῪ 5186, Ραῤῥίηρ' ΤΟΥ ἀμαβδ! ΘΠ τ ἴῃ ΟΡΡΟΒι 0. [ο ΘΑΥΤΆ]Υ 
Ῥούοπίαίοθ, ΤΥ 4 πού ροποίγαίθ ἔα ἰπίο {μ6 βρισιίυδὶ 116 οὗ {ῃ8 
τη8.58. Βιαίμου ἀϊά ὑπ ὺ ουθυρουῦσοι ὑμθῖα ὈΥ (06 τηαρπιύθαθ οὗὨ ὑΠ6 1. 
ἀεθοαβ 88 Μ611 ἂβ. {86 Ῥγασιδηῦ ϑῃογου οὐ {ποὶρ οσαβ. ΤῊ Ῥϑορὶθ 
Ἰοοϊκθα ρ ἴο ὑβοϑῖὰ ἃ8 Ῥϑυύβοῃβ ἐδ γτοιμονθα ἔγοπι {Π6 11 ἰΟῪ βΒρῇϑσο οἵ 
Βαχηθην ΕΥ̓͂ {86 γγοπάο Ὁ] ΧὨ: 1.108 οὗἩ ἃ ΒΕρΡΟΥ Βατηθη ΘΠΘΥΡῪ ψ ΠΙΘΒ. 
βίγαοκ ἀἸσθοῦυ αὖ 105 ορ]θοῦ τις θαυ ]θ 88 ἴσα. (8. Ῥορυ δῦ ΒρΘΔΚΟΙΒ 
1Πογ ἡ γα 1655 οα] ἀναϊοα ὑπαῃ {Π61Ὶ Βιαοοθββοῦβ.Ό ΤῊΘΙ1 ΒΡΘΘΟΙΘΒ ὙὙ6 16 
ΒΙΠ016 δηα ῥγσοβαίο --- ϑροηίδμθουιβ οαἱθυατγβίβ οἵ Ζ68]: --- βΒῃοσύ, τλουα]" 
Δα άγοββθβ, ΔαπποΠΙΟΥΎ, ὑμγθαίθηϊηρ, ῬΓΟΙΆΙΒΙηρ, ΟΘΏΒΕΤΙΠρ', ΔαΥΊΒΙΏΡ, 
ΤΠΘΥ τ γθ ᾿υῖοῖ, οπουρϑῦϊο, ΡὈΥΔΟΙΙΟΔΙ ; πιύποὰαΐ. ροϑίϊο οὐπδιηθηῦ 8π6 
οΥ̓Δίοσοα] {]Π685, ΟΥ̓ ἔἈΥ-ΤΘΔΟΒησ ἀορίμβθ 8ηα ΘΟΙΡΥΘΠΘΗΒΙΘΏΘΒ8. 
ΤΠΘΙΡ ΒΘΟ ΒΒΟΥ8 ὈΓΘβϑθηῦ ΠΟΥ ΘΟ] 16 ἃ8 ΒρΡΘΔΪΚΟΥΒ πα τυϊίθτθ, ΑἈπά 

1 500 ΚηοθΟ]᾽5 Ρτορο  βηλιι8, γ0], 11, ΡΡ. 18, 19. 
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ἐποῖν δά ἄγθβϑβθϑ ἈΓ6 ΤΟΥ ΘΟρΡΙΟῸΒ 8πα ῥτοΐοππά, Ἰοοκίμρ' ἔτ Πο᾽ ἱπίο {Π6 
βαΐατο. Ι͂ἢ ἔογια 8η4 τϑΠΠ6 1 {Π6Υ͂ 86 Ἰηοῦ6 ροϑίϊο δῃηα ογαίουοδὶ. 
ΤῊΝ ῥτορμοίβ οὔ {πῖ8 {πιο 1 πού ἔουπα ἃ ργορθ᾽ ρμγορἠοέϊο {ἰογαέμιγο. 
Ὑγμαΐ {μ6ν στοίθ νγὰβ τίμιον οὐὗἨ {86 παίυσθ οἱ διβίουϊοαὶ δᾶ Ὀϊορτα- 
ῬΒῖΟΔΙ οββασβϑ. βᾳοι σοτο {π6 ργοἀυοσίοῃβ οἵ (δᾶ, Ναίμδι, Θμθτηδίδῃ, 
144ο. ἀπᾶ 968. Βαῦ δον βοὴ τα ἐπα ἃ ρυοροι ργορβϑίίο ᾿ἰῤογα- 
ἴγ6. Νοῦ Ομ ποτα {μ6 ΡοΟρυΪαι ἀἰβοοῦγβοβ οὐἨ {8611 Βιιοβββουβ οὗ ἃ 
᾿ἰθοτανν πϑίαγο ; θαΐ ουθπ ἰπϊηρβ ὑγ10 ἢ μα ποὺ θ6θῃ ἀβ!νουθα ουΆ Πν 
616 δοτηχηϊ θα ἰο Ὑτιπρ', (0 ΒΕΙΥΘ 85 ροσιηϑηθηύ Ἰηβίγαοίϊοι ον (88 
ῬΘορῖο οὗ αοᾶ. ΤΒδ ἀοἔβοίβ Ὀϑὶοπρίηρ ἰο [π6 ρυόρμθου οὗ {118 Θαν]γ 
ἐϊπηθ 6 16 β00}} δ δαμοιρᾶ ἰο ἰύ ουῤ οἵ ἐμ6 ργο- Μοβαῖο, ᾿ϑαίμθῃ 
Ροσιοα. ' 

Το {μῖ58 τὰ Βϑίοῃρ βαιηυοὶ, αδᾶ, Ναίμδη, ΑΒ αμ, {86 οἱά ρῥτγο- 
Ῥμοὺ αὖ Βϑίμεὶ (1 ΚΊηρϑ χῖ!. 1. ᾧς.), ΜΙοδῖΔἢ ἘΠ βοι οὗ Τπὰ]8} (1 ΚΕΊΠΡΒ 
χχῖ! 26ὅ.), ΕΠ], ἘΠΙΒμα, Βθηαδίδῃ, 140, ΑσΖαγῖδῃ, Ἡδηδηῖδῃ, “θὰ 
Ηἷβ βοῃ, «882161, ΕΠ]ΊΟΖοῦ, Ζθομασίδη βοὰ οὐὗὐἠἨ «δ μοῖδάδ, δηῃὰ δῃ 
ΔΙΟΠΥΤΠΟΙΒ Ῥτορμοῦ πὸ ἀἰββυδάθα Απιασίαμθ ἔγοπη ἀπάουίακιπρ 8 
ΟΧρϑαΠ!οη ἀρολπβὺ [86 ἘϊΔογαῖίοβ (2 ΟἸτοη. χχυ. 7.). 

2, ΤῊ6 Αββϑυσίαμ ροτϊοᾶ, 800--700 Βι Ὁ. Τμο τοϊαύϊοῃ οἵ ἐμ 
Αβϑυυΐδηβ 10 {π6 σονθηθηύςῬθΟρ 8 18 [πη6 οϑηίταὶ ὑγαὶῃ τ δῖοι τϑρυϊδίθβ 
[μ6 Ῥγορμοίίο. Ῥῃθποιηθηα οὗ (μῖ8 θθ. Τὸ τὸ Ὀοίοπρ' Ατποβ, ἐοπδῇ, 
Ἦροββϑα, Ζϑομαυῖῃ (2 ΟἌτοι. χχυϊ. ὅ.), [βοΐδῃ, Ζθομδιιδα βοὴ οὗἉ 60 6- 
τ ομῖ8 (Ἰβαΐδξ γῇ. 2.), Οἀδᾶ, 06], Μίοδμ, Νιατη, Ηοβαὶ (2 Ομσοη. 
χχχίμ, 19.)».» [πὶ {818 βθοοῃᾶ ρϑυϊοά, γϑδομίησ ἔτοτα 6706], Δπιοβ, ἀπά 
Ἤρδοο, ἰο Κίπρ' Μαμδββθἢ, γ76 ΥΘΟΟρΉΪ86 {Π6 ΡΟ] θη Δ606 οὗὨ ΡΙΟΡΗΘΟΥ, 108 
σα]ταϊπαίϊηρ ροϊαῦ Ὀαῖπρ' αὐϊαϊποα ἴῃ Ἰβαϊδθ. Ηθτ [86 αἸΠΟΆ] 1685 10 
μαᾶ ἴο δποουπίου ἡ 16 οὐ {π6 τηοβῦ ἔουτα! 480 16 παύπασθ ΕἸΧΙΘΤΏΔΙΠ]ν 10 
γγχὰ8 ποῦ δὖ ὁπ68 Τοϑρθοίθα δηᾷ ορογϑᾶ. Οἱ {πὸ δοπίγαγυ, 1Ὁ νγὰ8 οἴὔθη 
ὃ Βιι0]6οὐ οὗἩ τἱάϊοαϊθ δπᾷ βοοσῃ. 186 Ῥθορὶθ δῃά {μθ1ν τα ΘΓΒ Ὑ7676 
ποῦ ψ1ΠΔηρ᾽ ΠΘΘΙΘΥΒ Οὐ 6 {πγϑαϊθηϊμρ' ταθββαρ88 σον υ θα ἴο ἔμθὰ. Ῥαῦ 
188 στϑωϊαβί; οὐβίβοβ νγαβ ἔγοτα ψιμ1ὰ. βόοταθ [οσροῦ ὑμοῖν ὨΙΡῊ οΔ]Π]ηρ᾽ 
δα γιοϊᾷρα ο {μ6 ἢε(ίουϊοβ οὗ π6 στοαύ. Τϑιρίθα ἅνγαν ΠῸΠπι 
σϑπαΐηθ ριορμοίίο νἱσύαθ, ἐμ υ ἰονογθᾶ {ποῖν ροβιίοη. ὋΏΘβ6 ὑμοτο- 
ἔογο ψοχα ἰοὸ Ρ6 ψιμβίοοά. ΑἸ] {π6 τϑβουτοθθ πα οΔρΘ 1168 οἵ (88 
τππ6 Ῥτορμοίβ θγ6 βυπηπποπθά (0 οὐθγοοιαθ βυο ἀθἔθοϊου. μά 

186 {δῖπρ τγὰβ δοοοιρ βηθᾶᾷ. ΤΉΘΥ πτθβι!θα νἱοζουϊοιιβὶυ ἢ {π658 
ἀδῃρΈΓΟΙΙΒ Θμθιηἶθ8. ΕἸΧΒΙ δ: Ππρ' {μ6 μΙρἢδβί Βα θηϊαὶ, θθάοπι, ἀπα 
γουβϑ ΠΥ, ΠΟῪ αὐξαϊποα ἕο δὴ οἱθγαίβά βίαπά-ροϊπὺ οὗὨ {π6 διρμαβύ 
Δηα φρυγοδῦ ἱπῆποποθ ἴῃ χϑἰδίΐου ἰο {μϑῖν οὐαὶ {{π|6, ἃπά οἵ οἴθυμαὶ 
ταοτηθηῦ ἰο 81] σοπογαίίομβ. Ηθγα χα μᾶγθ {86 Ἰοἤθϑί τηδ βία 01 
οὗ ριορμθίβ 88 βρβᾶᾷϑιβ δῃᾷ τυυϊίοσβ ἰορϑίμοσ. ΥΥ Ὡρ' τγγχ88. ὙὙΠᾺ 
μοῖὰ ἐμ6 οομβθαῦθποα δπᾶ ἔπ οὗ ρα] βρθδκίηρ θᾶ δοίϊηρ 1 

νγ͵85 ἐβουθίοσθ, ἰὼ ἃ τηθᾶβῃσθ, βῃογαϊπαῦθ ἰοὸ ἐπ 6 ΟΠ ΘΥΓΪ ταϊ ΙΒ ΥῪ 

ν ΒΊΟΝ. ΠΘῪ Θχϑγοϊβϑα ἴπ ρυθ]ο, ΤΉΘΥ Ὑγ6 16 ττϊῦο 8 δεοαῖι86 ἸΠΘΥ ὙΓΘΥΘ 
τα σίουβ ογαίουβ οἵ (μ6 μίρμδϑὺ ογάου, δπυποιδϊπρ βρίγιδαλὶ ὑγαθῃ8 
οἵ ππίνουβαὶ ᾿τηροχύ ἴο τηδηκιπα. 

Τὸ {818 ροϊάθῃ βυοοροθάρα [6 βἰἶνοῦ δρ6 οἵ ῬΓΟΡΆΘΟΥ, σογαργθμοηά- 

ἴηρ' [86 Ομα!άθαῃ πᾶ ροβύ-6χῖ]6 ρουϊοᾶβ, ἴπ Β1ΟΒ 10 γγὰβ ΔΟΘοιαρϑηϊθα 
ὙΠῸ 1658 ΘΠΘΓΟῪ πα ἔθυσου Θχύθγ ἢ] τηδη!  δβίδ 1008. 

1 (ΟΡ. Κποροὶ, νο]. ἢ, Ῥ. 25. δέ δέθᾳ.. 



830 ΤΙηϊγοάμοίίοη ἰο ἐΐ6 Οἷα Τερίαπιοηΐ. 

8. Τῇ Οαϊδολη ροτϊοᾶ, 62ὅ---ὅ86 Β. 6.» ΤΟΔΟΠ68 ἔτοτα {π6 ἄονγη- 
[1] οὗ {π6 Αβϑυγίδῃ ϑιαρῖγ ὑο {86 δπά οὗἉ [μ6 6χ1}]86. Ηϑῖ {Ππ6 τοίας- 
ἄοπ οὗ ἐπ6 ΒΥ]οπίδπβ ἰο {π6 σονθπδηί-ῬΘΟΡΪ6 18. {π6 οἰϊοῦ (ορὶο, 
ΔΥου Πα πΒΙΟΩ οὐδοῦβ ἀγὸ στουροᾶ. Τὸ {π|8 Ὀαίοηρ ΟΡδάϊαμ, Ζορμδ- 
αἰδῇ, Φογοιΐδῃ, ΤΠ] οὐἨ ἸΚῚ τ] -Ἴθατῖτα (  οσθιαῖδμ Χχνὶ, 20---28,), 
ἩΔΌΑΚΙΚαΚ, Εἰ Ζοίκῖοὶ, ΤΠ) 4116], 

4. Ἴπ6 ροβι-αχῖϊθ ρουϊοᾶ δὅ36---400 8. Ο. 15 ἀἸΒηρυθῃοα Ὀγ {πὸ 

βχοὶ, ἐπαὲ ἴῃ ἴδ 186 ῥτορμοίβ Ἰδ ον ἕογ {18 τϑβίογδίοη οὗ {Π6 ὑπθοογδουῦ 

ἴ ἃ ᾺΥ ὈΟΙΟΥ ἔοστα {μ88 1Ὁ δα γϑῦ δϑβυμαθα, Τὸ {π18 βϑίοπο Ηαρρϑὶ, 

ΖΟΟΒαΥ ἢ βοη οὗ Βουθοβίας, ΜαίδοΒι. 

δια ῬγορΡΏΘοΟΥ τγαβ8 Πταλ 64 ΨΟΥΥ ταῦ Β (0 Ππ6 Οἰθαν, Ῥᾳγθ, ἀἸ γ1η6 

ψογᾶ, ἀἰβυπουϑῃθᾷ ἔγοτὶ ἱπιροτίθου πχοᾶθβ οὗ τϑνϑίδίοη, ϑυομ 88 
ἄγοαιαϑ. ὙΊοΪ ηῦ ρ βοα]αἰλοπ5 Δα ουὐνγαγα ΒΡ ῺΒ γγ6 γ6 1685 ὈΤΟΙΩΙ πο πΐ : 
δηᾷ 580 ἔν 1 βΒμονοαᾶ ἃ Βίριιον ἀθνθορηαθπῦ ἴμθη τγ88 δὐζδι θα ονθη ἴῃ 
186 Ἰαϑῦ ρευϊοά. Τύ μαᾶ ρϑηθίγαϊθα τοῦθ θα θηβιν υ Ἰπΐο Π6 118 

οὔ {πὸ Ῥοορῖβ; Βανίπρ' ονθγοοταθ 81} {π6 ἀθίθυϊοσδίίομβ ἰο συ βιοῖ 10 Βα 
Ῥδθῃ δχροβθᾶ. ΤΠῈ Ῥσορμδίβ ἅγθ ΠΟῪ ὙΥΙΘΙΒ ΤΟΥ͂Θ ἰῃδη ΒρΡΘΔΙΚΟΥΒ, 
ΤΏΘΥ οδἰ ΠΥ απΐο] {π6 14685 οὗἨ {ποὶν Ἰπβρίγϑᾶ ταηᾶβ, {ΠῈ|1 τυ μαᾶὺ 
ἸΟΟΚ ρῥἷδοθ ἴῃ {μ6 Ῥυθοθαϊηρ Ρου]οά, ῃθῃ ἐξ6 10» 1166 ΓΔΒ ἃ ὑγ8 ΘΟΡῪ 
οὗ 1π6 Φουα δπά ἀϊγθοῦν οἰ σδοίουβ ϑρολθη ἀἸβοοῦτβθ, [Π6 Ῥγορῃοῦ 

ἴθ ῖβ Ἰοῖβασο βου βυβυ.αϊθβ ἕο {π6 βροΐκοῃ {86 ψυιῖθῃ α18- 

οουγθθ. ΤῊϊθΒ δοοοππίβ ἔοσ ἰμ6 ἴδοῦ ἐμαῦ νι βίο ηβ ἈρΡρθαι τηογο 6- 

ααδηῖγ. Μοτῖθ τὺ νγὰϑ ΠΟῪ τϑαυϊγοᾶ ἔῸγ ροάγιῃρ ἔουτὰ τ Π οἴθοῦ 

{π6 ἐγατῃβ οι ἰο τυεϊ ηρ, ΑΠπα ν᾽ ΒΊ 08 γγ6 16 δαορίθα 85 γϑ 1068 

ΟΥ̓ ΠΊ6ΔΠ5 ΟἵἨἁ Ῥγοδοπίρ' 4688. Βαῦ Πότ {Ἀ6ῪΥ 816 οὗ ἃ πλοῦ ἃ Γ1Π0]Δ] 

ΘΠαγδοῖου ὑπᾶμ ΒυΟἢ ἃ8. 816 ἰοππᾷ τὲ {π6 ΟἹαΟΥ Ῥγορμθίθβ. ΤῊ18 ὙΘΡῪ 

᾿ΑΥΙΠ οἰ γ, Βονγονου, 185. ἃ ταδυῖς οὗ ἄθοαυ, (ὐοἸαρατθα ἢ {86 ἸΊντιο 

Ῥγϑαΐῃ οὗ {π6 οἱᾷ σϑηπῖπθ ῬΥΟΡΗΘΟΥ͂ 1 15 Ραὺ ἃ ἴ66016 {πῖηρ, [0 15 
ΟὨἾΪΥ ἃ οπμο-ϑἰἀο τοδη  ϑϑίδιοη οὐ οἴθσμαὶ ἰσατῃ. 6 ταϊσμῦ ὕσᾶθθ [80 
στα] βἰηκίηρ' οὗ ῬυορΆΘΟΥ ἤόοτα (88 {η6 οὗ «Θγθπλῖδἢ, γγ1ΠῸ γγᾶβ {Π6 
σγθαίοβὺ τηδβίου οὐ {818 108. ϑδύ ἔουτω, ἀπ 18 ἀἰβοῖρ]8 ΕἸ ΖΘΚΊ9], 6] 108 

οοαβαίίΐϊου τι Μαίδομι, ΟἹ οὐβοΐθθ 86 ΠΟῪ τορϑαῖθα, Τμο σοὶ 
ἔα] πθ 85 οὗ {π6 δποθηΐ Ῥτορθίβ ΒΌΡΡΪ168 1ᾶθ88, ᾿πγαρ68, 8Πα ὙγοΟΥ 8. 8180, 
ἰο {π6 Ἰαΐθυ, 1 αίλοῃ δπα σΟΡυἱηρ' ἃ16 ΔρΡρδιθηΐ, 

Τὴ {Π|8 ΤΔΉΠΟ 1ὸ τοῖσι ἀοβοῦθα (86 ογδάθδὶ ἀξ] προ οὗ ῥτο- 
ΡΉΘΟΥ ἔτομι Μοβββ {Π] Μαίδομι, ἀἰν!αϊηρ; 10, τ ΚπΟθ 6], ταοτθ οὈ]θο- 
Ὄνου ἱπίο ἴουν ρουϊοάβ; οὐ ὙΠ α]α ', τλοτ ΒΕ) ΘΟ νΟΙΥ, ἰηῦο [}6 
[δγ68 8ρ68 }ϑὺ ποί]664, ΘΔ οῖ τᾶ Κοα ΕΥ̓͂ ρΘΟΌ]ΑΣ ῬΠΘΠΟΙΆΘΠδ. 
ΤΟ ἴτοῃ ἃρ6 ν)χὰβ {16 {{πι6 οἵ δοίίου ; {π6 ροίάθῃ, οὗὨ δοίϊομ, βρβϑοῖ, 

Δα ψυηπρ υπϊ θᾶ ; {π6 βιῖνον, οἱ ψυϊησ, [ἢ {π6 Βτβῦ, ρυϊθϑίμοοά δηά 
Ῥτορμοίποοά ὑγογ6 ῬαΥΤῪ ταῖχϑᾶ, Ἔνθα {π6 ΒΙΡῊ ῥυϊθϑῦ μ8α Ἀ1Β ουδοῖϑ, 
Δοοογαϊηρ' (ο 1407, ὦ, 6. ἔδι6 ζ)γῖπι ; ἀνα οὐ ν᾽ ῥυϊθδϑίβ θμοσόδοῃθα ἸΡΟΩ 
[86 ριοόνίποθ οὗ {π6 φῥτορμθῖβ, [|π {π6 βθοομπά ἃρθ, ῬτΟΡΏΘΟΥ τγᾶ8 
ΘΠ τ] Υ βϑραγαύθα ἔτοπι {Ππ6 ῥυϊοϑεμοοα ; ἃπα Ὠθδί θη ΓΔ 0168 ΒΘη]ς ᾿τὰ- 
ΤΉΘΏΒΘΙΥ Ὀοίον ὑπ6 ἀϊραιν οὐ ἐσὰθ ρτόρθθου. ὙΠ6 ρ᾽οα τῆ ΠΟῪ 
ΒρΆκα δπᾷ σψτοίθ τιν} ἃ Ἰινίπρ ἔΓΘΒΒ 688 ΘΟΥυβροπα!ϊηρ; (0 {86 ᾿πίθγπαὶ 
{υΐποββ οὐ {μοῖν ταϊπᾶβ, ΘχΒΙ ιθ πο τὰ 411} {Π 61 τηονοιιθηΐβ οσίγαου- 
ἀἰηατΥ 56 ἀθηΐα] πᾷ ἔγθοάουα. [ἢ [π6 {πϊτά ἀρ6, ργορῃθ ον Ράᾶγίοοϊκ 

1 Ὧϊς Ῥτορμοίθῃ, πα. 8. νν, Υ0], 1. Ρ. 86. εἴ δεᾳῆ. 
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χτηοτο οὔ {16 οαΐτ, τι θη οχρυθββίοι, οἵ 14685 βρυϊηρὶπρο ἊΡ 5ροπ- 
ἰΔηΘοιβῖν, ποῦ βίγαρο,ηρ' [ῸΥ αὐΐθγθῃοθ ΠΟΥ Ὀυγδβίϊπο ἔνθ ὙΠ Ἰτγϑβίβί- 
1018 ΘΘΓΡΎ, Ὀαὺ Δ]|]ονγίπρ Ορρουύα μην ἰο Ὀ6 Θηπποίαίθα Ὑυ} ατιϊῆ- 
ΟΠ πα οἰαθοταίίοα. Τπθ αὐθϑίομβ σι ἢ ΒΊΟΝ ῬΤΟΡΉΘΟΥ τγὰ8 
οσοαρΙ θα ἀατίηρ' [Π6 ΘΑΥΪΥ {πλ8 Ὑγ6 6 1688 πηροτίαπύ, Ὀθῖπρ ᾿ποϊαθηΐα! 
{πϊηρβ στο] αθϊηρ' ᾿πητηθαϊαίθὶυ ἰο [86 ονθηΐβ οὗὁἩ {π6 ἄγ, ὑπουρὴ πθοαβ- 
ΒΔΥΙΪΥ οοηποοίρα τι} {πΠ6 Κίπσαοτα οὗ (ἀοα ΒΟΥ ΘΥΟΥ τϑιχοίθὶγ. ὙΏΟΒΘ 
ὙΠΟ. ομαγδοίουιβοα τὸ ἀατίπρ' {π6 Βοοομαᾶ ρουϊοα τγθγα 0π6 ἀν Υβα] 
ααθδβίϊομβ οὗὨ 8}} {ϊπ|ὸ:; 8116 ἴῃ {η6 αδὺ ροσιοα, σϑῆθγαὶ γα 8 ΤΘΥΘ 
ΓΟ] 464, τιοβ6 σοῦτὰ, οὖ ἰϑαβϑί, γχὰ8 δγθδαυν δοηίδιηθα 1π {86 γΥΥηρ5 
οὔ {π6 πἰσμοβϑύ ρχορμοίβ. 10 γγὰβ δὴ ἃρ6 οἵ [8 6χροδίξοῃ ατιὰ φυοζμέίοτι 
οἵ Ἰάθαβ ϑπαποϊαίθα Ὀοίοσϑ. 

Τὸ τηυσδύ θ6 δρραγϑηΐύ [ο θυ βυῪ Οη6 ὙΠῸ 88 βίπα!θα {Π6 ῥγορβοίϊο [1{6- 
γταΐυσο οὔ {86 ΟΙα Τοβίαμηθηύ, ἐμαῦ [6 σ᾿ 0]6 οὗ 10 15 ποὺ οχίαπί. Τὴ 
Ῥγθβθηῦ ρίθοθϑ ἃῖ6 θαύ ἃ ρατῦ οἵἩ τμαῦ Δα αὐ ροββοθβοᾶ, ΤῊΪΒ [δοῦ, 
Ὁ 88 ΒΌΟΙ ᾿͵ ταραγα 10, τοῖσῦ Ὀ6 Ἰπέουσθα ἔγοιῃ {π6 οχίθηΐ οὗ τψβδῖ 
ΓΘ δῖ 8, ῬΒΙΟΩ Ὀθᾶτβ 1016 Ῥγορουίοη ἰὸ ἐμ6 ἡ ΌοΥ οἵ Ῥγορῃβοίβ. 
.706] ΡΥΘΘΌΡΡΟΒΘΒ οἱ δύ ργορμθίϊο ψυϊησΒ ὯῸ ἸΟΠΡοΙ οσχίϑην (111. ὅ. ; 
ἘΡΊΙ5Η, ἢ. 82.), 58 ἐδιο Πιογὰ μαΐξἢ βαϊά ; ἃ ῬΆγαβθ ΒΙΘἢ 811 465 ἴο {86 
γ706}1} Κπονγ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙΒ Οὗ Ο]6Υ Ῥχορμοϑίβ, ποὺ ὕο 818 οὐσῃ οὔϑο] 65. ὅῸ 
ἴοο Ηοβθα Ὁ]1πᾶ65 ἰο ἀπκποῦῃ ρίθοθβ (11. 12., γ|11. 12.) 1 188. 
1. 2---4, ἃπα Μιοδὰ ἵν. 1---4., 15 οοῃίαϊποα {86 βαρ οχίγαοῦ ἔγομλ 
ΒΟλ6 ΟἷΘΥ ΟΥ̓ΘΟ]8 ὯῸ ΟΡ Ὶ Θχίϑης, ΟΥΠΘΥ ΘΣΔΙΏΡ]68 ταῖσὺ 6 ρσίνϑη. 
Απά 1 18 αἰτηοβὺ πθϑά 6885 ἰο λα, ἐπαῦ {πΠ6 ργορμθίῖο ὈΟΟΚΒ ἃγὸ ποῦ 
ΠΟΥ͂ ἴῃ ὑπ611 οὐἹρῖπαὶ βίαϊθ Του Βᾶνγα Ῥ6θὴ νυ ]ν αϊβροβοᾶ ἀπά 
Διτδη σα ὈῪ Ἰαύο βαπαϑ. Μοβὺ οἵ χθπὶ μᾶνο βυβογθα συθαίθυ οὐ 1685 
αἰτοταίϊοθ. ΤᾺ ἰοχύ 1861, ᾿Ἰηα 664, 15 ΤΟ] Αγ ραχτα ἔχου [οσαῖρῃ δα- 
γηϊχίαγα : δχοθρὺ ὑμαῦ ἃ ἴθ ρ]οββθϑ ἤᾶνο ᾿πἰσπαθα μοΥΘ δηᾶ {μ616. 
“ συ Δ 8} Β πνοτβ ἤὰνα Ὀθθη τηοβύ ἔγθοὶν ἀθαϊ ἢ. [ἢ [Π6 οδ86 οὗ 
οὐ6 15, θο ]δοίουβ ἃ: ΘΟΙΏΡΙ]ΘΥΒ Βα α ΠΠγ ΘΟ Ηποα {Πϑιηβ ον 685 [0 δυγϑηρθ- 
τηρηΐ, ἴῃ {Π6 1 ΟὟ ὈΘΟΌΪΙΔΥ ὙΑΥ ; Ὀ651668 Ῥυθῆχηρ' ἸΠΒΟΙ ΡΌΙΟῊΒ ἴῃ 
ἀἰδυθηῦ ρίδοθθ. Βαῦ 1ῃ ᾿ἰηγοδυραίιπρ 8 ἴορῖο οἵὨ [μ18 πδίασθ, ρτϑαῦ 
οααίζομ 15 ποραρά, Ἰοβὺ [6 ΒΊΡ ΘΙ ΟΥ̓ ΠΙΟΙΒΙῚ ΓΤ 10 ΘΧΟΘ58, 86 411- 
ἸΘῪ ΟΠ] οὔ“ 6 ΒΌΡΡΙΥ {μ6 Ρ]6οθ οἵ βοδϑὺ ἱπάποίϊοῃη. Ἠΐθποο Ἐπ α]α , 
ὙΠῸ δᾶ5 ΤΙΔΏΥ δοαΐίθ ΤΟΙ ΔΓ Π1Οἢ οαηποί θ6. πορ]θοίθα Ὁ {π6 
Πα 6, μ85 δαορίρα ἃ οουγβ6 χιῦ {π6 νιον οἵ δχρ]διπίηρ' {π6 βίαϊο ἴῃ 
Ὑ ΠΙΟἢ {Π6 Ῥτορμοῦϊο ὈοΟΪζβ ΠΟῪ 8.6, ὙΠΙΟἢ γγα οδηποῦ ἃρτοα νι, μ6- 
οϑ56 1 15 ἰσσο]ν 86 οἤβρτηιηρ' οὗἨ ἃ ΘΔΡρυΙοΙοΒ Βα ρ]θου νυ. δ 88 
ποῦ Βιοοθοαρα ἴῃ ροϊπθίπρ' οαύ {χ6 Ῥγόοθββθβ {πγουρἢ ἡ Ὠϊοἢ {Ππ6 ὈΟΟΙΚΘ 
Ῥαββϑα {111 ὑπο Ὀθοδπηθ ΨΘΥῪ τποῦ νγμδὺ ὑΠΘῪ ΠΟ ἃτθ. Ῥϑυθᾶρ8 {86 
ΒΡ] οἵ 18 οὗ ἃ Κιπᾶ ἴο ὈΔΗ͂]6 811 βΌΟἢ; αὐξθιηρίβ, Τύ 18 8ὴ δα νθηασοιβ 
ΤΘΡΊΟΏ, 1πῦο ψ᾽ ὨΙΘΒ {86 ῬΘΙΒΟῚ ΨἼὮῸ Θηύθυβ {1} Ηπα δι αι ταβϑηιθηῦ αὖ 
ΟΥ̓ΘΙῪ δίαρ. Ηϊδβύουοαὶ ον άθποθ [8118 : δηα Πθγο ὑπαὺ 15 ψαπίηρ, [Π6 
ουϊάθμοθ ὑμπαῦ 1165 γι δῃϊη (86 ὈΟΟΚΒ {πϑιμλβοῖνοβ 15 οὗ ἃ υϑῖῪ ἀμ Που]ύ 
αηα ἀο]τοαία παύαγθ. 

Τῦ 15 1861688 [0 δἰζθηηρὺ ΔΥ Θππτ θυ οη οἵ 81] {π6 ῥγορμοίβ τὰ [88 
ΟΙα Ταβίδιαθπί, ὍΤη6 ΒΔΡΌΡΙη104] φοοοιιηῦ τλϑῖκ68 ἰοσύγ τορι ρυόρῃθίβ 
8.Π6 βουθῃ ῬΙορμοίθββοθ Βαῦ {ῃ68 (Ἰ τἰβίύϊδῃ 086 Ὺ8 ἀο ποῦ ἄρτθθ ΜῈ 

. ΟομΡ. Τνα]ᾶ, Ῥγορῃρίοῃ, τι. 5. τγ. νο]. 1. Ὁ. 85. οἱ δέρᾳ. 
2. 560 ἔν 414, 16 Ῥγορμοίοῃ, ἃ. 5. Μ΄. γ0]. 1. Ρ. δ4. 6ἐ 5644. ᾿ 8 ΤΡΙά, Ρ. δὅ. 
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818; ΠΟΙ ὙΠῈ ὁπ6 ἀποίμου, ΟἸδιαθηὺ οὗ Αἰοχαπάσγια᾽ γθοῖκοηβ ἐμιτίγ- 
ἢνθ ριορἢοίβ ἀπᾶ ἔνθ ργορῃβίθββθϑ ; ΕἸΡΙρμδπῖα8", βονυθηίγ -ὖῦνσο ῥσο- 
Ρμδίβ δηᾶ ἔθη ργορμϑίθββθβ ; Ῥβθιδο- ΕἸ ρμδηῖαβ᾽ ΠδΙη68 ὑνγθηίγτῆνθ 
Ῥτορμοίβ ; [βἰάοτ οὗ ϑραϊη", {μἰγύγτοπο ργορμθίβ δῃα ἴμγθο ῥγοὸσ 
ΡΠοίθββοβ. ὅ 

Τὴ {π6 ριβοθάϊηρ' βκοίοι οὗ Ῥυορβμϑίβιῃ, γγ Ββᾶνϑ 1᾿πιϊθα {π6 ΟὔὗΒογ- 
γαϊϊοηβ ἐο {π6 ΟΙά Τοβίαπιοπί, 88 {πᾶ νγὰβ οὐσγ' δχοϊ αβῖνθ [ορῖο. ΤΉΘΥ 
Ὑ{11 ΔΡΡΙΥ, Ββονγϑνοῦ, ἐπ ϑμδοίαπιοθ, ἰο [886 Νονν Τδίδιηθηῦ αἶ80 ; ἴθ τ 

ῬΤΟΡΆΘΟΥ ἴῃ ΒΟ ἀϊβδυβ τοογθ ἰπ ἄοσγοθ ὑμαῃ παΐμγθ. ἼΠοβθ 180 

Ὑγ ΙΒ ὑο φγοόβθοαΐθ {μ6 βαθήθος πιὰ Ὀ6 τϑίθυτθα ἰο {π6 δ0]8 γοϊατηθ οὗ 
Ἰζοοβίου ὅ, πᾷ {Π6 ἰοῃροῦ ἐγοδίβα οὐ Κ ποῦ 6.7 
ΤῊ ργορβϑίϊοαι βοοΐῖβ οὐ {μ6 Οἱ Τοβίαπιθηΐ ἀγα βἰχίθθῃ ἴῃ πτιπι- 

Ῥον, {π6 Τιατηθηίαίίοπβ οὗ Φογθηιῖαμ Βδίησ πβθα!] ΠΥ ΘΟμΒΙ ἀογθα ἃ8 δὴ 
ΔΡΡοπαάϊχ ἐοὸ [ιἷβ ῥυϑαϊοιίίοηθβ: δη4 8.6 ΘΟΙΏΠΔΟΗΙ͂ αἰν!ἀθα ἰηΐο ᾧὕνο 

οἶαϑβοβ, --- 1. ΤῆνΘ στοδίου ρυοριοίβ, 1βδῖδ},, δ ΟΥΘΥ ΙΔ, ἘΣ Ζοϊτ6], Τ.4 16] : 

2, ΤΊΘ ταΐπουῦ ρτορμοίβ, Ηοβρα, 906], Αταοβ, Φοπδῆ, ΟὈδαΙΔΠ, ΜΠοδἢ, 

Ναμυμα, ἩΔρακΚυϊ,, Ζορμδηῖαμ, Ηαρσραὶ, Ζϑομυῖαη, ΜΔΙΔΟὮΙ. ΤΏΘΥ 

δι Ο]164 σγεαΐογ δηα 165567") ποῦ ἔτοτα ρϑυύβομδὶ οοηδβιοσαίϊϊοηβ, Ὀαὺ 1Π 

γοϊαἴοι ἰο {π86 δχίθηΐ οὗ ὑμοῖς συτθηρθι ΤῊΘ ογᾶου ἴῃ ΜΒ1Οἢ ἐΠΘΥ ἃγ6 
Ῥἰδοορᾶ 15 ποῦ {886 βαπιθ ἴῃ {πὸ Ηθογον ΒΙ0]6 ἀπα 86 ϑορύπαρτηῦ, 
Τηβίθαά οὗἨἁ Τ)αη16] [ο]οτίπσ {π6 {μϊτᾶ στοαί ρσορμϑῦ, νἱΖ. ΕΖΒΘΚΊΒΙ, 

6 ἴδ ραῦ ἴῃ Δηοίμον ἀϊνίβίοη οὐ {π Ηθρτον ΒΙΡ]6, {π6 Ηδρίορταρμᾶ, 
αἴϊου Εἰβίμευ. Ιῃ {π6 Οτὕτθοὶς νϑυβίοῃ 6 [Ὁ]Π]Πονγ8 ΕὐΖο 6], [}π| {Π6 
Ἡδῦτανγ, {π8 τρΐποῦ Ρῥιορμοίβ βίαμα ἰμὰ8: Ηοβθα, «0061, ΑἸΏΟΒ, 
Οδαάϊαμ, “οπαῖ, Μίοδῃ, Ναμαμι, Ἠδράκκαΐς, Ζορμαηϊδῃ, Ηδρσραὶ, 

ΖΘΟΒατδῃ, Μαϊδοδι ἢ Ῥαΐ ἴῃ τ[μ6 ὝὙτϑοὶκ ἐγαπβιδιϊοη ἐΘΥ ἃ16 ἈΥτδη σα, 

Ἡοδβοα, Απιοϑ, Μίοας, 4061, ΟΡδάϊαμ, Φοπαῖ, Ναίαμη, ΠΌΔΙ ΚῸΚ, 
Ζεορμαπίδῃ, Ηδοσαὶ, Ζθομαγίαμ, Μδίδομ. Νοιύμον ἴῃ {86 ΗΠ ΘΡΓΟΝ 
ποῦ ἴῃ {86 Οτθοὶς ἀγ6 ΤΠ6Υ ἀἰβροβοά ἴῃ ΘΠΤΟΠΟΙΟΡΊΟΔΙ ΟΥ̓ΘΥ. 
ΤΙ πυϊηρβ οὐ {μ6 ὑνοῖνα ταῖποῦ Ῥτοροβ ἀγα αι οα Δι]ν ναϊυδ.- 

ὉΠ6 ἴῸΓ {μοῖν ποίίοθϑ οὐ πυτιθτοῦβ δνϑηΐβ το απο ὕο ὑπ6 Ὠἰβίουυ οἵἉ {86 
Κίησάομιβ οἵ Ταᾶαμ, Ιβγϑο], Βαῦγίοι, Τάστια, Πσγρύ, Μοαῦ, πὰ 
Απαομ. Εδν οὗἩ {μ686. ἅτ ποίϊοϑά 1ῃ {Π6 βδογϑα Βιβίουν ; 8ηα Ῥγο- 
ἔλπο ΠΙβύουυ 15 Ῥάττθη 1} τορατά ἰο ἴθ. Ἡΐθποα 86 ῬγοΟαἀ ΟΙΙΟΠΒ 
ἴῃ ααοβίίοη ἅ16 ἃ Κὶ πᾶ οὗἨ βυρρ[ομλθηῦ ἴο {86 διβύοτυ οὗ (86 ὥγμμθβ ἱπ 
ΜΉΙΟΝ ΠΟΥ ἀρρραγθά, απ βοβ βιροθθαϊηρ γϑαγβ οὐ συ ίο {Π6Υ̓ 
ῬΙΟΡ 6516. 

ΤΊ 15 οὐ βοῖὴθ ἱτωρογίαποα ὧο ἢᾶνθ ἃ οοστϑοὺ 1ᾶϑαῃ οὗἨ {π86 γϑϑρϑοίίνθ 
ἤτηθβ ἴθ οὶ τ[π6 ῥτορμοίβ Πἰνϑᾶ δῃᾷ σοί, Ὀθοόδυβθ 1Ὁ Βθῦνϑδ [0 
ΠΠαβίχαϊα {πο |᾿ πηραπῖησ, Α ροοά Βοβθπιθ οὗ δυταῃρθιηθηΐ 15 651. 808. 
Βυΐ τηϑην οὗ ἔμοβα ργοροβϑά ἃΓ6 ᾿861658, ΟυὐὁἨ Οβ]θοίϊοπα Ὁ]8. οἢ ΟΠ" 
στουπᾶθ, Τμαὺ οὗ ὕαὴ ΤΊ], δἀδορίοα ΒΥ ΕΎΔποῖκθ, 15 οαταργουβ δπὰᾶ 
Ἱποοηνοηϊθηῦ, [ἢ ΒοΙὴ6 Ῥγ ΠΟ] Αγ 1Ὁ 18 Ἰποουσθού,. οοογαϊηρ [0 1, 

1. Βιτοηηδία, ἱ. Ρ. 3585, 64, ΒΥ]θατρ, 
2 Τῃ (οἰ ου 85 Ραίτθβ Αροϑβίο]οΐ, γο]. 1, Ρ. 395. δα, ΟἸοσιο. 
3 ἘΡΙΡῃΔπ Οροχγα, γο], 11. Ρ. 285. 
4 ΤῊ}. νἱϊ. ΟτἹρίη. ο8Ρ. 8. 
5. 866 Οαγρζονβ [ηἰτοάδαρσίίο δά Τάρτοβ Ῥυορμοίοοβ, ἢ. 64. 6 βεηᾳ. 
6 Τὴῖα Ῥχορμῃοίθη 465 δ]ΐθη πη ἤϑπθη Τοβίδθηΐβ, [οἰ ρζίρ, 1888, 
1: ον Ῥτγορῃρίίβτηπβ ἀδσ Ηδθγδθοῦ γο βίβηα!σ ἀδγροδβίο}, Βγθβῖδα, 1887, {πὸ ΡΑΓΙΒ, 



ΟΘοπογαὶ ΟὐΞεεγυαξίοηβ ὁη ἐδ Ργορλοίξ. 839 

ἔουν Ῥουϊοίβ ἅτ τηϑδᾶβ ουΐ, νῖΖ. 1. Ῥυορμοίβ τμὸ ἀο!νογοᾶ {πον ργθ- 
ἀϊοίίομβ ἀυτίησ (μ6 σοπύϊπαδποα οὗἨ {μ6 «6 βὰ ΡΟΪΥ, ὑπο τυ ΒΙ ἢ 
Αγ {86 ὕπο βυθάϊνιβίουβ, (1.) ἴῃ «πάλῃ ἃπα 185γ86] ; (2.) Ῥγορβοίβ 
ὙΠῸ 66] νογθα Ὀγθα] ΟἿ 018 ἀσοίηδί οΟὐμοῚ ποθ. [1]. Ῥτορθίβ σψ8Ὸ 
ἀο]γογϑᾶ ἐποῖγ ργοδιοίίοπβ θθύν θη {Ππ6 οαττγίηρ οὗ {Π6 [δγα δ 1068 Ἰηΐο 
οΔρ ιν γ ὈῪ ἐμ6 Αββυγίδηβ, ἃπᾶ 886 βτϑὺ Ἴχρϑαϊοη οἵ Νορυομδᾶ- 
ὭΘΖΖΩῦ, Ἠδτθ αἷβο δῖ ὕψο βαϊνιβιοηβ, (1.) ἴα δ άδῃ ; (2.) ργο- 
Ῥἢμοίβ ψ8Ὸ ἀο]νογοᾶ ργβάιοί!οΠ8 ἀραϊπβῦ οἴμαὺ πϑίϊοπβ. 111. Ῥτορϑίβ 
ἀατίηρ' {μ6 ΒΟΥ ]οπίβῃ οαρεϊνιγ 80 ἀονογθα {ποῖν ρυθαϊο[ 08, (1.) 
οοποδγηΐηρ {86 «6578, (2.) ἀραϊηβί {Π6 Θμθταῖθ8 οὗ [88 9608, ΤΥ. Ῥτο- 
ῬΒμοίβ σ8ὸ ἀο!νοτθᾶ ργθαϊοίμοῃβ ἴῃ ἐαᾶθα δἴθου {Ππ6 ΘρΡΕἰνΙΥ. 

Αποίδπου [8016 μα58 ββϑῃ ρίνθῃη ΡῪ ΒΙβῃορ ΟΥ̓ΔΥ ἴῃ [8 Ιου ἰοὸ {π6 
ΟἹ Τοβέδπιοπί, ἰἈΚοα ἔγοια 1μ6 (80 165 οἱ Νονυοομηα δα ΒΪδῖν, ψ] ἢ 

8 ἴδ οχοθρίίΐομβ, Βαυΐ {815 ἰὺ 18. ποὺ βυβοιθπ  ν ῥργθοῖβο; δπᾶ 

νᾶτῖουβ ἄδίθβ ἴῃ 1 816 ῬδΙρδθ]Υ Ἰῃοουτθού. γ. Ῥγϑ ὅπη ᾿ ΠαΒ 4180 

Ἔχαἰ 6 α ἃ δυπορίϊο ἰδ 06 οὗ {π6 φγορμοίβ ψι {Π6 ΘΟΠίθΠρΟΥΆΓΥ 

Κίηρβ οὗ 9 υᾶθα, Θπᾶ οὔμοῖ βίαίθβ δοπηθοίθα τὰ {μ6 {ϊπηθ8 ἀπά Π18- 

ἰΟΥΥ οὗ {π6 ριορμοίβ, ὑῖοῃ 15 τη ἢ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴο Οταγ Β. Απᾶ νγοῦθ 

16 ΘΠΕΓΟΙΥ οοτγγθοῦ, γ718 Βμου]α αὖ ὁπο8 ὑγδηβέθν 1ξ [0 ΟἿ ραρθ8. Βυΐ 

τς οαπποὲ Ὀ6 τορατάρα ε58 βοβ. ΤῈ [Ὁ]Πονσίπρ μ88 ὑμουθίοτα Ὀθθῃ 

αἰξοιηρίοα 48. ἃ τηοτ6 ὈΓΟΌΆΡ]6 δοοουπῦ οὗ [88 δχϑοῦ [ἅπηθβ μθη 086 
ΡῬΙΟΡοίβ σσοΐβ. 

Μν. Ηοτπο, το [ο]ονοᾶ ταν (4016, αἰδισι θυ θα [Π 6 ὕταθβ 1ῃ 

ΜΒΙΟΩ 186 φῬγορμοίβ βουτίβῃβα ᾿μίο μτθθ; υἱΖ. 1. Βϑίογθ ὑπ Βδθυ- 

Ἰοπίδπ οαρενγ. 2. Νβαῦ ἰο πᾶ ἀυτίπρ' {παὐ Θνοπί. ὃ. Αἴἶον [86 

τοϊασῃ οὐ (86 ὅν ἴτοὰ Βαρυ]ομ.. ΤῊ8 υτδηρθιηθηῦ 18 ΘΟηγθ- 

πἰοπὺ ἴῃ Βοῖαθ ταβρθοῖβ. [ὑ 18 οι αι] Υ ΒΌΡΟΙΊΟΥ ἴο μη. ΥΥ 6 ῥχϑ- 

ῥου [86 ἀινίβίοι ἰηΐο ΤΟΥ ρουϊοῦβ αἰγθαάν σῖγθπν, Ὀαὺ 588}} ἔΌὉ]1ον, [Π6 

ογᾶον οὔ {μ6 ῬοοῖκΒ ἴῃ (86 ΕΠΡ 58} Β10]8. 

ΤῊ6 (8016 ἴῃ 186 ποχὺ ραρϑ ὀχ ῃὶρ15 {86 Ῥτορμοθίβ ἴῃ ὑμῖν βαρροβοᾶ 

οτὔᾶσσ οὗ [γη68. 

ι Οἱ ἐπ6 Ῥυϊποίρ]ο8. οὗ Ιηϊογρχοίδιίοη, ἃ8 ϑρρ! 16 ἰο {16 Ῥτορδοοῖο8 οὗὁἨ ΗΟΙΥ Βοιρίύατο, 

Ῥ. 74. 

ΨΟΙ. 11. 95Η 
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ΟΗΑΡ. ΧΥΠ΄ΙΙ. 

ΤῊΞ ΒΟΟΙΞ ΟΕ ΤῊΝ ῬΕΟΡΗΒΤῚ ΙΒΑΙΑῊΉ, 

ἘῈΨ ραγιϊουϊανβ ἅτὸ πόση τοβρθούϊηρ 1βαῖδῃ {π6 Ῥγορμϑί ; πούμιηρ: 
Ἰπ4θοα θυαῤ τμαὺ τὰ Ηπᾶ ἴπ μῖθ οσῃ ψυϊηρθ. Η ψ88 {Π6 Βοη οὗ 
Ατοζ, οι ΒΑΡ ποι] ὑγδηθίοιι τλαῖκαβ {86 Ὀσοίμοῦ οἵ Κιηρ ΑἸηᾶ- 
Ζίαῃμ. ΑΒ ἰοὸ {μ6 ἸΔοπβοδίίομ οὗὨ Απιοζ τι {π6 ῥσορίιοὺ Αππιοβ ὮΥ 
ΟἸοιθηῦ οὐ ΑἸοχαπανγία πᾷ βοιηθ οὔμοι [ἴῃ υβ, 1᾿ὖ 8.1568 τότ ἰσπο- 
γΆΠ06 ΟΓ ΗΠ Θῦγον, βοσ {πΠ6 πϑηηθ8 Βᾶγθ ἃ ἀἰδγθηΐ οὐ πόορταρθν (ΥἹΡὶξ 
δηα ὈἿ2.)., ὑπουρ ἴῃ ασθοῖκ {Π6Υ ἃγ6 {π6 βάταθ (ἃ μώς). ὙΥ͂ 6 ἸθδγῊ ἔγοτη 
ψΔΥΪΟῸΒ Ῥαββαρδ8 {παὺ 8618} γγὰ8 τηλτ τα ἃ πα δα [Πγ66 8018 (Ὑ].. 8., 11], 
8. 18.) τι βυταθο θα] πᾶταθβ, Βμθαν-ἤ βῃ}, ΜΆΘυ-ΒΠ83}- Βα β᾽ν- 082, 
αι ηα Ιτηδπποὶ.. ΗΒ 18 15 θα 116 α Πὲ3), α ργορἠιοίθ85,1. 6. ἐξ τοῦξε 9Γ α 
φγορῆιοί, ποῖ {μᾶῦ 56 μδᾷ ἃ φγορββϑίϊο οι, ἂβ. ατοίϊαβ δπὰ Ηθῃρ- 
βίβηρογο {μῖηκ. Τάϊκο ἘΠ] ΔΒ, 6 σοῦ ἃ σαγπιθηὺ οἵ Βαϊγ- οι} (ΧΧ. 9.), 

Τπουρἢ πὸ ἄοεβ ποῦ ἄρρθαῖ [ο μᾶγθ 164 ἃ 116 αἰτζορθίμον δβοϑίῖο ΗΠ8 
Το βίάθηοθ νγαβ ἴῃ «ΘΓ Βα θα πού ἔδι ἔγοτα ἐπ6 ὑθπιρῖ8. Ηδ ῥγορββιϑά 
ππᾶρυ {μ6 [κῖηρβ οἵ Φυᾶαεμ, [ΠΖΖίδῃ, «οἴμαμα, ΑμᾶΖ, πα Ηϑζβκίδμ. 
(. 1. β 

Αὐ νι μδῦ ἰχηθ ἴῃ {86 τοῖρῃ οὗ {ΠΖΖίδῃ μ6 θαρδπ ἴο ργόορ ϑυ ὀδππού 
Ὀ6 ἀοίουιαϊηθᾶ, Αδυθαμοὶ {πη ὑμπᾶῦ Π6 Δρρθαῦθα 8δ8 ἃ ρυδ]1ο 
ἰθθοθοῦ ἴῃ [886 ΘΑΥ͂Υ γολγ5 οὗ ἰδ γαῖρῃ ; Ὑ 8116 οὐμϑυβ, ὈθούΒ εἰ ο)8 ἀπα 

ΟἸ εἰβίίδηβ, ΒΌΡροβθ [μαῦ 6 Ῥγορῃθβιθα ββϑυθυδὶ γϑατβ Ὀθίοτα {π6 ἀθαίῃ 

οὗ {μαΐ τηοπαγοῦ, τϑαβοηΐηρ ἔσομαι 2 ΟἸΤΌη. Χχν!. 22., δῃμα 1βϑῖδἢ ΥἹ. 
ΟΠ. ᾿πβθοῦχα στουπᾶβ. [Τὺ 18 βϑίία ὅο βρροβθ ὑμαῦ ῃ6 Ὀθρᾷῃ ᾿πηπλθ- 
ἀϊταίθ!γ θϑίουο [μ6 ἄϑατῃ οἵ Τ]Ζζίϑῃ, ἴῃ {π6 ἰαβϑὺ γϑᾶν οὗ 815 τοῖστι. 1ῦ ιὰβ 

Ῥδϑη αἰβραίοθα ψμϑίμοσ 15 παϊ αἰ βίυυ οχίθηοϑα ἰο [Π8 τεῖρῃ οἵ Μδμδββθῇ. 

(ἰδβεπίαβ δῃᾶ Μδ]16ὺ βυρροβα ὑμπαὺ 1ὑ ἀἰά τϑαθῃ {86 ἄπιθ οἵ {818 Κίησ, 
ΤΟΙ Υἱπρ ὁπ. ΘΧΘροίϊο8] στουπᾶβ ὑμαὺ ἃΓ6 ἀποοιίαίῃ. ΤῊ6 [ὉΠονηρ; 
ΤΟΆΒΟΠΒ 816 δἀαποθρά οτ [86 Ορ᾿ πἰοπ ᾽πὶ απ θβίίοη : -- 

1. γε βρὲ ἴτοῃι 2 (ἤγοη. χχχῖϊ. 32., {παὐ βείδῃ στοίβ {86 1186 οὗ 

ἩΖοϊτῖθῃ. Ἡδθηοα Β6 βυγυϊνοα {μὲ Κιπρ. 
2. ΤΠ ΘΥ6 18 ἃ ΒΑΡΌΪηοΆ] δπᾶ ρα βις ὑγαδιοη, ἴο ἡ Β1Ο ἢ α͵8ὸ {Π6 

ψτϊτοῦ οὗ 1μ6 ΕἸ ΡΙΒ016 το 186 Ηθῦτονβ 18 Βαρροβϑά ἴο 4ΠΠ0ἀϑ (Σ]. 57.), 

ἐπαῦ {μ6 Ῥσορμοῦ νγχαβ ρυὺ ὕο ἀθαια ὈΥ Μδηβββθῖ, θοΐῃρ' βαῦγη ἈΒΌΠαΘΙ. 
8. 1Ε 1ᾷ6 δυϊμθηίοιγ οὐ ομαρίοιβ Χ].---ἰχνῖ. 6. δαἀται 64, Ιβαῖοἢ 

ΔΡΡΘΔΙΒ ἰοὸ πᾶν ᾿ϊνϑᾷ πάρ Μαπαββθῃ. ΤΠ βίγ]6 οἵ {{|8 βθοομα 

ρατὶ οὗἉ [μ6 Ῥοοῖκ 18 5ὸ αἰ οσθπῦ ἔγοτα ἐμὲ οὔ {π6 ἢγβὺ ρατύ, ὑπαῦ ἃ ὁοπ- 

ΒΙἀΘγΆ 16 ἀτηθ ταδί ἤᾶγθ δἰαρβθα θαούνθθη ἐμοὶν σουαροϑιίοη, Βε- 

81468, [86 παίατα οὗ (μ6 οομίθηίβ 18 ΔΡΡΠ1680168 ἴο {86 τοῖστι οὐ ΜϑῃαββθΙ,, 

ποΐ ἰο Ηρζοκίαμ. ΤῊ ὙΤΙΘΙ σΘηΒατοΒ {Π6 ρ,ΌΒΒ 1ΔΟἸίσυ ρΥγθυδ}]}- 

ἵπρ,, (Π6. βδοῦῖῆοβ οὐ ομη]άγθη ἰο 140]8, {μ6 στ] Κθάμπϑεβ οὗ συ] 6 8, ὅο.; 

ψΒΙΟΝ ἄοε8β ποῦ βυϊ {86 τοῖρῃ οὗ {μ6 ρσοοά Κίηρσ Ηδζοδδ. 
ΤΑ0016 πτοῖρν αὐύδομθβ ὑο 686. οοπβιἀθγαί!οηβ᾽ δ᾽ Ιφαβύ {μ6 ὺ ἃ 

ποὺ Θομοϊαβῖνθ, Οἰδβοπίαβ μα8 ββοση. ὑμαῦ 2 ΟἸμτομ. Χχχὶι. 82. 

1 Οὐπηπιθηίαν ὉΘΌΟΥ ἄση [οϑαΐα, γ0], 1. Ρ. 24. θέ 864. 
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826 Τηϊγοακοίίοπ ἰο ἐΐο Οἱ οείαηιοηξ. 

Δάτη 8 οὗ ἀποίμου ᾿πἰαυργϑίαἰίοη, ἀπ αθογαβ 0 βατ6 Ὀ 4818 ἕοσ 1[Π6 1ηΐδγ- 
6ῃ66 ἀουῖνϑα ἕγοπι 1. ὙΠῸ ρτορμοῦ ταῦ μαννα πτιτύθῃ Ἡ 6 Ζο κα Ὀϊ1ο- 
ΘΥΔΡΗΥ͂ ὉΡ ἴο 8 οοτίαϊπ ροϊηΐ, ἀπ ποὺ {1 μ18 ἀθαίῃ. Ὑπὸ ΒΑΡ ΙΠῖοΑὶ 
ἐδ ἴοι ἴβ ἀποογίαῖη. ΝΟῚ 18 1Ὁ Π|κοὶγ ἰμαὺ ΗΘ Ζοκιθῃ, που ρὮ ἃ ῥρῖοιβ 
Κίηρ;, δου αν βυροθοαρά ἴπ ΡΟ] Ιβμῖηρ; αἷΐ ἸΔο] Αἰ πα σγο88 δθιβθ8 
ἄυττίηρ κΕ͵8 τοῖσῃ. ΤῊΘ ρϑύβοῃδὶ ομαγϑοίου ἀπά οἰογίβ οὗ [06 τποῃδγοὶ 
Θου]4 ΟΠΙΥ͂ το ἢ ἃ οογίδϊη 1θηρίῃ, ἃ8 ρρθαγβ τοπαὶ [86 ὁα86 οὔ «Γοβ8}. 
Βεβιάθβ {π6 δοιηρ αϊπίβ ἴῃ {86 Βθοοπ ρᾶγύ τηδύ 8146 ὧο {Π6 τορι 
οἵ ΑΖ. 
ΤῊ ΟὨ6Ε οοπβιἀογαίίοηβ ἀσαϊπβύ οχύθπαϊηρ' [Π6 ῬγΟρΡ μοί τ ἸἸΒΕΡΥ͂ 

οὗ Ἰβϑαϊδῃ {11 Μδμδββθμβ ὕπηθ 116 ἴπ 086 Ἰηβουρίίοη οἵ {π6 ὈοΟΟΚ. 

ΤΏογα Ηζοκίδῃ 15 τη οηθᾶ 88 {π6 ᾿ἰαβῦ; ποῃ6 οὗ {Π6 51Πρ16 ῥτὸ- 
Ῥμδοῖθβ μανίηρ' ἃ {{{|8 οὐἉ 108 οὐγῃ τϑϑοβίηρ' ἔἈτῦμ6᾽ ἐπ8πη {86 Ποθηία 
γραῦν οὗ Ἡ 6 ζείκιαμ. ϑοῖὴθ σοοᾶ σϑάβοῦ Βῃου!α θ6 Τουπά ἴῸΓ Βαρροβὶπρ; 

ἐπα ΔΩΥ͂ ὈΓΟΡΗΘΟΥ ρο68 Ὀαγοπα {πα΄ ἀαίθ. Β6βίάθβ, ἴοο σγθαῦ δῃ 

06 18 ἀββίσῃιϑα ἰὸ ἴἢη6 Ῥγορμθῦ ΒΥ ρδοὶπρ αἴπλ ἀπᾶρν ΜϑηδβΒθἢ. 

«ΑΠΒΟΟρΡΉ,᾽ βαγ8 Ηβηρβίβθηθεγρ, “718 ὙΈΓΘ [0 ΒΌΡΡροΒΘ {πᾶ| 1βαϊδῃ, 

8.5 Ὑ76}1 δβ Ψούδιηίδῃ, νγὰ8 σϑ]οα ἰο {π6 ῥσορμοῦῖο οὔἶοθ αὖ δὰ Θαυ]Υ 

896 ---ΡοΥμαρ5. ἴῃ [8Β ὑπθηθθίῃ γϑατ"--ἢ8, ὨΘΥΘΡΙΠ6]688, ἴῃ {ΠῸ 
Αἰαθαῖῃ γϑαν οὗ ἩοζΖοϊκίδῃ, ἂρ ἕο ψ81ο]. ἀαίθ νγθ οᾶπ ῬΓΌΥ͂Θ 18 πηϊηἷβ- 
ἐταϊζομβ ΒΥ. οχίἰβεϊπρ ἀοοσαπιθηΐβ, νου] μανγα γϑϑομθα ααϊίθ, ΟΥὁἨ ἩΘαΥΪν, 
8 βουθῃ θὲ γϑᾶτ, τ ΒΙΟἢ 15 086 ἀϑ08] ἀαταίίοι οἵἁὨ πατηδη [6 ; ὁοη- 
ΒΘαΌΘΒΙΥ, δὲ 1π6 ὕἄτηθ οἵ {π6 δοοθββίοῃ οἵ Μίϑμδββθα, μθ σου] μᾶνθ 
Ῥθθη δϑοαυΐ οἱρεύγ-ίουνῦ γϑαῦβ ο]α ; ἀπά 18. ψ τ} {8Π6 ἀοίβπαθιβ οὗ [88 
ἰταιοπ, γγχα Δ]ΟΣ ὑπαῦ 6 δχθγοϊβοᾷ {86 ργορμθίο ἔμπούϊοηβ ῸΓ 

Δρουΐ βϑυϑῃ οὐ εἰσῃὺ γϑδγβ5 ἀαχίπρ' {π6 τοῖρῃ οὐ Μβῃαββθα, 6. πηαβύ 

αὖ [μ6 ροιϊοά οὗ ᾿ῖ5 τηυύγγάομα Πᾶνα αὐναῖπθα ἴο {886 ἀρθ οἵἁ πἰποίγ- 

ἵπο. Γμΐβ ἱπᾶάβοϑα ἰβ ααϊΐα ροββι 816. [Τύ 18, ΒΟΥΤΘΥ͂ΘΙ, ὙΘΙΥ͂ ΠΠΡΓΟ- 

ἈΔ0]6. 
Τακίηρ {μ6 γρὰῦ οἵ ΤΠ2 218} 8 ἄθαιῃ (υἱ. 1.) 88 {π6 οοτηπιβποθιιθηΐ 

οὗ μῖ8. ρτορβοίϊο Ἰδθουτβ, ΒΟ. τγὰ8 769 Β. Ο.. πα 1ηΐουυηρ ἔλότα 
χχχίχ. 1. {μα πα ᾿ἰνϑᾶ 1111] 703. Β. Ο., ᾽8 ἀἰβομδγρϑα ἢΪΒ ρσγορμθῦϊο 
ἐμποίΐομβ ἀπτίπσ ἃ ροιϊοᾶ οὗ Εἤγ-ῆνθ οὐ ΠΡΥ- 81. γϑᾶτβ. ΤμοηρῸΡ 
(Πδη (818 μΒ6 οαπποῦ 6 βαρροββα ὙΠ τσ ργΟ ΔὈΙΠ1γ ἴο Βᾶνθ 
Ἰαθουγοά. 
Ὑγ τ τοραγα ἰοὸ δυταπσοιηθηῦ απ ρΙδη, 1ὑ 18. αἰ ΒΊοα]Ρ ἰο βαὺ δον 

ἴδ ἰηαινιάπα) ἀϊβοοῦγβοβ πᾷ ραγβ Τ γΘ ῥαὺ ᾿οσοίμοσ, ϑοηθ Πᾶγθ 
{ἰοᾷ ἰο Ηπᾶ α οῃτοποίορίοαὶ διταηρϑιαθηῦ ἴπ ἐπθῖὰ; ῥαύ {815 νἹθνν 
οαπηποῦ δ6 5ιιβίαϊηθα ὈΥ͂ Δι ΒΙπρ' ΔρΡργ ϑοβῖηρ ὑ0 ᾿Ῥσορ4 016 Θυ]άθηοθ. 
ΟΥ̓μοῖΒ ἀρσδῖπ, 88 1 τπρα ἃπα «}61π, ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαῦ Β: τα] υτῦν οὗὨ ὁοη- 
ἰοηΐ8 164 ἰο [π6 ρτουρίπρ' ἰοσ μοι ἀπά βιαοοθβϑίοι οὗ [86 νου ροτ- 
ἴοηβ. Ναοιμοῦ οδη {Π18 ἈΥροίβθϑιθ οοταμιθπα 1056} 00 {6 δοοορίδῃοθ 
οὗ οὐ ἴοθ. Μοῦ ἱπρϑπίουβ δῃα ρ]8510]6 18. {μ6 νἱϑν οὗ ᾿υθοβίον 
«πᾷ 611, ψῇο δββατηβ {88 ργϊποὶρὶ οὗ ἃ ϑυδοθββῖσθ ππβο] ϊηρ οὗὨ [86 
Ῥγορθίϊο ψουϊκ, σοσγθβρομάϊηρ' (0 [Π8 ΠἰΒίοτοα] ΘουγΒ8 Ὁ 1ΟὮ Π18 τη18- 
βίοῃ ἰοοῖκ, δπᾶ στϑβυϊ τη ἔγογα ἴδ; ἀρτθθθῦ]Υ ο σμι οι {86 οοπϑεαθηῦ 
Ῥατγίβ αι απο ἴπ ὁπ6 σ016 σοταρίϑίθ ἴῃ {86}, ρουναάϑαᾶ Υ ἀο- 

᾿ Αὐΐοϊα 1βαΐδῃ, ἰὼ ΚΊοΒ Ογοϊοροᾶϊδ οὗ 10], Τὰϊ, 



Οὴἡ {Ἶιοὸ Βοοῖ 9 ἐμο Ῥγορ]οὲ 1ξαΐαξ. 887 

βῖσῃθα οοππροίίΐοῃ δηα οοπβίδηὐ ἀουθορηηθηΐ, 5ο ἐμαῦ μού {π6 τϑ᾽δίϊοη 
οὗἨ ἄτης διά βιγα τ! γ οἵἨ σοῃίθηῦβ ἅτ οἰ ποα ψ1 {Π15 ο]δπ ἴῃ Ὀδααί- 
Ὰ] Βδυτηοηγ. 170 18 ΒαρροΒββά ἐμδὺ {Ππ6 βηθγθ τηϊββίοη οὗ ἐπα ργορβοί 
85 [Ὁ 1158 ορ]θοῦ δπα σϑθηΐγθ {86 ὕνγο δυθηΐβ οἵ 18 {πὸ ψ Π]Οἢ οοη- 
βυϊαἰοα δ ΘΡΟΟΘΝ ἔοτ ὕπ6 ΦΒΘΟΟΥΒΟΥ, ---- [86 ταϑ ἢ οὗὨἨ {π86 ἀπιοᾶ Κίηρβ 
οὗ Αὐτὴ πα Ἐργαῖπη δραϊπδὺ ἊΓυ βα θη; 8η8 ΘΗ ΠΔΟΠΘΥθ Β. ἴη- 
ναβίοῃ οὔ 9πἀλ8, ΑΟοογαϊηρ]ν, τὖ 18 Ὀο] ον {μαὺ {86 βιηρὶθ ραγῖβ 
οὗἩ [86 ὈΟΟΙ ἃ αἰβροβθα διοιπα {μ686 ὁσουγγθπμοοθ ἰηΐο ὑνὸ ρσγϑαῦ 
ΘΥΟῸΡΒ Οἵ ΡῥΙΌΡΘΟΙΘΒ, ἴπ ΒΌΘΠ ἃ ΤΠΒΠΏΘΥ ἃ8 {πα ἰῃ8 ἀἸΒοοῦγβοϑ 
ΒΡΟΪΚΘη τϑροοῦπρ {πΠ6 δυθηΐβ ἴῃ ααθβύοι ἔοόστη {ῃ6 οδμίγο οὗ θϑοῖὶ 
ΘΥΟῸΡ ; {86 οΟΥ6Υ ῬΥΟΡΆΘΟΙΘΒ. θοϊηρ' βυρογαϊπαίθα ἰο {π68868 ἀἰΒοουγβοβ. 
ΟἸΠΠΘΥ ἃ8 Ῥγθρασῖηρ [86 ᾺΥ ἴοσ 8ηα ργθοθάϊηρ' [Π6η}], ΟΥ 88 [Ὁ] ονιηρ 
{μοι ἴῃ {86 ομαγϑοίοσ οὗ ἃ ἔδυ ῦῃου ἀδθυθϊοριηθηῦ οὐἩ {πμϑῖν σοῃβθα θη ο8 
ἔου 186 ἔπίατα οὗ Οαοαβ Κίηραοη. Τὰ ἢγβύ σγοὰρ 15 βα]4 ἴο οοπεῖϑβί 
οὗἁ 11.-- Χχνῖ, ; {μ6 βϑοομα οἵ χχυῇ]]!.---ἶχν. ; [06 βουθῃίῃ οἤδρίου ἴῃ 
{Π6 ἔοτταοῦ, {86 {πϊτγ-βιχίῃ δηα {Π᾿τ γ -βθυθηίῃ ἴῃ {π6 Ἰαίξου, Τοττηϊησ 
186 ἔοουβ οἵ δδοὴῇ στοιρ ; ἃηά ἴῃ6 ἢγβὺ ομαρίου. οοῃίδϊπϊηρ ἃ γτο- 
ῬΒοίίο δάάγοββ 0 σοῃίθιῃρουατο5 δηα ΕΟ τὸ {μ6 ΘΗΓΓΘ 
οοἸοοοη. 

ΤῊ1Β ΥἹΟΥ͂ 15 τη} ἴοο ΡΙ1Ε 614] ἀπ οοΙρ]οχ ἰο 6 ἔο]ονθα 8 {Π6 
ΟΥρΊμαὶ ρἷδῃ οὗὁἨ ἰμ6 οοῖς. Τὺ τϑυ ΡῈ ββίδίν βαϊα, ἐῃπαῦ ποίου 166 
ῬτΟΡϑὺ Βἰμηβϑ] ἢ, ποὺ {Π6 ΘοΙΏρ116 1, Βαρροβίηρ ὑμθὴὶ αἰβογθηῦ ῬΘΥΒΟΉΒ, 
γγὰ8 σα] ἀθα Ὀγ 10, Τύ 15 8ῃ αἰξοαρύ ἰο 1πἰγοάποα πιϑίμβοα δῃα ὉΠ 
τπίο ἃ ον Κ ψ ΙΟΝ Ῥγθβθηίβ πὸ ἀθβηϊίθ ΟὐὁἨ Ὑγ6}1} αὐτδηρ θα ρίδῃ οδυυϊοα 
ουὖῦ ἴῃ ἃ ὉΠΙΓΟΥΠῚ ΓΔ Π6Υ. 4.8 11{{16 βιιοσθθβ μὰ5 αὐὐδπάϑα Η θυ οἰ 8 
αἰθηχρύ ἴο Ροϊηῦ οαὖ ἃ γαρσαΐαν αἰβροβιθίοη οὗἨ {π6 ταδίουϊα]β δοοουἹηρ᾽ 
ἴο ἃ ἀϊιδίϊποῦ ρῥυϊηοῖρ]6.2 ὙΥ 6 δἃ:΄6 ὉΠ80]6 ἴο ρϑύδθῖνθ ΔΠΥ͂ 0Π6 ρϑυνδαϊηρ' 
ΟΥ̓ συ ϊαϊηρ' ΡΥΙΠΟΙΡ]6 ταπηΐηρ' [ὨΓΟῸρΡἪ {π6 ϑηθτα ὈΟΟΙς ἀηᾶ τηου]αϊηρ' 
108 ργθϑθηῦ ἴοση. ΝΙΓΒΟΥ ΘὨΤΟΠΟΪΟΡΊΟΔΙ Βα ΘΟΘ 5510, ΠΟΙ [ἢ 6 σΥΟΌΡΙΩΡ 
ἰορϑίμου οἵ βιτη1] αν τηϑύθυα 8, ΠΟΥ [86 βασοσββῖνθ ἀμ! ] ἴηρ' οὗ {π6 ρῥτο- 
ῬΠΘ 8 ΤΩΙ ΒΒΊ0η, ΠΟΙ ΔΥ στοδῦ ουθηΐ ἀθβουιροα, οοηβα αϊοα (Π6 οουΒ οἵ 
{86 νγίο]6. δοιμθίμηρβ {Π6 ΘΠγΟΠΟ]ορΊοα! ῥυϊποῖρ]θ δ88 ᾿Ἰπῆποποθα {ἢ 6 
ΑΥΤΔρ᾿ Θτηθηῦ οὗ ρα Ϊ. Ῥαγύβ ; ΒΟ, 65 ΠΟΙ ΟΡ ΘΠΘΟΙΒΏΘΒ8Β ; ΒΟ0)6- 
ὈὌγη68 ὩΘΙΠΟΥ ἄρΡρθασβ.Ό. Βοίῃ πᾶν οροταϊθα ἴῃ ἃ ἄβθρυθθ; Ὑ{1}6 1η 
ΒΌΓΩΘ ὁ4868 {6 ᾿χίθροθιθοη μ85 Ὀ6θη δοοιαθηίαί. 

ΤΠ6 ὙγοσῚς 18 τηοϑῦ πδίθσα ν αἀϊν 46 ᾿πίο ἔοαν ῬΟΟΪΒ οὐ στυοὺρβ οὗ 
ῬΙΌΟΡΘΟΙΘΒ, νἱΖ. 1. οἤδρ. 1.---χῇ, ; 17. ομδρ. Χ11},-τοχχῆϊ, ; 111. ΠΡ. 
Χχῖν.-- -χχχῖχ, ΠΥ, ομδρ. Χ].---ἰχν. Τὴ ῥίθοοβ ἴῃ 1. ἃ΄θ ΟἹΪΥ ἴῃ 
Ραγῦ οὨγομποϊορίοα Ἵν ἀϊδιθυίοα,. Τὰ 11. [6 Ὺ ἃῖθ ομιϑῆν αἸβροβθα οἡ 
186 Ῥγηοῖρ]6 οὗἉ βι πα] αυϊγ. ΤῊ ρτοϑαΐοσ ρατί οἵ 1ΠΠ.. 18 ΘὨγοποϊ ορΊοβ]. 
50 αἷβο {86 ἔουσίῃ. [Ι1π πὸ αἰνίβιοι, ἐμουοίουτθ, 40 γ͵71 γὙϑοορπτῖδβθ {Π6 
ΡΌΓΕΙΥ ΘΒ γΟΠΟ]ΟρΊΟΑ], οὐ {Π86 ῬΌΓΘΙΥ τηϑύθγα] δυυδηρθιηθηῦ. Βοίβ ἃγθ 
ΤΏΟΓΘ ΟΥ̓ 1655 απο. ὙΥΒΙΟΙ οὗ 1μ6 ὕνγο τγχὰϑ {π6 σι!αϊπρ' ὁπ 1 15 πού 
ἀπο] ὑο ἀΐβοοση. ΤῈ διφ)εοί-πιαξίο» νχὰβ τϑραγβα τῆοσο ἴμδπ {86 
ῬΥΌΡΘΙ ϑμαοο5510Ή, ΟΓΚ. ἐΐηιθ. 

Τῃ αἰὐοιηρύϊπρ' ἴο ἀοβουῦῖθο {π6 οοπίομίβ οὐἨ ϑϑοῖ. Ῥοοΐξ οὐ αϊνιβίοῃ, 

 βὅ66 ὉΓΘΟΙΒΙοΣ Β ἄθγ Ῥχορμοίὶ 7688]6 πορογβοίζέ πᾷ οὐκ τί, ΤῊΘ1} 1. Ρ... 80. 6ὦ 6644.» 
δηᾷ Κι 6118 ἘΠη]610, Ρ. 388. δὲ δοᾳφ. 

2 ἙΪΗ]οἷδ, 11, 2. Ῥ. 68. εἴ δοᾳῃ. 
9885. ὃ 



838 7Τιἐγοσμοξοι ἴο ἐδε Οἷα Ζοείαπιοηί. 

6 τηπιϑύ ἀοίογμῖπα [Πμ6 πιΐποῖ ρατίβ, πα ἢχ δΒ ΠΘΘΙῪ 88 ῬΟββι] ὁ 
πον Θμδγδοίου ἢ ἴῸγ γΥῪ αι οτοηΐ ορὶπίομβ τὸ δεἰογί μθα σοϑρθοίηρ, 
πο. [ω6Ὁ ὯΒ Θομβίαου {86 σϑπα θη 658 δπα {ἰπ|6 οὗ {πὸ ῬΡΙθοθβ ἴῃ 
ΟΒ6Ρ. 1.-- χῦ, ΤΆ 18 ΘΟΠΉΠΟΠΪΥ οοποραθα {πᾶ {118 Πτβὺ ὈΟΟΪΚς Θοπῥαιηδ 
δας μοησ ογβοῖοβ οὐ ᾿βαίδῃ Ὀδϑοηρίπρ (ο {86 ἤγβύ ρϑσϊοα οὗ μῖβ ρὑτο- 
Ρμϑίο τηϊηϊβίσυ. Βα 10 15 ἀβίους ἰο ἀϊβοονθὺ {(μ6 βϑραγαΐθ {{πλ68 
ὙΠ6η ΘΔΟΙ γγχα8 ΘΟΙμΡΟΒΘά, 
ΤῊ ἢγβύ ομαρίου 15 Βα ρροβϑα Ὀγ τηοβϑί οἵ {π6 οἱάβσ ἱπίθυργθίθσβ ἰο 

ἤάγο ρχοοθοϑαραᾷ ἴγομι {μ6 τη οἵ {2218}, οὐ {ῃ6 Ὑϑδγβ 861 «᾽ οὐιᾶπη 
τυ θα ονοῦ ἰπ6 παύίοα οὐ βϑμα οὗ ἷ8 [μ6Ὺ Τὐ ΖΖίδῃ 0 τγᾶ8 581}}} 
ΑἸῖγθ. Οἱ {86 οἴμεὺ μαπᾶ, (αἰ νη, ᾿μουγίῃ, δηαὰ Ἡπάοθνγουϊς ρ]406 10 
πηᾶον Φοίμβαῃμ. Μοτῖο ργοῦθϑῦ]ο 15 π6 ορϊπῖοι οὗ ΕΗ θηβίον, (αθβθηϊαβ, 
Ὡς ὙΥεὐία, Βοβθημα]ου, Μδῦγοῦ, Μοόνοῖβ, ποθεῖ, Ηδνογπιοῖς, ὑπαᾶῦ 
τὸ ΒοΙοησβ ἴο {πὸ {{πλ6 οὗ Αμαζ. Βαΐ νψ 816 γϑίμον ᾿πο]]ηθα ἴο δββίρῃ 
118 οὐἱρίπ ἴο (1 τοῖρῃ οὗ ΗοζΖακίδδ, αἴζον (μ6 ᾿πνϑβίοη οὗ ϑθπηθοβουιῦ, 
ΤῊ οοπαϊθδοι οὗὨ {μ6 Κιηράοπμι οὗ «πάλ τοαπορα ἴο «Γ Θιπιβά! θα 8]016, 
{μ6 δἹοίθα βἰαΐα οὗ [88 ρβορὶβ υἱβιίβα ἃ8 ποὺ πδὰ ὕθθὴ ψυἢ ΒΟΓΘ 
7υάοτησπίβ ἀπ πανίηρ' {16 οἵ το] ρίοη δχοθρῦ ἃ ἀθδα σἱῦαδὶ ΒΘΥΨΙΟΘ, 
ΔΡΤΘΘ 076}} ὙΠ {818 ὥμμθ. ὍὙμ οοπίθηΐβ ἀὺθ σθηθγαὶ, πα βοῦν ἴὺ 
οδαγδοίοσῖβα {π6 ὑμ01]6 ρογϊοά οὐὗἨ 1βϑιδιβ τρἱηἰβίγυ ἴῃ 81} ϑββϑῃίαὶ 
[ραΐατοθ. Ηοποθ 1ὑ νγὰβ Ρυθῆχϑα 85. δὴ 1:ηἰγοασποίοηῃ ἰο {86 Θη ΓΘ 
οΟἸ]]Θολοη. 

ΟΒαρίδχβ 11.---ἶν, ἔστη ἃ σοπηθοίθα ρΥορΘΟΥ ἀθριοῦηρ' ἃ ΡΓΟΒΡΘΙΌΙΒ 
οομαϊοι οὗἨ {π86 Ῥβορίβ, ἤθη {Π6 Ὺ σγοῦθ ρονογία], τοἢ, ἸυΧυχΊΟΙΒ, 
οοΥταρίθα ΌΥ ᾿πέθιοοιγθο π]Ὰ ἔὈγ στ ουβ. βοιθ, 885 (ἀθβθηΐαβ, ΒΟβθη- 
τΠ16γ, Μαυτοσ, Μονοῖβ, Ηϊἰχῖο, ἔνα], Ταρτοῖῦ, ϑάμο τη, ΑἸοχ- 
δηᾶον, Ηθηάογβοι, τοίου 10 ἰο (Π6 εγβὺ γϑᾶσβ οἵ ΑἴαΖ, οἤιθῆν οἡ 
αοοουηΐ οὗ 11. 12. Βαΐ {Π18 νἱϑνν 88 θθϑὴ τοίαίθα θῪ (ὑδβρατ!. Τύ 
τηῦδὲ ὑπογθίοσο μ6 Ῥ}]ϑδοβᾶ ἴῃ {π6 Ἰαβὺ γϑᾶγβ οἵ «οἴϊμιαπι, δ6 7076 748, ἴῸΓ 
16 ΘΗ ΠΟΌΠΟΘΒ {π6 Ἰπουγβίοη οὗ [6 οοπίβάογαίθ ϑυυδηβ ἃπα [5γϑ6] 1065 
Ἰηΐο {πάδ ἴῃ (μ6 {πιο οὔ Αἴαζ. Ὁ γϑΆβοηΒ [ῸΓ {Π15 νΊ ον Δ.6 Ὑ76]] 
βίαξοα Ὀγ Κηοθεὶ.52 Το ορϊπίοη οἵ Ηδηρβίθηθοτρ, Βυϑοβίον, (δ8- 
Ρατΐ, δῃα Κ 61}, {μαῦ 10 Ὀϑ]οηρβ ἴο {π6 ἢγϑὺ γϑαῦβ οἵ ὁ οἴμαμη, ψμ θη ἢ 
νγῶ8 ταροῃῦ ἴῃ {π6 1 δἰϊπιθ οὗ {ΠΖΖΙ αι, 18 ππίθηδΌ!β. 

ΤῊΘ ΒΡ ομαρίοε οοπίαϊηβ ἃ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ γούηροῦ ἰμᾶη {μαῦ 1 
1.---ἶν., ἀπα τηυδὺ ὑμπογϑίοσο μ6 ρἰδοθά ἴῃ (16 οοτητηθποθιλθηῦ οὐ ΑΠΑΖΈ 
τοῖσῃ. Νραῦν {86 βατὴθ οομαϊθοη ΟΥ ὑλ6 ῬΘΟΡ]8 18 Ἰτρ]166 1η 1. 
6 βἰχίῃ ομαρίοι. 15 δβουϊ θα ἴῃ {η6 Ηγβῦ γϑύβθ {0 {π6 γϑδῦ οὗ 

{ΠΖΖι8 8 ἀδαίῃ, δηα {Π6Γ6 18 ΠῸ Υϑάβοη τὺ ΔΥΙΟῸΒ ΟΥ̓ 108 [Ὁ ΒῈΡ- 
Ῥοβίπηρ 10 ἴο μβανθ θθθῃ συϊθθῃ ἰδίου. ΤῊ τοῦ ἤδίασαὶ Ἰη!ουργοίδοη 
15. {μδὺ ὙΠΙΟῺ χοίουβ τ 0 {Π6 ὙΘΥῪ ΘοΙηηθποοιηθηΐ οὗ {π6 Ῥσορ θοῦ β 
Θμύγᾶποθ ὍΡΟΙ ΟΥ̓ΟΘ, 48 ἀθβουθιηρ' 18 ΟΥΡῚ ΠΑ] ᾿πδυραταίοη. ΤῊΘ 
ἰδίου ἄοοθϑ ποὲ οοῃίδιῃ ἃ ΠΕ ἀθδιρηαῦοη, ΤΔΘΓΘΙΥ ο ᾿πἰχοάποθ ΜΙᾺ 
στϑδίοι Βο]ϑιηηἶν [86 ΡΥΟΡΠΘΟΥ ἰμδύ [Ό]]ΟΥ8. 

ΟΠιαρίουϑβ υἱ1.---- αἱ. οοπίδίῃ ΤΟῸΓ αἰ ΒοΟΌΓΕ65 8}} θ6]οηρίπρ' ἰο {16 {{π|6 
οὗ ΑΠΔΖ, νἱζΖ. υἱῖ., υἹ1].--χ, 6., ἴχ. 7--χ, 4.» χ. δὅ----χ, 6 Ἰαβὺ ἴῃγΓ66 

1 Βοιτᾶρο ΖῈΓΣ ἙΠπ]οἷρ, ἴῃ ἄδ5 ΒαΘΝ Ιοβαΐδ, α. 8. ψν. Ῥ. 272. δὲ βοσ. 
5. 1)ευ Ρυορδοὺ 1οβαΐᾳ οὐ ἰᾶσί, τι. 5. τγ. ἢ. 18. δ δε. οα, 1. 



Ουἡ ἐΐο οοῖϊ οὔ έϊε γορῆεξ ]ξαΐαΐ. 889 

ὉΙΘ ΟὨΪΥ ἀρουΐ ἰπγοθ αὐάγίοιβ οὗ ἃ ὑϑᾶγ ἰαίθυ ἔμδη {88 δγεί, Ραΐ 
ϑΡΡΌΘΑΓ ἰο μάνα θθθη ὀοιηται{6α (0 ὙΠ Πρ Βοτηθ {τη δῇου ἔμθν “τ τὸ 
ΒΡΌΚΘΙ, ψμθη {πΠ86 ργορμϑῦϊο δηΠΟ  ποθιηθηΐβ θαραῃ (0 6 Θοπῆττηθά. 
Αὐἰειαρίβ μαγο Ὀθθῃ πιϑᾶάθ ὈΥ (ἀθβθηῖαβ, Κποροὶ, Εὔνγα!α, δπὰ Ἠδ- 
σου, ἰο ἀοίουτηῖπθ {π6 ραυ ΟΌ Δ} ἔγηθβ οὗ βϑοῖ ΤΔΟΤ6 τη αίοὶγ, Ὀαΐ 
αι ουὺ ΘΌΘΟΘΒΒ. 

Τὸ 18 μβαγάϊν σου 8116 ἴο ΔΠυ4θ ραν ϊου ]αυ]ν τὸ {6 αὐΐαοίςα μι ἢ 
μάν Ὀ6ΘῈ τηϑθ Οἡ βοὴ ρϑυίβ οἵ {ῃ195 ἢγϑὺ ἀϊνιβῖοπ, βίποθ ὑμ6 ρ6- 
ΠυΪΠΘΗ6Β85 οὗὨἩ {86 ὙγΠ0]6 15 ΠΟῪ ΟΟΙΏΙΊΟΗΪΥ δἀτηϊ6α. [πὶ ΘΟμΒΘαΌΘΠΟΘ 
οὗ {μ8 στοϑδαὺ βιπι]αγιν Ὀούνϑθῃ 11. 2--- 4, δηα ΜΊοδΙ ἵν. 1---ὃ., ΒΟΙΏΘ, 
88 Κόορρο, Βοβθῃρ ον, Μδυγου, 106 ὙΥ οἰίθ, Η!Ζρ, Τα], {μιπὶς 
ἰμαὺ Ὀοΐ βαΐϑ δηα Μιοδῆ ἰοοῖκς {π6 ργϑαϊοίζοη οὗὁἨὨ 8δῃ οἱάθυ ἈπΚΠΟ ΤῈ 
Ῥγορμού. ΤὙπμαὺ οἀ6Υ ργορμοὺ γχὰ8 ποῦ 96]. 6 δάορί {218 ἢγρο- 
{Π͵6515, γαῦμου ὑμδῃ {86 βυρροδβιύϊοθ οὗ βαῖδῃ Ὀουτόσίηρ ἔγοη ΜΊοδ, 
ὙΠῸ νψγὰϑ ἃ ὙΟΌΠΠΡΟΙ ΟΟΠΙΘΙΔΡΟΓΑΤΎ, ΟΥἨ ΜΙΘΔΒ τόμ [88], ὙΠΟ ἢ 
Ἰαὐίου. ἰἴβ οοπίσταδιούβα ὈΥ 086 ομασγϑοίον οὐ {16 ἰδησαᾶρα ἴῃὰ Ὀοΐμ, Α 
ΒΙΓΑΙ]ΠΑΥΤΟΥ ἴῃ Ἰᾶθα8 δηά αἀϊοίϊοῃ 15. ΟὈΒου Ὁ ]6 ἴῃ ΟἾΔΡ. 1.----ν. δῃηα νδ- 
τουΒ ραββᾶρθθ οἵ Μίοδι, ψἈ]οἢ ὁὰμ 6 δοοοιυηίθα ὉΥ ΟΥ̓ {π6 οοπ- 
ἰρΙ ΡΟΥΘΠΘΟΊΒΠΘΕΒ οὗ {π6 ἔνψχο ρῬιόρμοίβ : θαὺ {π6 οἷοβθ ρ8γ8}18] 6- 
ὕψϑθῃ 1]. 2---4, δῃα ΜΊΟΔΗ ἵν. 1---ὃ. οἂπ θ6 τη ἢν Θχρ αἰ ηθα οπΪΥ 
ἴῃ [ῃ6 ψΥΑΥ͂ τηϑηίοπρα, Τμο οδ]θοίίοηβ δαναποθᾶ θυ (ἀθβθηϊὰβ ἀρδιηβῦ 
[Π6 δαϊμοηίιοιῦν οὐ νυἱῖ. 1---16. βάν θθθὴ τοδαίθα ὈΥ γα ΊΟΙΒ. ΟΥ[108. 
Ὀγ ΚΙεϊπονί, Ηϊχὶρ, δμα Ηδνοσηϊοκ, Τὴ σϑυβ65 1ῃ αὐ ΘΒΌΟΙ 8168 ἃ 
μιιδίοτῖοαὶ ταἰτοάαοίιοπ ἰο {Π6 ῬΥΟΡΒΘΟΥ {μοῦ (οἰον5. 16 αὐΐδοϊς οὗ 
ἘΣ] ' οἡ σχῖϊ. 18 ἔβα} ]6. Τῇ ομδρίου 18 ἃ ἅσιὴη οὗὨ Ὀγϑ186 1ῃ 8 ᾿ὙΥ]ὸ 
ἔοστα, δχαρϑηάίπρ {π6 ἰᾶθα οὗ χὶ. 1δὅ, 16. ὙΤΏΘΥγΘ 18 0 γᾶ]! σθάβοι 
ἴον ἀθηγιηρ' 115 δα οη οἱ, ἃ8 Ὀοία Παρτοῖῦ δα Ηϑνουπῖοκ μᾶνα 
ΒΠΟΜΨΏΗ. 

ΤῊΘ βοοομᾷ ἀϊνίβίοη, νἱΖ. χ᾿11.---- ΧΧῊἝΔ., οομὐαϊηβ, τὰ οη6 Θχοθρύοῃ 
(χχ!.), ἃ ΒΟΥ65 οὗ ρῬγόρῇθοιθβ ἃραϊηδὺ ἔΟγ Ιρι Πἐ 08. 

ΧΙ, 1-- χῖν. 27. ΤῊΪΒ ῬΥΟΡΠΘΟΥ Το ογΒ ἴο {π6 [8] οὗ {Π6 Βαρυ]οπΐδῃ 
ΘΙΏΡΙ το ἀπᾷ {μ6 ἀοβίγποίίοη. οὗ {88 τη Θ ΠῸΡΟ]15, ΒΑΌγ]οη 1861. 56- 
Ραιδύϊπρ πχῖν. 24---27. ἔγοστα (ῃ6 ργθοθαϊηρ, 10 μ88 Ὀθθῃ δββαμηθα ὈΥ 
ΤΩΔΠΥ͂ ΟΥἾ[108 {πδὺ ΧΙ]. 1--χῖν. 28. ργοοοθοᾶθα ἔλοσῃ ἃ τησοἢ Ἰαῦθυ ΤΊΣ 
ἰμδῃ 1βαῖαῃ, οπα 1ἰνίπρ' ἰονγα 8. [Π6 ἰουταϊαύϊνοι οὐ ὑπ6 Βαρυ]οπίδη 
οαρύϊνιγ. ΤΟΙΣ ἀγραμιθηΐβ, ἢ ΘΟἢ (ΠΥ οδῃ Ὀ6 04]16α, ἴῃ ἴανουτ οὗ 
{818 Βγρούμοββ, βανθ θθθη γ768}} γοξι θα Ὁγ Ηνθγπῖοκ ἀπα ΑἸθχϑπαθρυ. 
ΤῊ ομ]6Ε οασβθ γῇ 0 μα5 θα 50 ΤΩΔΥ͂ ἀϑίΥ ΠΘΓΘ, 18 [Π6 ΘΥΓΟΠΘΟΙΙΒ 
ὙΙΘῊῪ ΟΥἨ ΡΥΟΡΆΘΟΥ (μ6Ὺ ἰακθ. Α5 Ἰοπρ 88 ρυορβοίϊο ἰογεβιρηῦ 18 
Ἰτοϊοα ἰο {μ86 στορίπρβ οὗἩ Βυϊηδη βαρδοῖίν, ψιτπουὺ Δ ΠΥ Βαρουπαύαγαι 
6]απηθηΐ, ΒΌΘὮ ῬγΟρμΘοῖ68 88 {π6 ργδβθηῦ Ὑ71}} Ὀ6 ὑούϑ! ]}ν ταϊβαπαθγβίοοά. 
ΤῊΘ ργορμοίβ ροββθββθᾶ τηοτθ {πᾶπ ἃ ρο 0168] Κπον]βάρθ οὗ δχίουμαὶ 
οἰχουιηβίθμοοδ. ΤΉΘΥ τ γ6 ἸὉυουγϑα τ} βοπλθ ρρτομθηβίοῃ. οἵ {86 
ἰηύουμαὶ γο]δίϊοι οὗ ουὐνατᾷ δυθηΐβ, βαο 58 [π6 ροβιοη οἵ ΒΌν]οη 
ἴῃ Τορ χά ἰο {π86 Κίηράοια οὐ αοἅ. ὙΥΆΘα 10 15. βαϊα ὑμπϑὺ {Π|6 Βριτὴῦ 
Δα Ὑἱθ 5 81΄6 ἔογεῖρῃ ἰο [βαῖδῃ, (86 ἈΒΒΟΥΌΟΙ 18 γα ΠΥ Ἰποογγθοῦ: 
ὙγΠ116 {π6 Β.γ16 δηὰ ἀϊοίϊοη ἀτὸ ὈΥ ΠῸ τηθᾶμβ (ΒΒ Π1]187, ΟἹ 80 ἴλγ 

1 6 Ῥγορῃβίοῃ ἄεβ δἰίθῃ Βυμά68, γ0]. ἷ. ΡΡ. 288, 289. 
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840 Ἰαϊγοάμοξίοπ ἕο ἐπε Οἰάᾷ Τεοςίαπιοηΐ. 

οοἰποίδομς τὰ ἔμοβα οὐ (86 Ἰαΐοσ ὑσορμοίβ, δ (0 τϑραυάίαίθ {πεὶτ 
ται ϑο ται ΑΙΙ {π6 οοπδίδογαίδουβ δάνδῃοθα ὈΥ Κποῦοὶ ἅγὸ [8]- 
ΔΟΙΟΈΒ. 

Τιδῖου Ῥσορμϑίβ μανθ ἱτηϊαἰθά δηὰ ὑβρᾶ {86 ομαρίθυβ ὑπᾶθ ὁοη- 
βιἀοσαϊΐου. Τῆυβ ΗΔ. 11. 6. ὅζο. οοπίδιηβ 80 ΟὈΥΙΟῸΒ Δ᾽] Βῖοη. [0 
Ἰβαῖδι χῖν. 4. ἄς. Οὐοιωραζβ 8180 1. 9. στ 1βαῖδἢ ΧΊ]. 9. 11., χῖν. 

13. 6, Τὴ Ζορμδηϊδα 1. 7. ΛΝ ΦΠΡΙΠ τῆὰν Ὀ6 οομαραγϑα 1 Ιβαϊδῃ 

ΧΙ. 3. Δα [1]. 11.; ἢ. 18---1δ, τΤΘβθι 0} 168 βαϊδμ χι, 20, 21, 22. 

ΤῊ ἰπυϊαίΐομ ἐοαπᾷ ἱπ βυσοθϑάϊπρ' ργορμϑίβ 18 ἸΏΟσΘ ΟὈΒΟΓΥΔΌ]6, 88 ἴῃ 

Ἐ ΖΟ ΚΙ] νἱϊ. 17. δπᾷ χχὶ, 7. ἔχοια [βϑίδῇῃ χἱϊ. 7. ; ΕΖϑίτ61] χχχι. 12, ὅζο, 

ἤτοι 1βαΐϊδῃ χῖν. 4: Τῇ οοππρϑοίίΐοι βούνγθοη {Π6 ργθβοπί οσϑοὶθ δπὰ 

ογθυαῖδῃ 1., 11. 18. βοὸ βυυικίηρ ὑμαῦὺ δἰπιοδῦ θυθυυ σνοσβα οὗ {μ6 {δῖτ- 
ἐθοηί οἰαρίου μᾶ5 ἃ ρᾶγα}]6] 1ῃ {π6 Ἰαὐίοτ. ἢ 

Τα {1 πηϑπηοῦ (86 οἶτο]ο οὗὨ 4685, ᾿τηᾶρ68, δα ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ 1π [686 

σμαρίουβ δϑίοηρ ἰο Ιβαῖδῃ. ὙΤΏὰΒ [Π8 δυο οὐ ἃ ὈΔΏΠΘΥ ἃ8 ἃ βίριῃμδὶ 
ἴο 6811 ἀϊδίαπέ παίζομβ ἐορϑίμον ἴο ἄρῃ {π6 Ιμογτδβ θδιι16 (11. 2. ὅ.) 

ΤΟΆΡΡΘασβ ἴῃ ν. 26., χὶ, 10, 12., χυῃῖ, 8., χιῖχ. 22., [χ],. 10. Τὴθ 

ΒῃἸτηρ οὐ [86 μαπᾶ (χ 1. 2.) τϑαρρθᾶγβ ἴῃ χ. 82., χὶ. 1δ., χῖχ. 16., 

χ]χ, 22, ΤΠ οοιηρατίβοα ἰὸ βοάοπι δπα (ομλοσταμ (ΧΗ]. 19.) 18 
βἰτα αν ἰο 1. 7. 9., 1. 9. ΤΠ ᾿πβουίίοι οὗ ΒΟΏΡΒ 18 Ππκὸ 1βϑῖδῃ τηδη- 

ΠΟΙ; ΘΟΙΏρΡΑΙΘ χἶν. 4. ἄς, ἢ ν. 1. ζο., χ. ὙΤῈΘ ἤρατο οἵ δυεαλίησ 

ἐΐι6 ςία " (χἰν. δ, 6.) μιὰβ 18. Ῥγα1181 ἴπ χ. 24., ἰχ. 8. ΤῊ ξΠΠπρ οὗ 

[μ6 οδᾷαγβ οὗ 1μϑράποη (χῖν. 8.) τϑάρρθδιβ 'ἴπ Χχχυῇ. 24, 1π {|| 
ταϑηποῖ [μ6 Ῥουβομι οαίίοη οὐ [Π6 ΟΥ̓́ΡΓ65Β65 Το )οΙοἴηρ' ΟΥ̓́Θ’ 0Π6 (Σἶν.- 8.) 
15 ΒΙτ Δ ΑΥ το χὶιν. 28., ἰν. 12. 
ΤῊ ἱ4ϊοιηβ οὗ βαίδῃ ἄρρϑαν ἱπ ῬΠῚῊΡ Υξ, χη, ὅ., Θοπῖρ. ΧΙν]. 11. ; 

{86 ππΐοη οὗ "3, ΠΊΝΕΙ δηα ἡ}, χπὶ, 19...) Θοταρ. ἵν. 2.» Χχν πη]. 1. 4, ὅ.; 
ὈΨ,, χῖῃ. 21. δᾶ χχχῖν. 14.; [86 ἴοσιη ἢΞΊ, χῖν. 6. ἀπά ν111. 8, 28. ; 

ἽΥλ, χῖν. 19. δπᾶ χὶ. 1. ; ΠῚΡ, χῖν. 6., σοτηρ. 1. ὅ., ΧΧΧΙ, 6.0: 1.5), ΧΏ], ὃ, 

δᾶ χχὶϊ. 2.; "Ὰ} ἴῃ ἃ Ὀαᾶ βθηβθ χῖγ. 20. δπᾶ 1, 4. ὙὍΤῇδ βρυτγαῦνα 18 
δχρί αἰπθᾶ 1η χῖν. 9. 18, 14., σοι. 1. ὅ, θ, 7.5 

ΤῊΘ ρϑηαΐϊπθηθδβ οὐ χίν. 24- --27. 15 απάϊβραίοα, ἀπα ανουγβ {δα 

οὗ {86 Ῥγβοθᾶϊηρ' ργορῃ οὐ τ Μἱοα 1Ὁ 18. ΟΙοΒΘΙΥ δοημπθοῖθά. Β6- 

5Β1468, Φογθηίδμ, ἴῃ ἷβ οὐδο]6 ἀραϊπδὺ ΒΆΡΎ]οπ, ΒΊΟΒ ἱπιύαίθβ {Π6 

Ῥτδϑβθηῦ Ῥσόρβθου (1. 17, 18.), 888 μα τϑβρθοῦ ἰο {86 ὁομῃθοίζοῃ οἱ 

ΒΑΌΥ]οα ἀπ Αββγτῖα, βασίπρ, ““ ΒΕΒΟΙ4, 1 ψ1} Ῥυπίβι [μ6 Ἰπηρ οὗ 

ΒΑΡΎΪΟΩ δηᾷ [8 ἰαπᾶ, 45 1 μανθ ραπίβῃϑα {86 Κίπρ' οὗ Αββυτῖδ." 

Ἡδποθ Φογοιηϊδῃ (1. 17, 18.) ΤΥ αἰτηοβὺ ΡῈ οοπβι4ογθα, σὰ Ὀγθοὶ- 

ΒΪ6., 85 δῇ ϑαϊμοπίϊο ἱπίογργοίαθίοι οὐ χῖν. 24---27, ΤῸ βϑραγαίβ {μ6 

γΟΙΒ68 ἴθ ἀποβίοη ἔτοπὶ ἰπ6 ργθοθάϊηρ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂, δηα ἴο ἀβϑαχαβ {Παὺ 

{π6γ ἅτ {πὸ ἐταρτηθηῦ οὗ ἃ δύσι ογδο]6 ἀραϊπϑὺ Αβῃαγ ὈΘ]οπρίηρ' [0 

Ἰβαίδῃ, 8 τη ῃῦ 40, 18 αυἰΐθ ΑΙ ΙΓΓΑΓΥ ; Ὀ681468 {π6 ἀΙΗΠοα]Υ οὔ Βπά- 

ἴηρ ἃ Β. 1818. ῥἷαοθ ἔῸν ἐπϑ. ΝῸΙ 18 {π6 τηδίίθι. ἐο  ἰαίθα ὉΥ͂ το- 

ρατάϊηρ' [Ποπὴ ἃ ἃ 5Π18}], ᾿πἀοροπαθηῦ οὐϑο]8 ; Ὀθοδθβθ Π6 ψγαμὺ οἵ δῃ 

Ἰηβουϊρίοι, ἀπ [16 παύυγο οὗἉ {π6 Θοπίθηΐβ, ἩὮΘΥΘ6 ΠῸ ΟἿ6 15 δαἀἰάγοββοα, 

ΤΥ ἃ ἢ. Τμυβ (Π6 ραββασθ χῖν. 24--27. Ὀθίοησβ ο ψγμαὺ 968 
Ῥοίοτθ; δηᾷᾶ δβ 1 ἰ8β δἀταϊ θα ἰο 6 δαϊποπέϊο, {π6 οτδο]6 οἵ σ]οᾺ 10 

“1. 66 ΚποροΥΒ Φουθσηΐδβ ΠΠΌΤΟΣΤΙΠῚ ΒΘΟΣΟΓΌΤΑ ᾿ΠΙΟΣΡΙῸΒ ϑίαθο νἰπάοχ, Ρ. 124. εἐ δέηῃ. 

3 869 ΤΥρο ϑῖογ ἄοσ Ῥγορμοῦ 16βαῖδ, τι. 8. γ. ΤᾺ. 2. Ρ. 116. 6έἐ 8έψᾳ. 
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15. {86 σοομοϊαβίοη βῃου ἃ ΡῈ σομβιθυθα δαῦποηίο α'δο. Ηδθηοα τ 
ΔΒΟΥΙΌ6 ΧΙ]. 1---χῖν. 27. ἴο 1βδῖδῇῃ Ὠ1Π156]}. 

ΤῊΘ ῬΥΟΡΆΘΟΥ ἰπ αὐδϑίϊοι τηϑύ Ὀ6 γϑίθυσθα ἰο {Π6 θϑυν ρατῦ οἵ 
ΑΠΜΒια ΖΒ τοῖρῃ. [Ὁ ψ88 οοιωροβθα δϑίογθ [86 οδίαβίτορμε οἵ ὅθη- 
ὩΔΟΒΟΥΙΌ, Ὀδοδσβο οὗἁἨ {μ6 οοποϊ βίοι (Σὶν. 24---27.}), ΠΙΟὮ ΔηΠουΠο65 
[ῃ6 ἀον μα! οἵ Αββυγῖα. Ῥυθβθῃθίηρ ἃ8 10 068 σϑυϊοιβ ροϊηΐβ οὗ 
οοπίδούῦ πχιτὰ {86 ργθοθάϊηρ; ἀἸβοοῦγβθβ (Θομρ. Χ111. 4. αὶ ΙΧ. 4. ; πχῖν. 
ὅ, 6. νι ἰχ. 4., χ. ὅ. 24.), ᾽ὖ ΔΡΡΘαΥβΒ ο Ὀ6. δὴ δῃδυρομιθηὺ πᾷ 
οομπϊηυδύίοι οὗ {86 ογϑοὶθ γϑϑρθοίϊπρ Αβῆθσ, Ασοογαϊηρν, 1Ὁ ΤηδΥ 
ΒῈ ἀδίθα βοοὴ ἴσοι χ. ὅ----Χ11. 6., 85 γιυχίηρα ἀπα ὈΥΘο 816. ἤδγθ 
ΤΊΡΏΥ Ἰπξουτϑα. 

Τῦ 15 ΘΟΙΩΙΔΟΗΪΥ Βαϊ ὑμπῶῦ {π6 ργϑαϊοίϊοῃ ἀρδιηδί ΜΟΔΡ 1π χνυ. διηᾷ 
ΧΥΪ. Ῥτοσοθοᾶθα ἔγοη 8ῃ οἱδὺ ὑγόρῇθῖ, νγὰ8 τϑρϑαίθα ὃγ 1βϑδῖδῃ πᾶ 
ϑΔ]αρίθα ἰο ἰδ ἐἶταθ, ἢ δὰ Θρ! ]οραθ Βα ]οϊποα (χν]. 18,14.) Ηρ 
[85 ἰγιϑα τὸ 1Δεποιν (ῃ6 ἀπκηονῃ ρτορμοῦ σι «ομδ ; δηα τι 
τὴ ἃρυθθ Μδϑυγσοῦ δηῃα ποῦρ6 1. 6 στοῦπαβ [Ὁ {815 Πυροί οβὶβ 
ΒΡΡΘΩΥ ἴο 8 1 Πηοϊοηῦ; Βυοἢ 85 {86 βο -θαγίθα τηὐθγοϑῦ ἴῃ ἃ [ΟΓοῖρ 
Ὡδύϊοπ Θἰβουῃθτθ δὴ οὐδ]οοῦ οὗ μαίγθα (συ. ὅ., χυϊ. 9. 11.) ψΒΙΟΒ 
ἸβοιΔ ἢ ἀοα5 πού τηϑηϊθϑῦ ; ἃ Πυτηο οὗ θοῦ αν δα ΡΑΥΪΥ τάγο 6685 
8:Π4 ΔΡΡΙΙοαίζομβ τ! οἢ ἀγθ πψιὺποιὺ ρᾶγ8116]8 (Χν. 8. ὅ. 8., χν]. 8, 9.); 
8. ΠΌΙΩΡΘΥ οὗ βγη} 8 ὉΠΘΧΘΙΡ]Θα ρἤταβοθ δηα ψοσαάβ; δπα {π6 σϑηῃθγὰὶ 
βίσεθη οὐ {μ6 ἀἰβοοῦτβθο. Τὴ ἀθβουρύιοη 18 βαϊα ἰο 6 βίΠ, ἤθανυ, 
ΟἸΌΠΩΒΥ ; 10 ψϑηΐβ ΡΟΟΥ δπα οαβὺ ἥον ; {86 Θη τ ουδίοη οἱ ρ͵8668 15 
ατγ, ποὺ ἰο 6 σοιηρατοα σι ΣΧ. 28. ὅχο. ; 115 ὙΠ01]6 ομαγϑοίθυ 18 
δία. ΑἹ] {Π18 15 δχαρρογαίθα δββουίίοῃ, δηα 1ηβα!ποιθηὺ ἰὼ βοῦ 
ΔΒ146 {86 Δυῦμθηθ οι οἵ ἐμ ρογίίοη βϑίοτθ τι8' ΤΏΘΥΘ 15 σουίαην ἃ 
ῬΘΙΟΘΡΌΏΙ]6 αἀἰδδγθποθ ἴθ {π6 αἀϊοίίοπ ἃπα τρᾶηηοῦ; ρα {86 δηΐαὰθ 
ΔΙΥ 15. ΟὙΙηρ (0 {π6 ἴλοῦ ὑπαὺ [βαϊδἢ γϑίθυβ ὅο {ῃ6. Ῥγόρίβοιθβ οἵ [86 
Ῥρομηίαϊθαοῖ γοβρθούϊηρ Μοδρ, ἴῃ Νυμηρ. χχὶ. 27. ὅο., χχῖν. 17., δῃά, 
δ που ποῖπσ {μοὶ ἔα] ΠΙπιθηῦ, ἀββασηθβ ἢ 8 ΤΘΠΠΘΥ 8ηα ότι οἵὁἨ ἰῃοβ 
οΪά φῬυοριμθίίο βαυίηρθ. ΗΠθηοθ αὐῖβθ {πΠ6 βιοτύ βθηύίθῃοοβ ἴθ ψ Β]ΟΒ 
{86 αἰβοοῦγβα ΡΥΟρΡΎΊΘ5865, 8πα] ἢ6 Τηοπμοίο μοῸΒ ΘΟηΠΘούοη ἔοστηθα ὈΥ͂ 
{ὴ6 86 οὗἩἨἉ {π6 ρῬδγίϊο!θβ 3 δῃὰ Ἰϑ τοὺ, Οἱ {86 οὐβοὺ βαηά, ϑυἹάθησοβ 
οὗ Ιβδϊδῃ- οὐρα τὰ {Π6 οὔδοῖθ ἀγα πού νγϑηθηρ ; ΒΟἢ 88 108 ἀγδηηδίϊο 
ομδγϑοίου, 85 γ76}1} ἃ5 Βα]. 1165 θού οὗἨ ἸϑῆποΥ ἀπα ἰδηρσαασο. ΗΒ 
{86 ΤΠ ΠΘΓ ἴῃ χυ. ὅ., χυὶ. 11. 15 [)Π6 5δ1ὴ6 88 ἴῃ βαϊδῆ χχ. 4. Ὑγ 1 
{86 ἀτομαῖο Ὡ777), ομἐοαδίς, ΧΥὶ. 8.5 ΘΟΙΏρΡΑΓΟ ΧΧΥΙ. 18, ΤῊ ἀοβουιρύοη, 
οὗ {86 νἱπογαγὰ ἀπά στᾶρββ ἴῃ ΧΥ]. 7. ὅζο, 15 ΒΙΤΆ1141 ο ὑμαύ ἴῃ ν. 1. ὅζο. 
ΤᾺΘ ὀοιμτηθηοοιθηῦ ἴῃ Χυ. 1. 15 ὩΠΔΙΟρΟιΒ [0 ΧΧΙΪ. 1, (ὐΟΙΏΡΔΓΘ 8150 
{Π8 ψγοταὰβ Ὑ3 5, {6 ἐδ6 ψοατϑ ὁ απ Πιἰγοίϊησ, πὶ. 14., να ΧΧΙ,. 
16.;: 9 ὈΝΌ, δηιαϊ απὰ ἐοοδίο, χυὶ. 14., σιῖῃ χ. 2ὅ., χχῖχ. 17. ; 
5 Πρ, ἐθδ φίοτψ ἐξ δογιἑεπιηοά, κνὶ. 14., σῖτα ἢϊ. ὅ., Βυῦ τχθ πυαδῦ 
γοίοσ. ἰο Πυϑοββίοσ, ΗἩθπάονουκ, Ηβνογηῖοκ, Κ]οιποσί, δπα 1Κ 61], ἴον 
οβοὺ Ῥδγλου]αγβ, γομδυκῖηρ, {Πῃὺ {86 ἸΠβουθοη οὗὁ 80 Ἰοπρ' ἃ [ὈΓΘΙΘῊ 
ῬΙΟΡἤθουΥ σἰμουαύ 86 για Β οὐ οἰδθοσγαίΐοῃ οἵ 10, 15 σψηποὰῦ 
ΔΗΔΙΟΡῪ ἴῃ. {π6 ρῥχορμοίβιη οἵ {μ6 ΟἹά Τοβίαπηθπί. 1{ 18 απ υ]ὺ 
ἰο Ηχ {86 ἀαΐο οἵ {818 οὐϑοῖὶβ ἀραϊπδὺ ΜοδΡ; μαΐ [Π86 τηοβϑύὺ Ῥγοῦ8}]6 
0168 18 186 ἰογμηδύου οὗ ΑΠδζβ σοῖρῃ. ΤῊΪΒ τὺ Ὀ6 Ἰηουτθα ΠΤΌΤα 

1 65 Ῥγορμοίοη Φοηδ8β ΟΥ̓ ΚΕ ποῦοῦ ΜοΘΌ, 1880, 
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[16 σοπίοπίθ, ΜΈΙΟὮ τοργοβοηῦ ἃ ὩθτΩθ6Γ οὗ οἰζ168 {παῦ ἕοσιηθυῖν μ6- 
Ἰοπροα ἰο {86 ρα οὗ {μ6 Κίπραοτα οι γαοθα πιύῃτη (Π6 θη ἰσ]θ65 ὁπ 
{86 οἴ ῦ 546 “)ογᾶάδῃ δ ροββοββθα θῃῪ Μοδῇ ; πᾶ πὸ 11|Κ6]16ν τὴ 
οδη. ΡῈ Τουπᾷ ἔον {ποῖν οοουραίίοη ΕΥ̓͂ [86 Μορθιύίθβ ὑμδη αἴψον ΤΊρ]1}- 
ῬΊ]ΘΒΟΥ μα οαυτθα αὐγὰ {86 θη {τῖθθ8 οα {86 οἴμοὺ βι46 «οχάδῃ 
(2 Κίωηρβ χνυ. 29.), σ ἤθη [86 Μοαδθιύε8 βοϊζθα {ῃ6 Ορρουύαεῦν ὅο ΤΘΟΟΥ͂ΘΣ 
{μι6ῖν οἷα Ῥοββθββίοῃβ πούίῃ οὗ ἐπ ἄυποῦ. ἀρϑῖη, {π6 14{ἢ νϑυύβο οὗ 
186 160} ομαρίθι τη  ταΐοσ ἴο [Π6 ἐϊπη6 οὗ ΒΒΑΙΤηΒΠ ΒΘ  Β τηϑγο ἀραϊηδὺ 
βϑδτηδτῖδ, ὙΠΟ ἢ Ῥγοῦ Δ] Ὀτουρύ αὖ {Π6 βϑὴθ {1π|8 {Π6 ἰ{μγοαίθηθα 
ἀοβίσαοίΐοη προ Μοᾶρ. 1 {818 06 οογτθοῦ, [Π6 16 18 ὯῸ Τϑᾶβοη ΤΟΥ 
Βαρροβίηρ (88 δρίοραθ, οοπβιβύηρ' οὗ 1808} δηα 14{}} γϑύβθβ, ο Ὀ6 οὗ 
Ἰαίον ἀαΐθ ὑμᾶπ [βαῖ8} ΠἸπι561: Βίποθ 1ὖ ἀοοβ ποῦ βδὺ {ὑπ δηοΙ 6 Γ 
{δδπ βαϊδῆ δα ΟΣ ΘΥΪΎ Οοτηροβθα {Π6 ΟΥ̓8016; ποι Π6 1 065 ὕπ6 πγοχὰ 
ἸΝ 1ῃ {μ6 180} γουβΘ ΠΘΟΘΘΒΑΥΠΥ ΔΡΡΙΥ ἴο 8. τϑιηοίθ Ῥϑυϊοα, 88 ΤϑῪ 
θ6 866 ἔτοιῃ 2 ϑδιη. χυ. 84: Τῇ6 150} γϑύβθ σηθδηβ ὑμαύ {6 ῥσγο- 
ῬΗΘΟΥ͂ γγχὰ8 ποὺ ποῦῦ, ρυαΐί μα Ῥθϑὴ τονθδὶϑα ἴο διμηβο] δ, οὐ οὔμουβ, 
Ἰοηρ' ᾶρο. 8 ταο͵ϑοῦ {μ6 ργαύαϊουβ βαρροβιοι οὗ Ἡδπάογβοη, ἰμαῦ 
ἐμ6 ροβίβουιρύ ἰβ (8. ψόῦκ οὗ δὴ ἱπβριγοά τυιοῦ ἴῃ {86 [Ὁ] ον ηρ' 
οοῃδαγγ" ; 88 Μ06}} δ8 {μαὺ οὔ ΑἸοχδμᾶον, {μα τὖὺ ψγὰβ δα ἀθα ὈΥ αἰνιηθ 
ΘΟΙ 86 1η, ἴπ6 ἄδγβ οἵ Νουα μϑάμ62Ζαι. 
ΤΠ ῬγΟΡ ΒΟΥ γοβροοίϊπρ' Αὐδπὶ πα ΕἸΡΏταῖπὰ (ΧΥ11. Χν111.) τᾶν Ὧ6 

Ἰοοκϑα Ροὴ 88 ἃ οοῃμηθοίθα αἸβοοῦσβθ. [10 18 τοραγαθα ὈΥ̓͂ ΓΘ βου 
85 ὈΘ]οηρΊηρ' ἤο {16 οομηπηχοποοιμθηῦ οἵ Ἡ ΘΖ ι} 8} Β σοῖρυ ὃ ΘΠΔΙΤΔΉΘΒΘΟΥ 
ΔΟΟΘΟΙΆΡ ΙΒΠ66 ὙΠδύ 15 ργϑαϊοίοα οὗ ΕρΡῃγδίτα τὰ χυῇ. ὃ---θ, 9., πα οὗ 
Ἰθαϊηδβοῦβ ἴῃ ΧΡ. 1. Νὸο ν]α τϑᾶβοῃβ οχιβὺ ἴου αὐνιάσηρ {8686 
ομαρύθυβ δηα 50 ἀδβίγογιηρ {Π61} π]γ. 

Ομαρίθσ χῖχ. οοῃύδιηβ ἃ ῬΥΟΡΉΘΟΥ ἃρδϊηϑὺ ᾿ργρί, ὙγΒ1Ο ἢ Τηδὺ Ὁ6 
αἰνι θα τηἴο ὕνγο ραγίβ, 1---Ἴ δ, δπα 16---2ὅ. Ἰλουθίβ οὗ {μ6 1βδ:8ῃ- 
ΟΥΡῚΏ οὗ νδυϊουβ ψϑῦβο8 ἤᾶνθ Ῥθθὴ ΘΧΡΥΘΒΒβΘά, δ8 που ρ ΒΟ] Ὑγ6 16 8 
Ἰαΐα 1᾿ῃηβουοη. 18 (ἀδβοπῖαβ βαβρθοίθα νϑῖβθβ 18---20. : ὙἘ}116 
Ἡ ϊύζῖρ' Ἰοοκοα ἀροη 16---2ὅ. ἃ5 ἔογρϑα Ὀγ Οπῖδ5, {86 Ὀυ1Π46. οὗἨ {88 
το ρ1]6 δ Τωθοῃίοροίβ, ἔὸν {86 ραγροβο οἵ 1υβαϊσιηρ ΒΩ Β6 17 τη ἰῃδΐ 
βίθρ. ΤΏοβα Ὠυροίμοβθβ πθϑα πὸ τϑίαϊδίιοι ; ὑποὰρῇ 6 Υ μᾶνα θθθῃ 
ΟΔΓΘΕΆΠΥ ἀπ {στ αταρηδη ν ἀθηλο 56 α ὈΥ νυ ΊΟΒ ΟΥἹ108, ΔΙ ΟΠρ' ΤΠΟΠῚ 
γγ76 τοῖον ἴο ἵἄποροὶ, θοθβίου, (ὑαβραυὶ, απα Ἡνογηιοκ, ΒοοΙῃ ρατὺβ 
86 ΟΙοβοὶν οοππηθοίθα, {ῃ6 βθοοηα οοῃίδιηϊηρ ΤΘίθγ 6685 ἰο {Π6 Ηγχϑί ; 
8.8 Ὑ111]} ΔΌΡΥ ΟὨ ἃ ΘΟΙΏΡΑΙ501 οἵἉ νου Β65 16. δηᾶ 17. σι 1. ο. Ὑ  Υβ65 
19. δια 20. ἔοστα ἃ οοηΐγαβύ ἰο 8. 8πα 4. ; δηα ἐπα 1 7ἢ γοΐουβ Ὀδοῖς ἴο 
{86 120. Βοίδ {μ6 1Ι46845 ἀπά Ἰδηριαδρθ ὈΘΆ7 1561} 8 Δα Π ΘΗ10 ἸΤΏΡΓ 688. 
(ὐΟΙΆΡΑγΘ, [Ὁ Θσχϑηρ]θ, δ ΠΠ Ὁ, οπ ἐμαὶ ἀἄαγψ, νϑ 868 16. 18., ψ 
188. γ. 1, 2., γι. 18. 20, 21. 28. ὅζο.; ΠΡ), ἐμηιμῖξ, 5παλίπφ, γϑυβα 16., 
Ὑ10} χ. 82., χὶ. 1ὅ, ΤῊ σοσα ΟἸΪΥ͂ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΟ6 ᾿651468 ἴῃ [88., ]Ζ, 
χαχ, 82, δὴ ΠῪΝ Ὑ5, 10 ρΏΓΡοδε α ριμγροθ6 αφαΐπεῖ, γογβα 17., νεῖ "ἢ ὙΘΥΒΘ 
12., χῖν, 26., χχῆι, 8, 9,: 2 Ὑδὲξ, ἐο δαν ἴο, ὙΘΥΒΘ 18., ὙΠῸ τν. 8.,) ΧΧΧΊ]. 
ὅ., [χ]. 6., ΙΧ. 4. ἄχο. 

1 ΤῊ ΒΟΟΚ οἵ ἴμ6 Ῥτορποῦ 1βαῖδῃ, ὅζο. ὅζο. Ρ. 148, 
2 ΤῊ Ῥγόορῃθοίοβ οὗ 1βδίβ, θαυ] οῦ δηᾶ Ἰαΐογ, ὅς, ὅζο. Ρ. 806., ΑἸαδρον δα! ΠΟη. 
3 360. διπάίοη πηὰ Ἐυ Κοὴ ΤῸ 1847, Ρ. 857. εἰ δθᾳᾳ., απ Ὀγρο βου 5 ἃἀοῦ Ῥτορδοῖ 

Ψ68α7α, ἃ. 5. ψγν. ΤῊ. 2. ῬρΡ. 87. 229, 



Οἡ ἐΐς Βοοῖ οὶ ἐδ γορἢεῖ 15Ξαἱαΐ. 848 

Τιῖβ ογϑοΐα Ὀθ]οηρδ ἕο {86 βδτηθ ὑϊτηθ ἃ8 (88 1αβύ, ἐ.6., ἰο {π6 Ὀορίη- 
πὶπο οὗ Ἡ ΘΖ κι Β τοῖσῃ. ΤΠΟΒ6 Ὅ7ΠῸ Γαΐου 1Ὁ το (86 ἔπη οὗ Μία παββθῇ, 
Ῥα]τονίπρ {παὉ 10 4ΠΠππ|468 (ο {π6 Τὐργρίδῃ ἀοαἀθολτΟὮΥ Δα ῬΒαϊωταθίιομαβ, 
45 (ἰδβοπῖαβ, ατοίυβ, ΚΌρΡρο, Εποθμοση, Ἐοβθησα 116, απ Μδαγου 0, 
8.6 τηϊβίαϑη ; 88 888 Ὀθθη βῆονγσιι ΡΥ Κπορεὶ δπᾶ Ηρ. 

ΟΒαρίοσ Χχ. 18 ϑοῃ βββϑαϊυ δα ῃμθηίιο, δ πη γγχ8 συ [6 ῃ ὙΘΙῪ ΒΟῸπ [μου 
86 ργθοθάϊηρ ὁπ, [{ τοἱδίθϑ ἴο {16 βαπηθ βυβ]εού, ργρὺ δηα ΕΠ ΒΙορίδ, 

ΤῊδ οΥβο]8 ἀραϊπβὶ Βαθυ οι ἴῃ χχὶ. 1-- “10. 15 αϑαδ!]ν οἰαββθα σι ἢ 
{μαὺ ἴῃ χιΐ, 1--οχῖν. 28., δᾶ αὐἰθαϊοα ἰο (Π6 βαπιθ6 πη ίχποῦσῃ ὙΥΙΘΙ, 
Ἰἰνίηρ' ἑοτγαιᾶβ ἐμ6 οἷοβα οὗ ἰμ6 Βαρυ]οπΐαῃ 6χ1]86. ΤΠ ΘΟμΒΙ ἀογ  ΟΠ5 
δαἀναπορᾶ τοβρθοίίηρ θΟΙμ ῥίθοθβ ἃγθ [86 βᾶτμθ, 8πα ργοοθϑᾶ οἡ {μ8 
Βδη16 [8156 νἱδν οὗ [86 παύυγο οὗ Ὀ1Ό1104] ρυόορίθου. Ὑοῖσ δα μϑη ον, 
ΒΟΎΘΥΘΥ, ͵ἴβ ΔΙΏΡΙΥ αὐϊοβίθα, ὈΥ {πὸ ᾿πβουϊρίϊουβ, πιο. ὀδμποῖ 6 
ΔΥ̓ΒΙ ΤΥ] τοὐθοίρα ; Ὀγ {π6 δοῦ ὑπαῦ Βϑβυθγαὶ βαθοθθᾶϊπρ' ρυορμθίβ, γ8Ὸ 
ΔΡρβαγθᾷ Ῥοίοτα {π6 6χ!δθ, ργθβϑηῦ Ὑϑηλ ΙΒΟΘΏΟΘΒ δ ηα Ἰπη] Δ 10 η8. οὗ 
ἴβοῖα ; Υ͂ σοπαΐπα [βδῖδῃ-1 4688 ἀπα ἸἸηρ βίο ῬΘΟΌ ΠΥ 165, ΓΒ Πμὰ8 
Ῥ6ϑη ββονση ὈγΥ Πυροββῖον, Η ἄνθγηιοκ, ἀπα Κ]οϊποτῦ, ΤΊαΒ ΗΔ. (1. 18.) 
98115 πη6 ΟἸΒμα ἄθδμϑ "13,3, ἐγθαοσλότοιι5, ἔτοια 188. χχὶ. 2. ΗδῦΌ. 11,1. 15 

απ ἱπαϊ αἰΐοη οὗ χχὶ, 6. 8. ἴῃ Ναβῦμι 11. 11. 186 ρῆταβο ποπὸπ 

Ὁ Ο 53 15. ἃ ΥὙϑυα Ίβόθηο8 οὗ ποτὸπ ,Ρ}}}»)} ἡδο, 158. χχὶ. ὃ. ΤΏ 6 δ οὗ 

16 ὈΥ͂ δ γθιηῖδα 18 πιοτὸ ἀθβπῖίθ. Οὐτορατθ ἐγ. 11, 38. στ ῃ 1588. ΧΧΊ. 
10. : 1. 2. 38., 11. 8. 47. δ2. τῇ 188. χσι. 9. 

ΤῊΘ [Ὁ] ον ίπρ' Ἰάθαβ δηα ταοάθβ οὗἉ ὀχρυβββίοῃι 81:6 ρθουν] 1βαῖα μ᾽: 
[86 ἀοδίσπαίίοπ οὗ ἔπ6 ῥτορμθίβ ἃ8 νγαίοῃταθῃ, Χχ]. 8.: ΘΟΙΙρΑΥΘ Ιπι. 8., 

1νϊ. 10., πᾷ χχὶ. 11, 12.; {π6 σογγθεροπάθμοθ οὗ χχί. 7. 9. (ὁ χΧΧΙΙ. 6, 

γ.; οὗ χχὶ. 8, 4. ἴο χχῖ!. 4. Β}βι4θβ, χχὶ. 1---10.. Ῥγββθηΐβ ΘΟ Β1 0.800 

Ῥοϊπίβ οὗ βι πα ]αυιν ἴο ομδρύθβ χ᾿11. δηά Χῖν. 

ΤῊ ἰάϊοταβ οὐ ἰϑαϊδῃ τὸ ἐουπᾶ ἴῃ {π6 πίοι οἵ ὙΦ δθα 23 ἴῃ ΧΧΙ. 

2... αἰ τ Πΐοα σοαραῖο χχχὶ. 1. δπᾷ χχῖν. 16, 850 ὕοο ΠΗ ἔου ἢ τη 
χχὶ, 2. δηα χχῖχ. 11]. 
ΤῊ Δ]δσοᾶ ἀἰϊβδγθημοθ οὐἨ ἀοβουϊρίίομ απα β0γ]6 18 Ἰηβυξηοιθηῦ [0 

ονουίτονν 1μ6 Ῥοβιἐἶνθ δυριμηθηΐθ ΜΒ1ΟὮ θοβρϑακ [16 Ιβαῖδ-ουριη. 

ΤῊ οταοῖθ ἴῃ ᾳαθβίοπ Βμου]α Ὀ6 ρ]αοθά βοοῃ ἴδ ὑπᾶὺ ἴῃ ομαρύθυ 
χχ., ἴῃ {πΠ6 τεῖρῃ οἵ Ἡ ζοκίδῃ. 

Ομαρίον χχὶ. 11, 12., οοπίαϊπϊηρ δ ΟΥ̓ΔΟΪΘ ασοϊηδὺ ογη, δηᾷ 

13---17. ἀραΐηϑὺ 1π6 Αταβίδμβ, 815ο θϑίοπρ' ὑο {88 τοῖσι οὗ ΗΠ ΘΖ ΚΙ, 

ΤΏΉΘτο 15 πο σθάβοι ἔον ἀϊνιἀϊηρ' ομαρύου χα αὶ!. ἰπύο ὕνγο ἀϊβυϊποῦ, 1π46- 

Ῥοπάθην ργορμθοῖθβι Βοίμ βμου]α Ὀ6 ἰαίκθῃ Τοροίμον: δια Ὁ 15 δά- 

ταϊ(ἰ64 ἐμαὶ Ιβαίαμι στοίθ [μθὰ. Τὰ ἢγβί ρατύ, νἱζΖ. 1---14, ΔρΡ]168 00 

ΟΟΠΠΘΟΒοΥΙ ΒΒ ἱπναβθίοη οὐ “ογαβαίθιῃ ; {86 1αβύ, 1ὅ---2ὅ. ἴο ΘΒΘΡΏδ, 

Οεθοπίυδ, ΗΠ Σῖρ, ἀπ 6 ὙΥ δἰΐβ στϑέδυ [88 ἔουτηοῦ ἰο 18π6 ὕπαθ οὐὗἨ ὅθῃ- 

ΠΔΟΒΟΥΪΒΒ ἱπναβίοη : δαΐ [π18 ἰΒ ἴοο Ἰαΐδ, ἔοσ {π6 αὐΐδοῖὶς προι «ΓΘ βα16πὶ 

18 δηποιηοθα 48 αίατα (8---11.). Αὐ [86 ἔΐπηθ οὗ βθῃπδοβου! θ᾿ 6χ- 

ρϑάϊπάοι ἀσαῖπβὲ «6γυβαίθια, [Π6 ργθαϊοίβα οἰθναίϊομ οἵ ἘΠΠΙΑΚῖτα. ἴῃ 

ῬὈΪδοα οἵ βιθθπα μδά δἰγοδᾶν ἰακοπ ρίαοθ (χχχνῖ. 3. 22.; ΧΧΧΥΪ. 2.). 

Ἡδηοθ {πὸ ὑσχο ρατίβ ἀρΡρθαῦ ἴο 6 ὈΓΟΡΘΟΙΥ ρ]δοθα ἴῃ ΟΒΓΟΠΟΪΟΡΊΟΔΙ 

βισοδββίοι ἢ δηᾶ Ὀθίοπρ το {π6 πιο ᾿ούνγθθη ϑϑιλδτὶδβ [8}]: δῃὰ ὅθη- 

Ἡ8ΟΒΘΥ 5 Θχροαϊοι ἀσϑίηβί “688. 
ΤῊ ῬτοΡ ΘΟΥ τοἰαύϊηρ ἰο ῬΗΘηΙοῖδ, πᾷ ΘΒρθοίδ! ν Ὑγτθ, οοπίαϊποα 



844 Ιιροαποίίοι ἰο ἐμ Οἷα Τροβέαπιοηΐ, 

ἴλ ΟΠΑΡΙΟΙ χχὶ., μᾶὰ8 βθθῃ δβουιροα ὈΥ ἘΠΟΒΒοσα, Ῥβοβθημα]]6γσ, 
Ἡϊζὶρ, δῃᾷ Μονϑῖβ ἰο ἃ ἰδίθ πυῖοῦ ἔμδῃ βολῇ : {πὸ Ἰαβύ- παυμθα 
οὐἶ6 Ββρϑοιἐγίηρ' Φ γαίῃ ἂ8 (86 δυΐμον. ΤῊΒ ὙἹ 6 15 οοππθοίθα 
ὙΊ ἢ {παὺ Ἰηξογρτοίαϊίου οὐ [88 ογϑοῖθ σοι Ηπᾶβ {86 βῖορ οὗ ΤΎσΘ 
Ὀγ ΝΟυομδάποζζαν (16 πιϑῖπ βυ͵]θοί. Αοοογαϊηρ ᾽ο ΗΖιρ;, ἃ ΟΒ4]- 
ἄδδῃ ἀοιηϊπίοπ οοὐ]ᾶ ποὺ Ὀ6 Βροόοκβϑθῃ οὗ Ὀϑίογβ 628 8. Ὁ. ; 8Δηα ἰμουοίοσο 
1 18 ἀυριιοᾶ ἐπαῦ [μ6 ογαοΐθ τασδὲ Ρ6 Ἰαύθυ πῃ Ιβαῖα, βίποθ ἴῃ {Π6 
οὐ 1οΒ ορϊπίοπ ἔμθῦθ νγχὰβ πὸ ἐογθίθ Πηρ οὗ Ταΐατο δνθηΐβ. Βὰΐ 1 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἰο 8 ἐπαὺ ποπα οὔ {886 δεραπιοηῦβ δἀναποθά ἀραϊηϑύ {π6 [58|8} - 
ΘΔ ΒΟΥΒΗΙΡ 816 βυηποϊθηῦ ἰο ΟΥΘΥΓΏΓΟΥ 10, ὉΒΟῸΡἪ 10 σαπποῦ 06 ἀθηϊθα 
ἐμαῦ (86 8{γ]6 ἴῃ 1---14. 18 Ὑγ6 8} δῃα ρΘΏΘΓΑΙΠΥ ἸΠΙΘΥΊΟΙ (ο [6581818, 80 
τ οἢ 50 ἐμαὶ Εἰ γα] ἀβουῖθαβ 1 [0 ἃ σΟὨ ΘΙΔΡΟΓΆΓΥ οὐ ἸΒΟΙΡ]6 οἵ [βαϊδῇ. 

Μϑδην ποσ8 απ ρἤγαβθβ ἅΓ6 8618} 8, ἃ8 Ὁ δηα 23 1η ὙΘΙΒΘ 4. 88 1 
'. 2.: ΠρῬυ, νϑυβθβ 7. 12., δ8 ἴῃ νυ. 14., χχῖ!. 2., χχχῖ. 18.; ΠΣ ΚἼ), ὙΘΥ80 
11., 85. ἴῃ ν. 2ὅ. (ὐορδγθ νεῦβα 18. ΜΠ ΧΧΧΊΙ. 14,, χνῇ. 1. ὉΠ "Ρ, 
ΧΧΊΠ, 7.,) ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ χχχυῖῇ. 26, ΤῈ6 ππϊοη οὗ Π8 ΓΠΞ ἴῃ {86 1210} 
ΨΟΙΒΘ ΔΡΡΘΑΥβ ἴῃ ΧΧΧΥΙΙ. 22., ΧΙΝΙ]. 1. ΡΠ ἴῃ {86 9}. γϑύβθ ΟσΘΌΥΒ 
ἴῃ γ111. 258, ΤΏ 90} ὙΘΙΒΘΤΩΔΥ 8180 θ6 οοτηραγθα ψ1 ἵν, 2.., χη. 19. 
Αἀιιδηρ 15 φυὐμοηιοιγ, ΒΟ. μὰ8 θθθη ψ068}} ἀδίθπαρα ὈῪ 

ποθ 615, δῃᾶ 15 πίθου, Μοῦ μᾶ8 Ὀθθη ἀοίοπαθα Ὀγ (ἀθβθηπιβ, 
Ἡνογηΐοῖκς, δθᾶ Ὀγθοββίον -- [ὉΥ {ΠΘ6Υ6 15. ΠΟ ΤΘᾶβοι ὙΠΥ͂ γΘΙΒ68 1ὅ--- 
18. Βῃου]ᾶ Ὀ6 βοραγαίθα ἔγοπι {88 γαϑέ ---- υ7ῦ8 ἅτ ᾿ποίπθα ἴο τϑίου [86 
ῬΙΟΡΆΘΟΥ ἰο {88 βίερβ οὗ Τγτθ "γ Νεουιομαάπθζζαυ. ΤῊ6 ὕπνο ριὶη- 
οἶραὶ οδ]θούϊομβ ἴο {π6 νἱϑνν οὗ [ο86 Ὑιο τ ίδυ. 10 ἴο {π6 βῖεαρθ οὗ ΤὙτθ 
ὈΥ Θ'Βαϊηαπθβου ἀγ, {μαῦ {μ6 Ολαϊίθος ἅτ ἜἘΧΡΥΘΒΒΙΥ τηθη!]οηθα τη {Π6 
181. νϑῦβθ, δηᾶ {μαῦ {μ6 αἰξειαρύ οἵ Θ'μδίτηδημθβοῦ ρου ΤὙΥΘ )ὰ8 
δδόγνο. ΤῸ {π15 1Ὁ 15 δηβιυτχογοα, ἰμαῦ 1 {μ6 130} σϑύβα {μ6 (ὑ4]- 
ἄθδῃβ ἀρρθδι ποὺ 88 ἱπάθροπάθηῦ ὀοπαῦθυουβ, 88 ἴμ6 Υ Ἃ0 1ῃ [86 {πη6 
οὗ ΗΡΑΚΚαυϊ πᾶ Φ  γθιαῖαῃ, θαῦ 88 ἀθρεπάθηξ οη {Π6 ΑΒΒΥΤΊΔΏΒ, ΟΥ 
ΔΕ ΧΙΠἸαυῖθ5 ἰο (πο. Βαυΐ (88 Ῥῇγαβθ ΠΗΠ οἷ ὮΝ ροϊπίβ [0 δὴ ᾿πᾶ6- 
φοηάθῃί οχίβίθμοθ δηᾷ ρον ῦ οα {π6 ρατύ οἵ {86 Ομαίάθαπβ Τ6 
Οὐμοῦ οὐ]θοίΐοιι 1165, 1Ὁ τησδῦ 06. δαπηίθα, δαυλ!} ΠΥ ἀραϊηϑί {Π6 βῖθρβ 
οὗ Τγτ ὈὉγῪ ΝΟΡυομδάπηοζζεαι; ἴοσ, ὑμουρῇ {μπαὺ Ἰαϑίθα {μιγύθθη γθ 878 
δηᾶ ἰῃ6 τοϑαϊῦ 15. ποὺ τηθηθοηοα ἴῃ ἰβίουυ, ιὖ 185 τηδηϊθβϑῦ, ἔγοσῃ 
{π6 παχύ βίερβ ὈΥ ΑἸοχαπᾶου {μ6 ατραῖ, {μϑὺ (Π6 οἰ νγὰ8 ποὺ βη ΓΙ Υ 
ἀοβίτογοᾶ, 85 1βαίδῃ ᾿πθτηδίθβ. Νοί, ᾿παθϑα, {1} {π6 τη164}6 ἀρ88 ἀἸὰ 
1815. ἰαἶκα ρἷίαοθβι Ηδῃοθ ΠΕ Θ 15 ΥΘΆΒΟῚ ΤῸ [π6 ὙἹ ῦ οὗἨ ΑἸΘΧΘΠΑ͂ΘΥ, 
ὙΠῸ τϑραγὰβ [Π86 ὈΓΟΡΉΘΟΥ͂ ἃ8 ρΌποιῖο, ποὺ Βρθοῖῆο ---τῷ ῬΦΠΟΥΆΓΩΪΟ Ρ]6- 
ἴᾳγα οὗ {6 ἀονηα!}] οὗὨἨ Τυτο ἴγοτα {86 Ὀοσιππίηρ (0 {Π6 απα οὗ {{Π6 
ἀοϑίχουϊηρ' ργοοβββ, ΜΓ ρα ]ου] αν ]]Π δῖοι ο {86 βῖθορα θγ Νϑουοβδά- 
ποζΖζᾶγσ, ΟΠαρίοει χχυὶ. οὗ ΕἸ ΖοΙτῖ6], μθγθ 016 Ῥγορῆθου 18 τοϑαταθά 
ΔΗ τηϑη ΘΒ Ὁ ΔΡΡ]1Ι6α το {π6 Ομ άθδηβ, ΒονΒ ὑπαῦ 815 18 {86 ΥἹΟῚ 
οὗ 1ῦ Βοῖὸ ἰηΐθπασδα. 
ΤῊ ρϑπϑυῖο ῬΥΟΡΒΘΟΥ͂ ἴῃ ΟΒαρίοῦβ Χχίν.--ΧΧΎΊ., ἡ ΠΟΒ6 Ἰηἰογρτοία- 

ἔΐοῃ 18 80 ἀπο α], μΒ85 θθθ βου ροα ἰο βοπια οὐμοὺ ἰμδη βαιδῇ οἢ 
δοοοαηὺ οὗ 18 οοπίθπίβ, οουΐδϊῃ ΡΘΟΌΪΙΓ ἀοοίγιη8] Τοργθβοπίδι 08 
(χχυῖ. 19., χχῖν. 21. χχυ. 8.) {868 τωοᾶβθ οὗ νυϊπρ Ὑ Β1οΒ [88 Ῥατο- 

1 Τη (86 Τὐυδίηροη Οὐδιία βο τη, Ἡ. 8. Ρ. 506. εἐ 5644. 
2 Ῥθὸγ Ῥχγορμοί 168818, τι. 8. ΨΥ, ἢ. 161. οἱ δ66η. 



Οηπ ἐδα 1βοοῖ οΥ ἐϊ6 γορΠοΐ Ζ75εαΐαῇ.. 84ὅ 

ΤΟΙ Δ5185, του  Ἰβοθηοο8, το πρ]:ολίάον, ἰαδπίζοϊοσίοα! ραγΆ] 6] βγη, δηα 
᾿ ΔΌταθοΥ οὗ ρᾶγ81168 ο οὔθ ρίθοθβ οὗἩ ὑπ6 ῬΌΟΚ γοβα δα ΠΗ ΠΟΙ 
18. αἷδο ἀθηϊοα. ζθποα {868 οΥϑο]8 185 βαρροβοά ἴο αν Ὀθθὴ τειίθῃ 
Ἰαΐου (πᾶὰ {μ6 {πι6 οὗ 588, οἰὔμου ἀσγιηρσ ἐμ ΒΑΟΥ]ΟΠΙΒῺ 6χι]θ οὐ 
ΘΙ ΟΥ ΓΑΒ. 

Ηδγο ορἱηΐομβ βάν ὈΘΘῺ ὙΘΓῪ αἴνγουβο γοϑρθούϊπρ' {Π6 τηθαπῖηρ' οὗ 
{Π6 ῬΙΌΡΙΗΘΟΥ, ἃ ἴδοι ψ Ἀ1οἢ μᾶ8 ᾿ηῇπθπορα [86 Ἰυαθστηθηΐ οὗἁἨ οΥἹ[168. ἴῃ 
γα]θούίπηρ 108. Δαϊποποἰγ. 6 Ὀθίθν {παῦ 1 15 Θοππθοίθα τι {Π8 
Ῥτθοθαϊηρ' ργορμθοῖθθ [Ὁ ἔΌΓΠΙΒ. ἃ ΒυΙΩΠΠΔΤῪ ΘΠ ΘΟΙΙ ΡΥ μθμβῖνα οἷ086 
ἴο ῇοω. ΤΠ ργορμού ἰΚ68 {η6 ἡπαστηθηΐβ ἃροαίΐί ἰο Ὀ6 Ἰπῆϊοίθα οὰς 
186 5β'ῃρ]6 ρθορίθβ, γϑθβθβ, δπα 1πα! να 8]8 οὗ {πὸ ἀροβίαϊθ σου], δηᾶ 
γγΘᾶγ65 ὕΠοτὰ ἱοροίμου ᾿μἴο Οη6 σΘΠΘΓΙΆΙ ἀθβουιρύίοη οἵ ἃ στοαῦ γυαστηθηῦ 
ὍΡΟΙ {π6 οοἸ]Θοὔνα θῃμθιηῖοβ οὗ αἀοα. Οὐαί οὗ {815 πίνουϑαὶ νἹβι βοη 
οὗ [86 δ οτιϑύδη σου], ὑπ6 βοαύου θα ομ]άγοη οἵ (ἀοαᾶ ᾶἃτ6 τϑαθοιηθᾶ, 
δηα {μ6 ἄϊνιπο Κἰηρσάοτα ογθοίθα ἴῃ ορἹΟΥυΥ δηα αρρΙη 685 ἀροπ {Π6 ΤᾺ] 8 
οὗ 18 Θῃθυηῖοθ. ΤῈ6 ρϑηογαὶ ὁμπασδοίου οὗ [η6 ἀθβουιρύϊοηι θχοίθ8 4} 
ΒΌΘΟΙΗο ΔΡρΙοαΐοη. ὋΠμ6 ργορμοῦ βρϑᾶκβ οὗ ἃ οουπίγυ δπά οὗ οοπξα- 
ΒΙΟΙ 1 ἴὐ, 85 ὙἍἷὕ611 45 οὐὗἠἨ ΟΠ6 ΟΥ̓́ΤΟΙ ΟἸΤ168, γι πουῦ ΠΥ αθίθσταϊηδύθ 
τη ΚΒ ὈΥ ὙΒΙΟΩ 6 Ὺ οδη 6 Ἰἀθῃθ ρα; οἵ θπϑιλῖθθ, σἹοϊθηῦ δηᾶ 
ὈΥΥΘΠΏ16Ά] τὰ] 678, σῇοβο ἀοΟΥΠΓΆ]] 15. [86 βυθ]θοῦ οἵ δχυϊίδίομ, δπᾶ 
Μη0 οαπποῦ 6 ΒρΡΘΟΙΠΟΔΙΠΥ δβοογίαϊ θᾶ, Τὴ Π|κ6 τϑη 6 Υ, Π6 ταθη 08 
οἰ 165 Δηα ΒΙΡῊ νι 818, [ου Πσδ 05 ἀηα βίσοηρΒ 148, ἴο Ὀ6 ἠἤτονσα ἀν ἢ 
δια 1ον6 1164 νι ἐμ6 στουπά, πιῃοὰῦ ΔΏΥ ΠΘΔΤΟΥ ἀοβογιρίίοι οἵ {μι θιη. 

. ΤῊ ανοῦγα [Π6 ΠΥΡΟΙΒ6515 {παὺ 411 ὑπ6 δηθιηῖθβ δηα ορροπθϑηΐβ οὗ {π6 
Ἰπησάοιῃ οὗ (οᾶ ψΒΙΟΏ ψ γα ἀθβουι θα ᾿ηαϊνι 8 }}Υ ἴῃ {Π6 Ῥγθοθάϊηρ 
ὈΒΔΡίΘΓΒ (Σ111.-- ΣΧ 1, ΔΥῸ ΠΟΘ ΘΟΙΡΓΘ ΘΠ ἀθα τη ἃ στοῦρ. ΑἈοοογά- 
1ηρ]ν, {88 δπέϊγο ἀροβίαϊα νγου]ᾶ, ποὺ δχοορθηρ' [16 ὉΠΘΟοοΥΔΟΥ 1[86]}, 18 
νἱβι ϑα τιθἢ σοπἔπβιοη δπα αἀἸβίγοθβ δηα {μ6 βαϊνωῦοη ἡ ὨΙΟ. βιιοοοραβ 
15 Υδργθδθηΐθα ἃ5 δχύθῃαιηρ' [0 411 παίϊομβ οἵ {π6 θαγῦίῃ, 80 {πμπαῦ {ῃ 6 
βοαί[ογϑᾶ στϑιηπμδηΐ, βαυθα ουὖ οἵ 411] ὁουῃίσιθβ, 588}} ρ᾽ουν (αοᾶ ; δηά 
{86 6Χ1]68 ἴὴ Αβϑυγία δῃᾶ Εσγρὺ τούυσηϊμρ, 8518} ΘΟ ἀονῃ ἴο 
6 μονδἢ ἰπ {86 ΒοΟΙΥ τηουπῃίαϊπ, 1Π «Γ ΘΓ ΒΆΙΘΙΩ. 

Τηδὺ {π6 ῬΓΟΡΙΊΘΟΥ 15 δὴ δυύμοηίο φῥγοἀποίίοη οὗ ᾿βδίδῃ τὺ ὉΘ 
1πΐουσθα ἔγοτα 18 ροβιύίοι ἴῃ γοἰδύϊοη ὅο ἴπ6 ἱπαϊνιά δὶ ογᾶο]68 {πα 
ῬΓΘσοΘᾶθ, δηᾷ 108 ΒΙΠΊ1] Δ ὕΒΠΟῸΧΣ ἴο {πο γ8. Τῃὰ5 ΜόοαΡ, {π6 Θά ϊηρ 
ΘΠΘΙΥ οὗὨ {Π6 {ΠΘΟΟΓΒΟΥ͂, ΓΟΆΡΡΘΑΥΒ, {Π6 Ῥχορῃοῦ ργθαϊοίϊηρ' 108 ἸρποΙΏ1- 
πίουβ δηα οί] ἀαβίσι οὕ 0, ἴῃ ΘΟΠΟΓΠΤΥ 108 (ἢ6 ἀθρουροῃι οὐ {6 
ΒΘ 6 Ποβίι]8 ῬΟΎΘΓ ἴῃ Ομαρίθυβ χν. 8πηα χυὶ. [Ι͂}ἢ Κ τοϑῆηου, ρυρί 
διη Αββυσῖα ΥΘαρΡΡΘ81, ἃ8 Τορσγθβθηθηρ [Π6 Δ ΠΘοογα ὁ ρου 5 οἵ (86 
{πη6 σοῦ]. ((ὑομαρ. χχνῖ. 18. τι χὶ. 11. 16.) Τῇ τοοῦπρ; οαὖ οὗ 
10ο]αἴτυ 18 ἀθβουιθθα 45 {86 ἀοβίσποίίοῃ οἵ δ]ίαυβ, ᾿ηᾶσοθ οὐὗἨ Αβίαγίβ 
8η4 {86 ϑδὰπι ΑἸ] {Π15 15 1ὴ {86 τωϑῆπου οἵ ἰβαϊδῃ, ἃβΒ Εν] α ἰτηβοὶ 
Δ 105. 

Βεβιάθβ, 10 δχβιιῖβ ΠΟΙ ΓΟ Β. ἱπιᾶρθϑ, Ῥῃγα868, ὡπΠα ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ, 
ΟΒδγδοίουιβθο οὐἠἨ ᾿βαῖϑῃ, βοῃ δ8 {Π6 οοτηραγίβοθη ψιδ ἃ ἀγα Κρ 
τϑῃ (Χχῖν. 20. [κα χῖχ. 14.) νὰ ἃ Βαιησαοοκ (χΧχίν. 20. κὸ 1. 8., 
ΜΏΘΓΘ {π6 βᾶπηθ ὑγογα 185 π1564), [886 ἤρατο οὗ βίουιαυ βθαύπρ' γϑὶπ 
(χχν. 4. {π|κ6 1ν. θ. δῃᾷ χχν!. 2.), οὗὁἨ Ὀυϊπρίηρ ἔργα πα ἀηα Ομ 

1 Ὧϊ6 Ῥτγορῃθρίοη 465 αἰΐοπ Βπηᾶθ8, γνο]. 11, Ρ. ὅ07, 
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(αχνυῖ. 17, 18. {κὸ χχχῖ, 11.), (86 οοτηρατγίβοα οἵ ἰπ6 ἐμοοογαίίο 
ῬΘΟρΙ]6 σὴ ἃ υἱπογαγά (συ. 2. ὅσ. ΠΚ8 ν. ἴ., π1. 14.) ΤΙπ ΠΚ 
ΤῊΒΠΠ6Γ, ἔπ6 ἔοσια οὗ (86 ἐμδηϊκβοίνιηρ οὐδ 'π βίοι [Π6 ΡΘΟΡΙΘ οθ]6- 
Ῥγαίθ ἰμ6 Δ᾽ νθσαθοα {Π6 Ὺ δχρουϊθηοθα τβθιηθῖοβ ὑπαὖ οἵὨ {μ6 οἂδ 'π 
ὁμαρίον χ. Ομαγδοίοσιβείο οὗ 1βαϊδῃ αγθ {πΠ6 ΘΧρυθββΊη8, “( ἕο {86 
Τιογᾷ μα βροκοηὔ (χσῖν. 8., χχν. 8.. δοιῃρασβα τι 1, 2. 20., ΧΧΙ, 

, 17. χχὶ!. 26., χ], 8., [ν|}}..14.}; “ἴῃ (86 τα ϑύ οὔ ὑπ6 ϑασίῃ ἢ (Χχῖν. 18. 
οοιαραγοά τ] ν. 8. νἱ. 12., νἱ!, 22., χ. 28., χῖχ, 19.), 8 ρῃιγαβθ Ῥθοῦ δ: 

ἰο ᾿βαϊδῃῃ διθοπρ {π6 Ῥτορμαοίβ: [π6 υπίοπ οὗ ὙΠ ἀῃα Τὴν, {Π6 Ἰαὐύον 
ΟΟΘΌΣΤΪΠρ᾽ ΟὨΪΥ ἴῃ 1βαῖδῃ (ΧΧΥ!!. 4.» Θομλργα ν. 6.; νἢ. 28., 1Χ. 17.) Χ. 
17.); πῷΠ, διπ, δηά Π)39, πιοοη (χκχῖν. 28., Θορ. χχχ. 26.); ἢ) 

ἡοϊποᾶ ο ΠὲΠ' (Χχχυὶ. 4.» Θοτηρ. ΧἸ1. 2.}; Ἅ}» (χχῖν. 6., Θοπρ. Χ. 28.» 

χυὶ, 14., χχῖχ. 17.)., ἘΠῈ| (χχῖν. 10., δογρ. Χχῖχ. 21., χχχῖν. 11.) ΟΡ ΟΝ 
᾿(χχῖν. 8., σοι. ΧχΙ!. 2., ΧΧΧΙ, 18.) δῃν (χχίν. 14., ϑοῃρ. χ. 80., χὶϊ. 
θ6., 11ν. 1.}! 

Τιαῦου ΝΣ Πανθ 8180 τηϑᾶβ 86 οὐ {18 οὐδοὶθ; 88 χχῖν. 1. Ὀγ 

Ναδυτ ἢ. 11. ; χχῖν. 2. 4. ὈῪ “ϑγθιαῖαῃ χχῖθϊ, 10,11. ; Χχῖν, 17, 18. 

ὈΥ “96 μι αἰ νη]. 48, 44.:; χχνυΐ. 21. Ὁ. ΌΖΘΙς181 χχῖν. 8. ; ΧΧΥΙΪ!. 1. 

ΡΥ ΤΖοίκιοὶ χχῖχ. 8, 
ΤΠ6 ἰΐπιθ θα {86 ῬΤΟΡΏΘΟΥ νγ88 ΘΟΙΩΡΟΒΘΩ͂ γγὰ8 ᾿τηπηθ Διαίου ΔἱΟΣ 

{Ποβ6 ὙΒΙΟἢ Ργθοθαθ. 
ΤῊ Ῥσορθοῖθβ ἴῃ ΧΧΥ]1].-- ΧΧΧΊΠ, τϑίδι ἴο {π6 βδτηθ βυθ]θοῦ, νἱΖ. {Π6 

Αββυσίδῃ ἱπναβίομι, 8Π4 ἃγ6 ΠΘΑΥΪΥ οἵ [ῃ8 βατηθ αἴθ, ἴ. 4, {86 ἢγϑύ ἔθαγ- 
(66ῃ γϑαῖβ οἵ ἩοΖοιῖα ΒΒ τοῖρῃ. ΟἸαρίο ΧΧΥἹ]. ΔΩΠΟΌΠΟΘΒ {86 ἀ6- 

βίσαοομ οὗ Φογυβαίθμι 85 πηρομαϊηρ' (ΟΡ. γ Υβ68 1-- 4.); ψ1116 ἴῃ 

χχχῆ, 7, 8. [Π6 ᾿πναβίοῃ οὔ βθηηδοθ υ10 ἈρρΘαΥΒ ἤο πανα αἰγοδαν 
ταῖκθη Ῥίδοθ, δηᾶ 18 σθργθβθηΐθα 88. ργθβθηῦ, Ἀσσου!ηρΊν, {Π6 ἔΟΤΤΠΟΥ 
Θμαρίον ἀαίθβ Ὀθίοσα {μ6 βἰχίμι γϑὰῦ οἵ ἩδΖβϑκιδῃ ; {μ86 Ἰαΐθου ἴῃ ὑμ6 
ἐουχίοοαία γϑὰν οὗ τπ6 βᾶπιθ Κἴπρ, ΤῈ6 ἰηὐουτηθαϊαῦθ ομαρίθυβ [8] 
Ββοίνθοη {μ686 ἐϊπιο8β. Ηἱϊζίρ, Ηθηάθνουκ, δπα (ὑδβραιῖ, μᾶγο δὖ- 
τοταρίοα ταϊπαίοὶν ἴο ἀἸβοουοῦ [ἢ 6 γὙ 6815 ἃ πα ΒθΆ 5008 ΨΉΘΗ {86 ΟὨΔΡίΘοΙΒ 
Ὑγ6γ6 οοΙμροΒβαᾷ ; θαΐ ἴο 11{{18 ῬΌΓΡΟΒΘ, 88 μὰβ Ὀ6θῃ βίονσῃ ὈΥ {Ππα τοι, 
Ἡ νογηϊοὶς, δπα 611. ὙΤῈ6 δας ῃθηίλοι νυ οὗὨ {Ππ686 ργορῃΘΟ168 15 αἰπχοδῦ 

ὉΠ ίνΥΒΆ ]ν 8] ονγθᾶ ὈΥ {μ6 τϑοθηῦ οὐ. Εἰγ8]4, 1πάθθα, ΒΌΡΡΟΒΘΒ 

σμαρίον χχχι!, ἰο μᾶγθ ριοοθθᾶθα ἔγοπι ἃ ἀϊβο1ρ16 οἵ ᾿βαῖδᾷ; Ὀαῦ Β15 
γϑργθβοι ἑαυ οηβ ἅγ6 ΒΙΡΌΪΥ Ἀγ ΓαΤῪ δηα σΒΟΙῪ ἀπύθμϑ 6." 

Ομαρίουβ χχχῖν. δῃα χχχν. βᾶνθ Ὀθθὴ ἀβΌΔΠΥ ἀαίθα 1π {Ππ6 {{πὴ6 
οὗ 6 Βαθυ]ομῖβι οαρίἀν!γ, δηὰ Ὁμογθίοσα ργοπουποθᾶ ποῦ ἴὸ 6 

ΤβαϊδῃβΒ. ΤῊ]Β οΘοποϊαβιοῃ 15 ἀδἀπορα ἔγομπι ἐῃ6 ΔηΔΙΟΡῪ ΒΘΥ ργθϑοηῦ 
ἰο οὐμαῖ ῥἴθοββ βαρροββᾷ ὅο βᾶνθ Ὀβθὴ πυϊίθη ἴῃ {Π6 6Χ118, 88 γ78}] 88 

ἴμ6 ρδια}16 15. ἴῃ Φογοῖδῃ, ΕΣ ΖΘΙΚΊ6Ι, ΟΡδάϊδῃ; {μ6 Ὀυτγηίηρ μαϊτοα 

γηδηϊοδίοα ἀραϊηϑὺ Εἰάοτα ; [88 δχαρρογαίθα ἀπα βομαθαβϑίϊο ομδυγδούθ 
οὗ {μ6 ἀδββουιρίϊομβ (86 Ἰαίον Ιάθαβ ἀπᾷ βίγίθ. αἀἀοοογάϊηρίν, βυοα 
Ῥδββαρθ8 88 χχχίῖν. 4. ἴῃ σϑἰδίϊοη ἰὸ χπ!, 10.;: 11. ὅζο, ὅο ΧἸ]1, 20. ὅζο.: 

χχχνυ. 1. ὅζο. ἰο χχχυ. 12.; σὶ]. ὅ. ἰο ἰχ. 1., [χῃ. 11.; 8. ὅζο, ο Χ]. 1. το. 

9. ἔχο.; ὅ. χα. ἰο ΧΙ, 16.; 6, ἅτο, ἰο χΙΠ]. 19. ὅτο., ΧΙνΙ. 21., χΙῖχ, 10, 

ὅτ. ; 8. ἰο χ]. 8. ὅκο., Χ]Ιχ. 1]., 1χ}}. 10.; 10. ἴο 11. 11. ΓΘ αἀὐάυορα, 

᾿ ΟοτΡ. Ὀτγθοβίον, ΤῊη61]. 2. Ὁ. 224, δ βϑρᾳ. 
3. 866. Ηδνθγηῖο κ᾿ Β ἘΪΠ]6ῖΡ, τι. 8, Ὑ., 11. 2, Ρ. 141. δὲ δέᾳᾷᾳ,, διηὰ ΟΑΒΡΑΓ Β Βοιγᾶρθ ΖΌΓ 

ἘΠπΙοϊ απ ἰπ ἃ. Βαςὴ 1688ϊ8, τπι. 8. Ὑ, Ρ. 25. 
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ΤἼ8. ἀτρυτηθηύ βίθη 48 ΟΥ [8118 σι ἢ [86 ἀββυπαρίίοι οἵ [6 ἱπηροββι δα γ 
οὗ 186 φῬεορβμοὺ {πγοσίπρ' ΒΙμη861} Ἰη10 ἃ ἰαΐθυ ρϑυϊοα [ἤδη μἷβ οὐσῃ, {1Κ6 
{μα οὗ [μ6 Βεδυ]οπίδη οαρύϊνιῦν ; οἵὁ [88 Θογγθοίμβββ οὗ {86 ἀββασηρίοῃ 
{πᾶῦὺ Ομαρύθυβ Χ].---ἰχνῖ, ἀ1α ποῦ ργοσβϑα ἔγομαη 1βαῖδῃ ἈΪτηβ6 1; δῃά οὗ 
ΟΥΠΘΥ Βιλ8 16 Ρίθοθβ ἴῃ (86 Ηγϑὺ αἰ γιβίο θοῖηρ' δἰ80ὸ ἀπααςῃθηῦο, ΑΒ 
ἰο {π6 τϑνυθηρθία] τη81106 ἀραϊπϑῦ οτα δηα {π6 ὨΘαύθη σΘΏΘΥΔΙΙΥ, 81] 
{πδΐ 8 πὰρ |164 ἴῃ Βα οἢ ἀοβου ΡΓΠΟηΒ ἃ8 χχχῖν. 2, ὃ. ὅ. ὅο., Χχχν. 8., 18 
186 ορροβιθίοη οὗὨ [86 Δι τ βυϊδη υχου]ὰ το ὁπ Κιησάοτῃ οἵ ἀἀοᾶ ἃπᾷ 
118 δοῃβοαποηΐ ἀοδίσαοίίοθ. ἘΠάοτα 15 πού ἴο θ6 ἰδκθῃ ΒΙΠΡῚΥ 88 ἃ α18- 
ἀποῦ παύϊοη, [0 18 {88 τοργοβϑηναῦνο οὗ [6 ομυσ ΒΒ Θμθηθ5. Απάᾶ 
ΒΌΓΟΙΥ Ὁ 15 τὶρῃῦ δηα Ῥσόροῦ ὑπαῦ {86 ῥχορ[ιού, {11} οἵ ἐμ6 δρίσιῦ οὗ 
Οοά, βῃου!ά ροϊπὺ ουὖδ {π6 θαγβα]! ἀδϑυγαοίίΐοῃ ᾿πηροπαάϊηρ ΟΥ̓οσ 8] 
ῬΟΥΤΘΥΒ δηα Ῥ6Ορ]65 νυ ϊοῖ ἃγΘ 0268 ῬΘΙΒθυθυῖηρ ΘΠ ΘΠ.168 οἵ «βου 
Δ Π1Β. ρθορ]6. ὙΠ τοϊαϊϊοη ἰο {π6 ἰαΐθυ βαρθυβυ 1055, [Ογοῖ σὴ 
πούϊοηϑ, ὅζο. ὅζο., 86 Δ]]ορσϑίλοι τοϑίβ οὴ. ργθοοποθινϑα 1ᾶ4θα8 δπα ρθ0- 
118. ᾿πίουρυθίθ οη8 νγΒΙΟΒ, ΤΑΥ͂ ὙΧ06}1 Ὀ6 αὐοϑύϊομθα, Νοὺ τϑργαβοηΐα- 
ἰἰοῃβ δηᾷ ἴτηᾶσθδ, ποῦ ἔοαπηα ἴῃ {Π6 Ο]6 1 ὈΟΟΚΒ, ΤΔῪ ΒΌΓΘΙΥ μάν Ὀθθη 
δἀνθπηορα ὈΥ [βαϊαῃ, ργονι θα μ6 Ὀ6 σγϑοκοπθα ἃ ἰγὰ6 ρσόρῃθῦ. ΤῺῈΘ 
Δ] οροα Ἰαΐον αἸούϊομ δηα σοσγὰβ ὀαπποὶ Ὧ6 γ6]16α Ομ. ἃ5 δὴ δυραχηθηΐ ; 
ΒΙΠ66 [88 [ὉΓΠῚΒ Δπα Τθυτὴ5 ΔΓ 50 ἔθ᾽ οοιηραγθα σι ΒΌΟἢ ἃ5 ἃ16 {ΠΥ 
ἸβαϊδῃβΒ. [Ι͂ἡ1 ἔδνουῦ οἵ {π6 Ιβαϊδῃ- ουιρῖη οἵ {μ686 οπδρύβθυβ 18. {61} 
οΪοβα οοππθούΐοῃ γι Π 6 ῥγθοθαϊηρ οΠ68, δηα {πὸ [Δοῦ ὑπαῦ {πο Ὺ Βᾶγθ 
Ῥθθῃ πιβορᾶ ὈΥ «δτγοιηάδῃ, ΕὐΖοκιθὶ, πα Ζορμδηϊαῃ. ὅ0 ἔδυ ἔγοτῃ {86 
ῬΆΓΆ11615. τ Ὦ Φ ΘΥομλδῃ δηα Ε)ΖΘΙ]ς16] ἑανουσίηρ {Ποῖ ἰαίθ οὐἱρίη, {Π6Ὺ 
ΒΡΘΆΪ [ῸΥ 8ῃ ΘΆΥ]ΘΙ ΟΠ6, ΒΙπ06 {86 ὕγγο ἰδίου ῬΥΌρ ἢ ϑίβ, 88 γ76}} 88 
ΖΕΘΡμδηῖδῃ, οορὶθα {86 1ᾶθα8, ᾿Ἰτηᾶσθβ, 8Π6 ἰδηριιαρθ οἵ {86 οὔδρύοθυβ 
Ῥοίοτθ α8. [ὑ Ὧδ5 θ66ῃ Δ] οσϑα, ᾿παθθά, Ὀγ να δα ἱπηρτοῖί, {πα 
{06 ὙτΠοΥ οἵ ομδρίοσ χχχῖν. δα Ὀθίοσθ [15 τηϊπα π6 βαθδβίδποθ 
οὗ [86 οορπαύθ ομδρίουβ ἴῃ ἐ δυθιδῃ πα ΕὔΖθκι6]:; Ὀαὺ 815 τοῦθ 7.868 
186 ὑτὰθ ργόοθθβ. 511 1688 Ῥχόοῦδθϊθ 15 ὑπ6 γρούμοβιβ οἵ Μονοῖβ δηά 
Ἡτχίρ;, ὑμαῦ [16 Ῥαββαρθβδ τὰ ἐΓϑυθηνδῇῃ 1. ἀπά ἰ1,, σι ἢ. ἀγα Ῥάγα}161 τὸ 
Ιβδῖδῃ χχχῖν., 6Γ6 ᾿πογροϊαίθα ἴῃ [Π6 ἔΟΤΤΆΘΓ. 

Βοίβ ομδρίουβ, χχχῖν. δῃᾷ χχχυ., ἔοσίη οπθ οοῃηηθοίθα αἸΒοοῦ,Β6, 
8ηα Βῃοι]α ποὺ Ὅ6 βοραγαίθα, ΤΏΘΥ τὰΔῪ 6 ἀαίοα αὖ {π6 ἰϊπ6 οὗ 
ΘΘΠΗΒΟΠΘΥΙΡ᾿Β ᾿πνϑβίοῃ ; ἃ Πα ἅγ6 σόπογαῖ ταῖ 6 Υ [ῃ8Δη 5ρθοϊῖο. ΑἸ] [Π6 
ΘΏΘΙΩΪ6Β οὗ {86 {Ππδοούδου δῖα 0 6 θα] Υ νἹβιίθα ; δου τ ]οἢ ἃ 
Ὀ]6ββθα ογὰ ἰοὸ {86 ρθορὶβ οἵ (ἀοά οογηάθηοθβ, Ἐπάομι γοργθβθηΐβ Ζ10 
οΟἸ δοῦν ΘηθιηΐθΒ --- [ῃ86 Δη Ο γιϑύίϊδη ῥοῦ 5 οὗ τ1806 σπου σο- 
ὩΘΙΆΪΪγ. Τῇρ ΠρΡΌΓΟΒ ΘΙ ρ]οΟγ α ἀγο Ὀο]α ἃπᾶ βύσκίπρ ; {πΠ6 ἰδησιαδρθ 
Ἰπάθβηϊίθ. Πθηοο ἰἢ6 ῥΥΟΡΒΘΟΥ͂ οαμποῦ Ὧδ τοϑίμοϊθα ο ΠΥ ΟὯ6 
Βαρ]οοῦ, Τὸ τγχὰβ ποῦ πιθαηῦ ἰο Ὀ6 80 ΔΡρΙ164, Τὺ 18. ναρὰθ δπὰ 
ββδάοννυ, τϑίουσιηρ (0 ΠῸ Ῥδυ Ο]841 ουθηΐ ΟἹ Β61168 οὗ ουθπίβ. ᾿δΙΠΟΥ 
ἄοσθβ 10 Βῃον {86 δῃη ἰοϊραύϊοπβ δηα ογοββδάονιηρβ οὐ ἃ τοϊπα ραγΈ Δ ΠΥ 
ΘΒ] ρ απ οᾶ οὗ {π6 ϑριντ ---- 80 ραυ 8} ἀπ Ἰταρογ βο Υ 88 το 06 ὁοπ- 
ἢποα νη {μ6 ταηρο οὗ γάρ ρθπογα 1165 τοβρθοίϊηρ {86 Κίηράοχῃ 
οὗ ἀοαᾶ οῃ οδαυίῃ. 

Ομαρίοιβ χχχυί.---- χχχῖχ. ἔοστα δὴ Εἰβύουιοαὶ ΔΡΡΘπαῖχ ο {Π6 Ῥγβοθαϊηρ' 
ἀϊβοοῦγβεβ οὗ 1βαΐδῃ, ρ'νίπρ' δὴ δοοοπηὺ οὗ [μ6 Ἰηναβίοῃ οὗ (Π6 Αββυυίδη 
ἈΙΎΩΥ͂ ὉΠΑ͂ΟΥ ΘΘΠΠΔΟΠ ΘΓ, δηα 105 ἑοία] ογουίτον,, Η ΘΖ ΚΙ ἢ Β Β:οἸζῆβββ 
ὩΠΑ ΓΘΟΟΥΘΙΥ͂, 8π4 {8μ6 τηθϑβασα οὗ {η6 Βαρυ]οπίδη Κίηρ' ἰο πη. ΤῊΘ 
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ΘΟΠΒΘαΌΘΠΘΕΒ οὗ [Π6 δηηἰ ]δϑοη οὐὗὨἨ {π6 Αββυσῖδῃ ἄττην ἰὸ {π6 {δθο0- 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂ ΡΌΠΟΓΙΔΙΪΥ, ἀπ ἰο Κίπρ' Η6Ζο κί ἴῃ ραν ου]αγ, ἀγ6 ὑπ 8 το]αϊοά, 
ΤῊ βᾶπιθ παγαίῖν 18 ἰουπᾶ ἴῃ 2 Κίπρβ χυῖ!. 18---20, χῖχ, τη {86 
ὀχοορίϊοη οἵ Η6ζθκίδῃ Ἐ βοῃρ οὗ {παηκβρί νίηρ (188. ΧΧΧΥΙ,, 9---20,). 
μας τοϊαϊίοπ {π6 ὑνο δοοοιηΐβ θ6α 0 ΟὯ6 ΔηΟΐΠ6᾽ 18 τηδύψαυ οὗ 
οοπ͵]θούατο ταύμοῦ ὑμδῃ ον! θποβ. 

ϑοτὴθ ΒΌΡΡροβα {παὶ 1μ6 ἰαχύ ἴπ 1βδῖ8}ι 18 τσ οὐἹρίηδὶ ἔμπϑη ὑμδὺ ἴῃ 

{πὸ Κίηρβ. ϑ0οι 18 {π6 νἱονγ οἵ ατοίίυθ, γηπίηρα, Ῥδα]α8, δηα 

Ἡοπαονοτῖς. Οὐ {πὸ οἰδον μαπᾶ, ΕἸΘΒΒοσ, ἀἰοϑοπῖαβ, Μαιγογ, τοραχὰ 

[86 ὍοοΟκΒ οὗ {πὸ Κίηρβ 88 {86 βοῦγοθ ψἤθηοθ {86 ἰδύθι ΥΙΘΙ ἴῃ 

7868} 8 οοἸ]δοίίΐοη ἀουινοα ἢἷ8 δοσοιπί, ΟἸΠ6Υ85. ἀραῖη, 886. ΚΟΡΡΘ, 

Ἐοβθησαί] ον, Ηρ, Τηαργοῖύ, Κποῦεὶ, 1)6 Υ οἰΐο, Κεῖ], Ἐπ αἱα, 

Ἡνογηϊοῖς, μ6]ϊονα ἐμαῦ Ροίῃ ἄγον οτα ἃ {πἰγὰ ἃπα οἱ θυ βουτοθ, 

ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἔγοπι ἐμ6 Ο γοπῖοῖς οὶ “μααΐ οἴνοπι ααοίοα [πη [Π6 Ὀοοῖκβ οὗ 

Κιηρβ δῃᾶ ΟΒ ΧΟ ΙΟ]68. 
Ὑ 6 ὈδΙονθ ὑπαῦ ποῖ μον {Π6 παντγαῖνο ἴῃ 2 Κίηρβ γγ88 ἰδ κθη ἔτΌσα 

ἐμαὶ ἴῃ Ιβαΐϊδῃ, ποῖ υἱοο υογϑᾶ. ΤῊΘ ἐοτπιθυ οοηίδὶ 8 ψαυῖοὰβ ρα ΠΟ] ΔΥΒ 

πού ἐουπᾶ ἴῃ [βαΐδῃ ; ψ 16 1βαῖδῃ ἢ85 ποσὰ ἐμδη 2 Κίηρδβ, ΒΟἢ 85 [86 

{μαη κερί νίηρ; βοησ οἵ ΗδΖοθκῖιδῃ ἀπ {μῃ6 ποῖδοθ οὗ ΘΔ ΟΠ ΓΙ 5 

ταυτάου. (ΟὐἸμραγίηρ {πμ6 ὕπνο ἰοχίβ, Ὁ ἄρρθᾶγβ, ὑμαῦ {88 οὔθ ἴῃ 

2 ἹΚίπρβ 15 τη οτα οογγθοῦ, οΘοτρ]θίθ, δπᾶ οὐἹρῖμαὶ μη {η6 οἴμθυ. [5 

οΥὐἰ εἴθ! ροοᾶμαββ 18 τη ἢ ΒΌΡΘΥΪΟΥ το {πᾶὐ ἴῃ Ιβαϊδῃ ; ὙΧᾺ16 τρλυῖθ οὗ 

Δρυϊἀστηθηῦ ἀπα οαγοία] οαοταἰΐοη ἀγθ τιογο ἀρραγθηΐ ἴῃ 1, Αὐ {Ππ6 

Βδτ.6 {π|6, {π6 ἰαχὺ ἴῃ Ιβϑῖδῃ 18 ϑοηιθέϊηηιθς τυοσα οοτγθοὺ δηα οὐἹρῖπδὶ 

τθδη {πᾶΐ ἴῃ {μ6 Κίηρθβ. Ηδθηοθ 6 816 Ἰϑα τὸ {86 σομοϊαβῖοι, {μα 

Βοίἢ σψογ ἀογὶνϑα ἔγομα ἃ Θοπημοη ΒΟΌΤΟΘ; {π6 παιγαίνα ἴῃ 2 ΚΊΠΩΡΒ 

Ῥαΐπρ' πθᾶγον ἴο {π6 οὐἹρίπαὶ ἴῃ ἔοσπι ἀπὰ ἀϊοίϊοη. {μᾶπ ὑμαῦ ἴῃ [βαϊδὶ, 

ΨΏΘΓΘ ρυθαίοῦ ἔγοθάοπλ μα8 Ὀθθπ α864. ὙΠογθ οδη 6 {16 ἀουδὺ 

{παι ἐπ18 {μιτ παγγαύῖνο τα8. ΠλΟΓΘ ΘΟρΙΟ5 ὑπ8ῃ ΟἸΠΘΥ πον Οχίδηΐ. 

Τη 2 Οβτοη. χχχῖϊ. 32. χὰ τϑδᾷ {μαὺ ἐλ υἱδίοη 9 158αϊαΐ,, ἴχὰ ΜϊΟΝ {86 

δοίβ οἵ ἩδΖζοκίδ γοτο πε υὐθη, τγὰ8 ἱποογροταίθα τα 188. Ῥοοὶς οὗ 

{π6 Κίηρβ οὗ Φυᾶεῖ δῃμᾷ [ϑι86]. Νον ἐῤὲδ υἱδίοπ 9} 15αἰαΐ, οὐ [86 

ρΡατὶ οὗὨ 1ῦ οοπίαϊπίηρ; {π6 116 οὗἨἁ ἩδΖεϊκῖαμ, οαπποῦ Ὀ6 1Δθη θα τῖ 

ἔπ8 ὈοΟΚ οἵ δβαΐδῃ, ΟΥὁἩ Ομαρίθυβ χχχυῖ.-- -χχχῖχ., Ὀθοδῦβο (ἢ6. τϑἰδίϊοῃ 

βυιϑἰϑύϊηρ; Ὀδύνγθοῃ ὑπ δχίγαοί ἔγοαι ὑπ6 ΟἸΠγοηϊοῖθ οὗ Φπάλῃ. ἴῃ 

2 Κίῃρβ χυἹ].--χχ. δῃᾶ {Π86 ομαρίουβ Ὀθίοσθ τ8 ἔσυρ] 8 1, 10 γγὰ8 
ταῦθ Σ ἃ ὈΪΟρΤΑΡΩΥ οὗ ΗδΖϑίεϊδ ἢ ἀπά Αμὰζ (2 Οβτοη. χχνὶ. 22.), ρϑὺ- 

Πα 08 ἃ Εἰβίοσυ οὗ οοῃίοσαρογδπθοιβ ουθηίβ, ὑγμῖομ {π6 ῥσορμθῦ ὑτοίθ, 

δηκὶ τ Βῖ οι τταβ ἱποοσρογαίδα ᾿ηΐο {μ6 ΟἸΒτομΐο1685 οὗ ὁυάδῃ ἀπα [βγδβὶ. 

ΤῊ νυῖίοσ οὐ {86 ὈοΟΚΒ οὗ Κίηρβ οχύγδοίθα ἔγοσα 1Ὁ ᾿18 παυταῦνο οὗ 

ἩΖοκίαΒ τι Ὠἰβίουϊοαὶ Πα ΘΙ ΠΥ ἀηα δοούσδου, Ὀαῦ ποὺ 1 θγΆ]]ν. 
ΤῊ πατταῖνο ἰπ {μο86 ὈΟΟΚΒ, 88 10 ΠΟῪ βίδπαβ, 414 πού ργοσθθα ΠΌΓΩ 

ΤἸϑαϊδῃ Βἰτηβα, [ἐ 15 διιδοίαπεϊαϊϊν ὨϊΒ, Ὀδοδαβθ 1ὑ 15 ἰακθη ἔγομλ δύ 

[6 Εἰπηβ6 1} οομαροβθᾶ, ἊΑι8 {μ6 δοαρῖοῦ οὗ {π6 ὈΟΟΚΒ οὗ Κιηρβ αἱὰ 

πού τᾶκο πὸ οχίγδοί νογϑαΐξίηι, Ὀὰΐ αἰτογθα 11 βοπλ να, [8ϑι8ἢ οδπ 6 

ποτηοτα [δη 188 τοχποίθ, ποῦ {88 πητηθαϊαία πᾶ ἀἰσθοῦ νυ Ὺ Οὗ τὖ 1ὴ 1{8 

Ῥγϑβθηὺ ἔοσπι. ΥΥ Βαῦ {888 ἰβ ίο 6 βα14 οὔ {π6 παγγαίϊνθ 1π [88. ΧΧΧΥΊ. 

- χχχίχ, "Ὁ ΠΙ4 1βαϊαῃ Ηἰπιβοὶ υτῖίθ 19 Ατὸ {μ8 γαγϊαύ!οηβ ΤΤΌΤΩ 

{π6 ἢγϑὲ ορυ μἷἰβ οσῃ" ὙΥ Πα [ε͵]8 Ῥτορῃθοῖθβ γ γ μθῖπρ' οΟἸΠ]θοἰθά, 

ἀϊά Π6 ἰαϊκα [6 σοπίβμίβ οὗ Ηἷ8β ρσουΐουβ ργοάδαοίίομ. ἀπά Ἰποουρογαΐθ 
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ἔμοτα, σ᾽ νίπρ 5π0 ἢ ἔοστη δηα βμαρα ἐο ὑμι8πὶ δ88 βθϑιῃῃθα βΒυϊί Ὁ] 6 (ο ΗΪδ 
Ῥυγτροβ ὅο ΚϑΙ, ΑἸοχαπᾶβδυ, δηᾷ οὐμθὺβ ᾿τηαρῖπθ. Βαὺ {ποῖ ἃγ6 
οἰσουτηθίδησας δάνογαο τὸ {15 νον. 6 δοοομηῦ οὗ 'ιδηπδοθῃουι 
τηαγᾶσδυ (χχχυῖ, 88., οομρ. 2 Κηρβ χσχῖχ. 87.).,  Β1Οἢ ῬΓΘΒΌΡΡροβΘΒ {Π6 
πϊηρ' 88 μανίηρ' ΔΙΤΘΔΥ ΒαρΡρΘηΘα, οδῃ ΠΑΡ Ϊγ Πανθ ργθοϑαϑα {16 ἀθαίῃ 
οὗ Ιβαΐδῃ. 4ΣΑ.8 ΠΘΑΥΪῪ 88 Ῥοββιθ]θ, {Π6 ἀθαίῃ οἵ {Π16 ΑΒβΒυσδῃ ΤΩΟΠΆΓΟΝ 
85 696 Β.ιΟ. Αραΐῃ, ἰῃ6 86 οἵ ΠΡ Πὴ ἴῃ ΧΧχυϊ. 11. 18. βῆονβ ἃ 
Ἰαΐου ψυιΐου ἰμδη 1βαΐδῃ, βίτιοθ {86 θυ οου]α πού ἤᾶνα θ66Π ΘΟΠΊΓΔΟΝ 
{Π] Ιοπρ' αἴΐοσ (86 ἀοβίσιοίοη οἵ {μ6 ἔβη ἰγῖρ68, ᾿θανίηρ' δ 8]Οη6. 
ΑἸοχαηάου ἄοοθβ ποὺ δϑυγοῦ ὑΠ15 ΘΟ Βιἀθυϑίίοη ΠΘη ἢ6 88 Υ85, ““1τὖ 18 
ΔΙ οσϑύμου ρσόρ8} 16 ἰδαὺ ἔγοτα (ῃ8 {1πλ6 οὗ {πΠ6 ρσγοαῦ βοβῖβπα βϑύνγθθῃ 
ἘΡΒτβίτα δπᾶ “πᾶ8}, {(π6 ]Ἰαἰΐοι: θθοδῃ ἴο 0411] {μ86 παίϊομαὶ Ἰδηριιασθ 
ὈΥ 115 ονγῃ ἀἰβίϊηοιγ Π8ΠΩ6 : ὁ [ῸΥ 7167}6 5507 05. 15 ποῦ ΤΘΡΪΥ. 

Τη χὶ!].---Ἰχνὶ. νγο Βᾶυθ ἃ 561165 οἵ οοπηθοίθα αἸβοοιτβοβ ἡ Ιοἢ οαηηοῦ 
Ὑ611 θὰ ἀϊδβονοσθᾶ, Ταῦ {Π6 ὺ Ῥγοοθθα ἔγομι ομθ δαΐμου, ἀγο ρουνααοα 
ὈΥ ὑμ6 βϑπι8 βριτῖῦ, ἀπα Θχ 1010 [Π8 βγη βύγίβ, 85 Ὀ66ῃ ΘΟΙΩΙΠΟΙΪΥ͂ 
Δαπο (θα, βποα (ὐθβθηΐϊαβ ἀπάογίοοϊς ἴο ΒΒον {μοῦ ἀπιίγ. Τα βαβ]δοῦ 
8 {π6 βαπι6 ἐμβγοπρβουῦ; πᾶ {μ6 πιοᾶβ οὗ ἐγθαύϊπρ' 10 πηιΐοσ. Βαῦ 
186 φαϊμουβῃὶρ πα ἃσὸ βανθ 6θη αἰβραΐϊβα. 1πο6 {16 Θομημηθποθιμθηΐ 
οὗ τὴ6 Βῖρθμον οὐδοῖβηα ἴῃ (ἀθιτήδηῦ, ἢ8 Ομαρύθυβ ἴῃ αυΘΒΏΟΠ ΠδνΘ 
ὈΘΘη ΘΟΠΊΠΊΟΗΪΥ Ὁβο 6 ἃ ἤο δὴ ἀπίτηονγα Ῥγόρῃθύ ᾿ϊνιηρ ὑονγαγβ {86 
αῃᾷ οὗ {π6 Βαρυ]οπίαη οἀρυϊνιγ. ΤᾺΙΒ ορίπῖοη 88 θ6 θη δανδποβα ὉΥ͂ 
50 ΙΏ8ῊΥ διηϊηθηὺ Ἰυᾶσοβ οὗ Ἡθρτον αἰοίοη, μα {πᾶῦ π 1 πη} 681- 
ἰαύϊηρ' Θομἤθποθ, ὑπαῦ 1Ὁ ΔΡΡΘΑΓΒ δἰπιοβῦ Ῥγυθβασηρίμουβ ο αἰβραΐα Τί. 
Βευὺ 10 ᾶβ ποὺ τηϑῦ νι πητοστῃ δοοορίδηοθ πλοηρ' σοΟα οΥἸ105 ΤΏθια- 
ΒοΙνθβ. ὙΒΟΌΡΉ φαἀγνοοείοα Ὀγ «8.1, ΕΠοΒΒονη, Βουίμο]αί, (ἀθβθη 8, 
σὶρ, Κποροὶ, Μδαγον, Εὐνγα]α, 1)6 ὙΥ εἰΐθ, Τὐττοιῦ, Ἡθπάθνοτκ, 1 
μα5 θθθῃ οοτηρθείοα ὈὉγ Ββοκμαυσβ, τον, ΜΌ]]ον, “ἀπ, ΘΥΘβου, 
ΚΙοϊπονί, Ἡδπρβίθηθροτο, Ἡβνουπῖοκ, Ιζ611, Π οηάθγβομ, ΑἸθχϑηαοι, 
ΤῊ ον ηρ' γα {π6 ἀγραταθηίβ ἀραϊηδῦ [86 Θα ΘὨ ΠΟΙ, 848 βίαθα 
ἢ σγοαῦ ρδυου αΥὙ Ργ Κορ ὶ. 

1. Το ἀϊδοουτβα οὗ {π6 ργορμοῦ ἐυτπβ αἰζοσούμου οα {π6 τϑαθιηρ οι 
οὗ 5086] [τότ οσἱ]6, τυ βὶ ἢ τνὰ8 οββοίβα ὃν ἐμ6 Μοαο- Ῥογυβίδηβ ὉΠΑῸΥ 
Ογγαβ, {βπγοαρη {π6 ονουίμσγον οὐ ὑπ6 Βαρν!οηῖδη ορισθ Βαυΐ 
Ἰβαῖδῃ ᾿νϑᾶ ἀρτγαγᾶβ οὗ 100 γϑαῦβ μϑίοτ {π6 Βαθυ]Ἱομίδῃ 6Χ116: ἂπᾶ 
88. ΘΥΘΙῪ Ρῥτορμοῦ δὐΐδομθβ Πἰπλβο] ῇ το {πὸ ἰδίου! θα] σθαι] οη8. οὐἁἨ 815 
ΟὟ ὕπαρ, (86 ΔυΐοΥ οϑη ΟἾΪΥ βᾶνο ἰἰνθὰ ἀυτίηρ {86 οαρεινιίγ. 
ΟΥΒου ῥγορμοίβ οὗ {μ6 ρουϊοα ἴο σμΐοῃ 1βαῖδῃ θ6]οηρ5 ΠΟΘΙ Ὀγθά!οΐ ἃ 
Βαδγίονμιίαπ 6Χ116 ; τοσο 1685 ἃ ἀθ! νοσᾶποθ ἔγοτα 1. ἀπά βαρροββ 
Ἰβείδῃ ἰο μᾶγ ἰδ κθὴ ἂῃ δοβίαϊιο 1ϑὰρ ουαὐ οὗ {μ6 Αββϑυσίδῃ ἴηΐο {Π0 
Ομεϊάδδη ροσγιοᾶ, μον αι 6 οοπιθ ἰο ρυθαϊοί γοίδαδο ἔγοπι ἴμ6 Βδθγ- 
Ἰοπΐθπ οχῖ]θ, τι μουΐ Βανίησ πγϑὺ ργθαιϊοϊθα {π6 6χ1]6 156} 

2, ΤΏ 6χῖϊθ 1Β ἃ ργθϑϑηῦ {πῖπρ τ ἢ 116 δαΐμουῦ ; 8116 {16 ἀδβύσαο- 
ἐΐοπ οὗ Φυδεᾷ 15 ραβὺ δῃμᾷ [6 Ὀοίου {πὴ6 ξαύατθ. «6 μουδὰ μδα Ὀθ6π 
Ιοπῷ ΔΆΡΥΥ ὙΠῸ} δ15 Ῥθορία ; Φυδαβ 15 ᾿γίπρ' τγαβίβ ; {π6 «ἰ ΘΒ}. ΟἹ 168, 
τ Φογαβαίθια ἀπ [η6 ἰθίηρ]θ, ἃτ6 ἢθᾶρβ οἵ τιαῖπβ: [86 Ρτορβοίύ 

οομαρ]δῖη8 οὗ [86 ορρτγϑββίοη οἵ ὑγγδηΐβ απα {π6 ἄἀθίαν οὗ τϑαθῃμρί!οη, 
ὉΠ ΟὔΘη δηποθηο68 ἐμαὺ π6 ἔγοθάοιῃ δηᾷ γϑβίογαοη οὐὁἨ [βγθθὶ ἃγὺΘ 

1 ἘΑΥΠΟΣ δηᾶ ἰδίου Ῥγορ!θοῖοβ οὗ 1Ξδϊδῇ, Ὁ. 512. 
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αδὺ αὖ Ββαπᾶ;; Π6 δύϑθῃ δἀὐάποοβ {π6 βἴθρβ τυ βιοι «ομοναῖι μδα ΔΙΤΘΔΑΥ͂ 
816 ἰονγαγ8. τοδδιηρύϊομ {μτουρῃ ΟΥγγαβ, ἃπα ῬγΟπΊβ98 ἔτ Υ ἃγ- 
ΤΑΠρΘ Θηβ ἴον ἐπα ὁπᾷ. Α1] {118 15 βαύπισα [0 1βαῖδ ; ποίδιηρ οὐ 1 
Ῥγθϑθηῦ ΟἹ ρϑϑβύ. 

8. ΤΏ δαίμου ΒμονΒ δὴ δοουταίο δοαυδιπίδηοα υιθῃ {Π6 τοίου οὗ 
ἐδ ογἰϑηίαὶ σψουϊᾶ δὖ {πμ6 ἄπο οὗ [86 6χ!]θ. Ηδ ροϊῃίβ ἰο ἀἸβαπΙοα 
Διηοηρ’ {π6 ΒΑΡΎ ]ΟΠἾ8η8 ; 0818 ΟὙταβ ΟΥ̓ πᾶπη8 88 [88 βιδάτπον οὗὨ 186 
ΒΑΡΥ]οπῖδ ΡΟΥ͂ΤΘΙ ; ΥΘΙΘΙΒ (ο [15 ραβὺ νἹοίουἹθβ ; ἴο 18 οοπά ποῦ [οὐ γα 8 
[π6 Εργρίϊαῃθ ; ἰο {86 νγϑβϑύθσῃηι ρΡ600}68 πιύθα ἀπάθν Ογαάβιιβ ἀρϑιηβῦ 
Ὠΐτη ; ἴο [18 ὙἱἹοίοσγυ οὐϑὺ {Π686; 8πα ρΘΠΘΙΑΙ ΠΥ [ὉΠ ον Οὐχ 8᾽8 ὉΠᾺ6Γ- 

- ΔΒ ΚΙπρΒ Μ 18} 18 ἀϊβοοῦγβοθ, Οὗ 4|} {818 1βαϊϑῃ οου]α ϑιρθοί, το 1688 
ἄνοιο, ποίμίησ. Τὸ {Π6 ἅρ068] ο ἃ Ῥϑοῦ αν αἰνίηθ τονοίδονι οα βυοῃ 
Ροϊηΐβ 18 ορροβαᾶ {86 ἐοῦ, ὑπαῦ βαοῦ γουθίδύϊοη Ὀ6]ΟΩρΒ ἴο {86 ἀθρατγύ- 
τηθηὐ οὗ {86 το] ρίουβ δηα τηοτα], ψιποὰὺ Θχίοπαϊπρ ἴο ποίϊοαβ οἵ ἃ 
ἰδίου! οα δηα ρο 168] παύασο, πα 16 Οοα οροπϑα ἀρ ἴο {86 ῥχορμοϑύ 
{π686 1685 τπωροτίδηῦ {πηρΒ: ΠΟῪ οοὐ]α ἢ6 ἰθᾶγα ΐπὶ 1Π ΘΙΤΟΥ Γ6- 
σαταϊηρ {16 ἔδυ τποτθ ἱπιρογίδηὐ τοϑίοσγδιίοι οὗ [π6 ἐπιϑοούθου, τυ 810 ἢ 
ΑἀἸά ποὺ ΒΆΡΡ6 πη, 845 (ῃ86 ΜΥΘΥ Θχροοίθα δηα δῃηπουμηοθα, 6Χ. ΡΥ. 1 
ομαρίουβ ἰχ. [χ]. ἢ 

4, Τὰ 1 τηϑηποῦ {μ6 ὙΠῸ Κπονβ (86 τοἰδίίοπβ οὗ {π6 ΘΧ1168 
ἄονγῃ ἴο (86 πιοβῦ ταϊπαΐθ ραγου]ατθ,. ΤῊὰΒ Ἠ8 18 ῬουΘ οὔ]Υ δοαυαϊηςοά 
γι [6 ῬδγΟ65 διηοηρ' {Ππο586 6Χ1165, 6Χ. συ. {πΠ68 ἑαοϊαΐγοιιϑ, ὙΠῸ Ταδ ΚΘ 
ἴο {πιοιβ ον 85 ̓ΠΔΡρ68, ΒΒ Υ1 66 ΟὨ] ΓΘ ἴῃ ΟὙΎΟΥ͂ΘΒ ἃηα γ8]16Υ8, ργθβθηΐῦ 
οἴευϊηρθ ἴῃ σαγάθηβ Δηα οἢ ὈΓΊΟΪΚΒ, Βιῦ ἴῃ στᾶνοβ Πα ΠΟΙ] ον 8, θδΐ 
ΒΥ 1Πη6᾽5 ἤδβη, ρουβθουίΐθ {Π6 ρίουβ, ὅσ. ; {Π6 φοίίο855 ὙῈΟ 1ηἰτῖραθ, δηά 
δχϑουΐθ υἱοϊθηῦ δῃᾶ Ὀ]οοάν (6668, Βο {παῦ τὶρῦ ἀπὰ το θοῦβ 58 
Πᾶνα ἀἸεαρρθαγθα ἔγοτη {π6 τοϊαβὺ οὐ 188. 6Χ1168: {πη6 ,αἴδθ, ὯΟ τ δά- 
ἀϊοίοα ἴο 56 Πβῆποββ δῃᾷ υἱοῦ; [ῃο86 10075}}}}Ρ6)5 Οὗ Ψομουαΐ, ισΐο ξαδὲ 
ἴο ΒΟΥ Βἷπὰ ΒΟΠΟΌΓ, πα Μ 8116 ΤΠ6Υ βϑοὶς βαϊναϊϊοι 40 γοὺ νἱο]αίθ {π6 
ΒΔ ἀπά ἀραδβα {861 ἀοροπαδηίβ; ἐΐ6 ἠδαΐδοη δυαοπρ {μ 6 6Χ11688, 
γγ80 δα ἰο Ὀ6 βμυὺ οιύ [τῸπὶ δα γαίίοῃ ; ἐλ αδριγθα1, ν᾽ .Ο Ἰτηα ρῚΠ 6 
1ῃαῦ {π6Ὺ ἃγα ἔόυβαίκθη οἵ «ϑῇονδ!, δπα (ὁ πού θϑίϊθυθ ἴῃ τθαθιρίιοῃ ; 
ἐΐι6 ρίοιιδ, ὯΟ δα το «ϑῇοναμ ἴου τοβίογαϊϊΐου θυὺ ἅτ ρογβθουίθα ; 
ἐλο86 οσομριοα κοΐ α ρίαῃ ἰο ογθοΐ α ἐθηιρίο ἐο ἐΐ6 7ογά ἴῃ ΒΑΡ ]οηϊδ; 
ζο. Νοηθ Ῥαυῦ 8δῃ 6χ!]8 οουἹᾶ σία [ῃπ|5, ποῦ βα1δῃ, γῆ 0 ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ͂ 
σου ποῦ ῥγράϊος ἐμαῦ {μ6 δα! σου] ποὺ μούζου {π6 Ῥθορὶθ, θυΐ 
τηιϑύ γαύμου ἢᾶνγα μορβα {π6 Τϑύβῦβθ, 88 811 (ἢ6 ργθ-6Χ 116 Ῥγορῃϑίβ. 

ὅ. ΤΏ δυύπου βρθδῖκβ αἰπηοβδῦ σοῃβί  ΌΪΥ οὐ (86 6Χ1165 1η ὑπ6 ββοοπά 
ῬΘΊβοῃ, ἀϊτθούίηρ 8 τΟΡα8, Βοιηθίμηθβ ἰο 6 Ῥῖουδβ, Βομηθϊ 68 ἰοὸ 
ὑπ6 ρΟα 6855, βοπιθύϊηθβ ἰο (6 ρϑορίθ ρϑῆθγαν, δ ρυΐβ απθ68- 
Τ1ΟῺ5 ἴο {Π6Πλ, ΘΠΘΟΌΣΑΡΘΒ {Ποῖα ποῦ ἰοὸ 6 δίγδια, ὀθηβασοϑ δηα ΟΠ] 468, 
ΒΔάγΘββοβ ἰοπρ' 8ηα Βούθῦθ ἰθοίασοβ ἴο βοτὰ, δαμηοηβῆθβ ὑπ6πὶ ἴοὸ 
τούαση [0 «6 μοναῇ ἃπα ἰοὸ τηϑπα {61} ὑγα 8, 6815 ἀροη δοιὰ ἴο ἴογ- 
ΒΆ Κα Βαρυ]οπία, ὅθ. ΟὮ ἀἸΒοΟΌγΒ68 ἃΓ6 πμβυϊί8 8]6 ἴῃ {π6 ταοαίὶ οὗ 
Ἰβαῖδῃ, τᾷ, ᾿ἰνησ 160 Ὑϑαγβ ΘαΣ]Π6., ΟΟἸΪα ΤΩΘΓΘΙΥ ργορἤεδῳ οὗ ἰμ6 
ΘΧΙΪ65;; {Π6Υ ἀΥ6 ΔΡΡ]164016 ΟὨΪΥ ἰο ἃ ργορμοῦ Πἰνίηρ' δια πρ' [Ππ6 6Χ168, 
δια {ΠΟΥΘΙΌΤΟ ΒΟΙΩΘΌΤΩΘΒ Βρθακίηρ Οὔ ἢ 6 Ρ6ορὶβ 1ὴ {Πη6 βγβύ Ῥϑσβοι ρ[ υτὰ]. 
ΤΠ6 ἩΥΙΘΙ ταθηἑοη8 ᾿] 5617 ἃ8 μϑὶπρ' δεπέ ἴο (ῃ6 6Χ1165 ἰο οοτηξοτύ 
(θὰ; μ6 μᾶ8 βροόκθϑῃ (ὁ ἔμϑῃὶ βίηοθ [ῃ6 ἢγβύ δρρϑαζάμοθ οἵ Ογτυβ: 
Ἠ1Β ῬΤΟΡἤΉΘοΙθ5. μαγθ ΔΙσΘῪ οομὴθ ἰῸ 888 ἴῃ ρα; 86 ΜΙ ποῖ δ6 



Οἡ ἔΐ Βοοΐ ὁ} ἐδ Ῥγορἠόξ 1Ξαΐαΐι. 8561 

δ’ θη 811 Φομοόναῆ τοβϑίου ἐ ϑυυϑαίθια ἢ ἢ6. ἀρροϊηίβ οἰμοὺβ αἷἰδο ψ ἢ 
{86 βαῖὰβ ορ͵ϑθοῦ ; μ6 Ηπαβ8 {0016 {10ἢ, ἀπ 185 πιαϊγθαίθα Ὁγ {π6 
ὉΠΡΌΔΙν, ψγ8ὸ ἀσΘτῖαθ Πῖτα ἀατῖπρ Π15 Δα βθθθ. ὙΠ686 ἅγ6 βίδίθιηθη(β 
ὙΓΒΙΟΝ Ομ 6 οχοθρὺ πὶ ΘχἹ]6- ΡΙΌρ δῦ σου] τηδκα οὗἉ ΒΙμηβ Ια 

6. Τὴ6 τυϊῦον σουαρ δίῃ 8 οἵ ἴπ6 Θομ ϊπαδηο6 οἵἁ ΤΑΊΒΟΥΥ 8η6α ἀοἴαν οἵ 
ἀο]νεσαποα : ο8115 ἀροπ “ Θμονϑῇ ἴο βαθάπθ {Π6 ΟΡΡΥΘβΒοΥΒ; 8πά ἴῃ ἃ 
Ἰοηρ' ῬΥΑΥ͂ΟΙ Θἰβκβ τη δα θὨΥ ἀπα ὈΘΒΘΘΟΒΙΠΡΊΥ ἴο ΔΟΘουΆρ 8. 46- 
Πγούαποο αὖ (86 ἰαϑί. 8. οουἹὰ ποὺ ᾿βαῖδῃ ἀο, Ὀὰὺ ταῦθ ῦ ομ6 ]ἰνιηρ; 
ἴῃ {6 αχῖϊθ; ἔογ {86 ᾿πηρογϊυπαίθ γϑαμϑδὲ ἴῸ ἀο] νοσᾶημοθ ἔτοπὶ ἃ 
ἀἰθίγοθθ ΠΟ. μα ποὺ τοὺ Θοῖηθ, 8πα ψγὰἃ8Β 0 ΟοΟπἰϊπαθ ΤῸ ἃ {1Π16 
ἃ5 ἃ τὶρσμύθουβ ρα πἰβῃτηθηύ, σου] μανα 66 ΘΗ ΓΟΙΥ οαὖ οἵ ρἷδ6θ6. 

7. «αγϑιηϊδῃ οπορ [611 ἰηἴο στϑαὺ ἀϊβίγοββ θθοδαβο ῃ6 δα ρῥγϑαϊοιοά 
ἀκα} 85 ουουίβγον ὈΥ ἴπ6 ΒΑρΥ]οπίαπβ; θαῦ ἢ6 ἄοθ8 ποῦ δρρθδὶ ἴῃ 
1.18 ἀοίθῃμοθ ἴο {π688 αἰβοοῦγβοθ, ἡ Ὡ]ΟὮ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘ 8 τηοϑὺ ταθίδη- 
Θμοἷγν οοπαϊοη οὗ “πάλ. Τθποθ [Π6 αἰδβοοιιγβθβ ἀἰα ποῦ δχιβύ 1π Ὠ15 
ἰϊαθ, δα αὐτὸ ποῦ [518 ΠἘ. 

8. ΤΟΙ 5 ἃ ργοοῦ αἰ ἴδγθηοα οὗ βριγῖῦ δῃᾶ νίθυγβ Ὀθύσθθη 1βϑ]δ 
Δα Οὐὐ δαΐμου. ΤῊ Ἰαὐει μαὰ8. {π6 τιοϑῦ αραπάδπὺ οχρθοίδι[οηβ, 
6Χ. ργ. σϑρθοίηρ π6 γϑύσσῃ Βουηθ, {86 ΠΟῪ θαύθηβ δηα π6 ὩΘῪ 
δασίμ σπῖοῦ «μονα ΒρΙΘπᾶουν τγουἹᾶ ἹΠ]υταῖπα |κ6 {Π6 βὰπ, {Π8 
ΟἹΟΥΥ δηᾶ τίομοβ οὐ {μ6 πον «6γιβαίθαι, [μ6 στοαὶ ἀρ οἵ {μ86 «6008 
ὙΥΒΙΟὮ νγὰβ το θ6 δχροοίβα, δπᾷ {ποῖ τοϊδιίοα. ἰο [μπ6ὸ (ἰθαῦ].85. Α}} 
(118. 18. ἐοσθῖσῃ ἰο (δ τηοῦθ παΐιγα] ταϑῆποῦ οὗ ἰβαῖδῃ, δῃα αἰΐθϑίθ 
αἱ {ῃ6 βᾶτηθ {πιθ {π6 Ἰαΐθυ ρϑυϊοῦ ; [Ὁ μοι ἴοο {π6 ἀοβισμαύϊοι οἵ 
συλ πᾶ «ογαβαίθιη 88 ἃ. βαπούπαυυ, {86 δχιηρ οἵ γαϊὰθ ἴο {π6 
ΟὈδθύναποθ οὐ {88 βαθθαί, δῃᾶ ἐμ ἴᾳβὰ οὗ ἃ (οᾶ γψ0 ρῖνϑϑ δι πηβα] 
1116 Θοπμοθύη δροαὺ {π6 θαυ, ἀγ6 ουϊάθηοθθ. Μδην ἔανουτιία {πὶηρ5 
Οὗ οὐχ δυίμοῦ Β, 6Χ. συ. σοιμραιηρ [Π6 ρΟ48 ὙΠ} ἀΡοατηθηΐδβ, Δπα δῃ 
ΔΡΟΪΟΡῪ ἴον Φϑβοναῆ 8 [86 οαἱν (οἄ, τμ6 ῥγοοῦ οἵ “ ϑιονδμβ (οά- 
Ποδα ἀουγϑᾶ ἔγομλ ἰ8. ργόρμθοῖθβ, {μ8 βουνδηΐ οἵ «“ϑμόνδῃ, δπα (886 
Ἰᾶθα οὗ ἃ νἱοασΐουβ δηἀαγδηθθ οἵ ρυπβῃτηθπί, ἀο ποῖ ἈΡΡΘαΓ ἴῃ 1βαϊαῃ. 
ΟΥ̓ΠΟΡ ραχυϊουϊδιβ ἀγα ἐμ οοπίγαάαϊοίίοη ἐο Ἰβολδῃ, 88. 1π6 δχρθοίδιοῃ οἱ 
ὦ ὑμβοοογδου πιμοὰὺ ἃ νἱβῖ 016 Κίησ ; τ οτθαβ [βαϊαΐν οαπηοῦ ἀἴβρθηβθ 
ὙΠ ἃ Κίηρ, 

9. ΤῊ ταδῆποῦ οὗ {π6 τιον 15 ἀΠἴθγθηῦ ἔγοτα 1βαϊαθ. [Ὁ 158 τι 
ἐμαῦ μ6 υυϊδοϑ Π|ὸ ΤἸραΐϊδῃ ἴῃ ἃ ὙΘΥῪ ϑηϊτηαίθά, ἤρτυ, δηα ἸἸν]Υ βίταϊπ, 
Βαΐ το πλοῦα ἤονίπρ' πᾶ βηιοοί, 88 8180 ΤΏΟΥΘ ΘΟΡΙΟῸΒ ἃ Πα ὈΤΟΪΙΧ': 
[6 στϑρϑαίβ ἃ ργϑαὺ ἄβαϊ, δᾶ οογίδϊῃ ἔοσγαα]αβ ἔγΘα ΘΏΠΥ ΤΘΟΌΓ, ΘΧ. ΘΥ. 
1 πὶ ]οπουαΐ,, απὰ ἐΐογὸ δ ποπὸ οἶον;  απὶ ἐδ 7γ8ὲ ἀπά ἐΪι6 ἰαδέ ; ἰο 
εὐἤιοηι τοῖϊ γ6 σοηιραγό πιο ἢ 1 ταϊδοα τ, οαἰϊεά Ογγιδ; Ἦλμο Παΐδ εἰθ- 

οἰαγοα ΚΞ οηι ἐδέ ϑοσίππῖηπο, ργορλεδὶρα ας 12 1 παῦσε ἀδοϊαγοά, εαϊά τέ οὔοϊά; 

αν ποῖ, 1 απ τοϊέ ἐθθο.. Το {818 μά Ὀθίοηρ πυτηθγοῦβ ΔΡΡΟΒΙΟΏ8, 

6Χ. ργ. «ομουαῖ, τοῖο εἰγοίοθα οι ἐδ6 ἠδαυθπβ, βργοαά Κογει {6 εατέι ; 

ἰοἦο )ογπιοὰ Ἰφγαοῖ, ογοαϊοα ὅτο. βογυναπὲ «“αοοῦ, τολοπὶ 1 βαῦθ σἤοϑδθη ; 

ἐγθαΐοί, ζυγηιοα, ὅθ. ΤῈ ἐτϑααθηῦ ἀθβισμδίϊομβ οὗ ϑ ϑμοναῖι 85. [5γ86}}8 

εγεαΐον (ἘΝ 3), ξογηιθ} (3), γα θθη,6 7 (Ο58), βανϊοιι}" 39), μαυϊηῦ 

μι ΤῸ τρορ (Ὠ[Π 2), σογιίονίον (22), ἀο ποῦ ὁμῸ6 ἃρρθᾶγ 1 Ἰρωδῃ. [Ι͂ὴ 

1116 τοϑηπου,, ἴὉ 15 ῬΘΟΌ] αν ἰο [μ6 τεϊῦοσ ἴο γϑργθϑθηῦ δ θυ βίθτη ἃ5. ἃ 

Ῥοῖβοῃ, {π6 ῬΘορῖθ ἃ8 {86 τῖξο οὔ Φϑβοόνδῃ, δῃα “θμονδῇ ἃ5 {86 {αν 

οὗ {π6 1βγαθιτοβ ; ἰο ἀουθῖο νογᾶβ (Ὸν {π6 βαΐῖκο οἵἠἨ θιιρμδβῖ8, 6 Χ. ΚΤ. 
812 



852 Τηγοσμοξίοη, ἰο ἐδ Οἱά Τοείαηιοηΐ. 

11; εἶκον, ἐδιον ; ϑο]ιοῖα, δολιοῖϊά ; αι ἔγθαῦοπΥ ἴο ΔΡΡΙΥ Ῥοιβομ οδύϊοι 
Δηᾶ ργοβοροροῖα. Δ] {||8 15. δἴμου συ ΒΟ] γ ἔογθιρη ἕο Ἰβαῖδῃ, ΟΥ̓ 
ἑοτοῖρῃ ἴῃ [Π6 ταᾶπποῦ {μαῦ ἈΡρΘαΥΒ ΒΘ; Μ116 τ ργθβθηξδίλοηβ {16 
1ν}}, 7. ὅζο. ἀτὸ αυϊΐθ τ ρΟΒ51016 1 Ἠ]ΠῚ. 

10. Το μἰϑις ἰοφμοπάϊ οἵ [π6 τσιθου 15 ααϊία ἀπ ογθηῦ ἔγοτῃ 15818}}Ἐ. 

Τὸ 88 ῬΘΟΌ] Δ ΙΌ168 Ὀ6]οπρ' ΠΡ, ἐο βργομί, ἱ, 6. ἕο αγΊίδϑε ; ᾿ξ, ἐο ργεαςῇ ; 

Π9 ΠῪΒ, ἐο δγοαᾷ οκιέ ἱπίο οπιϊξαξίοη ; ὉΝΦ, ΔΨ Π, πῃ, 5 ὃν Ἴ33, ὈΒΦΌ, 

ἐΐι6 γοϊσίοη 9 «οδιουαῖι ; ΡΠ δ. Ῥγοϑδρογιέψ, ξαϊυαξίοη ; ΠΣ, ἐΐο βαηιο; ὮΝ, 

ἐϊ6 ἱπμαδίίαπές ὁ ἐ]ι6 φαγί; ἸΔ5, ὈΒΕΞ, α5 ποὐ[ιϊπρ ; ἽΡ Ὁ, αἷἰΐ ἠεεῖ ; 

Ἔν) Ἢν’, τοαφέϊησ απα ἀοεἰτιιοέίοη, [86 υ88 οὗ {16 Δ) θοὔϊγθ Δ. ῬΑΙΌΟΙΡΙ6 

85 ἃ Βυθίαπίινο πϑαΐοῦ, ΤΑ ΟΒΌΥ ἴῃ {π6 ΡΙαταὶ ἔθυαϊπῖπ6, 6Χ. συ. ΠΡ) Ἵ, 

αποϊοηΐ ἐδίπφεα; ΤΙ διδῚ, ζογτιον ἐπέποϑ ; ΓῚ31, σγεαΐ {ῖπσϑ ; ΓΝ), δοογοέ 

ἐμίηπσε; ΤΊ, ποῖῦ ἐλέη; ΤΟ ΤΣ, ἐἰιησϑ ἐο ΟΊ ; ΓΝ, ἐλο ϑαπιθ. ΤᾺΘ56 

ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ ΔΡΡΘαΣ ἴοσ ὑπ6 τηοϑῦ ραγὺ ἴῃ οα δαΐμον, πὰ ΟΑΥδοίο 86 

Ηΐπι ἃ8 ἃ ὙΘΙῪ ῬΘΟΌΪΡ πτίίευ. Μοβὺ ἱππρονγίαμῦ ἅτ {πὸ ἱϊπραϊδῦιο 

ο]απιθηίβ, θείταγίπρ 8 ἰδίου 0. ΤῊ ὙΤΙΟΥ 568 ἃ ΠΌΘΟΥ οἵ 6χ- 

Ρτϑβδίομθ τ Ιοἢ ἅτ ἰοαπᾶ οἰ Π6 Ὁ ἴῃ Πΐα ΘΟΙΩρΟΒΙ ΟΠ. ΟΠΙΥ͂, ΟΣ 10. ἐῃθ 

Ἰαΐδυ θοοκβ; δηᾶ πμῖοι τησβῦ ΡῈ δχρίαϊπθᾶ οἰ ΘΗῪ ὈΥ {π6 Αὐδιηθδῃ, 

6Χ. ΡῪ. ὅδ), ἐο δ6 μποίοαῃ ; δΥιδ, ο σγορθ ; ΠΕ, ἐο ϑραῆ ; 33, ἐο παπιθ; 

ἘΠ, ἐο οἐγίλο; ΠΡ, ἰο φρτϑαά οἱ ; Ὁ, ἕο ργαν ἐο ; Ῥίδ), ἰο ἀϊπαϊο ; Ὁ), ἰὸ 

δγθοαΐδο; ΠΩ, ἰο οὐ ; ΓΝ, ἐδι6 δαηῖο ; ΠΝ δ ἐοθοιυ, ϑἰγοίοϊ ; ΠῚ, ἐο κίπαάϊο; 151, 

γοροηίαποο; δ, Ἰάοί; ΩΣ, νοΐ; δ᾿), αἰτέ; Ἀ[ῶ, αροδέαίο; ΠΘΙ, τοϊιοιιέ; 

Ὠ)Β, ἔο 6 αὐό7.86; [86 ἴογιηα]αβ, τολαέ ἀοϑὲ ἐλοιῖ; ροορίο5 απα ἰοηφίι68 : 

2), ρ»ηοο5, 1β. αὶ Ῥδυβίδῃ γοσ. [ἢ ΠΠ|κ6 τᾶ Ππ6, ΟἿΥ δαΐμου οιὰ- 

ΡΙΟΥβ ἃ παμηθοῦ οὗ σογᾶβ ἴπ βἰσῃἰβοδίϊοπβ δα σϑίδιοηβ Ὀοστουαα ἴῃ 

ρατί ἔτοτα Ατὐδιηθαῃ, Ἀρρθαιίηρ ΟὨΪΥ͂ ἴὰ ΑΘ ΔΓ ΒΟΙΒ 50 [8 88 {ῃ6Ὺ 

416 πού ρβουπίαν ἰο Εἶπ, δά 811 Ὀδίγανιπρ' ἃ ργθαὺ δάναποθ 1π [86 

Ἰδησαδρθ, {Ππ8 Βῃονσίηρ' ἃ ἰδίου ῬϑΥΙΟά, α5, ὙΝ 1, ἐο ἀϊπαϊο ; γιὲ, ο αδεῖ0- 

παΐίε; ὙΠ, ἐο ἔγν ; ΝᾺ, ο παΐοῖ,; Ὁ ΤΙ, ἐο γϑδίοτε ; 13, 0 πιαΐο ρῥγίοϑδίϊῳ ; 233, 

ἔο πιοαϑμτο; ΝΠ οαπιβαί νον, ἕο σατι86 ἐο δεφοῖ; δυμΠ, ἐο Ῥγφέ; 2). ἰται.- 

᾽να, ἐο οαιιδ6 ἕο ἀϊδδοῖυο; ἸλὉΟΠ, ἐο ὄγίπο ζογ εἶ ; ὝΠ), ἐο 8]ι1π6, δε λοΐξ; 

ΟΣ, ἐο ἀρρθαν; 528, ἐο πιϑοέ; ΓΙΈ, ἐο ὃ ἰοοβειί; ΠΕΒ 1ηἰτδηβιίνο (Χ]Ψ1]. 8. 

Ιχ, 11.); Ὑ3!, ἐο ἰαψ ; ΝΥ, ἰο 86έ, ὁδέαὐ [δ]; Ὑ 2 τηὐγδηβινο (Χ]1, 8.) 

ἡ Πες, οιμοσοβϑίοπ ΟΓ ἔϊηιο; ΡᾺ βέοον 97 α ἰγθ6; δ᾽ὴ,γαδο, ΦΘΏΘΓΙΑΠΙΥ:; ἿΠ, γέοδιος; 

Ἵ;, ἃ δίγαηισο φοά; θη, φι  ογίηφ, σθθ γα ]Υ ; Υ5Π, θηιριογπιθηέ, αἢαἷν, διιδῖ- 

πθϑ5; ΠΒῚΠ, σλαηιθ; Ὑ ΟΊΟ, Ἠ1655679.67., ὈΥΟρ]ιθὲ; ΞΟ, ροοῦ; ἽΨ, ἰατοσίυ!γ; ὉΏ8Β, 

α πιοϊέοη ἵπιαφθ; ἈΞ, αἰδέγ 685; ἸΠ|, {7 ἼΠ), ἐποοοαϊησίῳ ; ἽΠΙΣΞ, ἐοσείμον; δου 

ον δ; δ, ἐπ ργορογίίοπ ἰο. ὙΤῊΘ βαῆλθ μο] 48 ροοᾶ οἵὗὁἨ σογα-ΟΥΠη8, 

6χ. συ. {ῃ6 Ατδιρθιβυηβ ΣΥῸΣ δηά ὄπῃ. Νοπο Ραὺ {6 δαΐμου δ88 

4 ῬΪΠΕΙ οὗ 5, ἃ ΗἸΡΒ1 ἀδποιαϊπαίνο οἵ ΠΒ, ἃ Ηπρραοὶ οἵ Ὑ2), ΠΗΒ, 

ἀπ ΠΡ, 48. Ὑ7Χ6}1 δ8 {16 ποιῃῖηδὶ ΤΌΓΠῚΒ ΣΝ 1ῃ. {π6 ρἷυχαὶ, ποῖν, 

ἔον Πρν, πϑ νο, Πβθ, Πη3), ἀπά πρβρθ, ΟἿΟΣ νγογᾶβ Βα μδ8 ἴῃ οοια- 

τοι ὙΠῊ {π6 ἰαίου υυϊίουβ, 6χ, συ. {πὸ Ῥαβαὶ οὗἨ δὲ Ὁ δῃᾷ {86 ῬΊ18] οἵ 

ΓΝ», 45. αἷβο "ΣΝ ἴοὺ "ΠΣ, ἼΡ) ἔογ ΠΡΌ, 210}, ἀπά {886 ῥ᾽ υτα]β ΠῚ 3}, 

ΓΟ, Ὀο, ΜϑΩΥ ψοτᾶβ ἅτ ἴο θ6 δσχρίαἰηθᾶ Ὀγ [86 Ατδθῖο ψβῖοῃ 
ταῦ Ὠαγα Πα δῃ ἰπῆποποθ οα [μ6 ἩΘΌτον οὗἨ {6 6Χ1168 ἴῃ {π6 Ἰηΐου- 

οοῦγβα οὗ [ῃ6 Αὐδοῖδηβ τὰ [86 ΒΟΥ ]ΟΠΔΏΒ : ΤΟΥ ΘΧΔΤΩΡΪΘ, 03, μῆς 

“οι βε; ὈΣΔΊΣ, τσιουφη ρίασος; ὉΠ, ἰο ἄγεαηι; Ἅ2Π,, ἐο ἄποιο; ὉΦΓΙ, δἠπέ 
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μρ; ΤΛΆΥΠΣ, δαπάς; Γδδ, πιοϊδέιγε ; ΓᾺΔ, ἐο Ἠιοϊδέθη) ΟΥ̓ ΥΕΥΥΘΒΪ, ; ΤΥ, ἐο 
ΟΥ̓ ; ὁ: , ἐγαΐπ; “γ, πιΐγασο. 

ΘΌΘΝ 15. ἃ ΒΌΤΩΤΩΔΥΥ Οὗ [μ6 ἀγρυταθηῦ ἀραϊηβύ {π6 ρϑιυίμιθηθβ8 οὐ {86 
Ἰαϑὺ ὑπθηύγτβονθα ομαρίουβ ργθβθαίθα ὉΥ Κποῦθοὶ. Του .1685. {86 
οὐἰ το τηαρῖποβ ἐμαὺ ὈΥ͂ ΘΟ] θοὐϊπρ' {Ππ6 νϑιιουβ ἀοί8115 δοουμηα]αῦθα ΕΥ 
Ῥτθυϊουβ Ὑυ 618, δ πα {μθη ἀγανίπρ ἔμθτὰ οὐ ἴῃ ἰΘΠο ΠΘηΘα ΑΥΤΆΥ 

ὙΠ συϑύοτλδο ταϊπαΐβθηθβϑ, μ6 μδ8 βἰγθηρίῃθηβα [8 οαπ86: δαΐῦ 

ἩΒαίονοσ Ὁ μα5 οδίαϊποα ἴῃ οχίθηῦ, Ὁ μα8 Ἰοβύ ὉΠΟΥ͂ 818 Ὠδηα8 ἴῃ 

ἔοτοθ. Ὑν6 8881} ποὺ τᾶ 8 ἃ ἴδ) σΘΠΘΧΆ] ΟὈΒου γα 0}8 βαρροβίθα ἢ 
Ὧ15 Εγβὺ 81Χχ βίθιθιηθῃΐβ. 

Τὸ ἀρρεβδῖβ ἰο υ8, ἐμαῦ ἱποογγϑοῦ υἱθυγβ οὗ {16 παίανθ οὗἨ Ὀ10110Α] 
ῬΓΟΡΆΘΟΥ 116 αὖ {μ8 Ῥαβὶβ οὔ ταῦθ ἰΠαὐ 15. Πδγθ βοὺ Τοσίῃθ, ὙΤΠ6 ρῥγὸ- 
ρΡμϑῖο οἱὴδ 414 ποὺ δχοίυδε (Π6 ἰγδηβέογθποθ οὐ 088 Ῥόββθββου ἴῃ βρὶ τι 

Ἰηΐο {86 δαΐαγο. Οἱ {86 ΘομίταυΥ, ἃ Βαρουπαίαγαὶ ᾿πϑισηῦ Ἰηΐο ἔα ΓΙ ΓΥ 

τνα8 οἰὑποῦ ἱποϊαᾶοᾶ ἴπ {μαὐ οἰ, οΥΎ Δοοοταραηϊθα 1, Ιπβριγϑίοη οὗ ἃ 

ὨδΙΌΡΘ [0 ΘΟΙΩΡΥΘΗΘΠα βοὴ Κπον]βᾶρο οἵ ἴμ6 ἔαΐαγα 15 ποὺ ρβυοδο- 

Ἰορίοα!Πν ἱπιροββῖθ]6 ; πᾷ ἰῦ 5ῃου]ᾷ ποὺ ΡῈ ἰδοιΠγ ἀββαμηθα ἃ8. ΒΌΟΝ. 
Τὴ ῥγορμοῖβ σθῖθ ποῦ οοπῆποα ἰο ἐποὶν οὔσῃ [ἴπλθ8, ΤΉΏΘΙΣ νΊΒΊῸῈ 

βἰγοίομθά βογοπᾶ οομίθιηρουαυΎ δυθηΐβ ἃπα ᾿πῆἤμπθποθβ ἱπίο τοπηοΐθ 
Ῥουϊοάᾶβι Ηδθποθ τὸ ᾿ᾶῦθ μῸ βυμρδίῃν τ] βαομ ἃ8. υἱγέμαϊί ΟΥ 
»ίαϊηῖῳψ ἄθηγ {μ6 ΔΌΠΠΥ οὗὨ {μ6 ργορμϑίΐο ογάθῃ. ἴο ρίαποθ δὖ {86 
βαΐαγο, οὐ ἰὸ ἀθοΐδασα ϑυθηΐβ 8.1} ἴῃ 186 οι οὗἉ {1τΏ6. 

Τὸ 18 ἃ τηϊβίδϊκθ ἴο ΒΈρροβθ ὑμαῦ {86 Θηθγθ ἀἰβοοῦσβθ ὑΌγτΒ ὌΡΟῺ {6 

ἀοϊνογδποθ οὐ [586] ἴτοια {π6 ΒδΥ]ομΙθῃ οχῖ]θ. ΤῊ6 τυιοῦ (068 

ποῦ [8Κ6 ἃ ἔσται μἰβίουίοδὶ βίαπᾶ-ροϊπι ἴῃ [μ8 οαρνιγ. Ηδαᾶ Π6 ᾿τγϑα 
αὖ [μ6 ἀτηθ βυρροβοᾶ, μ6 που] πᾶνε ἀθβουι θα {Π]ηρ8 γοῖν αἰ ΠογθηθΪυ. 

Τί ἰβ ἔχαθ {μα Καοροὶ ἀπᾶ ἷ8 [6 ]]ονν -οὐῖτο8. ὁπαθανοῦ ὕο ΒΠΟΥ͂Σ ἃ 

ταϊπαΐθ ἀοιποαίίοη οὐ μἰβίουιοαὶ οἰτουτηβίδηοθβ ἃμα ρδγ 165 στ ]ϑίιηρ ὕο᾽ 

[μ6 οαρέλνεβ ἴῃ ΒΔΌΣ]ομ, ἔλγουγα}]8 ἴο 1Π6 ἀββαταρίοη οὗ δοῖααὶ ὁοπ- 

ψοῖβ6 Ὑ 1 {δὰ ; Βυὺ ἴῃ γαργθβοπθπρ ἐΐ6 ὁπαοέ ασφιαϊπέαποο οὗ [ἢ6 

ΜΥΙΘΥ ἢ ῬΘΟΌ]ΙΑΥ 165 ἴῃ [86 οζαδίίοη οὗ {86 6χῖϊθβ, τη ἢ Ἰποουσϑοῦ 

Ἰηϊογργοίαϊίου ἴα ρίνεη Ου᾽ 1 1ἴῦ 06 ποῦ ἱποουγθοῦ, 10 15 ὁῃθυβι6ά, 

ῬΘΟΔΏ56 ρΘηοΙ8] ἀθβουϊρίουβ τὸ ἀρρτοργίαίθα ἀπά γεβίγιοέεά ὑο Ῥαγ- 

σαἶαν Βηρθ ΜΉΙΘΝ (ΠΟΥ Ὅγ6γ6 ποὺ πιθᾶπῦ [0 ἀββίσπαίθ βρθοιῇοα !γ. 

ΠΗ ταᾶῖοαὶ ουτου οοτατ {6 ὈΥ͂ 1π6 ορροπθηΐβ οὐ {886 Δα θη οἱγ, 18 

ἔμ6 βυρροδβηϊοπ ἐμαὺ {μ6 ομαρίουβ ἴθ αποβίζομ ἀθριοῦ {Π6 ἀθνογῶῃοθ 

οὐ 1μ6 Ιβυδϑιτοβ ἔτοσα Βαθυίοη, ἀπά ποίησ οἰδ6, ὁχοθρύ συμαύ ᾿τητηθ- 

ἀϊαίο!Υ Ῥθαγβ οα ἐμαῦ ουθπῦ. 411 {Π6ὶ. βΧβρ6818 υϑϑίβ ΠΡΟῚ [818 Ὦγρο- 

[μοβῖ8, δῃᾷ 15 τηουἹᾶβαᾶ ὈΥ 10 τηοβὺ ᾿η]υυἹουβῖγ. ΘΟ, ΘΧΘΡ 518 15. δ᾽ 

ἴοο παᾶστον. [Ὁ ΟΥΔΙΗΡΒ {μ6 ροοίίο ἀρ! πϑαύϊομβ οὗ (88 ῥτορμθῦ, ὉΥῪ 

(οτοΐπρ; [Βθιὰ ᾿πΐο {86 ὁπ6 ὁγαο 1018 οὗ δοῖυαὶ ῃἰβίουυ, γῆ θγ6 ΤΏ ΒΥ ΤΘΒΘΙῺ - 

616 φῥγοβαῖο ἀθίαἹ]8β ἀπ οουαΐθηδηοθ [88 ορϊπἴοῃ οὗ {π61} Ὀοϊηρ' ἄγανσῃ 

ἔτοτὰ δούμδὶ ορβουναοη. ΤῈ6 ργορμοίβ οἵ {μ6 ΟΙά αβίαμηθηΐ αἀοδαΐ, 

ἔου 1μ8 ταοϑὺ ρϑτῦ, ἴπ ρϑπογα 1686. ΤἬθῖν ἀθβουριίομβ ἀο ποῦ ἀδβοθῃά 
τπίο ταϊπαΐο ραγιϊουϊαῦβ οὐ ϑυεπίβ. Βαίμθν ἀο ἐμ6Ὺ ΘμλΌγαΟΘ ἃ Ὀτοδα 

οἰ 6. ΝΟΣ ἃγ86 1βαϊδῃΒ ἀἰβοοιυβθβ αἰββίτη!ἶαυ. ἜΒΘΥ ἀὁ ποῦ ἀθριοῦ 

Βρϑοίῆο δυθηΐβ, οἰτουτηβίαποθβθ, ΟἹ Ῥθβοῃβ, θα ΤΩΟΥ͂Θ τα μη ἃ ψ169 

ΒΡΙΘσθ, ἃπᾷ ἰλκθ ἃ Ὑ|46 τᾶηρθ. Ὑμ6 οοπίθηίβ οὗ 86 ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂ 

. ον Ῥιορἢοί Τοβαΐϑ, ἘΪη]ο πη ρ;, Ρ. ΧΧΉΙ, εἰ 5644 
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8δ4 Τηϊἰγοάμοίίοη ἕο ἐδε Οἰἱά 7 οείαγιοηξ. 

Ὀθίογθ ὰ8 ἃ ἴῃ ἃ ργϑαῦ τηθαβϑαγο ἑάραί, 86 βίδηα-ροϊηῦ οὐ {6 
Ῥτορβοὺ 18 ἑάθαϊ. ΖΦ [ακ68 Ἀἷβ ροβιίοι ἴῃ {πὸ βαΐατα, ΤΠ6 {πιο οὔ 86 
Ἔχῖΐο 15 (μα ᾿πίο βίο ἤθ οαΥΥ68. Π15. ὙἹΘῸ 50 ΘΟ  Θ Θ᾽ Υ 85 {μα Π6 
ΒΘΘΙΏΒ ἴο ἴἰνθ δῃᾷ δοὺ ἴῃ 1. Βυΐύ 8 βίαπα-ροιϊηῦ 18 ποξ λέβίογιοαϊ. 
Ἧς [Β τη ΓΟ ΪῪ ἰγαηβρογίοα ἴῃ βρι τὺ το (86 ρουϊοα οὗἨ ΘΔΡΕΥΙΥ : ΔΒΟΙὉ- 
ἹπρῚν 580, Τογρουθηρ; αἰπιοβὺ {μαὖῦ 86 15 πού αοέμαϊίψ ὕμθγθ, Αἰ δοουγηο]Ὺ 
{86 {τα15 τ ἑάδαϊ πᾷ 9ςριγίμαῖ; 116 ἀο]πϑϑύοηβ σθηθσαὶ. ΤῈΘ 
Ἔχ] 6 ἴβ ἃ (ἴθ ἴθ ΒΟ Φομονδᾷ που]ά τονϑαϊ μ15 οταδιροίθποθ δηᾶ 
(ἀοάἀμοιαᾷ οὐον (86 ἔβα ροᾶβ οὗ {πὸ μοαΐμιθη, ὈΥ͂ [86 ονθυίθσον οὗ 
ΒΌΥ]οη πᾶ ἰ8 σοᾶβ, αβ γ718}} ἂβ Ὀγ {86 τϑαουαρίϊοῃ πᾶ ρ]οσιβοδίλοῃ οὗ 
μῖ8 ρθόρ]6 [βγϑ6]. ὙΠΟΓΘ ἀγ6 ΤῸ Πἰβίου!081 ἀθί81}8 γθβρθούιηρ ἐμ ἀονη- 
(411 οὗ Βαρυ]οπ, βαο 48 ἅτ Ἰουπα ἴῃ Φογθπῖδῃ. ΤῈ6 τϑίυση οὗὨ [8γ86] 
ποσὰ {88 ΘαρΡ  νΙΥ 15 πο ἀθβου θᾶ ἴῃ ἀθῆπ᾽ζα ὑπαϊῖ8. Γ[ύ 15 ἔσθ (ῃαῦ 
Ογσιιβ 15 πηθηἐϊοπϑαᾶ ΕΥ̓͂ πᾶτηθ; βραῦ ΒΘ 18 ποῦ τϑργθβθῃηίβα 85 {μ6 Κιίῃηρ 
οὗ Ῥεγβία, Ηδ 18 δὴ οὐὔἹδϑηΐαὶ Π6ΙῸ γαϊβθα ὯΡ ΕΥ̓͂ Θιόονδᾷ ἴο θχθοῦΐθ 
ἮΙΒ ραγροβοβ τοϑροοηρ {86 ΟΒΑΙἀθδηβ: ἀπά {86 τοῦθ ἴῃ ΜΒΙΟῊ Π6 
18. ΒΡΟΪκθη οὗ οουγθβροπᾶβ 1} {η6 1468] ροβίίοι. οὗ {π6 Ῥγορμού. [1}ὴ 
11κ6 τηθηποῦ, ΏΘη {Πμ86 ΜΓ ΘΙ δἀάγθβθθβ 6 Ῥθορ]6 τϑργοόϑομθα ὅπ 
ΘομΑρΙαἰπίπρ' ἰπ ΒΑΌΎ]ΟΙ, ρυθβθαΐβ ΓΘ βάθια ἀπα {16 οἰ6168 οὗ «πα δῇ 
ἃ8 ἀοβίτογϑβα, {π6 απ ἄθβοϊαΐθ, {88 Ομ  ἄθαπβ ἴπ {μ6 μαῖσῃύ οὐὗὨ {Π6]Γ 
ῬΟΥΤΟΙ, 8 068 1ξ ἴῃ ἃ ΤΏΔΠΠΘΙ 580 Ἰάθα ΠΥ Ῥοοίϊοαὶ ἃ5. ἴο ΒΟΥ {πα΄ ὨΘ 

414 ποὺ 1ἷνθ τι [Π6 ΡθΟρ]6 ἴῃ 6χῖ]θ, αὐ τγᾶϑ τηοΡ ον οι θα οαΐ 
ἴῃ Βρίτῖῤ ἰηΐο {π6 ἐπὴθ θη {8686 μπ]ηρθ βῃου α δούμα! ν δχιβύ. [ἢ 
σομίουται ἐν ψτᾺ (818, τ μαῦ 15 ρτορμοβίθα οὔ 1βγαθ}᾽ Β γϑαἀθιαρίίοῃ ἔτοτα 
ΒΔΌΥ]οη δπᾷ {μοῖν γϑύπσῃ ἰο Ζίομ, {μ6 τερυΠαϊηρ οὐὗἨ «ογαβαίθμα ἀπὰ 
οὗ ἐδ οἰϊθβ οὗ Φυάδῃ, ρατίακαϑ ἰδύρϑὶυ οὗ δὴ 14θα] ομαγδοίθυ, 8βο ἐμδῦ 
10 616 δρβυγα ἰο Ππιϊξ τὸ ὕο (86 ΠΠἰογα] τούτη οὐ {Π6 6χῖ]168 ᾿πύο {8 61: 
ΟὟ ΘΟΟΠ ΤΥ ἐπγουρὮ {86 ᾿πίουνθηΐπρ' γ]] ά 655, ὕο {μ6 Ρυ]Π]αϊηρ' αρ οὗἉ 

οΪᾶ τυΐηβ ἀπά {86 τοϑιοσϑίΐοη οὐ [86 οἰτ168 ἀρίστου θα Ὀγ (6 Βαϊ θϑῃβ, 
ΤῊΗΘ 11 ο6γὰ] σοίαση ἔοι Βαργίομ, δηᾶ {π6 Ἰοοαΐ οἤδησοβ τη θα Δί ο Ὁ 
Ο]ονηρ 16 ἴῃ Φοτγαβαίθια ἀπά ὁ“ πᾶθϑ, ἴοστα. Ὀαὺ ἃ. 5γ28}} 1ΐθπι 1ῃ {Π6 
ἀο]᾿πϑαϊίοπβ οὗ {π6 ρτορῃθθ. ΤῈ τρου ὶυ Ὠϊβίοτιοδὶ 18 βιιδογαϊπαΐοά ἴο 
186 βριτῖτυλὶ! δηᾶ 1464]. Ηδά {π6 δαῖμον ᾿ϊνϑὰ ὑονγαβ [88 6πα οὗ {16 
6Χ1]86, διηοπρ' [π6 Θμἰγ8}16ἃ «6.78 ἴῃ ΒΑΡΎ ]οΩ, τΠ6 Ἠιδίονιοαὶ οἰχοῦτ- 

βίδῃμοοβ ΒΊΟΝ τ Κ6 ἋρΡ {μ6 στουπᾶ οἵ {π6 φγορμοίϊο ριούασθ σψουἹὰ 
ποὺ αν Ὀθθα Μπδὶ ΤΠΘῪ ἅτ; θαΐ που! πανο σοπίτοα ἴῃ [Π6 ἄρρθᾶν- 

ΔΌΘο οὗ Ουσὰβ πᾶ {86 τοϊαϊίομθ οὐἨ {πὰῦ ραγυϊουϊας ρουϊοᾶ, Τηβίθδα 
οὔἨ {818, 188 ρτγραῦ ἀοϊηρβ οὗ Οοῦ ἰονγαγὰβ 818. ρθορίθ ὑπο ΜΟβθ8 
δῃα Φοβῆσα ἔοσμι {86 Ὀα518 ΒΘΠΟΘ ἃ σονιηρ Ῥιοίαγα 18 Βργθαα ουύ 
οὗ (88 τοἀοιηρίίΐοῃ οἵ 1βγαβὶ, δι 105 τούτη 0 {86 βϑογθα ἰδῃηᾶ, ἃ 

τϑάθιηρίίοη 50 σἹουϊουβ 8 ὅο οπίβῃίηθ ἔουπλθι τηδηϊθβίλοηβ οὔ {86 
ἀὐνι 6 ῬΟΥΤΘΥ. 

ὙγΠπαῦ ὑμ6π, Ὁ ταν 6 αϑἰςϑά, 15 {ῃ6 βυρ)]θού οὐἠἨ (6 Ῥγόρβθοῦ Ὀδίοτο 
υ8ὴ ΑἸδχαπᾶθυ ἀηβιοτβ, ὑμπαῦ ἰῦ 15. “ πΘΙμο (86 Ἐσγρύϊαπ ΠΟΥ [ἢ6 
Βρυ]οπΐδη Ὀθομᾶδοθ, ποὺ θ᾽] νούάπος ἔγομα οἰὑοΓ, δαῖ τὉ86 ψΔΒοΙ6 οοπ- 

ἀϊἴοπ, οματαοίθυ, δπα ἀοδην οὐ [βγ86], 88 {π6 ὁβοβθῃ Ῥθορίθ, δμᾶ {86 

ΘοὨυγοῖ οὗ ἐμς ΟἹα Τοβίαμιθηι,"  ΤῊΙΒ ΤΘΡΙΥ͂ 18 ΒΟΔΥΌΘΙΥ Βα Ἰβ βοίουυ. 

ΤῊ ομἱ6 6 λέσέοτίοαϊ 5 ]θοὐ 15 οοτίαϊη! νυ {μ6 ἀρ] νογάποο οἵ [5.86] ἔγοσα 
ΒΔΌγ]ομ, δηᾶ τοβίογδίίου ἰοῸ {μθῖ οὐαὶ ἰαπᾶ. Τ|ῖ8, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, 18 Βθύ 

1 ἙΑΣΊΟΣ ἀπ Ἰδίοσ Ῥσόρἤοοῖοβ οὗἉ 15 ἢ, Ρ. ὅ69, 
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ἔουτῃ ἴῃ ἃ Ῥθου 18 γα. ΤῊΘ Ῥγορθύ 5665 10 Ῥυΐ ἀϊηήγ. Ἡθποθ μ6 
ἀδβουῖθαοα 10 ἴῃ ὙΘΙῪ ᾿πάοῆηϊθθ ἰδηραᾶρθ. ἀἀπα ᾿παϑιηθιοῃ 88. 10 τγ88 
Δ Ἱπιηρογίαμὺ ουθηῦ ἴθ {π6 Ὠιἰβίουυ οἵ 86 ΟἹαά Τοβίαμηθη ομυγοῖ, Π6 
ΒΙΤΤΟΙΠἦ8 πᾶ Θηγοίοροβ 1 ΙΓ 1668] ΠΟρῸ8 δα δηἐοραί!οηβ οὗ ἃ 
Ῥοίζου οοπαϊθίου οὐ ἴμο ομυτοῖ οὗ Οοά, οὗὁἩ ἃ στοαΐοσ ἀθινουοσ {πλπ 
Ογσαϑβ, ἃ ᾿ποσα βα βέσιηρ' αὐοπεμηθηῦ ΤῸ δίῃ {πὰῃ {Π6 Βα θτιπρθ οὐ {π6 
Ῥἷουβ ρατὺ οὗ {π6 παίϊομ, ἃ Ὀγιρ ῦου πλϑη! ϑϑίαίϊοι οἵ {86 αν 116 ΤΟΥ͂ΤΟΣ 
ἔπδη γγα8 566 ἴῃ 8ΔΗΥ͂ Ῥαϑὺ ἀθ! Πσθύϑθμο8 ἔτΌτω (86 ΟΡΡΥΘΒΒΟΥ. ΑΑ5. [8 
ῬΙΟΡμοῦΒ ποίϊομβ ΟΥ6 νρ6, 50 8.6. [15 ἀθβουρίοηβ. [πὶ ἸοοΚΙηρ' 
Ἰηΐο {π6 δαΐατα, (π6 βρίτιῦ πΙΟΝ νγὰ8 ἴῃ Ἀἴμχ 166 ᾿ἴτα (0 ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ΥΘΓΥ͂ 
πο ῆπιίθ δηα ροδίϊοαὶ ἰδηρυαρο, (ῃ6 ἴογοθ οὗ σι μ6 αἸα ποῦ ροῖ- 
οοἶνθ. Ηδ μιᾷ ἐδϊηῦ ογοβμβαάδονίησβ οἵ 86 οὔτοι β ἔαΐατο. ΗΪΙΒ 
Ἰαπρτιασθ ΘΔ ΠΘΥ͂ΘΡ μ6 ἔμδίοποα ἀόνῃ ο “ {π6 ὙΠ016 οοπάϊδοι, οἢδᾶ- 
τοίου, δα ἀθβίϊηγ, οὔ 15γ86] 88. Ππ6 οἤοβοπ ρθορ]θ." 10 δλοιμία ποΐ 
6 80 σοῃῆποα, Ὀϑοᾶσβα 1 ὰ8 ποῦ 80 Ἰηθπαθα,. 78 Ῥθοῦ]α οδ8- 
τϑοίου χα ἰρ [8 108 οαρ "ΠΥ οἵ Ρεΐπρ' ΔΡ}]164 ἴο οογίαϊη οοπα0η85 οἵ 
ἴδ8 οὔτοι. [ἢ ἐπ15 ΨᾺΥ 1 τηδῪ δατηλῦ οἵ σδυϊοιιβ δα Ἰταθηΐβ, ἀπ 18 
Θβρϑοΐδι]ν γθϑ]!]βαα ἴῃ {πὸ Νονν Ταβίααθηῦ ομυσοῦ. Βαῦ 10 ἀ068 πού 
ἀδβοῦῖρο {μΠ6 βίαίθ οὗ ἐμπαὺ ομασοῃ σοπέϊπμοιδῖψ, Ὀδοδαβθ τῦ 15 ποῦ τηθϑηῦ 
[Ὁ ἃ ΤΌΓΓΔΔΙ ΟΥ̓ βυβίθιπδίϊο δοοοιιηῦ οὗ ΔΠΥ͂ 006 Ρ[!856, Οἵ οὗὨ 411 [86 
ῬΒδβθβ ἰορείμοσ. (ὐογίαϊῃ {μηρβ οοπηθοίθα τι [βγαθὶ, ὑπ6 Ο]ὰ 
᾿οβίασηθπύ [βύϑ6] δηᾶ η6 Νανν, 816 βοὺῦ ἔουθῃ ἴῃ ἰδηρπαρθ νᾶρτθ δηα 
1η 46 Πη1{6---[Π6 ὀχργθββίοῃ οὐ (Π8 ρσόορῃθὺβ ρτορίηρβ δῃᾶ Βορθ8---ΠηΚοα 
ἴο δηᾷ βυρροβίοα ὈΥ {π6 ξαΐαγτα ἀρ] γθσαποθ οὗ {86 «6.78 τοῖα 
ΒΔΌΥ!οΙ. 

ὝοΙα ἴὉ αὖ 411 ἸθοθββασῪ ἰο βῃμονγ {16 Ὀβυοβο]ορίοαὶ ῬΟΒΒΙΡΙΠΥ 
οὗ ῥιορβοίίο [ογθβῖσί, ἀπ {πὸ Ῥγοθαθην οἵ Ἰβιϑ ΒΒ ὑαϊκῖπισ ΠῚ8 
146] βίδπᾶ-ροϊμί ἴῃ [86 αθαγχθ, τχ τοϊρῦ δἀάποθ νδυϊουβ οομβιίάογα- 
ἐϊοη5 ἰοπάϊησ ἰο {π8 τβαν {μαὺ ᾿άθαβ βίπαμ]αν ἴὸ [056 ϑηπηοιαίβα ὈΥ͂ 
Ἰβαίδῃ τοβρθοίϊηρ {μ6 ξαΐασθ οὗὨ {ῃη6 ὑμθοουϑου ὑγ6γ6 ουττθηῦ ἴῃ ἢ]8 
ἔπηθ. ὙΠΟΥ 6 γ6 ποῦ ΨΈΟΙῪ 6 ἴΠ6π. 6 ρῬγορῃϑῦ πα ΟἹΪΥ ἴο 
πππκ μῖθ οσσα δαίλοϊραϊίουβ ὅο Βι ἢ. ἃ8 Ὑγ6 16 αἰγοθαγ αἰ ιβεα διηοηρ' ᾿ἰ8 
ογᾶδθγ, οὐ {π6 ρίουβ ρογίϊοη οὗ [88 ρθορῖὶθβΊ1 Τῆυβ Μιοδῃ ρῥγβαϊοίβα 
188 ἀοροτγίαίίοη οὗ Φυᾶαι ἴο ΒδΌν]οη, δπὰ {μοῖρ ἀδ᾽σθύαποθ (ἶν. 10,). 
ΤΠΘ ὙΘΓΥ ταοᾶθ ἰῃπ ὙΠΟ. ᾿βαῖδῃ ἀπηοῦποθβ τὸ ἰκηρ Ἠζθκίδῃ {86 
ΟΔΥΥΥΪΏρ᾽ ΔΎΤΕΥ͂ Οἱ 411 ΗΒ ὑγθαβιγθβ Πα Βοπ8 [0 ΒΑΌΥ]ΟΠ, 88 νγ6}} 88 {ΠῸ 
τοδηπ6 ιν ἴῃ ΜΟΙ {μ6 τλομδγοῖ τϑοθῖγϑβ ἐπ6 Ἰηἰονιηδύιοη (χχσῖχ. 6---ϑ.), 
ΒΟΥ {μα {μ6 146α γγὰβ ποὺ ηθῦ. 6β:468, οἴβεὺ Ῥγόρῇθίβ ἃγ6 {γ8η8- 
Ρογίθα 1π βρίτιν ᾿πίο {πΠ6 ἔαΐατθ, ἀθβουδίησ 10 88 Ῥγθβαῃῦ, βιιο ἃ 
Ἤροβθϑα χῖν. 2. ὅθ. Τῃ Μίοδῃ ἴν. 10., {μ6 ργορμϑῦ δάϊαγθββθϑ {16 «᾽ ΘυνἸ8ἢ 
ῬΘΟΡΙΘ ᾿'π ῥέῃ Βαρυ]ομπίδῃ οχῖϊθ. 80, 4180, 1ἢ υἱῇ. 7.11.» [Π6. Βδτηθ 
βίαπα-Ῥοῖπξ 1ῃ {86 6Χ1]16 18 δββατηθά, 

ὙΠ 6Β6 ΟΡΒουυδίοη8 ἸΠΔΥ ἀϑϑιϑῦ {μ6 τϑδᾶθυ ἴῃ βϑϑίηρ' μον τοῦθ 
ἸΚπΟΌ 6], απᾷ ἐμοβα βοτὰ ἢθ ΤΌ]]ονγβ, πᾶν ταἰβίαϊκθη {π6 Ἰτηροτῦ οὗ [Π6 

Ἰαδὺ ὑνγοπίγ-βθυύθῃ ομαρίουβ οὔ 1βαΐϑῃ. ΒΥ υἱγίθθ! !ν τϑὐθοπρ' Ργορμοί1ο 

ξοχοβιρηΐ, δπᾶ παυγονίηρ; {μ6 ἀἰΒοοῦγβθ ἰο {88 ἀ 6] 1 γ 6  ΆΠΟΘ ἔΓΟΙΣ ΒΔΌΥ]οη 

ἢ ἴῃ δοοοιρδηγίηρ ονθηίβ μά ᾿πἤμπθποθϑ, {Π6Ὺ Ῥγθρὰγθ {86 τᾶν 

[ΟΣ ἃ ἀθηϊαὶ οὗ 15. δυϊμοηίογ. ΒΥ ταδκίπρ' {Π6 ἀΘβου!ρ 018 8ρθοϊ7ο 

απ ἀρηηϊίο, Τ(ΆΘΥ τόπον {86 ορίπίομ ὑμαῦ 1μ6 τυϊ του νϑα 1ῃ {Π|0 6Χ1]6, 

1 Οοπιρ. Επτα]4 8 Ὁΐς Ῥγορμιοίοῃ ἄο8 «Ἰίοῃ Βαπᾶεδ, το]. 1, ῬΡ. 27, 38. 
9514 



856 οἸπκέροαποίζοῃι ἐο ἐΐο Οἰα Τοείαήιοπί, 

δα Δἀἀγοββϑα οοῃ θη ρΟΥ ΤΊ 68, ΤΔΌΟὮ τη γ6 Ρ]ΔΌ51016, Βα {π86 Ῥγορβοί, 
Ἰοοϊεῖπρ ἰαΐο {88 βαύατθ, 5668 Ὀθγομᾶ [86 Ῥθορ θ᾽ Β ἀβ  νϑυᾶποθ ἔγοτα 
ΒδΡυ Ομ, ἀπ {π61. τούασηι ἴο «Θγυβαίθη. ὙΠαῦ 18 ἃ ΤΆ6γΓ Κου-ποίθ 
ἰο Βῖβ Ἰηβρίγοᾶ τηπβίησθ. Ηθ ἰδιπομαβ ἔουίμ, σι Ὀο]α ἢϊρΗΐ, τπῖο 
{86 διαΐατο ἀδβίϊηϊθθ οὐ {Π6 ΘΠ ΤΉ, ---- ΡΘγοθῖγθ8 ἃ βυοσηρ Μοαϊαΐου 
δχρίδθϊηρ {88 8'η5 οὐ {86 Ρθορίο, --- πα α]ρθθ 1π ὈΥϊσαῦ ΠΟρΕΒ, ραϊπύθ 
1464] βοθῆθβ, δπᾷ ρίνεβ δβσρυθββίομ [0 ὀοπιρυ θην θ ΔΒΡΙΓΔΌΟΠΒ. 
ὙΥΒαίονον ἰάθαθ μ6 δἰμηβοὶ ῇ αἰίδομθά ὑο {μ6 νογᾶβ ϑιῃρί ουβά---ὁπὰ 
ψ6 Ὧο ποὺ ἱπιαρίπθ {μο86 ἰῴθαβ [0 πᾶνϑ δββιιπηιθα ἃ βρβϑοὶῆο ἴογτῃ, οὕ 
ἰο ανα μδᾶ ἃ βρϑοὶῆο γϑίβυθμοβ ἴῃ 818 τα -- -ἰὖ 15 οογίθιη ὑπαῦ δΘ 

Ἰοοκοα Ῥεγομᾶ ἴπ6 ἅβινθσθηοθ ἔγοτα ΒδΌυ οι δηα {86 τοβίογδίίοῃ οὗ 

{86 76:18 αὖ {μα ἐπηθ ἴο ἃ τῇογα ρ]οσίουβ δᾶ, ὙΏ1ΟΠ υγὰ8 ΤΩΘΤΘΙΥ͂ ΡΓΘ- 
Ἐρσυγοᾷ ὈΥ {86 οἴμοῦ; σμθη {π6 Μοββίδηϊο ΠΟΡ6Β οὔ {π6 ὀρργβββθα δηὰ 
Βα δτῖπρ ρθορ]α βου Ηπά {μ6ὶγ σοπβαταμιδίίομ. Η8 ἀἰβοοῦγβα 18 
ποὺ οοππροίθα οὐ δοπβθοῦίνα; 1 τον οαγαγα, ψιβουὺ δαγδηοὶηρ' 
τα οἢ Βαγοπᾷ τότ ἰῦ σοτωταθποθᾶ, ΤᾺΘ {μθηηθ 18 {88 βᾶπιθ, ἰγθαίβα 
βοιαθυμαῦ γα ΟΊ 510 ἴῃ αἰ ογθηΐ ραγίβ. Τὺ 068 πού γϑοϑῖνθ ἃ συϑάπὰὶ 

Δα Ῥγορυθαβῖνο ἀουθϊοριαθαῦ ἀπὺπάοθν {π6 δαπᾶβ οὗ [88 Ῥγορμού, Ὀθόδτιβο 
10 1ἴΒ ρραγαπῦ ὑμπεῦ [818 νίθυγβ οὗ {π6 ξαΐατ σμαγοι ὑγοτα γάρτιθ ἃπὰα 
ἄϊαω. 786 βριτῖν ψ Ἀϊο γὰθ ἴῃ ἴντα ἀϊά ποὺ ῥῬοϊπῦ ο Δ Ῥᾶι ΟΌΪΔ 
βίαίϊβ οὐ 1βϑτβϑϑὶ δ ἃ ραγθοαϊαν Ὀτμηθ, ΠΟΥ ὉΠ] {Πμ6 ρθουν το Κ- 
ἴῃρ8 οὐ Ῥγονίἄθποο αὖ ἃ τρδυῖςθα οὐἶβὶβ οἵ Ὠἰβίοσυ. (Οἱ {π0 ΘΟ ΘΓ, 
{π6 ἐγαῖβ δΓ6 ΠΗΙΎΘΙΒΑΙ ; ἀσριοίϊηρ' ΡΥΟΒΡΟΓΠΥ͂ δπα δάγογβιςγ, ὑπρο]οῦ 
δ Πα (ΑἸ, ἀροβίαβυ ἀπ ορϑάϊθηοθ, 5ὸ {παὺ [Π6Ὺ ΔΡΡΙΥ ἴο {π6 ὁμαγο ΟΣ 
ἰο ἱπάϊνι 818 ἴῃ 411 ἄπαθθ. ὙΥ μϑίμου [86 ψυιίου πιοφαπέ ὑμθγὰ ἰο 8 
1.5 ΔρρΙΔοᾶ 15 δου θυ]. Υ 6 ΒΆρροβο μ6 ἀἸἃ ποί. δ βιδὰ τὸ οἰἶθαν 
ΦΒΙηἸκῖηρ' οα {86 Βιι]θοῦ, 

16 αἰ εγοηοθ 9}, πιαηΉ . Ὀθύνγθθῃ {π6 δαΐμοῦ οὗὨ [{.688 δϑὺ ομᾶρ- 
[618 δηᾷ βαϊδἢ οαπποὺ 6 ἀοηϊοᾶ, Ηδχιθ {π6 τπηοϑὺμοᾷ 15 οἰ θαυ Υ, ΤΊΟΥΘ 
Πονΐηρ, τηοτθ οορίουβ δηα σοιαργθμθηβῖγο, {88 ἴῃ [86 ῬΊθο68 οὗ 1Π6 
Πγϑὺ ρᾶγῦ οομ θββθα!γ Ῥϑοηρίηρ (ο ἐμ6 Ῥχορμϑῦ Εϊτηβοῖ; ΤῸ ἔπθγα 
ὈΓΟΥΣΥ ἀπ οοπάθηβαϊίοη ρύθυα. [ἢ {16 ἔγβὺ ραγῦ, [86 Ἰπηᾶρθ8 8.6 
ποὺ ἄταν οαὖ, ἃ8 {ΠΟΥ 81Γ6 'π {πΠ6 βϑεοοπᾷ. ΕὙΘαυθαύ, ΤΠΘΥ δΥ6 
ΟὨΪΥ ἱπιτααίθᾷ, ἀηᾶ (μθῃ βυδάθην ἀτορροᾶ. Ηθηοθ {μοῦ 18. δῃ 
ΔΟΓαρύπϑϑβ πὶ {π6 ταθίμβοᾶ, πίοι δοπίταβίβ τινα 0886. βιβοοίμ ἀπ 

Π ΘΆΒΥ ον οὗ ἴπ8 Ἰαβὺ ὑνγαπίγτβθυθῃ ομπαρίθυβ. ΤῊ18 αἸγ ΥΒΙΥ οἵ ἀ6- 
βουϊρείοη ἴπ ἐμ θαυ] ον δηᾷ Ἰαίθυ ἀἸβοοιισβοθ οὗ {π6 ῬτΌρῃδῦ ταδὺ ὉΘ 

δχρίαϊπθᾶ ὈΥ βϑυϑιαὶ οοπβιαγαίϊοηβ, σιψμουῦ μανίηρ' τθοοῦγβθ {ο" ΑἸ- 
ασϑηῦ δυίβουβηῖρ. ΠΙβθγθποθ οὗ βαθγθοῦ βμου]α Ρ6 τϑρατάθά. ΤΠ 
ἀϊδοοιγθο οὐ {86 ἢγβὺ ρατὺ 816 ΤΩ ΒΌΥ οἵ ἃ {μγθαίθηϊηρ ομδυϑοίθι. 
ΤΏΘΥ τοίοσ ἰοὸ ζαἀρτηθηὶβ ἀπά ἀθβοϊδίϊομβ ποτ ὕμ8ῃ ἴο οφρηῖπρ' ῬΓΟΒ- 
ΡουϊτΥ πᾷ σοοά, Αδοοτάϊηρίν, ὈΓΘΥΠΥ μα ΘΗΘΡΡῪ ΟΥ̓ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ. ἈΓΘ 

Βοϑύ δδαριβα ο ἴθ. ΤΉΏΘΥ Ὀθοοιὴθ τροσο βυυϊκιηρ ἀπά οββοινθ ὈΥ 
ἃ ΘΟΙΩΡΥΘΒΒΘΑ͂ ἔΌγπὶ οὗ δχργεβεῖίου Οἱ ἐμ οὔμϑι βαῃά, 8πι ΘΑΒΥ ἢονν 
Πα ἐαΪπ 688 οὗ ἀϊβοουσβο 18 Ὀοίίου βυϊᾷ ἴο ὑπο Ἰαύθου ομαρίθιβ οἵ [ῃ6 
Ῥοοῖς, ψ Ώδτο {π6 ἀηπουποοιηθηῦ οὗὨ ρ]θηΐβθοιβ βαϊ νδοῃ οομδυϊαϊοθθ [ἢ6 

στϑαῦ {πϑιη6. Τὴ δοηΐουτηῖον ὙΠ {86 σοΙαρτ μθηβῖνθ ὁμαγδοίοι οὗ {86 

Βυ ᾽]6οί, ἀδ᾽νούαποθ ἔζοτα {86 οἴβοίβ οὗ “μον ἀἸβρίθαβυσθ ἀπᾶ 

τοδίογε οι ἰοὸ Ηῖ8 ἴἈνοῦσ, {μ6 Του Ἔχρθοίβ τἱοθπθ88 οὐὁἨ χρυ ββῖ0ῃ 

ἀπά ἀθαπάδηῦ παροῦυ. Βαβιάθβ, {μ8 ργορϑθοῖθϑ οἵ (80 ἤγβὺ ραν ὙὙ6 16 
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αὐῤογοα ῬΌΘ]1ον θοϑέογα {μ6 Ῥθορ]θ 1π ἀρτύαἰϊηρ' οἶγοῦ πηβίϑῃμοοϑ, Ὑγν 8116 
[μο88 οὗ {πὸ Ἰαϊίοσ σοῦ πυιυῦθα τογαταβ {π6 οἷοβο οἵ {86 Ῥγορμοὺδβ 
118, θη Β6 μαᾶ ραγῦν πὶ ματανσῃ ἔγοτα [Π6 οαὐνν τα δοῦν! 165 οὐ ΗΒ 
ΟΠΙοΘ, δῃα οου]ᾶ οἰ ταῖν βοὺ ἐογίμ {16 τϑβαϊὺ οὗ {Ππ6 Θομηπλαπιοαύοπβ μ᾽ 
ἨΔ τϑοθινϑα γϑβρϑοίϊηρ {86 ἔαύατο οἵὗἨ «ΓΘ ῃονδβ ἰπράοτα οἢ ϑαγίβ. 
Ηδ οοὐἹᾶ ἐδδη οἰαδογαίθ οὖ [18 Ἰϑίβασο [ἢ6 ΒΙσΉΘΥ γον οἵ [16 {86ο- 
ΟΙΆΟΥ ὙΙΘὮ [15 βριτιῦ ἀϑρίγοα ἴο στθβοῦ. Απα ΒΌΓΡΟΙΥ 1βδῖδῃ τγὰβ ἃ 
τηϑην -Β: 464 τηδῃ ὙΠῸ οου]α ΘΙΆΡΙΟΥ͂ τηοτα ὑπαῃ οπ6 τηθίμοα, 1 πθθα- 
βα1. ΑἸ] {μα γα Κπον οἵ δἷπι ἰθαᾶβ ἰο {π6 σομποί βίοι {μαῦ Ἦθ Ὑγ88 
ποὺ βῃαῦ ὌΡ ἰο ὁῃ6 ὙΔ8Υ οὗ ρῥγβθβθηίηρ Ὧ15 1085. Η16 γῦχαδϑ τηδϑίϑυ οὗ 
ΤΩΒΗΥ τηοοῦϑ. ΗΒ δπαοστηθηΐβ 6.6 γατουϑ, Πα Π15 βίγ!θ αἴγου- 
β'ῆεα. Τῇ τη ἰδγρθηθθβ οὗ τηϊπα τηϑθ δὰ ουἰ]6ὺ ἔῸγ 1186} οὗ ὁοοὐτθ- 
Βροπάϊηρ' Ὀγϑβάίῃ δμᾶ [Ὁ] π688. ὙΠοβθ, ἐπογοῖοσθ, ἱπαῦ σοῦ] οὐαπαρ 
Ὦ ἄονγα ἰο ομ6 μιν τηϑηπδῦ, (0 νἱοΐθποθ [0 {π6 στϑαΐμϑϑβ οὗ 
τη 6 ]6οῦ ἀπά μοατὶ ὨΙΟΙ σαγθ Βἴτη ἃ ργθ-ϑιηϊηθηῦ ΡΟΒΙΟη. ϑιλοηρ (Π6 
βουναπίβ οἵ (οά. ᾿ 
Τὴ χοϊδίΐοη ἰο {86 φϑου αι (165 Ῥοϊοπρίπρ' ἐο ἐπ6 Ἰαίθυ Ῥγορῃ ΘΟ 65 
ΜΉΘ ἅο ποῦ σοῦ ἴῃ 86 661}161, [ΠΥ τ δοοουπίρα ἔου ΟΥ̓ {Π86 πᾶ- 
τὰγ6 οὗἨ {μ6 βυθ]θοί, ΤΙῃ ἃ ρίθοθ οἵ βιοῃ δοιηραββ 8ἃ8 ὑνθηυ - ΒΘ ἢ 
ομαρίοτβ, Ὁ 15 παῦαγαὶ! ἰο ἐπα Ῥβουλαν Ἰάθαθ ἃπα Θχρυθββίοηθ. ΘΟΙῺΘ 
οὗ 186 Ῥϑου αν 168 1ὼ απθβίϊοι. ἃγ6 ποὺ ργευαϊίηςσ οπμθ8 ἴῃ [Ὧ68 Ἰαύθι 
Ῥγορμθοῖθθ. ΟΥ̓ ῖβ τοϑῦ οα ἃ [8186 Ῥαβῖ8, ΒΆΘΗ ἃ8 ΠῚ, Ρ1}, (0 πο 
816 οὐρα εα {Π6 βιρηϊβοιίίοῃ, δαϊναϊίοη, υἱοίογψ ; ΒΦ, τοϊσίοη ; 
ἽΠΞ, ἐο ργουθ; ὙΠΟ τγογβ βμουἹα θ6 υπαογβίοοα 1ῃ {86} πϑυδ] 
Β6η86. ΟῚ 1ΔΙΊομ8 οοΟΌΥ ἴῃ {Π 6 ΘΑΥ]ΠΟΙ ῬΓΟΡΆΘΟΙΘΒ, ἃ5 ἐδ ὁπιρμαίζὲὶς 
γοροίϊέϊοῃ 07 τυογ 5, ἐδ ἀσομηιμίαΐξίοη, 0 ργεαϊοαΐε8, δ᾽. 

ΤῊΒ 1αΐϑι ἀϊούίΐομ, οὐ Ομβαϊείβιηβ, ἕο πίοι ἀρρθδὶ μᾶ8 θ6 6} τηδάθ, 
Ῥήονϑϑβ {1||6. ΤῊΘ Ἰδηραδαρθ 18 ΤΟΙ ΓΔ ΙΥ ἔγθα ἔγοσα μαι ἀδίβτωβ “ΓΒ 
5. ουϊάθηί ἔγοσα {μ6 ἴδοῦ ἐμαῦ 8ὸ [6 μβανθ Ὅθθῃ δοοιπλαϊαϊοα 1ῃ 1ἢ6 
δῃὐγα ὑνγθηΐγτβουθη ομδρίθυθ. βοπιθ ΟΠ] ἀδίβηωβ τλδῪ 06 Ἰουπὰ 1ῃ 

Ὑτϊζουβ Θαυ ον {μ8η [βαϊαῃ, ουθῃ ἴῃ {μ6 Ῥοπίαίθαοι, ἃ5 ΗῚΡΖΆ] [88 

βΒῃονγῃ. ΤῈ παΐγο οὗ πὸ Ἡδρτον ἰαπραᾶρο, δηα {86 ΒΙΒίοΥΥ οἱ 
[μ8 Ῥθορ]β υβῖπρ' 10, δοοοπηῦ ον [818 ἕλοῦ, ΟἾμοΥΒ. 816 ϑιωρίουθα μ6- 

οαιιθ6 ΤΠΘΥ ἃ16 τῇογα ροθίϊοαὶ, 88 "πιϑιξλλὲ, 1Χ 11. 8.» Θηά "917, 11}. 10. 

βουλθ ψουᾶϑ, δ8 "20 (Χ]1. 26.), ταν 6 δχρίαἰπθα θῪ {86 ᾿πύογοοῦ ΒΘ 
οὗ {π6 ον) τ μ6 Αβδυτίδηβ, ἰὼ {86 ἄαγβ οὗ 188. Βθϑβϑιάθβ, ποὺ 
ἃ ἴδιν οὗ {π6 δρᾶ Ομ 4αἴβηιβ αἀπᾷ Ασδθίβηηθ ἃ. 8. ἸΩΘΟΥΤΘΟΙΥ 80 
ο41164., ΑἹ [86 βαϊὴθ {η6, 17 1.261 τηθαηὺ ἰο βὰν ὑπαῦ {πΠ6 ἴουσ οχ- 

ΔΙΆ Ρ]65 οὗ Ομαϊάαϊβπι συμ μ6 οἶνθβ ἔγοπι 1βαίϑῃ 6. {88 ΟὨΪΥ τθὰ] 

Οη685 ἴῃ {86 Ῥοοῖ (νυ. 14., χχῖχ. 1. χυἱ, 7., χχὶ. 12.) 6 γχὰϑ ὀϑυ ἈλΠ]Υ 

τλἰδίακοη.323 ΤΏΘΓΘ ἅτ οὔμοὺ ἀμταϊβία θα]. Ομ 65 1π {πΠ6 ἰαϑὺ ὑσϑηίγ- 

βου ἢ ομαρίουβ, ΜΕΘ ἢ6 Βα8. ποὺ ποίϊοοᾶ. Απά ψμθη «Γἀμῃ ΔΕ ττηΒ 

{μαΐ, ΔΟΥ τορθαϊθα ρϑυιβαΐβ, μ6 οδῃ βπᾶ ΟὨΪΥ ὕνχο ψοτβ οὗ ἃ ἰαΐϑ 

ἃρ6 μαι ᾿Βϑ8 }:ἘΒ ἴῃ ὑμ6 Ἰαΐδθυ' ῬΙΌΡββοὶββ, υἱΖ., ΠΝ, 11. 14., 1χ111, 1.» 

Δα Ὁ, χ]ὶ, 25., ὙΠΟ, μουγουθ, μ6 {μ11κ8, δου 811, ἂτὸ ποὺ (4]- 

ἀαϊδῖπρ' ἀπα τηοάθγη, μ6 18 ΘρΤΘΘΊΟΙΒΙΥ ἴῃ οὐτοσ." ΘΌοΝ ΘαΥΟΟΔΟΥ οἵ 

1 7)6 Οαϊ Δαΐβηι! ΒΙΡΙΠοΙ οτἱρίπο οὐ δποίογίναίο οὐ σᾶ. 2 10:14. Ρ. 9. 
8. ἙΠη]οϊταπρ,, γ0]. 11. Ρ. 488. 



858 ]ηϊγοάμοίίοῃ ἰο ἑδο Οἷα “ΤΕορίαηιθηΐ. 

86 ὑγαςῃ οι ΟὨΪν τοπᾶον {πο ἀοίθποσ οὗ 10 πιοτὸ ἀπ υ]ύ, α8. (ἀ οβομῖιβ 
ΤΟΥ ΘΙΥ Β8 0. 

ἘττηΒ 8Π4 οοπβίγαοίοηβ ἀγα 156}. ὀχ αἰποᾶ. ὙΥ̓μδὖ 15 ἰογτηθα ἃ 
δίδου πιβαρθ, 18 Τ}βο γα ]6 Ἰηΐο ροδίϊοαὶ! Ἰίσβμοθ, ΟἹ 18 0 ἰδίθι' βαρ αἵ 
411. Τα 1π18 τᾶν, {μ6 80 δοοιτηυ]αἰοα Ργ Ιποῦρ6] ουΐ οἵ ῥγθοθαϊηρ' 

ὙτΙ υογβ τοϑν θ6 τϑαπορᾶ 0 8ῃ ἱποοπβιάθια }]6 οχίθηῦ.--- ἸΠΟΟΠΒΙ ἀΘγ6 0] 
ἴῃ δοταρασῖβο ὙΠῚῈΕᾺ ΟἾΠΘῚ Ῥμοποιαθμᾶ ἑἈνοι γα Ὁ]6 0 [86 Δα ΘΑ ΠΟΙΓΥ οὗ 

{πὸ ομαρύοτθ Απ Θχδιηρίβ οὐ πο Ὑ111 ΒΒ 6 (ο γοΥ ΕΥ̓ {1686 ΤΟΙΩΑΥΊΚΒ, 

ΥΝ, χ]ῖν. 14., ἐο αρροϊπί. ὙΠ6 ἀπ] τηθδηΐηρ᾽ οἵ 8έγεησίδθη 15 Ῥγθ- 

ξογαθ]6. ;, ἰαιο- φίσον, ἵν. 4. δῖ {Π6 5688 ὙΒ1ΟΒ [86 σογά οἶδθ- 
ΤΠ 6γῸ δ85 βῃου]α 6 τοίαϊ 66, τοϊέπε88. 

ΤῊΘ ὔραπιθηῦ ἰθκθη ΠΌΑ «761. ΧΧΥΪ. 18 ἃ ΤΏΘΤΘ ΟΥ̓ΘΏ ΘΗ ΜΗ 6 

βἰϊοηιεΐο, τ] ἢ οαπ Ῥγονα ποίμῖηρ' αρατὺ ἔγομα [Ὁ ὑγθιρ ἈΠ ὁπ68. [ἢ 

[Ὠ15 οᾶβα ἴδ 18 ΘΗ ΠΙΓΟΙΥ ονθυροῦπα ΠΥ 186 ἔλοὐ ἐπαῦ δ Θτοταῖδῃ δηᾶ ΤυΖο οὶ 
γγ6γ6 δοαυεϊπίθα τι {Π688 Ἰαῦο ν᾽ ῬΓΌρΡμΘοῖ68 οἵἁ Ιβαϊδῇ. 

Οπ ἐπα ἡ ΠΟ]6, γα τυσϑὲ ὌΧ γΘῈ8. ΟὟΥ̓ οοηνἝοίίομ οἵ {16 σγϑακηθβα 

αἰἰδομίηρ: ἰο (86 Ἰοπρ' ἀπ Ἰαδουγαά ἀγρυμιοηύ οὗ ποθ 6] ἀπά }ι18 [6]- 

Ἰονγβ αραϊπβὺ {Π86 δα πο η Ἰοἰ ἐγ οὗ {π ρογάομ θϑέογθ 8. Ενϑα ἴῃ [6 

ρατύ οὗ 10 {παὖ τοϊαίδβ ὕο βύγί δῃᾷ ἀϊοίίομ, μοῦ {μ686. οὐἹ 108 ουρ 
ἴο 6 ταοϑὲ ἴῃ {ποῖσ δἱοπηθπύ, [Ὁ 15 ἱποομοίαβθῖσθ, ὙΠ6 Ἰαύου ομαγδούθυ 

οὗ {πὸ Ἰαηρύασθ, Βαρροβίηρ [16 Ῥγορ θοῖθβ 00 βᾶνθ Ὀθθῃ τι θῃ Το- 

Ὑγατα5 {π6 οἷοβα οὐ {π6 δχῖΐθ, οδῃηπού δα βυβίαϊποα Ὀν ἃ πυμαθο οὗ 

βϑραγαίθ βαρ θββίοηβ μ6γΘ δηα {86 16, ΟΥ οὗ οσοδβίομαὶ ἔουπηΒ θη ὁο- 
βυσιοίΐοπθ, 0 ψου]Ἱᾶ τοαυῖγα ἃ πιο ἔγθαπθηῦ, ἈΠ στη, δπὰ ρῥδυνϑαιϊηρ' 

6]οτηθηὺ οὗὨ [μ86 Ἰαΐδθυ ἀϑᾶσα ἴο ργϑϑθῃξ {π6 δισατηθηῦ ἴῃ ἃ ΘΟΠΙΠΟΙΏρ; 
Ἰιρηῦ, ΤΠ6 οβοτί (ο πα Ἰαΐθυ ἔοσταβ απα οσβ 18. οὈυ ουΒ, ἔροτα 

1π6 ἀουθυ αι] πθ85 δηαᾷ ροβιθνθ ᾿παρρ ον οἵ βονογαὶ δαάποθά: 
Βῃονληρ' {πῶὖ οσοοδίομαὶ Ῥμθποσώθηδ ροϊηηρ' ἴο {86 ἰαΐον ἀἸοῦϊοη 876 
ῬΟΥΘΟΌΥ τϑοομο θα] 1 δὰ Βαϊ μ-οτῖρῖη δμᾶ ροτοά. Η δά {686 
ῬΙΟΡΗΘοῖοΒ θ6θη δἀάτοββθα ὈΥ͂ ἃ «6181. ὁΧι]6 ὅο 18 σοπηίγγτηθα ᾿Ἰν!ηρ; 
τη Πρ ἔμοια, [μ6 Ιαΐοῦ ΟἸμα ἀαϊβίηρ παύατο οἵ {πὸ βίγ]6 σου μᾶνθ 
Ῥδϑὴ ποτα ἀοβηϊίο δηᾷ οχίθηβῖνα  {μ6 ἀϊοίίοη σουα ἤᾶνα Ὀθθῃ 

οοἰουγοᾷ ὈΥ 1 ἐπτουρῃουῦ, π ΒΙΟΒ Ὁ ΘοΥΑ ΠΥ 15 ποῦ, 
ΤΆ 18 βοββίὉ]6. το οοποϑῖνϑ ὑπαὺ ἐμ συῖῦον οὗ [658 ομδρύθυβ ἐηιϊέαίοα 

{π6 ῬΌΓΟΥ ἀἰϊοίϊοη οὗ ἔΌυτα Σ᾽ τη 68, 85 [π6 Ῥγορμϑίβϑ Ζθομβατγαι, ἩΑρΡΆΙ, 
δᾶ ΜαΙΔΟΝὶ ἀϊ4, γβοβα βύγ]6 18. αἰπιοδῦ ἴσο ἤόσα Ομ! ἀδίβιηβ, Βυῦ 

ἃ Ῥοβί- χα! ]λη τγὰβ ἀΙ ΘΓ ΘΠ ]υ βἰὑπαίοα ἔτοπαι {Πθὰ. ΤΟΥ Ὀο]οπροά ἰο 
186 που] γ-τϑία τ μθα οΟΙοΩΥ ; ΜΏΘτΘᾶΒ ἢ6 γ͵7ὰ8 1ῃ ἃ ῬΟΒΙΓΠΟΠ ΒΙΤΆ]ΔΣ [0 
{μαῦ οὗ μ6 ΟΠ Δαϊδίηρ ΕἸΖα 6]. Τὸ σου ουθὴ πᾶν ὈθθῺ τηοΓΘ 
ἀΙΒΠου]ῦ ἔου δῖα ἰο μαννα πυϊτίθῃ ρυτα ἩΘΌγον, Ὀθοδῦβα ἢ6 βρθηῦ 18 
γοιῦἢ 'π ἃ ΘΟΟΠΙΤῪ Βογα Ομ] 466 τγᾶβ Βροίβῃ, ψἈϊοῖ 1026 16] ἀἸα πού, 
ἐς Τῃ φἀάιίοη το {π|5,7 ἃ8β. Ηδηρβίθηθοσρ᾽ Ὑ76}1 Τοπλδγ ΚΒ, “τὸ ουσῃῦ ἴῸ 
Ὀ6 τηρηἰοποᾷ ἐπαῦ δὴ ἀὐαἤοῖαὶ δβύποποο ἔτοσα {μ6 ἰδησπαρα οὗἨ {6}: 
{ἰπι68 ΟΟΟΌΒ ΟἸΪΥ ἴπ {μο56 ρσορμοίβ 80 Θη γον Ιδδῃ Ὄροτι ἃῃ ΘΔΙ]1ΟΥ 
Ῥεορμϑεῖο Πἰογαύατα; ας ὑπαῦ ππίοι οὗἨ ρυλιν ἴῃ αἰούίοη τι 1πα6- 
φῬαπάθπορ, νυ ] ἢ 15 τηϑηϊοϑὺ ἴῃ {π6 αὐΐαοῖκοα ρογοπ8 οὗ Ιβαῖδῇ, 15 η0- 
ὙΠΘΥΘ 686 ἐοὸ Ὀ6 Τουπά,7 3 

Ὁ (οπητηθη ΔΓ, τι. 8. "7. Υ0]. 1Π1. Ῥ, 24. 3. Ατῇο16 18δῖδῃ ἴῃ ΚΙοΒ Ογοϊορεάϊα, 



ΟἈἡ ἐλο Βοοῖ ΟΓ ἐδιο ρορῆσέ ]1ξαΐαῆ. 859 

ΤῊ6 ]ονίηρ ροβι νϑ ἀυραγηθηΐβ ΤηΔῪ 6 δίαίθα 1η ἕωνουτν οἵὨ {16 

δανμοοτοῖτγ οὗ {π6 ργϑβθηῦ ομαρύθυβ, 
1. ΤΉΘΥ ἀγα τϑρθαίβα!υ δηᾶ ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ αἰ θυΐϊεα το [βαϊδᾷ ἴῃ (88 

ον Τοβίαπιοηξ. ΓΒ. οΠπ 1. 23.; “45 Εξαΐαϑ ἐδ ργορἠεΐ βραΐο, 1Β ΔῊ 

τπἰτοδαοίοτγ ἔογαυΐα ὑο {π6 ῥᾶθβαρθ, 5818} Χ]. 8. [ἢ 11Κ6 ΤΠ ΘΓ, 76 

τοδᾶ ἴθ Μαΐϊ. χὶϊ. 17.. Τῆ ας τοϊϊοἢ τσας ςροΐόπ ὃψ ξδαΐαβ ἐΐ6 ργορ]ιοξ, 

εαψίπφ, Ῥτοῆχοα το [βαϊδῇ ΧΙ. 1. ὅζο.: ἴῃ Μαῖξ. π. 8., 116 ἐμαξ 

ἐρα8 βροΐθη 9} ὃψ 1βαϊαΐ, ἐν6 ργορῆεί, δαψίηπ, Ῥγθῆχσϑα ἰο 1βαΐϊδῃ χὶ. 8. 

ὅτα. : ἴῃ ΦόΒη σχῇ. 38., Τλαΐέ ἐδ τοογαὰ 9} Ἐπαΐαϑ ἐλθ ργορλεξ πεϊφἠέ δε 

ΠΩ ΜΙρα εοἱιοῖ, ἢ6 8ραῖθ, Ῥγβῆχϑα ἰο [βαϊδῃῃ 111,1. ὅσ. ΤΏ 686, δῃᾶ. 

β, 1181 απο οη8, ΡΙ ΔΙ ΠΪΥ ΒμΟΥ ὑμαῦ ον [μοτὰ ἀπ μ18. ἀροβί!98 Ὀ6- 

Ἰϊουϑᾶ {ἢ656 ομαρίθιβ ἰο βᾶνθ θθθῃ τσ ὑύθη Ὀν [βαΐδιι Ἀἰγηβοίί. 
ο, Τὴ {86 Ῥοοῖς οὗ Φοβαβ δίσδοι, οὐ ]δα Ἐοο  οϑιαβϑύϊουβ, ᾿ ῖοῇ νγὰβ 

αυϊἴθη ἴῃ {86 βϑοοπά οϑηϊασυ μαΐοστα Ομ τὶβί, (μθγθ 15. ἃ ὑββυπιοην 

ἰο {86 δυϊμοπίϊοῖυ οὗ {π6 Ῥογίίομ ἴπ ααθϑίϊοθ. [ἢ σἰνι. 22---26, 

τγὸ ταῦ “Ἐν Εἰ Ζοίκίαβ μβαα ἄοπθ (88 {μῖηρ ἐβαῦ ρ]θαβθᾶ {πὸ Ἰμογά, 

Δηά τγχα8 βίτοηρ ἱπ ἐμ6 ψᾶγ8 οἵ Τρανιἃ δῖ ἐαίμοι, δ8 Εἶδαν {86 

Ῥιορμϑί, ψπὸ τα στοῦ ἀπ ἸΏ] ἰπ Η18. νἱβίοη, διδά οομαηδηοα 

τα, ἴὰ Ἠἰβ ἔπι ἐμ βὰπ ψϑηὺ Ὀδοϊκνγαγα, πα μ6 ἰδπρίμθηθα {Π6 

ΚἰπρΒ 1:6, Ηδ β8νγ ὈΥ͂ ἃπ ΘΧΟΘ]]8ηῦ δρὶτις τυμαΐ ΠΟ] Θοτα8 ἴο ῬΆ88 

αὖ [δε 1αϑὲ, ἀπᾷ κα οομξογίοα {πθιὰ {μα τηουτηθᾶ ἴῃ Ζίομ. Η6 βμονϑα 

τπμαΐ Βμου]ὰ οοταθ ἰο ρᾳ88 [Ὁ δυβϑι. ἂπᾷ βϑθογϑῦ {πίῃρβ ΟΥ Θυύϑὺ' Π6Ὺ 

οατα6.) ΤὨΪϊα οοταπισπάἀαίίομ θϑρθοῖα!]ν σϑΐουβ ἴο {6 Ἰαῦθι ῬΥΟΡΏΘΟΙΘΘ 

οἵ βαϊδῇ. 
8, Αοοογάϊπρ' ἰο Φοβοριαθ, Ογγὰβ ὰ8 1968 ὈΥ 086 Ῥτορθοῖθβ οἵ 

Τβαΐα τϑϑρθοίΐπο Εἶπι ἰο σίνθ ρουπιββίοι ἰο ὑμ8 «[θ 78 ἰο τοίασπ ἀπ 

τοι 14 ἐμ6 ἐθηαρῖθ. ΤᾺ δαϊοῦ Ἰββαθᾷ ὈΥ ὑπαὺ Κίπρ' ΘΟ ΠΗ͂ΤΤΩΒ «Γ ΟΒΘΡμτιΒ᾽Β 

βἰαϊοιαθπέ; ἴον ἴα 1 10 15 δῃηπουπορᾶ {πὰῦ ἐπα μοστὰ ἀοα οἵ ἤδανϑθηὴ δά 

σἴνθη Βἷπα 411 μ6 Κίηράοπιβ οὗ {88 δατίμ, δπα πα ομαγρθα δαῖτα ἰὸ 

Βαϊ μῖτα ἀπ μοῦβα δὖ «ογαβαίθια. (ΕΖγὰ 1.) ῊΒ οδ. ΟὨΪΥ τοίου [0 

{π6 Ἰαξίου ρατὲ οὗ Ἰβαίδῃ:; δπᾷ Ἰζ]οἰπονῦ} 888. ββοσῃ {παῦ {πὸ δαϊοῦ 

ΘΆΡΙΟΥΒ αυὐθπ τπθην οὗἨ {μ0 ψογᾶβ Ὀβίοπρίπρ ἰο ἴμ8 ῬγορθοΙθβ. 

ΘαΡροβίηρ (16 ρτορίθοῖθβ βρυχίουβ, ΟΥὙΤῸΒ ταυϑὺ πᾶν ἤθθη ἀροεϊγϑά 

ὉΥ 8 βαρροβί ἰουβ σου, πίοι 18. αὐἱύθ ἱπογθα!θ6. Απα Ζια, ἴπ 

τὐυϊἴπρ; 85 μ6 ἀἸὰ ἀρθουΐ {μ6 δαϊοῦ, οοτημα! 6 ἃ ἔγαα ἀροη 18 τοϑαθυβ 

---α βαρροβί(οη ἰπ αἰτοοῦ ορροβιίίοι ὑο ῖ5. ομαιγθοίθγ. 86 οοπάποί 

οὗ Ογγὰβ ἰβ ἱποχρ! 6816, Θχοθρύ οἱ {Π6 Δαπηϊββιοη ἰμδὺ τπδὺ στα ἀπ 

σόκορθιιβ τϑἰδίθ τγὰβ δοστθοῦ, υἱΖ. ἐπαῦ [86 ῬγορΆθοῖθβ οὗ ἰβαῖδῃ μα 

᾿πἀαοοα {μ6 Κίπρ ἰο (66 ἃ βίθρ 80 βίπρα αν. 
4, ΤῊ οἰᾶοβε ὑββυϊππομν ον (π6 αν θη οι εν οὗἉ [Ώ888 Ῥγορ θοῖθ8 18 

ἴμ6 ἱπβουϊρεϊοπ ἴῃ ἱ. 1., ἴὰ προ 10 18 βίαϊθα {μαΐ Ιβαῖδι τού [86 

Ῥιορμθοῖθϑ [Ὁ]ονεῖπο. Τὸ 88 θθθὴ ἀουθίθα, Ἰπά664, τ ΠοίΒΘΥ {818 1π- 

βουριίοη. ργοοθοάθα ἔτοτῃ Ἰβαϊδ Εἰτηβϑ! οὐ ἃ Θομηρηίοσ, 1 10 γγο- 

οοδάρα ἔγομι {86 ἰαἰέαν, ([πλ6 Ἰαὐοϑὺ ἀδίθ αὖ σμῖοῖι 1 σου] πᾶν Ῥ66ῃ 

το νὰ δ (μ6 τοσορίϊοπ οὗ {π6 ὈΒοοῖκ ἱπίο (μ6 οᾶποπ, ΙΒ {ϊπη6 18 

ὙΘΙΥ πποοχίαϊη. [φ ν]χαβ ποὺ 80 ΘΕΥΥ 88 Εὐστα θη Ν δβθηῖδῃ. ἜΠΟΥΘ 

16. ποίμίηρ ἀραίπδὶ {886 Βαρροβίομ ἐπαῦ {π 6016 φῬτοοθοαρα ἔτοιῃ 

1 ΤΊΟΡοΣ ἀΐα Ἐσμμοῖς βᾶτηταΠσμοῦ ἴῃ ἄθιη ΒΌρμο Τοδαῖφ ΘὨὐμ δ] οηοη ΥὟ οἰδβαραηρθη, 

τι. 8. Ὑ. Ρ. 142. : 

2 Τρῖϊά, Ρ. 184. εἶ δεηᾳ. 



860 ]ηῶ οἀὐμοίϊοη, ἰο ἐδ Οἷα “Τρϑέαηιοηξ. 

Τβαΐϊδῃ μἰπη56 1 Οη {86 Θοπίχανυ, 15 ΥΙοπβῖρ ἰο ὑμαύ 1ῃ 11. 1., 
τ ὨΪΟΒ 15 ἀπαουθίοα]ν δαϊιθηίο, ἔανουτβ [86 1568 - Δα ποσβμρ, ΤῊΘ 
ἔστοθ οὗ {818 ἀγρυταθπί 18 πού τγϑακαηθα ὈΥ [Π8 Βυροίμαβι8 οὗ Κορρο, 
Ῥοβϑησα 116, δηα οἰμοῦβ, υἱΖ. (μα {π6 1ηβουρύϊοη τϑίθυβ ἴο ἼῸ ΤΟ 
{μα ἐπ ἢτβὺ ομβαρίου, δμᾶ {μα (π6 ογᾶβ “1 {88 ἄδγβ οἵ [{ΠΖ2]8}, 
Φοίδαια, ΑΒαζ, δῃᾷ Ἡϑζαικίδμ, Ἰΐηρβ οἵὗἠἨ Ψπάδ}," γγϑγθ Βα ΒΘα ΘΠ 
αὐΔοα. ΤῊΐϊβ ἀρρθαγς ἰο 6 ᾳνουτοᾶ ὈΥ [Π6 οἰτουπιβίαποθ [8ὺ [ῃ6 
ἱπβουϊρίίΐομ, 88 1 ποὺ βίδηᾶβ, ἄοθβ ποῦ βαϊ {88 ὑ8016. ΡοοΪς, {86 
οοπέθηΐβ ποῦ θοΐησ οοπβποᾶ ἰο πάλῃ ἀπᾶ «6γαβαίθπι ραῦ ὀχύθπαϊηρ 

ἴο ἐοτοῖρῃ πδίϊομβ. 186 ὑῃϑοοῦδου, Πουγουοῦ, 15. {86 οδηίγα οἵ {86 

ῬΧΌΡΘοῖ65, ἃπᾶ 81] ὑγοῦθ αὐὐοτϑα ῸΣ 1(8 βακθι Ἡθποθ {88 {{16 18 αὐἱΐθ 
ΔΡΡγορτϊαΐθ ἰο {π6 δηξίγθ οο]βοίΐομ. ΝῸΓ 18 {16 ἀιραπιαπύ νγθακοηρᾶ 
ΒΥ ἀποῖμοῦ Βγροῦμοϑϑῖβ σι μῖοι Οοβοπῖαβ, ΗτίΖιρ;, ἃπα οἴμοτβ δαορύ, ν]ἱΖ. 
ἔδαῦ 16 1Π||6 τϑίθυβ ἴο δὴ οὐἱρῖπαὶ οοϊδοίίΐίοη οὗἨ 15818}}}5 ῬΡγορῇβοὶϑβ, 
οἰζμου {π6 ἢτβὺ ὕνγοῖνθ Ομ ρύθυΒ ΟΥ̓ ΤΊΟΥΘ. ΤῊΪΒ 15. ἃ ΤΏ6Γ6 ἈΥΡΟΪΠ6ΒΙ8, π - 
ῬΙΌΌΔΌΙΟ ἴῃ 1|56 1}, ἀπ ἀπραια ]]6]6α ἴῃ 1μ6 Π61α οὗ ργορμϑίϊο ᾿τογαΐαχο. 

δ. ΤΊ 6 86 οὗἨ {μ686 φγορίιθοῖθβ ΟΥ̓ οἴβουβ ββονβ ὑμι6 1} δχιβίθῃοθ 
δηξοιῖου ἰο ἐπ6 6χῖ]8; ἀμ ΘΟμΒΘαΠΘΠΕΥ 1645 ἰο {86 ᾿ΠἔογΘη66 {μπ8ῦ ἰΠ6 Ὺ 

ὑγοῖο τ ύθη ΟΥ̓ [βαΐδῃ. «}6γηα ἢ τηδίςοβ Θοηβι ἀγα ]8 1886 οἵ θη. 
ΤῊῺὰΒ ἴῃ [86 ὑθπίμ ομαρίον οὗ “δ γθιλῖδΒ, τ μοῦα {Π6 ἱπιρούθησθ οἵὨ [ἢ6 
Βθαύμθη ροᾶβ 18 ἀββουθοᾶ, [16 Ἰδμραδρθ 15 ΘορΙ θα ἔτοτα 1βαῖδμ., ΤῊ 
ΤΌΠΟ νἱπρ' ραδθαρδβ 8150 ΒΠΟΥ ἱτηἸ ἈΠΟ Ὶ : «Γ6 1. ΣΙΝ], 18, 22. 26., ὁοπι- 
ρα δᾶ τιν 158. χ]ν!.. 1---ϑὶ : 6γ, χη, 14., Θομραγθα αι 158. 1ν]. 9.:; 
«[6Γ. χὶ!, 11., οοιηραϊθᾷ τι [58. 1ν1]. 1.; ἐἶθτ. ν, 26. ὅτο., Θοιηραγδα τι 
188. 1ἰχ. 1, 2.; “61. χι1. 16., Θομαραιθά 1} .88. Π1Χ. 9 ---11.; 6 6Υ, χῖν. 7., 

οομραγϑᾶ τι 188. Πχ712. ; «1681. 1. 11., Θοπίαϊη]ηρ᾽ ὃ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἀραϊπβῦ 
ΒΔΌΎ]ΟΠ, ρῬγθϑθηῦ ΤΩΔΠΥ͂ Θυϊάθηοθβ οὐἠἨ ἁ ἱτηϊαίοη, ΜὙΏ1ΟὮΝ {{ὯΠ ΠδΒ 
φιοβοηϊθᾷ ἰο {π6 6068 ἴῃ Ῥᾷ18116] οο]αππβ' : απ ΚΘροΥ μᾶΒ ἀτάνγῃ οὐ 
{π6 ὙΒΟΪ6 ἀὐρυτηδηῦ 1 ἃ ταϊπαθη 6858 ἃ Πα 5111] ΒΒ] οΙθηὐ 0 ΘΟ ΊΠΟΘ 
ΔῈ ἱπηραγίϊαὶ ἱπαύῖγου. 2 Τὴ {πὸ ταδηποῦ, ΕΖΘ 6] μ88 τη θ ὰδ6 οἵ {86 
Θδαρίοιβ Ὀθἔουθ 8, 88 ΤΩΔῪ θ6 β66ῃ ὈΥ͂ ΘΟ ρδγηρ' ΕἾΖΘΙΚ. ΧΙ, 40, 4]. 
ὑγὰ [58. [νἱ1. 9.; ΕΖαϊκ. χα. 1} [58. νη. 9, ΖΘΡ ΔΗ} ᾿85 8180 
οορίθᾶ, 88 11. 15ὅ., ἔγομλ 158. χἱν]]. 8. : τῖ. 10. ἴτοτῃ [58. ἰχυὶ. 19, 20. 

ἙΣνιάθπορ οὗὨ [π6 βαπθ Ῥγοσθάαγθ 15 Τοαπα ἴῃ Ναβατ : 11. 1. ΔΡΡΘδΙβ 
ἴο 6 ταἴκοη ἕτουα 1588. 111. 1. 7. : ι. 7. ἔγοτα 1, 19. 

6. Οπ {86 βαρροβιίίοι οὗἉ [8686 ομαρίθιβ βθίῃηρ' Βρυοιβ, Ὁ 15 ΨΘΥῪ 
ἀμου! ἰο οἷνθ δὴν ταϊοπαὶ δχρίδπδίϊοῃ οἵ {Πι6ῖν Ἰποουρογδίζοῃ ] ἢ 
ἐδ δαϊῃμοπῆο 1βαΐδῃ. ΤῊΪΒ ργυ Ό]Θπὶ 15 501} τλοσθ ᾿αὐτοαΐθ ἰο {Π08568 
ὑῆο ἢπᾶ ὁ [Ἀτὰρ οὗ δαϊμοηίίο δηα ΒρυΓΙΟυΒ ΡΊ6668 ἴῃ {6 ἤγϑύ ὑμιτίγ - 
ηἶηθ ομαρύθιβ ΚΘ 188. 

Τὸ ἰμ686 οχύθυῃδὶ δυρυτηθηΐβ [Ὁ {π6 Δα θη οΙτΥ οὗ [16 ρογίίοι οὗ 
Ἰϑαϊδἢῃ ἀπμάθυ στ υϊθν, ταϑύ Ὀ6 ΒΡ] η6α 1 Γη 8] ΟΠ 68. 

1. γαιΐουβ ᾿ἱποπιδίϊοηβ ροϊπῦ ἰο {Π6 τϑὰ] {1π|6 δῃᾷ ροβιύίοῃ οὗ [86 
Ῥτορμθύ. Ηο Ἰϊἰνϑᾶ Ἰοηρ' θϑέοτβ {18 65}]6, πᾷ α]α ποῦ οομοθαὶ {Π6 ἔδού. 
Ἧ6 αβϑοσίβ ὑπαὺ ἐμ6 Κποσ]θᾶσα οὗ ξαθατα δνθηΐβ, βοῦς ἃ8 {Π6 ἀδβίγπος- 
οι οἵ ΒαΌΥ]ομ δηᾶ ἀο]νογάποα οὗ ἰβγαθὶ, μα Ὀθθη γϑυθαὶθα ὅο ᾿1πὰ 

1 Ἐπηϊοϊίαπρ, νοΐ. 11. Ῥ. 465. 6έ δοᾳῃ. 
5 Ζογοιαῖαθ Γἀ γασιιπὶ ΒδΟΓΟΓΠλ 1ΠΙΟΥΡΓ65, ὅσο. Ὀ. 184. οἱ δεηῳᾳ. ΟὈΙΩΡ. 8180 Οαϑρασὶ ἴῃ 

ἘΔΟΙΌΔΟΝ πᾷ Οποιϊοϊκοἶβ Ζο ἰβομχιν ἴον 1848, 11, Ρ. 48, 6ὲ 86ηᾳ. 
3. 500 [ΚΌοροτΓ, Ὁ. 187. οἔ 8666. 
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Ῥοίοτθ {μοῖρ ΚΖ] Π]ταθηΐ. ὅθ ουθηΐβ ΓΘ Ὑϑργοβοηίθα 85. πδῦ, ποῖ 
δεογε ἀφαγὰ οΓ, πάθῃ 6 μονδ μα οαπβθα τοὺ θΡ6 δηποιηοθα ὈθίουΘ 
ὑΠ6Υ μδᾶ ρἴνϑῃ ΔηΥ͂ οαὐνγατα 1Π0]ΟΑ ]0Π85 οὗὨ {Π 61 Δρρδαγδηςβ. (Χ]11. 9,; 
Χ]Ι, 21---27., χη, 9---18.,, χὶν. 21., χῖνι, 10., χ νι]. 8. ὅ.) Τῆρδδ 
ἀοοϊαταίίοπα ἰἄτον {μ6 ἀαία οὗ οσοτηροβιίοα μδοῖὶς ἰο 8 ροιϊοα Ὀθίοσγθ 
Ογτὰβ ρρϑαγθᾶ, δυθὴ 1 {Π6 0 6 ταεβίγοίθα ὑο Εἴτα δίομθ 88 {Π6 ἀ6- 
Ἰγοσοσ οὐ [βγᾶ6]. Βαῦ {μ6ὺ ἃγ6 οἵ ἃ τηοτϑ ρϑμογαὶ δβϑρβθοῖ, τί ουυϊὴρ; 
Ῥοί ἰο {μπ6 ἀοβιγαοίίομ οὗ ΒΑΡΎ ]οπ ἀπ ἐπ ἀδ]γογδηθο οὗ 1βγύδθὶ 1ῃ 
ΘΘΠΟΥΙΘΙ, 

2, Το Ἰοοαϊγ οὔ 86 τυ ῦου ττὰ5 ποὺ ΒΑ υ οι, 85 μ88 θ6 θη δῇῆττηοά, 
Τδ] α ταᾶῖκοβ 1 ἰο Ρ6 Εἰργρί, θϑοαῦβ ὑμ8 που ρατίβ οὗ (8 
ΟΠ άθαῃ θιαρῖσθ ἃΓ6 βροόκθῃ οἵ δ5 {Π6 χσϑιηοίβ οπᾷ οὗ {π6 δαυῦῦῃ (Σ]]. 
25. οοἴηρ. χχίν. 16.)}; οἡ δοοοαπὺ οὗ {π6 1ηὐογοδὺῦ τ μιοῃ. {86 δαΐμοῦ 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο ἰαῖκα ἴῃ Εἰσγρὺ (ΧἸπΠ. 8., χὶν, 14. ὅχο.}; δπᾶ Ὀθοδιβθ οὗ ἰῃ8 
Βρϑοίδὶ τηδπίϊομ οἵ {86 δἱπΐν, 1. 6. ἐῃοβθ ἀνθ] ηρ; ἴῃ ῬοΙαβίαπι; ἀπὰ 
Ὀδθοδιιθθ βυμ6 5. Ηδβῃ ἰβ ταθηὐϊομϑα ἃ8 οἴδυθα ἴῃ βδουϊῆοθ ἰο 140]5. 
(χν. 4. ἃ9.}1} Βυῦ [Π686 Ῥαυθϊου]δ1Β ἃΓ6 πῸ Ῥτοοῦ {παὺ {π6 τε] Υ Ὑγ85 
ἴῃ Πργρί.Σ [Ιἡ {πκ8 τηϑηποι,, ᾿Ὁ 4068 ποῦ [Ο]]ον ἴγοτα ὑμ6 Δα 5598 ο 
9αγαβαίθια δηᾷ {86 οἰζο8 οἵ “πᾳ 86}, ἴῃ Χ]. 2. 9. οοταρ. Χ]1. 27., 11, 16. 
1χ]ϊ. 1. ὅχο. {μα {86 5ρϑδίκου Π1ν86 ἴῃ “6 βαίθιη, ἃ5 Η ἄνθος ΒΡ ΡΟΒΘβ.ὅ 
ΤΟ βἰαΐα οἵ {π6 ρϑορῖα ἀββου θα βῆονβ {μαῦ {86 ῥγορμοῦ θεϊοηρθα ἰο 
πάλῃ ; ἀπά ᾿ἰγοᾶ θοίογ {86 ἀονηία}} οὗὨἨ [86 Κίπράομι οὗ πάδἢ ἀμ 
[86 ἀεβίισαοίοι οὗ Φογαβαίθη. 15 τϑρτγοοίβ οἵ ρυδυδιηρ 51η8, {86 
πρροϊοοῦ οὗ βδουῖῆοθ ο “ 6μόναι (Σ]Π1, 22, ὅτο,), [μ6 ρυϑυδίθῃοθ οὗ ΘυυΥ 
κὶπα οὗἉ :ΔοϊαίτΥ (νι. ὃ. ὅζο6.), ββοϊϊηρ' [86 ἕδυουσ οὗ ἔογϑίριι γα] ο.Β 
(νι. 9. ὅτο.), ΔΡΡΙΥ ἰο [88 ἐἴπιβ οὗ Ιβαῖδι δά ἰο {π6 «6 0)78 ἴπ ῬΑ] ββίιηθ. 
ὙΠ5. 18 οοπβυτηθα Ὀγ {86 οἰτουτϊηβίαποθ ὑπ Εσγρύ, ἘΠΒΙορῖδ, πα 
βοῦα ἅτ Βροίκθῃ οἱ δϑ {π6 Ἰθδάϊηρ παίϊοηβ οὗἨ ὑβεῦ τωρ. (σ 1}, ὃ., 
χῖν. 14.) : 

8, ΤΟ ροπογαὶ ταϑίμοᾶ οὗἩ ἀοβου ρΌοη 18 ἀπαίορουβ ἰο {μεὺ οἵ 1βαῖαΒ 
Βηβ9 1 Τὰ [π6 ΡΥΟΡΏΘΟΥ ἴῃ Ἰβαίδῃ χὶ. 7---9. 15 τορϑαϊθα ἴῃ ὩΘΑΙΥ͂ 
{86 βᾶτηθ οΡ5. ἴῃ ἰχυ. 2ὅ. Τὸ οχρίδίη {Π18 ὈΥ ἐπιϊξαξζίοη, 185 ἃ σταΐα!- 

του δϑβυταρίάοη. Το οἶτοῖθ οὗὨἨ ἱπιᾶρθβ 18. ΒΙτα11 81, 85. ἐΐθ πιείἐϊπρ 9" 
ηιθίαῖς (1. 22., χΙν . 10.),, ἐδ οἱοδησ 9 ἐγ68 (Υἱ. 10.; χ]τν. 18.), πιοἶέ απά' 

μιογηΐπῳ ἀαιση (Υἱϊ. 20., 1ν1}1. 8., ΧΙ, 11.),, δἰξέϊπο ἴπ ἀαγίη685 (ἸΧ. 1.. 

χῖνὶ. ὅ.), ἑακίησ 0} ἐλ6 υοἱΐ (Χκχιι. 8., χίνῃ, 2.), α σγοιση ΤῸΥ οἰξίος 

(χχυῖη. 1., 1χ11. 8.) ἐοηξ ἀπά ἐθηί-ρΐπς (κακαὶ. 20., 11ν. 2.) ἀγιιπβθη ΟΥ̓ 

γεοϊίηρ (κυ. 7. ὅτο,, χῖχ. 26. 1. 17. ς.). Τὰ Ῥοα Ῥατίβ οὗ 188 Ὀοοὶς 

Ὑ6 ΒοΙάομη πᾷ υἱβίομβ τοϊαίθα, οὐ βυτωροιϊοδὶ δοίη 5 φουίοτιηθα, 

Τπουρῆ {π688 δῖ ἐγεαπθηῦ ἴῃ [88 Ἰαΐου ρτορμοίβ. Τὐυσῖοαὶ ρίθοθβ 816 

ἸΠΤΟΙΒΡΟΙΒΘΩ͂, 88 ν. 1. ὅζο,, ΧΙ. 1, ὅτο,, ̓ χὶ. 10., ᾿χῖὰ. 7--οἰχῖν, 11, Τὴ 

11κ6 τη ΉΠΘΙ, Ῥατοποιρδβῖα ἃηα δηἐλ 685. ἀι6 ἐγΘα ΘΟ π8οα (ΣΣΣ. 

16., δηᾷ σῇ. 28., Ιχνἱ. 8, 4.); ᾿τϑααθηΐ τορϑι οι οὗ ἃ ποτὰ τὰ 

16 ῬΆΥ8}6] ΤρθλΌοΥ8 οὗ ἃ νϑῖβα (χὶ. ὅ., χυ. 1. 8., 1χ. 10, ὅτ.) 

ΟὈΪ6οῖβ δύ δοουτηυ]αίθα ἴῃ παιγδίϊοη, ὅζο., 88. 88 Ὀ6ΘῺ Βῃονα ὈΥ͂ 

ἸΚΊοιπου." 

1 Ὅϊ6 Ῥγορμοίθη ἄοβ ΑἸίθῃ Βιαηᾶβοβ, νο]. 11. Ῥῃ. 409, 410. 
5. Οοτρ. Μοῖΐοσ ἰπ ἴπ6 Βιαάϊοα παπᾶ Κυκοη ἴον 1848, Ρ. 876. θέ 8646. 

3. ἘΠ η]οἰτπηρ 11. 2, Ρ.. 186. 
9 16 ἘΠΒ Ποῖ, πὶ. 8. νῦν, Ρ. 279. 9ὲ δέᾳς. 
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4, ΤΏ ἀϊοίϊοη. ἃπᾷ 1ἱπραϊδίϊα οο]ουτίηρ' Βρθαῖς 1 ἴδνοιν οὗ 1βαϊδῃ- 
Δα ΒοσβηῖρΡ. δου] αν 168 οὗ {μ18 Κίμα Ὀοϊοησίηρ' ἰο 1βϑδἢ ἴῃ {πΠ6 Ετϑύ 
Ῥατὺ τθοῦν ἴῃ {μ6 βθοομᾷ, Ὑγϑτα {8686 ἴθ 7 ἴπ ΠΌΠΟΙ, ΟΥ̓ ἸΠΒΙἬΤΗ - 
οδηῦ ἴῃ ἐμοιηβοῖνθθ, [ΠΟῪ παρ Ὀ6 οὐ]]64 ψῖ Ηύζὶρ “΄ (υ1ῆ65,7 ΟΥ̓ 
Θχριδἰμθᾶ 88. “ ἱπηιϊαίοηβ οὗ 1η6 ραπαῖΐπα [5818},7 σι 106 Ὑο(ίο. 
Βυΐ Π6Υ 76 ἴοο ἱπηρογτίδηῦ 8δηα ῥχογαίπθηῦ 0 6 80 δοοοππίθα ἔογ. 
Τμα8, δ᾽.) Ὁ Ἴρ, ἐλ ποῖ οπό 9} Ἰσγαεῖ (Δ. 14. 16. 20.), ὁσσΌγ8Β ἔοαν- 
(δθῃ {1π|68 ἴῃ {π6 Ἰαὐίο ρατί. [Ι͂ἢ {86 Βγβύ ρᾶγύ [88 δρρβ]δύϊοῃ ὁσοαγΒ 
6δΙθνθη ἐἴτηθϑ. Νὺὸ οἶμοῦ ργορμοὺ 88 {Π6 βαπιθ Ἰάϊοτα : δηά 10 ΟΟΟΌΓΒ ΠΟ 
ὙΠΟγ6 6186 δχοαρῦ {πγθ6 {ϊπ|68 ἴῃ {π6 Ῥβαίταβι ΤῊΘ τπ|88 οὗ ἐδ}, ἐο δε 
εαἰϊοα, ἔοΥ ἰο ὅδ, οοουγθ ἰ  δαπ8] ἔγΘαΌΘΠΟΥ ἴῃ Ὀοίμ ρατίβ (Χ]ν}. 1. 
4, δ., χΙ νι . 8. ὅζα., 11ν. ὅ., 1ν]. 7. ὅζο.)., ΑΑποΐμοῦ ΔἸοπι ῬΘΟΌΠΙΔΙ ἰο 
ΘΑ ἢ 18 ο ἼΩΝ, οηαἰΐ δ ξαϊά ἰο, ςαἰϊοά (ἰν. 8.. κῖχ. 18., 1χ], 6... [Χ}1. 4.). 
Πἢ ΠΣ ἼΩΝ ἴῃ ραγθηί θα οἴδιβθβ, [Ὁ τ Π10 ἢ. Ὑϑὲὲ ΠῚ) ΟΥ̓ΒΙΠ1]181 ῬΉΓΤΆΒΘΒ 
816 ἰουπᾶ οἰβθύθδσο. 33, πιϊσ έν, 15. πιβθα οὗ (ἀοα ο]γν ἴῃ (818 ῥγορμοῦ 
(.. 24., χἸῖχ. 26., 1χ. 16.). Τμ6 ροβοαδὶ ἤθστα Ὁ δι ν, οβϑρτίπρ (Χχιϊ. 24.. 
ΣΧ]. δ., χ]ῖν. 3., χΙν 1. 19., [χὶ. 9., Ιχγ. 23.). 37, Καλαῦ, ἔσυρέ (ΧΧΧ. 
7., 1᾿.. 9.). ΤῊ ρορίοαὶ υγοτά ϑ]ὴ, ἐγωσᾷ (Σὶ. 1., Χ]. 24.). ΥγΠ, ἐμγεσλίησ- 
πιαοϊεῖπο (χχνῺϊ. 27., χ]1. 18.). ὈΝΘ 03", βέγεαηι8 Ὁ τοαέεγ', 8 ΟΕΪΥ ἔουπά 
ἴῃ 1βαΐδῃ (χχχ. 2ὅ., χ]ῖν. 4.). γ35}2, ἐλέολοέ 9 ἐβογΉς, 18 Τοσπια ΟὨΪΥ ἴῃ 

υἱὶ. 19. δηᾶ ν. 138. ΤῊ ππῖοπ οὗ {μ6 νγοσβ ἐκ)" Ὁ, λῖσὰ ἀπά ἰϊεα τ 
(.. 18., νἱ. 1... ̓ νῃ. 16.). ΤΠ, τιβοὰ οὗ Ὁπ6 ἀγψίησ τρ οἵ ψδίοσ (σι χ. ὅ., 

ΧΙ, 17... 39 ΠῚ, ἴο ὅ6 α διιγπίπῳ οὐ ἀοδίγμοξίοπ (ν. ὅ.. νἱ. 18., Χ]ῖν. 
1δ.). »»Ὲ), ὄγοοά (οοπίοιηρίύθουβ! Υ) (1. 4.» 1ν11. ὃ... ΨΦ, ὁμοοΐ (κι. 10.,1111, 
2.)}» ταῖῖρ, ᾿ογοίοζογο (χνῖ. 13., χῖν. 8., χ]γ. 21.. Χ]νη1, 8. ὅ. 7.)} 

ΤῊ6 Ὀεβὺ οὐ ϊοβ ΘΟΙΏΔΟΜΪΥ δαπῦ δὖ (μ6 ρῥγαβαπῦ ἀδΥὺ ὑπμαῦ {ἢι686 
οδαρίουβ βϑίομηρ' ἰο ὁΠ6 ἐπ18 8π4 δυΐμου, ξουτοϊηρ᾽ ἃ. αηϊύθα τ ῃ016. ΤῊΘ 
ὙΧΙΟΥ 6 ΒᾶΥΘ Β6ΘῈ 10 Ὧδ ᾿βαῖδῃ Ὠἰτηβοὶῦ; ἴον {86 στουηᾶβ δἀἀπορα 
᾿ραληδῦ ἷβ δα Πουβῃΐρ 816 ᾿πϑαηοιοπῦ ὑο 5μακο 10, Ὀϑίηρ' θα παρά [0Υ 
[86 ταοβὲ ρᾶιῦ οἱ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ ψίΘ 78 οὕ {μ6 παίι8 οἵὁἨ ῬΓΟΡΗΘΟΥ͂ 1056} 

Τη τοϊαϊτίοι ἰο ἐμ ἀϊβίσι αθοη οὗ {π6 ψἹμΟΪ6. ρῖθοθ ἱπίο βθούϊοῃϑ, {Π6 
Ῥοβϑὺ ἀϊνί βίοι 15 ἐμαῦ οὗἩ ΒΔοἸκουῦῦ, ὙΠῸ τηϑῖκοβ ἔμγθο, ϑδοῖ σοπβιβιίηρ' οὗ 
Ὠἶπθ ΟμΑρίοσβ, πα τρδυϊκθα ΟΥ̓ ἃ δβι παῖ] οἷοβθ 1π {86 ἢγβὺ ὕνγο, ΥἹΖ. 

χΙνὶ, 99... 1γ}. 21. Τὰ {Π15 τ ΘΓ ΤΒΘΥΘ Ἀ1156 Χ].---- ] ν111,, Χ}1Χ.----] ν1}., 

1ν111.---Ἰχνὶ. Αοοοχαϊηρσ ἰο Ηδνδγπιοὶςὅ, {86 Πγρύ ἀοβούῖθοα 86 το ]δίϊοι 

ΟἹ [5υδϑὶ ἰο μϑαϊμοπίβιῃ ; ὑπμπ6 βϑθοοῃᾷ, [5.86] δ5 ὑπ6 οδῃίγβ οἵ βα γίϊοῃ. 

ἰο {π6 που: {86 {πϊγᾷ, [86 οοταροἴίοῃ οὗὨἨ {16 {μθοουδου ἴῃ ρίογγ. 
ΤΠΟΥΘ 15 βοῖιθ ἐγα τι ἴῃ ἐπ6 βϑοίζομβ {μτ|5 ταδᾶθ, δῃα ἴῃ [86 βαθ]θοῦ οὗ 

δᾷοἢ 88 δῃποιπηοθᾶ: μαυΐ [86 σαμοταὶ ἰορίο οἵἩ {μ6 Πγβὺ ὑνγο 15 βι δβίδῃ- 
ἰα}}ν [π6 βᾶπιθ, τμαῦ 18 βιαϊθα ἴῃ ὁπ Ὀθίπσ' τορθαΐθα ἴῃ [μ6 οἴθου, 
Ἡδποθ ᾿γ6 οαμποῦ ἄστοα ΜΠ {μ6 νον οὗ ᾿ὐοίβομι, 80 ἢδΔ5 Θῃαθα- 

νουχοά ἰο ροϊπῦ οαὐ “ἃ ΨΟΙῪ ὈΘαα ἃ] ἀπά οαγοία] αἰβροβιίίοῃ οἵ {86 

ὙΠ016 ρΐδαθ,᾽" ταϊκίηρ ἔογ 1π6 Ὀαβὶ5. οὐὗἩ Β15. Θββδύ {μ6 αἰνίβίοη ρτοροβθα 

ΡΥ Βὐὔοκοτ, Αοοοχάϊηρ ἰο {μ15 οὐἶο, τὸ Δπποιποθιηθηίβ ΟΕ πνμδΐ 
(6 ργορμϑὲ ἱπέθπαβ ἴο ρχοοϊδίτα βίαπα ἂὖ {16 δοπημηθποθπλθηῦ οὐ 186 

οὐδοὶβ (ομαρίθυβ χ]. μὰ χἹ!.). ὙΠθη ομαρίογβ ΧΠ.--- σα] ν᾽}, ἕοστα {86 
βτβῦ πὰ Ἰθδαίηρ' ἀἰνβίοη οὗ ὑμ6 ῬΟ]6 ρτόρβθου, τ Βῖο μ6 Βα Ἁγ 1468 

1 ὥρα. ΚΙοίπον 5 16 ἘσΒΗΠοῖς, 8. 7. Ρ. 390. 6ἕ δρηᾳ., τὰ Ἡδνθγηὶοκ, 11. 2. Ρ. 192. ἐἐ δέᾳῇ. 

3 ἨδΡγβίβομο Ῥχορμοίοη τπορθογβοίχυ απ εὐ]αογυ 1. 1881, 
8 ΤΠ Ή]οΙ0, 11, 2. Ρ. 153. εἴ 564η. 



ΟὍη ἐδ Βοοῖΐ 9} ἰδ ΤῬΡγορ]ιοεέ 1Ξαϊαΐι. 868 

τηΐο {πγτ66 ρατίθ. Βαΐ Μὰ τιμδύ τοῖϑυ ἐοὸ {μ6 οββαῦ 186} [0ν {8π6 Ρ]δπ 
δ Ῥγορτθ88 ἐγαοϑᾶ ἰμτουρμοαῦ, ΤῊΘ ἸΏρΘΠ1ΟυΒ Βομοἶδν μα8 ἀἰβοογογθά 
δα ἀονοϊοροα πιῖμαὺ {86 συῖύον Ἀἰμηβο] ἀἰά ποὺ {πη οἵ, ὈΥ ρυθπρ 
Ηἷβ σα ἰάθαβ ἰΐο {86 ρίθοθ": ΑἸθχϑηᾶθυ 05 τοτλαυῖζβ, ὑπαῦ {6 
ἀἰνίβιοι τδᾶθ ΡΥ Βἰοκουῦ 15. ταίμον ροοίϊοαϊ ὑπαὶ ογτέϊσαΐ ; (ῃ 6 “ΤμΟ]Θ 

Ῥοΐπρ' ἃ ἀθβϑυ νυ Ἰμουρὴ Θοπί θα οοτηροβίθοπ. 
ἘῸν οὐγίουβ τϑᾶβοηδ ὑμ 56 ὈΓΟΡΏΘΟΙ͂ΘΒ οὗ ᾿ϑαϊαΐι ἅτ τηοϑὺ Ἰτηροτίδηῦ 

δηᾶ ἱπίογοϑίίηρ' ἐο ΟΠ τ βάθη που, ὙΤΒ1Οἢ. βρθαὶς οὐ {πὸ δεγυαπέ 9}, Οοά. 

Τῇ ἐλεγ ᾿ᾶνθ ΒΗΥ͂ ΤΟΐΈγΘη66 [0 [Π6 Ῥ6ῖβοι οὗ ἴπ ϑανίοιιτ, 88. 1Π6 τηᾶ- 

ἸΟΥΥ οὗ οχροβιύουβ μὰν δἰ γαυβ Ὀθ]ονϑᾶ, ὑΠ6Ὺ ἃτ6 ἰηγοϑίθα στ ἢ 

Ῥοουαν ἰπίοτοδί. ΤΒ6 Ῥαββᾶρθβ ὙΒΙΘΩ γοἰαίθ ἴὸ 1815. βεγυαπέ ἃγΘ 

ΧΙ. 1---9., χ]Σ. 1---9., 1, 4--11., 11,16... 1..18---]1, 12., ὕ[χῖ, ὙΤῈΘ 
βία οιχθηίβ μοῦ τηϑαθ τϑϑρθούϊηρ' Εἷπὶ ἀγα Ὀυιοῆν [8686 :--- Γ Θμονδἢ 

μαᾶ ο4]164 ἴα τοῖα (86 σοι, μ8α ργοίθοίθα δα οοπβιιαίοα τα 

ἨΠ:5 ἀρϑηΐ, οἷοί ίηρ μῖ5 πογᾷ ψῖτ Ῥόνγου. (σἰἶχ. 1, 2.) Ηρ μιοᾶ ρμαυΐ 

Ἠ5 βρίτῖδ ἀροπ Εἶπα, ἀπᾶ βϑπὺ Βἷπι ἔουτἢ ἃ5. ἃ βουγοθ οὗ Πρμΐ δπά 
Πα ἢ ἰο {μ6 βυτγοππάίηρ' παίΐομβ. (Χ 1]. 1.) Ἠδ νὰβ ίο Ὀ6 τι]4 δῃηᾷ 

πηοβίοπίαίίουβ. ἃ τηραϊαίου δϑύνγθοι « Θμοναὰ απ ὑμ6 παίϊοπβ, ο ορθα 

ὈΙΙπᾶ ογθ5 πᾶ σϑίθαββ ἔγοτη βρίσισαὶ Ὀομάαρθ, ἅμα ἴο Ἰηἰγοάποθ ἃ ΠΘῪ 
ἀἰδβροπϑαύΐοη. (χ]1}. 1---7., ἢν. 16.) Ηδ νγᾶβ ἀοβριβθα ἀπά τοὐθούθα οἵ 

1η6 0, αἰβῆρατοα τι βυβουίπρβ πᾶ Ῥαϊμθα 1ῃ ΒΟΥ Β, γοῦ Ὁποοην- 

ῬΙαἰπΐηρ πη ραϊοηῦ δρᾷ Ἰπ]υγ168.; Βα δε! ηρ' ραΐῃ ἀηα ἀθαίῃ, ποῦ ἴον 

ΒΥ 5105 οὗ δἷβ σα, δὰ ὁπ. ὈΘμαΠ οὗἩ οἴμουβ. (111, 1---8.) ὍΘ ἔγοῦῦ 

οὗ ΐϑ βυουϊπρβ ψ{11 οοττθοῦ 81] ουτοσβ, πα Π6 588}} γθοϑῖνθ ἃ ρ]οσιουβ 

τουγαγᾷ (1111. 10---12.}, θοίηρ' δχα! θᾶ ἴῃ ρτορογίζομ ἰο [15 ργθυιοῦβ πὰ- 
ταϊαἰίοη. (111. 18---156.) Ὑῆα ομϊθε οριπίομβ τοβρθοίϊηρ 1π18. βόγυαηξ 

07 αοα ατα ἴμ6 [ὉΠ]Ποσπίηρ, ἰαἰκίηρ 111. 18-- -Πὴ, 12, 88 [86 ὈΔΒ1Β :--- 

1. Ῥοβθμα ον, ΗΠ Ζῖρ,, ἀπ Κ οοϑίθυ βαρροβθ {88 «6 υ]Β ῬΘΟΡΪΘ 1ῃ 
ἜΧῖ]6 ἰο Ρ6 τηθαμῦ ἴῃ {μοῖρ τοϊδίοι ἰο (88. Βόαίμθα. Τὰ δορίπαριη 
γουβίοι ΔρΡΤΘΘΒ Ὑγἢ ἔθη ἴῃ τορι το Ομαρίοι Χ]]1. ; δηα ἴῃ σϑ]δίϊοη ἴο 

Θδαρίου 11., ΑΌθποβσα, ΦΆγΌμι, ἹΚἸΔΟΒῚ, ΑὈΔΥθοποῖ, ὅθ ἘλΟΠΠΟΤΏ. 

Αοοοτάϊηρ ἐο {π|8 νίθνγ {88 μϑαῦμδη ἀγο βιρροβοᾶ ἴο Ὀ6 ᾿Ἰπἰτοαπορα 

βρϑακίηρ ἴῃ 11]. 1---10, Ιβγᾶθ] μδά βυβδγϑα ἴῃ ρίδοθ οἵὗὁἨ {π6 μθαΐμθῃ 

ψ}0 μεά τα]ϑοίβᾶ [μ6 βανίουυ. ΤῊϊβ ᾿πϊουρτγθίαδιοη 18 ἀθβυξαῦθ οὗ 8}} 

ουϊάθηοθ ΤΠΗ6 Βϑαίβοθη 8.6 πϑύοῦ ἰη γοααορα οἰβο ΠΘΓ6 ἃ5 Βρθαὶπηρ, 
Ββίάθβθ, {86 βογυαπέ 0} “Ψοϊουαῖ, ῖ6. ἀἰδυϊπραϊθηθα ἔτοτα. ὑπ6 ΨΘ 5 

ῬΘΟρΪΘ ἴῃ σχῖῖχ. 6., ἀπᾷ {8π6 ἰπ ογργϑίμξϊομπ 15 δἰ τον ἀπβα1 84. 0]6 [0 ΤΑΔΠΥ͂ 

Ῥαββαρβϑ, ΟὐὁἨ ὁδῃ ΟὨΪΥ Ὀ6 δἀαρίοα ἰο μθτὰ ΟΥ̓ δὴ ΔΥριγατΎ ἃμα οΧχ- 
ἰταναραμῦ ΘΧΘΡΘΒΙΒ, 

2, Οἴδοῖβ, δα Ῥαυΐαβ, ΤἈθηΐϊαβ, Μίδυτου, οι Ο611π, ᾿αἰογρτγοῦ ἢ 

Ρΐουβ ροτίΐοῃ οὗἩ [86 ρθορὶ8βΊ ΤῊϊΒ 15 βα βίδη θα! ν ἀμ 6. βᾶπι8 ἃ 8 Ηϑοη- 

ἀον οὐϊκΒ νἱον --- [88 γοῦηρ' στονίι οἵ {μ6 παίϊοπ οὐ γουπρ' ΒγΆ 6] Ἰὴ 

ορροβίίοη ἴο ἐμ οΪα ᾿ποουγυ!ρ!}]6 15γτ861. ἀραϊπβὺ Ὀούμ {Π6868 10 τᾶ 

μ6 πτροᾷ, 188 ΤΠ6Υ ἀο ποῦ Ξαθιβέυ [86 οοπά! Π0}8 οὗ βοταθ ῬΙδο 88 ΒΟΥ 

ἐπ φογυαπέ 9} σζοἠουαῖ, βδθτβ ἴο Ὧ6. οἰ [Π6} ἃ ἸΟΓΘ ΘΟΠΙΡΓΘΏΘΗΒΙΥΘ ΟΥ̓ 8 

τλοτα ἀβῆμϊδ οδ͵εοῦ ; δηᾷ {μα [Π6Ὺ ἀγα ορροββᾶ ἴο {π6 Ρἰδιῃ ταθϑηηρ; 
οἵ οἴμουθ, ΤῊ οογυαπέ 9} ΘΟ α 18 Βροίκθῃ οὗ 88 ἃ ρϑύβοῃ ἴῃ 11, 10.:; ἃ8 

λ ὥρᾳ Βδιαάαίρη πη Υ ΚΟ ἔου 1854, ἢ. 261. 6έ δεαῇ. 



864 Ἰηϊγοσμοίίοη, ἐο ἐδ ΟἹά Τερίαηιθηΐ. 

ἄγΐπρ' ἀπά Ἰἱνίηρ ἀραῖπ ἴδον ἀθδί (1111. 10---12.); ἀπᾶ 5 αἰοπίῃρ' [ῸΓ 
{6 5108 Οὗ {π6 ΤΟΙ πδῇοῃ. 

8. Οοβοηίΐυβ, Ἠο ὟἾ εἰΐο, ὙΥΊλοσ, βομθηοῖ, δα οὐ 5 ΒΌΡροβα {παΐ 
(86 Ῥῆγαβα ἀδποίθβ ἐΐθ ρτγορ]ιοίϊς ογάογ. Βαῦ [86 Ῥγορμθίβ γ618 πού 
βοηῦ ἰο [86 Οδμξῖ]68, 88 18 βίαἰβά οὗ [86 βοσνδηΐ οἵ Φϑμονδῇ. (Σ 1}. 6.) 
Τί νγὰβ πὸ ραιύ οἵἉ {πεῖν ταϊββίοῃ ἰο θη! ρμίθπ δηα βάν {Π6 πϑίϊοηβ 
σΘηΘΥΆ]γ. ΤῈ νον οὗ ΤὉῦμαθτοῖῦ 1 Ἰὰ Ῥαχὺ {Π6 βᾶτηβ 85 {πΠ15; Ὀαΐ Π6 

Ἰποϊαδοβ ἐπ6 οοποδρίζοπ οὗ Μοββίδμ, {π6 1ᾶθα] οἱ 411 [88 Ῥτορθίβ. 
4. Ἡοϊηξηπβ υἱοῦ 185 ἃ τηοῦ!πολίίου οὗ ἐπ ὕὑνγο ρυθοθαϊηρ' ΟΠ 68, 

δ δχροββᾶ ἴο {Ππ6 βατὴ8 οἰ )θοίϊο 8, γἱΖ. 1578.6] βιβθυϊηρ' ἴῃ {Ππ61τ ῥγο- 
Ῥμϑῆο νοοαύθα οα Ὀ6 881} οἵ (π6 μϑαίμθῃ σου]Ἱα. 

ὅ. ϑοβυμίαπη βαρροβοβ {παΐ {π6 βογυαπέ 97 Οοα Ἰλοϊυᾶάο5 θοί {Π6 
φίουβ [βγ88]1685 δηα ργορβοίβ, δη4 ΟἸσῖδὺ {π6 Μϑββίδῃ, ἐμ8 υπιίηρ; 
ἔνο ἱπίογργοία ουβι Ηθ {π|πΚ8 {παῦ {π6 Ῥτορμϑύ μά ἀἸβοῦ! Υ 1ῃ 
ἢ τηϊπα Ἦϊ8 οὐσῃι ἐἰταθ8 δηᾷ 18 το αὐϊοηβ, δηα ὑμθυθίοσθ ΒρΘα ΚΒ οἵ {86 
βαίδ οἵ [η6 ρίουβ [γα θ 1065 ἀηἃ Ῥγορμϑίβ; 8116 δὖ {π8 βαχαθ [τὴ ἃ 

ἀοῆπῖίθ ρϑύβοῃ ἀτοβθ βοίογο 18 σἱθνῦ, ΜΏῸ νγᾶθ ἴο 6 [Π6 γϑβίοσου οἵ 

1μ6 ἐπδοογαῖίο ἰκἰηράοια ; ἀπᾷ ταῦ μ6 ργορἈββίθα οὗἨ ᾿ΐπὶ ΔρρΙ168, 
{πτουρῈ ἐπ ἱπῆποποο οὗ {μ6 ἀϊνίπθ βρὶτιύ, ὑο 186 ρϑύβοῃ οὔ Ὁ σὶβί," 
ΤῊ νἷϑυν 15 ποῦ ἔγ ἔγοτα {86 ὑγαίῃ ; θα τὖῦ 15 ἃ ἀοιὑ{Ὁ] Θχροβιῦιοῃ 

ΜΒΙΟΒ βοραγαΐθϑ {μ6 14688. οὗ {86 φγορμοῦ Εἰπαβθ!  ἔγοτη ἰμοβα οὗ {π6 
Θρισῖῦ ΕΥ̓͂ ΒοΙΩ ἢ6 ὅΧ188 1πβρῖτϑα. 

8. ΤΙ ἔσβοι οομβίουβ [μ6 ὁογυαπέ 906: αοα 85 ἃ τάϑυθ 1464], ἰο οὶ 

Ἐπ6 Ῥγορμοὺ μ88 σίνϑη ἰῃ6 Πἰνίηρ Ροτγίσαι οὗ ἃ ῥϑύβοῃ ; ὃ Θο]]θούϊνο 

βοᾶν Ὀαοπρίηρ' το {86 Βἰδύοτίοαι! ργοβοπῦ οὗ [86 Ῥγορμβύ, βπα ἴο μοὶ 
6 ἤίμηβο " θ6ΙοηρΈ,--- 6 Ἰμυ]81016 οματο ἢ οὗὨ {Π6 ἀἸΒρθιβθά, οομπβιβίληρ; 

οὔ Το μον ΓΕ || Ὁ οΥ ΒΒ ΡΡΘΙΒ,--- σ181016 ᾿Ἰηἀθρα 1ὴ 105 ΤηρΙὈ 675, Ὀαΐ 

Ἰην θ 101. ἴῃ 80 ἔν ἂβ 10 1ἰβ ἀθδυιθαίθ οὗ {πΠ6 δχίθυμαι ἁμὶν Οὗ 8 δββοοὶ- 

δίϊοη, ἃ Πα ῬΟΒΒΘΒ565 ΟὨΪΥ {Π|6 ἸΠΌΘΥΘΔΙ ὉἈΠΙΥ οἵὗἨ 11|κ8- τα] ἀθ 688. 
Ὑ μαΐονϑι ταῦ Ὀ6 βαϊᾷ οὗὨ {86 φἱθίγ, βάθ!γ. ἀπα 56] “βδουιῆοθ οὗ ἃ 

Ῥογϊίοη οὗὨ {88 1βγββ]1068 ἀπτίηρ 6Χ116, {Π61} Βα θὴρ ἃπα Θπάσγαποθ 

ὀαηποί 6 οομβί Φογϑᾶ ἃ νἱοδυϊουβ δπα δχρίδίουυ ΒϑοῦΊῆ06 ἔῸΡ {16 51π85 οὗ 

186 Π8.10Η. 
7. Τὸ ἰβ αἰπιοδα ὉΠ ΘΟ ΘΒαΤ 0 τηϑηζίοι Βα  ΟΡΙ ΔΙΟΠΒ. 88, {παὺ Κιηρ 

ΤΙΖΖίαῃ 15 τηϑϑηΐ; οὐ Ηθζοκῖαῃ ; ΟΥ Φ}05188; ΟΥ̓ Ιβαῖδῃ ]τη561; ΟΥ 

Φοιοπιίαι; οὐ γγαθ. [ἢ ἐπ {Π166 Βθοοη8 Χ]1Π. 1--οῦ,, ΧΙ ΣΧ, 1---9,, 
111. 18---Ἰν 12., (86 βουναηὺ οἵ Φϑμονδῇῃ 15 ποὺ 1τηὐογργθίθα ἰΠκὸ ὈῪ 

{πὸ βᾶῦθ οοπισηθηζαΐου ἢ 80 {δμαῦ ὁμ6 ΟΥ̓Ο τᾶν Ὀ6 βοτηθίζηλοβ αὐοίοα 
οἱ 641} οὗ ἀϊἔδγοηῦ ΟΡΙΠΙΟΠΒ. 

ἘΣΨΘΥΥ ὁη6 Μ1] ροτοαῖνθ δὖ ἃ ρίαποθ ἐμαῦ πομα οὗὨ ἐπ 1πά]ν140.8]8 

ταθη ϊοπθα οδῃ μα {86 βυθ]θοῦ οὗὨ ὑμ86 ῬγΌρ Θο165 γοβρθούπρ' [88 δογυαπέ 
9} Ψοἠουαλι. 

8. ΤΊ Μεββίδηϊς Ὑἱθν ἀρροδῦβ ἴο 15 [86 ΟὨΪΥ ἐθῆ8 016 ὁπ6. ΤΒ6 

εν 8ὸ υαπᾶειϑίοοα {88 ἰαηρστπαρο οὗ {86 Ῥγορβοὺ {1} {πὶ} ορροβιίλομ 

ἰο Ομ υϊβδηβ ἱπαποϑαᾶ ἐβοῖα το τοποῦποθ {πᾶῦ Θχρίηδίϊοη. αἀοοοτά- 

ἸΩΡῚΥ ἴθ 15 ἐουπᾶ ἴῃ {μ6 Ομ] 466. ρϑγαρἤγαβθ οα Χ]1.. 1., 11.. 18, Βαΐ 

1 γγοϊδβαραηρ απ ἘΓΡΆΠ]απρ; 'πὰ δἸίθη ἀπὰ ἵπὶ ποῦθη Τεβεδιηθηίθ, νΟΪ. 1. Ῥ. 275. ͵ 

2 Τηϊτοἀπιοιίοη ἴο ἴπμ6 ΒΟΟΚΒ οὗ [86 ΟΙΪά δηᾶ Νοὺν Ταοβίδτλθηΐβ, ΡΡ. 184, 185ὅ., ΕἸ Π5ἢ 

ΨΟΓΒΙΟΙ. 
8. Τῇ ἘΌΔΟΙΌΔΟΝ δπα Οὐρτίοῖκοβ ΖΟΙ Βο τ ἴον 1850, Ρ. 834. 



Οπ ἐδ οοῖ 0} ἐϊι6 Ῥγορ]ιος ]ξαϊαῖι. 86 

ΑΘποϑτα, Φγοῖὶ, νι Κἰπλομὶ, ΑἸΡΑΡθθη6], 541. Βθα Μό]ῸΚ (νοι 
1η6 ϑορύπεαρτηξ, Χ]]]. 1----9.}) ΔΡΡΙΙ6α σμαρίθυ 1111. ἕο ἴβγὰρὶ ἴπ ΘΧΊ]6. 
ΟἸτιβύδη ᾿ηουρυθίουβ αἰ νγαυϑ τοίου θα {Π6 ῬΥΟΡΏΘΟΙΘΒ. ἴῃ απθϑίίοη [ὸ 
ΟἸὨγιβύ, {111 [Π6 Εἰσῃμον οὐἸ ]οῖδια, ροσνδαθα ὈΥ βοθρέιοίβηη, ὑπυηθα ατταν 
ΤΩΘΏΥ ἔγοτα ὑμ6 Μίθββϑίδηϊο δχρ᾽δηδίΐοη ΤῊ18 γ᾽ 185 ριόνθα ἴο ἢ6 
οοτγθοῦ ΌΥ͂ ΤΑΥ͂ αποίδ!0}8 ἴῃ (86 Νοὺν δβίδιηθηΐ, (ὐοτηρ, Χ]1. 1. 
ὅχεα., στ Μαί. χιὶ. 18. ὅζο.; χίῖχ. 6. τι Αοίβ χα. 47. ; χίῖχ. 8. 
πιὰ 2 ΟὐοΥ. νἱ. 2. : 11. 1δὅ. ἢ οι, χν. 21. ; 11. 1. ΜΙ «οη ΧΣΊΙ. 
38. δι Βομ. χ. 16. : 111. 4. σι Μία. νἱ. 17.; 11]. ὅ, 6. νὰ 
1 Ῥοίον 1, 24. ἄο. ; 11. 7, 8. ἢ Αοὐἷϑ νὴ]. 82. ὅζο, ; [π|. 9. ψ ἢ 
1 Ῥοίοσχ 1. 22.; 1π|. 12. στ Τα χχὶι 87. Τῆρθτθ 15 πὸ ἀουδέ 
τμδῦ οὐν Τιοτά πα Β18 Ὡροβίῖθβ Ὀθ]ιθνοά ἴῃ {86 ΜίΘββίδῃϊο βθη86 οὔ {Π68 
ΔΡροι δου. Βαυῦ 16 186 πἀϑᾶρο οἵ δογυαπέ 0} «ϑἠουαΐ, Ὀ6. ὀΔΥΘ ΠΥ οὉ- 
Βουυβα, 10 ψ1] ἀρρθαῦ {μαῦ {86 Ῥϑίβοῃ οἵ (υιϑὺ 15. ποὺ δαοζιβίυεῖν 
τηθδηΐ. Τἢδῦ 6 ὦ8 ᾿Ἰηθηαθα 15 ὉΠΑΤΙΘΘΙΙΟΠΔ8Ό16 ; 6186 βοὴθ ρ]Δ 0608 δγ6 
Ῥούμ οὔϑοῦγα δηᾷ 1 ΧΡ ΘΔ Ρ16, Θβρθοῖα! ]ν [Πο586 γἤθγο {86 βοσνδπί οὗ 
(οἂ 15 βοὺ ἔουίῃ 5 ἃ Τθδοῆοῦ οὗ [ῃ6 (θη Ό}165, ἃ ΒρΡιτ 8] 1) 6]  ΟΥΟΥ, 
Δ ἃ. γα ]Ο5 ΘΘΟΥΙΗ͂ΘΘ ΤῸ [86 51η8 οἵὁἨ {Π6 ρθορ]β (σ]]. 1. 7., 11] 
4---θ6.Ν., ΤΆ .686 δηᾷ βἰτηαν βίδιθμαθηΐβ ὀδηποῦ Ὀ6 ῬΤΌΡΟΥΪΥ Πατταοηϊβϑα 
ὙΠῸ ΔΩΥ ὑπ- Μοββίδηιο νον. Αὐ {86 βᾶμπιθ ὥτηθ, [ῃ6 Ῥῇγαβθα δογναηξ 
97 “εομυαΐ, 16. ϑοα οοἰζοοξίυοῖν. ΤῊὰΒ τ᾿ τϑϑα ἴῃ χἰῖχ. 8,, “9 Ηδ βαϊά 
ἴο τηρ, Του ἃ1Ὁ ΤΩΥ βογνδηῦ; [βγδ6], ἴθ οὶ 1 ψ1}} 6. οἹ]Ἱουιῆθα.; 
Ήδγο {86 βεγυαηΐ 9}, Οοα απὰ 715 γαεῖ ἀγα ἴθ ΔρΡΡοΒι ΟΩ ; {Π6 09Π6 6Χ- 
ῬΙαϊηῖηρ' {86 οἶμοσ. [Ι͂}ἢ {πκ τρϑῆπθῦ, Χ]Π|. 10,, ““Ὑ6 ἃγ6 ΤΥ νγιὺ- 
ἬΘ658565, Βα Ὶ ἢ {Π6 Τωογα, ἀπα (γ6 ἅΓ6) ἸῺν βογνδαπύ ἡ βοῖὰ 1 πανα οἤοβθη." 
ἬΥο 1ἰθ ὦ σου θιπδίίοπ οἵ ρ]αγαὶ δηᾶ βίηραϊασ. Αραϊη, Χ]]. 19., 
“ὙΠῸ 15 ὈΠπᾶ, Ὀαΐ τὴν βουναηῦ ἢ οὐὁἨ ἀθαΐ, δ 8 ΤΥ ΤΩ ΘΒΘΘΏΡΟΥ (μοῦ ἢ 
βϑρηΐ," ὅζο., ΒοΥΘ Ιβυαθ] οὐ (86 οβόβθι ρϑορίθ δῦρ τηθαμύ, ποέ ἰδ 
Μδββίδῃη, δ5 Η ϑῃάθγβοῃ ΔΌΒΌγαΪΥ ΒΌΡροβοθ. ΘΙπο6, ὑμοσθίοσθ, [Π6. ἂρ- 
Ρδ]]αύϊοη ὈΘΙΌΓΘ ἃ 8 18 πι8686 1ῃ {0 νγαν 8, ΟΤἢ 1Ὲ ΓΘίθθμοΘ [0 05 }67, 807, 
Ὑ780 15 Π016 οὐμαὺ ἐμβαῃ ΟἸτὶβί, δηα οοϊοοζίυεῖν, οἵ [5γ86]; πϑιῦῃθν (86 
ΟΠ6 ΠΟΙ {86 οἵ6Υ οδπ 6 αὐορίεθα ὁθχοϊμειυοῖψν. Ἐπλάθοθα, {π6 ὁπ86 ἀο68 
ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ δχοϊαᾶθ [μ6 οἴμου. Τὰ Μαοββίδηϊο ᾿πύθυργοίδι οι 18 
οοηβιϑίθηῦ 1} {86 οοἸ δοῦν 886 οὗ ϑβεγυαρηέ 07} “εἠουαΐι, ὈδοααΒ6 {86 
Ἰαϊίου ἀθποίθθ Ολγίβέ απαὶ ἠϊΐβ -οπμγοῖ, τὰ 6 θα δῃα {86 τχθταῦουβ οὗ 
815. βριγίύααὶ Ῥοάγ, {π6 ϑανίουν ἀηᾷ {Π6 ἔσθ 15γ86], ἢν 6. Ὧ1Β Ῥ6Ο018 
νιον θα 1 ΘΟΠΠΘΟΙΟη Ὑγ  Πτη. Νὼο οδ]θοίζοῃ οδῃ 6 οἴθγθα ὕο 115 
γον ἴσοι {π6 ἴδοὺ οὗ [5γ86] ἴῃ 1βϑῖδ πιθϑηϊηρ' ἐδθ «7)ειυΐδβ, ροορίθ σϑη6- 
γαϊίῃ ; ἀρὰ οὗἉ {π6 ἰδττῃ πανηρ' Δπούμου Δρρ]Π]οαίζοη το ἐλ ἴοι “  εέαπιοηξ 
ομιγοῖ, νῖΖ. [86 Βριγῖσαδ! ἴβυαθὶ οἵ [6 ποὺ ἀϊβροπβαίϊοη. [5γ86] 1ἢ 
Ὀοΐι ΡΡΙϊἸοαῦοηΒ ὑγοῦθ ἈΠ1Π|τ6 {86 ὁμόβθη ρϑορίο οὗ Οοᾶ, σι μοτὰ ἢ 6 
8116 δηα βού δρατύ ἴο 15 οσσῃι βουγίοθ. ΤῊ Ιαἰογρτοίαίιομ, ἃ5 416χ- 
ΘΏΘΙ 7 ΒΌΠΥ ΤΟΙΔΆΓΚΒ, “ ἈΡΎΘΟΒ ΘΧΔΟΙΪΥ 1 [16 τηϊβϑίοα οί οὗ {ῃ6 
Βράδθοιλθυ δηα Π18 ΡΘΟρ]6, 5 ἀϑβουῖθθα ἴῃ βου ρίαγθ, δπά δοοοιηίβ [ῸΓ 
8.11} (Π6 ναυϊδύϊοηβ τ ΒΙοἢ ΘΓ Τα88 ὑπ6 Ἰη ογργοίαϊίοη οὗ {π6 ῥᾶβθδσββ 
ἴῃ αἸΘϑίϊοη ΠΡΟ ΔΏΥ͂ ΤΟΥ Θχοϊ αδῖνα ϑχθσϑίϊοαὶ Πυρούμθβιβ. ὁ 1 
Ὧδ6 ΔΒἰκθαῖ, βαὺϑ {86 βϑηθ Ὑυϊοῦ, “ον {86 αἴ γθηῦ Ὡρρ Ἰοδύϊομβ οὗ 
1815 Βοποῦγαθ!θ {18 ἀγα ἰο θ6 ἀἰβιπρτβῃθα, 50 ἃ8 ἴο ἀνοϊα οομβιβίοῃ 

1 ἙΑΥ]ΟΣ πα Τοῦ ῬΥΟΡΠΘοΙο5 οὗ 1βϑῖδι, δύο., Ρ. 626. 

γΟΙ,. 11, 9Κ 
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ΠΟΥ ΟΔΡΥΪΟΙΟΌΒ ᾿ἱποομβιβύθμου, ὑΠ6 ΔΉ ΒΥΤΘΙ 18 85 [Ὁ] ονγΒ: ΥΥ̓ΠΘΓΘ {Π6 ἐθ 8 
16 ἴῃ ὑποῖν πϑίθπτθ Δρρ σα Ὁ]6. οί ἰο ΟἸγῖβὺ ἃ5 ἔπ μϑβᾶ δπᾶ ἴο 18 
Θμυσο ἀ8 {μ6 ὈοΔΥ, ἴπογ6 18 ὯῸ πθρα οὗἉ ἀϊδηρυἠβῃϊηρ αὖ 8}} Ὀδύνγθθῃ 
ἴβθηι. ὙΥΏΒοΙΟ βἰηα] πηρογίδοϊίοῃ 18 ᾿ρ]16 ἴῃ τυ μαὺ 18 5814, 10 πχϑῦ 

οἵ οουτβα θ6 δρρ!ϊϑᾶ ἰο {π6 ῬΟΔΥ οαἱγ. Υ̓μοσθ ἃ ἔγεθάοπα Πόσα βαοα 

πηρογίβοιίοι 18 παρ 64, τπ6 ἰαπρααρα οαπ Βᾶγα ἃ ἀϊγθοὺ ἀπά ᾿ὐοτα] 

γϑέργθηοθ οὐἱσ ἰοὸ μ8 μοϑᾶ, Ὀαῦ ΤΑ Ὀ6 οΟμβιἀογθα 88 ἀθβουρίινο οὗ 

᾿ΠὯ1μ6 ὈΟΔγΥ, ἴπ 80 ΔΥ 88 18 1Ἰάθα ΟΥ ἀ6βίρῃ 18 οΟΠΟΟΥ 66, ὑμουρῇ ποῦ ἴῃ 

γϑίουθηθθ ἰο 18 δούαϑὶ οοπά!οπ. 1,651}, ΒΘ Π ΔΗΥ͂ Πρ 18 Β616 ἴτὰ- 

ΒΙγίηρ ΠῬοἱῥγ οὐ ἱπῆπίθ ταϑεῖρ, [π6 Δρρ!οδίίοη ἴο [86 ιϑδα ὈΘοομμθΒ ποῦ 
οἷν ργοάοταϊπδηῦ Ὀαὺ Θχοϊαδῖνϑ.ὔ ἢ 

ΤΡ πο νον πον σίνθη Ὀ6 οοττθοῦ, 1 Μ11] ἀρρθαῦ {πᾶ βοσαθ ὑγαία 

1165 ἴῃ γαγίουβ ᾿πἰογργοίαιοηβ ὙΒΙΟΒ μᾶγο θ66ῃ ββισηθα ἴο (Π8 ῬὮΏΓΆΒΘ. 

ΤῊ Μοββϑίδῃ υπὶΐθϑ ἀηᾶ οομαρ θίθϑ ἴῃ 15 ΟὟ ῬΘΥΒΟῚ {π6 οἴἶοθβ οἵ 

Ῥτορβού, ρυἱεβί, ἀπά Κίησρ, ΤΉθβθ ογθϑιδάουϑα ᾿ΐπη ἀπάθι {πὸ ΟἹα 
Γοϑίδιηθπί, ργθραγίπρ [π6 ταϊπά8. οὗ {Π6 Ῥβ]θνίηο εἴθ ΤῸ 016 
φγοαΐον ἔμαπ ἔα ργορἠιοέδ, οὐν οβ6 ἴα {86 8168 βῃοι!α πυγαιῦ: ΠΟΘ 
ἐβαη α ργῖοεί, ἴα ὑμπᾶῦ 6 βμοι]ά οὔθ. Ρ ἰμηβϑὶῖ ΤῸΓ ἃ βδουῆοα: 
Μίφ]ιον" ἐδαη α ἀϊπο, Ἰπαβταυοἢ 85. Κίηρβ βμουα ἰγθηλ]6 αὖ Ἠ18 ρογυ. 
ΤῊΘ ρυορμρίβ, φγιθθίβ, δῃά Κίπρβ οἵ {μ6 ΟἹα Ταβίαπηθαῦ ὑγοῦθ ΟὨ]Υ͂ 
ἴπτθα τοργοβθηξαϊίοπβ οὐ Ομ Ῥϑίβοῃ, ὯΟ Βῃοι]α Ρ6 Πποὴ6 βο ἃ8 
ΠΟΥ Θχοϊ δίνουν, απ ψοὲ αἷΐ ἐοσοίμεγ. τὶ 118 ΤΩΆΠΠΘΥ Ἰῦ 18 ὑγαθ {πᾶῦ 
[μ6 [βγδ6] 1065, 88 ἃ πϑίϊοπ, Οὐ {86 γίουβ ρογάοῃ οὐ {μθιὰ, ἀγ Ἰποϊπαάθα 

ἴῃ {π6 Δρρο!Παίίοι, θὰ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ Θοηποοίίοη ἢ Μοββιδῃ, ἃ8. 18. ὈΟαῪ 
οὐ οδυτοῆ. ΥΝΒΘα [86 μοϑα βυουβ {ποὺ Βα ΒΥ τὰ Ὠϊτῃ ἃ πα [ῸΥ Ὠ18 βαίκθ, 

ΤΒΟΙΡᾺ Ὀγθοιβιοσ, ἐ]Πον θα Ὀγ Κ 611, μ88 ϑηάθανουγοα ἴο ροϊῃύ 

οὖ 8Π ΟΥ̓ΡΆΩΪΟ ὉΠ ἴῃ {μ86 Θηετα ροοῖς ὈΥ ὑγδοῖῃρ' ἃ ὈΓΙΏΟΙΡΙ8 τυ πηϊηρ᾽ 

{πγουρβοαυί ἰξ, ΜΙ ΠΙΟἢ 18 βιιρροβοα ἰο δογγοβροπα ἰο {π6 ρφταάσαὶ! ἄθνο- 
Ἰορπιθπὺ οὗ 1βαῖδῃβ ργορβϑίίο δου νυ, γ78 ΓΘ ἀΠ80]8 ὑο ῥῬϑιοθῖνθ 108 
Ἔοχβίθμοθ, θχοθρῦ ἴῃ [π6 ἱῃρΘΏΟΪΤΥ οἵ {π6 οὐἰ[1ο δἰτηβθέ, Βαῦ Ὁποῦ {Π6 
Ὑ1Π0]6 15 πὶ τποὰΐ ρΙαπ πα οοπέαβοα νγο ἀο ποὺ Ὀ6]ῖθσυσθ. Νοιύμοῖ 18 

1 δῇ ἀρρτορδίίοι οἵ δυθηθηίο ἀπ ἀπδυςθηῦο ΡΊ6668 ταϊχϑα ἰοροίθο Σ 
ἴῃ δ ΔΓΡΙΓΑΤΥ ἀπά δοοϊδοπία! αγ. Υϑὺῦ 188 Ὀοοΐκ, ἴῃ 108 ργεβθηΐ 
ἔογῃι, 414 ποὺ ργοοθϑᾶ ἴτοπιὶ ομ8 ρΌβ, ἃΒ 10 Ὑγ6 16: ρα βιιοοθϑαθα 

ραγὺ {Π] 411 [π6 ογϑοῖθθ ὑγσϑτθ ρὰῦ ἐορϑίμϑυ ἃ8 {Π6Ὺ ποὺ ἃθ. ὅ7π6- 
πον {86 Ηπαὶ τοἀδοϊϊοηι 15 ἰγσδοθαῦ]α ἰο [βαϊδμ Ὠἰτηβ611, 885. {86 ἰαβδύ 

αοῦ οὗὨ ἴθ Ῥγορῃθίϊο τηϊηϊβίσυ θϑέοσο μῖ8 ἀθαίδ, 15 δχίγθπι  Υ απθϑίϊοη- 

4016. Ορροβφδᾷ ἰο ἐπι6 Ἀγροί 6815 15 {π6 βϑοίΐοῃ ΧΧΧΥΊ.----ΧΧΧΊΣ., ΤΕ] ἢ 

ρῸ68 βεγοπᾷ [86 ἄραι οἵ 1βϑεΐδῃ. Ορροξοά ἰο 1ὖ αἶβο 18 {π6 φϑῃθυαὶ 
αττϑασοιηθηῦ Οὗ 1π6. Ὀοοΐς, τ μἴοῖ μα8. 66 τϑρα]ϊαίβα ὈΥῪ ἰμο βυθ]θού- 
δου ταῖμου [ῃ8η ΘὨΤΟΠΟΪΟΡῪ : δχοθρὺ ἴῃ οα568 ΨΏΘΙΘ [88 οσἠγοποίοσίοαϊ 

ρτϊποῖρ!β παῖρῃῦ Ὀ6 Θοπνθη! ΠΥ απἰ ρα πὴ (π6 πιαέεγίαϊ ὁπ6. Ηδά 

ΘΟ ποϊορίοαὶ βαοοοβδίοη ρογυϑαθα [88 ριΌρ Θοῖθ8, νγγϑ ταῖραῦ μᾶνο βὰρ- 

Ῥοβϑᾶ τδὺ {μ86 δαῖμον Εἰγηβθ} δυταπρϑᾶ ἐμϑ; Ῥαὺ {π6 οὔμου ογάθυ 
ΔΥστι68 ἃ [ΟΓοἰρη Βαπά, τὸ 088 σομ θυ νγ88. ὅο ΟΥΪΏρ᾽ {ῃ6 οοπῃίσηίβ ᾿πίο 

αι Βι 40 ]6 ΒῃδΡ6 ἔοσ αῇβογάϊηρ' ἃ βἜΈΠΘΓαΙ βυγυ ΘΥ οὗ {πϑλ. Β6β1668, 
ποτα 18 σθάβοῃ ἔὸσ Ὀαιϊονυῖησ ὑπαῦ γθ πᾶνα ποὺ αἷΐ {π6 ῥῬγορθοῖθβ οὗ 
Τραϊδῃ, - [μαΐ βοιλθ δὲ Ἰϑαϑῦ αν θθθῃ 1οϑύ. Νοῦ ὁη6 15 Θχίδῃη γΒ] 0 ἢ 

οδὰ ΜΠ ΡΥ ΔΌΙΠΠΥ 6 δβδιστιθα ἴο {π6 τοῖρῃ οὗ Φούμαπι, Ἐογθ 

1 ΕΔΥΠοΡ ἀηᾶ 1ιδἴοΓ ῬτορΘοΙ68 οὗ 1βαΐϑἢ, δύο., ῬΡ. 620, 627. 
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ποη 15 ἃ σὰρ οὗ αὖ ᾿δαβὺ βισίθθῃ γβᾶσβ. [8 10 ΠΠτοὶγ {παὺ 1π6 ῥτορμοῦ 
Βρϑῃΐ 80 ΤΩΔΗΥ͂ γ688, αἰἴου Βανὶηρ' Θη ΘΓ α ἀΡΟῺ 8 ταἱ ἰβίσυ, γι ποαδ 
τοι νίηρ ἃ ἀϊνίπα τϑυϑίδίϊοη ἀυσιηρ ἐμθιῃ  Ηθηρβίθηθοτρ 5, 18 18 
τοϊαοίαπέ το δαταῖϊς ἐμ6 ἔοτοθ οὐ 686 ὀοπβι θυ ίοη 8, αϑ867 8 ̓ῦ ἂ5 ἃ ΚΟΥ 
{πῖπρ ἐμαὺ 1βαῖδῃ αἰξοτοα ΠῸ ῬΙΌΡΒΘΟΥ ἀαγίηρ' 811 {παῦ {1π|6 1 οἢ Π6 
ΤπουρὮ ῬτΌΡΟΙ ἴο Ῥγθβουνθ: 8. ἈΒΒΘΤΓΟΩ ῬΌΓΘΙΥ ΔΙΊ γαγγ. [ἢ {πΠ|κ6 
ΤΩΔΏΠΘΥ ἐπα οὐἶἴ6 ἀδϑογές ὑμαῦ {μ6 ῥτορμοϑῦϊο δάάγθββοθ 1 {86 ἄδνβ οὗ 
ΤΙΖΖίδἢ γοργοϑοηοα [μ6 ἄλγΒ οὗ “ οἴματη 418οθ. 8 ἂγθ σϑιηηϑα ἴοο οὗ Ὁ 
τμ6 [οὺ ἐμαὶ ἐπ ργορμοίβ 414 ποὺ ψυϊΐθ 8411 {860 αὐὐοτεά. ΤῊ 15 
ἰταθ; δαΐ που] 1 ποὺ Ὀ6 ΥΘΥῪ βίγδῃρϑ ὑπδὺ ποίίηρ' τ Β1Ο} {Π6 Ῥτορῇοί 
ΒΡΟΚα ἀατίπρ' 411 [π86 τοῖρῃ οὐ «οίμδιη νγχὰ8 μου οὗὨ ργϑβευνϑίοῃ, 
8116 {6 βαιὴθ {πῖπο' ΔΡΡ 165 0 ΠΟ οΟὔμοὺ' τεῖρῃ ἢ 

Τῃ αἀάϊιίΐοι ἰο {μ6 σοπβιἀθυαίοηβ αἰγθαᾶν βίαϊθα ἴοσ. {Π6 ἰαΐον τϑ- 
ἀδοίίοη οὗὨ {μ6 ργορμβοῖθβ οἵ 1βαΐδῇ, νυ τρῶν ἃρρϑδὶ ἰο ὑπ8 μβϑδάϊηρβ οὗ 
ψϑυϊουβ ΟΥ̓ΔΟΙΕΒ, 88 ΧΥΪ, 1---11., ψ ὨΙΟΔ 15 βαϊα ἴο ΡῈ απ ογαοίο ἀσαϊηϑέ 
Ταπιαδβοῖιβ, ΜΓ ΒΘΥΘΔΒ 1ὖ 15 ταῦμου ἀροῖηβῦ ϑαπιαγία. Τὸ {68 ὁΟ]]ΘΟΐΟΥ ΟΥ 
ΘΟΙΏΡΙΪΟυ αἷἰδοὸ Ὀθἰοηρ {μο86. {1168 ψμῖοῖ ἀγα Ῥουτονγθα ἔγτοτλ ἃ Β' ῃρ16 
ψόογα ἴῃ ἐπ6 οΥ8618 1561}, 85 ἐΐδ διγάθη 9} ἐἶι6 ἀοδογέ ὁ ἐΐι6 εεα (Χχὶ. 1.) 
ἰΆ Κοὴ ἔγοσα Ἵ279 ἴῃ {π6 ἤγβῦ νθύβθ. 3868 4180 χχὶ. 18., χχὶὶ 1.3 

Τῇ ἴμδυθ Β6 δὴν ὑγαῦα ἴῃ {π6586 Τουλαγῖτ8, {Π6 ὁ0]]Θοὔϊπρ' Δηα ἀύγδηρσθ- 
τηϑπ οὗὁἩ {π6 ναυΐίουβ ρίθοθβ σσασα [86 που οὗ ἃ Ἰαΐοσ απ. “ὁ Βῖγα 
Β6]οηρ᾽ βοπιθ οὗ {86 {{{|168 αὖ Ἰϑαϑί, ΤῊΘ οοἸ]θοίίομ τγὰ8 δοσιπ ὈΥ. (86 
Ῥτγορμοῦ ἰπηβο] ἢ, απα οοηιρίοοα αῇἴο᾽ ἢιὶ5 ἀεαί ; ον Ἰοηρ' Δ6Υ, 10 18 
ἸΩΡΟΒΒΙΌΙ6 το {6}. ῬοΥμαρΒ. ἃ οομδιἀθσδθῖθ ὥγαθ οἰαρβθᾶ, δῇουαϊη 
οσοαβίοι [Ὁ {πὸ ἰμβουίίοη οὗ ἃ ρίθοβ (Χχχυ!.---  χῖχ.) πο αἸα ποῖ 
οὐἱρίπαῦθ ὑιυἢ βαΐϑῇ ΠἸτηβ56}, ἴῃ 118 Ῥσθβοηῦ ἔΌΓΤη, 

Αταοηρ" 81] 1π6 ῥυορμϑίϊο τυϊθπρβ ὑπο56 οὗ ἰβδίδῃ. ΘΟΟΌΡΥ {86 ἤγδὺ 
ὈΪδοθ ἴῃ χϑβρϑοῦ ἰο [μ6 οοπηρᾶβ8 ἃπα παν οἵ ὑμ6ὶν οοηίοπίβ. ΤΠΘΥ 
Ἔχβίθις {Π6 τραγνθ]ουβ οἰθναίίομ οὗ ἃ βριτῦ Ἰοοκίπρ' δὲ [π6 ργθβθηΐ πὰ 
ξαΐατο ἴῃ {π6 Ἰιρμὺ οὗ ἀϊνίπο ἐγαΐῃ. Νοπθ μαὰβ δῃηποιιποβά, ἴῃ {πΚθ 
ἰοτταβ ἰο Ηἷβ, {π6 δον }}} οἵ 411 δαυίμ]ν ρουγοῦβ, οὐ θ8116α Ὀφοῖς βθοῦγα 
ΒΙΠΠΘΙΒ (0 [16 ἰανν δῃᾷ [86 [οϑίϊηοηυ, οὐ ἀπίο! θα το {π6 νον οὗ 1ῃ6 
αἰιοιθα [86 ἰγαπβοομαθηῦ οἽΟΥΥ δηα [Ὁ] Π 685 οὗ “6 μονα ΒΒ. Βαϊ νύϊοῃ 
ὙΠ οἢ. ΒΒου]α αὐῖβα ἀροπ {π6 τϑιηηδηῦ οὗ [8.86] ἔυυβακθῃ δηα Ῥϑυβθ- 
ουἰεᾷ. Νοπθ [8 ἀοριοιοα [π6 ρούβοῃ δηὰ βυϊβδσϊῃηρβ οὗ Μρββίδῃ 

ὙΠῸ Θαπ8] οἰθαγπθββ, Οὐ ρϑῃθίγαίθα 80 ἔα ἴηο {Π6 πϑὺγ αἸΒρθη- 
βαϊΐϊοαη. ὙΥΙᾺ ρογίδοῦ ργοργι θοῦ μᾶ8 6 Ῥθθπη ο8|]88 ἐΐθ Ηὐαηφοίϊδέ οὗ 
{π6 ΟΙα Ταβίαμηθηί. ΤΗΘ [Όττὰ οὗ 815. οὐδοδϑ. Θουυ βροπβ (0 {ΠΕ6} 
οοπίοηΐθ. (48 {86 Ἰαξίου δῖα τοι, {0]1, βΌ Ὁ] π.6, ταϑηΥ -81466, 50 15 {86 
ΤδΏ ΠΟΥ οὗ {ποῖγ ργοβοπίαϊίοη. “ΗΕ ἰβ5 αὖ οποθ,; βαύβ ᾿μονίῃ, “ 6Ϊ6- 
σαπῦ δηα 50] πλ6, ἐογ Ὁ] 6 ἀηα οὐπαπιθηΐθα, Ηδθ ππιῖ88 ΘΠΘΥΡῪ ὙΠ} 
ΘΟρ᾿οῦβηββθ, δηα ἀρ Υ ὙΠ ναυϊθῖγ. [Ιἢ Πΐβ Βθη τηθηΐβ ὉΒΘΓΘ 18 

πΠοοΙΟΙ οἰθναίίοι ἀπα ταδ]ϑίυ ἢ 1ῃ 15 ἸΤΠΘΡΘΙΎ {πΠ6 αἰταοϑύ ΡῬ1Ὸ- 

Ῥτιθίυ, δἴθραηοθ, ἀΙρηΥ. δηα αἰ νθυβιὶυ : ἴῃ ΠΙΒ ἰδηριαρθ ἸΠΟΟΙΠΙΉΟΠ 

ῬδυΣΥ ἀπμα ΘΠΟΙΡῪ ; 8πη4, πούνν βίδα ϊηρ' {π6 ΟὐΒουτΙ Οἱ 818. βυὉ- 
ἠθοίβ, ἃ Βυγρυϊβίησ ἄδρτβο οἵ οἰ θαυΏθ88 ἃηα βηρ] 7. ΤῸ {Π656 γ78 

ἸΩΔΥ ἀ44, {π6 16 18 βΒιοῃ βυγθοίμθαβ ἴθ {π8 ροθίϊοα! οοταροβιξίου οἵ Β18 

ι ὥρα ΚΙοϊποτί ποῦον ἅϊα Ἰπομ Ποῖξ, πὰ. 5. τνν Ρ. 110. δὲ 8ε4ᾳ. 

2. Ατῇοὶ]ς 1βδΐδῃ ἰπ [ζΠ{{ο᾿5 Ογοϊορεραϊδ. 
3. 566 Εν ΙΔ 5 ἀἴθ Ῥγορμοίθῃ, ἃ. 8. Ὑ7.») γ0]. 1. ῬΡ. 58, 59. 

9κῶ 



868 ΖΤηϊγοαιμοξίοη ἕο ἐΐο Οἰἱά ΖΤεςίαπιοηΐ. 

ΒΘ ΘΏΟ68, ἡγΒοΊ 6 Υ 1ῦ ργοοθοα ἔγομι τὶ οὐ σϑπίαβ, ὑπαὖ 16 [η6 ἩΘΌτον 
ῬΟΘΙΤΥ αὖ ῥγθβθηῦ 15 ροββοϑβϑα οἵ ΔῊΥ τ ηλδῖη5 οἵ 105 πδῦννα σγᾶθα δηᾶ 
ΠΆΓΙΙΟΩΥ͂, ὙγΧ6 584}} οδιοῆν Ηπά (Πθ πὰ 1η {Π6 τι τπηρ8 οὐ [βϑῖδῇῃ ; δὸ {πᾶὖ 
6 βαγίηρ οὐ ἘΣΖΟΙς 61] τηϑὺ ταοϑύ 7080} 06 ΔΡΡ]164 {ο {ῃ18 Ῥχορβοῦ: 

“ἼΤΠου τὲ 8. ροσίδος ὌΧ θυ 18} ἴῃ 8}1 ΤΘΆΒΈΓΘΒ, 
ἘΠῚ οὗἉ νίβάοτῃ δπᾶ ρογίδοῦ ἴῃ Ὀθδαΐῖγ. (ΧΧΥΙ͂Ι, 12.}}} 

Ἰβαϊδῃ ρυθδίγ οχοθὶβ, ἰοο, ἴῃ 411 {86 φγδοθβ οὗ τηϑίμοά, οταβϑυ, 
οομποοίϊομ, δπ4 δτγαπρθιηθηῦ; {πουρ ἴῃ ἀββουίηρ' {118 γγχ6 τηυδὺ ποῦ 
ἔογροῦ {π86 παίπτο οὗ {886 ργορμθῦις πωρα]86, οι ῬθαΥῦβ ΑΥΔΥ [ἢ 
ταϊηα 1 ὙΓΘΒΙΒΈ 1016. σίου ]θηοθ, 8η6 ἔγθα σα Υ ἴῃ γὰρ] ἐγ 85:1 0}8, 
ἔγοιη πρᾶν ἰο τϑιηοίθ οὐ]θοίβ--- ἔγοῖὰ Ὠστηδη ἰοὸ αἰνὶπο. ἢ [Ὁ 18 ὑσαΐϊν 
ΤΟΙ] ἸκοΩ ὈΥ Εὐνγα]ᾶ, ὑπαῦ “ὁπ6 οδηποῦ ΒΔΥ οἵ [βαϊδἢ 88 οὗ οἴει 
Ῥτορϑίβ, ἐπα ἢ6 δδα ΔΗΥ͂ Βρθοῖδὶ ρου γι ν ἀπα ἔανουσιία οἱ ΓΙ ηρ' 
ἴῃ δῖ σθῃθγαὶ αϑηποῦ οἵ στην, Ε6 15 ποῖῦπου {π6 τοδϊηἷν ᾿γτῖοδὶ, 
{86 ταδίηϊν οἱ αρῖδο, που {Π6 τηϑίηΐν ογαίοσιοαὶ ἀπ δΔατοηιοΟΥΥ Ῥτοριού, 
85 ῬΟΙΔΔΡ5 6706], Ἡοποα, ΜίοδΒ, ἴθ μοπὶ ἃ ρατυϊοαΐαν ΟΟ]ΟΤΊηρ' ΡΥ6- 
ἀοπηϊπαίθθ. Ασοοογάϊηρ 8ἃ85 {86 βαρ]θοῦ ταῦ 68, ΘΥΘΙῪ ταϑίῃμοά οὗ 
ἀἰβοοῦγβθ, δα ΟΥ̓ΘΥΥ͂ πο Πδηρα Οἵ ΤἼΔΠΠΘΙ, ἃγ6 δὖ 15 τϑϑαν α8- 
ῬοΒα]:; πᾷ {818 15 {ῃ6 ὙΘΥῪ {πῖπρ' ὑπαὺ Θβίθ ὈΠ5 165 Π18. ργθαΐμθϑβ απά 
οοπϑίϊξαθαβ ὁπΠ6 οὗ Π15 πιοϑί αἰ Πρ ἸΒΠ 64 ΘΧΟΘΙ]Θμ 68,᾽᾽ 

ΟΗΑΡ, ΧΙΧ, 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΒ ΡΕΟΡΗΕΒῚ σΒΕΒΜΙΑΉ, 

ΤΕΒΕΜΙΔῊ 5 {π6 βοὴ οὗ ΗΠκδῃ, ἃ ῥγιθϑῦ οὐ Απαίμοίῃ, ἃ βυμδ]] 
ῬΪαοα ποῦ αν ἔτοτα «“ ϑυαβαϊοπι (γος Βουηθῃ τ1168 που οὗἉ 1{, δοοογ - 
ἴηρ" 10 «“6γόταθ). (Δ|]6α το {πμ8 ρτορμϑίϊο οῇοβ ἴὰ {6 {᾽γ θ θατ γϑᾶν 
οἵ Φοβίδῃ (1. 2., χχν. 8.), 116 6 νὰβ γοῦ ἃ γοαίΐίῃ, 6 ργορμββίϑα 
ἀπᾶον {μ6 τοῖρηβ οὗ «7οβ18}, «ϑβόοδῆδΖ, «} ΘΙ κίτη, «ΓΘ οΙδ μη, δηᾶ 
Ζβάβκίαῃ. ϑομιθ πᾶν ἐμβουραὺ μαὖ Η18 ἔΥΠΟΙ νγὰβ [π6 βασι ΠΠΚιδῃ 
116 Βῖρῃ ρυίθδὺ σῆο ἐοαπᾶ {μ6 Βοοῖς οὗὁ 188 Τὰν τὰ ὑπ6 ἰβπιρίθ, 
85 τοθῃοηρα μὰ 2 Κίηρβ χχῖ. δα 2 Οδτοη. χχχῖν.: δαύῦ {Π6 οἷτ- 
οὐταβίαποθ ἐμαῦ Απδίμποίῃ γα8 ᾿πμαθιϊθα ὈΥ ρῥυιθϑίβ οἵ {η6 πουβα οἵ 
Τυμπδηλδν, δοοογάϊπρ' ἰο 1 Κ᾿πηρϑ 11, 26., τ μῖ]6 ἐμ6 ρῃ ῥυιθϑὺ ΠΉΚΊΔΗ 
νὰϑ οὔ {μ6 Βουβο οὗ Ῥμπθμαβ (1 ΟὨτοη. νἱ. 4---18.), ται] πὐαῦοβ ἀσαϊηδῦ 
1π6 βαρροβιίίοη, Βοβίάθβ, ἨΗΚΊΔΒ. (86 Βιρ ῥυϊθϑύ σου] βοδγ οὶ Ὺ 
Πᾶνα τοϑιἀοα τὰ μὲ. ἔαταγ οαἱ οὗ “Ψογαβαίθηθ. ΗἨθδ ἀρροατθα ἃβ5 ἃ 
Ῥτορμοῦ ἴῃ [ῖβ παίνθ ρίδοθ, δια Ὄχϑγοϊβθα ἨΪΒ τα] ΠΙβίσυ ὑπ0 0 ἴῸΓ ἃ 
ἐἴταθ, 5ὸ ἐμαὺ μα τηυδὺ πᾶν θθθῃ ν78}} Κπόνῃ αὖ ἀπδίμοίῃ. (χὶ. 21.) 
61] ἀδηϊθα {π15 τι μουΐ βυηοϊθηῦ τϑάβοη, 8Π6 τηδιηΐαιη8 ὑμδὺ {Π6 
γογ5 οὗ χὶ. 21, ἀο ποῦ 78{Π{ἢ͵}γΥΓ) ἃ ργοροίζε γοβιάθηοθ 1ῃ Δ18 ΠΔΙΥΘ 
Ὑ1Π|ὰσθ. Βαὺ {Π6 ρίδοθ ψΏ6ΓΘ 81] ΠΪ8 τλοτ Ἰτηροτίϑῃηῦ ἀἸΒοοῦγΒ68 ὙΘΓΘ 

1 ὅρ6 Τιροίαγοβ οἡ ΗΘΌΥΘΝ ῬορίτΥ, Ἰοοίατα Χχῖ. 
2 Τῖ6 Ῥιορμοίοῃ 468 αἰΐθῃ Βιιπᾶ65, νο], 1. Ρ. 178. 
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ἀο!νουθᾶ τγὰβ Φογαβαίοτα, δβρθοία ν {86 ἰοπιρίθ {μοῦο. ΤΟΥ 18 
Δϑυπᾶδπς οαπβ6 ἕοὸγ δοϊϊονίπο ὑπ πα αἀἰβοπαγσθα {μ6 ἀυύϊοβ. οὐ 115 

ταὶ ἰδίσυ πῖτι ἀποραβίπρ αἰ Πρθποα δπᾶ Πα6] 1 ἀστίηρ {π6 ἐοτίγ-ῖνο 

γοδῖ8 οἵ 1(5 οχἰβίθῃοα (680---ὅ90 Β.0.}; Ὀαὺ ΒΘ τοῦ νας ταῦθ Ορρο- 

Βἰζίοπ δπᾶ 1} ἰτοαϊμαθηῦ οσα [18 δουσηίγγιαθη, ΥΥ̓Ώ116 ὙΘΓῪ γοὰηρ, 

186 ταθὴ οὐ Απαίβοι ρ]οι θα ἀραϊπεῦ μ15 11{6 (χὶ. 18. ὅζο., χιὶ, ὅ. ὅζ6.): 

δηᾶ {μ15, τ ΟΥου σαιι868, ταΔ αν ἀδίθυτηϊμθα Πϊπι [0 ἔαϊκθ πΡ 18 

τοϑϊάομποα δὲ ουυβαίθα. [Ὁ 18 Εἰ σηγ ργόθαῦ]8 ὑμαὺ μ6 νγὰβ ταβρϑοίβα 

ὈΥ Φοβίαμ. ἀπά οοπίηαίοα ἰο {π6 τϑξοσπηβ ϑβϑοίθα ὈΥ {πᾶ Ρουθ 
πὰοθᾶτοῦ. Βαυΐ δα νγὰβ ποῦ δοοθρίβο]β ἴο {88 ρθορὶβ, οββ νιοββ Β8 

ΒΠΑΤΡΙΥ τϑρτουθᾶ. ὕ50πά6ι 96 ΒόοδθδαΖ, (8. βιαθοθββου οἱ « οβίδίι, ὑγῇοβθ 
ταῖρῃ ἰαβύθα θαὺ ἰῃγθα τλοπίμβ, Ὁ σου ἀρρθαῖ ἐμαῦ, ἐπουρἢ μ6 νγὰβ 

ἀπ ποἸοϑίοα Ὀγ {π6 Κίπρ, μΒ8 τγχὰβ ρουβθουίθα Ὀγ {μ6 Εἰρυρθδῃ ῬΑΥΥ 

ἴὴη σπᾶλῃ Ῥδόασθθ μ6 ορροβοᾶ {86 ]]16πο6 ψῖ Εσγρύ, σ βἰοῖ {ΠΟῪ 
προ, πο μ6 οομπιρίαἰποα οὗὨ ᾿΄5 αὐδααθ οὗἨ σοπίτονουβυ ἀρϑιηβὺ 

τῆ σμο16 Ἰαηᾷ : δᾶ νου] παν αραπάοποα {86 ῥσορμϑίῖο οα]]ηρ μδᾶ 

ποῦ ραἰτϊοιίβπι ἀπᾶ [18 το]σίουβ ᾿πβρίγαίίοπ ργθυθηϊθᾷ. (χν. 10---21.) 

Τῆπᾶον [86 τεῖσῃ οὔ Φομοίακίτα μ6 ἔδυ τσοὶ σσοῦβ. οί Κῖηρ δπα 
ῬΘΟΡΙ6 ταοοῖκοά, Ἰηβυ] 68, ἀπ ρογβοουϊοᾶ πΐτη, Τὸ {π6 οογταρῦ ῥγιθδίβ 

ἀπά [156 Ῥγορβθίβ μῖ5 δῃποιποθυαθλίβ Ὑ6Υ6 ῬΓΘΌΪΔΥΙΥ ΟὈΠΟΧΊΟΙΙΒ. 

Αροογαϊποϊυ ἐμ ὺ ἀρργθμβοπαθα Βἷπι, δῃά, Ὀτϊηρίαρ ᾿ἰτπὰ Ὀοίοσο 186 

οἶν!] δαϊμογί[ϊε5, τοαποβίοα ὑπαὶ μ6 βῃου!ᾷ ΡῈ ραῦ ἰο ἀθαίῃ ἴῸγ 8 

{πγϑαϊθηΐηρ οὗ ἀθβισαοίίοι (ο [88 οἰδγ ; Ὀαὺ ὈΥ π6 ργῖποβϑ, βυρρονίϑα 

ὉΥ ἃ ρατῦ οὗ {π6 ρϑορῖθ δπᾷ {86 6] άβθυβ, σπο' αποίβα ΜΙοδμ᾿Β θχϑιηρῖθ. 

ἴῃ Ηἷ8 [ϑυβολίοη, μ6 νγὰβ ἀθοϊαγϑα ἱπποοθηΐ, ἃπᾶ τϑθαβθα, ΑΒ Κατα Β 

ἸΔΗσθηοθ βθοιὴβ (0 Βαγα γυναι] οΥΘΘΌΥ ἴῃ Π18 ἕδνουν. (ΧχυἹ.) [τὰ- 

τηραϊδίοΥ αὐοε (μ18 μ6 Ια ποὺ νϑηίασθ [0 ἀρρθαῦ ἴῃ ΡΕΌΙΟ οἡ 

δοοοαπῦ οὗὨ {μ6 δηϊταϑιῦυ οὐ [ῖ5 δάνθγβαιθβι ΗΠ ὑθβοπιηρθ Ὑγ6Γ6 ποῦ 

οὗ ἃ Κἰπᾶ ἰο ρίθαβθ {88 ρϑορίθ, ἃ8 μΒ6 σθαι βαρ ηλββίοι ἰο [Π6 

ΟμαΙάδθδηβ, δῃα δππουπορα ϑανουβιίγ. ΤῸ (86 οογταρί ρυϊθβίβ δπὰ 

[1586 ρυορβοίβ ὑπΠ6  ψ6Γ6 ῬΑ ΘΟ] ΑΓΥ Ο᾽ποχίουβ. ΔΟΘΟΓΑΙΠΡΊΥ 78 

Βπᾷ {παῦ σμθη βμαῦ Ὡρ αὖ Βοπιθ, ἴῃ [π8 ἔσαν ἢ γϑαν οὗἨ {μ8 βᾶπιθ Κιηρ, 

Ἠδ ἀιοίαϊοᾷ ἰο Βαγυοῖ 41} [88 ργορμϑοῖθβ 8 μὰ Ὀθίογβ ἀβ]νογϑα, δπα 

οδῃβθα ἔποπι ἰο Ὅ6 τϑϑαᾶ ἴο (88. ρβθορὶθ οῃ ἃ ἔαβί-αὺ ἴῃ {Π6 [6ΙΏρ]θ. 

Οτοαῦ νγὰβ {μ6 ἱπταργοϑβίοη ᾿ΒΙοἢ ΤΠΕῈΥ τηδᾶθ. ὙῈΘ Ῥυΐποθβ δαγιβθα 

Βαυποῦ πᾶ «οΥθι δ ἢ} ἴο οοποθαὶ {μοιιβοῖγοθ 8116 {Π6 0 ἰγ1θα το 1η- 

ἤσσηοοα ἐπ6 Κίηρ ὈΥ τϑαίηρ' {μ6 ΤῸ ]}] το ἴα. Βα Ὧ8 Ἰτηρδί ΠΥ οαὺ 

[Π8 10} ἴῃ Ῥίθοββ, ἃπᾷ Ὀυγηθᾶ 10 ἴῃ {86 ἔτβ, ρἱ νϊηρ' οὐ6Υ5 δὖ ὑπὸ βᾶτηθ 

τωρ ἐμαὺ Ὀοίμ Φοτοιιϊδῃ πα Βαγαοῖ βῃουϊὰ Ῥ6. Δρρυθῃθηᾶθα. [1ἋῺὴ 

Θομβοαθθη68 οὗ {Πῖ8 μα ἀϊοίαϊοα {μ6 Ῥγορμθοῖθβ ὑο Ῥαγαοα ἀρϑίῃ, δοά 

Δα 464 οἴμοῖθ. (χχχυὶ.) [Ὁ ψα8 ῥγοῦθὶν ἴπ [π6 τοῖρῃ οὐὨ δ ὁμοϊδομιπ 

ἐμαὶ Ῥαβμαν, οί οῦ ρονοσπου οὗ (μ6 ἰθαρία, βεϊζοα μπὰ ἀπᾶ Ῥαῦ δῖτα 

ἴῃ {π6 5βίοοκβ, θὰξ τοϊθαβοα μίτη {π6 ποχὺ ἅαυ. (χχ'. 1. 9.) ΤῈᾺΘ 

Ῥφδμαν τηϑηϊοποά ἴῃ παρ. χαὶ. σου. 1. 15. ἃ αἸογοηῦ ΡΘΓΒΟΗ. ὉμπαοΣ 

Ζοάοκίδῃ μ6 τχὰβ τϑρϑαίθα!υ ἱπυρυίβοποᾷ. (χχχῖ. χχχῖ!. Χχχν ἢ.) Αο- 

οοτάϊπρ' ἐο οἴδρ. χαχυ !. 6 τγαβ οοπβὶρηβα [0 8 ΤΑΪΓΥ͂ ἀθΏΡΘΟᾺ Ὀγ {π6 

ῬΥΪπο665 οὗ {π6 ρβθορίθ:; αδπᾶ μανίπρ, ὈΥ {π6 Κιῃρ᾽β Ῥδυταιββῖομ, 66 ῃ 

Ῥτουρδῦ ἐοτ ὈΥ͂ ἃ δαπυοῖ, μα γγαϑ Καρῦ ἴπ οοπβπθιηαλθπΐ 1}}} ΝΘρα- 

Θμαάποζζαυ, μανῖπρ' (Κα {μ6 οἷν, ἀ6 1νογθα Ἀϊπὶ ἔγοια ᾿ηρυϊβοημηθηΐ, 

ἀηᾶ σᾶγα Εἴτα (86 ὁμοῖοθ οἰθμοῦ οὗ ροϊῃρ; ἐο ΒΑΡ. ]ΟΏ, οἵ οὗ ΤΟΙΊΔΙ ΠΟ’ 
8κΚ8 



870 . ιϊγοάμοίίοη ἕο {116 Οἰά Τοοίαηπιθηξ, 

ἴπ {πὸ οοππίχγ. (χχχνυῖ!. χχχῖχ) ΗΕ ργϑίθιτθα {π6 Ἰαῤίον, δῃᾶ τὸ- 
βἰ ἀρ τ δά! Δ αὖ Μίζραμ. Βαΐ ψμθῃ (οἀδ! ἢ 88 τηυγάοτγαα, 

6 γγᾶβ ἐοσοοά ἰο Ηγ ἰπίο Ερνρί. (α].---α! 11.) Ηθγθ μ6 ργορβεβιϑά {{Π|0 
ΔΡΡργοδομίπσ ἀθναβίβιιοη οἵ Εἰσγρὺ ΡΥ ΝΌΘΟΙ αΏΘΖΖΑΡ (χ]η]. 8---18.), 

ἈΠ Δρρϑαῖβ ἴο βανα ἀϊθᾶ ἴπ [μὩ86 ΕΠ γθὰν δέθοῦ [86 ἀδβίσαοίλοι οἵ 

“ογαβαίο (688), ἀυτίηρ σοι ΝΟΡΟΘμΔαΏΘΖΖΑΙ ὀάταθ ἴο Ἐὐρσγυρύ ---- 

δι ουθηΐ μὲ 414 ποὲ γα ἰο β66. Ἀἀδοογαϊπρ' ἰο ἃ ἰγδαϊοι ἴῃ {86 

ἘΔίμουβ, μ6 τγὰβ βίοπϑα ὈΥ͂ 8ῖ8 οουπέγγταθη αὖ Πάρμπα.Ϊ ΗΒ ῥ,ΆΥΘ 

γγὰ8 ΒΟ ΡΒΘα ΘΠ ροϊπίοα ουὐὐ αὖ Οαῖτο. [1ὴ 2 Μδοοαθθαβ 11. 1---8, 

{π6γ6 δῖ οἴμον ἰγτα ιὐοπβ σοβροοίϊηρ Βΐτα, ΘΟ] Ὺ σΥΟᾺΠΑ]688, 

ἩΠ5 ψυϊάηρβ ἅτ ἴὰ Ηδῦτον,, θχοθρύ {88 δἰθυθηίῃ γοῦβθ οὗ {88 ἰδία 

οΠαρίου, Μ᾽ ΒΊΟΝ 15 Ομα]άβδ ; δπᾷ ἰμοβο αὖ ἰϑαβὺ τϑἰδθϊπρ ἴο {Π6 Βθυθη 

γϑαγ8 οὗ οδρ ιν" τγ6 16 Κποόυσῃ ὑο {μ0 Ῥτορμού 1)6π1εὶ. (σ. 1.) 

ΓΉῊ6. Βοοῖς οοπίαϊῃβ ργορ θοῖθβ δηᾶ ἰβίουιοαὶ ρίθοθθ, 10 τηδὺ Ὧδ 
ἀϊνια 64 ἱπίο {γθ8 ρᾶγίβ: --- 

ΤΙ. Ὑυνϊπρβ οοταροβοᾶ Ὀϑέοσθ {86 ἀδβίγαοίίοη οὔ «Γϑγαβαίθπα. (1.---- 

ΧΧΧΙΧ.) 
11. Ῥτορθοῖθβ ἃμα ὀοουτγθηοθβ βου {π6 ἀοδίσποθίοῃ οἵ ὁ] ΘΙ ΒΔ τη. 

Χ].--χ]ν. 
᾿ 11. ορίιοοῖος ἀροϊηδβὺ Τοτοῖστι παίῖοπβ. (Σ]ν1.---.) ΑἹ Ὠἰβίουιοαὶ 

ἀρρϑπᾶϊχ (11.) οοπίαΐῃβ {π6 Βἰβίογυ οὗ {π68 Ἰαϑὺ Κη, Ζϑάβἰκῖαλι. 
ΤῊ ῥῬγορμθοῖθβ 86 ποῦ ΘΠΓΟΠΟΙΟΡΊ ΟΠ διταηρθά. 

ΤῊ8 ἢγϑὲ ομδρίου ἰδ ἰπἰσοδαοίογυ, δηα σϑἰαίθβ ἰο 088 Θ4]Π1πρ' οὗἩ [86 

Ῥτορμοί, Ὑμαΐ 1 ψγὰβ νυϊδίθα ἴον {π6 ἀθδίσαοίϊομ οὐ « Θγ Β4]6Π), ἃ8 

να] ἀπ Ητζιρ ΒαΡροβθ, 15 ὃ σγαίυϊζουβ Ὠυρούμοβὶβι [π {μοῦ Θα86 
τὸ που παν θ6θὴ ἀπο Υ οὗ {86 Ῥτορβθί. 

Ομαρίοι ἵ.. 1--ἴ, ὅ. οοπέαίηδ [Πμ6 ἢγβὺ αἰβοοισβο δθάγθββθα [0 [Βγ86], 

ὙΠΟ ἰβ βϑύοτα ἴῃ 115 ομαγδοίου, δη ἃ Ἔχ 1108 ϑαγηθϑὺ δχροβίυϊδίϊοῃ. 

Τὸ 15. ΠΟΙ͂ ἐμαὶ 10 γγὰβ ἀο νου βοοι δἴμου [88 Θοταμηθποθιηθηῦ οὗ 

Φογουιΐδῃ β ῥγορμοῦῖο οοτωσηϊββίοη, ἃ8 ΒΙΔΥΠΘΥ ΤΙΡΆΡΥ ΟὈΒΘΥνΘΒ." 

Ἡηοθ 1Ὁ ταῦ ὈΘΙοηρ; ἰο {π6 {πγίθομίῃ οὐ ἐουτίθοη!η γϑὰν οὗ «[οβ188. 
Ομαρίον 11. θ---ἶν, 2. οοπίαϊηβ δῃ οΥϑο]6, ὙΓΒ]ΟΝ, 18. ἃ Κἰηα οὗ Βαρρῖθ- 

τηθηῦ 10 {π6 ργθοθάϊηρ' ὁΠ6, Ὀγουηβιηρ αἰνη6 ἔΆνουΣ 10 τϑρθηΐδηῦ 

1βγαθὶ. [Ὁ 15. Ἰπηροββιθῖθ ὑο ἀαοίοσγαϊπθ {π6 ἀαΐθ ἀπᾶθυ ε} οδϑίδὴν ΤΠΟΓΘ 

ΘΧΘΟΙ (μδὰ {μαῦ Ὁ ἐΟ]Πονοα {μ6 ῥγθοθάϊηρ' ἀϊβοοῦγβθ ἱτατηβα!αίοὶν : 

ἔου (86 ομδῦρα οὗ μυροουῖβυ ἀραϊπϑῦ ἐπᾶδ}ι, ἴῃ {π6 ΤΟ. γοῦβθ, 4065 πού 

βῃον {μ6 ἄλία ἰο αν Ὀδ6ῃ βοπιθ πη δου {π6 οἱραύθθηθῃ γϑᾶν οὗ 
“} οϑδῃβ τεῖρῃ, ἃ8 ΒΒ] Υ ΠΟΥ {μιη]κβ.ὅ 
ὙΠ ομαρίοε ἵν. 8. θαρῖπβ ἃ βϑυῖ88 οἵ ρχόρῇθοὶθβ οὗ βτηαν ἱπηροτί, 

411 γο]αίϊηρ' ἰο ἃ ἀαβοϊαίίου οὗ {π6 απ ὈΥ ἃ ᾿οβίι]6 δυταΥ ἃ8 ἃ ῬαΠΙΒΕ- 

χηϑηΐ ου 186 5'π8 οὗ δῇ ἱποουτὶρίθ]8 ρθορῖθ. ΤΉΘ56 ΟΥ̓Ά6168 816 ἷν. 8 

ον, 80., νἱ!. 1-- νὴϊ. 17., νιν 18---ἶχ. 26. ΤῊ δνθηῦ ᾿ρϑπάϊηρ 

τγὰβ {π6 ΟΠμαϊάθαῃ ᾿πναβίοθ. Τα ἀαίΐα 18 {μ6 τοῖρῃ οὗ «οβίδα ; ὑαὺ 10 

18. ΠΩρΟΒΒΙ018 ἴο ἀοίθυμαϊμθ ἴδ ΘΧΘΟΙΪΥ ; ἔον ΗΠ τ σιρΒ αὐξθταρύ ἴο οἷδ0θ 

ἵν. 8---νἰ. 80. αἱ {π6 ἴτας οὗ {π6 δογίθίαῃ. ᾿πνδβίοη 15 θα861688.. Νοί 

ι 66 Του] απ οοπίγα ἀποκίϊο, οαρ. 8. Ηΐοτοη. δᾶν. δονϊηΐδπ, ἰΐ. 19, Ῥβουά-Ἐρὶ- 

Ῥ]δηἶπ8. ἀθ ρΥΌΡΆ. ἐ8Ρ. 8. Ι5ἱ4οΥ. Οτί, οὖ οὐἱῦ. ρϑίτ, Θ8Ρ. 88. 
2 Ζοτοιίαῆ δηᾶ Τιαπιοηςαι 08, ἃ ΠΟῪ ταπϑίδίϊοα ὙΠ ποίρθβ, ὅζο.; ποίοβ. Ῥ. 11... αα. 

Οχίοσά, 1784. 4ϊο. 

ο ὃ Τοϊᾷ, ΡΡ. 28, 24. 4 Τοῦ Ῥτόρμοῦ Φογοπηῖα οὐκ τί, Ρ. 39, 
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ἃ ἴδῃ βᾶγβ αἷθοὸ ραΐ ομδρίβιβ υἱ!.---π, ἴηθο {Π6 ΤοΙρῊ ΟὗἁἨ «6 ο αἸκίτη 
Ἰηβίοδᾶ οἵ Φοβίαμ, δβ ἡ δῆθίια, [)αῖμο, Βουι μού, ᾿ποθθοση, ΌΔΆΪοσ, 
Μδϑυτοσ, δά Ενα]ϊ. Βαΐ μ6 οοπβιαογαίίοηβ δἀἀιιοθα ἴῃ ἴανουῦ οὗ 
ΒΌΘΝ ἄαία δύ ἰηϑαδηοϊδηί, δ8 ΗΠ Ζὶρ ̓  Δα Ἡ νου μος 5 ἢν Βῃονη. 

Τ0 μαβ Ὀθθη ἰβουρῦ ὈΥ Ηοπρβίθπρουρ ἀπ Ἡδνουπῖοκ {μα {π6 
δοπίοηίβ οὗ ομδρύθιϑ 1.--- ΣΧ, ἃγ6 ποῦ 5Β1ηρ16 αἸἰβοου 868. ΒρΟΪζοη ΟΥ̓ {Π6 
Ῥτορμϑὺ αὖ ἀιδογθπὶ τηθϑ, θυ ἃ σχεβμηιό οἵ 818. θθγ ῥγορμθίϊο 
τη Ϊ Ὠἰβύυ ἴῃ {π6 τοῖρῃ οὗἉ Φοβίαμβ. 11, 1.---ἰῇ, δ. 18. ἃ Βμοσίβι, δηα 111, 6 
--νῖ, 80... ἃ Ἰοηροι οομα ἰπδίϊοη οὗ τ μδὺ νγγὰβ Ἰπἀθροηαοπύ οὗ ραγύϊουϊαν 
ἔαθβ, Ὀϑῖπσ ἱπίοπάρα ἰοὸ οἵνϑ {88 ᾿πίθγπαὶ Ὀθαγίηρ οὗ {π6 οχίθγπαὶ 
Τοἰουτωδίοσυ δον οἵ «οβίδι. ν]].---χ᾿ ργϑβθηῦ ἃ ΒΤ 1] Υ ΟΟΙΏΡροΟ- 
βίοπ, ἴῃ οι {86 186 τοϊαποα οὐ 086 ρϑορίὶθ ἴπ {π6 ἰθῃιρὶθ 15 ονϑῖ- 
ἰθγονῃ, ἀπα ἐμ6 δοτηΐηρ' οαἰαβίσορ 6 Δ πουποθα ἴῃ 8] 105 ἐθυγοσβ. ΤῸ 
[η15 νίϑυν να οαπποῦ αβϑοηΐ, βθοδῦβα 10 15 ἀραϊηϑὺ {Π6 ἃ] ΟΟῪ ΟΥ̓ οΟὐμ6 
Ῥτορβθοῖθα. [Γ ἄρρϑαῖβ ἠο μᾶγθ οτἱοϊπαίθα ἴῃ {88 ρϑῃθγαν οὗ {88 
ἀοβουρίίομβ, δηθὰ {86 αὔβθποθ οἵ ἀβῇπιίθ τλᾶρκθ Ὁ ΒΙΟἢ {Π0Υ οδη 
Ὅδ ἀββισῃϑα [ὁ ραυουἶΑΥ ὙΘΔγ8 ἴῃ {π0 τοῖσι οὗ “ οβϑίδῆ. 19 6514688, 10 15 
ἀϊδοοιπίθπδποθα ΕΥ̓ ἴν. 8. ὅζο., ΘΓ 10 15 Δρραγθηῦ {πᾶῦ ἃ ΠΘΡΡ ΟΥ̓ΒΟΙ6 
ΟΥ Β611685 οὗἩ οὐδ ῖθβ θθοῖπβ; δηά αἷβο ὈῪ υἱὶ. 1.» ΠΟΥ 15 8 ἸΠΒΟΥΙΡΌΙΟΙ, 
ΔΕΓΟΥ τυ ΒΟ «  υθιηῖδῃ 18 δἀ ἀγοββθα, “9 διαπᾷ ἴῃ {88 ραία οὔ {π6 [μοταὰ β 
Πουδβθ, 8η4 ργοοϊδίμ ἔμ γα [818 υχοσ, ἀπ βαγ," ὅθ. ΑἊΚΚ8 181 ἃ8 πύθῃ] 
ουϊάθποθ σθϑοῦθβ, Ὁ ΔΡΡΘαΙΒ 0 ὰ8 πηΐανουισθθ]6 ἰο [μ86 Ὠγρού 6515 1 
αυοβοη. [10 πουἹᾷ τϑαυΐγα {186 δθβθποθ οὐ ἐγδῃβιοηδ, δπα {ἢ6 
Θχίβίθηοο οὗ ἃ τόσο δομθϊππουβ παργαίνο, ἃ5 αἷθδο {π6 δῦβοῃοθ οὗ ἃ 
τοροί μοι {|τ6 {παὺ Βαϊα το Ὀ6 ἰπ 111. 6---νί. 80, οὗ 11, 1----1, 8. 

ΟΠαρίου χὶ. 1---17. 15 δὴ οὔϑοὶδ ἴῃ ὙΠ]Οἢ Βθύθσθ ΡΠ Ιβητηθηῦ 18 
{πτϑαίθπθα οα βοοουσηΐ οὗ [86 ρϑορὶθ ἀββριβίῃρ [Π6. 04}1 ἰο ἰκζθϑρ {8 
Θησασοιηθηίθ οὗ [86 οογοηδηῦ τι ἢ «6μοναμ. {86 ἀδίθ 18 ἴῃ {πθ 
τοῖρτι οὗ «᾿οβίδῃ. ΒΙ υ ΠΟΥ {μπῖπκ8 ὃ ἐμπαὐ 10 τγὰβ ἀο]γοσθά ἰουναγβ {80 
οἷοβα οὐἨ «οβίδῃβ τοῖρῃι, ψμθη {86 Ῥθορὶθ, μανίηρ ἔοσροίθῃ {86 }} 
Βοϊθιηῃ οονθηδη -ηρσαροτιηθηβ τηδᾶθ ἴῃ ἐπ6 οἱ σ ὐθθηθῃ γϑδν οὗ «΄ οβίδῃ, 
8.6 ΒΡΡρΟΒΘΑ [ο Βαᾶγθ το αρβϑᾶ Ἰηἴο {μοῖν ἔοι οῚ αἰβγθραγά οὗ {Π6 αἸν]η6 
Ια. "ΓΗΪΒ ορὶ πίοῃ 18 ργοῦδ]6. ΤῊΘ ῥγορ ΒΟΥ βου] Ὀ6 ἀαίθα 1η}- 
τηραιαίο]ν αἴνοσ {86 ρυθοθάϊηρ ομθ, δῃὰ βυρβθα ΠΥ ἰο «ΟΒ᾽8 8} 
οἱρη θθη ἢ γΘΑΥ. 

ΟΠαρίοτ χὶ. 18--- χῖ. 6. 15. 8ῃ. οὐδ616 ἀραϊπδῦ {π6 ϑηθιαῖθϑ οὔ {6 
γοχά, ἐπα ἃ ααϊοίΐπρ' οὗ {π6 φγορβοῦβ ἀϊβοουτασδιηθηῦ ὁπ. δοοοπηύ οὗ 
[μοῖγ ρσόβρουῖΐυ. [1Ὁ τΩΔΥ Ὀ6 ἀαίοά «αὐἴον [86 ἔουτλοσ ὁη6, ἴῃ {Π6 ΤΘΙΘἢ 
οὗ Φοκίδῃ, ὑμβουσᾷ ὑμοῦ ἃγ6 ἨῸ ταϑυῖκβ ἰο ΒΒΟΥ͂ ἀηυτμῖτρ ρΘοΙο 88 Το 
{86 {ἰπη6. 

ΟΠαρίον χἱ. 7---17. τοϊαίθϑ ἰο ἃ ἀθναβίθιίοη οὗ {π6 Ἰδπᾶ, δπα ὁοη- 
(απ ἃ ρυϑαϊοίίοῃ δοποουμΐηρ 105 ἀθβίσουθυβ, 10 θ6]οπρβ ἴο {μ8 ΤΟΙΡῊ 
οὗ «ὁ μοϊδκίμι. 

ΟΠαρίοι χἰ. 1---27. 15 δὴ οὐδο]6 τοϑρθοίίϊηρ {πΠ6 σΑΥΥΥηρ᾽ ΑὙΤΑΥ οὗ 
[88 ΡΘορὶβ 88 ἃ ραπιβῃιηθηῦ [ῸΥ ἐμοῖς ἱπρταζίμ δ πα ρτῖᾶθ. [ἢ οοπ- 
ΒΘαΌΘΠποΘ οὗ {π6 18} νϑύξθ, γῆθτθ {π6 απθθη-τούπο 841 ΚΊηρ' ἃΓΘ 
ταΘη ]οηθαῖ, {π6 Ἰδαίου Ὀοίηρ {μ6 ταΐποῦ Φ ομβοπίδη, 886 ῬΎΌΡΒΘΟΥ 
Ὀ6]οηρδ το {86 τοὶρὴ οἵὁἨ «6 θοϊδκίτα, αροαυΐ ὅ99 8. Ο.Ὁ 

1 ὍοΣ Ῥυορῇῃοί ϑοτγουηΐα οὐ ἰδ, ΡῬΡ. 60, 61, 35 ἘΠΏΙο1. 11. 2, Ὁ. 211. 
8 Νοίοβ ὁ Φογοϊδ, Ρ. 76. 4. Οορ, Ηρ, Ρ. 108. 
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872 Τηργοαμοίξίονι ἐο {πε Οἷα “ΙερέαηιθΉΐ, 

ΟΠμαρίουβ χῖν. χν. οοῃίαϊῃ ἃ ῬΓΟΡἢΘΟΥ͂ τοβρθοίϊηρ' ἃ ΒΘ 6 [8Π11η6 
βϑηῦ [0 Ῥυμίβῃ {πΠ6 Ῥθορὶθ ἴογ {πὶ} βίηβ, τ βῖο ΠΟΥγΟν  ἄοθβ πού 

Ῥτΐηρ' ἔπη ἴο Γαροπίδμοο; δπα δηποόιμηοα (1068 τΤαβο 10.) ο υἱβὶύ 
186 Ἰποουῖρῖθ!6 τι ποὰῦ ταθτου. ΤῸ 1815 15 Β ]ΟἸ Π6α ἃ Θοχαρίαῖπῦ οἵ 
{π6 Ῥχορμοῦ, το τϑοοῖνοβ (86 ἀββαταμοο οὐ ἀϊνίπθ ῥγοίθοοη. ὉΠῸ 

ἄσίζοα 15 τοῦ {86 βατηθ 88 (86 ἰαδῇ οτϑοῖθ, ὁ, 6. (88 Ἰαΐου {πλ65 οἵ ἐ6- 

Βοϊακὶ πα τεῖση, Ηἱϊζῖσ μὰ ΟῚ ΓΑΥΠΥ βοραγαίθα νοιθ68 10---18. οὔ 

[π6 Τοαγίοοπεῃ ομαρίθν ἔγοτα [88 ργθοθάϊηρ; χῖγ. 1---9., 84 Ἰοϊηθα {πθτη 

τὸ {π6 6η4 οὗ {π6 ἔν. Ηδ Πᾶ5 τπιδάθ οἴμου αν: βίοηβ, ἴοο, 1η {Π 8 

ἐουτίοοπίῃ πᾶ Αἰ δθαίῃ σμαρύθγβ, υυ 10} ἃγ 6 σΤΟΌΠΑ 688, 

Α8 ἰο {88 ἴβιαῖπθ βοίπρ' δῃ δούμαὶ ἔϑπιῖη6, (μθγα ὁδὶ δ6 [1016 ἀουβύ, 

τπουρ Ἡβνογπῖοκ ΒΟ ΓΘ ΠΟΌΒΙΥ τηδϊηΐαῖηβ ὑπαὺ 10 18 ΟΠΪΥ ΠραγΓαίάνθ, 

Ῥαίηρ ραῦ ἔον {π6 70 ]οἶα] νἹβιταϊοηβ οἵ (ἀοά. 
ΟΠαρίον χνὶ. 1---20, ργϑάϊοῖβ ἐπ6 αὐΐοῦ σαϊῃ οὗὨ {π6 ονγβ ὈῪ ρββ- 

Ἰδποβ δῃᾷ ἀδρογίαίΐου, 10 ὈβἸοηρβ ἴο {Π6 τϑῖρῃ οὗἉ ἐξ Θῃμοϊαἰκῖτη, ποὺ ἴο 

(δα: οὗ Φομοϊδοβίη ἰπίο πμιοῖ Ηϊζις ρταΐβ θούὰ 10 δηά χν. 1 --- 9. 

Ῥοίοσγο 1. 
Τὰ οπαρίον χυΐϊ!. 1--.18. (π6 7878. ἃγ6 βϑυύυ Υ ΤΘΡΤΟΥΘα [ῸΣ {Π61Ὁ 

αἰϊλομηηθης ἰο ἱ4οΙαίνγ, ἘΠ ΘΟπΒΘα ΘΠ 668 οὗὨ ὙΒΊΟῊ 76 4180 Δηπουῃοθβα ; 

Δη ον (ποῖ ἀπᾶπο το ϊαποθ οα παχμηδῃ Π6]ρ. [Τὺ ὈοΙομρβ 0 {Π6 χαῖρ 

οὗὁἨ «Ψ6)ῃοϊαϊςίτη. 
Οιαρίον χνυῖ!. 19- -27. οοῃίαίηβ ἃ ἀἰδιηοῦ οὐδ 18 τϑἰδέϊνθ ἐο {π6 00- 

Θούνδποθ οὗ τμ6 ϑαθραίῃ. Ηρ ρΡ]αοοβ 1 ἴῃ {π6 τοῖρῃ οὗ “ Θομοῃ δ}, 

Ῥυΐ 10 ὈοϊοηρΒ ταύμου ἴο {πᾶῦ οὗἉ «} Θμο δ ἰκῖμι. 
ΟΒαρίον συν, 1--28. 18. δὴ οὐδοΐθ ἰῃγθαϊθπϊηρ 189. πηρταίοῦα 

ῬΘΟΡΙΘ τ ῬαπΙιβμσηθηῦ ὈΥ {886 ΑἸνῖρ μῦν Βα ]οτ : ΔΡΡΘμαρα το ψΒΙοἢ 

1 δὴ πηρτθοδίίοι οα {86 ρατύ οὗ [Π6 566 ὺ ἀραίηβῦ 815 θηθγηΐθθ, ύΖζιρ, 

85 οπάἀρανουτεᾶ (ο ββονγ ἰμαῦ {16 ἀαΐθ 15 «ϑ οι πη Β τοῖρῃ; Ὀσΐ 

Ηἷβ πιϑίμοά οὗ ργοοῦ 18 δυδιίγαυΥ πᾶ πποϑγίδιῃ." 

ΟΠαρίοιβ χῖχ. χα. ΤῊΒ. οσϑοῖο [ογοίθὶβ ὑπὸ σαϊῃ οὗ {π6 Ιϊηράοτῃ 

οὗ Ζυάκμ δᾶ τμ6 οἱ οὗ Φογαβαίθιη. ἊΑἃ βϑνϑῦθ Ἰυπαριηθῃΐ 18 δῃ- 

πομππορᾶ πραἰηδύ ῬΑΒΠῸΙ ΟΣ ἈρΡρτΘμθμαϊηρ' ἀπα 1}] ἰγϑαί!ηρ «} ΘΥΘΙΪΔἢ. 

ΤῊΘ ργορμϑὺ δομηρίδἰηβ οὐ {16 ρϑυβθουύϊοα μ6 ταϑῦ ιῃ, ῬΥΟΌΔΌΟΪΥ 
[868 ἄαία 15 μοι δο 1 5 ΤΘΙΡΉ. 
Τὴ βϑοίϊζοῃ οοῃβιβίϊπρ' οὗ ομαρίοιβ ΧΧὶ.---σχῖν. οομίδ! 8 ἃ ῬΤΟΡΠΘΟΥ͂ 

ἀοβουίπσ [88 οοτγαρίηαϑβ οὗ {{|6 ΒῃΘρμθγᾶβ, [6 ὙΠΟ κθάμθββ οὗ 186 

εἶν} ἀπᾶ βρίτι ταδὶ σαΐουβ οὗ 186 παίϊοῃ, Εἴπρβ δπᾷ ῥγίποθβ, ργορῃθίβ 

ἀπᾷ ρῥεϊοδίβ, [Ὁ ψὰ8 Δα! νου ἰονγαγᾶθ {Π8 πα οὗ ΗθΖθκίδῃβ τϑῖρῃ, 

ΜΠοη {μ6 ΟΒαΙἄθαπθ Το γ6 Θομμλθηοίηρ' [0 θ6βίθρθ {μ6 οἷὖγ. ΟἹ {}18 

οοοδβίοι {π8 ργορμϑῖ, 8 δά Ὀδοη τθαποδβίβα ὈΥ {πα Κίηρ Πἰμλβοὶῦ (ο 

᾿παυΐϊτα οὗ {π6 Ιμοτὰ ἔρον [8 σοππίγγταθη, ακθ8. [Π6 Ορρογίπη!Υ (0 

ΒρΘδὶς ἜΧΡΥ ββ!Υ. ποὺ ΟΠ]Υ ἀρουὺ {886 ἔαύατα οὗἁ [Π6 ὅὙ10186 Κιησάοχα, μαΐ 

ῬΥΪποῖρα] ]Υ {86 τογὰ] ποῦ, {π6 σγϑαὺ στάθη δηΐ Ἰοδᾶθιβ οἵ {6 ρθορίϑ. 

Ἡρηοθ μ6 ροθβ Ῥδοῖκ δηᾷ ἐγᾶθθβ [Π6 οαιβ68 οὗ 188 σγοαὺ 6115 ἤθη 

ΡῬτθβθηῦ οὐ πηροπάϊησ, Ηδ 8668 ἃ νἱβίοῃ τοβρθούϊηρ [868 ἔα οἵ [88 

ῬΘΟΡΙΘ οδυυϊο διαν ὙΠ Φ Θοποπίδῃ, ἀπ (μοβο ἰοῦ Ῥεβιμα ἴῃ ἰῃ6 

Ἰδπα. 
Οδαρίον χχυ. φργϑάϊοίβ {π6 βα )αραίϊοπ οὗ πᾶσι ἐοροίμον υ11ἢ (μαΐ 

1 ἘΠη]εΙῦ, 11, 3. Ρ. 218. 2 Ὧρι' Ῥτγορϊιοῦ 4 ογοταἑϑ, ῬΡ. 148, 144. 
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οὗ {ῃς ποῖσῃρουγίηρ' Ῥβϑορθδ, ὑο {ΠῸ Κίηρ' οὗ ΒΑΡγ οι ἔργ ΒΟΥ ΤΥ γ 6815. 
Τὸ ὈθΙοηρβ ἰο {πὸ ἔοατίῃ γϑᾶῦ οἵ «} ΘΟ ΚΊΠῚ. 

ΟΠαρίοσ χχνυὶ., τοϊδηρ ἰο {Π6 ῬΟΥΒΟΠα] ἀδησον οἵ ε᾿ ΘΓθταϊαίι, Ὀ6]οηρ 5 
ἴο {86 Βεσϊπηϊπρ οὗ “6 μοι κιτη᾿β τοῖρη, 88 18 βίαίθα ἴπ {ῃ8 1Π8011|ρ- 
ἴου, ἩΗϊρ', ἰπάθοᾶ, ἀυρθ8 ὑπαὺ 1Ὁ 15 Βραγίουβ᾽: μαΐ 10 15 ἔσαπά 1π 
{06 1,ΧΧ. ὝὍὙΒ6 τϑᾶβοῃ ΜΨΏΥ ομαρίοσ χχγυ. 15 ρἰδοθα Ὀθίοσθ {ῃ6 ρτϑ- 
Βα οπ6, βθθὴβ ἰὼ Ρ6 ᾿ϑοᾶιβα οἵ {π6 ὀοιαρυθμθηβῖγα ομαγδοίθ οὗ 
15 οομθηίβ. 

ΟΒαρίον χχυΐ!. 1-- -22, 18 δ ΟΥΔ016 τγατηῖπρ' ΖΘ οἰτῖδ ἢ πᾶ οἰποτβ 
ἴο σῖνθ πὸ Βορά ἰο βυρραβίϊομβ ΘΟ ηΒ6]]Π1ησ του] ἔγοτα {86 Κιμρ οὗ 
ΒδΌγ]οη. Τὺ Ῥαίομρϑ ἴο {6 τοῖσῃ οὐ Ζβαβ,κῖα}}, 

Οιαρίεν χχυῖῖ. 15 αἸσθοίβα ἀρδιηβύ ἃ [4158 ρτορμϑύ, Ηδηδηϊδῃ, ἡ ΠΟβ6 
ἄφθα 15 ἐοσοίοᾶ πυὐυμῖη ἔπ γϑασῦ. Τῦ θοϊοπρϑ ἰο {86 βᾶπλθ {1π|6 88 ὑπ 
Ιαβὺ, αθ τυ ιοἢ 10 15 ΟΙοβοῖν οοππηθοίθα, 

ΟΠαρίον χχῖχ. οοπίδϊπβ Δ θρὶβί!8 δἀαγθϑβθᾶ (0 {86 6Χ1165 σγχᾷο μα 
Ὀ66ῃ οαΥΓΙΘα ἀνγὰν 1 «Γ Θοοῃϊαῖι, ΒαταοηϊτοΥΥ ἀπά οοταξογθηο. Αρ- 
Ρομπᾶβᾷ τὸ 10 15. δῃ ογϑοὶθ ἀραϊηβῦ ἐπα [4156 ρσορῃοί ϑμθηλοῖδῃ. 1710 
[6 15 αἀροαῦ {πὸ βαῖὴθ ἃ5 {86 1αβύ, θαὺ ἃ 1[{{{16 ΘΑΙ]ΊΟΙ, 

Τπ ομαρίοιβ χσχχ.---χχχῖ!, ἃγ6 ργϑαϊούίοηβ οὗ {π6 τϑϑίογαίομ οὗ 
15.861. ΤΟΥ ἀγα ρἰδοθᾶ ἰοροίμου Ὀθοθαβα {Π6 10 οοπύθηςβ ἃΓ6 4116, 
πού Ὀϑθοδηβθ ἸΠ6Υ σγοτα τυϊτύθῃ δὖ [88 βατὴθ ὕπηὴ6. ΟΠαρίουβ χχχ. πὰ 
χχχῖ. ργϑάϊοῦ ἃ ΠΔΡΡῪ πᾶ ρ]ουίουβ οομπαϊϊοι ἔῸΣ Ιβγᾶ6] δπα «πάδἈ. 
Ηδτο {86 ἐποιηθ 15 ποῦ 80 πο {π6 τοϑίοχαϊίοη οὗ [86 «678» ἃ8 {8617 
βαύατοα ἀυτίπρ' {86 ποὺ ἀϊβροηβαίίοη, θη ἐπ 6 0 Βμου]α Ὧ6. οοηγογίοα 
ἰο ΟἸΥἰβδπιν, ἀπά 1βγαθὶ, οοπβιβυπρ οὐ 6 νν δῃα ἀθηΈ116, Ρ6 Ὀ]6βββά 
τ} βαϊγαίΐοθ. Υα Ἰηΐου ἔγοτα χχχ. 1-- ὃ., {πμδὺ [686 ῬΙΟΡΏΘΟΙΘΒ 
γγ6γ6 ποὺ ἀοΙγογθα ἴῃ ραὈ]1Ο ἴῃ [ἢ6 ἴον {Π6Ὺ πὸ μᾶνθ, Ὀαΐ ὑγ6 Γ6 
ΘΟΙΠροΟΒΘα ΔΟΥΘΘΑΘΙΥ [ὸ ΤΌΥΙΩΘΙ τον δίοηθ ἔὸΓ (86 Ὀδπθῆΐ οὗ ροβ- 
ΤΟΥ ἃ5 Ὑ{61] ἃ5. δοῃθια ρου 1168, ΔΙΌΣ [μ6 οἰρ ἢ γοαν οἵὗὁἨ ΖΘάθκιθ ἢ} Β 
ΤΟΙ͂Ο. 

ΟμΒμαρίουβ χχχί. δα χχχ!. τοϊαίθ ὕο {π6 βᾶμηθ βαρ]θοῦ ἃ8. {Π6 ἰΔϑί, 
θυΐὺ ἃ16 1685 οαναίθα ᾿πᾷ σοιαργθμθηβῖνο ἴῃ {ποῖ οοηὐθηΐθ, [ἢ {μη 
416 ῥτϑαϊούθα {πῸ ἰαἰκῖπρ' ἀπᾶ Ὀυτηΐηρ' οὗ «Θαβαίθιω, {88 τϑϑίοσδθοῃ οἱ 
Ψυᾶδῃ δπᾶ [βγϑοὶ, δπα {π6 οἹογ ποαίϊοη οὗ [μ8 {ῃθοοῦδου. 86 ἀδίθ 18 
188 οἰρβίῃ γᾶν οὗ Ζοαβιςαῃ τοῖρῃ. ὙΥΆΥ {ποὺ 6.6 ρα οἴου χχχ. 
δηᾷ χχχῖ., ὑμουρἢ ἴῃ ροϊηύ οὗ ἐΐτιθ [μ6 0 ργβόβαβ, ἰβ ἀποϑυίαϊμ. ΗΖ" 
ἘΠ] 8 ἐμαῦ 1Ὁ ἀτοβα ἔγοτα {π6 {βοὺ οὗ χχχῖ!. δηα Χχχῆ!. Πανὶπρ ὈΘΘη 
ΔΙγΘΔαΥ πεϊτίοθπ, θη αοἄ Δἀάτοββϑᾶ {86 οομητηδπα ἴῃ χχχ. 2. (0 {π86 
ῥγορμού. Μοτγβϑ ργοῦθθ]8 18 {π6 ὀχρδηδίίοη οὐ Ηνϑγηῖοκ ὃ, ἐμαῦ {86 
πδίαγθ Οὗ (μ8 οοπίθηὐδθ ὙΓΒΙΟΝ 86 ΤΟΥ͂Θ ΡΈΠΘΙΆΙ 16α το {86 ροβιίοη οὗ 
{π6 ομαρίοιβ. 

χχχῖν. 1---. οοπίαδϊηβ ἀῃ ΟΥΔΟΪ6 τοβρθοίϊηρ {π6 ἰαί6 οὗ Ζ6α6- 
Καθ. ΤΠ18 Ὀ6]οπρβ ἰὸ {μ6 τοῖρῃ οἵ {παὖ τλομδγοῇ. 

χχχῖν. 8--22, οοῃίδιηβ δηοίποῦ ΡΥΟΡΗΘΟΥ οσοδβιοηβα ὈΥ͂ [88 τ0-Θῃ- 
βανοιηθηῦ οὗ ἔμοβϑ ἐπα μα θθθὴ βοὺ ἔγθθ ὈῪ {π6ῖν πιαβύθσϑ. {Ὁ θβοηρθ 

ἰο {86 βᾶπλ6 {πη6 88 {Π6 ἰαδύ, 
χχχν. 1--1θ. τϑοογᾶβ [88 δχϑηηρῖθ οὗ {π6 πουβα οὐ Βιθοβδὺ. Τ}18 

Ῥίβθοα Ῥϑίοῃρβ ἴο {π6 ἔουσίῃ οὐ ΗΠ γϑᾶν οὗ “ΘΒ ΔἸ". 

1 Ὁ ογ Ῥτορδοῦ ΦΔογοηῖα, Ρ. 2307. 2. ΤρΙᾶ, Ρ. 241. 3. Ἑλη]οἱδ, 11. 2, Ρ. 218. 
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χχχνυΐ, 1---39, τοίαίεβ Βον ἃ οο]]θοίίοι οὐὁἨ ογβϑοῖθβ οὗἨ « ϑγοιηίδῃ 18 
Ῥυγπΐ, Ὀαΐ τρβίοσεα ΕΥ ἰμ6 δαΐμβοσ. 10 Ῥϑίοῃρβ ἴο μ6 τοῖρῃ οἵ 
“ Θμοϊδκίτῃ. 

χχχυῖ, 1-- 21. τοίαξαεβ ὁ {μ6 ἰτοαίπηθπί οὗὨἩ {πμ6 Ῥγορμϑὺ ΒΙΤηΒΘΙ;; 
μον Β6 ψὰβ {τόνπ ἰπίο ἃ ἀππρθοη ἀπά το]θαβοᾶ, θαΐ 50} Καρί ἴπ 
ΘομΗποιηθηΐ, [Πὺ Ὀ6ΙοηρΒ ἰο {π6 τοῖρῃ οἵ Ἡδζοκίαι. ΗτΖιρ' Θοποίπ 68 
{μαὐ 10 τγὰβ ποΐ Ὀθίοσο {π6 βισαμηοῦ οὗ δὅ89.ἷ 

χχχνῖϊ. 1--28. 4150 τοϊαΐθβ ἰο {86 ἐγοδίπαθῃΐ οὐ “οι δῇ : ΠΟῪ 

6 νγὰβ ἰἄγοσα ἱπίο ἃ τοΐτυ ἀσησδοι, Ὀαΐ ἀραΐη ἀδ]γαγθα ἔότα 10. 
ΤΠῊ6 ἀαΐα 18 τοῦ {πμ6 Β6Π16 48 {86 ἰαδύ, θαΐ βοτιαθυῃδῦ Ἰαὕθυ. 

ΟΒαρίεν χχχίχ. ἄββουῖθθβ 86 οἀρίατα οὗ «ΘΙ ΠΙΒΆ] 6 μα, ὙΓ10} 108 Θ0η56- 

4πθποεβ, δπα μον 1 ἔαγοα τ {π6 ῥτορμοῦ αὖ ὑμαῦ {ϊτηθ, πὶ ογϑοὶθ 

ὀοποδγηΐηρ; ΕἸ ΡΘατη ]θοἢ 18 ἀρροπάθᾶ. ΟΥ̓ οοῦτβθ [818 Ῥ6ΙοῃρΒ ἴο {16 
γοῖσῃ οὗ Ζεαοκιδῆ. 

ΟΒαρέοτβ ζ].--- α]τν. δγα Ὠἰβίου!οδὶ, ρ᾽νῖπρ' δη δοοουπί οἵ [Π6 ῬγορῃθΒ 

1ἴ6, ἀἴτον {μ6 ἀοβίγαοίζοη οἵ Φογαβαίθτη, διθοπρ {πΠ6 ῬΘΟΡ]Θ ἡ μοῖὰ ἐπ 

Ομδ]άθαπβ Ἰοῦ ἴθ {π6 Ἰαπᾶ Ῥοίογα δπᾶ δον {86 ἢϊρμῦ ἱπίο Τὐργρί. 

ΤΉΘΥ ΤΑΔῚ Ὀ6 {μπ8 ἀἰν! 464: Χ]. 1--- 6., ὙΠΘτο 76 γϑϑα {παν «Γ ΘΥΘΙαδἢ 

[65 ἢ᾽5 οἤοῖοθ ἴο ρὸ ἰο ΒαΌΎ ΟΠ, οΓ τϑιηδΐῃ ἴῃ «ἶπιᾶθ8; Χ]. 7---Σ]], 18,, 

βαίϊηρ' μον {μ6 ἀἰβρουβθᾶ «678 στϑραῖρ το δα, 815 τηπσάθυ ὮΥ͂ 

ΤΡῇιμ6], ἀπᾶ [π6 τϑίθαβθ οὐ ἴμοβο ΠΟ ΜΟΙ οαρύϊνοϑ ἀμᾶθυ Π: 

ΧΙ. 1---22., Βμονίηρ μον {86 Ῥχορμοὺ ἀιββαδαθβ ἢ18 8] ον -οουηίσΥ- 

τθη ἔτοια ροΐπρ ἄονγῃ ἱπίο Εἰσγρῦ; ΧΠΠΙ, 1---18,, τοίδιπρ μουν Ὠ15 

αὔγίοθ τγαβ το]θοίθα, δπα {μ6 οοπιβδαπθηῦ ἀδρατίατο ἱπίο Εἰσυρύ, ΨΠΘΓΤΘ 

Ψογθηλδῇ [ουϑίβ]β (86 ᾿μναβίοπ ἀπᾷ οοπαποδὺ οὗ {μπὲ ὁουπίσΥ ὈΥ ἰμ6 

ΟἸΠα]άδθδῃβ : χ]ῖν. 1---30., δοπουποίπρ ἀοβίγαοίίομ. ἰο 411 {86 «[6υγϑ ὙΠῸ 

ὙΠ ΠΡῚΥ σσϑαῦ ἄονῃ ἰο Πσγρύ, ἀπά ρουβθνθγθα ἴῃ {Π|61} 14Ο]ί ΤΥ, ὅχο. 

ΤΉαΒ ἐΠ18. βϑοίίοῃ 18 τοϊαἰθα ἴο {π6 ργθοθάϊησ εὐγομοίοσίοαἰζψ ἃ8 Ὑ18}]} 
85 Ὀγ 5. ]θοί, 

χἶν. 1- ὅ. 15 δῃ οΥϑ616 οοπίαϊαἴπρ' ὃ Ῥγομαῖβ8 ἰο Βδυτ οὮ {πα 18 118 

Βῃουα Ὀ6 ργββουνϑᾶ ὈῪ ἃ βρϑοῖδὶ Ῥυονάθηοθθ, ἋαΑοοογαϊηρ' [0 ἀαίθ, 1 
Βῃου]ᾶ θ6 δέϊαν οβαρίοσς χχχυῖ. 

πῃ ομαρίοτβ χἰν!.---"ν τγθ μᾶνο ἃ ΒΟΙ168 οὗ Οὐδ 0168 ἀρῖτιβύ ΤΌγοῖρ 

πϑ 1018. 
χΙνῖ, 1---12. 15 ἃ ἐὐππαπαρμδ] ἀϊδοουγβθ γοβρθούηρ ἐμ αἀδἔθας οἵ [86 

Εσγ Ρί8 8. 
χΙνὶ. 18---28. σοηίαϊῃβ ἃ {πγϑαύθηϊηρ' ΟΥ̓Δ 016 ἀραϊηδὺ Εργρῦ, ΒΊΟΝ 

γγαϑ ἴο ΒῈ οοπαπογχοᾶ ΡγῪ Νουομαάπθζζαυ. οί γ616 οοοδβιοηθα ὈΥ 

ΝΟΟΘΟΔάποΖζαιΒ νἱοίοσυ οὐοσ ῬΏΑΥΔΟΒ ΝΘομο, ἴπ {86 Του γοαν οὗ 

4] ΘοΙ Δ ΚΊ τη. 
Τὰ ομαρίοσ σ]νἱϊ, 15 ἃ ὑμτθαϊθηϊηρ ῥτϑαιοίάοῃ τοβρθοίϊπρ' ἔμ Ῥ1115- 

{ἶπ65, ψπ0 τ το ἴο μ6 βυράπεά ᾿γ Νορυομδάηποζζαν. 
ΟΠαρίοσ χἹν1. σοπῥαΐηβ ὃ Β᾽ 2118 ρσθαϊοίϊομ τϑβρθοίζηρ; ΜΔ. 

χΙῖχ. 1---θ, 18 ἃ ργοαϊοίίοη οὗ {π6 ἀοβίγποίιοπ οὗἨ ΑἸημηθη. 
Χ]ῖχ. 7----22. 18 ἀραϊηδὺ ΕἸ ΔΟΠι. 
ΧΙ ῖχ, 28----27. 15 ἀραϊηβῦ 1ατμ βοῦβ. 
χ]χ. 28---88, 15 ἀροϊηθῦ Κι δἄδν δπα ΗΆΖΟΥ, Οὐ 1Π6 ποΙδ 1 ΑὙδ 5. 

ΑἹ] [6886 ῬυορἝβοῖθβ πὶ Θμαρίουβ Χ]011.» Χ]ν11., ἀπά ΧΙχ., 616 οὐ- 

ον Ῥγορδοὺ Φεγοηδ, τι. 8. ψ. Ῥ. 807. 
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ΟΕΒΙΟπΘα ὉΥ ἰπ6 βαὴθ ουὐϑθηῦ 88 ὕποβθ ἴῃ Χ]Υ]., ἃ Πα ΘΟΠΒΘΟΠΘΗΥ 
ὈθΙοηρ ἴο {86 ταῖσῃι οὗἉ “ὁ μοιδἰκῖπι.. 

ΧΙ χ, 34---39, ῥτγοάϊοίβ {π6 οοπαποβῦ οὐ ἘΠ]δπλ ὈΥ {π6 ΟΒαἰἄθδῃβ. 
ΤῊΐ γα8 οἰ γεγο ἴὰ {μ6 Ὀαρὶπηΐηρ' οὗ Ζοα ΘΙ Β τοῖρη, δοοοταϊπρ; 
ἰο {μ6 ἱπβουϊρέίοθη. Βαΐ (88 ᾿πβουρΌοη 15 ᾿ποουτθοί, ὍὙΠ6 ἀαΐα ἰδ ἐμ 
Βα πλ6 ἃ8 {πε οὗὁἨ [86 ργϑοθάϊηρ ργορῃθοΙ68, ἃ8 18 βῃουσῃ ὈΥ (86 Θοἴποῖ- 
ἄδμοθ οὗ {88 ρΙδοαθ οοσαρὶθά ὈΥ͂ {Π86 ῬΥΟΡΏΘΟΥ ΠογΘ ἃπα ἴῃ Χχν. 25., 88 
Ὑ06}1 85. 086 5] ]Υἱγ, ΤῸΥ ΘΧαΙΉΡ]6, οὗ νϑυβα 36, ἰο σϑυβθ 82., δπα οὗ 
ψ ΡῈ6 839. {0 6. 

Ομαρίουβ 1. ἀπᾶ 11. οοπίαϊη ἃ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἀραῖπϑὲ ΒδΌν]οη, Ὁ6- 
Ἰοπρίαρ το {π6 τουτί γον οὗ Ζοαθκῖα, δοοοσάϊηρ ἴο {μ6 θρη]οραθ, 
1ι. δ9---64, 

ΟΠαρίον 111., οοπίαϊπίηρ δῃ δοοοιηὺ οὗ {μ8 οαἰαβίτορμα οἵ «Γἀδἢ 

απᾶ Φογαβάϊοια, ἀπά {π6 ἰδίου ἐουύαπθβ οὗ “6 μβοϊακίη, νχὰθ ἀρρομαβα 

αὔνον θυ δ  {1Π|6. 
ΑἸΒΟΟρΡ Δ ΠΥ ΟὨχΟπΟ]ορσίοαὶ ἐ8 0186. οα ἢ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 δῃ ΔΡΡΙΌΔΟΝ ἴο ὑΠ0 

ἐγατ, 86 Ὁ] Ωο᾽ ΤΥ 6 οἴἶδγθα ἃ5 δὴ αἰζοτηρύ :--- 

ΤΊΝΘΕΕΒ ΚΌΒΕ ὌΚΡΌΕΒ ὌΝΡΕΞΚ ΛΈΤΕΒ ΤῊΒ 

ΦΟΞΙΛΔΗ. ΨΕΒΟΙΑΚΙΜ. ἙΕΗΟΙΑΟΘΗΙΝ, ΖΕΡΕΚΤΙΑΗ. ῬΕΒΤΕΙΟΤΙΟΝ 

' 
ΟΥ 18Ε ΟἼΤΥ. 

(,. 1.--͵-ολ ἢ. 6. σι. χὶ!, 7.-- ΕἸ, χίχ. χχ. σΙ. χχὶ.--πχῖν. ΑἸ. 1}}. 

ΧΥΠ, ΧΧΥ. χχυῖϊ. ἈΧΎ 
ΧΧΥΪ. ΣΧΧΧΥ. χχῖχ. ΧΧχ.- 
χχχυὶ. ΧῖΪν. ΧΑΧΙΠ χχχῖν. 
ΧΙΥΊ. ΧΙΊΥἹ].---- ΧΧΧΥΪ.. 
ΧΙΙΣ. ΧΧΧΥΣΙ. 

χχχῖχ. Χ].-- 
χΙὶν. χΙῖκ. 84 
.----89. 1]. 11. 

ΤῊ ἀϊνουβ 168 οὗ δχροβίθουβ ατὸ στοαὐύαβὺ 'π ἀθίθιταϊηῖπρ' ὑμ6 ἀαὐθβ 

οὗ {μ6 ἢσϑὺ ὑσθηῖῦ ομαρύβυβ, 88 τλᾶὺ 06 866 ἴῃ [6 ΥΥ οὐΐβ', ὑγβοῦθ {86 

ἔἶπιθθ ποτα Μονεῖβ, Μδαγονῦ, Κποροὶ, Ἡϊυσῖρ, Εὐνγα]α, ὅζο., 16 σίνθῃ. 

Τὶ σουἹᾶ δ6 ἰοάϊουβ ἰο δάάποθ 811 {μ6 οἰγϑαμηβίθῃοθθ ἡΥΒ10ἢ 1Θθα [0 

{π6 ἀαῖδθβ 7πβὺ αβδῖρπθᾶ, ΤΉΘΥ 8.6 ποῦ ὙΘΥΥ ῬΔΕΡΘΌΪ6 Οὗ ΘΟ ΠΟΙ ρ' 1 

Ἐμοταβαῖνοθ,; ΠῸΣ ΟΩΠ 8ΩΥ͂ ροΟά ἀδίω θ6 ῥοῦ 0 {μ|8 ράγροβο, Υὴ 6 

τασϑὲ ἰαἴκα βυοῖ δβ οχϊὶβί, ἀπά ἀ86 (βοτὰ ἴπ {μ6 βοβὺ τηᾶπη 6 Υ ῬΟΒΒ10|8. 

ΤῊΘ ἢγϑὲ ομαρίον βοῦνϑβ 88 δῃ ἰηἰγοἀποίίοη ἴο {Π| 7016 Ῥοοῖ ; Ὧπὰ 

ἴμ6 ἱπβουϊρίϊομ τὰ ἱ. 1---ὃ, ψγ βμου]ᾶ Ὀ6 ἱπο!πϑ ἴο [πτοϊ ἴο ΟΒαρίουΒ 

1,-- χχχίχ,, ἴπ ορροβίίΐοπ ἰο {μ6 ορϊπίοπ οὗ Ηδνθγηῖοῖ ἀπά Κ 6]]. 
ΤῊ ρτθϑαΐθι πιπηθοῦ οὗ (μ6 ρίθοθ5 οοπίαϊποά ἴπ {π6 ῬοοΙς οὗἁ «7616- 

ταΐδῃ παν δβοαροᾶ {π6 ογᾷβαὶ οἵ πορϑίνα οὐ ϊοῖβπιυ ἀπματιηθά. ὙΤΠΘΙΣ 

Δα ΒΘ ΠΕ ΟΙΕΥ πᾷ ἱπέορυϊγ μαγα Ὀ6θη δἀτηϊ ἰδ. ΤῊΪΒ 5ῃονγθ {παὺ [86 

παι νι ἀπ ΠΥ οὗἨ μ6 Ῥυορμοὺ 18. γ͵611 τραυκοα ἀπ ΘΆΒΗΥ ἀϊβοοσγηθα, 

Βυΐ 811 {μ6 Ῥατίβ Βαανα ποὺ θθθὴ Ὁ] ον ἰο ρ888 8 ϑαῦιθη ὁ ΟΥ̓ 

σοπαΐπο. ΤΠ Τ]οσίηρ Βαανα θθθη οοτηὈαίαά. τς 

χ. 1--16. 18 πιαϊπίαηοα ὈγῪ Μογνοιβ᾽, Π6 ΥΥ οἰΐο δ, ἀπά Ησῖρ΄, 
ἴο Ὀ6 ἀπδαϊμοηίίο, δχοαρὺ {π6 γϑίβθθ πγαπύϊηρ ἴῃ [88 1 Χ. ; νι. 

1 Ἐπη]ο6ἷΌ. 8.219. 8. ῬΡ. 331, 392, 
2 Ὧδ αἰτίυβαιθ τϑοθῃβίομΐο ὅότοπα, ἰη 4016, ὅτο., Ὁ. 48, εὐ 8644. 

3 ἙἘπη]οἷδ. Ρ. 526. 4 Ὅδγ Ῥγορμοῦ Φογοιηΐᾶ, τι, 8, Υ7. Ῥ. 82. 



876 . ηϊγοαμοξίορ ἐο ἐδ6 Οἷα 1 εϑἰαπιθΉΐ. 

θ--8, 10., δοοογάϊησ ἐο {μ6 αδὲ οὐἱεῖς ; ἐπουρὰ 1)6 ΥΥ̓ οὐΐβ μο] 5 [686 
ψΘΥΒ68 0 δ6 ἰπογροϊαίϊομβ ἴῃ (π6 Μαβογθίϊο ἰθχί, ὙΠῚΒ 18 ἄοπθ ὁπ 
[π6 στουπᾷ οὗ [πὸ νγατπίηρ' ἀραϊηβῦ βοοίμβασίηρ ἀπ 1ΔΟἸΔΕΓΥ ἴῃ νΘΓΒ68 
9. ὅ., αῃᾶ (86 ΟἸαϊάθθ δἱθνυθηίῃ γϑῦβθ, τ Ὠοἢ ἀγ6 Βαρροβθα ἴο ΒΠΟΥ͂Σ 
ἃ ὙΥΙΟΥ Πἰνίπρ' ἴῃ {Ππ6 {π|6 οὗ {π6 6χ}16. Απᾶ 88 188 τηράθ οἵ τι ηρ᾽ 
5. ἐμαῦ οὗ Ιβαΐδμ χ].--ἰχνῖ., {π6 Ῥῖθοβ ἰβ αὐ αϊοα ἰο ὑμ6 ῥβϑυάο- 
1 βδῖδῃ. 

ΤΉΘβα δοηῃβιἀογαϊίοηβ αὐ ααϊίθ ᾿μβυΠοϊθηύ ἴο βαρροτύ {π6 Θοποῖα- 

βίοῃ ἀογνβᾶ ἔτοπι ἔμββια, ὙΝΆΘα ἴὖ 15 βαϊά μαΐ {πμ6 ψψαυπίηρ' 1π ὙΘΥΒ6Β 

2. δ. πουϊᾷ παν Ῥθθῃ τ861655, δπα ουὖ οὗ ρίδοθ ἴο 086 δοῃίθμιρο- 

ΤαΥΪο5 οὗ Φοσθμπδῃ, βόα ρατβ οὗ {Π6 ργθοβθαϊηρσ ομωρίθυ 16 Οὐ τ - 

Ἰοοκοᾶ (ἰχ. 34, 25.}, μοῦ ο 186 ρθορὶθ οἵ “πᾶ δἢ αἰ ϑρθυβίοῃ. ΔΙ ΟΡ’ 
[86 μϑαίμθη 15 ἀππουπμοθά 5 ἃ Ῥαβημηθηὺ ον ὑΠπ6ὶν 14] σΎ. 

Βαΐ {π6 οἰθνθηίῃ γϑῦβα 5 δῃ ἰπἰθγροϊαίοη, ἡ ΒΙΟΒ. Ἰηθογσρίβ [ῃ8 

οοηποθοῦοη, δη σαπποῦ 6 Ἰοοϊςο ἀροη 85 οτἹσί παίλπρ ἴῃ [826 ἀθβῖτο οἵ 

186 Ῥυορμοὺ ἰο ατῃ [18 σουπίγγτηθη ἀρϑϊηϑῦ ἸΔο]αῖνν, θυ θὴ Ὀοίογθ 

(Π6Υ 5ῃου]α θ6 οαὐτθα ἰο Βαθυΐοῃ, πᾷ ἰο βυσσοβύ ὅο ὑπθῦὶ ΜΟΓ 8. θῸγ 

ΔηΒουϊηρ {πηΠ6 ΟΠΒΑ]466-βρθακιηρ ἸΔο]αύουβ μ6 ΓΘ; Ὀθόθαβθ ἐἤθ6 ἐπέρο- 

ἀμοίογγ, ἐθτηι8, ἃ5. Ὑ76}1} 5 ἰμ6 ὑγογ8 {πϑπιβαῖνϑδ, ατθ 'π ΟμαΙάθθ. ὋΠ6 

γϑῖβθ ᾿πἰθυγαρίθ 1η6 ἀὐσιαμηθηῦ, πα 18 βρατίοιβ. ΤῊΒ Ββίγ]6 οὗ {Π|| 

βϑοίίοῃ 18 οουίϑίη]υ [Π|τ6 ἐμαὶ οὗ [6 Ιαϑὺ ὑνγαπίγτβθυθῃ ομαρίουβ οὗ 

Τβαΐδῃ, αἂβ Ἰζθρϑῖ μὰ8 βῃονγῃ ΕΥ̓͂ ἃ οι ρδιΐβοῃ οἵ ρῆγαβθβ δηα νογάϑ. 

Βαὺ {πἰ5 18 οσίηρ ἰο 1π6 πηδηηθῖὺ οὗ εἰ ἀγαυαϊδῇ, ὑγμῖο 15. ὅο Ἰπαϊίαξθ 

ΘΑΥ ΘΓ ργορμθίβ. Βεβίάθβ, ἰΙάθαβ Ἀπ χρυ ββίοη8 ἴῃ ὕπο γΘΥ868 816 

ῬΘΟΌΪΙΑΙ ἴο «΄ ΘΥδιαϊαΐ ; 50 δ3ῃ, τιβοα οὗ ἑάοἶδ, ὁσοαγγϊηρ᾽ ἸΏ ὙΘΙΒ6Β ὃ. 1ὅ.; 

18. ΒΩ] Υν ΔΡρΙΙοα ἴῃ 11. δ.; ὈΧΝ, ἔὉΥ ὈΙΝΣ, νοῦβα ὅ.; ὅπ ΠῊ3 
ὈΠῚΡΒ, νοῦβα 1ὅ., ἃτ6 ἰουμᾷ ἴῃ ν1], 12.. νἱ. 1δ., χΊΊχ, 8., χι. 28. Τῦ 15 
ἃ σταϊαϊίοιβ ἀϑϑιιπιρίίοῃ ἰο 880 ἐπαῦ {(μ6 ρβϑυᾶο-Τβδῃ ᾿πηϊαΐοα {6 
ῬΙΌΡΠϑὺ Πούθ, 85 Εἰνγαϊα ἀπά {Ππιργοῖῦ ἀββοσί. ΝΟΥ οδῃ δΔηΥ. ψῖσῃῦ 
6 αἰἰδομβᾶ ἰο {π6 οταϊββίοῃ οὗ γϑύβθβ 6, 7, 8. 10, ἴὰ {86 Τ,ΙΧΧ,, ψμὸ 
οἴϊβη ἰοοῖς στοῦ Πρ τλθ5 τ ἐμ Ἡ Θῦταν ἰαχί. 

Αραΐη, οπαρίον χχυ. 11Ὁ---1ά4α. ἃτ8 Ῥγοπουποθα βρασῖουβ ΟΥ̓ ΠΙύΖιο, 
ΟμΙοΗ͂γ Ὀδοαιβθ οὗ {86 Βρϑοῖῆς παίασθ οὐ {π6 Ῥγόρῇθου τϑϑρθούηρ' [86 
ΒΘΥΘΗΤΥ γϑαγβ᾽ οαρ νγ τὰ ΒΑΡΎ ]οη. Ηδ βαρροβεβ ὑμπαῦ (18 ᾿ἰαβύ Πα] ἢ 
οὗ [μ6 ουγύθοπι ἢ νοῦβα Ὀθοπρβο {π6 ἢγχϑὺ μ81Ὲ οὗ [π6 δἰθνθπίῃ. Τὴ6 
Ἰαβὺ μα 1, πονγονου, οὗ 086 {μισύθθητῃ γϑῦβα 18 8}. Ἰμ ουροϊδίϊοη, Ὀθοδαβ6 
[16 ρτοαϊοίίομθ ἀραϊπδὺ (88 πδύϊομβ ὙΏ1ΟὮ ΟΟΟῸΥ ἴῃ ὑπ6. Ὀοοῖὶς δἴθον- 
ταν 5 οδηποῦ μᾶγ6 ἐουτηθα ρατῦ οἵ 1Ὁ π μθα {π6 Ῥυόρῆθου 1ῃ {815 2δ(ἢ 
ὁπαρίου νγὰ8 ἀοϊγοτοᾶ. [{ 18 Ῥοββίθ]θ, ἱπάθϑα, ὑπαῦ [86 σου β. τλὰν 
Παγα βϑθῃ ἰπβοσίθα ὈΥ {π6 ρυορμοὺ μιμλβ6} ἢ δῇξοσ 86 οοτηρ]οίϊοη οὗ 
{6 Ῥοοΐκ ; Ὀαΐ 1ὖ 15 ποῦ ῥγοῦ8006. 

Χχνυὶ, 7. ἰβ Ῥχοποιμοθά βρυτίουβ ὈΥῪ Μογνϑῖβ, Ηἰζίσ, δμᾶ 
1)6 Ὑγοίία, ομϊογ Ῥϑοδιβο 1 15 οπι θα ἴῃ {86 ΙΧ Χ, Βιΐ τΠ6 
Οτϑοῖς ὑγδηβίαίουβ τααδὺ πᾶν οὔ ρα 10, Ὀοοαιιβα 1 αἀἸα ποῦ ἄργθθ 
αι τἢ {ποῖ} ορϊπίομ τϑβρθοϊπηρ {π6 ἀαγαίίοη οὗὨ ἐπ6 θχ!]θ. [}ὶὴ {πκὸ 
ΤΩΔΏΏΘΥ, ΧΧΡῊ, 16--2]. σαηποῦ 6 δὴ 1ηΐουροϊαίοη οὐ τη εγροϊαἰοᾶ 
Ῥεοδυβα ρίνϑῃ ἴῃ ἈποίμοΥ ἔογτη ἴῃ {86 ὐτϑοὶς γϑυβιοι, βίηοθ Π6 ἰτϑηβ- 

1 Φογοιηῖαβ ΤΑ σουτΥη Θ'ΔΟΓΌΤΤΤΩ 1ΠΊΟΥΡΥ65 δίαπθ νηαθ-:, Ρ. 178. 6 8.(ᾳ. 
2 Οορ. ΗἩδγοΓΠΙΟΚ᾿ 8 ἘΠ η]οἷῦ, 11. 2. Ῥ. 234. εἐ βξοφῃ. 



Οη ἐδα Βοοῖ 9 ἐϊο Ρορλιοέ 7ενοηιΐαῆ. 8171 

Ἰαΐοτε ἰοοῖκ ἡθουῖοβ στ {μ6 ταχύ, Τ]θ τα] οαιιβα ΨΥ 1ὑ 15 τοὐθοίοθα 
15 1π6 τνγαμύ οὗ Β6]16Ὁ ἴῃ ργεαϊοξίοηδΒ. ΑΑσοογαϊπρῖγ, θούῃ Μόογοῖβ ἀπ 
Η ἰΖὶρ ἀβοῖατα 16 ἰο Ὀ6 ἃ σαΐῤϊοϊπτιωη 6. ευθηξιι. 

χχχῆϊ, 14---296. 15 αἷδο 5618 ἴο 6 δὴ :ἱπἰουροϊαίίου, Ῥοΐῃ οα 
Ἰπίοσηαὶ πα οχίοσμαὶ ουϊάθποθ [ηΐθυηδὶ στοῦηαβ ἅτ ἔοαπα ἴπ 
{μι Ῥσοσηῖβα οὗ [86 δβοϊαθ ρουρούυ τυ οἵ {88 Ἰρανιᾶϊο δηὰ Τιρνιοαὶ 
βισοοββίοα (17, 18, 21, 22.). Βυΐύ τὸ ᾿ἴπθα] ἀεβοαπάδηὺ οἵ 1)αν!α, 
αἴτον Ζοάβκιαμ, οοοαρίοα [μὶ8 [πτόπα: δηᾶ ἰμ6 Του ΐθβ οοπεπιεα ἐσ 
οἴιοϊαίθ πὸ Ἰοπροῦ ἰμ8η {86 ἀοδίσαοίοη οἱ «Θγαβαίθηι ὈΥ ὑμ6 ΒομηΔΠ8, 
ΤῊ Τ ΧᾺΧ. αἷϑο οὐἱν {86 σϑυβοβ.0 Τ8ῃ6 Δ]]6ρρα απο. 0165 αἸβδρρ αν 
48 βοὺῃ 8485 {86 ἔγιθ ἱπίουργθίδιομ 18 ἀιβοονοσθα. Βοίμ Βθανια ἀπ 
μ6 1ιανῖΐθβ πιαδὺ δ6 σομϑιἀθγθα 1ῃὼ {μον τοδθοη ἴο {μ6 Μοββίδῃ. 
ΤΟΥ ἰγριβαϑᾶ Ὠἴτα ἴπ 818 ἸΟῪ πα ρυιθϑυν οβῖοθβ. ΤΉΘΙΡ ἢπθ νγὰβ 
Ραγροίααίοα ἀπᾷ (1 τϑα 564 ἴπ εἶπ. Ηθηρβίθπθθερ' μὰ8 Ὑ16}} ἀ6- 
[ϑπαοαᾶ [μ6 ραιαρταριι ἀσαϊπδὺ ΜΊΟΠΔ6118 ἀπ «}6}|π|, βούξπρ' ἔστ 108 
ἔσθ ταϑϑηϊηρ,ἷ 

Αποίμαυ Ἰηὐουροϊαίϊομ μα8 Ῥθθπ αἰβοονογθα ἴῃ χχχῖχ, 1, 2. 4---᾿ ὅ, 
Ἡρτθ ἀσαῖῃ ὈΟ(Ά Ἰπύογμαι δπα οχύθυμαι σγοῦπ 8 ἅτ 8116 σ 86 ἀραληβῦ [86 

πογᾶβ. ΤἼΘ ἔουτλου 86, [Π6 οοπίουπαϊηρ; οὗἩ {π86 {πλιὸ θη {1Π|6 ἔἈμαϊη 6 

ῬΓΟΒβϑα βογδϑὺ τὰν ὑμαῦ οὗ [π6 ἰακίπρ οὗ {π6 οἵἵγ, {88 οοπίγδαϊοίίοπ 

Ῥοΐμνϑοῃ 11---1 8. ἀπᾶ χ]. 1---θ., ἀπᾷ [186 τοἰβαρργθμθηβίοη οπ ὑπ 6 ραχὺ 

οὔ {π6 Ἰπξεγροϊαίον οἵ 11. 1ὅ., 88. βθϑῃ ἴῃ {π6 ϑῃ!: γοῦβθ. ΤῈ οχίθυμαι 

αὐσιπηθηΐ 18 [μ6 οπιϊββίοη οὐ [88 ραββασθ ὉῪ 88 ΙΧΧ, Βαῦ [686 8:6 

αυϊξα ᾿πβυθηοθπῦ στοιπᾶβ. Βνθη ΗΖὶρ ἄοθ8. ποῦ δοίςπο σ]ϑᾶρθ {πὸ 

νϑ] αν οὗ βοιμθ οἵ {ῃθιη. Ἡ  νουηἱοϊκ 5 τοξαταιίΐοι, Μ ὨΙΟἢ 15 ΘΟ στηθά 

Ῥγ {μὲ ἀϊοίίουι θβατίησ [Ππ6 ἴταριθββ οὗ « ϑθπιῖα 8. οὐγη δας ΒΟΥΒΠ10, 18 
οομγίποῖηρ' δα οοποαβινβ. 

Τὴ 1Κ6 ταϑῆποῦ Ομδρίοιβ ΧΧΥἹ, ΧΧΥΠῚ. ΧΧΙΧ. αχ8 Β814 ο μᾶνθ Ὀθθη 

οΪαδοταίθα ὈΥ ἃ ἰαΐθε {πϑὴ Φογθηιΐδῃ. ΤῊ. Ὧ88 ὈΘΘῊ Ἰηγογγθα Τροτι 

[π6 ἔοτμιβ οἵ (86 πϑιηββ, Π0" ἔοσ ὙΠηΡθ, ΠΡΡῚ ἡ ΓῸΥ ἸΠΗ ν,, Π23), ὅζο.; 

πᾷ {μ6 Ῥγοάϊοαίθ 8ο οἴη δἀάθά ἴο {π6 πᾶπιθ οὔ π6 Ῥσόρμιοὺ δλ3}Π 

(χχνῖι. δ, θ. 10---12, 16,, χχῖχ. 1.), 1 οἢ 15 αημύηρ ἴῃ [Π6 ϑαρίπδ- 

οἷπί, ὙΏ688 οἰγοιτηβίδηοθϑ 8.6 οὗ {{16 τλοταθηῦ. ΤῊ6 ἔοσγιωβ οἵ {Π6 

ΠδΙη68 ἴῃ απδϑίΐοη. 16 864 ᾿πύθγ Πα σΘΔΌΪΥ Ὑγῦ (μ6 ἤ116 7 ΟΠ68, δα 

ΘΟΟῸΣ ποῦ ΤΙΘΙΘΙΥ ἴῃ {8686 οπαρίοτθ, θαῦ 6ἰβουμθτθ ἴῃ {Π6 θ00Κ. ὙΤΠΘΥ 

ἀγ6 αἶβο αβθᾶ ὈΥ͂ 411 τυυῖδοῦβ οὗ αη ἰηἰθυτηθαϊαίθ πα ἰδίου Ρουοα. ἊΑ8 

το 86 ρῥγϑαϊοαίθ αὐξαομϑα ἴο «Θγθυδ ἢ Β. πᾶγηθ, 1 βίαπ8. 1 ΟΡΡΟΒΟΙ 

(ο {μ6 ἴμ]56 ρσορμϑίβ, ΗθἊ δἷοπθ νγὰβ {π6 ὑγιθ ργορῇθί, ἴο σοτ {86 

παπιθ δοϊοηροά οὗ τὶρμῦ ; πα {86 ὕβποῦ οἵ {8656 σμαρ ο 5 τϑαυϊοα μα 

{86 οοπίχαβϑύ Βμοι]α 06 ταλυῖτθα. ὃ 
Αραΐῃ, ομαρίθιβ Χχχ.- -χχχῆ!, ἃγθ Β81 [0 ἈᾶνΘ Ῥδθη οἰαθοταίοα 

ὉΥ 8 ἰαΐθσ Βαπά, -- Ὁ {86 ρβϑυᾷο-Ἰβαῖδῃ. ΤῊΘ οἰϊϑῦ Ῥτοοῦ οὐ ὑπ|85 

15 {π6 Β[γ16 ἀῃᾷ τηϑηποῦ οὗ δχργθββίοῃ οιηρίογθα. αΐ {15 15. βῃ 

βοϊΘ ΒΕ οχρίαϊποᾶ ὈΥ τπ6 ρθου] δεν οἵἨ «ογομαῖαμ [0 Ἰεὰη ὍΡΟΩ 

οἷον Ῥγορμοίβυ Ῥσορβθοίθβ τοϊδίιησ ἴο {Π|0 βατὴθ Βα ]θοΐβ παῖα- 

ΤΆΠΥ ΌΘΔΥ ΒΟΠ18 ΤΩΔΙ8 οὐἁ Βἰτη τ ; ἀπ 1 18 απϊνούβα! γ δαἀιη {64 

ἐμαὶ Τογοιίδῃ 1ἴβ ομασδοίθυβοα Ὀ. ᾿παϑΐοθ. Μονοῦβ ἢπαβ ἃποίμου 

1 ΟἸ γἰβιοϊορίο, νο}. 11. Ρ. 602. ἐἐ 8646. 2. ἘΠΏη]οἷτ. 11. 2, ἢ. 2582. δὲ 86η1. 

3 56 Καιορουἢβ ΦΟΙΌΤΪ 48, ὅζ6., Ρ. 301. 



878 ᾿ Τηϊγοάμοξίοπ, ἐο ἐδ Οἰά Τοείαγηθηΐ. 

ῬγοοΥ͂ ἴῃ Ζοομαγδἢῃ γ111, 7, 8., ὙΠΘτΟ {μι γ 18. ᾧ αποίαίίοη ἤΌτα «Γ 6Γ6- 
τηΐϊδῃ χχχὶ. 7, 8. 88., δὰ ψΏΘΥΘ ἴῃ {86 908 γουύβα [88 ΔαῦθοΥ 15 ΒΡΟΚθῃ 
οὗ 85 οὁμθ ψῆἔο 1ϊνϑᾶ ἴῃ {π6 ἀαγ {πΠαὐ ἐμ6 ἔοαπάδίομ οὗ ἔπ6 ἢοαβ6 οὗ ἐπ 
Τ,οτᾶ οὔ μοβίβ νγὰβ 1.148, Ηθηοα {π6 τΎΙΟΥ τπηπϑὺ πᾶνε Ὀθθη οοηΐθια- 
ῬΟΓΆΙΓῪ ὙΠ Ζϑομανῖδῃ Εἰταβοέ, Βαΐ {δεγθ 18 πὸ αποίαϊϊομ μ6τθ ἔγοτα 
“᾽ Θγθυηδῃ. ΤῊΘ ραββϑαρθ βαϊα [0 θ6 Βιιὁ} 18 τηδάθ πρ οὗἩ νγογβ βαϊϑοίθα 
ἔτοτα ἀιδδγοπὺ ργορμοίβ ; δπᾷ {86 τηϑπίϊοῃ οὗ ργορἠιδέβ ἴὰ 1π6 Ῥ] ΓΑΙ 15 
ουϊάθποθ {μαὺ Ζεοματλίαμ ἀϊ4 ποέ τοίδσ ἰο οπθὶ ἘῸΓ [8688 δπᾶ οἰδμϑὺ 
γϑαβοῃϑ ΗΠ Ζὶσ 7050} ταὐθοίβ {86 δχίθυμδι δυριπχθηῦ, Νοἰξίπρ' οδῃ 
βῃον {86 δι γαῦίπθϑβ οὗ {π6 οὐ υ]οῖβμα ΠΟ πᾶ8 Ὁ θη Θπιρ] οΥϑα 1ῃ 
Ροϊπίϊπρ' οαξ ἰπ οτροϊαἠίομβ ἃμα β᾽ 1118: Ῥμβποιηθηϑ ἴῃ {8686 ΟΠδρύαΙΒ, 
ΤΏΟΓΘ Βίσο ΡΥ ἔμδη {μ6 στοαὺ ἀἸθγθποο οὗ οριπῖοπ δθύνθθῃ Μονϑβ πᾶ 
Ἡ ὐζῖρ τοβρϑούϊηρ ἔμθα. ΧΑΚ11] ὑμαῦ μᾶβ Ὀθθῃ δἀναποθά ἀραϊηβί {μον 
οοιμρίοθίθ δας Ἀθη Οἱ (γ 15 5 πού ϊπρ' θη βϑῦ οὐϑῦ ἀραϊηβύ {Π6 Ροβιθνθ 
Ῥυοοίβ ἴῃ {π61} νου. 

ΟΒαρίοι χ]ν. 15 βαα ποὺ ΟὨΪΥ ἰο Βᾶγθ θθθῃ Ἰῃίουροϊδίθα ὮΥ {86 
ρβϑιᾶο- βαίϑῃ, θαὐ αἶβὸ ἴο βανϑ Ὅ66ῃ θαυ! α υγι ἢ Δα [1018 Ὀγ ἃ Βθοοπᾶ 
δα δογαῖου. ὅποι 15 {π6 Ἰυάοτηοηί οὗ Ηρ. Βαυῦ να Ὧο ποῦ δ6- 
ἸΙδγθ ὑπαῦ {86 ἡαασταοηῦ 15 βουπᾶ. ὙΠ ᾿πίοτροϊαὐϊοπβ ΒΙοῖ ρυοοθθάθα. 
ἔγοτα {818 1αϑῦ ρϑύβοῃ. ἃ1΄6 βαϊᾷ ο βϑίγαυ ἀπϑοαυδίηὐθάμθαθβ Ὑγιυ ἢ Π18- 
τουῖοαὶ ἃπᾶ ρϑορταρΐοαὶ τοἰδίϊοηβ, ἀμ ὦ ψαπὺ οὗὁἨ ῬΟΥΘΥ ΟΥΘΥ {Π6 
ἩΌτον ἰαησααρθ. Ηδθποθ ἢ8 18 ραὺ ἱπίο {πμ6 Μαοοδῦθδῃ ρϑιϊοά. Αἢ 
{815 15 τάθτθ Βα ]θοιύγγ. ὙΤΒ6 ἀὐρυχηθπίαϊίοι οὗ ἩΖὶρ, 1 ̓ παβϑά 10 
ὁαῃ 6 οΔ]164 Βαοῖ,, 15 θαβθῖββϑ, 85. 85 Ὀ68π βΒᾷονῃ Ὀγ Ηδνθγηῖοκ.Σ ΤΠ 
Δ]16ρ 88 ̓ πίθυροϊαίϊοηβ Ῥτόνθ πὸ τότ {μ8η {παὲ {π6 ργορίμϑύ Π8 ἔΓΘΘΙΥ 
τϑργοάαοβα {π8 ργϑαϊοίίομβ οὗ Βαϊδαμα ἀπά 1ϑαΐῖαμ ἀραῖπϑὺ ΜΟΔΡ, 
ΤῊ ργοᾶιούϊομβ ἀροληδὺ ΒΟΥ οι ἴῃ ΟΒμΔΡίθΥ8 1]. 11. 16 Βα] δι ἔμ 6 ἴο Ὧ6 

ΒΡΌΓΙΟΙΒ ΟΥ ἱπίουροϊαίθ, Τῇ Ἰαἰίαι 18 ποὺ {π6 ἔπνουγιύθ ΠΥρΟ 6818, 
Βανίπρ' ΒαρρΙαη θα {86 ἤουτμοσ ; δηα 18 δἀνοοοῦθα ᾿γ Μονθιβ, [09 ΥΥ οὔίθ, 
ΗΠὐζῖσ, ἀπὰ Νάροβθαοι. 106 ὙΥ̓ οἰίθ αβουῖθθθ {π6 ᾿πἰθυροϊδίϊομϑ ἀπ 
τϑάδοϊοη οὐ {π6 ρίβοθ (ποῦ 118 δι μουβῃῖρ, 88. ΗΘ μάθυβοι ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
βίαϊ68) ἴο 1π6 ρβθιᾷο- Ἰβοῖδῃ; ψμθγθαθ Εὐνα]ά, Τα]θοῦηρ [86 δαΐπμοη- 
ἀϊοιύγ, μΒαᾶ αὐὐιραεα {π6 Δι μουβῃϊρ ἴο δῖμλ. 
ΤῊ ἀὐρυτηθηΐβ οὐ Ὀο(ἢ ραγίϊοθ, οὐ [πο88 ψ8ὸ τοὐϑοῦ [86 ϑα μθη οἱ ἐν 

δια οὗ {ποβα ὑπο, ψ 8116 τααϊπίαϊπίπο Βα δδίδηα! δαϊιοπίλοιγ, ἐπά Ἰῃ- 
Τουροϊδίίομβ ἀπα [88 τηϑυῖκβ οὗ ἃ Ἰαΐου μβαπᾶ δἰδθογαῦίπο [Π8 ὑγ8 018, ἃΓΘ 
ΘΟμ ΙΠ64 ὈΥ [Κ 61} 58 1ῃ 016 Β.ΓΩΠΛΔΤΥ ὙἹΘΥ,, 85 [Ο]]ΟΥΒ :---- 

1. ὙΠΟΥΘ ΓΘ Ἰϑηγ τοροί οηβ ἴῃ Ὑ Β]Οἢ «ΓΘ π 8} Β ΡΟ ΠΌΙ]Ω6 ΤΏΘΏΠΘΓ 
18 Β66ῃ ΟὨΪΥ ἐπ ραγέϊοιίατα, {που ρα ἴῃ ΠυμαΘΓΟΙΒ ραΒΒΑΡ6Β; ἃπα {86 
ὈΙδοθβ γερθαϊθᾷ γα οἴϊθη βπι γον ταοαϊβοα δηᾶ αἰζαγϑά. 
“ΠΩ, ΤΏΘΓΘ ἃΓ6 6 1688 ΘΠ ΙΓΟΙΥ ΓΟγϑῖσῃ ἴο  ογθιηῖδιι, γϑίθυτιηρ [0 ἃ 
Ἰαΐθι ἔτη: Βθυ οι δἰτοαᾶν οοπααογθά ὉΥ ὐσταβ, ἱμπουρἢ, φοηίΓΑΓΎ ἴο 
δχρθοίδϊίου, βραγοᾶ δπᾶ ποὺ ἀοβίτογϑᾶ ; ἃ Κίπράοτα ὑποτουρὮ Υ ἀοίο- 

τἰογαϊθα, δπᾶ ἀπ8}}]6 ἰο ἀγοτί 15 ἦπδὶ ονουίθτου ; [π6 ργορΒ ΕΟ Ά}}Υ 
νἱο]οηῦ τϑθ}]]Ποπ ἀραῖπβῦ [μ6 ΟἸα άθδα συΐουβ, πα [86 ρα 110 Βαμα πη 8 
ἴο 411 {86 Ὀγβίβγθη ᾿ἰνίπρ ἴῃ ΒΑΡ οι ἰοὸ δθ6 ἔγοτα ἃ ΟἿΤΥ ΟΟμβισπθα [0 
᾿ἀεβιγαοίίοῃ, ἀπά τϑδασῃ ἰο {μ6 ΠΟΙΥ Ἰαπᾷ ; {π6 πηαιβρυβαα ἀθβιρπϑίοι 

. ΟομΏρ. ἸζπθροΥ, Ρ. 149. δὲ 56εᾳ4., 111. εἰ 86η4.; Βα ἩδνοΓΠΙΟΚ 11. 2. Ῥ, 2981. 
2. ῬΙη]οἱϊ, 11. 2. Ὁ. 284. . 8. ἘΠΠ]ο, Ρ. 294, 6ἐ δέηῃ. 



Οἱ ἐδε Βοοῖΐ Ὁ ἐλ6 ἹΡγορῆθοέ “εγοηιίαῇι. 879 

οὔ ἢ Μροᾶρβ δπᾶᾷ οἴμοῦ πουίμουη παύϊουϑ ἃ5 {86 ἄρδαϊν ϑποιοῖϊθθ οὗ 
ΒδΡυοη. ΑἹ] {π18 15 ΦΌΓΘΙρῚ (0 «ΘΓ ταῖ8 ἢ, ἸΆΡΓΟΌΔΡ]8, δπα ουθη ἴτὰ- 
ῬΟΒΒΙΡ]6 1ῃ 15 Ο886. 

8. Το ΡὈΪΔΥ ἀροῦ [886 πάτηθ8 Ἡὰ [ὉΤΥ δ: (1. 41.); ἢ 30, λδαγέ Ὁ 
ῃιἵηθ ορροηθηΐβ, ἴον ὈΣῚ9 (11. 1.) ; δηα β᾽ ΠΗ} ραΓΑΡῃγαβίο γογαβ ἴῸΥ 
ΟΠ! ἄθαμπ πϑπμ68 (]. 10.). 

4. ΤΏΘτΘ τ ψουᾶβ ΘΠΤΘΙΥ ΜΘ, ῬΘΟΌΪΙΑΥ ὑο Τὰ ΖΟ]Κ161 ἀπα 5{1}] Δ ῦο Σ᾽ 
ΤΙ Ο8, 88 2.9, ΠῚΒ (11. 28. 25. δ1.); ἘΙΣΣῈΣ (1. 2.) 513, ργορλοίδ οακδῖης 
ἐο εγ7. (1. 86.) ; ὉΠ], ἐο δαηΐδἢ, (1. 21. 26,, 11, 8., αἶδο χχν. 9.). 

ὅ. ἼΒοτα 18 ρτϑαῦ βίτα]δυῖῦν Ὀούνθθῃ 1]. 27., 11. 40., πᾶ ᾿βαῖδῃ χχχῖν. 
θ., ἅχο. ; Βούνϑοη 1, 39. 8πα Ἰβαϊδι χχχῖν. 14.:; δούνϑοη 11. 1. 60, 
ὅχο., δια Ἰβαϊδῃ χχκχῖν. 10. 

ΤΏΘθ6. ΔΥΡΏΤΩΘΏΐΒ ἅγ6 οὗ [οστϊδ 6, Αι ἰο 1., 1Ὁ 15 νχ61}}] Κπόνῃ 
{μα Φογθιῖδῃ 15 δοουβίοιηθα ἰο τορϑαὺῦ Ἀπηβοῖ Βαΐ 1Ὁ 18 αββουίθα 
{μαῦ [86 γτορϑυϊίομβ οὗἨ «“ογθηηίδιι ἃτα τλοτα ἴῃ 06 τη8885 ; δηα {ῃαῦ 1η 
ἴῇοτα 6 18 {1{π|0] το Βίταβο. ὙΠῚΒ 15 Ἱηοουγθοῦ ο ἃ ἰασρθ δχίθηΐ. 
Τὴ ἰπ6 86 οὗ ἔοσιμοὺ αὐΐούδηοθα [Π6 βάση ἔγθδαοιῃ πα ᾿πάθρθπαθηοθ 
816 Ββονψῃ μού ὙΠ Οἢ 806 νυ] 5106 Θβθν μ σα ; Μ8116 81] ἃγΘ Δρρτυορσγιδίθ. 
ΜδΩΥ ραγίου]ατβ βιαϊθᾶ ἴῃ Νο. 2. νι} πού βίαπα {π6 ὕθβῦ; δπὰ Ὀθηθαῖῃ 
411 Ἰυσῖκα [ῃΠ6 οπα ργθοοποοῖνρα 16 ὑμπαὺ ργοροῦ μτοάϊοίίοπ αἸα ποῦ 
Ῥδϊοηρ' ἰο {π6 φγοριθίβι ΤῈ ὉπΡΊ 1108] ποίϊοπ τμᾶὲ {π6 ῥγορμοίβ 
ὭΘγΟΥ ἐογοίοϊα ἀοβηῖα ξαΐαγα ονθηῖβ, μ85 ηρθα χηποἢ οὗ {818 Ἡδθραῦνθ 
οὐ 1οἴβτα οὗ {π6 Ῥσορμϑῦϊο πυϊηρ8. 

ΤΊ 18 ἃ τηϊβοοηδορέοι οὐ {π6 1468] βίαπᾶ-ροϊηὺ οὗ {π6 ρτορμϑύ ἴπ 186 
αΐαγα ἴο βαρροβα {μαῦ μ6 βρβᾶῖκβ οὗ {π6 οοπαιοϑὺ οὔ «ϑγιβαΐθιη ἃ8 
αἰγθαᾶν ραβδί. Ηδ υὑβ868 ἱπᾶβθοᾶᾷ 188 ργοίουϊίθ ἴθπβα; θαὺ ὑπᾶῦ Δγ568 
ἔγοια Ηἷβ βθαῖπρ' ὁ βυϑηΐβ 1ΠΥΘΥΠΘΙΠΠΥ 88 ργθβθαί, Ηθηο6 βαοἢ ΟΧΡΓΘΒ- 
ΒΙΟΠΒ ἃ8 523 ΠῚΞ9) (Ἱ. 2.) 816 ΘΑΒΙΥ ΘΧρΙἰπμθα, ΘΒρΘοΙ ΠΥ 88 1ῦ 18 ῥα 

Ῥαγοπᾶ ἀουβύ ὈγΥ (μ6 βαΐυτθ ἼΣΡΙΙ ἴα {86 πἰμίῃ νοῖβθ. ΤΈΟΤΘ 416 ποί 
8ι ἴον ῬΙδοαΒ ἴῃ ΜΒΙΟΒ {π6 οοπατιοϑὺ 15 Βμόσσῃ ἴο Ὀ6 ἐπιρεοπαϊης, τιοῦ ραϑέ, 

451. 8, 8, 9. 14---10. 18..21. 26. 29. 84. 41---4θ. 681. ἅο.. 45 ἴο 1η6 

Βριτῖῦ μΒ6. τηδηϊοδίβ ἰονψαγάβ {π6 ΟΠ] 688 --- τϑυθηρθ, ρυγηῖπρ ΖΘ8], 

μαβίθ δηᾶ ἱπυραίίθποθ, βαγοδβιηβ, ἃ πα ἔθυοοῖουβ ἸΟῪ --- Πού] ηρ᾽ 18 Τθοορ- 
πἰβοᾶ ἰπ 16 ἱποοπβίϑίθαῦ πὶ ἢ ἃ ἔτὰθ ργορμοί. Τὴ ΒΟΥ ]ΟΠΙΔΠΒ ὙγΘΓΘ 

{π6 οπθιηῖθ οὔ ἀοἂ ἀπᾷ {86 ΠμΘΟΟΥΔΟΥ : {μ8 τοαουηρίϊοι οἵ ὑπὸ οονθπδηῦ 
ῬΘΟΡΙ6 ἀοιηδηδοᾶ {μϑὶν ονθείθσον. ΤῺ Θπομῦ οὗ Βαγοι Ὑ7ὰ8 189 

ἐπομά οὗ ἀοά. ὙΥΒΘα {86 2 εαο5 ἃτ παιηθα δ8 {86 1ϑϑάϊηρ οϑβ οὗ 

ΒΑΡΎ ΟΣ, {π6 ἴΔοῦ ββονβ {πα {π6 τυϊίου Πἰνϑᾶ θοίοτθ 10 νγᾶβ ἴδκοπ, 

βίποα ἴῃ {μ8 ροδβί-6Χ118 ψυϊίουβ ΟΥΤῸΒ 18. ΘΟΙΛΙΩΟΏΪΥ 0816 [88 Κίπρ' οὗ 
Ῥεχβία. (2 σοι. χχυ!. 22. ; Τῦζτα, 1. 1. ὅχο.» ἵν. ὅ. ὅτο.) 

Τὴ τοϊαϊΐοη ἰο Νο. 8., βυθοῦ Ηἷδὺ οὐ. ψψογβ 1ἰβ ποῦ ἀπίζηονσιι ἴο «Γ6Γ6- 
τηΐδ ἢ, 88 τη Ὺ 6 Β66ῃ ἴῃ Χχ. 3.» ΧΧῚΙ, 1]. 24, 28, 

Νο. 4. 15. οὗ {|ΠΠ6 οοπεοαιθηοθ, ὑμπουρῆ ρτοοθθάϊηρ ἔτοσα Ἐνγα]ά. 
ὉΝῚΣ ἴ5 (ἈΚ ἔγοιη [βαϊδῃ χν. 96.;: Ὁ 193 ἴτοτη μου ουβ σχχυΐ. 80.» 

Τ δαί. χχῖχ. 16. ΤῊ οἴμοὺ νογᾶβ ἀουϊνοα ἔγοτα ὑμ6 ΒΟΥ] ΟΠ Δ ΠΒ ΤΩΔΥ͂ 

ΒΌΆΓΘΙΥ μαᾶγα Ῥθοοπιθ Κποῦῃ ἰο «εγθηείαι ἃ8. Ὑ76]] 85 Ἐ1ΖΕΙκ16] 0 νγἃ8 

πού πλἢ ὙΟ ΏρῸ᾽ μδῃ ἢ6. 
Νο. ὅ. ΤῊΘ 5 μα: Πατῖγ Ὀούπϑοπ {π6 8341} ὁμαρίον οὗ βαίδμ ἀπά {ῃθ 

ρταβοπὺ ομαρίουβ 18 ρα]ραῦϊθ. 10 αὐὶβθβ, μουγθυθῦ, ἔτοπὶ 186 [ποὺ οὗ 



880 ἸΙαξγοαμοῖΐίοῃ, ἰο ἐΐ6 Οἷα Τοβίαγιοηΐ. 

“᾽ Θγοσαδῃ Βανίηρ' τοδα {π6 [Οστηθσ, απ ἱπααὐθᾷ {86 1465 δῃηἃ ὀσργθδ- 
ΒΙΟΠΒ 1 10 86 δ18 τηδηηογ.ἷ 

Τὸ 18 δαιαϊ θα νὰ ὈγῪ Ηϊῖρ, (μαὲ {π6 μϑι5 ἰοψιθηαδ, ἸΤΩΆΡΘΥΥ, 
Βίυ]6, [τη οὗἨ Θχρυββίοη, ΒΒΟῪ  γθηδῃ ἴὸ μῶν τι ίθη (818 ρτο- 
ῬΆΘΟΥ ; αἀπᾷ 48 ἰο ἐμ6 ᾿πίευροϊδίϊομβ, μι ἀγὸ αἴ υθ νυ βρθοιῆοά 
ὉΥ οὐἰτοβ, [86 δββασαρίϊομ οὗ {μθῖὰ γϑϑίβ ἀροῖ ταϊβίαἰκθη νἱθ8 οἵ ῥγὸ-: 
ῬΗΘΟΥ͂ ρΘΠΘΓΆ]Πν, ΟΥ Ὅροπ ἱποοσγθοῦ ορί πῖοη8 σθϑρθοίϊηρ᾽ {π6 δυϊῃοηί!- 
οἷὖγ οἵ [μ6 ρα668 ψμϊοῖ [ΠμΘῪ ΘΟΡΥ οἰ ΠΣ ἴῃ Ιβαῖδῃ ΟΥ̓́  ΘΓΘμαδἢ ἈἸΤηΒ01 8, 

ΟΒαρίον 111. 15 αἰπηοβῦ σϑυ ΠΥ 016 βᾶτηθ 85 2 Κτηρϑ χυ]1.---χχν. 50,, 
ξουταΐηρ δῃ ἰβίουϊοαὶ ἀρρϑπαῖχ ἴο {μ8 Ῥγορμθοῖθβ οὗ «Θγθιηϊδῃ π ΒΊῸἢ 
ἐογταϊπαῖθ ὙΠ Ὰ ἰμ6 πτογαβ αὖ {816 οἷοβα οἵ ομαρίογ 11.- τὰ {π6 δά. νϑῦβθ. 

βοπιθ, ΒΟΥ ΟΥ̓ Υ, ΒΌΡΡρΟΒΘ {μαὺ 10 νγγχᾶβ ψυὶ θη ὈΥ «᾽ ογθιηῖδῃ ΗϊΠ1561, ἀπά 

ΔΡρεπᾶϑά ἰο {π6 οοἸ]θοίϊοῃ οὐ 818 ρσορῃθοῖββ, 9 βεῦνθ ἃ5 8ῃ ϊἰβίουϊοδὶ 

δοοοπηύ οὗ ἴμ6 ἀοδίγυσίίοι οὐ “6γαβαίθα ὈΥ ΝΡ μδαμοζζασ, δηα ἃ 
ΒΙΡΡΙΘτιοπ ἰο {π6 παγγαύνα. 3 Τ0 15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ῬγΟθΔ 0186, μόνγονοσ, {παῦ 
Τογθυδα Εἰταβοὶ ἢ βαχνίνοα {π6 οἰσοαμηβίδηοοβ το αὐθα 1 γ Υ565 8] ---ΟἍὖ4. ; 

ἈΠἅ τηοχθονοῦ, {π6 δοοοππὺ οὗὨ {Π6 ἀοτγ 8] οὗ {μ8 ἰησάοῃι 15 ᾿ποοιη- 
Ὀ]οίθ. ὙΠ6 βίδίοιαθῃῦ ἰοὸ ἴπ ὁ“ 6γθηλδ 11. 64., ἐμ γαν' ἐδ|6 τυογα 8 Ὁ. 
«]εγογιΐα]ι, Ἰτ 1165 ὑπαῦ νυ μαὺ [1 ογβ ἀϊἃ ποῦ ργοοθοᾶ ἔγοπι μῖμι. ΟΥ̓ οΥ5, 
48 Καῖ], {81ηἰς {μαῦ ἐμ ομαρίθσ ἴῃ φαθϑέίϊοῃ οοηίαϊηβ δὰ οχύγαοῦ τηδ66 
ὈῪ {16 οοἸ]δοίον οἵ “ἀγθυλαν᾿ β ῥτόρῃθοῖθβθ, ουὖ οὗ ἃ οορίουβ ἀθβουιρίλοι 

οὗ [16 Ιαϑὺ ἄδγβ οὐὗἨ Φυᾶαῃ οοταηροβθά ὈΥ «Γϑγθιλίδ οὐ Βδγθοῃ.ὅ ΤῊΙΒ 
ἴθ. Ὁ] Κοὶγ. ΟἾΘΙΒ ΒΌρροβα ἐπαῦ [88 Ἀρρϑῃαϊχ νγὰθ ὑβίκθῃ ἔσομαι 2 
Κίηρε. 10 15 πὸ οβ]θοίϊοῃ ὕο {818 νἱθν {πδῦ 6 Υ5868 28---80. ἅτ νγϑηύς- 
ἴηρ' ἴῃ 2 Κίηρβ; 5βἴποθ {μι Υ τιᾶῦ ΘΑΒΙΥ͂ Βανα Ὀθθῃ ἰηθιροϊαίθα. Νοῖ 
15 1 ἃ να] οὈ]δοίϊοι {μαι 19---28. οοῃίαῖῃ τλοτα οορίουβ ἀοοουηίβ ἐμᾶπὸ 
{8086 ἴῃ 2 Κίηρβ χχνυ. 1ὅ---17., Ὀθόδπβθ [86 ὙΥΠ ΘΙ ΟΥΟΟΙΏΡΙΪΘΙ ΤΛΔΥ͂ 
ποὺ ἢᾶγβ Ὀθθη βῃυὺ ἊΡ ἴο {π6 ὁπ6 βουγοθ, ψιϊμουῦ Προτύυ ἰο δα, βυὺ- 
ἰγδοῖ, ΟΥὁὨ ΥΙΘΥ Δ ποὺ {πῖησ, ΤῊ 1468 ὑπαῦ {π6 Βοοίϊοῃ Βανϊηρ θ6 θα 
Δρραπᾶσϑα Ὀγ «ϑγθιίδῃ ἰο Η18 οὐ ΡΙΌΡΉΘΟΙΘΒ γγα8 ἔα Κοπ ἀπά ραΐ ᾿πίο {Π|6 

ΒΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ 15 ἈΠ] γ. Ἐν! α τοράγβ 10 ἃ5 δὴ δχίγαοί ἔγοσα [86 
ΔΠΠ815 Οὗ ΛΠ6 Κιηράοτχῃ. ἢ 

ΤῊ6 αττδηροιηθηῦ οὗ [88 ῥγορμθοΙϑβ 15 ἀπογοηῦ τη {πΠ6 ἩοΌτον ἀπά 
ἐμε ϑερύυαριην. Ι͂ἢ {86 Ἰαὐοῦ, {ῃο86 τοβρθοίζηρ [Ουρι παι οπ5 οο- 
ΘΌΡΥ͂ Ἀποῖμ ον ροβιτἴοπι, οομαῖηρ ον χχν. 18, ΤΉΘΥ ἅΓ6 αἶβὸ αἴ συ ΟΥ̓ 
ἀἰβροβθα, 8 ἐμ8 Φ0]]ονγίπρ [4016 ΒΏΟΥ :--- 

Ηδεὗτοιν Τί. Τετί ΟἼ,ΧΧ. 

ΧΗΧ, 84----89, - - - ΧΧν, 34---89, 
χὶγὶ. 3----Ἰ2, “ - - ΧΧΥ͂Ϊ, 1--1]1. 

183-298. - .- - 12.-- -96. ᾿ 

50, 51. - " : ΩἿ, 58. 
ΧΙ], 1--7, - - - ΧΧΙΧ, 1---ἶ, 
ΧΙχ. 7--22, - - - χχῖχ. 7---29, 
ΧΙΧ. 1----6. - - - χΧΧΧ. 1---ὅ. 
ΧΊΙ͂Χ, 28---98 - - - ΧΧΧ. 6θ---1]}. 
ΧΙΧ 298---97. - - - χΧΧΧ. 12---Ἰ16. 

1 ὅο0 ΚΌΡΟΥ 5 Φογοιηΐαβ, δο., Ρ. 106. εἔ δέφᾳ., δ ἩβνογποΚ᾿Β Τ Ή]ΟΙ. 11, 2. Ὁ. 296. 

οἱ δόῃῷ. 
2 Ἡδνογηΐϊςκ, Ἐ]η]οῖδ. 11. 2. Ρ. 2348. δἰ δ6η. 3 ἘΠη]οἱδ, Ρ. 997. 
4. 1)16 Ῥτορμοίφῃ 465 ἃΐοῃ Βιιμάθ5, νοὶ. 11. Ὁ. 22, 



Οη ἐδ οοκ 9 ἐδ Τγορῆϑοέ “εογοριξαῆ. 881. 

Ἡοὗτειυ Τοτί. Του ΟΓἼΧΧ. 
ΧΙ. - - - - ΧΧΧί. 
ΧΧΥ. 15----98. - - - ΧΧΧΊΙ. 
ΧΧΥΪ. ΧΙΥ. - - - - ΧΧΧΊΙΙ.---ἰς 
1, - - - - 11]. 

ΤΠ6 ομδηρα ἴῃ {π6 οτγᾶοι τὰ ΓΒ] οι. [8686 ῬΙΌΡΒΘΟΙΟΒ ἃΓΘ δισδηροα 18 
Β66ῃ ἴῃ {88 [ὉΠοσηρ' (6006 :--- ᾿ 

ἨἩοὗγεισ Τασί. Τοιὶ ΟΓἸΧΧ. 

Ἐργυρὺ - Ξ- Ξ - Πα. 
ῬΒΠΙΒΗΠΘΒ - ᾿ Ξ - ἘρΥΡύ. 
Μολρ - - ϑ - ΒΔΌΥ]ΟΗ. 
Ατσὴθ - - - - ῬὨ1Π15Π 68. 
Ἐάοτα - . - - ἘοΙ. 
ΤΔΙΔ50Ὲ8 " - - - .ΔΙΟΙΏΟΗ. 
ἐπ Γῖν “- - - - Κοᾶδυ. 
ἘΠδα - - - - Ταγλϑβοῦβ. 
Βαργίου - - - “Ὁ Μορθ. 

Βοβῖ4θϑ {πῖ8. οὐ δοιηραυῖηρ {π6 Μαβογοῖϊο τθοθηβῖομ ἃηᾷ {π6 86 ρ- 
ὑπαρϊηῦ ἰοχί, ἃ πυταθοῦ οὐ Ἰᾶγροι 8 Πα ΒΔ ΠΣ σαΥἸ [1018 ΔΓΘ 5661; ΤΥ 
ὙΠΙΟΣ 1 15 ἀΠΠοα] το δοοουηΐ. «Θγοαθ, 1Ἐ8Ὸ 15 10] ονγοα Ὀγ ΟὙδ6;, 
αἰἰεϊθαΐοβ [π686 ἀονυϊδοηβ ἰο {86 τηϊβίακοθ οὐ {γδη ΒΟΥ ΌΘΥΒ; ὙΙΟΏ 15 
ταοϑὺ ἱπῃργόρα 16. ὙΥΕΥ Βμου]α {86 ὑγαηβουιθουβ οὗὨ « ϑγθιηῖϊαι μᾶνθ 
ΤαΒ 46 80 ΤΘΏΥ ΠΊΟΤ6 τηϊβύακθα {πδη {Π058 οὗ οἰμϑ οΟΪΚ5 τωδάβ ἃρ οὗ 
Ῥΐθοθβ ποὺ οοϊ]θοίβᾷ Ὀγ {88 τυϊίθυβ {μϑιβοῖναβῦ ΘροΒη δοοοιιηίβ ἔοΓ 
ποτὰ ὈΥ {86 οαγο θββηθθθ 8ηα ΔΙ Ι ΓΑΙ η6 858. οὐ 1Π6 ὙΘΘ Κα ὑγαπβ]αΐοσν. 
ΤῊΪ8 15 βι ϑίη }}γ {μ6 νον ἰάθη Ὀγ ΚΚαὶϊ, ψῇο αν 6118. ἀροπ ἐδ 
τηϊβίαΚϑα απ δυ ΙΥΆΥΎ ρτοσθᾶυχα οὗ πἴτα τ Βὸ ραῦ {86 Ὀοοΐς ἱπέο ΟὙθοῖς, 
48 Β6 ὈΙυπάετοά, δἀἀοα ἰο, ἀρτιαρσοα, Θσχρ αϊηθά, αἰδοτηρίθα ἴο ἸΤΏΡΙΌΥΘ, 
{86 οὐἱρίπαι Ὀοίοσθ τη. Οὐμουβ, 85 ΜΊΟΠΔ6115, ἙἘΠΟΏΒοτη, ἐαδη, Βο- 

Βϑῃχη 16, δ ΒΪου, ἀβϑύταθ ἃ ὑπ οίο α τϑοθηβίοη οἵ {μ6 ὈοοΙς, γθοϊκοηϊῃρ: 

οἰἴμον [86 τοῖς οὐ [π6 Ἡθργον [88 τηοτο οοτηρ]θίθ Βα ῬυχΟΙ ΟΏ6:; 
Ρυὺ ἢ πῖλον ἀϊγουβιυ1θ5 αὐ θα8. 016 ἴο Ἐπ6 ὑγδηβίαΐου, οὐ ἰὸ {86 
Ἡ γον ἀμᾶ Οτροῖὶς ἐπδηβουῖθοῖθ, ΤᾺ ταοϑὺ ργο01]6 Βγροίμθβὶβ 
ΔΡΡΘατΒ ἴο Ὀ6 {μ18 οἵ ἃ ἀοι]α τθοθηβίοπ, ἱταρὶ γίπρ, μουθυοθ, τμδῦ 
ποῖῖμοῦ {πη6 Μαβογοίῖο ποὺ {πμ6 Οτσεοὶς μα8 Ῥυθβουυθα {π6 ἰθχύ 1ῃ 108 

οὔρῖμ8] οοπάϊοπ. ϑομπιθίϊμηθθ {88 ὁπ6, βοιμθίπιθβ [μ6 οὔθ, ργδ- 
βϑῃΐβ [π6 ἐγὰθ ἔοσια ; δαὺ πιθοῦ τυλοῖϊζν. ΒΥ Αγ ΠΥ ΘΟ] ]αὐληρ' ἰλθυα 
βοΐ, ἔμ6 ῥυϊμαϊενο ἰοχὺ τλϑὺ Ρ6 ἀρρτγοχιμιαίθα. ΤῊΘ ἀπθβίοῃ 18 0η9 
{μαὺ δἀτηϊΐβ τηθυοὶν οὐ ργϑβυταρθνο ϑυϊάθμοθ Τὺ οδηποί 6 βοί ]6α 
ῬΥ α ργίογὶ ὀομβι ἀουαίοηΒ ; ΠΟΙ Βμου]α 10 θ6 ἡααἀροα ὈΥ̓͂ ΡΥΘΡΟΒΒΘΒβΙΟμ5 
ἴῃ ἴθνουῦ οὗ {μ6 Μαρβοζοίίο γϑοθῃβίοι, οὐ οὐ 16 Οατϑοὶς ἰθχῦ. ΒΚ 
Ρυϊίπρ ἐοροίμον Ῥοὰ ἰαχίβ, ἃπᾶ Θαγ αν τοι σ πρ' ἔμθτὰ ἴῃ ὑΠ 6 βαχαθ 
βοϑῖθ, ἐμοῖσ τοϊαθῖνθ ναΐαθ ταῦ Ὀ6 ἀδίθυτηϊηθα τινα ῬυοΦὈ1]1γ. 

1. Τῆδ ϑορίυσρίης μ88 δα! οπβ ἰο [μ6 Μαβογοῦϊο ἐθχῦ, Ὁ. {86 58Κ6 
οὗ οοπαρϊοὐϊηρ', ΠΠπβιγαϊϊηρ, οὐ βίσθηριθηϊηρ {μ6. 56η88, ἰδίκθῃ ἔτοτῃ 
οἴμδὺ ῥίδοθβ οὐ ρ81811615. ΤῊ, ἴῃ 11]. 18., καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν : 
11. 19., γένοιτο κύριε: νἱὶ. 4., ὅτι τὸ παράπαν οὐκ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς: 

χῖν. 13., ἐπὶ τῆς γῆο: 1. 17.) ὅτε μετὰ σοῦ ἐγὼ εἰμὶ τοῦ ἐξαιρεῖσθαι σε, 

λέγει κύριος. 
ῶ, Τη6 Μαβογοίϊο ἰοχὺ 85 αἷἰβὸ βί ταῖν δι οι 5 ὙΥ ΒΙοἢ ἃ1 6 γα μ ]πηρ' 

ὙΟΙ,. 11. 91, 



882 ᾿ 7]ηϊνοάμοξίοῃ ἐο ἐδ Οἷά Τοϑβίαηιοπΐ,. 

ἴῃ [Π6 1 Χ Χ. Ὑ͵7Θ οδπποῦ 580, Ββονγουο, ΙΓ 1)6 ὙΥ̓ οὐὐθ, ὑμαὺ {Ππ6Ὺ 8.6 
ΤῊΟΓΘ ΠΌΙΩΘΥΟῸΒ {μ8η {π6 Ἰπίοτροϊαίΐομβ οὗ [86 ατθοῖκ. ὙΠ σϑυθυῖβθ 
ΒΘϑιὴΒ (0 δ6 {μ6 κοί, νἱϊ 27., Π3.}}) ΝῚ ὈΓΡΟΙΣ ΠΝῚῚ ἬΝ Ἰμτρν δθ.: 
1Π15 15. (ἌΚθὴ ἔγοπὶ γουβοβ 18. 26. χχυῆ!. 11]., Ὁ) ὈΤΣ 3, (ἀκοὴ 
{τοῖὰ ἐμ {μἰγά γοῦβθ. σχχυἹ. 16., ΠῚΠ' ὃν ΠΞῚ ΠῚ 3. ΟΥδοὺ δχϑδιὼ- 
ῬΙ6Β τηδῦ 6 βθθὴ ἴπ Μονϑῖβ, θ6 Υ οἱίβ, δπα Ηρ, 

8. ΜϑδηΥῦ δἀάϊίοηβ οὗ {μἰ8 Κιπά τ ΠΙΘμ 186 ὁπ6 ἰοχύ Π85 ἴῃ 916 ΗΪ806, 
[δα οἴδοῦ ἑοχέ μα5 'ῃ δποΐβοσυ. ΤΏαΒ, χ]χ, 24. ἴὴ {μ6 Η τον, “.8ῃ- 

συ ϊΒῃ ἀηα ΒΟΙΤΟΥΒ μά γ6 ἰδ θη ΒΘΥ 88 ἃ ϑγοτηδῃ ἴπ ὑγανα1]}. [Ιἢ ΠΗ]. 2]. 

ἘΠ Τ,ΧΧ. δανα ὠδῖνες ὧς τεκτούσης. ΗδΡὈ. χχὶν. 10., ““δῃὰ ἰο ὑμοὶγ 

ξαῖμουβ : 8. βίαν Δα] 10 15 ἴῃ {ἐμ ΠΧ Χ,,, χυὶ!, 28. 
4. ΤΏ Μαβογείῖϊο ἰοχὺ μα8 8 ἴδ" ἰδυρο τ ἀμδαίμοηίο Δα] 108, 8 

νι. 10---12, ἐακθὴ ἔτοτα ψἱ. 18---Ἰὅ. 
ὅ. Βοία ἰοχίβ αν ογπαπιοπίαϊ Δα 1 1008, 1 οὗ ἃτὸ ποῦ (αἴκθη ἔΠΌΤὰ 

ἜΠΟΓΘΕ ρατί. ΤΆαΒβ,η χσῖν. 156. (86 ΤΙΧΧ, πανα ἀποθανοῦνται: ΧΧ. 9. 
323. 

6. Μοτῖδ θαυ ν ἱπ ἐπ δαρίαθαρτηῦ, 1688 ἔΥΘαΌΘΗΟΪΥ ἴῃ {π6 Ἠδ- 
Ῥτθν, οὐουῦ ΔἸ ]οη8 ἡ ΒΙΟἢ τὰ ἀοβισηθα ἰο τηλίςο [86 Β6η886 ΟΥ̓ {6 
πΐηρ' 1086] τοῦθ Δρραγθηῦ. Χχχχυ. ὅ., Πρ. χῖχ, 1., πρὸς μέ. [πὶ 
χίνῃ, 4. {μΠ6 Δ! ]1οπ8] νγογάβ ὝΡΙΒΞ ᾿ς Πλεεν ὈΡΡΌΒ Πὶξ πὴπὴ ΤΊ, 418- 
φαγὉ {86 βΒθη86θ.0 ΤΠ6 ΠΧ Χ, σῖγα ἃ ΒΙΏΡ]6Υ ἃπα τότ δα] 8016 Τ68ῃ- 
ἴῃρ, “ΤΠ Τωοχά 8881] ἀθβίτου {{16 τϑιηηϑηῦύ οὔ {86 Β]Δη68,"} 

7. Τὰ οί ἰοχίβ ἀἰΠογθηῦ τϑδάϊηρβ ΘοουΣ ἴῃ ἀπ θγοηΐ Ρ]4 668, ΒΟ Ὰ 
ΔΙῸ ΤῊΟΒΕΥ Ἰηἰθπαρα [ο τΔΚ6 {Π6 ΒΘη56 θα βι6υ. ΧΧΙ,, ὅ, ποιήσητε, Π,Χ Χ,, 
οαυϊνα!θηΐ ἰο ἽΕΙ, δοοογάϊηρ' ἴο {π6 ΟΕ νϑυβθ, ᾿πϑιθδα οὗἉ Ἰ"ΌΣ, 

8, [ὰ οί ἰοχίβ ὁσοὰν ἐμ6 πἀϑὰὰ] νυϊαίϊομβ οὗἨ τϑδαϊηῃρ' δΙΊΒΙπρ' ἔΓΟΤῚ 
τ άηρ' [86 βάτο ποσὰ οὐ Ἰούξοι ἔγ106, ΟΥ ἔτοπὶ ἰἈ Κῖηρ' ἃ 51085 Ἰηΐο {Π6 
ἰεχίύ. Τῆαβ, [86 Μαβογοίϊο τϑασιηρ,, χ]ὶ. 9., ἐῶ Π ὙΠ 3 ΟΞ, ὙΤῸΒ ΡΙῸ- 
ῬΆ0]ν ΟΠ 3 νπι ΤῊ νἱῖϊ. 24. ΠΥΤΩΞ 18. ὦ σἴοββ ὑακοη ἔτοπη ΒΌ0ἢ 
Ραββᾶρ88 ἃ8 ΧΥΪ. 12.., χυ!. 12., ἴχ. 18, 

9. πῃ {π6 δ2πα ομαρίον {πὸ 1 Χ Χ, [Ὁ]1ονν ἐπα ἰοχί οὗ 2 ΚηρΒ Χχνυ. 
ὟΥ α ἄο πού Βονγαυϑῦ ὑπῖπκ {μαῖ, οα {815 δοοουηῦ, ΟΥἨ 1 ὙΠ] 510 Δ}, 1Ὁ 18 
οΙάοΥ ἤδη {86 Μαβογϑίϊο ἰοχύ οὗ δ2πα, δῃα ἐμογοίοσγα ἰο θ6 ργοίοσσοα, 
8 6 Υ̓ οἰΐθ Ῥϑθνϑβ. 

Οἱ {π6 ὙΠοΙΪθ, τγ16 816 αἰβροβϑα ἴο ὑμῖηῖς ἐμ} {Π6 ργϑίδγθηοθ βῃου]ά 
Ὀ6 οἴξαμπου σίνϑη ἰο (86 Μαβογϑίις ὑμπᾶη {16 (ἀτϑοὶς σθοθπβῖοθ, ΤῈΘ 
ἰαϊίου 15 Ἰυαροα τποῆ ἴοο ἀηΐανουγαθν ΟὈΥ Μονοῖβ δπὰ 1)6 ΥΥ οἴίβ. 
Οἱ {16 οἶμον μαμῃά, ποροῦ, Ηδνογηῖοκ, πα [Κ61], τὰ ἀοίθπαϊηρ {Π6 
ῬΜαβογοίϊο ἰαχῦ οὔ ΘΥΘΥῪ ΟσΟΆΒΙ0η, 8πα αὐ αίιπρ 411 [Π6 γαυι Ό] 0η5 [0 
ἰὴ6 τοῖς ἰχαηβιαίου πα Ὦ1Β ὑὐδηβου 6 8, ΟΥ̓ 1 {π6 οὗδου δχίχγομιθ, 
δαγοοαίπρ Ἐπ] ηΡΒ ΙΠΟΔΡΆΡ]6 οὗ τηδιμίθμδπμοθ Υα {ὉΠ} 0 δατηῖὺ {πᾶ 
τηοβὺ οὗ ὑῃ6 βχϑιῃρ]68 οἵ Ὀ] πο ηρ" ἸΡΏΟΤΆΠΟΘ, Δ ΡΊ ΓΑΥ 658, ΟΔΥ6658-- 
Π685, ἀοβίσῃρα Δα] 108 δπα ΔΟ τθνυιδίιοηβ, ὅζο., μοαρϑα ἃρ Ὀγ Καὶ ὃ 
τι στοαῦ ΡΥ Ιου] ΥΙἰγ. ΔΥ6 γθ8] ΟΠ685:; Ὀαύ 6 μᾶ5 ρβββθα ουὐϑὺ 8Π810- 
ΘΟυΒ Βρθοηθ 5 ὙΥΏΙΟΒ τοῦ 6. ἰαΐκθη ἴτουι ὑΠ6 ΗΠ Θῦγοσσ. ΧΑ] {86 
αἸΠΌΥΘμΟΘ 15 ὑμαῦ (6 ΠαΤΑΌΘΙ 18 τοὶ 1685 ἴῃ {μ6 Ἰαΐίο. Απᾷ 1ὖ 18 

1 566 Μονοῦβ ἢ αἰτίαδαπο ΒΘΟΘΙΒΙΟΠΪ8, ὅζο,, 1Π40]6, Ρ. 32. 
2 Οορ. Μογοιβ, δηὰ Ὦς ΥὙΥ οἰΐο᾿ 5 Ἐχη]61Ὁ, Ρ. 827. δὲ δθηῆ. 
8 ἙἘλη]οΪδ, Ρ, 800. δέ ϑεφῃ. 



Θῃ ἐλε Βοοῖδο εἶ Ῥγορῆοξ “εγοηταῆι. 882 

ΨΟΙῪ ἸὉΟἢ 1685 {μη ΜΙΌΥΘΙΒ ΒΌΡΡΟΒΘΒ: ἴῸΓ ποῦ ἃ δ οἵ [18 βχδιῶρίθθ 
Ὑ01}}} πού Βίαπά. 

ὙΥΤΟΒΟΙδαβ' δ885 πεϊίθα δὴ οἰαθογαίο αἰδοίη, χα ἐπα νἱθν 
οὗἨ τὩρμβοϊάϊηρ ἐμ6 ἱπίορυιυ οὗ {86 Ἡρφῦτον ἰθχύ; Ὀαΐ, πούπιμ- 
βίαπαϊηρ 811 ἐπ8 οδγθ δῃᾷ 1παἀυβίγυ 6 ἢδ85 δχρθῃαᾶθα οἡ ἐμ6 βαθ]θοΐ, 
γγ6 ὈόΙογα ἐμαὶ μ6 μὲ Ὀ66π πηϑαοοοβϑία!. ὙΥΥ βμου]α {Π6 ἰγᾶπ8- 
Ἰδαίου οἵ «ϑυθιαίδῃ 6 8ὸ ὉΆΙΙΚο {Π6 ὑγαπβίαίουβ οἵ [86 οὐμοὺ ῬΟΟΪτΒ ἃ8 
ἴο τῦᾶκο οβδηροθ δηα ἱππονδίίοηβ [81 τ οτ τοδὶ ΤΠ8 πη ΔῚῪ π ΒΊΟΝ 
ἐΐοψ αἰδοιαρίοα ἢ [5 16 ποῦ Βυτρυιβιηρ ὑπ ἢ6 βῃου!α μᾶνθ ᾿πάυ]σϑα 
ἴῃ 8Δῃ ΔΥΡΙΓΑΙΎ ταθίμοα ὑο ψ ΒΟ. 8ΔηΥ οὗ ἐξοῖγ ῬΘου Αγ {168 ἀγα Ὀαΐ ἃ 
ἔβ6 Ὁ]6 δρρυοχιγιδίϊοη ἢὃᾧ ““ Τβαύ {μ6 ΑἸοχδπασγίδη ᾿πίθυργθίοσ οἵ {818 
ῬΟΟΚ," βαυβ Ὑγ ΙΒ μασβ, “τ [{{16 τοβύγαϊηῦ οὐὨ [ϊτηβο}, βμοῦα 
Ῥτοοθϑᾷ βο δοομβαθηίν ἴῃ ομδπηρίηρ {Πμ6 ἰοχί, ἀμα ὍΘ ΟΔΥΤΙΘα αν 0 
ΒΌΟΘΙΒ δὴ οχίθηὐῦ 88 ἴο Θχρυύβϑβ βθι τ θηΐβ ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ ἸὙΥΓΘΡΊ]ΑΥ, 18. ποῦ 
ΡΎΘΘΟΪΥ ἴο ΡῈ ψοπαοτγοᾶ αἱ.2 Εν ᾿πηραγῦια] ΟΥΓ1Ὸ08. Ὑ71}} ΔΡρύονα οὗ 
[18 βία θιηθπί, Ὀδ]Ἰονυΐηρ, ἃ8 ὕμ6Ὺ τηῦυϑὺ αἀο, {μαὺ 80 βΙηρια 8ῃ 
δχοορίζοη ἰὸ {π6 γϑϑὺ ηρμϑέ Βύκ6 0Π6 Ὑϑϑ 88 ΒΥ ΥΙβηρ. Τὺ 158 
ΠορθἾθθ8 ἰ8βκ ἰο ἰαὺ {86 ῥιιδέ Ὀυτάθῃ οἵ 50 Τηϑηῦ ὑγδηβροβι 1018, 
ΠΔΠρΌ8, ΟΠ ΒΒ: 08, ἃπά Δα Ί0η5, οα [86 σαοκ ᾿ηὐθρυθίου, ὙΠΟΘΥΘΥ 
[6 ψα8. Ενϑῃ ὑβουρῇ ἢ6 τὺ μᾶνθ Ῥθθῃ ἱποοιηροίθιῦ ἴῸγ Ἠ15. ἰδ, 
ὙγΒ1Οἢ γα ἀο ποῦ ἄθηγ, γοὺ μθ΄ γγχὰβ ποῦ ΒΙ Πρ] ἴῃ ἐμαΐ τοϑρθοῖ. Οπ 
ἴπ6 σοπύγασυ, Β6 Β6ΘΙῺ8 [0 μᾶνθ 66 ἃ8 Ὑ76}} απ] 1ῆοα ἴον ὑγδηβίδίϊηρ; 

ογοιαϊδι, 88 σγὰβ 086 Ῥϑύβοῃ πο τϑηογθα ᾿βαϊθῃ ᾿ΐο ΟὝΘ6Κ ; ἃῃὰ 
Ραμ, Ὀοβιάθθ, 15. ποῦ ἃ ὑϑὺῪ απο] ὈΟΟΙ,---οογύαι αν ποὺ 80 
ἀἰου]ῦ 85. ΕἸΖθκίθ]. Ὑγοο 10 πορα ἃ] τγχ τοῖρηΐ ΘΑ] Βῃον ΠΟῪ 
ΤΠ ΟὮ ΙΏΟΤΘ ῬγΟῦΔΡθΪθ, ἴῃ {86 )υαἀρτηθηΐ οὗ ὴ6 Προ ΟΥ̓ ΟΙΒιη, 
15. 186 οχρίαπαίίοη 19} αἰειθαῦθβ ναυΐουβ αἸβουθ ρθη οῖθ8 ἴο 601- 
τυρίίζοι ἰπ (86 ΗΘΡτον,, ταύμον {πη {π6 αὐθοῖκ. [Ὁ οαππού Ἰηἀθθά 
θῈ ἀρηϊβᾶ {μαῦ {886 Ἀγροίμοβῖβ οὐ Μουθὶβ 18 γψαϊμουα Ὁ] 6 ἴῃ βΟΙῺΘ 
οὗ 15 ἀδίαι1]8, 88. 6 θχσρίδίπβ ἔμθαι; Ὀαῦ πὸ ρούου τηϑύποά οἵὁἨ δΒδττηο- 
εἰβίηρ {86 ὑνγο ἀοοαπιθηῦβ μὰ8 θθθῃ Ῥυοροβοα μι Ἀ18, υἱζΖ., {πὲ [ΠΟῪ 
Ῥγοβθηῦ ἔιῦο γϑοθηβίοηβ οἵ [Π6 οὐἱρῖπα! ἰαχύ, ποήέθον οὗ ὙυΔ]Οἢ 18. (868 
οτἱρίπαὶ δπᾶ αὐὐμαπίϊο ομθ, Οαῦ οὗ δοέβ, {μ6 Βῖρμον οὐ οίβιη τησϑῦ 
ΟΔ] ἐσσι ἃ ἑοχὺ Δρργοδομίηρ' νυ ΥῪ θα {π6 τ 0Π6, Βῖποθ {ῃ6 οοΥ- 
Τρ ϊοηΒ ἃτὸ ἀϊνί δα μϑύνγθθῃ ὕπο. 86 ομϊο ἢ ἔδα]ῦ τὰ ΜονοΥΒ᾽Β 1η- 
ΘΘηΪΟΙΒ ΘΒΒΔΥ͂ 18 Η15 δυσιυ Πρ τοῦτο Θουταρίίοῃ το {πΠ6 Ἡ Θργθυ {μᾶπ 
(ἢ6 ατοοῖκ; τ ΏοΓοαΒ [86 ΥΘΥΘΙΒΘ 15 ἸΏ ΟἿΣ ΟΡΊΠΙΟΙΙ ΤΟΥ ὈΓΟΌΔ]Θ. 
ΑσοοΙηρ ἰο ἃ βίαίδιαθηῦ ἵπ Παρίου ΧΧΧΥΪ., {Ππ6 ῬΙΌΡΠΘΟΙΘΒ. Ὀ6- 

ἔογο αὐδογθὰ Ὅν «“Θγομῖδῃ ὑγοτθ οοτητη 64 ἴο συθηρ Ὁ ΒΑΤΌΟΘΒ; 
ΘΠ θη {Π6 τὸ}} οοπίδιηϊπρ' [ἤθτὰ νγὰβ Ὀυσηθα, Π6Υ 616 γουτι 68 
δηα οηϊατροᾷ. ὙΠΘΥΘ 18 ΠῸ τϑάβοῦ (Ὁ Βαρροβίηρ, τι ΜΟΥΘΙΒ, 
ἐμαῖ ἴῃ χχχνὶ. 9. ἐμ Τουγίβ γϑὰν βῃου]ά μ6 τϑϑᾶ τπϑίθαα οἵ μ6 μι λ. 
ΤῊ6 γ10}} νγχὰβ πυϊ θη ἴῃ {π6 ἔουγ γοϑᾶῦ οὗἁ «6 μοϊακῖμ), ἃπα ἀ6- 
᾿βἰσογοϑά ἴὰ {86 ἀἴμ. ὙΠαῦ {π6 ββοομπᾷ συὸ}}] οοπίοπθα ποῦ τ ΘΓΘΙΥ [ἢ6 

Ὑογᾶβ οὔ μα ἤγβῦ, θὰ Τηδην ΟΥΠΟΥ5, γγχα θα ἔοπὶ χχχυϊ. 852. ΤῈΘ 

οο]]Θοἴΐοπ (8 τηϑᾶθ ἀραῖῃ ὈΥ Βαγποῖ, ἔσομαι {86 ταοαί οὗἉ « Θγθιηίδῃ, 
᾿οαπποῦ θ6 Ροϊπίοα οαὐ ἷἰπ [π8 ρῥγθβθηὺ Ὀ00Κ. ὙΤμ8 ᾿πβορίοη Ἰῃ 1, 

1---3. γοίθυβ ἀουηναχα 5 ἴδ 5 (86 ἀδρογίαιίοι ἰο ΒαΡγ͵οη (οΒαρίθι 

. Ὧς Ζοζθιγῖδο γούβίομο Δ]οχδηᾶσγίηδ, Η4]15, 1847. 2 Ῥαροβ 176, 177. 
851, 2 ᾿ 



884 Ζινοάμοίίοῃ ἐο ἐμ. ΟΖ Τεϑρίαπιοπέ. 

Χχχῖχ,); δηᾷ ἤγτουα ομαρίον χχὶ. ἰδίϑὺ ρίθοοθ Ὀϑοπρίηρ ἰο ἩΘΖΘΟΚΙΔΗἘ 
ὕπη6 816 τηϊχϑα ψιἢ ΘΑΓ ΠΟΥ ΟἸἩ6Β. 

ΤΏο οτἱρίπ οὐ {π6 ργδβοηῦ οὐ ]θοοη, δἃ8 Ῥυθβθηΐθα ἴῃ {88 ῬοοΚ οὗ 
 ογθιλδῃ, οαμποὺ πον 6 ἀβοογοσοᾶ, Ηϊ]βίογιοδὶ ὑββυ ΠΟΥ 18 νγϑηΐς- 
ἴησ ἴῃ τορατᾷ ἰο [86 τηᾶπποῦ ἰπ ΒΟ {π τγοσῖς τὰ ἴσιο, Α4}} 
ἐπᾶῦ οαὰ 6 οοπήθοξαγοᾶ τοβρϑοίϊπρ' τ 18 ἀουῖγβα ἔγομα {86 βίαίθ οἵ (88 
ῬοοΙκ 1861}, 48 10 πον ρρϑαῖβ. Ηθποθ νϑυῪ αἰ ἴδγοπὺ Ἀγρούμοβοβ Βανθ 
Ὀ6θῃ ἔγαχηβᾶ τγϑβρϑοϊηρ' [π6 οοτηροβήλουι οὗ {8μ6 ϑηϊγθ στ  ; 108 στὰ- 
ἄπ8] στοσίι, ἐοσιηδίίοη, δπᾶ δυγδηρθηλθηῦ. ΤῊΘ νἱθνγβ οὗ ἘΠΟΒΒΌΣΗ, 
ΒουίμοΙ4ι, Μονοῖβ, δπᾶ ΗΠ Ζίρ' τᾶν μοῦ 6 βαΐθιυ οπιίθα ; 45 ὉΠΟῪ 
816 ὙΘΥΥ ἀὐίϊβοῖαὶ, ἀὐ ἰίτατγ, δπ4 ᾿αρτόθ4}}]6, ὑπουρὶι ἀπ δυῖπρ' ταῦθ 
ἔγτοα ὁπ 8ῃοίμου. ΑΧΑΚ11] ργοσθοᾶ οπ (8 δβϑυμαρίζοπ ἐμπαῦ «΄Θγθιαῖδίι 
1ιἴπη86]} ἴοοῖκ πὸ Ἰϑαᾶίηρ' ρατὺ ἴῃ [86 ῥσβϑβθηῦ δυτθηρθιηθηΐ, ραὺ ὑπαὺ 1 
πνᾶϑ [μ6 ᾿οΥΪς Οὗ 016 ΟἹ Τιογ6 ΘΟΙΉΡΙ 6156, [Ὁ 18 ποὺ βατρυιβίηρ' ἐμαὺ 1)6 
Ὑγοἰίθ βμουϊᾷ οδ͵ϑθοῦ ἰο {μθῖαὰ 8β Ἰῃηϑυβηοιθηῦ ἰο δχρίαϊῃ 41} {π6 ρΡμθ- 
πομθηθᾶ. Μυρῆ τοῦ ῬγΟθ80 18 15. 186 νἱον οἵ Εὐπα]ά', τ 8 σι Κι 
{παὶ οὗ Ηβνογηῖοῖ 2 ρα δυαμ ΠΥ ἀρτθθθ, Εὔνγθῃ ΠΟΤΘ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ὑΠ6 ΓΘ 
15 οαι886 [ο: μοϑιαίοη ; [Ὁ0Γ γα οἀπποῦ δββθηῦ ἴο ψϑιϊοιβ {π1ηρ8 βιαϊθα 
ῬΥ Ενγαϊ4ά. Ἠΐβ ἱπῃρϑηυϊ 18. ἴῃ 0818. οᾶ56, 88 ΘΙΒΘ ΤΏ 6.6, ΘΧΡΟΒΘα ἴο 
86 οβαγρθ οὔ ΔυΙ ΓΑΙ Π688.. 
ὙΥ 6 βῦρροβθ {ἐπαῦ του {πὸ ἀοβίγαοίίοι. οὗ [μ6 “6 ν 15} ϑίαϊθ [6 γθ- 

τηΐϊα δησιομοα {Π6 Θαυ]ου οοΟἸ]δοίίοῃ. οὗὨ Β18 ργορίβθοιθβ τ ὑμοβα ἀ6- 
Ἰϊναγθᾷ βυθβθαπθηί ἰο (88 ΤΟΣ γὰρ οἵ «6 μοι τη ; δπα ραΐ τ0- 
σοίμου Βυο ἢ α5 τοϊαϊθα ἰο [μ8 ρθορὶβ οὐ 15:86], δἀαϊηρ' [88 {πτθαϊοπίηρβ 
ἀσαϊηδὺ ἐογοῖσῃ παίίομβ, πᾷ (μ6 Ῥγογηῖβοβ οὗ Ὀθύθυ ὑϊπλθβ ἔῸυ [Βγδβὶ. 
Τὴ {118 Τρ ΠΟΥ {π86 ὈΟΟΪΚ 88 8016 οἷδῃ. Τὺ 18 αἸβροβϑᾶ δοοοχάϊπρ' ἴο 
ἃ οογίαϊῃ ρυϊποῖρ!β ; πᾷ 15 {Π6 ὙΘΥΥ͂ ΤΘΥΘΙΒ6 οὗ ψ μοῦ ΒΊΔΥΠΘΥ 08}18 10, 
ἐς δ, ῬΓΘροβίβγουβ 7υτα ἰἴηρ' τορϑίμον οὐ [86 ρυορβθοῖθβ οὐ (86 τϑῖρῃβ οἵ 
Το μοϊαϊκίπι απᾶ Ζαάοἰκίδμ, πὶ (π6 βονθηΐθθῃ ομαρίθυβ ὙΜΊΟᾺ [Ό]]ον [86 
ΦΟΙὮ δοοογάϊηρ το {πὸ Ηδρτον οορίοβ.) 5  ὙΠ6 διτδηρθιαθπῦ 18 ποῦ 
ΘὨΤοποϊορῖοα!. [Ὁ 18. 50 ΟἱΪν 'π ραγῦ; ἴογ ᾿υϑϑι4θ8 {π6 ομχοποϊορίοαὶ 
ΡΓΪΠΟΙΡΙ 6 ἀποίμου νγὰ8 ᾿μΗπΘη 18], ν᾽ Ζ. ὑπαὺ οὗ βι πα] ΥΊτγ οἱἁἨ ταϑῦθον. 

ΕἾνα ῬΟΟΚΒ οὐ βθοίϊοῃβϑ τα  μ6 ἀἰβύληρυβῃθα :Ἢ---- 
Τ. Ομαρίθιβ 1. ---χχῖν. Τῆθβα οομίδια σϑρτοοΐβ οὗ {86 β'πβ5 οἵ {μ8 

7618, δπᾶ (86 αδῃηπουποριποπί οὗ ἱπιροπάϊηρ ρυπίβῃμιθπί, Εθγ {μ6 
ΘΒχΟποΪορῖοαὶ ρυϊποῖρ!ο 15 Βαρογαϊπαίβα ἰο {μ6 αὐταηρϑηηθηῦ Οὗ βί γα] 

ΤαΔ ΟΣ, 
11. Α ρϑμοῦαὶ γϑυϊθν οὗ 81}] παίΐοῃβ, [88 Ἀθαίμιθῃ ἃ8 Ὑ76}} 88. [Βγδ6] 

(αϊν!.---11.), ψΒΙΟᾺ. ομαρίθεβ πᾶν θθθῃ ἰχϑηβροβοϑᾶ ; Ὑλῦα 8ῃ Ἀϊβίουϊοαὶ 
ΔΡΡομαῖσχ, ομαρίθυβ χχν.--- ΧΧΊΧ. 

1Π|. Α τοργοβοηίαϊίοι οὐ [π6 Βορεϑ ψ ίοι γα 6] γγὰ8 ϑναυγϑηίθα ἴὸ 
δηΐουίδιη, ομαρίουβ ΧΧΧ.---ΧΧΧΙ. 

ΤΥ. Ομαρίογβ χχχῖν.---χχχῖχ. οοπίαϊῃ ἃ πυταῦον οὗ βμοσύῦ αὐὐθγϑηοθδ 
Ῥτοοθϑάϊηρ' ἔγοτα [86 ργορμοί αὖ ἀπἴογθηί ἰπιθ8, δα ραύ ἰοροίβον Ὀ6- 
σϑαβ6 Π6ΥῪ 816 8]] οἵ ἃ ᾿ἰβύοσιοαὶ ἡδίατγο. 

Υ. Ομαρίοιβ χὶ].----σ]ῖν. τϑαΐθ (ο {π6 ρσορμδϑὺ δον (86 ἀββίσιοιομ 

οὔ “6 γτιβαίθτα, διποηρ' {π6 τοπιπδηῦ οὗ [86 ῬΘΟρ]6 ἴῃ Ῥαϊθβίϊμο, νει δὰ ᾿ 
ΒΡΡΟμαΙΧχ οοποουηϊηρ ΒαγαΟ, ΧΙ]Υ. 

1 ὯϊΘ Ῥτορβοίβῃ, τ. 8. 0 Ὁ. 15, οἐ 8647. ἘΠΉ]οἾξ, 11. 2. Ρ. 200, εἔ 8οφᾳ. 
8. Νοίοβ οῃ Φογοτιηΐίδἢ, Ρ, 3. 
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ΥἹ. 111. 15 ἃ ἰαἴϑυι Ἀρρϑπαᾶῖχ.. ; 
ὙγΒοσα ἀἰθβοσγομῦ ρατῖβ σσουο πεῖ θη, ὙΥμούμοΥ 1η Τυσγρὺ οὐ ῬΑ] βϑίϊηθ, 

10 1Β ἱπηρο551018 ὑο [61. ΤῊΒ διγτδησθιηθηῦ, ἃ8 1ῦ ΠΟῪ δχιβίβ, 15 ἀπδγθηί 
ἴῃ ΒΟΙΩ6 ρ8668 ἔγοτῃ σὺ 10 οὐἹρίπα! ν γγχαὰ8. ΤῊΘ ΡΊΘ068 ἀρσαϊηβὶ ἔογθιρ ἢ 
πδίϊοπβ παν Ὀδ6θη ἰγονγῃ ἰο {86 6πα οὗἉ {868 θοῦ. δ δύϊουβ ᾿πἰθυροΐα- 
ἰἰοηβ Παγο αἷϑο θθθὴ τηϑᾶθ; Ὑ 8116 σϑύβθβ δῃηᾷ ᾿ῃβουιρίοηβ πᾶνθ ὈΘοῃ 
ΟΟΟΑΒ,ΟΠ41}1Υ ἐταπβροβοᾶ. Ἀδοογα! ΡΥ {86 ῥΥϊμπανθ ογοΥ, ἃ5. 10 Ῥ1Ὸ- 
οδρᾶρα ἔγοιη Φογθιηϊδῃ, οὐ το ΒΑΓΆΟΝ ὉΠΑ͂ΘΥ ΒΒ 6Υ6, 8 ὈΘΘῊ Βοῃλ- 
Ὑπαὺ ἀιδιατθοᾶ, βοιὴθ ῬΘύβοῃ ΟΥ̓ ῬΟΥΒΟῚΒ ραΐ {Ποῖ} Βαηα5 ἴο {Π6 ῥτο- 
ῬΒθοῖθβ, δ τηδᾶβ ἀπ ἴδγοπί αἰ θυ 0 15 ἴῃ ὑμθημ, δου ὑπ6 ἄθοθαβα οὗ 
188 ρυορμοῦ. Τῇ ἥπαϊ τοὐδοίοῦ γχὰ8 ποῦ Βδγιοῖ, 88 Κα 61] {μ1ηΚ8. 6 
τηχϑὺ ἰοοῖκ ἔου Εἴτα δ ἃ 1αῦθυ {1126 ; ΒΟΥ ]Ἰοηρ' ΔΕΟΓ στα οαπηοῦ {8]]. 
ΤΕ ομἱοϑῦ ργοαϊούίουβ γοϊαύιησ ἰο π6 Μοββιδῃ ἅτ ΧΙ, ὅ, 6., ΜΠΘΓΘ 

{Π6 τηραϊαίοιιαὶ Ἰϊπράοια οὗἨ Μοββιδῃ 15 ογοίοϊα, Ηβ 15 {θυ οδ θᾶ 
«]εμουαῖΐι, Ομ γἱρἠἐθοιιδηθε5, [τ Χχχὶ. 31---40.,, {πΠ6 ΠῚ αἰἸβρθηβδίιομ 
τηϊχοδυοοα Ὁγ ΟἸτϊϑῦ 18 βρόῖζοπ οἱ. Απά 1 Χχχῆι, 14---26., [88 Ρ6:- 
Ῥϑίυϊν οὗ μἷ8β τορϑ] ἀπά βδοθγάοίδὶ ΟἹ 68 15 αβηστηθα ὅϑόυλθ πᾶν 8180 
ἐουπᾷ ἃ αἰδιίποῦ ργραϊοίοι οὗὨἨ [86 ταϊγϑοῦοιιβ Θομοθρύϊομ 1Ὰ Χχχὶ. 22,, 
“ς [ῃ6 Τιοτᾷ Βα ογθαίθα ἃ ποὺ {ῖπρ' ἴῃ {π6 ϑαγί, ἃ υγοιαδῃ 8}.4}} οοπχ-ς 
Ῥ888 ἃ ταϑῃ. Βαὺ {815 15 ἱποουγθοῦ, {86 οὐἱοῖπαιὶ σογβ ποῦ Ὀθδυῖηρ 
ΒΌΘΙ βθη8θθ. ΤῈ πηϑϑηΐῃρ' 18, 86 6 15} συγ (Β6 γα Θοταραῖθα ἴο ἃ 
ὙγΟΙΏ8) Ὑ111] τούασῃ ἰο 6 μόυδ ({Π16 ταδῃ ΟΥὁἩΒαΒΡαηα) ἔγομη ὑγμομ 5118 
Ὠδᾷ ἀροδίε56α. 

Ιηῃ {86 Νὸν Τοβίαπιοπῦ ἃ ἔθου ραββαρθθ ἃγὰ αὐοίοα ἔοτα «ΓΘ Γαδ, 
45 Μαίυ. 11. 17., κυνὶ, 14.; Ηδθ}. νι]. 8---12.; Μαείί. χχνι, 9. ΤῈΘ 
Ἰαβϑῦ ρίαοθ οοοδβίοῃβ βοπιθ ἀμ οα]ῦν, Ῥθοδσβα {μ6 οἰὐαίίοῃ 18 πού ΠΌΓΩ 
ΔΏΥ ρατὺ οἵ Το γθι δ Ὀοοῖκ, μαῦ ταῦμον ἔγοσα Ζ ϑομδυῖδῃ σι, 12,19. 

᾿ ΠῺΒ 50Υ]6 οὗ Φογθηιίδῃ 15 Βα Οἢ ἃ8. γγὰ8 10 μῶνθ Ὀ66ῃ δχρθοίθα ΠῸΠΙ 
ἐπα ομαγϑοῦοι οὐ 815 ταϊπα δηᾶ {π6 βριτῖῦ οὗ μ6 ἄπιθβ ἀυσίηρ Μ᾽ Ιος Π6 
Ἰϊνϑᾶ, Γἔ 15 τραυϊκοα ὈῪ ἔβϑϊηρ' δηᾶ ραΐμοβ. Η οου]ᾶ ποῦ Ὀαὺ Ὀ6 τιουτη- 
ἔα] δυαϊᾷ {μ6 ἀοβοϊαίϊουβ οὗ μῖ8. σοππίτυ ; πᾷ Δοοογαϊηρὶν Ὠ18 ἴομθ 15 
βαραπδά, βοττονίαϊ, Ἰον-ριτομθ4, ΗΠ ταοᾶθ οὗ νυϊηρ; 18 80}, νγϑδῖς, 
ἀπ α56, [11] οὗ τορι ίομβ, απ οὗ βίδῃαϊπρ' 4685 88 γ77081} ἃ8 ΘΧΡυ Θββί οη8. 
ΤῊ ταγίμυα 18 ποὺ ΒΙΓΟΠΡῚΥ τηδυϊκοᾶ; δηᾶ {86 βυσοβββῖοθ οὗ 14688. 
15. ἀβνοιά οὗ μοῖρῃῦ οὐ δοιαφργομοηβίοηθ. ΗΠ8 ἢϊρ 8 ἀτ Ὀαὺ ββοτί 
Θηἃ οοσαβῖομα], ϑουσον μα Ὀονγεα [ἷβ βριτὴῦ ἰο {π6 ρτουηά, δηᾶ 
ἀουθε1ε855 αϑβοιβα [μ6 Ἰαπριαρο 'ἰῃ ἡ 10 ἢ 1Ὁ οιιπα αὐἰύθγθηοθ ; γοῦ Π]8 
ταϊπα τὰ ποῦ ΟΥΙΡΊ ΠΑ οὗ δυο ἃ οαδὺ ἃ8. 0 ΒΟῸΣ ΒΙρΡΉ, οὐ ὕο συαβ0 

στοαΐ ἰᾶθαβ ὙΠ ἴοσοθ δηᾶ ργθβϑθηὺ {ποτὰ ὙΠ ΘΟΥΓΘΒρομαϊηρ᾽ ΘΩΘΓΡΎ. 

Βοιαϑίπαββ, ἰῃ4ρ64, [μ6 {ποιρἢ 8. ἀγα οἰθναίθα ἀπᾶ ᾿παθρϑπαάβῃϊΐ, 88 1π 
1, 16., νῇ. 22. ὅο,, χχχῖ, 831. ὅζο, ϑοπηθίϊμηθθ αἰδὸ {86 τηοάβ οὗ 

τυ πρ' 15 ΘΟαργθβθοᾶ δηᾶ ϑπουρϑίϊο; α8. ἴῃ {π6 ἢγϑὺ ὕνγοῖνγθ ομδρύθυβ, 

Βαΐ {Π18 νγᾶβ ποῦ ΒΒ. ἀϑα8] τη πο ; βίποθ, ἐβοιρὴ ποὺ μη οστα, [6 18 

ΘΟΠΙΠΙΟΗΪΥ͂ Ἀπουϊσῖπαὶ δηᾷ αἸθι86. ΤῊΘ ργόρμθοῖοθβ ἀραϊηϑῦ ἔργ σι πῶ- 
ἴομβ Ῥγοβθηῦ [86 τηοϑὺ Ἀυοῦγ 016 βρθοϊτωθῃβ οὗ ΜΒ τᾶ ΠΏ Θ᾽ Δα ΒΥ ]8. 

Τὴ {βϑῖὰ {86 ἴομπϑ 18 Βύοηρον ἀπ τηοτα δηϊμηαίθα, ΤΆΘΓΘ ἴΠ6 βύγ]θ 

αὐδοάπβ ἰο ἃ’ Κὶπᾶ οὗ τὨγίμτα, αἴἴον τ μιο 10 Βίσῖνοβ ἴῃ νη 1π ΟἰθοΥ 
ῬΙδο68: ἱμουσῃ [δ αἰθιαρῦ 15 ἀρραῦθηῦ. ὙὍῃ6 ἴοπ8 ρθη ΥΆ ΠΥ Βρθδκίηρ' 
18. μίσθιον ἐπ ἐλγοαίεπέπσε : 116 ἐπ αἀπιοηζίζοτι, τὸ Β᾽μ κ8 ἀονγη: αἰτηοβῦ (ο 

[868 ἴδνοὶ οὗ ρῦοβθ ἱμοηρ ἈΡῸ «“΄6ΙΌπ16 ΧΘΠΊΔ ΚΘ ὃ οογ δ! ΤΒΙΙΟΙ ΤΥ Ἰῃ 
81, 8 ; 



886 ᾿Πιἐροάποξίορ ἐο ἕλε ΟΙΑ “Τοδίαριθηΐ, Ὁ 

186 οχργοββίοη Ἷ, οὗ ψβῖο Τροίῃ βαγβ μ6 οου]ᾶ ἀβοουοῦ πὸ νεβίϊρβ." 
ῬτΟθΔΡΙν ἰδ 1168 ἴῃ ἐη6 πδίατο οὗ {86 αἸοΙ0., ΜΟΙ, 85 Ψψ6 τηϊρηὐ 6χ- 
Ῥϑοῦ ἤγοια {μ6 ρουϊοά, 18 ἀθρϑηθσαΐβ δῃᾶ (μδ] ἀαἰβίπρ', ἃ58 ἸΚΠΟΌ 6] " μ88 
ᾺΠῸῪ χορ ῆοᾷ. Τιοσπίμ υᾶρο8 ἴοο ΤἈγοῦταρν ΒΘ ἢ6 βᾶσβ {μπδΐ 
ἴῃ ([8 18} Βὶχ ομαρίοθυβ “ ϑγθηιδῃ ἀρρυόθομ6 8. ὙΘΥΥ͂ ΠΘΆΡ [86 ΒΆΤΟΥ 
οἵ Ἰβαίδῃ ; δπᾷ {{6 τοροι οι οὗ [6 βᾶπιθ δϑβουίίοη ΟΥ ἩΘΠάθυβοῃ, 
«ς [ἢ6γ6 816 ροσέϊομβ οὐ [6 Ῥόοοκ ψβῖοι 1016, 1 δὖ 41], [8}1 βῃοσὶ οὗ 1Π6 
Ομ Ροβί οη8 οὐ [1βαἰδῃ," ὁ οὐουγβ ἴπ ἃ ἔουτῃ 501] Τοῦτα ἱποογγθοῦ. 

ΒΟΔΤΟΘΙΥ τοοσθ ὕμαη ΒΑ] [86 ὈΟΟΙΚ 18 ροθίίοα!. 
ΤῊ Βυμιθο]168] ᾿τιᾶρθ8 οοπίαϊποα ἴῃ [86 ῬΤΌΡ ΘΙ Β νἱβῖο 8 ἃγ6 οἵ δὴ 

1ηβουῖου οτᾶον (ἰ. 4---19., χχὶν.). Νοὺ δῖ π6 βυγαρο]οαὶ ΔΟΙΟΏΒ, 

τηοβί οὗ ψ Πϊο ἀγα ρύχοὶν 8] 6 σογῖοαὶ, ποῦ πανιπρ' ἀοίσα! Υ οοουττοα ἴῃ. 
οαὐνατα ἰδίου (ΧΗ. χυ!. χιχ, 1---18., χχυῖ!, χαχῖ!, χχχν.), ΒΚ Π ΠΥ 
οοπέτινοα, πιὰ {πΠ6 Θχοθρίϊοη οὐ {86 ἰαβὲ ὕνγγο, 

ὙΥ76 δᾶγο βαϊᾷ {πα τωοεὺ οὗ [88 βυτῃθο θα] ϑοίοῃΒ ὑγ6γ6 ῬΌΓΟΙΥ 816- 

σΟΥΪΟΑ], πούμίηρ οὗἨ ψμαῦ 18 δούπα!ν ἀθβοῦι θα μανίηρ μαρραπϑα ἴῃ 

«Γ᾽ ΟΥ̓ μ 8} 8 οαὐνγαχα ΠΙΒΌΟΓΥ ; δηᾷ 16 δηγίῖπρ' σοῦα ψαπίϊηρ' [0 ΒΠΟΥΣ 

86 οογγθοίμθββ οἱ {η15 νον, 116 Βα] ἀρρθ8] ἰο ΗἩϑημάθυβομ᾿β αὐδθιηρῦ 
ἴο ΘΧρ δίῃ {πθπὶ ᾿ἰύ γα }]γ, Θβρθοία!Πν 18 ΘΧΘρ 6818 οὗ ΧΠΠ[[, 1 .----ἴ. 

ΟΗΑΡ. ΧΣ. 

ΤῊΕ ΤΑΜΈΝΤΑΤΙΟΝΗΒ ΟΕ “ΕἘΚΕΛΜΠΑῊ. 

ΤῊΒ ΠΕΡΊ πϑηη6 ΟΥὗἨ [8686 6]6ρ]65 15 Π3 δ, οῖυ, ὙΏ]ΟῺ 15. {86 Ηγδὺ 
σποχᾶ, δοοουγάίηρ, το ἃ «6188 οαϑύοτα. οἵ ἀθβιριαίϊηρ ἃ ὈΟΟΪΚς ὈΥ [86 

1η118] ἴοττα, ΤΠΟΥ οτα κου δα οα]]οα ὈΥ͂ {π8 618 ἔροτῃ {πον 6οη- 

ἰοπίβ, ΠΡ. ΒΥ (6 1 ΧΧ. τμ86 ατθοκ σογὰ θρῆνοι 18 ΘΙΩΡΙΟΥΘα 88 
186 πΠ6; πο ραββθᾷ ἴῃ {μ6 Ὑ αἱραίθ Ἰηΐο Ζιαπιεπέαϊίοηθ5θ, ὙΤΉΘΥ 816 

σε ἴὰ πυτοῦοι, ποῦ ἐἶγθ6. ΔΒ ΘΟ ΠλθΏτι ἈΒΒΘΥΊΒ. 
Τη 2 ΟἸοη. σχχχν. 2ὅ. ὸ τϑϑᾶ, “" Απα Ἅογομλῖαί Ἰδιηθηΐθα ΤῸΓ 

ΦΖορβίδῃ : δῃᾶ 411 {86 βἰπρίπρ' τθθῃ πα [Π6 βἰῃρίηρ οαθη Βρᾶκα οὗ 

Ζοριδῃ ἴὰ ἐποὶν Ἰαταθπίδίϊομϑ ἴο [818 ἀαΥ, δηα τηδᾶθ ἐμ 8 ΟΥ̓ΙΏΔΠΟΘ 

ἴῃ 5γ861}; δῃηᾷ Ὀθμοὶα, ἔμον ἃτὸ πυϊ θα ἴῃ {Π6 Τματαθηΐδιοηβ," [06 

ὙΥ οἰΐα {πῖηκ8 ἐμαῦ {818 Πὐουατν ποίϊοο οὗ {μ6 (ΒγΌΠ1016- Υ ΟῚ 1ΤΩΡ]168 

{δὲ ΔαίμοῦΒ 6] 16 ἐμαῦίμο 1μαπιθιίδίομβ οἵ “ ογθαϊδἢ ἡγ 6 6 Βαηρ' οἢ {86 

οοοαβίοι τοίοιτοᾶ ἰο.ὃ Βαυΐ Ὁ 185 ποὺ βεῖ4 ὑμπαὺ «Γ΄ Θγθιιῖδη τὐγοίθ 15 
Ἰατηθηῦ; οὐ {μαῦ Βα οαβοα οὔμοὺβ ἴο τσ ἢ. ΑἹ] ἰμαὺ 15. Ἰτηρ]ιθα 1ῃ 

ἴμ6 πογᾶβ 18, {μαῦ {μ6γο νγὰβ ἃ οο]]δοίϊομ οὗ δ] θρῖθβ οὐ τχουστηρ Ο6165 

ἔου {μ6 ἀραᾶ, ο τ ΙΟΙ (86 Ἰαπιοηίαύϊοηβ οὐἉ [86 ΒΙπρίηρ' τιθῃ δπα ὑγολθπ 

Ῥε]οηρθᾶ, δῃᾶ Μ1Οἢ νγ88 864 δὖ {86 ΒΟΪ]δι 165 οὗ ᾿ηἰουτηθηῦ 60Π- 

1 Ῥγρέ, ἴῃ “Θγοτα. 2 Τιροίαγοϑ οα Ηθῦτον ῬοΟΘΟΥ, 16οὐ. ΧΣΙ. 

8. Τογοιηΐαϑ ΟΠμδ] ἀαίζαῃβ, 1881, ὙΏῸ 1150 ΠΘτα ρίνοῃ πθϑᾶβ δἰ πίπρ. Οὐμαρ. 8150 ΕἸΘΙ- 
Βογμ Β Εϊη] οἷς. νο]. 'γ. Ῥ. 150. εἴ δέφῳ. «Ἀ8η᾽5 ἘΠΉΪ]οΙ, ἢϊ. Ρ ὅδ8. 

4 Τῆς ΒΟΟΚ οὗ {0 Ῥχορμοῦ Φογθιιίδῃ ἀπ {μπδὺ οὗἨ [Π6 1,μδταθητδίίοηβ, Ἰαἰγοά ΠΟίΟΤΥ ἀ85- 

βουίδίϊοι, ἢ. 10. 
5. Τλη]οἱδ, Ρ. 408. ὶ 
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ἀυοίοα οἡ ἐπ ἄδοοαβο οὗ αἸογοπὺ Κιηρβ ΝΟΥ 15 ὑπ γ6 δὴν [οππᾶδ- 
ἴΐοπ ἴοσ {π6 ορϊπΐοη οἵ Δυραβί 2, {μαὉῷ ὑπ686. ἰδπηθηαϊοηβ ὑσοσο Ὀου- 
τονοᾶ ἴότὰ ἐμαὺ οοἸ]δοοπ τηθηθοηδα ἴῃ {π6 (ὐΒΓΟπΙο1685. Ὑγα8 Βϑίῖον 
ταῦ Οὐ 1μϑταθη δου Τοστηθᾶ πὸ ραγὺ οὗἨἉἁ Ἁ{86 παίϊομαὶ οο]]θοίδομ αἱ 
ΔΗΥ͂ ΠΠ1η6. 

ψατίουβ ττὶίουβ τὸ οὗ ορίπῖοι ὑμαὺ (886 Τωδημθη αι! 8 ὙγοΓ6 οοτα- 
Ροββᾷ ὈΥ͂ {μ6 φτορμοῦ οὐ 86 ἀβθαίῃ οἵἩἨ «]}οβίαῃ. ὍΤῊ18Β γγὰβ Β6] ἃ ὈγῪ 
ογοῖηα 8πᾷ {Π]85860 ; μαΐ ποί ΟΥ̓ ΟΒΟρ 8, 88 15 οἴὔϑηῃ ββουίβα, Δτηοῃρ' 
οἰμοῦβ Ὁ Καὶ! ἴῃ μῖ5 πἰτοαποίίΐοη ἴο ἐμ6 ΟἸα Τδρίαπαθηί, Νριμον 
βῃομᾶ Ταῖμθ δπα ΜΊΟΒ86115 θ6 αποίρα 885 18 δΔανοοαίθβ; βίποα Ὀοίῃ 
ΑἸ τογοα {ποὶν νίαν. ΤΏΙ 18 ΠῸ απ δῖοι ΤῸ βαοῃ 80 ΠΥΡΟΙ 6815, 
ΤῊς ψ 8016 ἔθποῦ οὐ [86 Τωδιη θη τα 0085 15 ἀρσαϊηδ 10, ΤῊ αθϑίσποίοι 
οὗ [86 ΒΟΙΥ οΟἷΟΥ ἀπᾷ ἰδιαρὶθ, [86 ονουίμσον οὗ {8μ6 βίαίθ Ὀγ {π6 (Βα!- 
ἄθαμβ, μα αἰγεθᾶν ἰβκθὴ ρἷδοα: ἀπα {86 ργορῃθὺ Ὀθυγα1}8 {Π 688 πὸ- 
(1ομαὶ οΑ] γα [168, 

ΤῊΘ οομίθηΐβ ἃγ6 ὈΥΙΘΗ͂Υ [Π686 :--- 
1. Τὴ {π6 ἢγβί οἱ θρῪ {π6 φυορμδί Ὀθρὶπθ ψ 1 Ἰαταθηΐηρ {Π6 5δά 

του οὗ (οσΐαπο ὙΏΙΟΒ 8 ΟΟΙΒΙΤΥ Ὠ84 Θχρουϊθποϑα, δαταϊπρ’, 
Πονουϑῖ, ἐμοῦ 811 ΠΟΥ αἀἰβαβύθυβ ὑγογο [η6 7τπιϑῦ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ οΟὗἨ παίϊοπα]᾿ 
δροβίδου. «6 γ βα!θπὶ Β6Υ56}} 1β ᾿ἰτοαπορα ἴο οομήϊητιθ [Π6 σοτα ]αϊηύ 
δηα βο] οι ἐπ6 ἀϊνίπθ σουηραββίοῃ. ΕΣαβθ 185, ΗΟΥΤΘΙ, δηα «48, 
ΒΌΡΡοΒε {παὺ ἴῃ {Π18 ΘΙαρῪ {π6 ργορμοὺ ἀβρίογββ {π6 ἀδθρογίαϊοῃ οὗ 
Το Βοϊδομῖπ δημαᾶ θὰ {πουβαπά οὗὨ {π6 ῥυϊποῖραὶ ο])1ἷ8 ἰο Βαθγίοη. (2 
Κίηρβ χχῖν. 12. 89.) ὙΤῊΒ 15 ὙΘΙῪ ΠΩΡΤΟΌΔΌΪΘ, 88 15. αἷἰβο «6 ἢγ- 
Ροξμϑβὶβ οὔ Ῥαγϑδαὺ Ἅ, ὑπαὺ 10 γγχᾶβ οοτωροβοά αἴον {π6 βίθρϑ, ὑγΒ] ἢ πα 
Ῥδϑη τα ϊβϑαᾶ [ῸΓ ἃ ἐΐπη6. τϑοοιιτηθποθϑᾶ. (761. ΧΧΧΥΙΙ. ὅ.) 

Ὁ, Τπ {16 Ββοοοῃάᾷ {π6 τυϊίου ἀθβουρθαθ {86 αἴγτ οἴβοίβ οὐ {πθ6 
ἀϊνίηθ δΏρῸΣ ἴῃ [Π6 Βα υβῖοη οὗἨ ἐμ6 οἶν}}] δμα τϑ]!ρΊου8 ΘΟμΒΟϊ σα 10 
οὗ {86 «68. Ηδ γοργθβθηΐβ {π6 τυθίομβθαμποθβ οἵ ΠῚ8 ΘΟΠΠΙΤΥ 88 
πΠΡ ΔΙΆ ]]6]64 ; ἀπ δοοῦβο8 {88 4186 Ῥγορμϑίβ οἵ βανῖπρ' ὁοπίσιθαϊοα [τὸ 
ΒΟ σταΐῃ ὈΥ͂ [8186 πιϑββαρθθ. «Γ 6 ιβα] 6 πὶ 18 Θηίσθαίβα ἰοὸ ΟΥὟ ἰοὸ (ἀοᾶ 
τὶ ἄθορ τορθηΐαποθ [ῸΓ {86 Τϑῖροναὶ οὗ 818 ἤθανυ ἡπαρτηθηίβ. «(8Πη 
ταϊηἰκβ ὅ, {ποὺ 1Ὁ τγαβ Θοτηροβθᾶ οἱ [86 οοπατιθϑῦ οὗ 186 ΟἸὖγ ; ἃπα Ραγϑδὰα 

ΒΟΎΘΘΟΒ γι ΠΊτη, 
8, Ἤρτγο [6 ττὶζοῦ ἀοβουῖρθοβ 5 οσα βονοσο βαϊοτντίηρθ, δηα βαοίβ 

ξουῚ  ἐμ6 ᾿ποχμααβ]6 ταϑγοῖθϑ οὐ Οοα 85 {16 βοῦγοθ οἵ ΒΟρΡ6; οχ- 
Βογθηρ: 18 [6] ον- οοιιπίγγταθῃ ἰο ραϊίθποθ δηα τϑϑισμδίοη πάθον (6 
αϊνίπθ ομαβίϊβομχθηίβε Εἰ δββουίβ (οαἀ᾽8 7υβί1οθ, δπα τη ηίϑιηβ {πα 
ΠΟΠ6 δῶ5 ἃ τίρῃῦ ἴο σοταρ] αἴθ θη Β6 18 Ραμα Δοοογα]ηρ' [ο Ὠ1Β 
ἀοβοτίβι ΕἾΠΑΙΠΥ, μ6 Ῥγᾶυβ ἴογ ἀθνογαπμοθ, ἃπα νθηρθᾶποθ Οἢ Π]8 
ΘΟΌΠ ΤΥ Ἐ Θποπλῖθθ, Ραγθαι Βαρροβθθ ὑμαὺ {18 6] ΟὟ νγᾶβ δοτηροβθά 

ΦέΌοΥ  Θγοσαϊδ ἢ Β ἀθ! νογαποθ ἔγοτη {π6 ρῖύ. (61. χχχυῆι, 6---18.) 
4. Τὰ {μ6 ΤὈυσίμ οἱθσυ {π6 ροοϑὺ οοπίγαβίβ {886 ργθβεηῦ πτθίοπρα 

οομαιοη οὐ [86 παίϊοῃ τ 118 ΤΌΣΤΩΘΥ Ῥτοβρουλτγ, βου! ησ [Π6 

οἤδηρο ομἰ ΘΗ͂γ ἰο [86 ργοϊσου οὗ 18 ρυϊοβίβ ἀπα ρτορμϑίβ. Τ86 Ῥθορίθ 

οοπέδββ {πεῖν βἰπβ. Τμοῖν ϑηθιηῖθβ, (86 ΕἸἄοτηῖ᾽68, ἃγ ἐπγϑαΐθπθα ψ ἢ 

οοταΐπρ' ἡπᾶρτηθπίθ, ἀπ Ζίομ 18 οομηξοτίοα Ὑ1Ὰ (86 ΒΟΡΘ οὗ ἃ Ηπαὶ 

: (66 ἘΑΙΚΑΤΒ Τιδτηθηςαιοη 65 οὐἰτῖοα οὐ οὁχοροίϊοο ἢ] πϑιταΐοθ, Ρ. 49. οἔ 5646. 

2 ἘΠη]οῖτ. Ρ. 226. δέ βο,ῃ. 3. Τὴ ἃ Οδίθῃδ 8Ρ. ΟἼἜΙ5Ι6Σ, Π]. ἢ. 

4 ΤΉΓρΩΙ ϑόγοτα, Ρἢ110]. οὐ οὐ, Π]Πβίγαΐδο, Ρ. 50. 5. ἘΠ], γ0], 11, Ρ. 572. 
᾿ 81, 4 
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οοββδίοη οὐ Π6Ὶ οδ]δηη 1686. Ῥαγθα Βαρροβοβ μα {π6 οἰθρῪ τῦᾶθ 
πε θη δἴοσ [ῃ6 ΟἸδ! ἄθδμβ μαᾶ Ὀγόκθη ᾿πίο {πΠ6 οἰὖγ, 8δπα Ζϑαβ τ δἢ 
788 ἰδ Κοὴ Ῥυῖβοποσ. ({06Γ. χχχῖχ. 1---ῦ.) 

ὅ. ΤῊϊΒ δἰ θρν 1Β ἴῃ {86 ἔοσια οἵ ὃ ῥργάγοσ, ἴῃ ψ]οἢ ῃ6 ῬΘορΙο ἀ6- 
Ῥίογτθ {π6 1οββ οὗ {π6ῖ. δουπίχσυ δπα {πμ6 τηϊβου]88 ὉΠαΘΥ ΟΝ {πον 
ΡΤΟΔΠΗΘΩ͂, ΒΙΡΡΙΠοαἰηρ' «6 μονδῖι ὕο ὈΙῪ ὑΠ61Ὁ υθίο μ ἄπ 658, δηα τ δίουθ 
(μοι ἰο 18 ανουσ, ὡΔοοογαϊῃρ [0 48π δηα Ῥάγϑϑα, {118 ΘΙΘΟῪ σγ͵88 
ΘΟΙΩΡΟΒΘΩ͂ αὔέον {86 ἀεοβίγιοίίοι οὗ {Π6 οἱΐγ. Τὺ 18 ποὺ ΠΚ6]γ ὑμαὺ {Π8 
Ῥοθιὴβ ὑοτθ τυϊ θη ἀπτίηρ {88 Ββῖθρθ, βίοσμαϊηρ, δηα ἰακίηρ οὗ {86 
ΟἸΥ, 85 18 Βιρροβοᾶ Ὀγ Ῥαγϑᾶὰ : [0 διηϊα {π6 δου που δηᾶ 
ΠΟΥΤΌΥΙΒ οὗ βαοῃ βοθμθβ, {Π6 Ὺ οου]α ΒοδυοθὶΥ πανθ ὈΘΘη ΟΔΙΓΑΪΥ͂ Θοτη- 
Ροβρᾶ ἴῃ ἂῃ γε ποῖα! ἔοστα [τα ὑπᾶῦ ΔΘ Ὰ. {Ποὺ Ῥγθβθηῦ. ῬυΟΡΔΡΪΥ 
8} σοῖο τυ θη ᾿ούνθθη {π6 βθοομα πα {μιγτὰ ἀδροτγίαίίοη οὗὁἨ {Π6 
ΡΘΟΡΪΘ, δχοθρὺ {μ6 ΕΠ, ἈΙΟ ἈΡΡΘδΥΒ ἤο πᾶν ἤθθη οοιηροεθα δέου 
1μ86 ἔπ! ἀοβίγαοίίοι οὗ μ6 οἷδγ, ρουβαρ8 ἴῃ Ερυρί, [0 ἴθ Ἰτηροββί]θ 
ἰο ἀοίουταῖηρ {πὸ οχϑοῦ {ἰτηθ5 δηα ΟἸΤΟυΤ βίη θ8Β τη ΠΙΟὮ 680 ἢ. ΟΥἹΡῚ- 
πείοᾶ. ὙΠΘΥ πχαϑὺ μᾶνα 66 πῃ ὙΠ ΘΗ ὙΘΙῪ ΒΟΟῚ Δ[ΘΥ Οη6 8 πού , 
γοὺ ποῦ ὈΥΘΟΙΒΟΙΥ αὖ {886 βϑιὴβ {1Π|69 ΠΟΥ ὈΓΟΌΔΟΪΥ 411 ἴῃ οπ6 ΡΪδοθ. 
ΤἼΠ6 οοπ͵θοίατα οὗἨ Τοι πη, {πᾶῦ 116 «Γ θυλῖδ ἢῃ πποαγη8 {Π6 ἀ68ο- 
Ἰαίϊοι οὗ Φυλῇ δηα « γαβαϊθμα, μ6 ΤαΔΥ 6 Θοηβιἀογθα ἃ8 ρυορμθ ΙοΆ ]}Υ 
Ῥαϊηίϊηρ' ἔπ8 501} ρυϑαίθι τρῖβθυῖθβ ΤΠ6Υ ὙΘΓΘ [0 βιιῆον δὖ βουλθ {αύαγθ 
ἄτηθ, 15 τι πουΐ Τουπαεθου, [86 22πηα γουβα οἵ {86 ΤΟυτί Ομ ρίοσ ποῦ 
ΒαΡΡοΥηρ' 1ἴ, 858 ᾿6 1ΠΟΟΥΥΘΟΥΪΥ ΒΌΡΡΟΒΘΒ. 
Του ΒΥ οὗ ορϊπίοῃ μᾶὰ8 αχσϊβίθα γϑϑρθοίηρ {Π6 σοππθούίοι βαὉ- 

Βἰβίϊπρ Ὀϑύνγθθῃ μθ86 ἔνθ ροθίηβι Τὴ6 οἱϑὺ οὐἹῦϊοβ, Τ]οθΒοσ ἀπά 
ΒουΒοΙά(, Ἰοοκοά ἀροπ {μθτὰ 88 ἰβοϊαϊθα ρῥγοαποίϊοῃβ οομπηροβοα ὈΥ͂ 
Φ ογουαῖδῃ αἱ ἀιἔδυθηῦ {1π|68; (8Π8 ἔοττλου αἀββουθπρο {μα {π6 ΘΟΙΆΡΙ6Γ 
Θπαἀοδνυουγοᾶ ἰο Ὀγΐηρ Θοπηθοίϊοη ἱπίο ἐμθπὶ Ὀγ ραῦηρσ ἴθι ἰοσθ- 
16, Βα τλοτα γϑοθηῦ βομοΐασβ μάνα οπαἀθαυουγθα ἴο βου ὑπαὺ ὑμ 6 ν 
ἔουτα ἴῃ {ποιηβοῖγοβ ἃ οοπηθοίθα 8016. [πὸ {818 τοβρθοῖ, ΠΟύγΘΥΘ, 
[Π6Υ Βανο ποὺ Ὀθθῃ ΨΘΙΥῪ βιοοθδβία!. 106 ΥΥ εἰΐθ, Εὐνγδ]ά, [Κ 611, ἢὰνθ 
ἰὐϊοα ἰο ἀθβοῦῖθο {π6 παίΐαστο οὗ ὑμπαῦ δοππθοῦοι: Ὀαῦ ὈΥ̓͂ πο ΤΙη6 88 
Θομνἰποϊρὶγ, 8ἃ8 ΤΉ θη μ85 ργουθα.Σ ΤΌ 18 ἸπηρΟΒ81016 [0 ρῬοϊπὺ οαὖ 
ΔΏΥ Οἷοβα τοἰδίΐου οὗ {μ6 δἱθρῖθβ [9 ὁπ 6 δπούμου, 50 88 ἰμδὺ {Π6Ὺ 
βου ἃ ῥγοβοηῦ ἃ οοπιρ!οίθ τ 8Ο]6; γού νγγο β6 ]1ον {μδὺ 411 {Ππ6 ΑἸ ΘΓ ΒΟΥ 
Ῥ6]οπρίηρ ἰο {ποιὰ 15 δοοοπῃίθα ἴον ὈΥ {Π6 δββυσαρίϊοι οἵ ἃ βῃοτί 
Ἰηίοῦναὶ ΟΥ̓Ὼ᾿πίουναὶβ οὗ πιθ μανίηρ οἰαρβθα βούνγθθη ὑμ6 1 Θοιηρο- 
βιοπ. ΤΠ Ἰϑαάϊησ 1άθα ἴῃ 41} 18 ταῦποῦ [16 βᾶπι6. ΒΊβμορ Το Β 
ἀοβουϊ ράοη 18 βΌ ΠΟΙΟΥ͂ δοουσγαΐθ θὰ ἢ6 βαγ8, “πα {Π86 ὙΠ0]6 
Ῥ6815 ταῦμου {86 Δρρβδύδποθ οὐὗἨ δὴ δοουπια]αίΐου οὐ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΟΙΗΡ 
Βοη πηθηΐβ {πδη δὴ δοσαγαῖθ ἀπ οοπηθοίρα βοσῖθβ οἵ ἀπ ἴθγθηΐ 1ᾳ685 
Διγδηρ θα ἴῃ {86 ἔογπι οὗἩ ἃ τϑραϊαν ὑγαδίιδ8.᾿ ὃ 

ΓΠΟ ἔογπι οὐ {π686 ῬΟΘΙΩΒ 185 ρβοῦ]ασ, ὙΥΠμ [Π6 δσχοθρίϊοῃ οὗ {Π6 
]αβύ, [Π6Ὺ ἅτ αογοβίϊο οὐ αἰἱρἠαδοίϊοαῖ. ΤΠ6 ἢγβὲ ὑνο οοπβὶβί οὗ ἰοπρ' 
σογβθ8, τι ῃγθθ 1ἴπ68 θοῦ. ΕἸΡΟΙῪ 11πη6, ἀρϑῖπ, 18 Τα ρ.] τ] βυὺ- 
αν: ἀ64 ᾿μΐο ὑνχο ραγίβ οὗ ἀπϑαυαὶ Ἰθηρίη, ὈΥ ἃ οαβαχα 1 18 86}86. 
ΤῊΘ {μ1τἃ ἀρτθοβ ψῇ {86 ἢγβὺ ἔττο ἴῃ ἐμ686. ρδυι σα ]αγΒ, αὐ μ88 {86 

λ Ἐ]οπιοηΐβ οὗ ΟἸ τιϑυίδη ΤΘΟΙΟΡΎ, γνο]. 1. Ῥῃ. 112, 118, 
2 Ὅϊο ἌΠΑρΡΘΙΙοἄοΣ οὐ ἰδτι, ΨΚ ΟΥ̓ ΘΟ ΘΟ ΚΠ Ρ ΘΏ, Ὁ. 119. δ δέῃ. 
8 Τροῦασοβ οα ΗΘΟΣΘῪ ΡΟΘΙΓΥ, ἰσϑηβ]αθα ΌῪ ΟτοοΣΥ δηᾶ οαἀϊοα ὈΥ͂ ἴον, Ρ. 189. 
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αἀάατϊοπαὶ ομαγαοίογιβο οὐ θυθυ 1156 Ὀθσὶπηϊηρ πιὰ ἃ Ἰοὐΐοῦ οὗ {Π6 
ΔΙΡμα δῦ πὶ βασοθββῖοπ, 80 ὑμδῦ ΘΘΟὮ γοῦβ6 ῬθρΊη5 [γ66 τη65 τι [86 
βϑπιθ Ἰοἐίοσ, δηᾷ 15 ἀἰνι θα Ὀγ [86 Μαβογθίθβ 1πίο ὑῆγθθ γϑῦβθθ. ΤῈ6 
βουγ ἢ ΘἸΘΡῪ 18 αἰβισιρα θα Ἰηύο γ}ῦβθθ βαυϊηρ ὑνγχὸ 11η68 Οὗ ππϑαπαὶ 
Ἰδησίῃ, τῖϊῃ ἃ οὔθασα, [Ι͂ἢ {86 ΗΠ, δἰρμαρθίοαὶ δυγδηροταθηῦ 18 
Δραπαοποᾶ, οὀχοορύ {μαῦ ἐμ6 πυσαθον οὗ Ἰούίουβ ἴῃ ὑπ δἰρβαρϑῦ Βδβ 
γορυ]αίθα {μ6 παμαροΣ οὗἨ 1π6 βῃοῦν γϑύβθϑ, δϑοῖβ Θοηβιβίληρ Οὐ ὑν7ὸ 
1165. , 

ΤῊ6 ἔοστα 1 ποὺ οδυτιϑᾶ οὐ ἴῃ 811 ρ΄δοθβ πιῦῃ ἀπαδνίαίπρ Τ6- 
ο]ατγ. Ηρ πᾷ {ποι ᾿Ὁ 18. σόκθη. Ὑμα8, ἴῃ ἱ. 7. ἀπὰ ἢ. 9. 
γοΥβ65 οὗἩ ἔουν 11π65 δδοὶ οὁοοῦν ἴῃ {86 τοϊάϑὺ οὗ {ποβ6 {πᾶῦ μᾶνθ θυύῦ 
[Ὦχοο ; δπᾶ ἴῃ 2, 8, 4. {μ6 γοῦβα 5 βίαῃαβ Ὀθϑίογο (ῃ8 γσϑῦβα "0 Ἡθῃοθ 

βοπια οἰοίουβ οὐἰ 685 ματα δὐϊθιαρίθα ὕο αἰύθύ [886 ἰδαχύ, ὑγϑηβροβίπρ' 

ΟΥ διβθπᾶϊηρ τποϑῦ ὉπυγαΥυϑη Δ ὈΪῪ ὙΠΘΓΘ πὸ ομδηρα Βμοι]!α Ρ6 δὖ- 

τοχηρίθα, 
ΤῊ δαΐδου οὗ [μ686 οἰθοΐθβ μὰ Ὅθθῃ 811 θαὺ ππινϑυβα Πν γοραγαθα ἃ8 

εοτοταίαῃ. Τταάιθοη πᾶπλθα μτα 88 [16 τ ΙΕΙ, ἃ8 Τὰν 06 866 ἴῃ [86 

1,ΧΧ., Φόίοιμο, λ6 Ταγραμι, απᾷ {π6 Ταϊσαθα, ΟΥ̓ {686 6 5568 

1ῃ6 ἢγϑὺ ὑνγο αἴομθ δῖ οἵ ναΐπθ; ἴογ (86 Ταγραπι τοίθυτθα [Ὸ 18 ροβύ- 

Ταϊπιαᾶῖο, πᾷ [86 οἷδοθ ἴῃ [π6 Βαρυ]οπΐδη (ἀθιηαγα βου ρ68. {π6 δὰ- 

ἘΠοΥΒΗΙΡ οὗ 1μ6 ῬοΟΚΒ οὗ ἹΚίπρϑβ ἰο ογθγαΐδη, δηα βίαζθθ οὔμον ἀρβασά 

ορἰπίοθβ. Αὐ {86 οομηπιθποθιηθηῦ οὔ {π αὐτο ὑγαπβίαἰϊοι {Ππ6 10]- 

Ἰονίηρ; βθπίθμοθ οοοατβ: “ Απᾶ 10 σδῖηθ [0 ρ488, δέ[6᾽ 5γ861 Ὑγὰβ 

ἰΈΚθὴ οαρθνα, δᾶ «7 γαβαίοτα ταδᾶβ ἀθβοϊαΐθ, {Ππ8ὖ «7 δ θιηῖαβ βαῦ Ὑ766}- 

ἴησ', πα Ἰατηθηΐοα ἢ {{18 Ἰαταθηζαίϊϊΐοα. οὐοῦ «6γυβαίθηα, πα βαϊα.ἤ 

ΦΤἼῊ5 Βὰ5. βοθῃ οορίοα ἰαΐο [π6 } υϊραῖο δθᾷ Ασαθϊο σθυβίοηβ. [{ 18 

ἀορθαίοα ψμοίμου ὁν ποὺ (π6 νοῦβα ἴῃ ααδδίομ οσχἰβίθα ἴῃ ἴπ6 ΗΘΌΤΘΥ 

οορίθβ ἔτοια συ μῖοι {π6 ατβοὶς γθυβίοη 788 τηδᾶθ. ΤΆΘπῖαΒ 81Ὲ 5 ἷ, 

ἔγόμα {π6 ἴθμοῦ οὗ {π6 ποτᾶβ, {παῦ {ΠΟΥ͂ ὑγογθ ἴθ ἔγοτα {πὸ Η ΘΌΓΘΥ͂ : 

δηᾷ ἴῃ ΤΟΡΙΥ ἴο [π6 απροβίϊομ ὙΓΕᾺΥ ὅπ τϑἀδοίοιβ οὗ [πὸ ἩΘΌτθυ ἰθχῦ 

ἐταπϑγαϊ θα τὸ ἀ5, 41 ποῦ τϑοϑῖνα {π6 σθ 786, ἔοστωϊηρ' ἃΒ 10 ἀἸά ἃ 60Π- 

βΒθθτασπί ρατὺ οὗ [6 Ἡοῦτον ΜΆ. οοπίαϊπίπρ {π6 Τμαπιθηζαίϊομβ, ἢ 

βαγβ ὑμαῦ {πΠ8 ρϑύβοῃβϑ τηθηὐομϑα σὑγοῦθ ἴῃ ἀοαδύ ΜΒΘΙΒΟΡ “) οὐ θυ ἢ 

φοιηροβοά (μ6 7ῶγϑέ οἷερυ. Ἧγ6 ἄο ποὺ ἄρτθθ 0} {818 ΟΡΙπίοη. 

Ζαιόομηθ βϑϑιὴβ ἰο μανο τθοαγάθᾷ {Π6 γϑῦβα 88 Βρατντίουϑ; δἱ 1θαβύ μο (Ἰὰ 

ποὺ αὐτοῖν ἴὉ ἴηΐο 818 νϑιβίοῃ. ὙΥ1ι {86 οἷα ἐγαάιθίοη τοβρθούϊηρ; 

ΔΌΪΠοΥ ΠΡ, ταοϑὺ οὐἱλοβ {μῖπκ 186 οομίθηΐβ, βρὶ τύ, ἴοπθ, ἀμα ἰδηρυαρθ 

ἴο Ὅ6 ἴπ Βαιτηοηῦ. ϑϑυοἢ 18 ὑπ6 γαᾶρτηθηῦ οὗ ἘΠΟΒΒοσπ, Βουίμο]αί, 

Ὧ6 Ὑγειίο, Καὶ, ἀπά οἰμεῖβ: θὰ ΤΠποηΐαβ ΟὈ]θοῖβ οα ἐμ6 στουμά 

{μαὲ {6 γα 15 ἃ Ῥοσοδθρίθ]6 ἀϊθγθποθ ἀπιοὴρ 0Π6 ῬΟΘΙΏΒ. ἈΑοοοχαϊηρ; 

ἴο Πίω δὴ ογὔάϊηδιυ φϑιμοίϊο [86] πρ' τηὰῦ βαγοοῖγθ ἃ ἀἰβυϊποίλοπ 

βεύνθθη {π8 βϑοοπά δηᾶ ἐουσίμ, οοιηρατοᾶ τῆ {μ6 πγεῦ δηα ἐμῖτα. 

ΤῊΘ (ὈΥυθοῦ ὑνο ἅτ6 Ῥγοπουποθα {ΠΥ Θχοθ]βπῦ, ἔγθϑῖν τηονϊῃρ,, ν76}} 

ΔΙΥΔΏρΘΩ, 8η4 παύιγα! ν ρτοργθββίπρ' ΒΟηρΒ; ὑπ6 ἰδ ίθ", του ἢ ὙγΘΈ ΚΟΥ, 

ΒίσαροΊηρσ τ ἰτ {86 ἔοστα, ἀγβ οἰ] οἰαθογαίθα ἴῃ ται! 14 γ8 8. 

ΘοΟυΤΛ Ὁ] αἰηρ' ἱππᾶσοβ ποτ πᾶ {πογθ, ταπηίΐπρ' Ἰαΐο 0Π6 8ΠΟΙΒΟΣ δηα 
ἸΒβαϊηρ᾽ ἴῃ ΥΘΙἸ ἰβοθηοθϑ, ἐβοιρῇ ἴῃ ΟἴΠΟΙ τ βρθοίβ ΤΠ6Υ͂ 816 6χοβὶ- 

Ἰομΐ, δῃᾶ τμοῖν οομίθηίβ ΘΙ ΓΘΙΥ βυλα016.2 [|ἃ Ῥαβύθποθ οὗ βυοᾷ 

1 Ὁϊ6 ΚΊΑρΘΙΙοάογν οὐ τ, Ὁ. 118. 2 ΤροΙά, Ρ. 120. 



890 ]ΙΩἰροσμοίδυη ἐο ἔμο Οἰά Ζεβίαηιχοηΐ, 

οοιηρατίβοῃ. (π6 οὐἰο αββουίβ {πα {π6 ρόύβοθι γῃο σψτοίθ 11. δπα ἷν. 
οαπποῦ μαναὰ τυϊτίθῃ 11. 1---20., βἴποθ 16 18 ᾿προββ1}0}16. ἐμπαῦ Ῥαββαρ88 
{|κ6 {π6 Ἰαὐίου δου] μαν ργοοθοάβα ἔτοπὶ “ θυ, Μ1]}Ὶ0 ῬΥΘΒΘΓΥΘΒ 
ΤΑΘΑΒΌΧΘ ἃ Πα τηοδογαίίοπι. Θυθη ἴῃ {Π6 τηοϑὺ δηϊπνα θα ραγίβ οὗ 818 ῥγο- 
ΡΒ βοΐββ, ἃπᾶ πὸ βου ἰαγβ Ὠἰτηβθὶ ορθῃ ἰὸ {π6 οἤδγρα οἵ βρυϊπρίηρ 
ἔγοιη ὁΠ6 ἱπιᾶρ 0 ΔπούΠ 61, 88 1Β [Π6 οα8θ μαῦθ, 1ύ 18 αὐ ἀθα {π8 1. 
1, τ. σσογο σι θη πᾶρυ τ ] δὐϊομβ ΒΟ ἀο ποῦ ΔΡΡΙΥ ἴο «Γ΄ Θγθιαῖδῃ, 
85 ΔρΡΡΘατΒ ἔἴτοιῃ 1. 96. 116., ΠΪ. 84. ὅο.; γ. 4, ὅ. 9, 10. ; δπα ὑπαῦ 

γΑΥΪΟῸΒ ραββαρ 8 ἴῃ (μ6πὶ Το ΐῸΥ (0 {Π6 ρϑου]αν οοπαϊθῖοτι οὗ {Π6 ττιθοῦ 
ΔΗ ἰο ἃ πη βαρβοαποηὺ ἰο ὑμ6 ἀοβίγαοίϊοι οὗ ἐ Θγβα] 6 πὶ ΟΥ̓ Βουθγαὶ 

γααῦϑ, ((ὐοπηρατγθ 1. 1. 8., 111. 26. ὅτ6., 84. ὅτο., ὅ8. ὅτο., ν. 18.) ΕἼΠΑΙΠΥ, 
ἘΠ6 οὐἶἴο ἄθοίατοβ {μαῦ 10 15. ἱπιροββῖθ!8 ο δχρίαίῃ βα βίδοίου υ (86 

[οὶ μαῦ ἴῃ 11.---ἶν. [ῃ6 νϑυύβθβ θαριπηΐηρ; τι ἢ 5 ργθορᾶβ Κ᾽; ψ 1116 1 1, 
ἴπ6 ἀθ08] ἰρμαρθῦοαὶ οὐᾶδσ ἄρρβθδιβ. Οπ [μεθ του 8 ΤΩΔΊΠΙΥ 
ΤἼθηΐα5 ΒΌΡΡΟΒ6Β {π8Ὁ 411 {π6 6] 6ρῖοβ ἀϊἃ πού ργοοθϑᾶ ἔγοτγα «᾽ δγιαῖδῃ. 
ΤΉ βθοοπᾶ δῃᾶ ἔουσίῃ Βοϊοηρ; ἰο Πἴπ ; μούθαβ {Π6 βγβὺ νγὰβ πυιτύθῃ 
ὉΥ ἃ ρΡοοῦ ψῆὸ ψ8 Ἰοΐῇ θα ἴῃ {88 ἰαπα οὗ Ῥαϊθβίίμθ, βοαθ {τι 

αἶτον ἐπ ἀοϑίσαοίΐου οὗ “ υαβαίοθια ; δπᾶ {86 ΗΠ νὰ ὀοπιροβρά ὈΥ ἃ 

Ῥούβου δοαπδιπἰθα τ 0} {88 Βϑοοπᾶ : {π6 {μῖγτα τγᾶβ πυϊθίθῃ ὈΥ͂ ΘΗ ΠΟΥ, 

ΤΠ 6 δηδορίθβ θούνγθθῃ ἷ. 11. ἀπ γ. ἃτ6 δοοουπίθα ον ΕΥ̓͂ {π6 οἰγοῦτα- 

βίδποο ἐπαΐ ἐποὶν δαίμουβ ὑσοσθ ΘΟ θα ροΥΆ 1168 ΟΥἁὨ «ΘΓ θι δ, 8η6 ῥγο- 

ῬΈὈ]ν [Ε]]ονυτοἰἴσθαβ, τὸ μαᾷ Προ {86 ῥτορμοῦ, ἀμ ροῦπαρβ Ροβ- 
ΒαΒ864 βοίηβ οὗ [18 ει θη. αὐύθγθη 068. 

ΤΉδθ ρα ουϊατβ ἀὸ ποῦ ἃρρβϑδι βιβοϊθη ὅο 7πϑ|}γ {μ6 ὁοηῃ- 

οἰ αδῖοι πίοι ΤἼΘηΐαθ. ἄδυϊγβ ἔγοτα ἐπθη. ΤῊ ρστοαῦ βύπι ]Πηρ- 

ὍΙΟΟΚ, ἴῃ Πἷθ 6γ68, ΒθΒ6118 10 δ6 1}, 1---20., τγΟ86. ΤηϑΠΠΘΓ οὗ 6χτ- 

Ῥγϑββίοῃ ἀπἴουβ ἔτοτὰ {86 ἀδι8] ταοίμοᾶ οὗὨ «΄ογθπιῖδῃ. Ὑ ᾿τηᾶραβ 

Θογ Αἴ] [Ο]]ον οη6 Δποῖμ ον ἴῃ αυ οἷς Βα ΘΟ ββῖοη, 8Πα ἀγα (581 Π11181' ὕο 
ῬΪδοθ8 ὙΠ ΘΓ Φ γθηιδ ἢ. Θοταρ  δἴπη8 οὗ 818 ἴαΐθ ; 88 “ ϑυθῖδῃ χυ. 10. 

1ὅ---18., νι]. 19. ὅτο., χα. 7---18; Ὀαὺ [η6 ἀπῇδγομοθ οὗὨ ατοῦιη- 

βίδῃοθθ ΜΠ] ρῸ ἔτ ὅο δοοοιηῦ ἔου {μ6 αἰνθυβιυ ἴῃ απεβίοη. Ηρθγθ 

(186 Ῥγορβοῦ βρϑᾶξκβ ποῦ 80 ταῦθ ἴῃ Βῖ8. ΟὟᾺ πᾶμλθ ἃ8 ἴῃ {παῦ οἵ τ86 

ΘΔ ἃ] [βγϑθ τοθ. ὙΙΒΒϊηρ το ρἷνθ ἃ οοπαἀθηβοα νἱονν οἵὨ {86 ΤρΙΒ6 168 

[ο τ πίοι μ6 δπᾶ {π6 Ρθορὶδ οὗ αοα Βαᾷ θθδῃ βυβ)θοϊθα, μ6 δοοιπνα]αῦθβ 

᾿ταᾶρθϑ ἴῃ ΤΡ] βαοοθββῖοι, ΤῸ ὑπαῦ ῬΌτροβθ. Ὑμαὺ {Π0 βίγ]8 οἵ . 6- 

τοι δ ἢ τγαβ ποῦ αἰνγαγβ [86 βΒ8η16 -- ἀβῖιβο, νγϑαῖς, τορι ϊουβ: ὑμπαῦ 1 

18 Βογαθύϊηθθ οματδοίουϊβοα ὈΥ βίγσθηρίῃ δπα νυν οὗἁἨἉ ἹΤΔΔΟΘΙΎ, ΤΩΔῪ 

Ὅ6 Βθϑη ἴῃ {π6 βιχίῃ ομαρίοσ. ΨΥ θη {π6 ἰαίθοι ρατὺ οἵὗὁἨ δαῦ σμαρίου, 

ΘΒρθοίδ!ν, 24---80., 18. Θοαραγθα τ] {π6 νΘΙΒΘ8 Ῥϑίουθ τι, {π6 ῥτο- 

ῬΑΡΙΠΥ οὗ {π686 ἴοο μανίηρ' ργοοθοάθα ἔοτμα {86 ριόρμϑῦ Ἀἰπ|86}} 

Ἰπούθαβοθ, ΤῸ Β8Υ ἐμαῦ μα δομία ποὲ ᾿ᾶνα πυϊ θη ἰμθπα, 18. ὑο 11πλιῦ 
ἴμ6 τϑῆρα οὗ δίβ ροῦγϑῖβ ἃπᾶ {π6 δχύθηύ οἵ Π18 Ἰῃβριγσδ οι. 
ὙΒΘῚ 10 18 δββουίθα {με 1. 111. ἀπά ν. ὑγϑῦθ τυ ύθῃ ἴῃ το δίϊομβ ὑπαύ 

ἄο πού Βαϊ Φογϑιαΐδα, ἔμ γ6 18 τόοσὰ ἔον ᾿ϑϑι δύο ἀπα ἀἰβραίθ. ΥΥ̓ μαΐ 
18. ἔθοτθ ἴῃ 1. 96. οΥ 11 ὁ. {μαὖ 18 ποῦ Δρρ᾽οα]86 ἰο {6 ρῥιορμϑὺῦ οὐ 

ἴη ἢ]. 84. ἀπ [ον μρ' γουβ68 Ὁ ΟΥ̓ ἴῃ τ. 4, ὅ. 9, 10.ῦἢ Νοιβίηρ, 88 

τα ὈΘΙΙΘν ἢ οὐ {πΠ6 ΘΟΠΈΓΑΤΣΥ, ν. ὅ8, ὅ4. 76. ΘΧΘΔΟΙΪΥ ΔΡΡ]168016 ἴο [Π6 
βιζαδίίοι οὗὁ {86 ῥυορού. 

ΝῸΓ 15 Ὁ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ {παὖὺ {μ6 {8γϑ8 Ῥοθπλβ, 1. 111. Υ.» Ταῦ 



πῃ ἐδο ]ιαριοηαξίοη8 0} “εγοηιία]ι. 891. 

μᾶγθ Ὀδάμ ΘΟΙΠΡΟΒΘα Β0116 γ6 8185 ϑέδεσ {π6 ἀοβίσαοίίομ οὐ Φ ουτιβά! θα, 
τ {86 ἀχοθρίϊζοι οὗ {86 ἰαβύ. ΤῊΘ ραββαρϑβ ἴῃ 1. δπα 111. δαἀπορα 
ὈΥ ΤΠοηῖιβ ἄο ποὺ βαρροτύ ἴμ6 ορίπιοῃ;; ἃπᾶ θυύβῃ 1 {860 ἀἸά, [86 
Ρῥτορμοῦ τηϊρμῦ μανθ οοπιροβθᾶ ἴμθγὰ ἃ ἔθυγ γὙϑᾶγβ δου {86 ἀθβίχσπιοιϊομ 
οἵ “ Θαβαί θιι. 

ΑΒ ἴο {πὸ ἀἰϊδδιθποθ θούνγθθῃ {μ6 ΔΙρμδροῖοαὶ ογᾶθυ ἴῃ 11.---ἰν. ἀπᾶ 
1.. 1116 νοῖσῃρ οαὰ Ὅ6 αὐϊδομθᾶ ἰο 10, τυ βδύθυϑυ τοὰὺ μῶν θθθη {Π6 
οἄυσθ6. [0 ἴΒ βα βίου ΘμουρὮ δοοουῃίρα ἔῸΓ ὈΥ {π6 ἴδού ὑπαύ {86 
Ῥγορβοὺ ἀϊᾷ ποὺ πίβῃ ὁ Ὀϊπα ὨϊπιΒ616 ἰο ὁπ6 δυιβοῖα! τιϑίμοα ; Ὀυΐ, 
Ὀδοοταΐηρ᾽ ὙγΘΑΥῪ οὗὨ {86 ἔδυθυβ, οὐ, ἔου {88 βαῖκα οὐ γαυϊϑίυ, ᾿πἰτοαπορα 
ἀϊνοτθῖίυ. Υ6 ββουἹᾶ ποὺ τοίου 16 ἰο γ)ογσοξ(μῖπεβ5 οὐ ἴπ6 ρασΐ οἵ 
Τοτοταΐδη, δβ Βουίμοϊαὺ ἄοθβ'; ΠΟΥ ἐο ἀαοοίάθηξ πῖὰῃ Εὐνγα!α.5 ὙΥ̓Υ 
βΒῃου ᾷ πού {π6 ψυῖῦου Ὀ6 Δ] ονγϑᾶ ὑπ6 ἔγθθάομι ᾿τηρ]164 ἴῃ {815 οἰχοῦπι- 
Βίδῃοο "Ὁ ΏΓΟΙΥ {Π6 76 15 0 ρυοοῦ {μπαὺ {π6 ογτᾶοϑσ οἵ {86 Ἰϑύξθυβ Β δηᾶ 
ν τπγὰβ Πποίαπαιηρ ἴῃ {86 ἴτηθ οὗ ὁ Θυθυῖδῃ, δα {μαὲ {86 δαΐδοσ οἵ 1. 

[ΟΠ] ον οα {π6 πον οτάοϑυ, Φθγθυαϊδῃ {π6 οἰά. 
Τῃ ορροβιθίομ ἰο ΘΥΘΓῪ ΟὈ͵]θοίίοι ἰμαῦ απ Ὀ6 ἀτροᾶ ἀρδϊηβῦ {Π6 

ογθυ δ ῃ- Δα  ουβῃῖρ οὗὨ 1. 11}, ν., [86 βᾶτηθ ὙΥΘΥ ἀῇογβ Ὡηγηϊβίακθ- 
ΑὮ]6 δυϊάθποο οὐ 18 Ἰδοπ ιν ἴπ 81. Ἐνουυῖηρ' ἀργτθθ8 1} “6 Γ6- 
τοϊδ ἢ Εἰμη861 --- Βρ᾿σῦ, τϑηηθ, πα Ἰδηραδρθ. ΗΘ ΔΡΡΘΔΙΒ ἃ8 Δη 6Υ6- 
υγιϊμθαβ ψπὸ πα Πιπηβο]  βυῆογοα {μ6 Ὀιαγοδὺ {πὶπρθ δἰοπρ' στ 
οἴβασβ. (Οοιηραγα 111. ἢ «Γολιαδ χν. 15. ὅζο,, Χυῇ, 18, ὅτο,, 
χχ. 7. ὅζο. ; ἴἢ. 64---66. ὙΠῈᾺ «ογοιιῖαμ χυὰ. 18.; ἵν. 17--.20. ψ ἢ 

{π86 δηθσο ΕΠ οἱοσυ.) ἨΗδρτθ, δ8 ἴῃ «}ουθπα 8} Β ὈοοΙς, [86 ἀΙΒΡΘΙΒΙΟΩ 
οὗ 186 ρϑορῖβ σι ὑπ6 ἀοβίσποίομ οὗ “ γιβαίθην δα ὑΠπ6 ἰθηιρὶθ ἃγΘ 
Βαϊ ἰο δὐῖδβα ἴτοτα {π6 ἱπίαυϊίοβ οὐ {86 οογθπδηύςρθορίθ. (Οοι- 

Ρατο ἷ. ὅ. 8. 14. 22., 11. 89. 42.. ἵν. 6. 22., ν- 16., για δ Θεθτηΐδη αἰ], 
99. 26., χἰῖν. 7.; χυϊ. 10. ὅζο,, χυἱ. 1. ζ6.) Το βιηῖα} ἰπαβιπρ ἴπ 
[8156 Ῥχορμϑίβ ἀπά ργοῆϊραίθ ρυΐθϑίβ (οουαρατα 1]. 14., ἵν. 18--ἼΤΓ. στ 

Φοχγοιιίαῃ 11. 7, 8., ν. 31. ὅτο, ὅχο.); {πο ῖν 8186 βορββ οἵ βθουυῦ 1ῃ 
“Ταογαβαΐθα (ἰν. 12. τ Φοτγθιηϊδῃ νἱ]. 8---1δ.}; γαΐῃ ἰγαβῦ τη {86 
Π6Ιρ οὗ [6600 186 ἀπᾶ {Ἀ10}1658. 411168 (θοσωρατθ 1. 2. 19., ἵν. 17. ὙΠ .(}6- 
τοιάδ ἰϊ. 18. 36., χχχ. 14., κχχυΐ!. ὄὅ---10.). ᾶγ6 ὁβαγαοίθειβίο οὐ {116 

Ῥτορμοὺ μἰπβοὶ δ ὙΠ ἀϊοίΐοπ ἰοο 18 156. ΝΕρΊροποο οἵ Β΄ ]6, τοο- 

ποίομν, ἔγθαποπί τοροίλϊοι οὗὨ [88 βαῖμβ 1ᾶθαβ πα ᾿τλδρθ8, ΔρῬθ 81 Π6Γ6. 

ΟἸαγδοίυιβεο ττουὰβ δηα ἐπ1 5 Οὗ ΘΧΡΥ͂ ϑβϑίοι ργθβθπῦ ὑβθηλβθνο8 1ῃ 
στοαῦ πυχηΌ ΟΣ, 85 18 Βμονσῃ Ὀγ {Ππ6 ἔγθα αΘΏὉΥ δρᾶ Ἵν δπα Ὁ} 3 Ἴξν, 
Ἱ. 11. 18., 111, 47, 48., ἵν. 10. οομηραΓοα Ὑ1 ΓΒ «΄Θγθιαῖδῃ τν. 6. 20., νἱ. 

1. 14., νἱϊ, 11. 21., χῖν. 17., χχχ. 12. ὅζο. ; "5, οὐ ΠΡΟ Ὑ), 1..16., ἢ. 

11. 18., 1, 48. ὅχο. οοταρατοα 18 «ΓΘγθιιῖδμ υἱῇ]. 28., 1χ. 17.» ΧΙ. 

17.., χιν. 17.;: ἜΣ ΠΞ ΓΣΣ, ϊ. 1δ., (ἃ.. 18. σοπιραιοα πὶ ἐΓ Θγθιαϊδῇ χῖν. 

17., χἱνὶ. 11. ; “ἡλῖρ, 1. 22... Θοταραῖθα τι ] Θγοπαῖδὶ νἱ, 26., χχ. ὃ. 10.; 

δον, 1. 11., δοπιραγοᾶ τ] «  Υθιῖδἢῃ χν. 19. ΟἸΒαΙ ἀαἰβίηρ ἴουτὴΒ 816 
ΒΆΘΗ 88 1 Ὁ), 1, 4.; ΒΕ) )ν ἔου Πρ ν5, ἵν. 1.: δε, 11. 12.; 2 }Π, ἢ. 1.; ΝΡ, 
14. Α ἴδιν ρβου]αν ἡγογᾶβ αγθ, Ἵν, 1. 14. ; ὈΠΙΨ, 11. 8.; 83, 11. 16. ; -Ξ) Ξτ 

ἽἼΒΥ,, ἵν. 8.; ΠΌΝΕ δηᾶ 30 2}, ἢ, 6ὅ ; ὈΦ πδοᾶ οὗὨ πιρθη, 1. 18. 16, 

1 ἘΠη]οἰαπρ, γο]. ν. Ρ. 2321. 
2 ὍΘ ροοίϊβομοη Βύομον 468 αἰίθη Βαπᾶθϑ, ρατῦ 1. Ρ. 144, 
8 ἥρο Ηδυοσηο κ᾽ Β ΕΠ] Π] οἱ. γ0]. ἢ]. Ῥ. 515. 
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51, 11... ἵν, δ. ; δ᾽ ῥτῆχοᾷ, 1. 1ὅ., ᾿ν. 9, ὙΥ ογάβ οἵ ῬΘΟΌΪΙΑΓΙ ΤΌΣΤΩΒ 816 
ΠΞΝΟ, 1. 7. : ὈΠΉ ΠΟ, ἢ, 14. ; ΠΩΒ, 11, 18., 111. 49. 

ΤῊ6 βίγὶβ οὗ {8688 ροβῃὶβ 18 δαπιτα! Υ δααρίρα ο {π6 ἸΘδάϊηρ' 
ἰορίο, ἀπ μᾶ8 Ὅθθῃ δχοθββίνθυ ργαϊβοα ὈῪ ᾿μοσίμ. “ ΤΉΘΙΘ ἰβ ποῖ 
οχίαμπί ΔΠΥ Ῥοθπὰ ὙΒΙΟΝ ἀἸΒρΙαγβ βαο ἢ ἃ ΒΔΡΡΥ πᾶ ΒΡ]Θ Πα 1 βαϊθούϊοῃ 
οὗ ᾿πηΡ ΘΕΥ͂ ἴῃ 80 οοποθπίταϊοα ἃ βίαΐθι Ὗ Βαὰῦ οδῃ ὍΘ ἸΩΟΥΘ οἰθραηῦ 

ἀηα ροθίϊοα! {πᾶπ {86 ἀεβουϊρίϊοη οὐ ὑμαῦ ὁποθ ἢουυβμιηρ Οἰὐν ἰδίθ]Υ 
οἰλοῦ ἀιποπρ [86 παίζομϑ, βι1Ὡρ; ἴῃ [86 ομαγδοίον οἵ ἃ ἔθγραϊ!θ, βο Ἰαγυ, 

αἰ ΠἸοίοα, ἴῃ ἃ βἰαίθ οὗ σὶἀονποοῦ, ἀοβουίθα Ὀγ Π6ὺ ἔγιθηάβ, θοίγαγϑα 

ΌΥ Ποὺ ἀοαγοβδύ οομπθοίϊομβ, ἱπηρ]οσῖπρ' το] οί, δηα βϑοϊκιπρ' σΟμΒο 9 αι 

ἴὴ γαϊπ!! Ὑγμαΐ ἃ Ὀοδαϊ Ὁ] ρουβοιι Πποδίίοη 15 {μαὖ οἵὗἨ ὡ“{16 νγᾶγϑβ οὗ 

τοι τηουτΠΐηρ' ὈαΟαα86 ΠΟΠ6 816 ΘΟΙῺ6 ἴο Π6Ι' ΒοΙθιηη [θαβίβ 1 ΗΟΝ 

ἰθηᾶοχ δηᾶ ραϊξμοϑίϊο ἀγα [86 [Ὁ] ονγίπρ᾽ ΘΟΙΙΡ] Δ] Ὡ78 : ---- 

415 1 ποίῃΐηρ ἴο γοι, 4}} γ8 ἰῃδὺ ρᾶ855 ὈΥ ὃ 
ΒΘΠΟ]ά, δηᾶ 566, 1 1μ6γ6 θ6 ΠΥ ΒΟΥΤΟΥΣ {11 [0 ΤῊΥ̓ ΒΟΙΤΌΥν, ὙΒΙΟΒ 18 σοπρῊῦ 

ἼΡΟΠ 116, 
ὙΠ} ΒΟ Φοβονδα μϑ [ἢ φΠ]ο ρα τὴ ἰῃ [Π6 ΔΥ οὗὨ 158 ἤθχοθ δΔῆροῦ ἢ 
Ἔογυ {π686 [Ὠΐηρβ ἄο 1 "7660 ; τηΐπο 6Υ6 ΤΠ τΘἢ ἀονγῃ Ὑ ΓῺ ὑγαΐοΓ ; 
ἜῸΥ ΤᾺΣ ἔτοπὶ τὴ6 8.6 [Π6Υ [μδὺ Βῃομ!α οοταξοτῦ τη6, [μαῦ Βῃοι]α ΤοβίοτΘ ΤΗΥ͂ 

ΒΓ ΡΤ ; 
ΜΥ ομ]άγθη μανο ρουβῃθα Ὀθοδῦβθ [16 ΘΠΘΙΑΥ͂ Ργου δ] οα.᾽ 

(. 14. 16.. ΝΟΥ 658 ΤΎδηΒ] δ Ί0}.} 

Βαυΐ ἰο ἀοίαϊ! 115 Ῥααπίϊθβ που] Ὀ6 ἰο ὑχϑηβουῦῖρα [Π6 οποσθ ροθτα.ἤ ἢ 
ΑἸΙΒΟΘΡᾺ {Π|᾿6γ6 18 τ ραΐμοβ δη ο]βρᾷῃοθ ἴῃ σα] οΟὰ 8 ρᾶτβ οἵ {Ππ686 
6] οσίοβ, χα Ὀθ᾽ῖονθ ὑμαὺ {Π6 δῃμοοιαΐαταβ μϑαρθᾶ ἀροη ἔπθῖὰ Ὀγ Ἰμοσίἢ 
αγ οχίταναραηί. ΤῊ ὙΘΙῪ ΑΥΠ ΠΟ Δ ΠΥ οὗὁἨ {μοὴὰ 18. δη δυϊάθηοθ {παῦ 
0Π6Ὺ ἃ΄8 ποὺ οὗ {μ6 Βίρμοβϑδί ογᾶθυ. “1 οδοῃβιαθν, βαὺ8 126 ΥΥ̓οἰίβ, 
ΨΟΥΥ 705}. “1 οοπβιᾶθν {86 ΔΙΡΒΘΌοίλο ἀυταπρϑιαθηῦ ἃ8 ἃ Θοη σῖνϑ 00 
οὗ {πμ6 τῇγυμηῖοαὶ τί, δη οἴἴβρτυϊηρ' οὗὨ (86 Ἰαΐον νιὐ]αἰοα ἰαθίθ. Ὑ ΏΘη 
186 Βριτἱῦ οὗἩ ροεβίυυ 15 ἥονσῃ, ταθπ οϊηρ' το {86 11ξ61658 Τοᾶν, {86 γγτ- 
ΤηΪοα ΤΌΓΠι, ἃπα 866 ]ς ἴο ΒΌΡΡΙΥ 108 ἀὔβθηοθ ὈΥ 0115. [π {ταῦῃ, ΠΘΔΥΥ͂ 
8411 {886 ΔΙρβαθθῆοαὶ οοπιροβιθοηβ 816 Τοιλ ΚΑ ]6 ἕο {16 τγϑηΐ οἵ ὁοοπ- 
προίΐομ, ἔου οοσσηοι {μοπρηίβ, ΘΟ] 4πο88, ἃπα ἰδῆρθον οὗ ἔθοϊηρ, δὰ 
ὃ ἴον δηα οσοδβίομα!]ν τηθομϑηοα! Ρῃγαβθοίορυ. . .. ΤΠ 1μδιημθηία- 
[1008 816, πᾶ θ64, ροββθββϑα οἵ δοῃβιάθγδ]β ταϑυὶῦ ἴῃ {π6ῖν γα, Ὀαῦ 
5.1] Ὀδίγαυ δῇ ἀηρορίϊο ροτοα δηα ἀδρθηδγαίθα ἰαδβίρ. ὃ 

ΤΠ6 Τιδιηθη δ οη8 ἃγ6 ρ]Δοοα αἴον {16 θοοΚ οὗ «6γθιαῖδῃ, ἴῃ {Π6 
Θοριαδρίηῦ δηᾷ Ὑ αἱραῦθ, ἴῃ Θομβθαῦθηοθ οὐ [π8 ὑγϑα!τῖοπ ὙγΥΟ ἀΒΒΊΡΎΒ 
τπθῖν δαςμουβῃρ το {86 Ρτορμϑῦ. [1}π βϑνϑῦὰὶ ρυϊηίθα θα! θομβ οὗὨ {Π6 
Ἡ γον ΒΙΌ0]16, ραγιοαϊαυν τΠο86 Ρα ]Βμ6α Ὀγ ΟἸγιβδηβ, {Ππ6ὺ 
ΟΘΟΌΡΥ {86 βατηθ ροβιίΐοῃ. «ϑγοτηθ 5808 {ποὺ Φϑυθιαιθῃ δηα {86 1.8- 
τηρηΐαύϊοπϑ 6.6 σουπῃίθα θα οπ6 ὈΟΟΚ, 1ῃ ὁομβθαπθηοα οὗ {π6 ἀβ68176 
ἰο τοάποο {16 ὈοΟΙΚκΒ ἰο ὑνοηίν-ὕνο---ἰ 6 ἈΌταροΥ οὗἩ [86 ἸούξοΥβ 1ὰ {πΠ6 
Ρμαρού. Βαΐ, δοοοτάϊπρ' ἰο {π6 ΤαἸμη θα] ογάθι 10 15 Ὁ Πονγϑα 
ἴη οἀϊομβ οὗ ἐη6 ΗΠ Θῦτον Β1016 ρα] 1Βμ6α Ὀγ “ ονγ8, {86 1ματηθηἰαί!οη 8 
Δ16 8τηοπρ' {Π6 ἔνθ Μορι Ποῦ, ἴῃ ὑπ ταϊτα αἰνίβιοι οὐ ΗρΊοργαρβᾶ. 
ὙΥΒΘΙΒοΥ {Π6 ΟΥΡΊΏΔ] ρ͵δο66 γγὰ8 δου ἐ ϑυθιλδ, οὐ διηοῃρ ὑμ6 Ηδσὶο- 

1 ΟομΡ. Ῥαγοδαβ ΤΉΤοηΙ Φογοιῃ, ΡῈ1], δὲ οὐ, 1] αδίγαῦ!, ΟὈδβογγαίί, ρθη] οσ. ὃ θ6-- 8. 
2 Τιβοΐυγοβ οἡὴ Ἤτον Ῥοθίσυ, 1,60. ΧΧΙ], 
3 Ο(ομτηρηΐδγ πον αϊ6 Ῥϑαϊτλθη, ΕἸη]6 1, Ρ. δ8, 
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οΎδΡΒδ, 88 πον, ἰ8Β ἀουθύυ], πού! πδίδηαϊπρ' [πΠ6 ἀορτηβίϊοα ἀββοῦς 
ἴϊοπ οὗ Ἡδπάρεβομ, “ {μ6γ οδη Ὀ8 [1016 ἀοαθὺ μα΄, οΥἸρΊπαΠγ, {πον 
Ἰτητηραϊαὐθὶν [Ὁ] ον θα, οὐ ἐοστηθα {86 δοποϊ παϊηρ' ρατῦ οΚἱ {π6 ῬοῸΚ οὗ 
{παῦ ρῬγορμοί. ΥΥ6 1πο]1π ἴο ἰακα {86 ἴουτωθῦ σἱθ. Τὴ “6νν8 
Ῥθιῖονα ἐμαῦ {π6 ῬοοΙΪς νγαβ ποί συϊυύθῃ Ὀγ ἐΐ σὺ ὁ Ῥγορἤεον, Ὀυὺ ὈΥῪ 
ἐδε διρίγίξ 9,06,Ρ:Ρ,: ΘΟοα ; ΟΝ 18 σίνθηῃ δἃ8 ἃ σϑᾶβοῃ Ὁ πού ρυϊηρ τ 
Διο ηρ {[μ6 Ῥγορμοίβ, Βαΐ {86 αἰδιποῦοῃ 18 ἃ σταύαϊουβ οθ6. Ῥτο- 
ῬΑΡΙν ἐΐδ {ϊξμγσίοαϊ ἐπαγαοσίον οἵ ἰθ886 δ]θσῖθβ 1964 ὑο {μι ῖγ ργθϑϑῃΐ 
ὈΙδορ διαοηρ {86 Ο' ἐμδίγι οὐ ἩρΊορταρβΒᾶ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΒ ΡΕΟΡΗΒῪ ἘΖΕΚΤΕΙ, 

ἘΣΖΕΚΤΕΙ, (ἐ. 6. (Τοα δἰγοηρτ!6η5) γγ8 {π6 βοὴ οἵ Βυζί, οἵ {86 βδοοι- 
ἀοία! τὰθθ. [Ι͂}0 {πὸ δ᾽ θυθηίῃ γϑὰν Ὀοθίοσ ἐπ6 ἀοβίγαοίίοη οὗ «ΘΒ! θα 
ἢ6 τγαᾶβ οδυυτϊθα Ἰηΐο οἀρίϊνιν ἱπίο Μαβοροίεμαϊα, δἱοηρ τι Κὶηρ 
ΓΘ Ποϊδομίη πα {π6 ᾿τὶποῖραὶ τηθη οὐ {86 ῬΡβορίθβ. Τμογα {π6 σαρίϊνοβ 
ἔογταθα ἃ ΘΟΙΟΩΥ πΘᾶΣ {86 ΟΒΔΡοχδΒ, ἃ {ἹυΐΑΤῪ οἵ {μ6 Επαρῃγαίοβ 
((. 1. 8.,ὄ 11,.1δὅ.)». Ἠδ μαά ἃ ἤοῦβθ δὖ 761-801, δῃηα υγὰβ τηαυυϊθα, 
Ϊῃὰ τ6 ΔἸ γοᾶν οὗ 815 Ὄοχ!]α Β6 ορϑηθᾶ 18 ῥσόρθίϊο ΤΩΙ ΒΒ10Η, ζ. 6. 
ὅ94 8.0. ; 8πα 6 οοπππθα μ18 ἰοδοβίηρ' {111 0Π6 βιχύθθηνη γϑᾶν δέξου 
{π6 ἀοφδίγαποίίζοη οἵ ἐ Θγαβαίθη. Πθποθ, μ6 Ῥγορ ῃΘ5164 πϑαυ]ν ὑπθηίγ- 
ὕνγο γϑᾶγβ. (Χσῖχ. 17.) Τῦ μᾶβ θθθὴ ᾿ηξουγοα ἴσοι {86 σψοσγαβ οἵ ἐῃ6 
ἢγϑὺ νϑυβθ, “" Νοῦν 1ὖ οαταθ ἰο ρ888, ἴῃ. {86 {μιν ἢ γϑασ, ᾿ῃ {π6 ΤΟυσ 

ο χοθ,᾽ ὅτο,, {λᾶὺ ΒΘ σοτητηθηοθα ἢ15 ταϊ Ἰβύγυ ἴῃ {86 {π᾿γυϑὺ γα οἵ 
Η15 ἀρὸ ; Ὀαύμ6 οομοϊ δῖοι ἀο65 ποὺ ον τότ {Π8 ργθπλ18θ5. Αοοοχά- 
ἱηρ' ἰο ΜΙΟΠ66115 ἀηα ἘΟΒΘΗΙ 116 γυ, [Π6 τϑοϊζοηῖηρ' [μ6 16 18 ἔγοσα {86 6γὰ 
οἵ Νοροίδββαν {πμ6 {8 ον οὐ ΝαομδάπθζΖζαν. ΟΥ̓ 6.8, Βουγουοσ, α ΚΘ 
[86 ογὰ ἰο μ6 {με οἵ {π6 Ηπαϊηρ' [Π6 ὈΟΟΚ οἵ {86 Ἰδνν, ἴῃ [6 οἰρ ὐθθηθῃ 
γϑ ον οἵ «΄οβίαμ, (2 Κηρβ χχ) Τὴ Ἰαϊίου νιον, ὑμβουρ μ6]α ὉγῪ 
.) ἀσύόπιθ, [616 ν, Πνογηῖοῖς, ἀπα οὐ δ, 18 1688. ρυόθ80 186, δἃ8 Ηχιρ 
ΠδΒ βΒῆονγῃ ; Ὑ7ῆο, δου “βαρ Κίπηοηὶ, ἀδίθθ [Π6 {πγ 6 ἢ γϑαῦ ΓΟ 
ἃ 1 Π]Π6οτγθασ. ὙΥΒΙΘΒΘυ συ ογα μ6 δἀορίαα, (μα ἀΠἴδγθπσα οὗἉ {ἴπη6 15 
Ἰηβισηποδηΐ, Υν6 ρῥγοίου {π6 ἤγβί, Α8 ΕΣΖϑ 161 ἀοθβ ποὺ 6811 Εἰ μαβο 
ὃ. σου ἢ μθπ μ6 Ὀδρδη ἰο ὈΥΟΡΒΘΒΥ, ἱπΟῸΡὮ «  γθπλῖδῃ 80 βρθᾶῖκβ οὗ 
Ὠ1Π56]1Ε, ὑΠ6Γ6 18. πῸ Του πἀδίοη ΤΥ ὑμ6 ορϊπίοι ἐμαὺ δ γγ͵χβ ἃ γουτῇῃ 
ὙΓΠΘῊ ΟΔΙΤΙΘα οαρύϊγα. Υ οὖ «οβθρθιβ νϑηξασθβ ἰο τλϑῖκθ ἐπ6 ΔΒβθυ 0 : 
δα Ἡνθυμ1οΚ" δανθηὐαγοῦβυ οὐ᾽θοίβ ὅο 10 {π6 τηδίατοα οπαγδοίοσ οἵ 
ἃ Ῥυϊοδῦ ΒΊΟ ἈΡΡΘΑΙΒ ἴῃ δῖ8 ψυϊηρβ, 88. ὙΜ 1611 δβ Π18. Ἰπυτηδΐ 80- 
αὐυδιπΐαῃοθ Ἡι {86 ἰθιιρ]6-βούνῖοθ. Εὔνθῃ ὑγοῖθ [818 [Π6 ὁ886, δηᾶ 

1 ΤῈ ῬΟΟΚ οὗ π6 Ῥτγορπμοὶ “6τοτηΐδῃ, ὅσο., ὅθ, Ῥ. 278, 
2 Ῥεῦ Ῥγορμοὶ ἘΖθοβῖοὶ, οὐκιᾶσι, ΡΡ. 2, 8. 
5. Οομηηθηίαν ποΡοῦ ἘΖΘΟΒΙοΙΪ, Ρ. 8. 
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μ6 μαᾶ φουξοτιτηθα {π6 ἀΔαΐ165 οὗ ἃ ρυϊθϑὲ ἴπ [πΠ6 ἰβθιρ]8, πὸ οϑιίδϊῃ 
ΘΟΠΟΙ αβῖοπ δοιὰ μθ6 ἄγανγῃ 88 9 [18 δρϑ, ποὺ βίδπαϊηρ [Π6 οοπα!- 
ἄοπ ἴῃ Νυμηδοῖβ ἵν. 38. [ὑ ἄοσβ ποὺ [ο]]ονν, μου υ συ, ἔσοσῃ 1. 8., {μδὺ 
ἘΣ ΖΘ Κ161 δοίυα!ν ἀἸβομαυροα {(πΠ6 Ῥυ]θϑν πποίομθ. ὙῈ6 αἸρην 
οᾶτηθ ἰὼ δίτη ὈΥ νἱσίαθ οὗ μἷβ ἀθββοθῃῦ ἔγοτη 1.601. αἀἀτηοῃρ' Πΐ5 οοτ- 
Ῥϑηΐοηβ ἴῃ τϊϑίοσίαπο, {Π6 «6 18}. 6Χ1168, Π6 ψγὰ8. ΒΙΡΉΪΥ τοβροοίθα ; 
ἴου [6 οἱἄθυβ οὐ {86 Ῥθορὶθ οἴῃ οδῖὴθ ἰο ἢϊπὶ ἴο 85]ς Π18 ϑανῖοβ. 
(νυ. 1., χῖν. 1.. χχ. 1., σσχῆϊ 80. 6.) ΥὙΥΒοΙμοΥ Ἀ6 ῬΥΟΡΒΘΒΙ6α ΟΣ 
᾿νε Ῥεγοπά ἐμ {πηθ ἱπαιοδίθα 1π Πὶβ σσουϊκα, 18 ἀποογίαϊθ. ΤΉΘΓΘ 
ΑΥΘ. πὸ δαϊμοηῦίο δοοουηΐβ το αϊηρ ἰο δῖ5 ἀβδίῃ ; (ὉΣ {Ππ086 οοἸ]οοΐοα 
ἴῃ {86 Ῥβοιυᾶο- ΕΡΙΡΒαπῖαβ, ἴῃ Π15 Πγ65 οὐ {π6 ῥσορμβίβ, ἅτ [ϑα]ουΒ. 
Τὸ 1β {βού τοϊαίθα {πᾶῦ ῃ6 ψγὰβ ρα ἰοὸ ἀθαῦῃ ὈΥ͂ [86 ομιοῦ οὗ {18 
ῬΘΟΡΙΘ, ἴῃ ἐπ6 ρΙδοβ οὗ δἴβ 6χῖ]6, Ῥϑοδᾶιβα οἵ [158 ῃανίηρ' σθργονθα μὰ 
ἴον 1Δοϊαίγυ ; δῃᾷ ἐμαῦ ἢθ σχαὰβ θατὶοα τη {η6 614 οἵἩ Μίδυτ, ἴῃ {186 ὑομα Ὁ 
οὗ ὅμοια δπᾶ Αὐρμαχϑαᾶ, Τη Ἰδαύθυ. {ἰπλθ8, Ὠ15 ΒΘΡΌΪ] ΘΓ νγὰβ ροϊηΐθα ουΐ 
Ῥούνγεθη ὑμ6 Ομδοταβ δηα Ἐπιρηγαΐθθ «6 Υοη 6 ΒΌΡΡΟΒΘΒ ὑπαΐ, ἃ8 
ἘΣ ΖΟΚΙ6Ι] νγαϑ ἴῃ ρᾶτύ ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΥΆΓΥ ὙΠ «Γ ΘΓθυ αι, γγ 0 ῬΥΟΡ ΒΘ 1 
«“υἄθα, 1116 ΕὐΖο Κ[6] ἀο]γοτϑᾶ μἷβ ρυθαϊούίοηβ τῃπ Μοβοροίδιηϊα, ἰΠ61Σ 
ῬΓΟΡΘοῖθβ γοτα 1 θυ ομδηρθα ΤΣ ἐμ6 οοπβοϊδύϊοπ δηα δῃησουγαρθιηθηῦ 
οὗ [86 οαρίῖν 99 78.. ΤῊΙΒ, μουγουϑῖ, 15. ἃ πιοϑὺ ἸΠῈΡΙΌΡΔ]Θ ἤγρο- 
{8|6818. 
᾿ς ΤΉ6 ρῥσόρῇμθοῖθβ οὐ ΕἸΖϑ τὶ ἀγα ραῦ ἰορϑίμου ἴῃ ὁΠ6 νγ}611-υτδησϑα 
Ῥοοῖ. ΠΟΥ τδὺ Ὀ6 τηοϑῦ ὀομυθηϊθηίίν αϊνιἀ6α Ἰηῦο ἴΏγ66 ῬΑΥΙβ : ---- 

1. Ὑιβίομβ δῃμᾶ ρυόρἤθοῖθβ Ὀϑίοσθ (μ6 ἀοβίγαοίοη. οὗἁἨ «6 Βα 16Π). 
(.---χχῖν.) 

11. Ῥτορθοῖοβ ἀραίηϑυ ἐογοῖρη παίϊοπβ. (ΧΧΥ.---ΧΧΧΙ!.) 
117. Ῥτγορθοῖθβ δῇογ {μ6 ἀδβίχποίϊΐοη οἵἠ «}ογαβαίθμι. (ΣΧ ΧΧΙΠ,---- 

ΧΙΨΊ]. 
ΠΝ ΘΘΠΘΙΆΙ αἰ ν:βῖοηβ οοηίαϊη {16 ΤΠ] ον ηρ ρατίβ : --- 
1. 1. ἘΖβκιθ] 8. 0411 ἰο {π6 ῥτόρμθίϊο οοβ ; ἢ15. δοχατηββίοι, ἴη- 

βύσαο θη 8, 8π4 Θποουταρδιηθηΐβ [ΟΥ̓ ρου ουταῖηρ {86 ἀπ61688. (1.---ἰ, 21.) 
2. Αοἰτουτϊηβίδῃ!α! δπποπηοθιηθηύ οὐ {π6 ἀφβίγαοίίοη οοιηϊπρ' ὍΡΟΙ 
“Δ ἀπ “ογυβαίθιη, οὐ δοοοππῦ οὗὨ {Π6 ὙΟΚΘα 688 δπα 1Δο]αίτΥ οὗ 
{μ6. φϑορῖαο. (11. 22 ----ὐῖ.) ὃ. Α. σγοῖο οὗἉ νἱβίομβ δῃα ῥυορμοϑίϊο ἀ18- 
ΘΟΌΓΒΘΒ Το] αὐϊηρ' το {μ6 τοϊθοίίοι οὗὨ [μ6 Θονθπδηΐς- 6016, ἢ ἃ ΘΟΡΙΟῈΒ 
ἀοβουι ρου οἵ τμ6 ρυλῦ οὗ [μ8 ρβορίθ, {πϑὶν στ ]ουβ, Ῥυϊθδία, πα [86 
Ῥτορμοίβ. (νυ ].---χῖχ.) 4. ϑθυϑιαὶ ἀἰβοοῦγβθβ, ἴῃ Β10} {86 1ΔοἸ Δ σΎ 
οὗ 1π6 Ῥθορὶθ 18 τορτονβᾷ, δῃᾶ ἐμ ἔβαγίαὶ Ἰυπᾶσταθηῦ οοταϊπρ' ἌΡΟΙ 
ΤΥ βαίοια ῥγοοϊαϊταοᾶ, (ΧΧ.---  χ 1.) ὅ. ΤῊΘ ἀοβίγαοϊοῃ οὗὨ «6γιβα- 
161 δηᾷ 1ΐβ ᾿πμϑθ απ β 15 Πραταί νυ ἀθ]ποαἰθά. (Χχίν.) 

ΤΙ. 1. Ῥτορβθοῖθθ δραϊηβῦ [Π6 Ατατμοηῖίθβ. ( αν. 1---.) 2. Αραϊηβύ 
186 Μοαβίίεβ. (χχν. 8----ὄ11.) 8. Αραϊηϑῦ {π6 ἘΔοπαῖία8, (Χχυ. 12--- 14.) 
4, Αραϊηδῦ {μ6 ῬἈΙΠβοπ68. (χχν. 16---17.) ὅ. Α ῬγΟΡΒΘΟΥ ἀραϊπϑῦ 
Τ τα πᾶ ϑ΄᾽'Άάοῃ. (χχυὶ.---χχυ!1.) 6. ΑἋ ῬΥΟΡΒΘΟΥ ἀραϊπϑὺ Εὐσγρύ, 
(Χχῖχ.--- χχχῖ!.) 

ΠῚ. Τηΐβ ρατύ οοπίαϊπβ ργθδιοίοηβ τοϑρθοιϊηρ {Π6 τϑϑίοσαίποῃ οὗ 
"ἴῃο Ἰπδοοχδου: 1. ΟΥ̓ {86 ἔπτατο βαϊναϊΐοη. οὐὗἨ 1βγβϑὶ ἴῃ 1.8 Θοπ 08 
ΔηΔ Ὀαβῖ8. (χχχἝ!].--- χχχν!.) 2. [πὶ 105 ἀογβίορταθηί, ἔότα ὑπ τθδηῖ- 

ταδίϊοι οὗ ἐμ Ῥθορὶβ ἰὸ ὑμποὶν υἱούουυ οὐοῦ 811 θμθιαῖθβ οὗ [86 αἰνῖηθ 



ΟἈ ἐδ Βοοῖ ὁ} {6 γορλοῖ Εἰ ζολτοῖ. 89ὅ 

Κίπσαοτι. (ΧΧΧΥΙ!.---χχχῖχ.) 8. ΤῊΘ τϑῆθνγαὶ δηᾶ ρ]ουΠοαίιόη οἵ {88 
ΤΒΘΟΟΥΔΟΥ ἴῃ ἐπ Μοββίδηϊο ρϑυοά, (Σ].---  ] 11.) 

Τῃ ἐδ ἢγβὲ αινιϑίοη, ομχοποϊορίοαὶ ΟΥ̓ΘΥ 18 ΟὈβουνοα, Τῆα8β, 
Θμαρίουβ 1.----νῖ, Βοϊοηρ ἰο ὑπ6 δ ἢ γϑαῦ οὗἨ ἐπ οαρυ νῦν, 85 18 6χ- 
ῬΓΟΒΒΙ͂Υ βἰα θά ἴῃ 1. 1. ΟΠαρίουβ ν].---χῖχ, Ὀ6Ιοηρ' ἴο {86 5ΒΙ ΧΡ Ὑθᾶγ, 
5 15 Ασηρ ἴῃ νἱϊ. 1. ΟἸαρύίουβ χχ.-- χχὶ, ὈΘ]οΩρ' ἰο {86 Βουθ τ 
ΘΓ, 845 βἰαίθα ἴπ χχ. 1. Ομαρίθι. χχῖν. Ὀβίοῃρβ ἴο {π6 τἰηίμ 
γθ8γ. (χχῖν. 1.) ΤῊ ῬΤΟΡΆΘΟΥ ΧΧΥΪ.--- ΧΧ. τγὰ8 ἀθνοτθα ἴῃ [86 
δ᾽ θυθηίῃ γϑαῦ οὗ {π6 οχῖ]α (χχυἹ. 1.); ὑμαῦ ἴῃ ΧΧΙΣ, 1---16. 1π {Π6 ἰδηΐα 

γϑὰν (χχῖχ. 1.); ἐπαῦ ἴῃ χχὶχ. 17-- χχχ. 19. ἴῃ {Π6 ὑνγθηΐγ -βθνθηίῃ 
γϑαῖ (χχῖσ. 17.}; {μαῦ ἴῃ χχχ. 20--- χχχὶ. ἴῃ {86 δἰθυθηΐῃ γϑὰ (ΣΧΣ. 
20., χχχί. 1.); ἐμδῦ ἴῃ χχχῖϊ 1---16. ἴῃ {π6 ὑνϑ ι γοὰν (Χχχῖ!. 1.) 
{μα ἴῃ χχχιὶ 17---82. ἴὰ {86 ἐπ ἢ γον (Χχχῖ. 17.) ὙΤμὰ5 ῥτο- 
ἀϊοίζομβ ἀρϑίπδὺ ἐογοῖρηι πϑίϊοηβ Ὀγθβθηῦ οὐγοποίοσίοαί δα πιαΐογῖαΐ 
οὐᾶου απ ; 8116 [86 ογᾶϑυ οὗἨ ἔἄτηθ 18 Θχδοῦυ [Ὁ] ονγθα ἴῃ βυοἢ ἃ5 
γτοαία ἰο ἴβυϑθῖ. Τὴ (ὈΤΔΘΥ ἡγοῦ ο νουθα δἰ 6 ἸτατηἸδίθ ] Υ 
Ῥοέοτθ, ἀατίπρ, οὐ Βοοῃ δἰϊεσ, ὑμ6 ἀβθδύγαοίϊομ οἵ «ΓΘ. βα θη, 

ΤῊΘ ρυορηθοίθβ ἴῃ {86 {πἰτὰ ραγύ σοῦ ἀθνουθὰ 1π 1πΠ6 ὑπθηΐυ- 
ΘΠ γοαῦ οἵ [π6 6χ!]6, δπᾷ 1π6 ἔουσίθομίμ οἵ ἐμ6 ἀθβίγαοίίοη οἵ ὅ γὰ- 
βαίθια. (Σ]. 1.) 

Α5 {π6 ὍΟΟΚ οομπϑίβίβ οὐ ἐογ γ-οιρὐ ομαρίοτιβ, τὖ αἰ γ14685 1861 ΝΟΥ͂ 
πδύυγΆΠν ἰηΐο ὑνο δαῦδὶ Βαῖνοθϑ; {π6 βσβϑὺ 88] σοῃίδιτηρ ΟΥ̓ΔΟΙ6Β 
Ῥοίοτγο ἐμ [811 οἵ “ογυβαίοθια ; {86 ἰαϑὺ δ] ἢ, οὐϑο]οβ δέξου ὑμπαὺ οαΐδβ- 
ἰτορῃθ. ΤῈ ονθηῦ ἴῃ απθϑίϊοῃ ἔοστηβ ἐπ6 σοηίγο δπα ου]μαϊπδίϊπρ- 
Ῥοϊηῦ οὗ {π6 ὈοΟΙ,, οα οι δοοουπύὺ ἐπ ἀθβουιρίϊοη 'π Χχν. 2. Βὰ0- 
ῬΟΒ65 16 ραβδί. Εἰδοὰ οὗ {88 ὑνθηίγ-ουῦ ομαρίογβ, ἀρϑίη, ΤΘΒΟΙΥΘΒ 
1561 τπΐο ἐθγθο βϑοίϊοηϑ, νἱΖ. 1ἰ.---νῦ.. Ὑἱῖ].---χῖχ,, χχ.--σχῖν. : [ἢ 6 
τ] 4416 ὁπθ οοηὐθιῖπρ' 85 ΤΊΔΩΥ Ομαρίουβ 85 [π6 οὐμοῦ ὕνγο ἑορϑίμβε : 
δη4 χχν.--ΧΧχῖ., ΧΧΧΙΙ, το ΧΧΧΊΧ,, Χ].---Χ] 1. 

Τί 15. ορβϑύυβοιθ, [μαῦ (π6 ἐογθῖσῃ παίϊοηβ ΒΟ ἢ ἅτ ἐπγθαϊθπϑα 1} 
ἀοοίσαοίίοι τὸ [τηϊ θα ἰο φουθόη. ΤΏΙ5 185 ποὺ στψιϊποιυῦ ἀδβιρη, 6156 

ΘΙ ἄοη ἡγου]ᾶ βοαγοθὶν μανο θθθῃ ἰπἰγοαπορα Ὀθβ1468 ΤΎΤΘ. Φυάρτασπύ 
18. πσϑὺ ρυραϊοιθα ἀραϊπδῦ ἐῃ6 ποὶρρουτίηρ' παίζοηϑ, Ασλτλομ, Μοδῦ, 
άομα, δῃά {π6 ῬΆΠΙβμ65, συ βῖοι ΡΡΘαΓ ἴῃ ΟΡΘη ΤΘΌΘΙΠΟΠ. ἀραϊηϑὺ 
[86 ΓΠΘΟΟΙΘΟΥ : ὑμοη ΠΟΥ (π6 ρτορηθοῖθβ ἀραϊηδύ ΤΎΓΘ δηα 5Ιάοη. 
ΤΉΘΒΘ δῃθιηΐοβ τοργθϑαπῦ τοβροῦνοϊυ {μ6 ρόνοῦ οὗ Ὠϑαὐμθῃΐβηα Π6Ὲ 
ΔΙΎΤΕΑΥ ἴτοια Οοά, ἴῃ δοίΐνθ ορροβιίίοπ ἰο {πμ6 ἐμθοοσδου, δηᾶ στῇ 
ΘΑΓΩΔὶ ΘΘΟΌΣΙΥ βαπὶς ἴα βἰη, ἰοτροῦα] οὗ ἀοα. Ὑμ8 ῥιούατθ 15 
δομιρ]οἰοα ὈὉγ Ερσγρί, [86 ο] Θηθαν οὗ {π6 οονθηδηύσρθορὶθ, τοργθ- 
ΒΘ πρ' μοα μθηΐβπι ἴῃ ΡΟΙΆ βρθοίβ δῦ 9106, --- ἃούίνϑ τ} ]οῃ ἀμα 

ΒΔΌΡΉΓΥ Βοουν ἰπ τοϊαίΐοι το {π6 {βθοοιαου. [ἢ ΘΟΠΒΘαΌΘΏΟΘ οὗ 
1158 πιαΐογίαϊ οτἄοτ, [π6 ΘὨγοποϊορίοαὶ οπ8 ἴῃ {π688 ὈΤΟΡΘΟ168 ἀρϑιηϑὺ 
ἐογοῖρηι πϑίϊοῃβ 15 ποὺ [Ὁ]ονϑᾶ ; ἰὸς {86 {πγθ6 ἴῃ Χχῖχ. 1---ὶό,, χχχ. 

20---26,, χκχχί.» ἅΓ6 811 οὗ λοσα στϑοθηΐ ἀαίθ ὑμδῃ χχῖν. 
ὙΠ σϑβρϑοῦ ἴο {π6 δυϊποηιοι τυ οὐὁἨ ΕἸ Ζα κι 6} 8 ργορἝθοῖθβ, ἀοαδίβ 

αν ποὺ Ῥθθη ΠΌΠΊΘΙΟΏΒ ΟΥ οοπὐπαρᾶᾷ. [ηδορα {86 οΥ̓ΔΟἾ68. ὈΘΙΌΓΘ 
15 681 {π6 δύδιηρ οὗ {86 ργορμϑὶβ ἱπάινι σα γ ἴῃ 4688 ἀπᾶ ἰδη- 
σαδᾶσα 50 5 ΓΟΉΡΊΥ, ἐμαὺ ὑμογο 18 ΠΠΠ6 στόοπὶ ΤΣ βοορίϊοῖβμαμ. Οδάθυ 
Δα Ψορο] στοίθ ἀραϊπβὺ {86 δα μθη οἱ οὗὨ {π6 Ἰαβὺ πῖπηθ ομδρίθιβ. 
Οὐοττοῦιϊ αὐἰαοῖκοα ομαρίοσβ ΧΧχυ ].--- ]ν ἢ, Το Ἰαύίο τὰ ΜΠ 



896 ΤΙηΐγοάσμοΐίοῃ ἰο ἐδο Οἰά Τοείαηιθηΐ, 

ΔΉΒΥγΘΙΘα Ὁγ Βροκθδυβ, Εποθθοσμ, δπαᾶ ἐ}6Ππ|, τγοὸ 8180 τηδᾶθ ἃ ἴδιν 
ΘΘΏΘΙΆΪ ΥΘΙΊΔΙΪΒ ὌΡΟΩ {86 νἱονβ οἵ Οοᾶθυ δῃᾷ όοροὶ. Απ ἀποηγ- 
ἸΠΔΟΊΒ ΓΙΟΥ͂ ἴῃ {μ6 ““Μοπίμ]ν Μαραζίπα ον 1798 .αἰβο αὐίδοϊικρα 
σμαρίευβ χχνυ.---Χχχῖ. χχχν. ΧΧΧυῖ. ΧΧΧυΙΪ. ΧΧχῖχσ. Ἂ(Δ5 Π1Β Ττϑιρ υβ 
Ὑ6Γ6 ΡΌΡΙΠΙΒΗ6α ἴῃ ΟΔὈ]6 ΙΒ ““ ΤΠΘο]ορίοα! Φούτηδὶ ἢ ἴον 1799, 48π 
ΤΘΡΙ θα ἕο ἐδοπὶ ἢ ποϑάϊθδβ ρα μου τιν. ΤΉΏΘΙΘ 15 ὩῸ 088 αὖ {88 
Ῥγαβθηὺ ἀαΥ οὗὨ Ὀυϊπρίπρ ἰογίμ {Π686 οἹα οὐ] θοὐϊοηΒ ἔγοτα {8.61} τοβηρ 
ὈΪδοο οἵ οὐβουγγ. [μοὐ μοπὶ 06 οοπδισηθα (0 ΟὈἸϊνοη. [Ὁ ΤηΔΥ 
Ὀ6 ν8611, πογονοῖ, 88 Οδᾶου ταϑᾶθ σοῃβι ΘΓ 016 ἀ56 οὗ «΄᾿βθρῇιβ, ἰο 
8046 ὑο {Π6 ραβϑθαρβ οὗ {16 «6 ]Βῃ: ΒΙδίουϊθη, ᾿ῃ ]Οἢ ἢΘ ΔΡΡΘΔΥΒ ὕο 
ΒΥ ἰμδ; ἘΣΖΘΚΙ6] τοῦθ ἕιοο δοοῖς οἵ Ῥγυόρῇθοιθβι ΤῈ ψοχάβ, που Π]ν 
ἰγϑβ]αἰθα, ἃἀγο {8686 : --- “Ξ Νοὺ ΟΠΪΥ ἀἸα Πα ( Θέ 8}}} ἀβνον Ὀϑίοσα- 
Παπα βαοῖ φγοάιοίίομβ ἰο (86 Ῥϑορίβ, θαὺ αἰ8βο {π6 ὑγορμοὺ ΕἸ Ζϑίκῖοὶ, 
γγ0 ἤγθὺ στσοίθ δηᾶ θὴρ θη μα 1 τ ηρ' ἔσχο ὈΟΟΪ8 ΘΟΠΘΘΓΪπρ᾽ 
{μ686 οναπίβ.) } ΤΠογο 16 ἴθγθα νιθνθ ὑμδὺ τὺ Ὀ6 ἰαϊζοη οἵ {818 
Ῥᾶββαρθ. ΟἿ 15, {πᾶὖ {π6 ὕνγο ῬΟΟΚΚΒ οβορτ8 Βρθαίςβ οὗ δῦ δοπαιηθα 
1ῃ [88 056 ὙΟΙΚ ΠΟῪ δχίαηΐ, ὑπ6 Ἰαύίου Ὀοοῖς οομπδιβίϊπρ' οὗ ομαρύθιβ 
Χ].-- ] 1]. ; {Π6 Βοοοπά, {παὖῦ ἃ θοΟΙς μὰ8 Ὀθ6θῃ ἰοβῦ ψ ῖοὴ {π6 Ῥγορμϑύ 
γτοί ; δηᾷ ἐπα {π|γά, {παὉ {86 1αϑὺ πῖηθ ομδρύοθυβ ἅγθ [86 ββοοπά βοοΐς, 
ΘϑδΙρηΘα ο ΕἸ ΖΟΪΚΙ 6], αὖ ἸΠΟΟΥΥΘΟΙΥ 8ο; ραῦ ψι {π6 δυϊποιθιο Του Κ 
ἴῃ ἰδ βδτηθ ΔΉΠΟΥ 85 ΒΑΓΌΟΙ δηᾷ {Π6 80-081164 Θρ᾿β616 οἵ «ϑθιαῖδ 
ὝΓΟΓΘ ΥΘαΌ ΘΠ οοιδῖποα ὙΠῸ « Θγομλδ 8 Ῥγόρμθοῖθβ. ΤᾺ ἤγδί 18 
{π6 Ῥγθυδι]ηρ' ορ᾿πίοπ, νἱΖ. ὑπαῦ {πμ6 ῥγθβθηῦ βοοῖκ νγᾶβ ΟΥἹΡΊΏΔΙΠΥ ὕνο, 
ὙΨΉΙΟΙ. Ὑγοῖθ Βα ΒΘ ΘΕΠΥ παπϊοᾶ, Αραϊηϑὺ {815 1ὖ' πὰ8 Ὀθθὴ ὑτροᾶ 
ἐμαὺ {ποτ 15. ποῖ ὦ βῃδᾶον οὗ ϑυϊάθβπος ὑμαῦ [μ6 ργθβθηὺ ΤΟΥ γγἃ8 
Θνον αἸν! 464 τηἴο ἔνο ; δπᾶ 6514 68, “ ΟΒΘΡ ΒΒ Εἰτα86}} Τθοκοβ ὑνθηΐν - 
ἔσο Ῥοοῖκβ ἴπ {μ6 ΟἹα Τοβίαπιθηῦ οδηομ, οἵ ψ ΠΙΟὮ ΟὨΪΥ οηθ6 Ὀθίοηρθ 
ἰο ΕΖοκιθ]. ἘΠΟΒΒοΥη, ΟΥ̓ 8 ἱηρθηΐϊουβ Θομ]θούασθ, ΒΌΡΡΟΒΟΒ. ὑμαῦ 
“ οΒΘρμιι5 18 βρθακίῃρ' οὗ Φγθιηῖδῃ, ποὺ ἘΣΖϑ κῖοὶ : δηᾶ ὑπαῦ ὅς πρῶτος 
15 Θαυ!γαϊθηῦ ἰο ὁ δὲ πρῶτος. Βαὺ {818 18 ΨΘΓΥ͂ ἸΩΡΓΟΒΔΡ]8.3 

Τη νου οἵ [μΠ6 ββοομᾷ νυἱϑν νδυϊοὰβ Ῥαββαρ 65 ἴῃ {π6 Εἰ ΔΊΠ 6.5, [του 
«“αδὐη Ματγίγτυ, ΟἸοθπχοιί οὗὐἨ ΑἸδχαμπάνια, Του] Π]ΠΙΔη, Τμδοίαηύιαβ, Ραγ- 
ρΡογζηρ ἴο μανθ Ὀθθη τσ θη Υ ΕΣΖΟΙΚΙ6], ἂτο δἀάπιοθα, ὙΠΟ ἀο πού 
ΔΡΡΘδΣ ἴῃ {π6 ργϑβθηῦ ὈῬοοΚ. ΤΉΘδ6 ραββαρθδ 816 ρίνϑη ὈΥ ΕΔΟσΙοἰ 5, 
8η6 οοχμιπθπίθα οα ὈΥ Οοᾶογ.. ΟἝγρζου ὅ, ποσόν οι, αἴνου [8 ΜογηΘ, 
{15 {πᾶῦ ΤΠῈΥ γοτα ἀοενϑα ἔγοτα “6188 ἰγδαιυθοι θα οαϊθα ἴῃ 
ῖγλο Αδοίδ. 

ΤΠ6 ἐμἰγᾶ νἱονν 18 δαορίοα Ὀγ Οδάᾶδγ; Ὀυὺ ἀραϊηδῦ (818, Ἰπύθυμα] 
δνϊάθμοθ 18 ουουγ Β ἰμαῖπρ, [Γ [86 ργθοθαϊηρ' οἰαρίθυβ χοῦ ττι ίθῃ 
Ὀγ ἘΖακιοὶ, [η6 Ἰαϑύ πῖμα ΓΘ 4150 Θογαροβθϑα ὈΥ̓͂ ὨΊΤ,. 

Οπἡ [πὸ ψ0]6, ψχ ΒΌΡΡροββ {μαῦ 1886 «ΓΘ βῃ ἰβύουϊδη ᾿δ5 δἰ ὑ Ποῦ 
οοτημ 64 δὲ ΟΥΤΟΙ ἴῃ βροακίηρ οὗ ΕἸΖΘΙΚΙ6] δἃ8 ὑμ6 δαΐμοῦ. οἵἨ ὕνο 
ῬΟΟΚΒ, οὐ τιθαπὺ ὑνχο ρματίβ οἵ {Ππ6 ὍΟΟΪΚ ΠΟῪ οδχίδηί. 

Μοτο σθοθηίγΥ Ζυηχθ μα5 ραΐ ΤΟτ μ (86 ορϊπίοη {μα ΕἸΖΘ 16] δηά 
Ηἷβ υἱβίοῃ βίαπα ΠθᾶΤΟΣ ἴο 0ὴ6 Ῥουβίδῃ Θροο δηᾷ οαἸΐαγα {ὑπδῃ 15 
ΘΟΙΩΠΊΟΠΪΥ͂ θα] Ἰογοᾶ, ΤΆ ἰαϑύὺ πΐπθ ομαρύουβ τᾶν Ὀ6]οηρ,, ἃ8 [6 ΒὰΡ- 

1 Απῇᾳᾳ. Χ. ὅ. 1. 2 ἘΠη16Ϊ, νο]. ἱν, Ρ. 182. 

8 (οάρχ Ῥβουάοριρυαρῃαβ Ὗ εὐ. Τοβί. ΡΡ. 1118,.1119. 
4 Ἑγοῖθ Τιουθασμθαηρθη ὉΘΡΟΥ οἰηΐσο ΒΌΘΠΟΥ 65 αἰΐοπ Τοβίδηλθηΐβ, Ρ. 584. ἐἔ δέ4ῇ. 

5. Τηιγοάποίο δὰ Τ 0}. Ὀ10. Ὑ΄. Τ. ρατγῦ 111. Ὁ. 208. 
5. 16 ρούθβαϊοηϑίπομοη Ὑογίγᾶρο, ἃ. 8. ἡ. Ρ. 157. 6 867. 
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Ῥοβ68, (ο {π8 ἀρ οὗ Ογτγῦβ; 8πα {86 Ταϊτηυα ὄνθη βᾶγβ {παὺ {πὸ Ῥοοϊς 
οὗ ΕΣΖοκῖθ] νγὰβ παϊτίθη ΕΥ̓ ὕπ6 ργϑαῦ βυῃαροριιθ. ΤΠ6 σΟΠΒΙ ἀοΥ 1018 
αἀἀπσρα οἡ ὈΘΒΑ] οὗ {18 υρούμθβϑὶβ ουϊηοθ Ὁποῦ 108] Παβίθ δμᾶ 
ἀοοίτϊημα] φγθροββθββῖοθ, ΤΏΉΏΘΥ 816 ΤὈυπαθα Οἢ Βοῖηθ ρθου λυ 165 οὗ 
ΤΩΒΏΘΙ, ῬΑΥΙΟΌΪΑΡΙΥ ἐΐθ δροοϊαϊίέμ οὗ ναγῖουβ Ῥγορῇθοιθβ ἢ δηα μὰ 
Ἰαπριιδρο δα βίγ]68. Βαῦ 10 18 ὨΘΘΑ]688 [0 Ἔχϑιηῖηθ ἢ18. βθραγαΐθ 8116- 
Ῥαῦίοῃβ, βίποα {μον μβανο θ6θὴ τοβαίθα Ὀγ ΗἩβνογηῖοκ." 

ΤῊΘ Τϑηποῖ ἴῃ Ὑγλοῦ {μ6 ῥτθβθηῦ ὈοοΚ οὗ ἘΣΖΘ 161 στὰβ τηδαθ ἀρ 
οαῃποῦ Ὀ6 Δβοουία "Πα τροτο ἀΘΠΏ116}Υ ὑμᾶῃ {μαὺ (86 ρτορμϑὺ ὨΙΠ1561} 
ἈΡΡΘΆΥΒ ἰο βᾶνα Ἰϑθ ἴπ τυ ηρ 411 (6 ΟΥδΟ168 ἴῃ {86} ργθβθηῦ 
ἴογτηι. Ηδβ βρθακβ οὗ Βἰπηβϑὶ ἢ {πχουρπουῦῦ ἴθ ἐπ6 ἤγϑὺ ρϑύβοῃ ψιΐῃ 
Ῥαΐ ὑνγο δχοδρίϊοῃβ, ΠΟ ἃ16 ΘΑΒΙΪΥ ΘΧρ]δημθα, 10 μὰ8 Ὀθθὴ οοπ- 
ἡθοίυτοα Ὀγ ατδιαθουρ 2 ἀπὰ Ηρ ὃ {παὺ {πον σου ποῦ οὐ Πν α6]1- 
γογϑά, οἰῦποὺ τ Β0]]ν οὐ ἴα ρατύ, Ὀὰὺ 6 6 οἱγου]αῦθα ΟὨ]Ὺ ἴῃ τι ηρ’: 
ἃ. Θοπ]θοίαγα ἔο ΒΟ ἢ. {πο 6 185 πὸ ουϊάθποθ ἊΑΚ8 {16 ργοθα ἢ 
ἴθ {ποτ ἴον {186 ορϊῃῖοι οὐ {μ6 Ἰαἰίου οὔθ, ἐδὰῦ [86 γδὺ ὑνθηίγ- 
ΟΣ ομαρίοιβ ΤΟΥ͂Θ ποῦ ΘοΟμροβοα {1} δον {86 ἀδβίγαοίίοι οὗ 4“6- 
ΤΌΒΑΙΘΙα ; (᾽6 ὙΘΥῪ ἀαβπιίθ Ῥυθαϊοίοη8Β 1π ΧΙ. 18., χχῖν. 1. ζζο. ὅσο. 
Ῥοίηρ' τη ΓΟ ναΐοΐπία 65 θυθπέμ. Α11 {Π18 ἃγ1585 ἔγτοστω {π6 ἀθηϊαὶ οὗ 
ῬΙΌΡΘΟΥ ργοαϊοξίολι, ἀμ 18. υἱὐίου]Υ Ὁπορι081, Αἰ 1611 ἀγγαηρβα ρ]δπ 
ΘΡΡΘΑΙΒ ἰο ροεγνδᾶθ {86 στ ο]6 βοοῖ. [{185 ρυὺ ἰορϑίμου ἴῃ ἃ οοπηθοίθα 
Πα ἀοῆηϊίθ τηρίμοά, οοϊποιαϊηρ Π (μ6 ῥσοόρβοίο τοϊηϊβίυ οἵ 
ἜΣΖΟΚΙ6], Ἡρποθ νγχὸ 816 υβ θα ἴῃ δβϑιρηῖπρ {Π6 τοαδοίοη οὗ 10 
ίο Πηβο. Τῇ ᾿παορα ἔσδοοθ οἵ ἰδίθ. οἰαδθογδίίοπ δου] 6 ροϊπίθα 
οὔὖ, οΥὁἩ 1 ὑγδηβροβιθοηθ δου] θ6 βῃονη μοΥΘ δηα [ῃ6 16, γ71ὲ Βῃοι]α 
του [86 πα] τραβδούϊοη ὑο βΒοὴθ οὐδοῦ μπᾶ ; Ὀαύ {μ6 δἰζθηιρίβ ἴο ὁ 
ΘΒ Σ μᾶνα ρῥήονϑα πυρϑίουυ. ὙΥ̓Άθη «48η {μη κ5 {πᾶῦ {π6 οΥϑο168 
ἀραιϊηδῦ ΓΟυθῖρηι ΠΔΙΟη8 μῶν Ὀ6ΘῺ ἰγϑηβροβθά, ἢὮθ6 τηϊβίαϊςοβ {π6 Ῥυϊη- 
ΟἸρΡΙ6 ου ὑψοῦ ΠΟΥ ἃ16 δὐγταηροαῖ; πα 10 15 Ῥγ6 ΠΥΡΟίΠ 6515 [0 Β88Υ, 
ἢ ΒουμοΙαῦ δηθὰ ΕΠοΒμοτη ὅ, ἐπαὺ {μ6 οοἸ]θοίίΐίοῃ. τνὰβ ρυδάτα 
ἔοσιθα οὐὖ οὗ 5᾽5ρ16 γ0}]8 ΟΥ̓́ΛΔΙΙΟΌΒ. ΒΙηδ 6. ΟΟ]] θούιοηβ. ΝΟΥ͂ 18 
Ἔν 414 8 θ᾿ γαγν αὐϊοιαρὺ ἴο δοοοπηῦ ογ 16 οτἱρίη οἵ {16 σους, ὈῪ 
ΒΌΡΡοβίῃρ {παὺ 10 ἀιοβθ ἔσο σαυῖουβ τυ ἰθη ῬΤΟΡΏΘΟΙΘΒ. συϑΌ8}}ν 
σομαριηθα οἴου {86 ὄτηθ οὗ {86 ῥσγορμοῦ Ὠϊτηβ6]}, δὴν Ὀούζοσ" ὍΤΠδ 
τηοβῦ ὈΪδιιβ1: 016. ΘΟμΠΒΙ ἀϑυϑίιοι μ6 ὩΤΡΘ6Β 18, ὑπαῦ ὕνγο {0016 ῬΊ6Θ 685. τησϑῦ 
Πᾶνα σού 1πίο ἃ ὙΠΌΠΡ' Ή]8Δ06, ἔΌΤα βοὴ 6 ἈΠΙςΠΟΥΗ οδα86 ; νἱΖ. συ]. 16 
-- 18. ψ Βιοῖι Ὀο]οηροα ἴο χὶν. 8. ; δηᾶ χἱνὶ. 19-- 34, Ὀ6]οηρσίηρ' ἴο Χ]11. 
14. Βαυΐ δνθῃ ΗἱϊΖιρ δατηῖίβ {μαῦ {Πμ6 βθοοπᾶ 18 ΠΟῪ ἴῃ 18 τΙρΐ 
Ὁίδοθ; δηα, ΔΙ ΠΟῸρΡὮ 6 ἀββθηΐβ ἰο [86 οριπΐοη οἵ Εὐνγα]α ἃβ τὸ {16 
Πγβϑύ, {86 ρίθοθ 15. δαῦδ]Υ Ὁποθ)]θούϊοηαθθ. Μοάθτη βα] ον Υ 
Βῃου α ποὺ 06 ἰγδηβίουσθα ἴο [86 {ἰπη68 δηα Ῥϑύβοηβ οἵ {μ6 ΟἹα 7 68- 
᾿ἰδτηθη. ΟἿ {πΠ6 ψΠΟΪ6, τ οδῃ πᾶ τὸ νϑ]ἃ τθάβοηυ [ῸΣ τϑίαβιηο ἴῸ 
Δ]Π1οὸνν Ὁπᾶὲ (86 ῬΟΟΚ, ἃ8 ΠΟῪ διτδηρθα, ργοσθοθα ἔσομαι ΕἾΖΘ 161 Ὠϊτ- 
Β61ξ, ποὺ μανίηρ θθθὴ τηβίθυϊ!]ν αἰβία 064, ΟΥὁ ΔΥΡΙ ΥΆΡΙῪ ὑγδηβροβοά 
1 ΠΥ ὉΪδΔ66 ὈΥ ἃ Ἰαΐου ΘΟΠΊΡΙ]6Γ, 

ΤῊ6 Μαβογϑίϊο ἰθχὶ οὐ {18 ὈΟΟΪΚ 18 ποῦ ρᾳγθ. [Ιηθοά 10 18 ΤἸΏΟΓΘ 

1 ἘΠη]οἷδ, ἢ, 2. Ὁ. 271. οὐ ξοῃῳ. 3 (οβοδίομίο ἅἄογ ἘδΙΠρΙΟμβΙ ἄθοη, 11. Ρ. 408. 
8 Τοῦ Ῥτγορμοί ΕΖϑοβῖοὶ, Ὑ οὐ θοτηου πηροη, Ρ. 10. ἍΤ Π]οΙ, 11, Ρ. ὅ98. 
5. 8566 {εὶς ἘΠη]οἰαπρθη οα ἘΖΕΚΙΟΙ, ΜΝ 
6 Ὠϊο Ῥτορβείθῃ, τι, 8, Μ΄. γο], 1. Ῥ. 207. 6ἐ 866η. 

ὙΌΙ.. 11. ὉΜμ 
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Ὁοτταρὺ {μ8η ἰμαῦ οὗὁἨὨἁ δηγ οἴμιοσ, πῖα μ6 Ἄδχοθρίοη οὐ δ ογθιίδῃ. 
ΤΠ6 οοπίρηίθ οὗ (886 ᾿τοΥΪς ἀγα ρθου]αγ, ἀπᾶ τησδὺ αν θθθη οἴθῃ τῃ- 
1η06111010]6 ἴο ἂπ ογάἀϊπατυ τϑαάθσ. ΤμῈ ἰοχύ οὗἩ {μ86 ϑαρύπδρίηῦ ἀ0685 
ποῦ αΠΠΟ 80 ψ]άο]ν 85 1π {π6 οδβθ οὗ “ ϑγϑηαῖδῃ ἔσο (86 ΗἩθΌτον : 
θαύ 10 ργεβθηΐβ Θοῃϑ: θυ ]6 ἀδυϊαύϊομβ πούνβίαπαϊηρ'; δηα τηδῪ ὉΘ 
564 ψι ἢ οαυϊίοη ἴῃ γϑβίοσϊηρ {86 οΥὔἱρίπαὶ. ὙὩΤὴ6 Ῥϑβῃϊίο οὐ οἱά 
ΟΥΤΙΔΟ ΠΛΔΥ 4180 Ὀ6 Δρρ᾽6α ἴῃ Βοὴθ οαβθβ: ὑαῦ ὈΥ ὩΟ Τη68}8 80 ἔτ 6- 
αὐθη.]ν οὐ δαἀναπίασοομδίγυ. 

Τη {δ6 ομδγδοίον οὗ ἘΣ Ζβιεῖθ] νγο 866 ἃ τοαυκϑα ἀθοϊβίοη ἃ Πα ΘΠΟΥΡΎ. 
ΗΒ παύΐυταὶ ἀϊβροβιίίομ ἀρρθαῦβ ἰο ἤᾶνθ 66 ὙἹΡΌΓΟΙΒ δπα ἢγηη. 
Ηδποο ἢ νγὰβ δαἀπ τ ὈΪΥ απδ] θα ἴο Ορροβο {88 ργϑυδιησ οογγαρῦ- 
Π688 οὗὁἩ (86 ἀσθ, ΥὙΥτὰ ἴογοο, ἤσγο, ἀμ νϑῃθιηθποθ οο8 6 ρϑυΐοστη 
188 ππούϊομβ οἵ (π6 ργυορμοίο οὔἶοθ, Βα ρογαϊπαύπρ' 411 Ἠ15. ρϑύβομαὶ 
αΑῖτϑ ἴο 1Π6 γγουὶς Ἰηΐο σῖοῃ ἢ6 μα [τον ΠὶΒ βοὰ]. Τῆδ τηδῃ 18 
ΔΌΒοΟΥ 64 ἴῃ {ῃ6 ργορμού. (ὐὐμἰπθα ὙΠ δα ρον Γ ΔΠηα ΘΠΕΟΥΡῪ 
γγ76 866 {86 ρΘ,μυϊη6 ὈΥΙ ΒΥ Ἰποπαοη. Ηρ γγ88 ΒΡΓΌΠρ' ἔτοΙα ἃ Ττᾶσα 
οὗ ργἱθϑίβ ; δηᾶ μδὰ Ὀθθη βαποδίθα δια 1 ον 1104] ᾿πῆἤπθηοθβ. ΜδηνΥ 
Θν]άθηοοβ οἵ {815 1485 οὐὗὁἨ τηϊπα ρΡΌ ΘΔ. ἴῃ [18 ΧΙ ΏΡΒ, 88 ἴῃ ὙἹ1].---ΣΊ]., 
Χ].----χΊν]., ἴν. 14., χχ, 12, χο., χχὶῖ 8. 26., χχῖν. 16. ΟοοΟΥΙΠΡῚΥ 
ἢ δὐίδοῃβθβ σγϑαῦ ναΐαθ ἰο βαογϑά πιϑᾶρθβ. Βαῦ {118 18 ΒοΔΓΟΘΙΥ ἃ 88 Π- 
οἰθηὺ ψαυγαηΐ Ὁ βαυηρ, 1 ΒοΙ6 ΟΥ̓ 108, ὑπαῦ Π18. Βρισ  ΔΠΥ τγἃϑ 
οοπίγδοίβα ἢ ΟΥ̓ ἰμαὺ 6 δᾶ ἃ οη6-81466 οΘοποθρύϊοη οὗ δηὐϊ αν οὉ- 
(αϊη θα το ῬΟΟΚΒ οὐ σα !]0η8. [ἢ ἢ6 δα δη 1΄46α οὗὨ {6 βριγιίααὶ 
πηροχῦ οὗ {π6 Ἰὰνν δηα {816 Βυγθο]]ο παίαχγο οὗ Θθυθι η18] ΟὈΒΘΥγΔΉΟΘΒ, 
Ὦ1Β τϊπα γχὰ85 πού ᾿π] τοῦθ δῇθοίθα ΕΥ̓ ρῥυϊ θεν θἀποαίίοθ. Τϑῦ 
ἮΪΒ Βρι τὸ γχΒ το] ομαονψοά, δηα οὐ ἀναίθα ἴο ἃ δομβι θυ] ὃχ- 
ἰοηῦ, 185. Δρραγθηῦ ἔγοτ ἢΪ8 δοουχσαίθ Κπον]θαρο οὗ {π6 ἰὰνγ, οὗ {86 
ὩδΙΟΠΔΙ βίον, οἵἨ ἁ ἰογοῖρη παύομθ δηα {μοὶ αἴαιτθ, δπα οὗ διομῖ- 
ἰθοῖασθ. [ηαθρα Π15 116 νγᾶϑ τλοσ6 [1 ΘΓΆΤΥ {πᾶη ργϑοίϊοαὶ ; ὑπουρἢ Ὧ6 
οομλιποα οί ΘΧοθ]]6η668, {Π6 ΠΠ ΘΥΔΙῪ ἀπά {Π6 ρῥγδοίϊοαὶ, ἴῃ ἃ ἀθοτθθ 
ἰο ΒΊΟΝ 15 ΟΠ ΘΙ ΡΟΥΆΓΥ «ΘΓ ΘΔ οοὐ]ά ᾿ΔΥ ὯῸ οἶδα. Τὴ 6χ- 
ἰΥΔΟΥΔΙ ΠΑΓῪ ΥἹΟΠη688 οὗ ἴΆπου, δηα {16 νγομάου αἱ] ἤτο ἢ μα α15- 
Ῥίαγϑ ἴῃ 18 αἸβοοῦγβοβ, ΒΏΟΥ τηοσθ οἵ {86 ογαΐου ὑπᾶπ {π6 ροοί, 
ΤΠΏΘΥΘ οδῃ θ6 πὸ ἀουθύ πα΄, Ὀούὰ ὈΥ παίαταὶ δημαἀουιηθηῦ δ πα ἀἰνπθ 
1Πππλ! πα ίοη, 6. νγὰβ Δα γ ]Υ Εἰίθα ἴο Ὀ6 ἃ ρονγοσίαὶ! ᾿ηβδίγυτηθηΐ 
ἴῃ {π6 πδπᾶβ οἵ (οα οὗ ἀυγακοηῖηρ {Π6 βἰ αταουῖπρ ΘΠΘΓΡῪ οἵ {88 
ῬΘΟΡΙΘ ἴῃ 6Χ1]16, 856 τιδίαπαϊησ {86 οογγαρῦ ᾿μἤπθηοθβ ἰοὸ Μ ὨΙΟὮ 
{ΠπῸν Ὑγ616 80 Π1Δ0}6 ἴῃ ἃ ΤΌγοῖσῃ ἰδπα, ΘΒρθοῖα! ]γ ὈΥ τϑάβοη οὗ {μ61ν 
Βαγα-ραρίθα δροβίαβυ ἔγοση ϑῆοναῃ. Τμ6 τηϑίμοᾶ οὗ Ἀ18 Ῥχόορῇθοιββ 
15 ΠΔ 1014 ἃπα νᾶγῖα}]6. ϑοιηθίχηθθ {Πὴ6 ἀΙΒοΟΌΥΒΘ 15 ἀἸἀδοῦο, τ ἢ 
ὙΒΙΟΝ Πα ᾿ἱπίουγθανθβ ῬΓΟΥΘΥΌΙ8] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ8, ΕΥΧΘΙΏΡΪΟΒ ΟΟΟΌΣ ἴῃ 
ΟΠαρίθυβ ΧἹὶ.-- -χῖχ Ηρθγο Ἠ15 Βδῃΐθπμοθϑ ἃΓ6 ἀγάγῃ οἂαὖ Ὑ1 τῇρίο- 
τῖοα] ἔα] Π 688 ἀηα Ὀγϑδατῃ, τ ἢ Βουοοὶν δὴν ῖπρ' οὗ (μ6 ρορῦ ἴῃ {Π6πι. 
Βυῦ ψΏΘΥΘ ᾿γυϊο ΒΟΩΡΒ ΔΓΘ ΒΟΥ θα, 85 1Π ΧΙΧ. ΧΧΥΙ; ΧΧΧΙΙ,, [Π6Τ6 18 
Ρορίιοαὶ δἰθναίιοη, θθοδιβ {86 βιιδ)]θοῖϊνα [66] 1η08 οὗἩἨ {Π6 νυυιίοσ ΒηΩ 
ἔγθοσ υἷαυ. Ηδ 15 τηοβὺ οβαγδοίουιβοα, βοθυθγ, ΟΥ̓ Βυτα 0108] ἀπᾶ 
Δ]Π]ΘσΌΥΙΟΔ] ΤΟΡΥΘΒΘΗ 8 Έ1ΟΏ8Β, πη Ὁ] αἸπρ' ἃ τἹοἢ ΒΘΓΙΘΒ οἵ τη) θβίιο ν]ΒΙ018, 
οἵ Π)ο]α ᾿τδρθ8 τὰ ΜΟΙ. τα νυ 18 οὔὔθῃ ἀἸβγοραγάθα, ᾿τᾶσα ἂῃα ἰδοῦ 

1 8566 Ἐπ414, 1, Ρ, 218. 



Οηἡ ἐδε Βοοῖΐ 9 ἐδ6 ΤῬγορλεοὲ Ἐπτολϊοῖ, 899 

Βοϊηρ τοϊχϑᾶ ἀρ ἰοροίμο: Οἵ δοΐοββαὶ βυμθο]8 βμονίηρ {86 βίγοηρ; 
ἸΠΊΡΥΘΒΒΙΟΩΒ τη846. οα {Π6 τηϊπα οὗ {π6 ῥτορῃθῦ ἴῃ ἃ ΤΟγοῖρῃ ἰδπᾶ, 
Βοβϑιᾶθβ, {Π6γ6 δ΄ϑ ἃ ργϑαῦ πυμηθοῦ οὗὁἨ βυτθο θα] ἀοέξίοπβ, ΘΟ γίηρ; 
υἱν!α οοποδρίζομβ οα ὑμ6 ρατὺ οὗ [π6 φυορμβύ. ((ὑογωραῖθ ἰν.. ν. 1. ὅτο., 
χὶ!, 8, ὅἅζα., χχὶν. 8. ὅτο., 1ὅ. ὅζο., ΧΧΧΥΊ]. 16. ζο. 

Τι 85 θδθη τοιραυκοα ὑμαὺ ἀὐ ϊβῦϊο 5[Κ1}]] 15 τηϑηϊξδβίθα Ὀγ {πΠ6 ῥτο- 
Ῥἢδὺ ἴῃ ἃ ργθροπάογαϊηρ ἀβρτθθ: πα {πουϑίουϑ τηοϑύ οὗ 818 ργορῇβοίββ 
Βῃουϊᾶ 6 Ἰοοκοᾶ ἼΡομ 88 ῬΌΓΥΘΙΥ ἠξογανν Ῥγοαποίίζοπβ.' ΤῊΪΒ τϑιματὶς 
οὗ δ ὙΥ οἰΐθ 18 βοδύοεϊυ οουσθοῦ, 5Κ1) ἄοδβ Ἀρρθϑδιῦ ἴῃ Δ15 (ἸΒΟΟΊΙΓΒΘΒ: 
“Βαΐ ποῦ ἰο 1Π6 οχίθηίΐ, οὐ οὗ {π6 Κιπα, βρθοϊῆθα, οἱ {88 οἴμϑὺ Βαῃᾷ, 
Ἡ νογηῖοῖ δῇστηβ {παὺ Π18 5111] 15 ὑ6 Ὠἰβύουιοαὶ 5|.1}} οὐἠ Ὁπ6 Πδυσαῖου 
οὗ ἰπύίθτμαὶ ἔβοίβ--τ ΡΌΓΟΙΥ τοργοαπούνο ἀπά ποί ἃ ργοάποῦνο δου ν 
-«-- τηδηϊοϑίοα ἴῃ {86 {0}1] ἀηα ἔστι οἱνίηρ δῖ οὗ μῖ5 ᾿ἱηψψαταὰ οοη- 
οθρίϊοῃϑ ἴῃ {π61: ἱτηπηθαϊαίθηθϑβ ἃ πα ΟΥἹΡΊ ΠΑ] γ.2 ΤὨΙΒ 180 15 Βα ΪΥ 
οοττοοῦ. ΥΒ16 ἐΐδδ ργορθθέ θυ ΟΥῪ ΨΥ ΠΘΥΘ ΔΡΡΘΑΧΒ, ἐδθ Ἰογἱξθ} ΘΡΌΘΔΙΒ 
αἶβο; δηᾷ {86 5Κ11 6 βῃονγβ θϑοῃρβ ἰο ὑπ6 ἠαΐέογ, ποῦ [86 207ΉΊΕΥ. 
ΤΓ ΤΕ Ζο κ16] ὑσοῦα δῃ ΟΥ̓ΡΊΩΔ] ῥγορμϑὺ {πχουρμοῦί, 1 6 βῃονθᾶ πὸ 
ἀοροπᾶάθηοθ οα {Ππ6 οἱ θυ πηδϑίθυϑ, ΟΥ Ἰπαϊαίϊοπ οὐ {Πθιη, Η ἄν θγηιοὶς Β 
τοργοβοη αϊοη ταϊσῦ Ὀ6 ΔΠονγοα; Ὀὰΐ 6 νγὰβ ΘυἹθ ΠΥ Μ18}} σογβϑά 
ἴῃ θοοῖκ5, ἰὰ {86 ᾿ιοταύαγο οἵ μὶ5. πδίϊομ, ἴἢ (ἢ6 τϑἰδύϊοηβ ἃπα τηθα- 
βαχοιαθηΐβ οὗ δυοῃιίθοίασαο : δηα {πογϑίοστα [15 5111} ὃἂβθ ἃ ὙΠ ΘΙ 18 
Θχιθι 6 ἴῃ {μ6 τηδίοε δηα τϑηποῦ οὗὁ [18 ῬΥΟΡἤΘΟΙΘΒ : ποὺ ἐμαύ {{6, 
Ῥτορμοῦ 15 {6 ΓΘ ΟΎ ουθγροισογεί ; Ὀυΐ {μαῦ ῥῬγΌρ δῦ δπα αυθιβίο πσῖΐοῦ 
816 υπῖοα [ἢ ἃ ρυθαῖου ἄθρυθα {μδῃ 18 ΒΏΟΥΤΗ ὈΥ ΔΗΥ͂ οὗ 15 σοπίθιη-. 
ῬδταΥ 68. : 

ΤΠη6 τοοᾶθ οὗ ταργοβθηζαίίοη, ἴθ σὑβῖο βυταῦ 18. δηα Δ᾽] ΘΡΌΥΙ6Β 
ΟΟΘΌΡΥ ἃ Ρῥτοιαϊπθηῦ ΡΙαοθθ, οἶνοβ ἃ ἀΔΥΚ, τη ϑίθτιοιιβ ομαγδοίθυ ἴο {86.ὄ 
ῬΓΟρἤθοῖθθ οἵ ΕΖ τιοῖ, ΓΗ ἃγ6 οὔβοῦγα ἐπα θῃϊστηδίϊοαὶ. Α 
ΟΪουΔΥ ταΥ βίου οὐουμδηρβ ἴπθῖὰ ὙΠΙΟΒ 1 15. Δἰπηοϑὺ ᾿ ρΟΒΒΙ 16 ἰοὸ 
Ροποίσαίθ. [Ὁ 18 πὸ ψΟπᾶον {Παὺ ἀποϊθηῦ τΥ]ίουΒ. οἴη ΘουρΙδῖπ οὗ 
βιαοῖ ἀαυίκηθθθ. «}ογόσὴθ ο8118. [86 θοοΚ “ἃ ἰδυσυιηίθ οἵ {Π6 ταγϑβίθ- 
τίοβ οὗ Οαοα. 5. Τὸ νψγὰβ Ὀδοδαβο οὗ {818 οὐδουσιν {παὺ {μ6 «6 ν78 
[οὐθδᾶθ ΠΥ ομθ ἰο τϑϑᾶ τύ {11 6 μδα αὐἰαϊμθα {Πη6 ἀρθ οἵ τλϊγχίν. 

ΤῊΘ βίυ]ο οὗ Εὐζθκὶθὶ μὰ8 ββθὰ Ἰυασεᾶ οὗ αἸΠΒΥΘΉΠΥ Ὀγ ἀἰβδυθηύ 
οὐἰ το. [{8 γανὈ] τ 85 [88 1οα ἰο {15 ἴῃ ρατῦ; ἴοσ 1Ὁ 185 ἀπθνθῃ δη 
τηδηγ-81464, Βίβμορ Το βαυβ: “" ὈΖΕΚΙΘΙ 15 τησο ἢ ΠΌΤΟΥ ἴο 
Το γθιΐδῃ ἴῃ οἰορθηοθ; ἴῃ ΒΟ] ταΙῦΥ 6 15 ποῦ ΘΥ 6 ΘΧΟΘ]]θα ὈΥ [βϑῖ8} : 
θαΐ ῖ5 ΞΡ ταν 15. οὗ ἃ ἰοία!γ αἰἴδυθηῦ [κἰὶηα, Ἠδ 18 ἀθθρ, νϑῆθ- 
τηθηΐ, ὑγαρῖοα], ΤῊ ΟΗΪΥ Ββοηβαίζου μ6 αῇδοίβ (ο δχοῖίθ 18 086 {δι- 
τῖ016.0. Ηἰβ βοῃηὐπηθηΐθ ἀγα οἰθναίεα, ἔουνια, {}] οὗ ἔτβ, ᾿παϊρπδηύ : 
Ηἷβ ἱπιθΟΘ ΤῪ 8 ογοναθα, τηλρηϊησθηῦ, (ΟΥΥ1Η, Βοηιθίϊηθβ δἰτηοϑύ ἰ(Ὸ 
ἀϊδβσυδέ; 5 ἰδησααρθ 15. ῬοΙΊροΟΙΒ8, βοϊθηη, δυβίθυθ, τουῦρἢ, 8ἃπα δὖ 
{π|68 ΠΡΟ Βμ6α ; 6 ϑιιρίουβ γοαποηῦ τϑρου0η8, πού ἴῸΓ {86 58 Κ68 
οὗ ρυδοβ οὗ' δθβρϑῃοθ, θαὺ ἔγοτῃ [88 νθββπιθποθ οὗὨ ρϑββίοῃ δῃᾶ ἱπάϊρ.- 
πδίϊοη. ὙΥ Βαίϑθυδ βυδ]θοῦ μ6 ὑγθαΐβ οἵ, ὑμαῦ μ6 βϑά]οιβὶν ῬΌΥΒΙΘΒ: 
ἔγοπι ἐμαῦ 6 ΤΆΓΟΥ ἀδρατίβ, θαὺ οἰθανθβ, 88 1 Ὑγ6 6, [0 1; ΜΨΏΘΠΟΘ 
δμ6 σομπθοίίοη 18 1ἢ σθπθταὶ ουἀθηὺ 8Πα γ76}1 ργθβοσνθα, [|π ΤηϑηΥ͂ 

1. Ὡς γε 6᾽5 ἘΠη]οἰτπηρ,, Ρ. 842, 2. Ο(ομλτηθηίαγ, Ρ, ΧΣΙ. 
3 Ῥγδοίαϊ, ἴῃ χῖν, οοιητηθηδιῖοσ, ἴπ ἘΖθΟΒἤθθτα 1101. 
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900 Ταϊγοάμοίϊοῃ ἰο ἐπ ΟΙΑ Τρείαπιθρΐ. 

Τοβρθοίβ ἢ 18 Ῥευῆδρβ δχοϑ]ϑᾶ Ὀγ ἐμ οὐμοὺ Ῥγορμείβ; θα 1 ἐπαὺ 
Βρθοῖθβ οὐ οοτωροβίου ἴο ΨΏΙΟΝ ἢ βθϑίὴβ ὈΥ͂ βϑίατο δαὰρίβά, [Π6 
ἔογ 16, {86 πηρούμπουβ, [Π86 στοαὺ δᾶ βοΐϑθπιμ, ποῦ ὁη6 οἵὗὁἨ {π6 βαογϑᾶ 
ὙγΥΙου8. 18 Βαροσῖου ἰο μίση. Ηΐβ8 ἀϊοίϊοῃ 18 β ΠΟΙ ΘΟ Υ ῬΘΥΒΡΙ ΘΟ Ε8 : 
811 Ηἷβ ΟὈΒΟΌΣΙΓΥ Θομβίβίβ τὰ {86 παίατο οὗ {86 βα]θοί. ὙΊΒΙΟπΒ (88 
[Ὁ Ἰηβίδποθ, ἃπιοπρ Οἴμασβ, ὑ!οβ6 οἵ Ηοβθα, ἄτωοβ, δηά «} ϑγϑιῃδ}) 
ἃἴ6 προρββαυν ἀανὶς δπᾶ οοηΐαβοά, Ὑῆ6 σγθαίθυ ρατύ οἵ ΕἸ ΖΘΚΊΟΙ, 
ἰοναῦάβ (86 τϊϑάϊα οὗ [86 ὈΟΟΪς Θβρϑοίδ!ν, 15 ροθίϊοαὶ, τ Βούμο τ 
τοραγα {μ6 τοδίίορ οὐ 1π6 ἀϊοίουθ. ΗΒ ρογιοᾶβ, βουνοῦ, ἃ16 τ6- 
ααθηῦν βοσαᾶθ δηά ᾿ποοπιρϑού, ἐπᾶὺ 1 δηλ ΟὔΘῃ αὖ ἃ [οϑβ ΠΟῪ ὕο Ρ1Ὸ- 
ΠΟΌΠΟΘ ΘΟΠΘΟΓηΐπο Π18 ρΟΙΟΥΏΔΠ06 ἴῃ {Π18 τοβρθοί,ὔ Ὁ 

ΑἸΠΠουρ᾿ι, δ5. ΜΙΟμ δ 6118 τϑυραγκβ᾽, {86 τηδύϊου θ6 Θηθ γον ἀθρθηᾶθηί 
οη ἰδείθ, γοῦ, πκ8 ἴτω, θγγχ σαηποῦ βθΥΘ ἄσγθθ χη Τοσνίῃ. ΑΒ ἴο 
ΝενσοτηθΒ νἱπαϊοαιίοι οὗ {π6 βίυ]6 ἀσαϊηβύ ΜΊΟΒΘ]15, τῦ ἰδ ΒΟΥ πια- 
βιιοοθϑϑία! ἀπα ποῖ που ααούϊπρ, Τὴ ρῥγορμοῦ βμου!α πού 6 δοτη- 
ραγοᾶ σι Ιβαΐδῃ ἴῃ ΒΌΘ]ταϊγ. Ιπᾶθρα, νΘΥῪ ἔδυ Ἰπβίαποθβ οὗ [86 
ΒΡ] Πη6 ἌΡΡΘαΣ ἴῃ δῖ. ΝΟΥ͂ 18 ὑποῦθ ταῦομ οὗ {μ6 ἔγὰθ βρὶτιῦ οὗ 
Ῥοθίσυ, οὐ οὔ ργϑαῦ δηᾶ οὐἱρῖηαὶ δοποθρίϊοηβ ΥὙ ϑὐ [18 850γ]6 18 Ὀβπθαίῃ 
ἐπ6 οοποθρίίΐοη. Τμ6 ἰδαηρθδᾶρα ἄοοββ πο ἰσϑθρ Ῥᾷθθ ψι {86 ῬΓΟΡΎΘΒΒ 
οἵ 14685. [ᾧ ψαπίβ ναγτθύν, σου ἄμθββ, ἃμα ρϑαῦίνγ. ὩΠ6 θΟ]6 Γ᾽ δηά 
τηογα ροσίϊοαὶ {μ6 14668, {Ππ6 πλοῦ Ὀγοβαῖο 15 {π6 γᾶν ἴθ ὙΒΙΟᾺ (ΠΘΥ ἃΓΘ 
ΘΧργοββθᾶ, ὙΤΠ6 ριόρμοῦ δ }11865 δπα ἀθοογαίθθ {Π6 βαρ]θού 1 
στϑεῦ ατὖ δῃᾷ ἸΌΧυΥΔΠ66, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΠΥ͂ ΤῈ ΒΥΤΩΌΟΪΟ δπα Δ] Θρουῖοαὶ ἰχ8Π8- 
δοίΐουβ. ΟΥὐάιπαυῖν {π6 Ἰδηρπαρθ 5 ΚΒ ἀονιι ΨΘΥῪ ΠΘΑΥ 0 {Π6 ΤΘΡΊΟΙ 
οὗ ρήοββ, ββοοιηΐπρ σευθοβα δηᾶ ἀϊῆιβθ. Εσθη σΒογ 1 18 οὗ δῃ εἶθ- 
ναϊοά παίατρ, 10 ἰΒ ονουϊδάθη ἢ ποτβ Δηα ἀρ Η014]., Τη6 αἸοῦοη 
18. 5.11 τηοτθ ἀδσοηθγαίθ ἤδη {πᾶὺ ΟΥ̓ «Θγοιαῖδη. [Ὁ 15 τοϊχϑα ὙΠ 
Ατδιηθοδὴ Μοτᾶβ, ΟΥὁἨ οοΥγαρίθα τι Αὐδιηθθδῃ ἔοσβΌ ΤῆὰΒ ψγ Βπά 
ΝΡ, χχυῖ, 51.; ΝΠ, Χχχὶ, ὄ.:; 12), χυ!. 20.:; ᾿Π3), χυ!. 22.; 
ΒΝ, ΧΕ, 15, ὃ 

Ηδ [ιὰβ ἃ Πα. οὗὨἨ οομβίδπο Υ ΤΘΟΌΥΤΙΠΡ᾽ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ, ΘΒΡΘΟΙΆΠ]Υ, 
ἐς [ἢν 6}}8}} Κπον {πᾶῦ 1 ἃτὰ “δμόονδ,᾽ ν. 18., νἱ. 10,» χὶν. 8. 28., ΧΙ], 
16. ὅχο, ; οΥ “60 5881 πον ὑπαὺ {Ποτ μα Ῥθθη ἃ Ῥιορμθῦ ἃπλοηρ' 
ἰῃδιη," 11. ὅ., Χχχῆ. 88.:; “18Π6 Βαπᾶ οὗ {πΠ6 Τιογα νγὰ8 ὑπ 16 ὍΡΟΙ 
τη6,) 1. 8., 11. 22., ΧΧΧΥυΙ, 1., Χ]. 1. ; “' βού {ΠΥ λο6 ἀραϊπδύ," ἴν. 8, 7., 
νἱ. 2., χίῖ!. 17., Χχὶ. 2., χχυ. 2., Χχυ. 20. ὅζο. ; “48 1 ἴἴνβ, βαῖίῃ 
{μ6 Τιοτᾷ αοἄ," ν. 11., χῖν. 16. 18. 20., χυΐ]. 48,, χυ]!. 16., χυῖ]. ὃ., 
χχ. 81]. 838., χχχῖϊ, 11., χχχνυ. 11.:; {ὴ6 16 ϑοη 9 απ ΔΡρΡὶ16α ἰο 
1π6 ργορμοὺ πἰπιβϑὶε, 11, 1. 8. 6. 8., 1.1. ὃ. 4. ὅζο. ; [86 ἀδδβίρπδίοη οὗ 
18 ρϑόρὶβ 88 “ἃ γϑϑ]οαβ Βουβ6," ἅ.. ὄὅ, 6. 7, 8.. 11. 9. 26, 27., ΧἹΪ. 
2, 83, 9., χυῖ, 12., χχῖν. .; “ἐλιι5 δαψε “επουαΐι,᾽" ΤΡ ΝΣ ΤΟΣ ιΣ ΠΞ ΟΥ̓ 

ΠῚ ΠΣ "πὲ ὨΝδ), ἢ. 4.. 1.11. 27... ν. δ. 7, 8. 11., νἱ. 8. 11.. γῇ. 2. ὅ. ὅο., 
ΧΙ. 8. 21., χι, 2ὅ., ὅτα. ΟΟΟΌΥΓΙηρ' Το (ΠΔη ΘΙ ΤΥ {1ΠΏ68. 

ἨΠ5 Ἰαπρσθαρθ 8|50 βῇονΒ ἃ ἀβρθηάθποα οα οὔμου ψυλρΡ8, ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ 
ὁη {π6 Ῥοηίαίουοι, ἀπ ἐπ ἴῃ ἃ ργϑαῖδι ἄδρτϑο ἔμδη ἐ Θγθιαϊδ 8. [Ιἢ 
{π18 γββρθοῦ 10 οοϊποϊ48β στ {π6 Ἰαίαβῦ οὗ {π6 Ἡαρίορταρηα.. [πὶ ΠΚ 
ΤΏΔΏΠΟΙ «ΘΓ 8 τ ηρθ ἤᾶνα ῬΘ66ῃ 866, ΔΒ Τηδὺ θ6 Β66πη ΠΙΌΠΙ 

1 Ὑιβοΐαγοβ ου ἩθΌσον Ῥοδίτυ, [ωθ0[. ΧΧ᾿. 5 Νοίοβ οκ Ἰονίῃ. 
8. ἥδε Ζαῃζ. Ρ. 159. ποίθ 6, 4 (ὍμΡ. ΖαηΖ, ΡΡ. 160, 161. ποίο ἢ 



Οὴἡ ἐΐο οοΐ 9} ἐξα νορλοέ Ἐ ζξολίοῖ, 401 

νυ. 2. ὅο., χῖγ. 18. ζο., χὶ!. 16., χα]. 10. 16., χῖ. 19,, χυπἱϊ. 31., χχχυῖ. 
28. το., χιϊ. 14., χνὶ. 20. 

Αοοογάϊηρ ἰο Ηϑνοσηῖο Κ2 ἀπα [Κ61}5, {π6 οὐἱρίπα!ν οὗ ΕἸ ΖΟ ΚΙοΙ ἰβ 
Βῆοψη ὈΓΥ ἃ ρτοαῦ πυροῦ ΟὗὨ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΗΒ ὙΠ1ῸῚ ἀὸ ποῖ ΘοουΓ 6]86- 
6 γθ, δηα Ὑ ΠΙΟὮ γ6.6 ΡΥΟΌΘΟΙΥ ἴῃ ρϑγύ ἢγϑὺ [ουτηθα ὈΥ ἰδ Βαΐ 
ΒΌΟΘΝ ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ 18 ποῦ ἃ ΨΘΙῪ ΒΙΡᾺ αὐίσιραίθ ἀρᾶτὺ ἔγοιη {86 αὐδ]ιν οὗ 
{86 ἰθτταβ {μϑιήβοῖνοβ. ΤΠη6 ρτορμθὺ ἴῃ βθυ ΙᾺ} οδ5868 νγᾶβ Οὐ] ρα (ο 
τηδῖτο βυο ψοσ 8, 1ῃ ΘΟμβοΘαῦθησθ οὗ {π6 ρϑοῦ αν Βα ]θοῖβ μ6 ἐγοαίβ οἱ, 

ΤΠοΥΘ ἃ’ ναύοῦβ Μοββιίδηϊο ῬΥΟΡΏΘοΙῖοβ πὰ ΕΒ) Ζα τῖ61, 848 παῤ ἴῃ 
Θμαρίον χχχῖν. 11----31., σοσο {π6 οοπαϊίοῃ οἵἉ [86 ΘΒ ΤΟΝ 18 ἀθβουιδοᾶ 
πηᾶον ΝΜ ϑββίδῃ [η6 ἹΚτηρ,, ο41168 Ζαυϊά, Ἰπᾶοοα {π6 ᾿αδῦ ἰῃγθα ρῥσο- 
ΡῬἤθοῖθ8 δῖα Μββιδηῖο, ν1Ζ. ὑπαὺ το] αὔϊπρ' ἰο {86 τηουπίδιηβ δηα Πουδ6 
οἵ βγδοὶ (χχχυΐϊ. χχχυῖ.); μαὺ γϑβρθοίπρ ορ δηα Μαρὸρ' (Χχχυηι. 
ΧΧΧΙΧ.); 8πα ἰμ6 πα] ἀθβουιρίίοη οὗ {6 πϑν βαποίμασυ δηα οἷὖγ οἵ 
δ) ΘμονδᾺ (1 ].--- Χ]ν111.). ὶ 

Τη {6 ἢγβὺ οἵ {π686 ἐῇσθθ σϑυρδυῖκα]6 ργθαϊοίΐομβ, ΕΖ τιθὶ 5665 {Π6 
τηουηΐδηδ οὗἨ τὉ86 Ὠοῖὶν ἰαπα αὐίου]ν ἀθβοϊαίθ δηα ἃ γθρυόθοι ἰο {π6 
Βοαίμϑη. (ΧΧΧΥΙ, ὃ --- ὅ.) ΤῊΘ τηοπΌ6γ8 οὗ ἐπ6 ᾿οτιβ8 οὐ 15.861] δρρθϑτ το 
στὰ 1 ἀτν ἀθδα ὈΟΠ68Β ἴῃ (ἢ6 τηϊαδὺ οὗἩ ἃ γϑί]ου. (χχχυῖ. 2. 11.) Βεΐ 
ὙΠ 6η (6 δριγι οἵ (ἀοὰ Ὀγραίμο5 προμ μθτὰ, {ΠΘῪ Υ186 ἋΡ 8ῃ δχοθϑᾶ- 
ἴπηρ ρστοαῦ την. 1818 τϑϑασσθοίΐοη 111} 6. Δοθουλρ  ]βη6α θη {88 
{Ὁ]η685 οὐὁἨ 0ῃὴ6 (ἀθῃθ]65. 5141] πᾶν Ῥθϑὴ Ὀγουρηῦ ἴῃ, {μ6 οοηγοτίοα 
ον Ὀαϊπρ; Ἱποογρογταίοα να {86 (ὐοπ6116 Θμχ οι το ὁπ6 βρισϊτααὶ 
ΘΟΙΩΙΩ ΠΥ. (ΒΒ οπ.. χὶ. 2, 26.) 

Α8 ἴο {π6 ῥτΈΌρΠϑου οὗ ὅορ μα Μίαρορ (Χαχυ , χχχῖχ.), Ὁ 15. ὁὉ- 
νιουβ ὑμαῦ {μ6 γϑὺ ἀρρϑὶ]αίϊοη. νγ88 Τουτηθα Ὀγ {πὸ ργυορμαί Πἰτμβ61} τὸ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΒΑ 1} {Π6 Βοοοπά, τηθϑλϊηρ' {π6 ἀΐηφ ΟΥ ργίποε οἵ Μαρορ. 
ΤῊ Ἰαύίου 15. ἃ Ὡδῖη6 ἴθ {86 δογίβίδη ὑγ10685, (μο856 ταᾶρ πον. 864 
ῬΘορΙ 65 {παὖ βᾶνα Ὀθθη οὔὐ οἵ {π6 οἴγοὶθ οἵ οἰνηιβαίϊομ ἃπα Ὠἰβίοσυ, 
Δα ἃ1Γ6 γϑῦ ἰο ΟΟΟΌΡΥ ἃ ρῥγοιηιηθηῦ ρΐδοθ ἴῃ ὑμ6 αἴαδιγβ οὐ {π6 νψου]α 
δα [86 οὔαγοθ, (ἀόρ δᾶ Μαρὸρ; ᾶτ6 γοργοβϑηίαϊμνθ οὐ μ6 βοαίμθῃ 
ῬονγΟΙ, --- Οἵ 8]1 Ῥθορ]65 ἀπά ᾿πῆἤπϑμῃοθβ ἡ οἢ ἅτ ψιποῦί, ἀπα {μου οσα 
ΟΡΡοΒβϑᾶ ἰο {π6 Κίπράοια οὗ αοα, ΤΟΥ βυταθοΐβο ὑπ ππιύθα ἔογοοβ οὗ 
[λ6 ψου]ά----(6 Κιηράοχα οἵὁἨ Βοαίμθη ἀδγ κη6 58 ἀπα ἀθαίᾳ ἴῃ οοηίγαθί 
ἢ {Π6 ἀϊνίηθ {ΠθοοῦϑοΥ --- θοῖπρ' δαυϊναϊθηῦ ἰο συ μαῦ 18 ΘΙβθυν μ 6 
ἰοσιαθα Μβαδυίοη. Τὴθ Δα οσιβίθη ϑἱθιηθηΐβ οὗ {Π15 ποσὶ ἅτ ἴῃ 
Ῥογρϑύμαὶ Βοβυὺγ ἐο {πΠ6 ὑταθ οὔσσοῃ. Βούνθοι ἐβϑῖὰ δπα {πὸ Ἰπηρ- 
ἄοτα οὗ (σοα ἐβογα ψ1}} 6 ἃ 1ϑϑὺ ἀθδαϊν βίσταρσίθ. Βδθυ]οη ἀπα «6γὰ- 
Βθίοτα 011] ΡΡΘΑΡ ἴῃ ρθη δοῃῆϊοῦ: Ἕαορ' ἀμὰ Μαρὸρ οη {{8 0Π6 5146, 
Μοββϑιδὰ οἡ {86 οὐμοῦ. ΤῊΒ σομῆϊιοι 15 [π6 Θυϊτηϊπδίπρ ροϊηῦ δπα 
οοΟμβαμπηπηδϑίζοη οὗ 4}} ἐῃδὺ 18 βαϊα ἴὰ δουιρίασο οὗ [86 δημη νυ οὗὨ ἐπθ 
μοδύμθῃ ἰο  Θῃμοναβ Κἰηράοτια, ἀπ 1η6 Ἰπαρτηθηΐ ἀΡΟη {δαῦ Θητηϊ. 
Τη 10, 85 {Π6 οἰοβίπρ' δηά βονογθϑὺ βύγβσοθ, 811 Ηπᾷ8 18 ἰαβδύ ἔπ] Β]τηθηΐ, 
ὝΥ 6 Ῥδίιουο 10 ἐο Ὀ6 81} ἔαΐατα., 
ΤΏ {διγὰ δηα Ἰαβδὺ Μοββίδηϊο ῬΓΟΡΉΘΟΥ γοΐδϑυβ ἰο {86 ΠΘῪ θιρ]6 δπα 

1ὴ6 ΠΟῪ οἰΐγ. (1].---χ]ν}.) ὙΠῖδ μὰ8 σοβρθοὺ ἴοὸ ἃ {{π|6ὸ γϑὺ ἴο ΘΟΠΊ6, 
865 086 «6.78 88 ἃ Ῥ60016 518}} θ6 οοῃηνοχίθα, δῃα ἱποουρογαίθα πῖία 

1. 566 Ἐγτγα]ά, γοἱ. 11, Ῥῃ. 308, 909. 3 ἘΠ η]οἱ , 11. 3.. Ρ. 270. 
8. ἘΠη]οἷ, Ρ. 807. 4 366 Βαυτηραγίθη ἰπ ΗοτΖορ ΒΒ ΕἸΠΟΙΥ Κ]ΟΡ 16, ἀγ.1019 ἘΖΘΟΙ16]. 

ὃμ8 . : 



902 ᾿ Ζηϊοακοίίοι ἐο ἐδ Οἷά Τεείαπιοπέ. 

1μ6 Ουϊβίδη ομυσομ, Το ἀθβου ρζοη 15 ΠΟΘ ΒΥ ΤΆ. 108] ἐπδη 116 ΓΑ]. 
ΤῊ ἰδπρῖ8, ρυϊεβϑιμοοᾷ, βου ποῖα τοσβαῖρ, δα ραίῃ, ἀπ πθυγστηοοτι 

ξεβιῖναϊβ, αὐτὸ ἴου 1μ8 παοϑὺ ρατὺ «6.188 οοβύαμαθ ϑῃοϊοβίμρ' ἃ Πα ΘΟΏΥΘΥ- 

ἱηρ Οτἰϑίδη ἰΙ4οα58. Βιϑἔδυγίπρ,, 88 {Π| 6 ΤΩΔΊΏ]Υ Ὧο, ἰο ἐπ6 σομνθυβιο 

ΟΕ 186 ὅσο νγ8 (6 Μεββίδῃ, {Π|6Ὺ ἃ.6 πιθοθββατ Ὁ οΟπηθοίΘα ὙΠ {ΠπῸ 6π- 

Ἰασσοιαθηΐ οὗ {86 Ομεϊβίαπ ομυχοῖι, Ὁ 086. βΆΪ]ΠΘ88 οὗ 186 ἀδῃί]οβ 

Πονίηρ ἱπίο 6. Βαυπιραγίθη 5808 ὑΓ]7, {πα΄ γ)78 τησϑί Ἰθατη ἴο τθοορ- 

πἶβθ ἴῃ [8656 Ὠϊρῆ πᾶ ρ]οτίουβ ἀββουϊρίζοηβ ποῦ τηρτ  ΪῪ {π6 ἢπαὶ [ΌΡΤΩ 

οὗ 1βτ6], θαΐ αἷδο {μ86 1αβδὺ ποῦπιαὶ βίαϊθ οἵἁἨ {π6 οοηγογίοα (ἀθηθ]6 

Θμυτοῖ. ὙΘΡ.Ὸ6 ἄο πού, μΒοναυοῦ, {π|2Κ ψ } Βἴτα, {πῶῦ {Π6 ἸαύίοΥ {1} 6 

γϑοοίνοα ἰπίο {π6 ἔοσοσ, πᾶ πᾷ ἴῃ {π6 αν οὗ 15γ88] 108 παύϊοηλὶ 418- 

ρΡοβίοη δοοογάϊηρ ἴο (86 ἴων οὔ αοᾶ. Ἐδίμον Ὑ1} {μθ ὀοπνοτίθα 

ον ἸΒἢ Ῥθορ]8 Ὀ6 τθοοῖνϑα ἰηΐο [86 ΘΑ ΥΟΊΏρ ΟΘηΌΪ6 ομυτοῖ, δηθὰ Ὀ6- 

οομιθ ὙΠ 10 ὁπ βρίτἰθαα! θοάγ. Υ 6 40 ποῖ βιρροβθ ὑμδῦ 1βγᾷβὶ υ7}}} 

Ρ6 τοϑίογδά αβ α παξίοη ἴο {πϑὶς οὐχ ἰαπά, δηᾷᾶ οοηνογίθα ἰοὸ {π6 Ὀε]1ε 

οὗ [6 Μεοβϑίδι, σϑϑαβ {π6 οὐυοιῆθα ὁπ; αἶβα ψγ ββοι]α δοϊά στ 

Βοῦλ6, δπιοπρ' Βοτα Βαυτηραγίθηι 6618 [0 ὈΪ868 ΒΙΠΊ561Ὲ, (πα {Π6 ὕθπ;- 

Ῥίβ ββουἹᾶ Ὅ6 υϑραλῦ ἀπά 108 ΤΟΥΒΕΙΡ τεβίογθα ; οῃ {π6 οοῃίγαῦυ, {86 

Ἴοτγβ ΜΠ] Βογδδΐμοσ Βα ἀρβουρϑᾶ ἰπίο (πΠ6 δομαγππΐοη οὗ (6 (ἀ 8} 61168,. 

ἀπᾷ Βοίῃ Ὀδοοπιθ ὁπ ἴῃ ΟἸεῖθῦ. [Ὁ 18 το {π18 ξαύατο θἸἰυροιηθηῦ ἃπα 

οἱον βοδίϊοι οὗ {μ6 Μοββίαπῖο ματος [παὺ ἴπ6 Ρῥτόρηθου οὗ {ΠΖΘΙΚ16] 

4468. 
ἬγΘ ἃ σαυθδίΐοῃ 811868 ἤοῖσ αν" {μ6 πγθθ Ῥτόρῃθοὶθβ ἴῃ 186 

Ἰαϊίου ρατὺ οὐ ΤὐΖο κι 6] 5. Ὀοοῖκς ἀτὸ Μοβδβίαπῖθ Αὐϑ {Π60ὺ ΜΠΟΙΙΥ͂ Βοἢ 

Τὴο ΠΟΥ στοαί βο] 6] ἴο ἐμ8 ΟἸμιγιβίάδῃ ἀἰβρθηβαίϊοπ ἢ [} 50, πιοϑί 

οὐἰτἴο5 ψΠ1 θοϊίονο τμδὲ ΤΠ6 Ὁ γοπιαΐπ ἴο Ὀ6 [Ὁ161164ἅ. ΟΥὙ Βμου]ᾶ {μ6υῪ 

6 οοπηροίρα ἢ νθηΐβ ἴῃ {π6 {615} ἀβροπβαύϊοη ἂβ τοϑὶΐ α5 Δ 0ἢ 

(μ6 [αία οὗ (ειβ δῦ ὃ 15 {π6 1 ΔρρΠοαίοη ὑνγοίο αὶ ΟΓ ουθῃ ΤΩΟΥῸ ἢ 

Τὴ {Π6Ὺ ἐογεβμαᾶον ὑπίπρθ σοππθοίθα αι Ῥοῦλ αἸβροπβαίλοηβ, τὸ- 

Ἰαϊοἃ 48 ὑῦρα πᾶ δηθβίγρο --- ργβὶαύϊοπ ἀπὰ ΔΟΘΟΙΔΡ]ΙΒῃταθηί ----ἰ- 

οἷρίοηῦ δι παι ΔἸ βΙταθοῦ Ὁ ὙΠΏ6 ομοῖοθ 1168 Ῥούνγθθῃ [λ688. ὕψο 

ΥίθυγβῚ ὉΥ Πομ6 ΜἘῸ [48 ἃ τρμῦ ροτοθρίοη οὗ [86 παίαγθ οὗ Ῥσόορῇθου 

ὙΠ (ἰηΚ οὗ οοηππίηφ βαοι ργθαιούϊοηβ ἰο δυθηΐβ ἈΠ 6Ρ {π6 «6 158 

ΘΟΘΟποΩΥ. Εγθη Ηδηδοιβοπὶ, 70 ἰγ188 ἴο τοϑίσιοέ (6 ἴῃτθθ ἴο [86 

Τουδοϊξοα γοϑίουϑα ἰο {μοῖν οστα ἰδ πη, {πο 11 Θηθλ168 {86 Ταἀυτηθδη8, ἀπὰ 

Απίοομυβ ΕΡΊΡΒδμ68, [8 οὐϊφοά Ἀθτο δηᾶ {πογθ ἴο ἱπίτοάποθ {π6 Μο8- 

οἰαηῖο ἄπιθ; 88 1 {88 βριτἱὴῦ δἀπᾷ ἴθμοσ οὗ {π6 Ἰδησααρα τοἤπαβθα ἴο Ὀ0 

οὐ αϑμ6α ᾿ηΐο [86 ὩΔΥΤΟΥ͂ οὐ οὶ 016 οὐὗἁὨ 818 τὰ ΘΧΘΟ 6818, 

Ὑγ76 ἄγ ἱποϊπϑᾶ τὸ ἐπῖπῖκς ἐπαῦ ργοηιοηζίοντῳ ΤᾺ] Β]ταθηὗβ, 80 ὅο Βρθβῖ, 

βῃου]α πο μ6 πϑρ]θοίβᾷ 'π {μ8 Ἰηὐθυργθίδίϊοη οὗ {1688 Τοηραγ Κα ]6 ργο- 

ἀιοοπβ. [Ἃπ {μ6 βιβί, [88 ΙΔυταθδηδ Βῃου]α ποῦ Ὀ6 βίσιρρεοα οὗ {Π61Ὁ 

Ἰῖϊογαὶ ἱπαϊνιἀυα] εν, ἀπ οσοπγογίθα ᾿πίο ἃ πι6Γ6 βύμαῦο] οὗὨ {Π8 ΘΏΘΠ.188 

οὗ αοα Κίησάοιμι πἀπᾶον (86 Νονν Τοβίατηθηὐ ἀϊβρθηβαύϊοη. ΤῊ ὕτο- 

ῬΒΘΟΥ͂ Τοΐοτβ ὕο {π6586 ἰηνείθγαίθ ἔοθβ οἵ δποῖθηΐ 15γ86] ; Ὀαύ 10 85106]]8 

οαὐ Βεγοπᾷ {μὰ ἴο {μ6 δθθιαῖθ8 οὗἩ {π6 Θμυγοῖι αὖ ἃ ἔαςατο ρΡουιοᾶ, [0 

με δπ ἑποίρϊοπέ []ΒΙπιοπὺ ἴθ ἄρτι δηᾶ {πΠ6 τϑϑίογθα οαρίϊνθ ῬθΟρ]6. 

Αἱ ἔπ βαπῖθ ἔΐτηθ 15.211 δοοομαρ! 5απαθηῦ 15 ἑαίασθ ΑΧ41] δη Πομτιβδῃ 

ῬΟΥΤΟΙΒ ἴπ {μον ορροβιίοη ἴο {μ6 Μοββίδηις ὑπο γΔοΥ 876 Ἰη θη 66, 

1 66 1Π0 ΒΟΟΚ οὗ [6 Ῥτορμοῖ ΕχΟΚΙο], ἰδ η5]αιοα ἔγοτα πὸ οτὶρῖπαὶ Ηθρτον, ὙΠ δ 

(ὐΟΤΩΤΩΘΗ ΔΎ, ὅζς,, ὅτο. Ρ. 168, οἵ 502η. 



ΟἩ ἐδ Βοοΐ 00 6 Ῥγηορἠοὶ Ἐολϊοῖ, 908 

ΤΊσγ ἀγα ἰδ ρυϊποῖραὶ δπᾶ μἰρμθδιὶ βυδγθοῦ οὐ [Π6 Ῥυόρῆθογ. [1ὰ 
{8π6 Ββοοῃᾶ, ποῦ ΤΊΘΓΟΙΥ τ Απθοομυβ ἘΡΙΡἤδημ68. ἀπα 18 ΔΥΠΊΪ6Β 
Τοργθβθηΐθα 85 ᾿ηυϑαϊῃρ' Ῥαϊοβπθ δηπα βρτοδαϊηρ ἀθβοϊδίιοι [του ρἢ 
{π6 σοππέγγ, Ὀαύ ἃ ξοΥ 0 [6 δηα πᾶ] οοπῆϊοὺ Ὀούνγθοῃ ἐδ δ ο ἢ γ15- 
δτι μονα οἵ {86 που] ἀπά [πὸ βρίσῖταα] Κιηράοτα οὗ ΟἸγῖδύ 18 α15ο δηάᾶ 
οὨϊοῆν ἀεριοίοά. ΤῊ οπ6 οοπῆϊοί γγὰβ θαὺ ἃ ἔδθ 6 ἴγρβ πᾶ 1π8.8]- 
τηϑηΐ οὗ (6 οἶμου. ᾿ ΤῊΘ ΡΥΟΡΏΘΟΥ, τὰ 185 ΞΡΥΙΠρΊΩρ' Δη6α ρουταϊηδηῦ 
Β6η56, ΘΟΙΩρΓ Ππομαθ μΡοίῃ. [ἡ {μ6 (μϊτ, ᾿ποϊαατπρ' {86 ἰαδύ πῖπθ ομδρ- 
ἰ6τ85, [86 τοβίογαϊϊοῃ οὗ [μ6 τηδύθυιαὶ ὑθίηρ]8 αὔζοσ [86 τϑίσσῃ οὗ {ῃ68 
7 6νγ8 ἔγοτα οδρ ν Υ 15 ποῦ {π6 τηϑίη ΟΥ̓ ΟὨΪΥ ἰορῖο ἀδθβουι θα, Τὴ 
τπΐηρβ ΒΟ ἢ [μ6 ἰθαρ]8 ἀπα 18. Βουνίοθβ ἐσ ββμδάονγθα ἀγθ 8150 τὸ - 
[ουγϑα ἰο, ἑ. 6. 6 Νὸνν Ταβίδιημθμὶ ομυσοἢ 1 ΠΟΙ ρ]ουϊουβ {1τὴ6 οὗ 
ΘηΪαγροτηθηῦ 8η4 ῬγΟΒροΥ ΤΥ, δἴζον {88 «ΓΘ ν78 518}} βᾶνθ Ῥθθῃ οοηνεγίθα. 
ΒΥ 18 τοοάβ οὗ αἰουργϑίδίοη νγα νοϊα (Π6 ὕνγο θχύγθμγθβ ᾿πίο ψ ΠΙΟἢ 
ΤΑΔΗΥ͂ ΘΧΡΟΒΙΤΟΙΒ πᾶν ἴ8]]16η. ΟἹ {88 οη6 Παπά, γγθ τϑριιαϊαΐθ {Ππ6 Πδγ- 
ΤΟΥ, 96 188, [1618] δοοδρίαϊίοη ᾿ηἴο ϊοἢ βοίὴθ « αἀαϊδίπο ΟΠ ΥΙβύϊαπβ 
δυο τὰπ; ὁπ {Π6 οἰβοῖ, χα ἄο ποῦ ἰοϑθ ΘΓ Ι γ 8. ΘΗ ΙΓΟΙν ἴῃ ΒΥ 6100} 
Δα ΔΙΠΘρΟΥΥ, 88 Ηβνϑυηῖοκ δπα Η18 []οντον Εδγθαῖσα. ΤᾺ οαὐνατα 
δῃ ΠΙΘΓαΙ 15 ργθϑοῦυθά, Ὑ8116 {μ6 ἰπίουμαὶ πα βρὶυιύπαὶ 15 ΘαΌΔΠΥ 
τηδϊηἰαϊηθ. Α1] 18 ποῦ γθβοόϊγβ]α ἱηΐο {Π6 Ῥᾶγο ἔλοίβ οἱ ΨΘνΊ5}} Ὠ15- 
ΤΟΥΥ; ποῖ. Υ 15 811 σ βο γα ]6 Ἰηΐο Μοββιδηῖο ἔλοίβ ἀπά ὑσα[η5 ψ] ἃ 
Ταάαϊο φῃνϑίορθ.. 

ΤῊΘ [ἰὐογὰ] τπἰογργοίαιοα οὗ {π6 αδὲ πὶπθ ΟμαρΡίουβ ρΡΘαΥθ. [ὸ 
15 ΒΟΥ ππίθπαθὶα όσα {86 βίπρ]θ ἔδοί, {παῦ Ηϑπάθγβομ ᾿]1ὰ- 
561, ᾷο δἀνοοαΐοβ {π|8 νἱθ 7, οἂπ ταδϊπίδιῃ Ὁ πὸ ἔαυίμον {πη {Π8 

ἰοττηϊηδίίοη οὗ σμαρίευ Χ]ν]., ὦ, 6.9 ἃ5 [Ὁ ἃ8 ἴΠ6 {θΠ1016 δηά 118. ΟἹ- 

ἀἰηδηοθβ 816 οομοοηθά, Τῆο ἀδβουρύϊζοα ἴῃ ομαρίοσ σἶνι. Π6 ΒΟ] 8 

ἴἰο δ6 5υγθο θα, 8116 ὑπαῦ ἴῃ οἰαρύον. ΧἸνη}. ἀραίη, 18. 11 61 Ὰ].} 
ΘΌΘΙ ΔΥρι ταυίηθθθ οὐἠἨ ἱπίουργοίδιοῃ οἂη μ6 0564 ὈΥ ποίπιηρ 
Ρυΐ Ἔχορϑίϊοαὶ προρϑϑυ. ἀπᾶ πῸη6 βοι οχϑίβ ἴῃ ῃ6 ρῥγθβθῃΐ 
οι86. [Ὁ 15 ὙΒΟΙΙΥ ἱποουγθοῦ ἴὸ 580 {παὖ {π6 νἱβίοῃ ἴῃ ομδρίου Χ]νΊ],, 
ἐς {Πουρῇ οομπροίοα ὙΠ, 15 Το 06 τοραγαθα 88 αἰβυϊποὺ ἔτογη, ὑπαῦ 
οὗἁἨ [86 ἰθλρ]6.᾽ 32. Οἱ {86 οοπίσαιυ, (88 πίηβ ομαρίθιβ οοῃηΐδιη. ὉΠ 
νἰβίοη, 88 (μ6 ϑχροβιτου Ἀ1ΠΊΒ6}}6 ὩΠΟΟΠΒΟΙΟΆΒΙΥ ΤΘΙΛΑΥ ΚΒ δ [Π6. 6]058, 
ἐς Ἤργα δηδοίμ {815 σϑιμδυζα Ὁ] 6 νἹ βίο. 5. ΟἿ6 ᾿πθυρουϑ]6 οὈ]θούϊοι 
ἰο {86 1ἰογα] βοπβα οὗἩ {86 ρατγῦ τοϊαὐϊηρ ἕο {π6 ἔθιαρ]θ πα 105. ογαϊ- 
πᾶποθ8 18, {παῖ [ῃ6 αϊτηθηβίοηβ δββισηθα ἴο 10 ἴῃ ΧΙ, 16--20, 816 
ἸΠΟΓΘΑΙΙΥ ἰᾶγρα; ἰὸν {ΠῸῪ σοῦ] ΘΟΥΟΥ ΤΩΟΙΘ Βρδοθ {δ Ὑγὰ8. ΘΥΘΡ 
οοΙαρτθοηϑᾷ ἴῃ (μ6 δπέϊγα οἷὐν οὗ “Θγαβαίθῃ. ΤῊΘ δηβυγοῦ οἵ Ἠθη- 
ἄδγβοῃ ἰο {μ18 18 ἃ Σῆ6 16 Θυϑβῖοη: “16 ῥΙΌρΡΠοὺ ὮΘΓΘ ΘΠ ΡΙΟΥΒ 8ῃ 
Διο ἰϊοούασγαὶ ΠΥΡΟΥ͂ ο16, τι (86 νἱονν οἵ σοηνογιηρ (μ6 1ᾶάθα οὗ 
βαϊποϊθηῦ ἀπιρπᾶο :" (μα 15, ΔΙ ΠοῸρῚ {86 ῥτορμϑὺ πιθαηὺ ἰμαῦ 6 

Βῃου ἃ Ὅ6 ππαογβίοοα 11} 6 Ά ΠΥ, πα σανθ [Π6 ΡΥΌΡΟΙ ἀϊτηοπβίομβ οὗ [ῃ6 
(διαρ]6, μ6 βίαίβα ἴπ {π158. ρίδοβ 77 πιοῦθ ““ τϑϑᾶβ" ἐβᾶπ {π6 1ιὔθγαὶ 
παπθοσ ϑαταϊγ, μα οἰθμοῦ πτοίθ βσπγούνοΥ, οὐ ταδάθ 8} Ἱποοχστθοῦ 
βίαϊοσηθηί, ὙΤῈ6 ἰθιωρῖθ τὰ ποῦ οοπιρ]οἰοα δοοογαϊηρ [ο {π6 ρμἷδῃ 
ΡῬτοροβοᾶ δπᾷ ἀοβουί θεὰ ὃν ΕΖ κίθὶ. ΤῊϊΒ 18 δατηι 64 Θγθῃ ὈΥ͂Τ Βοηποίύ, 
8 ον. ““Ηανίηρ' 105}}7 οοηδιαεγοα,ἢ 588 6, “' 411 [Π6 οἰγοιτηβίϑηοθϑβ, 
1πεγ [{π6 τϑεατηθα 6078] ἀρ ογπιϊηϑα το δἀορὺ ὑπὸ Ραμ οἱ ΕἸ Ζβὶκ16] ἴῃ 

. ΤῊ Βοοϊκ οὗ [6 Ῥγορῆοὐ ἙΖοΚΙοὶ, Ρ. 187. θέ δθηᾳ. 5 Τοϊὰ. Ῥ. 212, 3 Ιδϊ. Ῥ. 219. 
ὃ ΝΜ 4 



9004 Ταεϊοσμοίίοπ ἐο ἐδο Οἷα Τοςξέαπιοπξ, 

118. ρτἱποῖραϊ ρατὶς ΟὨΪΥ ; υἱΖ. [π6 δοίμα] Τ πιρῖ6 πᾶ (86 βαποίπαγυ» 
τ] 118. Δἀ]οϊπίπρ θυ] άηρθ, ψἰο ἐοσταθα {μ6 τθβίοσῃ 8146 οὗ {86 
ῬΙοροβοά ϑρτῖο, 88 1 πα ἐοββοᾶ ἴπ ΜΊβῃπαι ΜΙάοίθ, Ὑμὸ τὸ- 
τηϑϊηϊηρ 8η ἃ 688 δβϑϑηῦδὶ ραγίβ, βιοἢ. 88 ἐπ 8.4115, ροσοθθβθ, οουγίβ, 

ὅτο., ἸΏΘΥ πα ϊ]οϊου ΒΥ ἀοίοιταϊηθα ἰο ἄθίο ἀπ|] ἃ τλοσθ ἔβνοῦσαθ]θ 
ΘΡρογυαπῖςν, τι μθη [86 ἴπότθαβα οὗ ἴπ6 ρορυϊδίοη, δηᾶ 16 ῬΥΟΒΡΟΙΌΙΒ 

βίαϊθ οὗ {μ8 οομαπιοπυγθα! ἢ, βμου]ᾶ 7050}  [μ6 οοταρ]οἴοη οὗ ἐμ6 ρΙΔῃ 

ἴῃ 15 [Ὁ]] οχίβθηϊ, Δρυθθαθϊυ (0 [π6 βουϊρύασαὶ αἸγθοῖοη σίνθη [ο 

ἘΣ ΖΟΚι6]. ΤΏΘΥ δοοογ!ηρΡῚΥ οοπίθηἑθα {πουυβοῖνθθ ΤῸ ἴπ6 ῥγθβθηῦ 

ὙΠῚῈ ἃ 5ηλΆ ΠΟΥ ἀπᾷ ἃ Βαρίον θυ] ἀϊηρ, οὐ ἢ [Π6 τοτημϑηΐβ οἵ {86 ἤγβὺ 

οι! 6, δ8 Ἧ ἃτα (014 ἔγοτα [86 βᾶτωθ δας που," ὙΠ {818 ἀρτθθβ 
[δ βἰαϊοτηοηί οἵ Ηβγουμῖοκ, ὑπαῦ {π6 ἰθτρ]6 ἃπα 108 ΟΥαΙ Δ Ώ665 Ὑγ6 ΓΘ 

ποῦ τοβίογθα δοοογάϊπρ (0 [86 Ῥαύίογῃ βαγηβῃθα Ὀγ ἘὐΖοκιοὶ, ἨθπΟ6, 
Μ6 816 Βυγρυϊβοα αὖ {86 δββουίίοῃ οὐ Ἡϑπάογβου, ἐμαὺ “" Ηδνθγμιο ΚΒ 
βίαἰοταθηῦ [ἰο μι18 Θ8ο 7 18 αἰ ὐορϑίμου ἃ σταύαλίουβ ἀββυϊηρίΐοη. [1 

18. ἃ ροϊηῦ ου ΨΒΙΟΝ 16 δᾶνα πὸ ροβιῖγα πἰβίονιοαὶ ἀδίθ ο Θμ80 16 8 
[ο ἀδοϊ46. 180, ΠΥ ἄοο8 {π6 δοτητηθηίαίου ααά, τ 1 βιηρηίαν ἴη- 

ΘΟΠΒΙΒΊΘΏΟΥ͂, ““ΤΠ6 ἀἰβογοραποῖθβ, πόυγανον, ἐπαῦ Βᾶνο Ῥθθπ ἀοἰθοίοα 
Ῥούνγθθη ἰδ δποίθηύ ἰθιαρῖ6, ἀπᾷ ἐμαῦ ἀεβουροα Ὀγ ΕΖΘΚΙθὶ, ἃγθ μοη- 

αββϑηία," ὅς.32 ΤΠοτο 18 1016 ἀοαθύὺ (Βαὺ {Π|6 ἀϊπηθηβίομβ ρίσθη ὮΥ͂ 

{86 ργόρμοῦ ἃ ἑάθαΐ ἴο ἃ ΘΟΠΒΙἄρσϑθ]6 οχίθηξ; ΤῸ 1Ὲ ΠΟΥ Ὑ 6 Γ6 

ΠΙΡογΑ ΠΥ οαΥτϊθα οὐὐ ἀπα δούμ! γ [Ὁ] ονγοᾶ, {μοῪὺ ψουἹά ἔτη ἃ 

ΒΟ ἀἸπρ' ̓ ἸτηταΘΏΒΘΙΥ ἰαγρα δηα τοθρπβοοηύ, [Ὁ Θσοθθαϊηρ ἴῃ 51Ζ6 ἀηά 
ῬΤΟΡΟΥΒΟΙΒ {Π6 ἐδιηρ]8 οὗ ϑοϊοιβοῃ, οὐ (μὺ οὗ ΖοΥΆΡΡΑΡ6), ΟΥ δυθῇ 
Ἡενοάδ. 
ΤῊ βρὶ τα] οὐ Πρυγαίϊνο ἰηἰογρτγοίαἑίοι οὔ {86 νἱβϑίοι τηαϑῦ 6 

ἀοοσθρίθα, 1 ποῦ Θχο αβίνοϊυ, αὖ Ἰϑαβὺ δμιϑῆγ. ΤῊ ργορῃθὺ ἀοβθβ πού 
βρϑαδὶς 8ὸ ταῦοι οὗ [π8 τϑϑιογδίϊοι οὗ [π6 ταδίοσιαὶ ὑθπλρ]6 ὑπ πὶ ἴῃ τ ΏΒ, 
48 οὗ {παῦὺ σψβῖοι 1ῦ ογοϑμαάονγοα, ΤῊΘ ν᾽ βίοῃ 18 τη ]Υ ΜΘββίβηϊο. 
Τὸ ροϊπίβ ἴο (16 ποὺ ἀἰβρθηϑαίομ, δπα μὰ8 {μϑγθέοσα δὴ 8] ΘρΌΤΙΟΣὶ 
οὐ ἢρσυταίνα ταθαπίηρ. ΤῊΘ σγουβμὶρ οὗ αοα γγὰ8 ἴο Ρ6 τϑβίογθά, ΤΊ 
[ΘΙ ρ]6, ρτϊθβιμοοά, δηᾶ βαουῖβο 68 γχο τα [0 γϑάρρθαχ, ποῦ ΤΛΘΓΘΪΥ ἴῃ {Π|6 

οἷά τπιδίδτῖα! ἔογτα, Ὀαὺ ἴπ ἃ Προ δῃᾶα ΠΟΌΪΟΥ ἀβρθού. Α βρισιύμδὶ 
Ἰπηράομῃῃ, ἃ παίϊοη οὗἉ ργἱβϑίβ οἴδσίπρ' βρ' τισὶ βϑου ῆοθβ, ὙγΓ6 [0 ἈΣΒΘ 

845 ἴδ Θομϑυτηγηδίϊοη οὗ ἔουιηοὺ [δῖηρθ. ΒΥ ἰδ6 δάἀνϑηῦ οἵ Ὁ σῖϑὺ {86 
(ΠΘΟΟΥΆΟΥ νγὰ8 10 ΡῈ γϑϑῃηϊτηδίθα ψιἢ πον 1186, ἃηα δββαπιθ ἸΩΟΓΘ 
οἱονίοιιβ. ρσορουθίομβ ἴμ8ῃ θϑέοσθ. ὙμῸ Νονν Τϑβίασαθπε οματΟΒ, νυ τὰ 
ΠΟΥ ρᾶγα ογάϊπδηθθβ, Μγ)Χ88 [0 Υϑργθβθηΐ {π6 ΤῸ] Π]παθηῦ οὗὁὨ ΠΟρ68 ἰοηρ' 
Θμουβηθα ὈΥ {86 ρίουβ δον; σΏθα (ἀοα Βμου]ά Ὀυ14 ἊΡ ἐμ γ718}}5 
οἵ Ζίομ. δπά τοῖρῃ ἴῃ {π6 ταϊάβὲ οὗ κῖ8 ρθορίθβ. ἊΔοοοσαϊηρ ἴο {818 
νἶθν, 6 τὸ πάρι πὸ πϑοραβιυ οὗ νἹο θα νυ βοραγαίπρ' [π6 νΙβίοι Ἰηΐο 
ὕπνο ρατίβ, πα ἀπἀογβίαπαϊηρ ἰμοπὶ ἀβοροπθῖσ. 441] τϑίθυβ αἰξιπιαίεῖν 
[9 {π8 ρΌΒΡΘΙ ἀἰβραπβαίίοη τι 108 τοι ἀθαπάδποα οἵ Ὀ]ΘΒβι ρ8. 

ΤΠΒοΒα ΠΟ ἀοβιγα ἴο 866 ἃ ΨΘΥῪ πιϊπαΐα ἀηα Ἰοπρίμοποα ὀχροβιίοι οὗ 

186 θη} ]6 ἀπᾶ 15 θυϊ]άϊησβ, ἃ5 ἀθβουιθβᾶ ἴῃ ΕἸΖΘΚΙοΪ (οΠαρίθυβ Χ].--- 1. 
Δα χ]νὶ. 19---24,), Βῃου]α οοπβα]ὺ Βού(οΠ τ Β Ῥτοῦθῃ, Ρρ. 218---ῦθό., 
Τιοἰρ:ῖρ, 1888, 8νο., ἴο τ ΒΙοἢ ἀγο ργθῆχϑα ὕνγο ρ᾽αίββ βμονίηρ {πὸ ουῦ- 
11π65 8Π4 ργορουοῃβ οἵ [86 ργορμοίβ 1464] ἀγοϊιὐθούασθ. ΤῸ {Π18 ὙΘΓῪ 

1 ΤῊ ΤΟΏΡΙ6 οὗ ἘΖοΟΙκΙοΙ, ὅζο. ὅτο., Ῥ. 18. 
2 ΤΠ ΒοΟΚ οὗ [λ Ῥτορμοῦ ἘΖΟΚΙΟΙ, δοο,, Ρ. 188. 
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Ἰρασηθᾶ πουῖς βῃουϊᾷ μ6 δἀαοά ἐμεὺ οὗ Μτ, δοϊοιαοη Βεηπρίί, δε 16 
“ΤῊ Τοιαρ]6 οἵ ἘΖΘΚΙΟΙ ; παιηθ]γ, 8ῃ δ ποιἀδίίοη οἵ {μ6 40, 418ί, 
49πᾶ, ὅζο., ΟΒαρίοτβ οὗ ἘΖΘΚΊ6], οομϑιβύβ μευ ἢ {86 ΗΘ τον οὐἱρῖηδὶ. 
Τιοπᾶομ, 1824. 4ϊο. ἨδΓ6, ἴοο, 816 οσἴνϑῃ ἃ σἹΟΘΠα-Ῥ]8η ἀπαᾶ ΡὈ1ΓἀἘ- 
6γ6 νίϑνγ. ΥΘ ΠΙΔῪ 450 τοίϑε ἰο ΤἬθηϊαβ᾽5 οἰδδογαίθ Αρροπᾶϊχ ἴο 
μῖ8 ΟἸαμλθπίδσυ ου Κίηρβ, “288 ψΟυ  ΠΒ6ῃ6 «Γ΄ γαβαΐθπι ἈΠα ἀθββοῃ 
Τοιαρ61:;" σπβοτο, ἴῃ δααιθίοη ἰο ταϊπαΐο ἀθβουιρύϊομιβ ἀμ οαγϑ Ὁ] 
ὈΙαπβ οὐ βϑοϊοπιοπ᾿Β ἰθιαρῖθ, {πθΓ6 ἃΓΘ 8150 γϑυλαυῖκβ ου πα ἀοβουιοᾶ 
Ὀγ ΕΖοῖιοὶ. Βαὺ μᾶ8 πού {86 ουααιῖθ οοτατηθιίδίου δγγθα ἴῃ ἢ15 14θᾶ5 
Οὗ 186 δοῖπδὶ βἰζε δῃᾷ πιθαβαγοιλθπίβ οὗ {μ6 Ἰαἰίου ἢ ΑΥ̓Θ 81] Πῖ8 64]- 
ΟἸ]αΟΩΒ ἴῃ ὃ 19. οοτγθοῖ, 80 ἃ8 ἴο 751 }7 [86 Θοῃοϊ βῖοη ἀγάγῃ ἴῃ {π6 
Ἰαβὺ Ῥαγαρσυαρῃ οὗ [μαὖ Βοοίϊοῃ ὃ 

ΟἼΑΡ, ΧΧΊ. 

ἪΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΒ ΡΕΟΡΗΒῪ ὈΑΝΙΞΙ, 

ΤῬΑΝΊΕΙ,, {86 ἔουτεμ οὗ ἐπ6 στοαίον ῥῬτορμθίβ, γχαὰ8 ἃ γοῦνα οὗ ΠΟ 6 

Οἰσίῃ, νυῆο νγαβ οαὐνϊθα οαρύϊνο ἰπ (π6 τοῖρῃ οὗ “ 6 οι Κη, δομρ τα 

οἴδϑὺ γοιῃρ' τηθὴ οὗ ἀἰβυϊποοι, ἰο ΒΑΌγΙοα, Ηρ ᾿ἰνοά {μογὸ ἂἃὺ σουτῦ 
ὑπᾶον [86 ὕδπιθ οὗ Μοϊοβ᾽αξξαν, δ νγὰβ ᾿πβίσαοίθα ἴῃ (86 π]βάοτα 

ἀπ Ἰ1τοταίατα οὗ 1π6 Ομαϊάθαπβ. ϑιδβαάίαβὺ ἴῃ δάμϑυῖηρ ἴο [86 ἔϑτα 

οὗ μιῖβ ἔαίμθυβ, μΒ6 νγᾶβ ΤΙ ΟΌ]Υ ομδονοα ὈΥ ἰμ6 Μοβῦ Ηρ πῆ (88 

Κηον βάρ οὗ στομάθγβαϊ νἱβίουβ ἀπ ἀγθδιηβ ; Β0 {μὲ Βανίηρ᾽ Ὁ661) 816 

ἰο ἱπἰογργοὺ ὕνγο γϑιηδυῖτα }]6 ἀγθάταβ οὐ ΝοΟαο ἀπο ΖΖαῦ (ομαρίουβ 11. 

1ν.), ἢ6 νγὰβ δχαϊ θὰ ἰο ἐμ8 ἀϊσηῖν οὗ ΟΥ̓́ΘΥΒΘΘΙ, ΟΥ̓ ὈγΘβ θη, οὗ {86 

τγῖδο τηθη οὗ ΒΑΡΎ οη. (11. 48.) ἴὕπάοτ βυοοοοαϊπρ' Οα]άοαῃ ῬΓΊΠ068 

Ὧ6 οομεϊπιρα ἴῃ Βἰρῃ νουτ, δπα νγὰ8 οοἸογαίθα [Ὁ δ18 ψΊβάοσ. 

(υ.ὄ 11., νἱῖ!. 27.) ὙὍμδ ᾿αϑὺ Βρυ]οπίδη Κίηρ, ΒΒ ΙβμαΖΖαῦ, οἢ {86 

πἰρῃ οὗὨ {μ6 οαρίατο οἵ Βαδγίου Ὁ Ογταβ, ἴὰ τϑνϑ!!ηρ τεῖϊ [18 

οοατέ, αϑο {μ6 βδοτϑᾶ ἐπίπρβ ρἰαπαοτοά ἔγοτα [μ6 ἑθιαρ]8 αὖ «6 υβαῖθμα 

αϑ ἀγταἰκίπρ-  658618 ς Πθη Βα ἀθ}]}Υ ἢ6 ΒΔῪ ἃ ταΥ̓ Βύθ 1018 Βαπά ἰγΓδοῖῃρ 

ἹΠΟΡΊΡ]6 Ιθίοσβ οα ἐμ6 νχα}1. ΤῬδ16] θοΐπρ; ὁ41164 ἴπ, τοϑα [Π6 τιϊπρ, 

δα ΔρΡ 168 10 το {86 οοπαποδβῦ οὔ {π8 Κἰῃρσάοιμ. ΤῈῈΘ ἐ] ]ναθεῦ 1τὰ- 

ταϑ δύο υ ἰοοὶς ρίδοθ, Το ἐο]οπίηρ Εἰπρ, Ἰθαυῖαβ (86 Μϑᾶβ, οὗ 

Ογαχϑῦθβ 11., ταϑᾶθ Ἰ)δηῖοὶ ἤσθιε οὗ .18. μτϑθ οἰἱϑέ τηϊηἸβίθτβ. Η15 

ΘμΘτηῖ68 μανΐηρ; ρΙοὐζαα ἀραϊηϑὶ μὲπι, 6 γγχαβ οαϑῦ ἰπίο ἃ. Ἰ]ομ8᾽ ἄθῃ, δᾶ 

ταὶ ΟΌΪΟΟΒΙΥ τε γεῖτά: ἫΘ οομἐϊπαρα, ὑμογοΐοτθ, ἴθ Πρ [ἈνΟυΓ 

ππάον [86 ρογογπηλθηὺ οὗ Πατῖπβ, ἀπά να {1} [π6 τοῖρῃ οὗἩ ὕγτυβ. (νἱ. 

29., χ. 1.) ἴπι τ μαῦ γϑαγ οὔ ἐπα τοῖσῃ οὔ [Π8 Ἰαλίον μ6 4166, 18 ὉΠΟΘΙΔΗ : 

Ῥβϑοδιυβθ ἐμ ἔπι6 αρρϑαΐβ ἰο μ6 ἀἰδγδηὶ ἴῃ 1. 21. δηῇ χ. 1. Ασοογάϊηρ 

[ο {μ6 [Ὀσταοσ, μ6 ἀξᾷ ἴῃ [86 ἢχβῦ γϑᾶῦ οἵ Ουγὰβ ; [86 ἰαἰίο᾽᾽ ΒΘΘΙῺΒ ἴο 

Ἰηαποαΐα {πα 6 τγγᾶβ αἰϊνϑ {1} {π6 {πιγὰ. 
ΤΒΟυΡ ΠΤ 8πῖ6] ᾿ἰνϑᾶ {πτουρμουῦ [86 οαρνιῦν, 10 ἄο68 ποῦ ἀρ ,ΘΆΣ 

(παῖ Βα τοϊυτηθᾷ ἴο Βῖβ οσσῃ δοσπίγν μοὶ ΟΥγταβ ροσγαι [64 ὑπ0 «6008 
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(0 γονῖβι {ποὶς παίῖνο 1απᾶ, Οἡ {μῖ8 ροϊπί, ᾿Ἰπᾶθϑᾶ, “ υῖβῃ απ 
οὐἱθηΐαὶ ἰτδ!οηβ ἀγῸ σομ ΔαἸοίοσυ ; [Ὁ ὙΠ1186 Βοπθ τα. Ὠΐτα 
Αναν Οἴμ6Ὶ5 ΒΥ {παῦ μ6 αἀϊοά δπᾶὰ νὰβ ρυτθα 1π ΒΑΡΎ ]Οη ΟΥ 

τι58. 
Ηδ νγαβ δοπίθιρουατυ ὙΠῈ ΕἸΖΟΚΙοΙ, ΤῸ ταθη 08 Π18 Θχίγϑοτα!- 

ΠΔΥῪ ΡΙΘΥΥ ἀπά νίβάομ, (χίν. 14. 20., χχν!!, 8.) ἄνθη ἀυσίηρ᾽ ΒΒ 
Ἰιοξπιθ, μ686. ἀυδ 168 βθοὰ ὅο μάνα Ὀθοοιηθ ὈγΌ 181. 4.8. ἈΪ8 
116 τγᾶβ 50 τοι αθ]8, 1Ὁ ΘαΒη]ν 16 (μ6 βαρογβύιμουβ ἰο αὐἰγϊαίθ (ο 
Ηΐτα ἃ παμαθοῖ οὗ ταϊτδουϊουβ ἐπίηρ5, δῃα 80 ἴο ἀγ688 1ὖ οαὐ ΜΙ [80]688. 
ΤΠΟυρἣ Β6 νγαβ οαττϊθα αυγαῦ ΒΘ 511} ἃ γουῃ, 88 πλυβὶ μᾶνο Ὀθθη 
αὖ ἰοαβύ πἰηϑῦυ γθαβ οὗ ἀρδ αὖ [18 ἀθαΐίᾷ. 

ΤῊΘ βίἰαίϊοιηθηῦ ἴῃ {πμ6 ἤτβί νϑῦβθ οὗ ὑπ ἔσβί ομαρίοι, νἱΖ', “' ἴῃ {116 
ἐγ γοαν οὗ {π6 τοῖρῃ οἱ “6 μοϊακίπι Ἰάπρ οἵ πάδῃ οαπμθ Νερυ- 
ομδάποζζαν Κίπρ οὐ Βαθυΐοπ ἀπίο «οτιβαίθηι, πα βοβιθροα 10,7 ΠΒ 
σἴνθῃ σἶβα ἴο τησοῖ ἀἰϊδουββίομ οη18, 88. [)6 Ὑγ εὐίε, ΗἰὐΖῖρ', ὅο., 

αἰῆσπι ἐπα [μ6 βία οιηθηῦ 18 ἱποογγϑοί, Ὀθοδιβθ, ΘΟΘΟΙ Πρ [0 «1 61. ΧΧΥ. 
1., χὶνῖ. 2., [86 ἰουσ ἢ γραῦν οὗ ΦοΒοϊακῖτα 1 {πὸ βτβὺ γϑὰν οἵ Νϑρα- 
Ομδάμοζζαυ ; ἀπ, δοοοσάϊηρ' ἰο χχυ. 9.. {πΠ6 ΟΠ ἄθαηβ μδὰ ποὺ γού 

Θοπι6 ϑραϊηϑύ «6. βοτὰ 1π {π6 ἔοαγί γᾶ; ΠΟΙ γϑύ, δοοογ!ηρ᾽ ἴο 
χχχνυΐ. 9., ἴῃ {86 ΑΗΒ ψγϑὰν οὗ “6 βοϊαϊκίιω. Ἡϊβίουυ Κῆονγβ οἵ ΠΟ 
οἴμοι ἀθρογίαϊίοη οὔ {π6 «[8ν78, Ὀ6β81465 παὖ απᾶθν Ζβα θεῖαι, ἐμᾶπ {86 

ὁπ6 ὙΈΙΘΙ ἰοοῖὶκ ρΪαοα ἀπᾶον “6 μοϊακίπι ἴῃ {π6 οἰριμ γοὰνῦ οἵ Νϑρυ- 
ομαάποζζαυ, (2 Κίηρβ χχῖν. 12, ὅζ0.)ὺ ΤῊ ΟΠ τομΙοοβ αἴομο (2 Οἤτοη. 
Χχχυῖϊ. 6. ὅτ6,) τηρπίϊοη ἃ ἀδρογίαιίοη οὗ «Γ6μοϊακία. ποθ 10 18 
οομ]οοίατοα {παὖ {16 Δαΐμου ταὰν μῶν 564 [ῃ18 Ἰαδῦ ραββᾶσθ, δηα ρυΐ 
{86 ἄπηθ, {π6 ἐλίγα γοαγ, οαἱ οἵ 2 ἸΚτηρβ χχῖν. 1.} , 

Ἡονονοῖ ἐουτηϊ δ 016 {μ18 ἀΙΒΠΟα ΠΥ ἸλαῪ ἈΡΡΘαΙ, 1Ὁ 15 ποῦ ῬΘΥΒΔΡ8 
ἸπθΌροιαθ] 6. Ηδηρβίθηθοῦρ' 5, οπὶ [611 ἔο]]οντβ, {πη Κ8. ἐπαῦ {86 
{ἰγὰ γον οὐὁἨ Φομοιακίτη τὺ ΡῈ τραβᾷ 85. {π6 ἐδγηιπηι8 ἃ φμο οὗ 
ΝΕΡΌ ΟΒαἀηοΖΖαυ 5 οομαῖπρ. ΤῊΪΒ Κἰηρ' 866 ομέ, ΟΥ̓ ριέ ᾿ΐδ᾽ ΑΥ̓ΤῚ ἴΉ 
γιοίίοη, ἴῃ ἰμαῦ γα. [π {86 ΤὈυτ γϑαγ οὗ « ΘμοἸαἰκίτη, μ8 ον θυ ΠΟῪ 
ῬΒΑΥΔΟΙ ΝΘΟΒΟ αὖ (ὐδυοποιβῃ (60, χ]νὶ. 2.), τὶ ἢ ὑγὰβ Ἰτητηθαταίο 

[Ο]]ονσβα Ὀγ {π6 γτϑδαοίίΐοη οὗ 9 6γαβαίθυα. Ἂοοογαϊησ ἴο {18 ἸῃίοτΡυθ- 
ἰαϊϊοι,, ἐδ 7ομγέϊ, γοῦν οὗ 6 μοϊαἰκίτα ταῖρι θ6 {Ππ6͵}ὲγϑέ οἵ Νϑρῃομαά- 
ὨΘΖΖΆΓ Κίηρ οὗ ΒΌν]οΙ, βίποθ {π6 θυθηίβ 80 τηρουίδηῦ ἴο «πάλῃ ἴῃ 

{μ6 ιβϑὺ γϑαῦ οἵ {6 ρυῦ]ο δρρθαγᾶποθ οἵ Νερυοῃδαάπθζζαν {μη 

μαρρϑηθά, ὙΠῸ [αϑῦ 1π 1π6 ΗΠ γοᾶν οὐ “6 μοίακίτα τοὺ μᾶνα Ὀ66ῃ 

Ἰηβυτυϊοα 485 ἃ τηθ οὗ τηουχπΐησ 707 ἐἰιο ἑαλίηφ 0 “εγιδαΐοθηι ἔπι {16 
»γοοραϊηφ γόατ; ποὺ ἰο ἀναγῦ {μ8 Ἰηνββίοῃ οἵ 8 ΟΠμδίάθαπβ, 10 18 
ὉΠΟΥΪΟΑ] ἴο Βα 0 {παΐ, θοοαυβα 2 Κίηρβ χχὶν. 12, ὅζο. 185. {88 ΟΠΙΥ͂ 

Ρᾶββᾶσθ ἴῃ {πμ6 Η ΘΌΓΘΥ βου ρίΌγ68 τ ΒἱΟἢ. Βρθακβ οὗ ἃ ἀθρουίαϊοι πάθον 

᾽ 6Βοιαἰκῖτα ἴῃ {86 οἰρμῃ γον οὗ ΝΘ ΒΔ π ΖΖαγ, [μ6 ΓΘ νγα8 ΓΒ ΓΘ ΟσΘ 

ΠΟΠ8 ΟἾΒΟΥ ; [Ὁ {πΠ6 αγφμηιοπίμηι 6 βἰἰθηΐο 18 την], 
ΤῊ6 ἐπθαίγ- ἢ οπαρίου οὗ Φοτγοιαίαι ἄοθβϑ ποὺ ἄρτθθ τὶ {818 

νου. ΤῈ γεορμοὺ {μ6γ8 βᾶγβ ἐπαῦ μ6 με ἀθοϊατβα [16 ψοτγὰ οὗ 

Οοά ἰο {πὸ 96 νι ῬΘΟθΪ6 ἔτοσι ὑπὸ {πἸτίθθη ἢ γϑαῦ οἵ «᾽ οϑίδῇῃ ἐσέ 

μπίο ἰμῖς ἄαν; Ὀαὺ ΤΠ6Υ παᾶ ποὺ μοαγκϑηβᾷ. (νον. 8.) [πὶ 16 τηϑπηθυ, 

(88 Τιοτὰ δᾶ βϑῃὺ απο ἐμθιι 811 μἷ8 βουυδηΐβ, [μ8 ὑσορμοίβ : ὑαΐ {Π6 

1 ὅ66 Ὧς ΥΥ οὐο᾽ 5 Ἐϊη]οἰ απ. Ῥ. 579. 2 Τῖ6 Αὐἰμοηδο ἅ65 ΤΠ) η1Ε], Ρ. 55. 
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ῬΘΟρΙβ Βαᾶ ποὺ μοαικοποᾶ [οὸ ἐπα. (νοῦ. 4.) ΤῊ Ῥαγάθη οὗ ὑποβθ 
ῬΥΟΡ ἴδ᾽ γη 6588 ρὉ νγ88,“" ΤΌΤ γ6 851) ΠΟῪ ΘΥΘΤῪ ΟΠ6 ἔΤΌΓῚ Ὠ15 6Υ]1] γγὙΑΥ; 
δια ἔγοτα {π6 6υ]] οἵ γοῦν ἀοϊηρδ, πα ανγ6]] ἴῃ {86 Ἰαπα ὑπαὺ {μ6 Τιοτὰ 
ΒΘ ρίγθηῃ ἀπίο γοι 8πᾶ ἰο γοῦν ἔμ 8 ΕῸΓ ΘΥΘΓ πα δυϑῦ. ἀπά ρὸ 
πού δἴξοσν οἴμοὺ σοᾶβ, [0 Βοῦυϑ [ῃθ1λ, ἀπά ἴο ὙΓΟΓΒὮΙΡ {Ποτὰ, ἃπα ῥτόνοϊτθ 

1τη6 ποῦ ἰο δηροῦ 1 {16 Ὑγου 8 οὗ γοῦν μ8ηα5, πα 7 τοί ἀο ψοῖι πὸ 

λεγί," (νοῦ. ὅ, 6.) ὙΠ6 Ῥγορμοὺ ἰπαβθὶ ὶ οομθπιι68 : “6 ΤΠΘΤΘΙΌΓΘ 
[π8 αι τ ἐμ Τμοτὰ οὗ Ηοβίβ ; Βϑοᾶιιβα γϑ βανθ ποὺ μραγὰ ΠΥ σγορα8, 

ῬΘΒοΙΪᾶ, 1 πὑ|1}1 βομπᾶ ἂμ ἰακθ 411 {μ6 Ἀγ 1]165. οὐ {μΠ8 πουίῃ, βαῖ ῃ [86 

Τιοτά, δαπᾶ Νϑοπομδάμπδζζαῃ (ῃ6 Κὶπρ οὗ ΒαΌΎ]ομ, των βογναηί, δηᾶ 
ν01}} Ὀτίησ ἴἤθτα ἀραϊπβὺ {Π18 ἰα πα, δηα ἀρδιηβῦ {μ6 τὴ δαθιίαμίβ μογοοῦ," 
ὅχο. ὅτο. (γοιβ68 8, 9. ὅ0.) Ἰθόοτπ (0 {π6 ἔπὴθ ἤθη {818 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
νγ88 ἀοΙἸνοτοϑᾶ, Ἡ ΠΟ. τγ͵1ἃ5 ἴῃ 186 ϑοιγέβ γὙθᾶΥ οἵἨ «ΓΘ οϊακίτη (χχν. 1.) 
(οἄ μεᾷ ἄοπο [88 Ῥθορὶβ πο μυσί. Ηθῃοθ, γγχ86 ᾿ηἴον ἰμαὖ 1 1.6 ἐλίγά 
γΘᾺ οὗ «“εμοϊακίαι (Π 4816] 1. 1.) νι μαῦ 18. γϑὶαῖθα δὖ {πΠ6. ὀοπησλθποο- 
τηθηὺ ΟΕ 1) 4161 8 θοΟΙΚ μαᾷ ποῦ μΒαρροηϑᾶ. 18 1Ὁ Ὀ6 βαϊα {ῃδὖῦ [88 ἐοέαϊ 
ἀοείγμοΐξζοπ οὗ ἰ86 Φ ον 5} σἰαίθ 185 ἐπγοαίθηθα 1 61. Χχν. 9---11., 
αὐοᾶ τιαὺ ἰδ6 οοσουστθμοοβ οὗ Πδηῖοὶ 1. 1---4. 4ο ποὺ διβοαηῦ ο {{18, 
Ὑ76 ΤΟΡΙΥ ὑμαῦ {86 Ἰαὐίου τσοτα αἱ 1ϑαβί ἃ ἔβαν α] ρα μβῃταθηῦ: Ὁ ΒΘ ΓΘ 
186 Ἰαπσαασα οὗ χχν. 1---ἴ. ᾿πηρ1168 πὸ Βα 0}} σα σαίίοι, Ὀπῦ ΔαΤΩΟΠΙΒ 165 
10 τορϑῃΐδποο, Αὐὖ {μαῦ ἐϊπι6, νἱζ. {86 ἔουτίῃ γϑαῦ οἵ «Γ6}οϊα κίτη, 
Οοα λαά ἄρηθ ἐΐόπι πὸ ἤπτέ. (γογβα 6.)ὺ ὙΒὰΒ {μ6 βοϊαθοη οἴεγοά 
τητιϑῦ Ὀ6 το͵ϑοίαα. 

Ἡοΐαδημ 3, Η δ νουπίοκδ, Οδῃ]οῦά, δηα δύαανγιδ, ΒαρΡοβο ὑπαὺ {π6 
ἰακίηρ᾽ οὗὨ Φοτγάβαθια ὈΥ ΝΟ Ομ άποζζαγ οσουτντϑα {Π6 γὙ θὰ Ὀθίοτθ [Π6 
βαϊ]6 αὐ (ἰδυοβϑιαῖθῆ, [|πὸ {πα ομ86, “ογαβαίθπι γγαὰ8 ἰακοῖ 1η {Π6 
ἐπίγα γοὺν οἵ Φομοϊακῖη. ΤᾺ6 ἐπνοηίγ- ἴηι ομαρίοσ οὗἨἁ ὠ«΄Θγθιριδῃ 
οδηποῦ θ6 τϑοοπο θα πὴ 815 ορίπῖοθ. ΤΉΘγθ, 1πη6 ΤΟυστῃ γαδι οἵ 
Το ΒοϊαΚίτη 15 τα οπρα 80 85 10 ρυθοϊααθ ἃ ῥυῖου ἰηναβῖοι οἵ ὁ πάθα 
ὈΥ {π6 ΟΠμαϊάθαπβ ἴπ {μ6 ργθοβαϊπρ' γϑαι. [1 15 {Π6 δοπηπιθποθπιοπῦ οὗ 
[π6 ἡπἀρτηθηίβ ᾿πβιοίθα οα {π6 αἀἰβορθάϊθηῦ Ῥθορ 8 ὈΥ ὕπ6 Ἰπβύγαμηθῃ- 
αἸῦγ οὗ ἐπ6 Ομαίάθαπβϑ. Ηδα {{|6 τηϑίσγορο β Ῥθθῃ σοπαπογθα ἃ γ6Ὰ 
Ὀοΐοτα ὃν {86 Κίπρ' οὗ ΒΑΡΎ ]οπ, δπαᾶ ὁ Θμοιαἰκίπη θθθη τπϑᾶθ τ] αΐαΥΥ, 
ΔῈ ΘΙΆΡμδῦΐο ρΥΟΡΘοΥ οὗ (18 Κπά ἔγτοτγα {π8 τοῦτα οὗὨ «΄ ἀγθυλίδῃ, βρ6- 
οἰγίηρ' {μ6 ἔουτ ει γϑὰν οὗ « 6 βοιδικῖτα, 18 ἸΠΘ ΧΡ 8 016. Τύ τοῖρηῦ 8180 
ΡῈ βῆονῃ ἰμαῦ {Π18 ὙἹΘῪ 15 ΘΟΠΊΓΔΙΎ 0 {86 οχίχϑοίβ ἔσο θυοδὰβ 
σίνϑη Ὀγ «οβορί8.ὅ 

Νο δχρίδῃδίίϊοη τ Βῖοι μᾶ8 γοὺ Ὀθθῃ ῬΓΟροΟΒββά, βἼ065 [0 Του Θ 
{πὸ ΠΟΥ Ὀοέοτα 8. ὙΤΏΠΘΙΘ 8668 [0 6 ἃ ΘὨΧΌΠΟΙΟρΊΟΣΙ τη] ϑίβκ. 
Βαΐ ἴὉ πορᾶ ποῦ θ6 αββαπιβά {παῦ 10 νγᾶβ τηδᾶβ ὈγῪῚ ᾿ϑηῖοὶ Εἰταβο 1 
15. (86 ποτῖς οὗ ἃ ἰαΐοσ βαπά, 88. ψὸ 51.4}] β66 μουοαξίου. 

Οἱ {86. στουπᾷ οὗἉ {8 Δ]]Π6ρ θα ταϊβίακβ, 88. αἰβο οἵ ἘΕἸΖῈ 16} 5 τηθῃ- 
ἰοπΐηρ ΤΠ δηΐ8] 88 ἃ ραύζογῃ οὐ τὶρμίθουβπθθθ δπα τιβάοτα μη ΠΘ 
γγὰ5 811] γουπρ, 186 ιἰδύουϊοαὶ οχίβίθποα οὔ {π6 ργορμθὺ ᾿88. Ὀθθῃ 

1 66 Ηογθευ 5 ΕΠΠ]οΙΓαηρ;, 11, 2. Ρ. 106. 6ἐ δ6ηφ. 
2 ὍὭϊ6 5ιορχὶρ ὅδῆγο ἄθ5 ϑ ογοιαΐδ, τι. 8. νν. Ὁ. 9. 6έ 860. 
8 Νρῦο Κι βομο ἘΠ ουβα απ ρθη πΘΌΟΥ ἀδ5 Βασἢ 1) 816], Ρ. 62. θὲ 866. 
4 Τῇ ΤΠΟΪΟΚ᾿Β ΓΔ οΥδυ βοθ ον Απζοῖσου ἴον 1842, Ρ. 895. 6ὅ 5666. 
δ ΟὐΟΙΩΤΩΘΗΓΑΙΎ Οἡ [86 ὈΟΟΚ οὗ ΤΔη16], ΟΧΟυΥΒαΒ 1. Ὁ. 19, 6 8646. 
6. Απέϊαᾳ. ΣΧ. 11. 1. ἃπᾷ οσοπίτα ΑΡίοη, 1, 19.᾿ 



908 ᾿ Τηϊροσκμοξίοῃ ἴο ἐδε Οἰά Τορίαηιοηξ. 

ἀουδίεᾷ. ΤΠδ πεῖζοσ οὗ ἐμ ῬΟΟΚ 18 ἐμουρδύὺ ἰο παν Ἀ]56]Υ ραΐ 
δὰ ΟΙΪᾷ τωγίμῖς οὐ ροθίϊοαὶ ρεύβομδρθ ἱπίο ἴπ οἰτουτηβίϑηοθβ ἡ Ὠ1Ο ἢ 
816 Τοοογάθα, ψοπ [μρηροηῖτο δηᾷ Ηρ ὑπῖπκ {πᾶῦ ᾿6 γγᾶ8 ἃ 6616- 
Ὀταϊοα μοσὸ ψὸ 1ϊνϑα ἴῃ ἃ τωγίμὶς ἀρθ: Ὑ0}116 Ἐπα]α ρυΐβ Βἴμη ἴῃ 
(π6 Αβδγγίδῃ οαρ ιν τ, αὖ {π6 οουτύ οἵ Νίπονθι. Βαὺ [Π6 Ῥϑββαρθβ 
ἴῃ ΕΖ ΚΙο] (μαῦ βρϑὰκ οἵ Τδηϊοὶ ρῖνθ πὸ οουπίθμδποθ [0 βοίίομβ οἵ 
(μ18 παΐαγθ. ὙΠΟΥδ 18 ΠΟ Ἰταργ Δ ὈΠΠΥ πὰ Βαρροδβίπρ ἰῃαύ, ΤΒουρἢ ἃ 

γουΐῃ ᾿μθη οαγτϊοα ἰο ΒΑΌΥ]ΟΙ, Τ4Π16] τηδ πᾶν δίίαϊμθα ἴο {Π|6 

ἕδτηθ ἔου σϊβάοτω δπᾶ τἱσ μι θουιβηθββ τοι ΕὐΖΟΙΚ161᾽8]αηρθαρα 1ΠΔΡ0]168, 

ΔΡΟΥ Πα μαα Βϑθη Δρροϊπίεα ομϊοῖ οὗ {π6 τηδρὴ, ἔ. 6. {π]τύθθῃ Οὐ ἴΌγ- 
ἴθβθῃ γϑατβ βίποα 86 δᾶ Ἰϑὴν [η]8 παν ἰαθπά. 188 ρίδοθ {86 πᾶπὶθ 
ΟΟΟΌΡΙ65, μούνη ΝΌΘΑ πᾶ “700, νγχαβ ποῦ τερυ]αίθα ΟΥ̓ ΘὨΤΟΠΟΪΟΡΎ. 
ΤῊ οἰΐτηαχ 16 (ο {π6 ἀτταηρϑτμθηὺ ἴῃ αὐθϑίϊοι, 

ΤῊΘ ὈοΟΚ οὗ Πδμῖ8] 18 ἀἰϊνι θα ᾿ῃΐο ὑνγο ραγίβ : {π86 οπθ δἰβίοτϊοαὶ, 
ἐμ6 οὔποι ρυορμοῖίο, οοπβίβίϊηρ' οὗ ομαρίθυβ 1.----νί, δα υἹ].---- στ, το- 
βρθοϊνοϊγ. Τῆδ ρεϊποῖρ!β οὗ διταπροπιθηῦ 15 ποῖ 6. {π0 οἠγοποίορίοαϊ 
ποῦ [88 γπαέογίαῖ, Θχο] αδίγοϊγ. Βοίᾳι Ββᾶνϑ θβθῃ ἰαίκοι ᾿πίο δοοουῃύ, ἃπα 
ΟΟΔΙθΒ66,. 

1. Τῃ π6 ἢτδὺ ομαρίοσ ἐμοῦθ 18. ἃ δυο παγγδίδνα οὐ ἐπ οἰχοῦτη- 

δίδῃμοοβ οὐ Πθδη 16} 8 1|8, σμθὴ 6 τγὰβ οαγυϊθα οαρθνα ἴο ΒΑΡΎ ]ΟΝ ἴῃ 

[886 συγ γϑὰῦ οὗἩἨ Φοβοϊακίτα ; μον μ6 μα [18 {θγτθθ ΕἼΘ 8 νγ6 ΓΘ 
οἀποαίοα ἀπά ομρ]ογοα δὐ οουχίύ. (1) 
ΤΟ βοοομᾶ ομαρίεσ. οοπίαϊπβ 8δῃ δοοουπὺ οἵ Νουυομδάηθζζαι 

ἄτϑαμι σοποθγηϊηρ' ἃ. ΘΟ] ΟΒβαὶ ἰτηαρα Θδοιηροβοά οὗὨ ἀιβογθηῦ πλϑία]β, ἀπὰ 

ἃ βίομθ {μπᾶῦ Ὀγοῖκο ἰῦ ἴῃ ρίθοθβ, πινα (86 Ἰπίουργοίαθίομ. σίνθῃ ὈΥ 

Δ η16], ---- ΟΧρ᾽αἰπίηρ: 1 οὗἩ ἔσαν στοαὺῦ τιοπδτΌο 168, δηα {ποῖν ἀοβίταος- 

τοι ὈῪ {πὸ Μοββίδῃ δ Κίηράοη, ΤᾺ Προ οὗ ρο]ὰ γϑργθβθηΐθα {Π6 
Βαρυ]οπίαῃ θιαρῖγα ; {86 Βῖ γον Ὀγβαβὺ, τῖῦ ΒΙΠ ΘΙ ἈΓΠΊΒ, {6 Μράϊδῃ 

ΘΙΏΡΙΤΟ; [88 Ὀγάζθη θ6}}1Υ δηᾶ {μίρηβ τοργθβοηίθα {μ6 Ῥαγβίαπ θπ- 
οἶτο; [88 16ρ8 πᾷ ἔδϑί, μον Ὑγ6 ΓΘ ραΓΌΥ οἵ ἰγοη πα ῥαγ νυ οὗ οἶαγ, 
τοργοβοηίθα ἐπ ατθοΐδῃ θυρῖτθ, ὙΒΊΟΙ τγὰβ αἰνιἀοα δον Ὁ86 ἀθϑίῃ 
οὗ ΑἸοχαπᾶονυ {μ6 ατθαῦ. “ὙΠῸ βίομπα οαὐ οαὖ οὗἩ [πΠ6 τηοππίαίη σι 1Π- 
οαὐ Βαπᾶ5, πιο Ὀγακα ἴῃ ρῥίθοθβ {π6 ἴτομ, [6 Ὀγάβ8, {μ6. οἷἶαν, [ῃ6 

ΒΙΪ νοῦ, δπᾷ {86 ρο]," τϑργϑβοπίθα [86 Κίηράοια οὗ {86 οββιαῃ, τυ Ὠιοἢ 

ψγ͵88 ἰο Ὀθοοιὴθ απίνοιβαὶ. ΤῊΘ βθοίϊοπ οὐ οπδρύθυ οομ 68. τα 
ἀπ δοοοαπὺ οὗ [86 ρΡτοιηοίίοπ οὐ Πδηῖθ] δμᾶ ἰβ ἐγ ο Βῖρα 

Βοπουῦχϑ. (}}.) 
ΤΊο {πϊγᾶ ομαρίου οὐ βϑοίΐοη ρῖνϑϑ 8ὴ δοοουῃύ οἵ {π6 ταὶγδοΌ]ου 5 

ῬΓοβοσναίΐοι οὗ δμδάγαδοι, Μοββθοι, δηὰ Αρθάπθρο, γι ὑγοῦθ οδϑί 
Ἰηΐο ἃ ΗΘ βισπδοα ον τοβαβίηρ' ἰο υγουβαῖρ ἃ σοϊάθῃ ἱτηαρο {μαῦ Βεά 
Ὀδθῃ βού ἂρ ὉῪ Νορυομδάμοζζα. (111. 1---80.) 

Τῃ {(π6 ἔουτἢ βεοίομι, Νορυομβαάποζζαν γοαΐθβ, θὰ ἔπο ἔοστῃ οὗ ἃ 

ῬΆΡΙ1Ο οοπίδββίοῃ δἀάγοββθά ἰο 188 ρθορὶθ το ὑγ6 16 Βα Ἴθοῦ (ο Ηΐτὰ, 

μον Πδηῖοῖ, ὈΥ ἱπίουργθίηρ ἃ ἄτθαμα, μα ρῥγϑβιοίθα ἴο ᾿ἰπὶ [Π6 

Ῥυπὶϑῃτηθπῦ οὗ ἢἰ5 ρυῖάθ ; δῃᾷ μον 1 δᾶ οοτηθ [0 Ῥᾳ88. ΤῊΘ τλοπαγ ἢ 

Ἰοϑί Ηἷβ σθᾶβοῃ, ἃπα νγαὰβ ἀγίνθῃ ᾿πτοσὰ (86 οομνογυβαϊοη ΟὗἨ τηθὴ [ὉΓ 

ΒΟΥΘΠ ὙΘΑΙΒ:; δήμου ψΒΙΟΝ 6 ψγὰ8 τϑδίογθα ἴο τϑᾶβοπ 8πα Ἀ15 ῃΓΌΠΘ. 
Νον, ἐμογϑέογθ, μα οχίοὶβ {π6 (ἀὐοᾶ οὗ μϑᾶνϑῃ. (111. 8] ----ἰν. 84.) 

ΤῊΝ ΒΓ βοοίΐοη τοϊαΐθβ ἰο [86 Εἰβίουυ οἵ Πδηῖθ] πᾶν Β 6 βθδζΖαγ, 

0, ΜὮ116 τνϑ!]πρ' ἴῃ Β185. ραδο6, πᾶ ῥγοίαπίηρ {86 Βδογθα γ6858]5 



. 
- Οἡ ἐδ Βοοῖ 9} ἐδ Τγορλεὲ Ζ)αηϊοῖ, 909 

ὙὍ1Ο ΝΟΡυΘΒδαποζΖαῦ μα οΔΓΥΘα ἀυσῶν ἔγοτῃ «}ΘΥ βαθυὰ, 15 Δ]αστηϑαᾶ 
σι ἢ (86 ἤρατε οὗ ἃ Βαηᾷ υυιθηρ' τηγβίθσιοιιβ σμασϑοίθυβ οἢ {86 γ78]], 
ὙΒΊΟΒ ΠΔΏ16] ᾿αἰοσργοίβ οὗ {π6 ονουίθτον οὔ {86 Κίπο' δα 15 Κίηρ.- 
ἄοτῃ. Τὴ {86 βῆ πῖρῦ {86 ΠηομδΓΟἢ 18 8]αῖπ, δπα ὑμ6 Βαρυ]οπίδπη. 
δ ρῖτο ἰταπβίοττοα ἰο (86 Μϑάρθβ δῃᾶ Ῥϑχβῖδηβ. (ν.) 

ἼΤῈ6 εἰσίῃ ομαρίου τϑίαθθθ ΠΟῪ ἃ ΘΟΠΒΡΙΓΔΟΥ νγὰ8 ἔουτηθα ἀρδϊηϑὲ 
Τδπΐθὶ ὑπᾶον Πατιῖαβ {πΠ6 Μαάσ, ἴθ ὁοηβοάάαθποα οἵ ἡ ΒΙΟἢ μ6 νγ͵χὰ8 οὐδὲ 
ἱπίο 4 ἄθῃ οὗ Ἰοπβ ; θαΐ ὑμαῦ Ὀθίηρ ΤΑΪΤΔΟΙΪΟΌΒΙΥ ρυθβοσνϑα, ΠΑ 8 
Ρυ]ΠΒΠῃ6ἃ ἃ ἄδογϑθ {μαῦὺ 811 ταϑῃ βῃου!ᾷ οἹουιν [86 Οοα οὗἉ 1284η16]. (ν1.) 

11. ὙΠ} 186 βοοοπα ραγὺ 6 ΟῚ ΠΒ ἃ ΒΘΥ16Β οὗ γἹΒΊΟΉΒ, 
ΤῊ νἱβίοη οὐ {86 ἔουγ ᾿οαβίβ, τοϊαῦννα ἰο ἐῃ8 ἔουῦ τποηδγο 168 οὗ [Π68 

σου, Ορθηβ {86 Βουῖ658. ὙΠ6 ἢχβὺ βϑαβί, ἃ ο 1 Ὑ]ΏΡΒ, ΤΟρΡΙΘ- 
βοηίθᾷ Νεϑυσβδάμοθζζαν, {06 Ὠοδά οὗ {16 Ῥδρυ]ομῖδηῃ θιαρισο: {ῃ6 
Βοοομα Ὀοαϑύ, ἃ ὕθαν ψῖτ ἴπτθα συἱδ8 1 {86 τους, Πάτα (ῃ6 Μϑ6άρδ, 
ὙΠ086 δι ρῖτθ, ἐμ Μραΐϊδῃ, νγὰβ αἰνι θα ἰηΐο [Ὦγθ6 βδύγαριθβ. [ὑ Παᾶ 
ὯΟ Θοιηρ οί ἱπθοροπάρηὐ οχἰβίθμοθ οὗ τίβο!. ΑΙ 115 Ἱπιρογίδποβ ἰὰν 
ἴῃ 15 αίατο. ΤΒα {δ1τὰ, ἃ Ἰοορατα ψ10} ἔΌῸΥ πἱπρδ οἡ {πὸ ὈΔΟΙΚ, δᾶ 
ἔουσ μοδᾶβ, γοργθϑοηίθα γσυαβ, {πΠ6 μοδα οὗ {πΠ6 Ῥουβίδη ϑιυρῖσθ ΤῊΘ 
ἴουΥ πῖηρδ ἃγὸ Ῥοσβὶα, Μ6άϊα, Βαθυ]οπῖδ, πα Εσγρῦ; δπα {μ6 ἴΌῸΣ 
μοδᾶβ δῖ ΟΥὐγαββ [ΟἿΤ ΒιχΘΟΘΈΒΟΙΒ --- (ὑδιλθυβοθ, ΘΠΊΘΤΙ]8, 1 ΑΥ1|085 
Ἡνβίαβροβ : ψὯΠῸ6 ΧΟΥΧΟΒ ἀπα Πατῖθβ ΟΟἀογηδηηΒ ἃγ6 τηορρϑά Ἰηΐο 
016 ἴῃ {86 ᾿Ἰησ!δήποῦ νοῦν οὗἩ ὑπὸ ρχορῃοί. Τμδ Τουστ Ὀοαβύ, πιοβύ 
τουτ1 016 πα βίγοηρ,, ψιτἢ ἴσοι ἰθοίῃ ἀπα ἔθη ΠουμΒ, διλοηρ ψ ΒΙΟἢ. ΔῈ 
οἰθυθαίῃ μοῦτ ὀᾶπηθ πιρ, 8πα γοοίβα οαὐ (γοα οὗ (16 ἔθη, βυμιθο 1868 
ΑἸοχδπᾶον δηα ἢ15 Κρ άομα. 
ΤΏ θη Κίηρβ βυιωθο βοα Ὀγ {π6 θη ΒΟΙΏΒ ἃγ6 : 1. δαίθαουβ Νι- 

οεἴον (812---280 8. 6.); 2. Απἰοοῆυβ βοίου (279---261) ; 8. ΑἸΠΟΟ 5 
ΤΆδυΒ (260---246); 4. δαοαουβ ( Δ] πϊουβ (248----226); ὅ. ΘοΙ θα α5 
Οογαῦπυβ (92ὅ---228); 6. Απποσομυβ {86 ατραῦ (222---187); 7. 86- 
Ιουουβ ῬμΙοραίον (186---176); 8. Ἡ οτοάογαβ, στο Πα νἱγίσα! γ ρο5- 
βαββίοη οὗ [16 {ῃγΌΠ6, αἰτου δδίθαοαβ ΡΒ] οραίοῦ νγᾶ8 ροϊβοποϑα (Χὶ. 20.}): 
9. ᾿θομηθίσιαβ, [86 τ]ρὮ Ὰ] οὶ ὑο [86 {Ὡγοπθ δον [86 ἀθαίῃ οὗὁἨ 818 
[αἴμοῦ ῬΒΠ]οραΐου, πο 88 βαπ (ο ῬοταΘ ἃ8 ἃ μοβίαρϑ ᾿πβίθα οὗ Δπ- 
ἀοοδαβ ΕἸρίρμδμθβ; 10. Ῥίοϊθου ΓΥ. ῬΒΙΠ]οηγοίου, ἔρον τ Βοτὰ Ἠ15 τοῦθ ου 
ΟἸδοραίτα, {μ6 5ἰβίοσ οὔ Απδοομυβ ΕἸΡΙΡἤδπθθ, θθβροκθ [Π6 υΥδη 
ἴἤσοπθ. ΤΠ Ἰαϑῦ ἴὮσθθ σσοῦα ἀϊβροββθββοα οἵ {πὸ [Ὡτοὸπθ ὉῪ Απποονυϑ 
Ἐρίρμαμθϑ. (υἱ1. 24.) δ] οἄοτιβ νγὰ8 θχρβὶ]ϑα ΟΥ̓ Εϊαπχθηθθ δπὰ Αὐ- 
ἐα]ὰ5 ἴῃ ἔανουῦ οὗ Απίοομαβ. οιιθίσιαβ, γοίθεσθα ἴοὸ τη χὶ. 20., νγ88 
δοὺ δϑῖ4θ, δῃᾷ ποὺ 8] ον θᾶ ἰο ἰακα ροββθββῖοι οἵ {μ6 ἴβγοπθ ἴο ἡ] ἢ 
8 γγχὰβ [86 τἱρα αι] Πεῖσ, Ρίοίθιαν Ῥ]ογηθίου γα ργθνθηίθα ἔτοπι 
ΟΟΟΌΡγιηρ' ὑμ6 Ττόηθ ὉΥῪ Απέοομαβ. (Χὶ. 22---28,) 
ΤῊ 1116 Βοσῃ ταθαπβ Απίϊοομυβ ΕἸρΙ ρθη θβ, 0 18 βαϊα ἴο μᾶνθ 

τηϑ4θ γγ8 7 ΤΙ {Π6 βαϊπίβ απ ργονα θα ἀραϊηβὺ ποτα; θα {π6 Μοβύ 
ΗΙΡΉ ἴοοῖκ αὐ [86 ἀοταϊπίοῃ, δπᾶ ραὺ 8ῃ δῃᾶ ἴο {π6 ομαγο ΒΒ ορ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΏ, ὈΥ͂ ρ' νηρ' 41} ρόνοῦ ἰο (86 ϑὅοπ οἵ Μδῃη, 70 ΘΟΙΊΘΒ 1ῃ [868 
ὉΪοπαβ οὗ Βϑαγθη. (ν}}.) 

ΤῊΘ οἰ ομαρίου οομπίαϊηβ ἃ νἱβίοη οὐ ἃ τόσα ὙΠἔΕ ὑῦ ΒΟΙΉΒ, 
ἀραϊηδὺ ὙΒΙΟΒ ΘΟΠ.65 8 μα-ροαῦ τι ἃ ποία ]6 πόση θδίνγθθῃ Ὦ18 ΘΥ̓Θ68, 
δηᾶ ἀαβίγουβ ἢ. ΤῊ6 γϑι σργθϑθηΐβ μ6 Μ64ο- Θυβίδῃ ΘΙΏΡΙΓΘ, [Π6 
0 ΒοΙπΒ Ὀοΐηρ (π6 Μ6ά68 δπᾶ {μ6 Ῥογβίδῃβ, οὐ Πθᾶσῖιβ πὰ υτυβ: 
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δᾶ {π6 Βο-ροαί, [86 ατθοῖδῃ. ΤῈΒ6 ποίβθ]6 Ββοτῃ Ὀούνγθθῃ [ἢ 6 οΥ68 ὁ 
{86 μο-ροδὺ 15 ΑἸοχδηᾶσδυ {μ6 ατθαῦ ; δηᾶ {86 ἔθῸ ΠΟΥμΒ. ὑπαῦ Βρυϊηρ' 
ὮΡ ὁπ {π86 ᾿πδούατο οὗ {π6 στϑαῦ ομβϑ, ἃτ6 (886 ἔραν Κίπράομηβ ἁγιβίηρ. 

δαῦὺ οὗ [88 πιοπαγοῦγ οὗ ΑἸθχαπᾶεδγ, νἱΖ. [86 Μαοθάοπίδῃ ἴῃ {π6 νγϑβϑί, 

(86 ϑ'γγίδη ἴῃ {Π6 οαβύ, (π6 Εργρἄδῃ ἴῃ [π6 βου, δῃα ὑμ6 ΤΉγδοῖδῃ 
ἴῃ {π6 ποῦ. Τὰ π||6 Βοσπ᾿ ψ ΒΙΟΝ ἀΥῖβθβ οαὐ οὗὨ οπϑ οὗ {86 ἔουγ, 

ὙΠ ΐοἢ τα χοα Θχοθθαϊηρ ργοαῦ δνθη ἰο {86 μοϑῦ οὗ ἤθάνβῃ, οαδί ἀουγα 

βοιλθ οὐ {π6 ποβὲ δπᾶ οὗ ἴπ6 βίασβ ἰο {π6 ρτουπᾷ, (οο Κ ΥΑΥ͂ [86 ἀ41γ 

τηογηΐησ' ἃπα Θνθηΐηρ βου ]ῆοα, δηᾶ ἀαβοϊαιθα [6 βαποίιασυ ἴον 2900 
ἄαγϑ, ῖ5 Απθοομαβ Ερίρμδηθβ. (ν111.) 

ΤῊΘ πἰηίῃ ομαρίοσ οοπίαϊπβ {π6 τϑυθίδίϊοι νοι 1)4π16] τϑοθῖνϑα 

Τοβρθοίϊηρ' {Π6 ΒΟΥΘΗΤΥ 66 Ἰκβ οὗ γϑᾶγβι ΤῈΘ6 ῥσορῃοί, Ὁ ἀογβίδπαϊηρ' 

ἔγοτα {π6 Ῥγόρῃθοῖθϑ οἱ δγθμιίδῃ τμαὺ {Ππ| ΒΘ ΘΠ Υ͂ γϑδῦβ᾽ ΟΔΡΟΙΨΙΥ ὙΤαΒ 

ΠΟΥ ἄγαν ίηρ' (0 ἃ οἷο56, ΒυτμηὈ] 64 ΒΙπη561} ἴῃ ἑαϑίηρ' δηα ὈΓΑΥΘΓ ΤῸΓ 

06 βἴπβ οὐ [ιίῖβ βθορίβ, δπᾷ ππρίογθᾷ 186 τοβίογαϊίοπ οἵ «θυ αβαίθηι. 

ὙΥΏ116 ἴα ἐΠ18 δοὺ οὗ δοπίθββίοη, μ6 δηρ6] ἰδοσυιοὶ 15 βθηΐ ἕο Π1ηη, ψΠο 

Δαποῦποοϑ {παὺ {Π6 ΒΟΙΥ οἷὐγ βΒμο 4 θ6 τρια] ἀπ ρθορ]θα, δνϑὰ ἴῃ 

τοῦ] οι {τη68, δηα βῃου]ᾶ συ ρβιϑὺ Ὁ ΒΟΥ ΒΟΥ Ὑυθοἶχβ, αὖ 06 οἱ086 οὗ 

γν ὨΙΟἢ 10 Βῃου] ἃ Ὀ6 ἀδϑίγουοᾶ, (1χ.) 
ΤῊ Ιαϑὲ βϑοίζίοῃ. οοπίαίῃβ (88 ἐουτίμ ργορμϑίϊο νἱβίοῃ, ἴπ {μ6 {π|γτὰ 

γοδν οὗ {Π6 τεῖσῃ οὗ Ουτυθ. ΑΕΐον ἔλϑίϊηρ' ἀπά βαρρ]]οαίίοη, 10 8}16] 

τϑοοῖνϑϑ ἰῃϑουταδίϊοη τοϑρθοίϊησ [86 ἔυίμοι ἀδνοϊοριηδηῦ οὗ {μ6 Κιπρ- 

ἄομῃ οὗ αΘοά. Ἑτομα ΟΥγσαβ, ὑπ6 ρυορηθου ᾿υἰθΗΥ [0] ον8. (16. ΘΟΙΥΒ6 
οἵ Ῥοιβίαπι ἰδίου, ἘΠ Χουχϑθβ ὀχρϑαϊάοι ἀραϊηδῦ 6 Οὐθθῖβ, 

ὀοτιθθ ἰο ΑἸοχαμᾶοθυ (νοῦ. 8.) δπᾷ {86 [8}}] οὗ μῖ8 Κίπράομπι (γϑγ. 4.), 

δΔηα ἰπθπ τοἰαίθβ (μ6 δνδηίβ οὐ {π6 Ῥίοίθιυ- ϑαθαοιαϊαη τνγᾶγβ 11} 

Απθοομυβ ΕΡΙΡμαπθβ, τ μὸ θοσϑη ἰο μαΐθ {88 τϑὶ]ρίοη οἵ [βγδβ8ὶ, δπᾶ 
6 η ἃ ΠΕ οχροαϊΐοη ἀροϊηδῦ Εσγρὺ ψὰ8 ἔν υϑύταϊθα ὈΥ ἃ οιηδῃ 

βοοί, ἐυτηθᾶ [ἢὴ6 “1016 ἔοσοο οἵ 818 τπάισηδίϊοι ἀροϊηβὺ [Π8 βδπ ΤΥ, 
(86 ᾿τουϑῖρ οὗ αοἄ, ἀπά {μ6 {αι μα] δαμογθηΐβ οἵ {6 οονθπϑπηί- 

Ρθορίθβ. Ηδιθ Βοπιο ἢνβὺ ἄρρϑασβ [ο {π6 υἱϑὰ οὗ {π6 ργορῃοῦ, Ὀυῦ 
ὙΘΠΙΟΙΟΙΥ ; [01 ἰπ χὶ. 80. {μ8 Βῃ1ρ5 οὗ ΟΒηηι γϑίϑυ ὕο {86 Βϑοτηδῃ 
βδοὺ ; δᾶ ἴπ {π6 οἱραίθθηίῃ γϑῦβθ, α ργίποθθ ροϊηΐβ οαὖ δοῖρῖο. ΤῈΘ 
{{{ἰ6 μοῖρ τὰ χὶ. 84, 1ῖ8Β {πὸ Μαϑοοδθθδῃ. ΤῊΏΘ νἱ᾽βίοῃ 4065 πού δῃᾶ ψῖῃ 
188 ἀδαΐῃ οὗ Απέοομαβ, θαΐ ρίαποοβ ἔοσσαγὰ ἰο {Π6 [1π16 οὔ [86 σϑηῆθγαὶ 
ΤΟΒΟΤΥΘΟΊΟΗ. (Χ.---Σ 11.) 

Ὕ͵ὁ τυσδὺ ΠΟΥ Ἰοοῖς Ὁ80}Κ αὖ ἃ ἔθ ρδυθου]ΑγΒ ΒΟ. Βᾶνο Ῥθθη {116 
Βα ]6οὐ οὗ τη ἀἸβο ΒΒΊΟΠ. 

Τὺ 15 σϑθθυα!ν απ τσ Εν δἀπηϊοα, ὑπαῦ {16 βᾶτλθ ΟΡ ῬΟΎΤΟΥΒ ΟΥ 
Κίηράομηβ, αγ ἀθβουι θα ἴῃ [86 βθοοπᾶ δηᾶ βϑυθῃΐβ ομαρίθτβ. ΤῈ 
ἸΠΠΔΡΈΓΥ 564 ἰο ἀορίοῦ {θη 18 αἰ γθηῦ, αὶ {π6 ὑπηρδ γϑργθβθη θα 
ἀγα ἰἀδηΐίοα!. Τῃ6 ἰπδαϊομαὶ ἀπ ρον] ηρ' ᾿πἰαυργθίαϊοη ΒΒ 
Αἰνγαγβ Ὀθθη ἰμαὺ ἐμ Βαρυϊ]οπῖδη, Μϑάο- βῖδη, Μδοθᾶο- ἀσθοῖδη, 

δηα Βοτηδη ΘΙ ΡΙγ68 ἅτ ἀορίοίθα, ἨἩδηρβίθηροτρ, Ηδνογηῖοκ, Ηοῖ- 

τῆθηῃ, Ολβρατῖ, Καὶ], Αὐδθουΐθπ, πᾶν δαἀνοοαύθα {[18 ΨΙΘῪ ΤΊΟΤΘ ΟΥ 

1658 Δ0]Υ ; 8δηᾷ {π6γα 15 πὸ ἀουδύ {πᾶῦ 10 ἀρρθαβ (ο βββέγ {Π6 ΘΟΠα]1- 
ἰἰομβ οὐ [86 ἱπιαρϑυυ, 88 [Ὧ1 88 {μ686 ἔνο ομαρίθιβ 8.6 Θοῃοθυπθα. 
Βα [ποτα ἅτ οἰτουτηβίδῃοαβ ἴῃ [86 Βιασοοθάϊπρ ραγίβ ὑπὰὺ τοπᾶθγ 1 
ἸΡΓΟΌΔΌΙΘΟ. 

Ἐρρἀεροπηΐηρ ἀπᾶ ΗΠ ζῖσ ἀπἀοτβίαπα ὈΥ (86 προ οὗ ρο]ά, Νοῦα- 
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Θμδάηδζζαν : ὈΥ (86 εἰἴνοῦ Ὀγθαβὺ δπα δυτη5, Βδββαζζαγ: Ὀγ (π6 Ὀοᾶν, 
[6 ΜεΔο- Ῥογβίδῃ ; ὯὉγ {868 16ρ85 δηὰ [δοί, [86 τϑοῖδῃ θιωρῖγο, ΤῊΪΒ 
18 80 ΠΗΠΣΪΚΟΙΥ δπᾶ ἱποοηργ ΠΟΙ 88 0 ΓΘ ΌΪΓΘ ὯῸ ρΡΑΓΙΙΘΌΪΑΓ ΤΘΙΔΔΤΚ. 

Βουίβοιάξ δπα ϑιαατγὲ μο]α {δμᾶῦ {μ6 ἢγβὺ πο μΥ ΠΥ 15 τη6 ΒΑΡΎ ]ο- 
πίδη ; 1826 Βοοοπά, {π6 Μο64ο-Ῥουβίδῃ ; {π6 {πι|γτα, {ῃΠδὺ οὗ ΑἸθχαπᾶου : 
1μ6 ἴουτίι, {μα οὗὨ 818 βυασοθββουβ, 1 ὁρροβιθοη ἴο 815, Ὅ7ὙΘ 588}} ΟὨ]Υ͂ 
βίαϊθ ἐπαῦ τμ6 θοοῖκ θοΐοσθ 8 τϑργθβθαΐβ {86 Οτθοίδῃ ΚΙ ΟΙΩ ἃ5 016. 
γὙἶ1. 2]. 
( Ἔτι ἫΝ Ἄου Τωοησοῖῖκο, Ελννα]α, Τ)6] 1 Ζβοῖ, τααῖκο [86 ἢγθῦ {Π8 
Βδου]οπίδῃ ; {μ6 βθοομᾶ, {86 Μοαϊδῃ ; {πΠ6 ἐμιγά, 186 Ῥογβίδῃ ; {88 

[ουχίι, {πὲ οὗ ΑΙοχδηᾶον δηά Ὠἷβ βυοθββοῦβ, ΤῊΙΒ 15 [86 ὙΊ6 07 ἩΓΒΊΟΒ 

6 Πᾶνα ΤΟ] ονγοά. 
Αραϊπϑὺ {μ6 ἰταάιίοπαι ἱπίογργθίδιοι ΒΟ. τηακοθ {86 ἔουσίῃ 

δια ρῖσα {π6 Βοιηδῃ ὁΠ6, 1Ὁ ΤΠ}  Ὀ6 ΤΟΙ ΔΙ ΚΘα: --- 
1. Τὰ {86 βουθηίῃ ομαρίου, {86 1:0{186 Βοτα ΤΥ ΒΙΟὮ 6 χα} 8 188} δᾶ 

Ῥουβθουίθβ {π6 ομυτο οὗ (ὐοά, ἀτγῖβθϑ οαὖ οἵ [86 ἔΟυΣ ΒΒ ΘΙΏΡΙΓΘ, οἵ, δ 

Ἰβαβί, ἔγοτωα διβοπρ {86 ἴδῃ Βουπβ οὗ 1. [1η {μ8 εἰρμίμ οδαρίαι, {86 
1116 Ποσα δυῖβεβ ουὖ οὗ ομθ οὗ Ὁ, Βουπβ ὈΘ]οηρίηρ ἴο [6 ΘΙΏΡΙΥΘ 
γϑρυββθηίοα Ὀγ {μ6 μθ- σοδί, μι ἢ ἴῃ ΠΟ οᾶ86 15 {Π6 Πομηδη ΘΙΏΡΙΓΘ.. 
Τῇ, {πεγϑίοσο, [86 1106 Ὠοσῃ ἀθβουι θα ἴῃ 686 ὕνγο ομδρίθυβ Ὀ6 {86 
ΒΆΤΩΘ --- δη4 [86 ομαγδοῦου δββισηθα ἴο ὈΟΤΆ ἈρΡΤΘ68, ἴῸΥ ΤΠΘΥ δοῦ ἴῃ {86 
Βαπι6 ὙΓΘΥ ἰονγαγαδ «] Θμονδῇ, μ18 ῬΡΘΟρ]6, μα ἢ18 ΤΟ]ΙΡΊΟΩ --- μ6 ΤΟΣ Τα 
Κιἰηράοταη ἴῃ ἰμ6 βουθηΐῃ ομαρίον, ἂμ (δαὺ ἀαβουιροα ἴῃ γψ111. 8., 

τοῦδ 6 {π6 βᾶγλθ, βίποα {86 {16 Ποσπ αὐῖβθ8 οαὐ οὗ 6 οὔθ δῃὰ 

16 οὐδοῦ αἰῖκο. [1 λ6 Τουσῦ οπυρῖγτα ταθαῃ ὑμαὺ οὗ ΑἸδχαπάθν δᾶ 
Ἠΐ5 ΒιοΟΘββουϑ, [μ6 ἀαβουϊρύίοη οὗ [μ6 1616 ΒΟ ἈΡΡ]165 ἰο Απθοοπαβ 
Ἐρίρβᾶποθ [π πὸ 56η86, βουγονοῦ, 41 ΑἸἰοομΒ ἅτῖβο οαὐ οἵ [86 
ἘοΙηδΔΏ οιαρῖγθ, Ηδ ψ88 ἃ ΥΤΊΔη. 

ΤΊ 15 ροσδίδίε ἰο τεραγὰ [ῃ8 ἀθβουιρίϊομβ οὐ {π 0616 Πουπ ᾿π {πὸ 
βουθηίῃ δηᾶᾷ οἰσθςμ ομαρίουβ ἃθ Ὀϑοηρίηρ ὑοὸ (μ6 βαῦηθ ῬΘΥΒῸη. ΟΥ̓ 

Ρονγϑι' ἀπᾷ γοῦ [0 ργοποῦπο [μ6 ἔουσ διαρῖτθ {16 Τθομηδη ὁη6, ὈΥ͂ 
ἸΔοα ἐγίπρ ἐμ 110{1{8 ποτ πῖ ἐμ6 ρορθ οἵ Βοταθ, 85. ΒΊβμορ Νον- 
ἰοῃ ἄσεβ ἴα {886 βουθηίῃ ομαρίευ, ἀπ ὙΥΊμ116 Δ᾽ Βλτη, 70 Βα γ8, 

ἐς [ἢ8 Το γ8 ρἜΠΕΟΙΆΙ ἃπα θοί[ο. ορίπίοῃ τϑίδυβ 10 1 ΑἸΠΟ τΙβῦ, οὐ {80 
ῬΆΡΆ] υδυτραθοη. Ὁ Βαΐ {παᾶὺ 15 ἐο οοπίουπα ὕπνο {π]ηρ8 ὙγΒ10}} ΓΘ 
ααΐία ἀἰδιίποι, ἴοσ Απθομγῖθῦ 18 ποέ [886 ρορθ. Ηθ 18 ἃ βϑύβοῃ ψ0Ὸ 

Πδ8 ποὺ γοῦ ἀρρθαγϑᾶ: οἵ, σαΐμει, ἡ οβθ {Ὁ]] τηδηϊ θβία ομ 15. 5{1}} 
βαΐατα. πᾶ [Ὁ 1 δυϊάθηὺ ἐμαῦ [8 15 ἀθβϑίτου θα Ὀθίοσθ {π6 ὅοπ οὗ Μᾶπ 

ὀοτατηθ 668 ᾿ΐ8 Τοῖρῃ ; ἀπ {πογϑίοσθ ἤδ οαπποὺ 6 τηθϑηὺ,. ββια 98, 

ἴμ6 116 Βοτη ἴπ [86 οἰρμίῃ ομαρίοι οδημποῦ ταθᾶῃ {μ6 ῬΟΡΘ, [ῸΓ Ἠ18 

ῬΟΥΤΟΙ τγᾶβ ὕο δῦ οῃἱγ 2800 ἀΔγ8---- Ἡ ΒΙΟὮ ἀδλΥΒ ἅτ ποίμίηφ διέ ἀαγϑ ; 

ποΐ ψθαγ8, ΔΒ. δὰ8 Ὀ6θη ἰποοιτθ οι αββοσίθα. Ιπἀθοα Νονίομ πᾶ 

[Πο88 σἸἴἼΟ ΘΟΙΠΉΩΟΗΪΥ [ΌΠ]ονν μῖ8. Ὑἱθνῦ, ἸΠΟΟΠΒΙΒΟΘ ΠΟΥ τααῖτθ {Π6 1106 
Βοτπ ἐλ Ποπιαη ἐθηιροταἷ ροισθν ἴῃ [88 οἰρ αὐ ὁμαρίοι; ΠΘΓΘ88, ἴπ {Π6ῚΡ 

γἷδνν, ἴῦ οαρβῦ ἰο θ6 186 Βδτὴ6 88 ἴῃ 188 ρυβοθάϊηρ ομδρίου, 1. 6. ἐΠι6 ρορε.ὅ 
ἢ, ΤῊ ἔουσμ οηρῖτο 18 βυργοίεα ἀηᾶ ἀοδίγογοα δὖ 86 οοπα- 

1 Τβηϊοῖ, δὴ ἱπηρτονοᾶ Ὁ δγβίοῃ αἰδοτηρίβα, ὅζ6., ποίθ οῃ. ομΔρ. γῇ. 8. » 
2 866 118 ῥτογθᾶ ἴῃ ᾿ϑυϊάβοηΒ Γπἰχοἀποϊίοη ἰο (16 ΝΟΥ ΤΙ οδίαπιοηί, το], 111, Ρ. ὅ10, 

δὲ βδεῃῃ. 
3. 566 1550. 8 }]10}8 Χὶγ, δ ΧΥ. 
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τηθποοιηθηξ οὗ {μ6 Μεβδβίδηϊο Κίηράομι, 88. 16 Ὁ] ῖη]ν δἰ θα τη 11, 44, 
456. Ὑε Κηον, πόνανεσ, {πᾶὺ (ῃ6 Βοιηδῃ ΘΙΩΡΙΓῈ βίοοα [Ὁ ἃ 

ὀομβίθγδ]8 ἐΐϊπηθ αἴθοσ {π6 οοτηΐηρ οὗἨ Μαοββίδῃ, ΟἾΒΟΡ ἀγραπηθηίβ 
ἀρσαῖπθί οομβίουῖπσ [μ6 ἔοασίι {Π6 Βογλθμῃ ΘΠΡΙΤΘ, ἅγ6 βίνθῃ ΟΥ̓ 

ϑδμδτεῖ, θαὺ ἅΓ6 πού 4]1] νδ]:1α. 
ΤῊ βἰγοπροβὺ δοῃβί ογαίομβ ἴῃ ἕδνουν οὗ {π6 ὑγα! οὶ ᾿πέουρτο- 

ἰαϊΐοι οὐ 1π6 Τοατίμ οιαρῖτο, ἃτα ἄγανγῃ ἔτοτα {86 Νν Τοβίαπηθηΐ : 
Δῃα δοοου!ηρῚγ Ηθηρβίθηθοτρ δηᾶ Ἡβνογηΐοὶς ἀρρθαὶ ἰο Μαῖί, χχῖν. 

1δ., Ματῖ χίπ, 14., ἔοσ ῥτοοῦ ἐμαὶ {πὸ ἀθϑίσαοῦοι οὔ {πὸ «᾽ ΘνἸΒὴ βύανθ 

ΡΥ {π6 Ἐοπιδηβ νγὰ8 ργοαϊοίβα ὈῪ Παπῖθὶ, ὙΠ6 αυοίαϊίοπθ τοΐοτ [Ὸ 

Ὅλη. ἴχ. 26, 27. Τὸ {Π15 δίυαγί τϑρ]168, ὑπᾶῦ {πο Γ6 18. πὸ ργεαϊοίίοη; 

Ῥυΐ πιθγὸ οἱηιϊϊαγίἐῃ ο ευοπί5. ὙΝ παι ΤλΔη16 1 ἀθβουροα 88 Ππαρρθηϊηρ' 

ὁη06, τγᾶβ ἃροαΐ ἰο ΒᾶρΡρϑθῃ ρϑῖη.32 ΤΠ ΔΏΒΜΟΥ 18 ποῖ βυ ΠοΙθηῦ ΟΥ̓ 

Βα Ιβίδοίουυ, 88 711} ἀΡΌΘΑΥ ΠΟΘ Τ6υ. 
ΤῊ6 νον τὸ μανα δἀορίαά 18 [180 ]6 ἐο ἀουδὺ δῃᾶ οδ]βοίϊοη : {818 

18 ἔθ ΘΙ δἀτοϊο. Αοοοταϊηρὶν, Αὐδουΐθη ἀβίγτωβ ἐπαὺ 186 ῬοΟΙ οὗ 
Τλδΐθ] Κπονβ θυῦ ομθ Μαϑᾶο- Ῥογβίδῃι Κίπροτα σοι βαοοοοαθά {Π6 
Βδργ]ομΐδη ; ἴῃ πμῖοἢ, γί Μοᾶϊα, ἔμθη Ῥοσγβῖα, Ῥοτθ τῈ]6. 1 15 

4180 βίαϊβα, ἐμπαὺ Πατυῖαβ πὸ Μβᾶβ νγχαβ ᾿πϑίρῃη!ησοαηξ; {πᾶΐ μΘ ΒΟΠΔΙΠΥ 

δ ἰοοῖκ πὸ δοίάνο ρατὲ ἴῃ {π6 οοπαπεβῦ οὗ Βδργίοῃ, τοϊρῃῖηρ' ὑῃ 6 ΓΘ 

ΟὨΪΥ͂ Βοῖη8 ὑπο γοαῦβ; δηᾶ {παῦ Μαᾶΐα δῃά Ῥογβῖα ἅτ οοιἱπθα δηᾶ 

ΒροΙςθη οὐ 88 ὁπ6 Κίπραοια ἴῃ γν1]. 20., ν. 28., νἱ, 9. 18.16.52 ΑἹ] {Π18 18 
οἵ 1685 ψεῖρῃῦ 188 σου] ἀρρθαῦ αὖ ἢγβὶ βἰσῃί. Τὴ Μεάθβ ἀπ 

Ῥουυβίδηβ 816 ἀἰβμηρ ἰβῃδα [πχουρβοῦῦ {π6 ῬοΟΪ ; {π6 ἔογπιθυ πο Ὀθὶπρ; 
τηογσϑᾷ ἴῃ {86 Ἰαἰίου, ΤΉΏΘΥ 8Υ6 πϑιηθα ἴῃ Βιοοθββίοῃ, [86 016 ἔο]- 

Ἰονίμρ' (86 οἰμοτ, ἰπ ν. 28., νἱ, 8. 12. 16. Τραυῖτβ 18 ποῦ ἃ Ῥβυβοῃ οὗ 

ἱπδιρηϊῆοδποο ἴῃ {π6 νἱονν οὗ ΤΠ δηΐθ] ἢ οα {86 ΘΟὨ ΧΑΓΥ͂, ῬΤΟΠΆΙΠΘΠΟΘ 18 

ΔδϑΙρ ΘΑ [0 τη ἃ5 ἃ 2769, 0} ἐἶι9 ὁθοα 4 ἐΐ6 Μεάε8, νἱ. 1.., ἴχ. 1., ΧΙ, 1.; 
ψΠ116, οα {86 οΥμοῖ μαπᾶ, Οὐυταβ 18 ἀιβυ ρθη οα 858 Ζογβίαη, νἱ. 28. 

Τὴ νἱ. 28. (μ6 Κίηροταβ οὐ Ἰαυῖαβ ἀπά ΟὙΤΒ ΑΛ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βοραγαίθα 
ἰηΐο πος: “ἡ 6 τοῖρα (Κἰηρᾷοτῃ) οἵ δυῖαβ ἀπά ἴῃ {Π6 τοῖρῃ (Κἰπράοτα) 

οὗ γτὰβ {π6 Ῥοχγβίδῃ." [Ιῃ 118 τιᾶπποῦ, ΟΥΤῸΒ 185 681166. {Π6 Κιηρ' οὗ 
Ῥογβίβ, χ, 1.) 10 Πατῖαβ ΠονοΣ 186, ΤἈαῦ {π6 ἀοτηϊπίοῃ οὗ Πλαυῖαβ {Π6 

Μοάβ νγαἂβ ᾿πηρογίαηὐ, πού ιβίαπαϊηρ' 108 τοῦ ἀυγοίίοι, 15 δυϊαθηύ 

του χ. 13. δῃα χὶ. 1., ΤΥ 6 18 τϑργϑβδθηϊθα ἃ8 νι βίδηαϊηρ [86 ΔΉ] 

ὑγγθηςγ-οπ6 ἀἄαγβ, [1] ΜΊοΝΔΘΙ οᾶτθ ἰο μ6]ρ. ὙΠ βγϑὺ γϑαγ οὗ 1 υῖι8 

5 {π6 γϑαῦ οὗ ἴβγδο } β τοἀοιηρίίοι ἔγουα [86 Βδθυ]οηῖβα ὀρθοῦν. [Ὁ 

5 χὰ ὑπαῦ {86 νἱβίοπ ἰῃπ ομαρίον γῇ]. τοργθβομίβ {πΠ6 Μ64ο-}  υβῖδῃ 

ΘαΡΙ ΓΘ ἰοσϑίμου ἴῃ {86 ἔοττα οὗ ἃ τατα ; θαὺ ουθῃ {86 τ, [86 ὕνγο Κιπρ'- 

ἄοτηβ δύ ἀἰβιρ βηθα 88. ὕνγο ΒΟΓΠΒ--- [8 ὁπ6 ἴσον ἃπὰ οὗἁ ἰαΐδυὺ 

στον ἔμαπ {π6 οὔμογ ; νἱζΖ,, {π6 Ῥδυβίδῃ ἴῃ το᾽δίλοῃ το [μ6 Μϑάϊδη. 

Ομ ἐμ6 σ0]6, {816 Ῥοοῖϊκ οὗ Τλδπῖθὶ αρρϑᾶῦβ ἰο ργθβθηῦ π6 Μϑαΐϊδη 
Κἰηράοπι 85. 8ἃπ ἱπάθρεπᾶθπί ὁπ, θούνγθοπ {πὸ Βδθυ]οπίδη πᾶ Ῥϑγ- 

β'δῃ ΘΙαρῖγοθ, [1ὑ ογιηθᾶ ἃ ὑγαηβι οι ἤτοὰ (μ6 ὁπ ἰο (86 οἰμοῦ: 

84 ἴῃ {μα ΠΡ ταύ Ὀ6 οοπδιἀογθά οἱὗὨ δοιηραγαίν ον {016 Ἰπηροτῦ- 

ἈΠ66 ἴῃ 1561; θαὺ 10 μα ἃ τηοτηθηίουβ ἀπ ᾿πμἀθραπάθηῦ ομαγϑοῦου ἴῃ 

1. Οομρ. ΟὐΠη ΘΗ ΤΥ οἡ Ὁ ΔΏ16], Ρ. 178, θὲ δ6ηᾳ., δῃᾷ 205, εἰ 864. 
2 ΤοΙά. Ῥρ. 190, 191. 
8 566 Απρου θη ἀογ Ῥγορμοί Πδηϊθὶ απᾷ ἅϊα ΟΥ̓ θαταπρ; Φομβηπί8, Ρ. 189, 
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τοϊαϊίου ἰο {886 Βἰϑίουυ οὗὨἨ 15γ86], ἀπᾶ ἰμογθίοτο ἴῃ ὑπὸ νοῦν οὗἨ {μ6. 

Ρτγορμοί. 
Ἰπίο ἃ ροιφρίἝχϑα βυδ)θοῦ Π|ὸ 1π6 ῬτΌΡΠΘΟΥ οἵ {86 βουθηΐν 66 Κ 

ἴῃ [86 πἰ πίῃ οπαρύοε, 1 που] θ6 ουὐ οἵ ῥἴαοβ βοσύθ ἴο θηΐθυύ. Ὑγ8 β5}8}} 

τι ΓΕ Ϊγ ἱπά!οαίθ ἃ ἴθ ραγουαγβ Τοϑρθοίίπρ' ἴ, ὙΠΟΒΘ 66 8 δ.6 
ταδὶ 6 ΒΕ} ἀἰνιἀοα Ἰηΐο 7- 62 -Ὁ 1, 8ῃΠἃ 16 ὑγθθ 8 ΟΓ Ὑθᾶ785, ἐ,6. 490 

γοαῦβ. [Ὁ 18 βαϊᾷ ἴῃ {π6 26{}} γϑυύβθ, ὑπᾶῦ, δέου {86 Βιχίγ-ῦνγο Τ6ΘΚΒ, 
ἰ.6. αὖ [86 Ὀορσϊππῖπρ οὗ {π6 βτβῦ ψθϑῖκ, απ αποϊπίεα ὁπ6, ΠΡ, 18 

ουΐ οὐ : [π6 ρ6ορ]8 οὗ α ργΐποθ, 3}, ἀθβύγουβ {86 οἱ ΕΥ̓ ἀῃᾷ ἰθιηρίθ: 
δια ουθη απίο {86 6πᾷ οὗ {86 γγχᾶγ ἀθβοϊαϊοηβ ἂγθ ᾿ἱπῆϊοίθα, [ἢ {Π6 
ΟΤΝ νοῦβα, ᾽ὖ 18 τοϊαίθα ἐμαῦ τρϑπΥ Τοιηδῖῃ ἥστα ἴῃ ὑπ 61 ΔαθθΡθμο6 

τὸ ἐδ οονοπδπὲ ἴῃ {8185 66 Κ, πὶ {π6 τ44]6 οὗ 10 ἐπ 6 βδουι οι 

ὙΜΟΥΒΕΙΡ 18 ἱπίουταρίοα ὈΥ ψιοΪθη66 : Μ Ώ1ΟΝ Ἰπύθυστιρύϊοη. ΘΟΕ Π168 
1111 1π6 οομβυτασαδῦοι ἀοϑίθυταϊηθα 6 ρουγθα οἡ {μ6 ἀδδβοϊαίου. 15 
βγϑῦ σσϑοὶς ἰ [86 [τηθ οὗἨ Απίϊοο 88 ρουβθουίοι ; ἐλ6 Λα( τυεολ, [86 
τα αὲ οι [86 ρογβθουϊίοη αὐξαίηβ 105 Εἰσϑϑὺ ροϊηΐ, σουγθβρομάϊησ 

ἰο {π6 ἔτηθ, ἐἴπιθ68, πα Π41} ἃ {ἴπι6, ἴῃ ν]]. 2ὅ, ἀπ χῖὶ. 7. ΒΎΟΩΙ ΒΙΒ(ΟΥΥ͂ 

τὸ ἰδαση {μα αἴον Οπΐδβ {Π1., Π Ὁ, {Π0 ἀποϊηίθα οη6, μα Ὀ66η τπλιν- 

ἀοτοᾶ (176 8. ο.), Απθοομυβ ρ᾽απαάθγθα {Π6 [6 Π1Ρ018 αὖ «τ αβαίθτα (170 
Β. 6.), 5[6νν 80,000 «878, ἀπὰ ἰοοῖς 40,000 ρεϊβομθιβ, ρο]]αίοα {Π6 

βαποίμαγυ, ἃπαᾶ ργοοθθάθα ἂβ 16 μὸ τωθαπῦ (0 δχθτραίθ [π6 [8γ86]1068 

αηα {μοῖρ το σίου, Ετοῖι 170 ὕο {86 γθαν οἵ 818 ἀθϑαίῃ 164, 15 βθυθῃ 
γΘΑΓΒ: ἴῃ {π6 τ166]6 οὗ σοι, ὦ, ὁ. 167, ἐμθ οϑββαίϊοι οἵ [6 ἀδ1]ν 

βϑουϊῆοο, δηᾷ {86 ᾿π τοδαοίίοι οὗ {88 βίαίπε οἵ Ζθαβ ΟἸγΠαρῖτ8 Ἰηΐο {Π6 
θα ρ]6, οοουχτοα. 7818 ἢγβί Ὑ66Ϊκ, ἃ8. ͵ὰπ αν ἰ(αἴκθη 10, 15 ργθοθᾶρα 

Υ 5ἰχίγ-ὑνσο 66 β, ἀστίησ ὙΒ]Οἢ «τ υβαίθτη 15 τοῦ] 1 ἰτου ]ου8 
Εἶπιο5 (σου. 2ὅ.).». 1 νὰ τϑοίκου [π686 62 ψυβθαίσβεξ 484 γϑαγβ ἴτοπι {Ππ6 

γϑασ 170, ἡ. ὁ. {π6 Ῥορὶηπηρ οὗ [86 ἢγρῦ τ οοἷς, τ] γΌϑοὴ 604 8. Ο.; νἹΖ. 

πα ΤΟυτ μι γϑὰν οὗ « ὁμοϊαϊτῖτη, ἀρὰ βγθῦ οὗ ΝΌΟΟΒδάμοΖΖαῦ, ἃ Ὑ ΘᾺ 

ἀαοοϊδῖνα οὗ μα μίβ οἵ Φεγαβϑαίθιη. 80 ἔδυ ἃ1}1 ἀρρθαγβ ρ]αῖπ ; θαὺ (μ6 

οαἰουϊαίίοι 18 βοοι ἀἰβίασ θα 6 ῃ ἐΐθ δουθη 66 ΚΒ οοτ ἴο 6 αἸβροβοα 

οὗ. ὙΒΑὶ ἰ5 ἰο Β6 ἄομο στ μοι ὕδῃ ψχὸ ραΐ {πθιη, τι ΗΟοΙ- 

τα8ηῈ 3, ὟΥ 165616ν8, ἀπᾷ ΤΠ)6]1Ζβοῖ , αὐον [ῃ6 62- 1, πού δε, 7 ἢ 1)Ὸ 

ΒΟΥ ΦΌΠ]}ονν {86 68, οοιηϊηρ ἰαϑὺ ἴῃ {μ6 70: 80 ἰμαὺ μ6 οδπᾷ οἵ ἰμθηλ 

δπᾷ οὔτμ6 70, 18 οοἰποϊάοηῦ Ὁ ΤῊΪΒ 15 δνουγϑα, δοσογάϊηρ ἰο 1) 611{ΖΒ0ἘῈ, 

ὈΥ ἃ δου ρδ βοη οὗ γϑῖβθβ 24. πᾶ 27., ψΒ]Οἢ. βμονγβ ὑμῶῦ {Π6 ἰθυπηῖ- 

παίΐοη οὗ {88 68 απᾶ οἵ {π6 70 ψβ}κβ οαπποῦ οοϊηοῖαθ, βίποθ, τὰ {{6 

ἐουταθῦ, 1 ἰβ παι κα Ὀγ ἡπᾶρταθηῦ ἀρὸπ {π6 αθϑοϊδίου ; ψ 8116, ἴῃ {Π|0 

Ἰαύίον, ἀξ 18 τραυκοᾷ Ὀγ ὑπ6 [Ὁ] Β]τηθηῦ οὗἩ ῥγτόρῃθου, δῃηα ἘπΙβμιηρ' οὗ 

ἰταμβρτοββίου. ὙγΊθβθίοσ ἀπά ΗἩοΐμδηπ {μῖπκ {παῦ 116 ἐθγιηϊπϑίιοη 

οὗ {π6 βουύθὴ ψ6 8, οὐ οἵ [16 βϑυθῃΐυ, 15. ποὺ τηϑυκϑα 1ῃ ΒΙΒΙΟΥΥ. 

ΤΉΘΥ ἢπᾶ πὸ τϑοογάθά δνϑηὺ ἰὸ ὙΒΊΟΒ 10 ΘΟΥΤΕΒΡΟΠΩΒ. Ηοῦ- 

τϑηῃ,  Ἰ πποιὰ Π 61 Ζ5Ο ἢ Βθοτῶβ ἴο ἄρτθ6, ἰΒ1η 8 ἰμαῦ {Π6 56 Β6ύθῃ 

66 [κα οτα ταϑαηΐ ἰὸ ὃ6 8ῃ οδ͵δοξ οὗ Ββαυοῖ (ἐρευνᾶν) ὕο ἐπ6 ξ1 0 {Ὁ], 

ψ Βθη ἐμ ἰπίηρ ρτορμοβιϑᾶ ἅϊα ποὺ ἰαϊκα ρίδοβ δ {Ππ6 τογιαϊπδίοη οὗ 

(μ6 εἰχίγ-ϊτοθ ψϑθῖβ, Υϑ οοηΐδββ {παῦ {Π18. 18 πηβθ ΑΒ οί συ. 

1 ὅ'66 Τ)6 ΖΒ οι ἴῃ Ηργζορ᾿Β ἘπουΚἸορεᾶϊο, ἀτίϊο196 Ῥδηἰο], 

2 Ὑγεἰββαριηρ απ ΕΥΑΆΠ]πηρ,, γο]. 1. Ρ. 296. 6 544. 

8 Ὅϊ6 70 ὕγοοσῆθη ἀπᾶ ἀϊδ6 68 σαμτνοοβοη 465 Ῥτορμοίθη Δ η16]; Ρ. 1324, εἴ ϑέφῆ, 

4 Αγῇο]α ΤϑαὨ161} ἴῃ Ἠδυζορ᾿Β ΕΟ ΚΙοραΐο, 

ΥΟΙ,. 11. ΟΝ 
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Βυῤ Το Ζβοῦ τοΐοσα 86 ἄγ ρατὺ οὗ (6 2δ8 νεγὲθ ἰο {μ6 
Μοββῖδθ. ““Κπον, ἰμογοίοτο, ἀπ υἀπάοιβίαπα, {π΄ ἔγοτα. (86 ροῖπρ 
βου(ἢ οὐ [π6 δοιητηδπατηθηΐ ἰο τοβίοστα δηᾶ ἴοὸ θυ} «Γ΄ γαβαίθια ππίο 
Μ ββίδι (86 Ῥείποθ βῃ8}} θῈ βϑυθῃ νγβεἶκβ,) ΤῊΙΒ 18 {π6 ἔπ] γϑβίο- 
γταϊίοη οὗ Φογαβαίθι. Ζ76 τσοτά, 1. 6. (86 7ογἔα] οοτητηϑηά, σῸ68 ἔουίῃ 

ἔτοια οὐ {παῖ Φοτγαβαίδθια τηυβὲ θ6 βπα}Π}ν τοβίογοα, πα {πᾶὺ βθυθῃ 

ὙΘΘΚΒ ἃγ6 ἰο εἶαρβα {1 (μ6 ΒΙρῃ ρτῖοδῦ δῃᾶ Κῖηρ, 688 ΟἨγῖβί, 

ΡΡΘδγ, ἴῃ ψβοτι [86 ΡΊΟΥΥ οὗὨ {16 ΠΘῪ « ΘΥ Βα Θτα 18 Ροσίθοίθα. ΤῈΘ 

Ἰαϊίον ρατύ, ἀραῖπ, οὗ [86 βαιηθ σβεῖδθ, ΓΘ ἔουΒ [0 ἃ ὑθη ΟΥΑΙ ΤΟ] απ’ 

οὗ Φογιβαίθηι, δπᾷ ἃ ραγίαὶ ἔα] Β]πιθηὺ οὗ [πΠ8 ρσόρβθογ, Ηδγο ἀρϑῖῃ 

[μ6 ΔΙ ΘΟΙΕΥ͂ ατίβοβ οὗ Ὀγϊπρίηρ {πΠ6 7 τυγθϑῖκβ τε 49 γϑ878 (0 [16 διτῈἢ 

οὗ ΟἸτἰβέ, ξὸν 163-49 ἅο ποῦ τϑ80} (ο {παῦ δνθηῦ 

Ὑγμαΐ Ιεαᾶ5 τὰ ἰο τοὐεοῦ {π15 Ἔχρδηδίζομ, ἃ8 γ768}] 8 {μα οὗὨ Ὑ 1ΘΒΘΙοΥ 

απ Ἡσοΐπιδπη τοϊαίνα ἴο {π6 Ῥ]δοῖηρ οὗἨ {Π6 βθύϑῃ γϑᾶγβ δέξου {μ6 68, 

“11 6 βθϑη ἔγοτῃ {π6 [Ὁ] ον πρ᾽ ΤΟΙ ΑΓΒ. 
Ὑ7ε Ῥεσίη τῖτῃ {π᾿ αὐ ρατῦ οὐ {π8 26. νβῖβθ, νἱζ. “Κ δῃά {6 

ῬΘΟΡΙΪΘ οὗ {86 ρῥυίποθ ὑπαῦ 8841} οοῦια 58}} ἀθβίγου 188 ΟἹ διηα {π6 

βαπούπατυ ἢ 8π4 {π6 δπᾶ {μογθοῦ 884}} θὲ σι ἃ ἢοοά, δῃα υπίο 

186 οπᾷ οὐ (6 ναι ἀδβοϊαίΐοπβ αὔθ ἀοίοτηϊποᾶ, ἀπα [8 88}4}} 

οοηδτιι {μ6 οονοπδηξ ΜΓ ΤΩΔΠΥ ΤῸ οπ6 66; 8δπᾶ 1π ὑπ6 ταϊαβὺ 

οἔ {π6ὸ ττϑοῖκ δα 5181] οδῖιβα [86 βδουῖῆοθ δηᾶ {π6 οδ]αΐίομ ἴο 66886, 

δᾶ ὋΓ [86 ονθυβρεθαδιηρ' οὗ δροϊηϊπδίομβ ῃ8 5881] τρδῖκ 10 ἀ6- 

βοϊαΐθ, δυϑῃ απ} [μ6 οοπϑαμημηδίϊομ, δηα ὑπαΐ ἀοιουτηϊηρα 5881} Ὀ6 

Ρουτοά ἀροὰ ἰμ6 ἀοβοϊαίθ." ὅδαοι ἰδησιδᾶρθ οδῃ ΔΡΡΙΥ ΟὨΪΥ ἰο 

Απϑοομυβ ΕἸρΊρμδπθβ, Ὀθοδιιβα οὗ 15. ραγα ]θἰιβυι ὑο {π ἀθβουιρί 08 

οὗ 186 βᾶπιθ ρϑύβοῃ ἴῃ νὴ]. 9---1Ἰ4., χὶ. 21---ἀδ, 716 ργίποε ἐλαΐ ἐμαί 

δοηῖο ἰΒ Απίϊοομαβ, Οοἷπρ Ὀαοκνατγᾶ ἰο {πὸ ὅγβὺ ρατύ οἵ {886 261} 

νοῖβο, “Αμᾶ δῇογ {βγθθβοοτο ἃπα ὕνγχο 668 85.811} Μοββιδῃ 6 ουὐ 

ΟΥ̓, θαΐ ποὺ Ὁ Βἰπιβο 1; πᾶ, ὅσ,, τ ᾿ηαυῖτο, )Ὸὸ ἰμθθ6 ψοτγαβ, 

ὙΠ σ ΒΟ {π6 βυοοθθάϊηρ' Ομ68 16 ΟΙΟΒΘΙΥ οοηπθοίθα, χοίαΐθ ἴο ἃ 

ἀιδογθηῦ βυδ]θοῦ, ρϑύβοι, 8η4 ἰΐπηθ ἢ ὙΤῊΘ ῥγθϑαμηρίομ 185, ὑμαὺ ΤΏΟΥ 

ἄο πού. ΤΠΟΥ ἀθβουῖρθα ἃ {πΐπρ σοι βίαπάθβ 1ὼ οομπθούϊοῃ. 1] 

[πα Δϑοιαίπαθ]α ἀοβοϊαίίΐίομβ οὐ Απίϊοομυβ, ΤῊΪΒ 15 ΤΟ ῬΓΟΌΔΌΪΘ 

ΜΒδη 11 ἴα ομρβογσνοᾶ {μαὶ {86 πογὰ ΠΥ, τοϊέιομέ ἐΐ6 αγζίοῖο, ἀο68 ποῦ 

ἴθ “6 Μαββίδῃ," Ρεΐ πλθΓῸ]Υ απ ἀποϊπέθα ὁπό, ὙΥ Ὠ1ΟἿ. ΤηΔΥ τοίου 

ἰο ΔΗΥ 96 Βα ῥυϊοδῦ οὐ Κίηρ : 10 15. δυὐθῃ ΔΡΡΙΙΘα ἰο Ογτὰβ ἴῃ 

Ἰβαῖδῃ : δῃᾶ στ ῇθῃ δ γὴῈ} οαπποῦ τθᾶη “ποῦ ἴοΥ Βμη86}},) Ὀυΐ τηοϑβύ 

ῬΓΟΒΔΌΙΥ, τῆι βίου] ἀπὰ ἨἩοΐηδηπ, “ {ΠογῸ 18. ΠΟΠΘ ἰο τ, ὦ. ὁ. 

ἐς 0 δηοϊπθα οὁπ6 ἴο [π6 Ρ6ορ]6." ΑἈσοογαϊηρ]ν {πΠ86 ψογᾶβ 1π {88 ἢγϑὺ 

ρατὲ οὗ {π6 26{}} γβῦβθ πρᾶν τίου ἴο Οπίαβ {Π]., [μ6 ΠΙΡῊ Ρειοϑῦ οὗ {68 

7 να ἴῃ {π6 ἔπι οὗ ΑποομαβΒ. Οὐοπαΐηρ' παχὺ ἰοὸ ὑμ6 2δὅ{ νϑῦβθ, 

76 ἸοοῖΚ ροη 1 88 8 ΨΟΣΥ͂ ΠηρΡΥΟ 8016 ὑπιηρ; {πῶὺ {Π|6 7 νγϑθῖζβ, που ρὶι 

ταθηϊοποά δεΐογο (π6 62 τἡγϑϑῖτβ, βΒμου]ᾷ Ὀ6 πυτηθογοᾶ αον ἔπθηλ. [Ὁ 

1 παξαχαϊ ἰο ἰ4Κα ἔμοῖὰ ἂς ἐΐθ οοπιπιθποοπιθπὲ οὗ [86 70, βίποθ {Π6Υ ἃ 8 

"αγιοα αἱ [Ὰ6 οοπαπιδποθπιθηί, 7 - 621. [018 αἰδὸ ἃ Ι ΓΑΓῪ ὕο Το", 

τἰ Πο ζει, ἐμ6 ἄγϑὺ ρατύ οὔ {π6 νϑῦβα ἴο 1π6 ἤπαὶ σϑρυπ]άϊηρ οἵ 

σογαβαΐθια, οὐ ἐπ ἐμθοοίδου Ὀγ Μεββίδῃ, δῃὰ {16 ββοομαᾶ ρατγύ ἰὸ ἃ 

Ῥυῖου δηᾷ [ἰτογὰ] σου] ἀϊηρ, μοῦ ρῥγθοθᾶθα {μ6 οἴβογ. Ττδη5- 

Ροβιζίομβ οἵ {118 βογύ ἃ16 νἹο] οί, ἃηα βμου]ᾶ 6 δνοϊάθᾶ, 1η ροίῃ 

οἰαιιβθβ ἐμ6 τϑυ]αϊησ ἴϑ [π6 βᾶτλθ, ΤῊΘ βίγποίπσθ πα ἰδηρθαρο οὗ 



θη ἐλ Βοοῖ ἢ ἐλὸ Ῥγορῆεος Ζαηϊοῖ. 916 

[86 ψοῦβα 4180 βῇον. ἐπαΐ ““ Μοβϑδῃβ (μ6 Ῥγΐποο οδηποΐῖ τυθᾶῃ 
“6818 ΟἸσῖβε ; {π6 ψογβ Ὀϑίηρ πύου Πν “΄ ἀπ ἀποϊπίθα ὁΠ6, ἃ ῥυΐμοθ." 
Απά ἔπ οοπίοχὺ ᾿ἱπαϊοαῦοβ {πα ἢ6 15 πού {Π6 βαᾶτὴθ ἃ8 ““ {μ6 δποϊηξοᾶ 
Οὔ 1 {δα 26.ἢ νοῦβθ. ΥοΟ 15 τηϑϑῃΐ 18 ΟὈδοῦσα; 8πᾺ4 τχ Βᾶγρ 
ποῦ τοοπὶ δὺ ργδβοηΐ (0 ϑηΐθυ 1ηΐο ἃ ἀθία θα ἸμαυΥ ἡ ΒΙΟἢ. που] θ6 
ΠΘΟΘΑΒΑΤΥ [0 ὑμχον σὺ ρου {8158 Ῥούβοθ. (ἀοΐπρ' ὉΔῸΚ 8511} ο {Ππ6 
241 σοῦβθ, {π6 ἰδησπαρα οὗ 10 15 Ὀ]αῖηνγ Μοββίδηϊο ; [ῸΓ {π6 οἴἴδβοίβ 
οὗ ΟΒ  βυ ΒΒ οομηρ Δηα δἰοηΐηρ' [ῸΓΣ 510 ἅτ ἀθβου θᾶ, Τῆρ ἰουτβ οδῃ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ 6 Δρρ]Π16α ἰο ἃ ἰονχοῦ βαρ]θοί. 

ΤΆΘβ6 Ὀσιθῖ ορβουναύιομβ ταυβδύ βαΠΠοΘ οἢ ἃ πηοϑῦ ρουρὶ δχϊηρ' βιιὉ- 
76ο, 16 νἱϑὰΐ ΠΟῪ ριδβθηΐθα πᾶ8 δῃποοπηίογθα, ον να, τ πο ἢ 
ορροβιίοη. ΜδΠΥ μάνα ὑμπουρ]ιῦ (μαῦ {Π6 ΘΗΓγΘ ῥαβϑαρθ ἴῃ ἴχ. 24--- 
21. ῖ56 Μϑββίδηϊο ; δπά {δαὶ (86 ἰουσίμ οιαρῖτο 15 6 Βοιηδῃ ποῦ {86 
Οτθοῖδθ. Α11 βαοῃ οὐἹοβ ορ͵θοὺ ο [8 ορί βίοῃ πο δανδηοθα, ἃ8 
ΤΩΔΥ 6 Β66ῃ ἴῃ Ηδθησβίορηροιρ, Ηγογηῖοῖς, ἀπα ΑὙθθ]θη. Βαΐ {μ6 
ἀπ οα Π168, ὈοΤἢ ρΒΠ]ο]ορίοαὶ ἃπα οχθρϑίϊοαὶ, αρσαϊπϑὺ {Πποῖν Ὠγροίμαβθβ, 
ΑΓΘ ἸΠΒΌΡΟΓΑΌΪ6, [1 τῷ Ὀ6 ὑπουρῃὺ βύγσδηρο {μδὺ νγα οἀπποῦ ροϊηΐ ουὐ 
ἴῃ Ὠβίουυ ἐΐθ ρμγῆποθ απά αποϊμέθαὶ ὁη6 βρόῖκβϑῃ οὗ ἰπ ἰχ. 2ὅ., ποῦ ἀδίβ 
{Π6 ᾿Ιβϑαϊησ οὗ 1π6 ἄθογθθ [ἰο γϑϑύοσθ δηα Ῥι14 «  υαβαίθιη, 1 ἢ 15 
ΒΙΡΡροβοα ἴο σοηῃϑίιαϊο {Π6 ἐσγηιΐμιδ α φμο οἵ Π6 βουθῃῦῦ ὑγθοἾκ8, 5 
ἐπε ργίηοθ απὰ αποϊπέθα 016 (ο68 {86 ἐεγηιίηιδ αὐ φιθηι οἵ [ῃ8 βθνυθῃ 
ΘΟ ΘΙΚΆ, Ἰοῦ τῦ Ὀ6 Τοιποια ογθα ἐπαὺ {μ6 ἐθγηιίπμς α χιο οὗ Ἡ δηρβίθηθογρ; 
δη Δ οὐθουβ, ἡ. 6. 6 200} οὗἨ Ασὐΐίαχογχθβθ, τη κίηρ {πη6. ἐογγιΐπμς αὐ 
χιοηὶ ὑπ ῬαΌΪΙΟ ἀρρθάγαποθ οὗὁἨ ΟἾ γῖϑὺ αὖ {μ6 δπα οὐ {μ6 69 σψ661{8 : 
186 ἐγ πιημι8 α χμο οἵ ΑἸΘΘΥ θη, ἃ, 6. ἐμ6 τοίαση οὗ Οὐυγὰβ ἴο ἐ Θγβαίθτω, 
467. ταρκίηρ' (Π6 ἐογηιΐπιις αὐ φόηι [86 τηατύγταάοτα οὐἨ δίορμοη, δἰου 
στ οἢ {πΠ6 (ἀοβροὶ ραβϑθα ονοῦ ἰο {π6 (ἀθηθ65, Α.Ὁ. 88; δηα οἴ οῦ 
οα] σα] αὐ]οὴ8 οὐ {Π6 δὴ ἰππα, ἅτ δχροβϑα ἴοὸ 1πϑι ρου Ὁ]6 οὐ] οὐ ΟΏ8, 
Ὀδιηρ Ὀ.1]0 ΡΟ γΔΥΙΟΙΙΒ ἈΥΟΙΓΑΤΥ ἈΒΒΤΩΡΌΙΟΙΒ. ἢ 

ΤῊΘ ρῥγορμϑίϊο ομαγδοίου οὗ (μ6 Ὀθοοῖς οὗ ΤΔη16] 15 αὐξοδύθα Ὁγ οὐσ 
Τιοτᾶ ἴῃ Μαίί. χχὶν9 14., ποτα το ἰθασῃ ἐμαὺ 6 ψψοταβ οἵ Πδη16] 1ἢ 
ἴχ. 26. τοίου ἰο {π6 ἀασβθογαίίοη οἵ 86 ἰθρὶθ 1η ὑπ6 βομμδῃ ὙΨ8Γ, 
ὙΠῚ5 15 ποῦ ΘΟΒΙΓΑΙῪ ἰο {π6 1} Δ]] βίο ἰο ΔηὐοοθΒ ἃπα ἢ15 4656- 
ογταίίοι οὗἨ {Π6 ὑδθίαρ]6, ψ μϊοῖ γὰ8 {Ππ6 ῬΥΙΠΊΘΤΎ πα 5016 56 η586 ἴῃ {86 
ψΙΘν ΟΥ̓ {πΠ6 ῥτορμού μιγηβοῖ; ῸΓ {86 βαῆλθ ργόρμϑίϊο αἰίθγαηοθβ Τδ 
Δη6] Ὧο τοίου ἰο τηοΐβ θυθηΐβ ὑβδὴ ὁπ6. ΤΉΏΘΥ 16 ρδγθ}}γ, Ὀαΐ ποί 
σοι] οίϑὶν, {Ὁ1Π]16ὸα αὖ οποθ, μαυϊηρ' ἃ 5} 7] ίηΦ ΟΥ̓ φΘ᾽ιϊπαηξ Β86186. 
Τὴ {818 γᾶν {μ6 5688 οὗ ἃ ὈΥΟΡΠΏΘΟΥ ΤΩΔΥ ποῦ μθ6 δὖ ὁποθ δχαβεαιβίβα:; 
10 ΥΘΠΊΔ1118 ἴῃ {88 ΘΟυγ886 οὐ Ὠἰβίουυ, πα 15 συδάθα!]ν ΤΘ8115684. ὈΥ 58ο- 
οοδϑῖνα ϑυθηΐβ οὗ ἃ βιτη1]}8γ ΚΙπα, ργοβραγαίγο οὐ ὁπ6 δῃοίμου Τἢὰβ 
ἴη6 ἀοβοϊδίϊοηβ οὔ Δηθοομυβ ποτα ἀσαῖη δηδοίθα ὈΥ {π6 ΒοΙη8Π8. 
Απά {6 δροβίο!ο ρυϑαϊουίομβ οἵ Απυοηγιβὺ Ἰθδᾶ π8 τἢο οσχρθοῦ ὑπδύ 
ἃ ὈΞΙΒθου ηρ Ὀ]ΔΒΡΠΘΙΊΘΥ ΟΥ̓ Π|κ6 βρὶτιῦ τ ΑἸὐΙοΟἢ 8 15 ἴο ΘΟγΩ6 αὖ 
1η6 6ηᾷ οὗ ἄδγβ, θη 818 ῬτΌρΡΒΘοΥ οὗὁἩ Τ.4η161 Μ1}} 6 ἐπλακδίϊυείν 
Δηα ρεγ γον [Ὰ181164, ἘΔΟἢ. βαοοδοαϊπρ {Π]Π]πιθηῦ ογθβμδάουβ ἀπά 
ῬΓΘΡΆΓΘΒ ἔου (86 Ἰαϑῦ ὁπ. ὙΥΔ δυο νἱονβ γα 40 ποὺ δββθηῦ [0 [86 
Το ΚΒ οὗ ϑίαατί, το ἀρηῖθϑ ἐπαῦ ἴῃ {μι 15 ἀπ βίγα!αν Θα868 {Π 676 18 

. 66 Βηοῦ Ἐοτηδγῖκβ οα ὑπ6 βονθη Ὑ 668 τηθη!οηθᾶ ὈΥ Τδη16 1, ἱπ ΒΟΠηποί 8 ΤῊΘ 
ΤοηρΙθ οὗ ΕΖΟΚΙοΙ, ὅζο,, Ρ. 117. δὲ 86ᾳ. 
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916 Τηϊγοάμόξίογλι ἐο ἐξ6 Οἷα Τοβέαηιοηΐί.". 

ΠῸ ῬΙΌΡΟΙ ργοαϊοίίοη, ἀν ἐπουθίοσθ πὸ ρτόροῦ γμίηιοσπέ. Δ]] ὑπαὶ ἡ 
Ἦδ σοῃίθηαβ [ῸΓ 1Β ἃ βίπιρία ἀθοϊαταίίοη οἵ ἃ ἀξβέογίοαϊ ζαοεί. ὙΥ6 Ὀ6- 
Ἰονο (παΐ ἰπθγα 15 τλοσ ἐμδῃ σιθγε οἰηυϊαγίῳ οἵ δυθπίθ, ΤῊΘ ποτᾶβ 
οὔ Τδηΐθὶ δχρύθαβ τότ {μαη τ βαῦ {818 ΒΟ] Δββῖρηβ [0 {π6πὶ ἴῃ 
Βα Πρ, ““πμαὺ μ6 μαβ ἀββουῖθεα 88 μᾶρρθῃηϊπρ' ἴῃ ἀποϊθηῦ {1π|68 18 
δρουΐ ἰο Βᾶρρϑῃ πον." ὙΠ6ΓΘ 18 ἃ ργουϊάρηαϊ οοππθοίζοη ὈΘΌΘΘα 
186 δνθηίβ ἀθβουθοᾶ ὈγῪ {86 ρσορμοὺ πᾶ (μοβα μαρροηΐπρ δ {ῃ6 
(6 ΨΉΘΗ «6 Βα θμι τγα8 βασγουπαρα ὈΥ {(ῃ6 ἘοΙηᾶπ 8.168, ἴῃ 
ὁΟΒΘαῦθηο6 οὗ σψΠ]οἢ {86 ὁπ6 Γοτοβιδάονϑα {Π6 Οὐ 6Γ, δπα ἐπ ΓΘ ΌΓΘ 
{86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἱποϊ 65 θοίῃ ; {π6 οπδ ἴῃ {π6 Τοσθρτουμπά οὗ {π8 Β6θ 18 
ν᾽ βίου, (6 οἵμοὺ Βϑμῖμα, Ὀαὺ ποῦ 1655 ᾿ἱπίθπαρα, [{ νγχὰβ πού “μα 
1π [88 ὁΠπ6 ΟΥ̓́ΪΠ6 ΟΥ̓ΠΘΥ 561165 οὗ ουθηίΐβ οτοζιβιυοἶγ. 

ὙΥ ΒΟΟΣ 86 Γουγί οπιρῖγο, ἡ οἢ ἴῃ ΠΔΠ16}᾽ 5 ΥἹΟῪΣ γγὰβ {Π6. ἰαβί 
8ηα ΠΠ164 {π6 ῬὈδοϊςστοπηᾷ οὗἨ {π6 ρῥἰοίασγα ἴῃ Δ18 Ἰπύθγηα] ὙἹΒΊ0Π, Ὑγὰ8 
Ρτοβσιγηίίνο οὗ Δποί ἈΠ Υ Βα οΘθαϊηρ' 06, 176 οαπποῦ ψΘηΐαΧ6 (0 ΔΗ. 
ΓΠ6 Φμῖηρ' 18. ποῦ ᾿πηροββῖθ]6. [1 τὸ Β6 ΠΚαῖγ, {πθη {86 ἐγρίοαὶ ἁμὰ 
ΔΉ ΡΙΟ4] Ὀ]6 πᾶ ἰοροίμου, δηᾷ {Π6 ἔδαΐασοβ οἵ {Π6 ΤΌΤΤΩΘΙ ΔΥΘ ΤΏΟΓΘ 
ῥΆΠΥ τα] βθα ἴῃ {μ6 ἰαύίου, 50 δ5 ἴο 14] 1π6 ῬΥΟΡΆΘΟΥ τλοτ6 βαίιβἔδο- 
ΤΟΥ] γ. Τὺ τηαΥ 6 {πᾶ {μ6 ατϑοΐδῃ ΘΠ Ρ1Γ6 γγ788 ᾿π 6 Πα66 ἴο ΤὈΓΘΒΏΔΟΟΥΣ 
186 Ἀογηδπ ἴῃ οὐπ]πη6 ; δηᾶ δἰ πουρἢ ΤΠ 8η16] ταθαηὺ [Π6 0Π6, 86 ΒΑῪΣ 
Βαῦ οπθ ΠΕ] πιθαὺ οὗ μῖ8 πογτᾶβ, [ποτ 15 πούπιπρ' ἀραϊπδὺ {88 Βυρρο- 
ΒΙΠοη παῦ {Π6γ6 γγχὰβ ὉπΟίΠ Υ ΟΊ Ἶγ6. δηα ἃ βδοοπα ἔα] ]πηθηύ, ἡ 10}, 
Τπουρ Ἰγίησ θαγοπᾶ {Π6 Βογίζοη οὗ Π18 βριτῦπ8] νἱβίοῃ, νγὰβ γϑῦ 1η- 
οἰυσρα ἴῃ {μ6 41] ρ᾽οίαχα Ὀγ (86 ϑριχι οὗ αοα. Ῥδυμαρδ {86 δά- 
νοσδίοβ οὗ (86 ἔνο νἱϑγβ ΠΟ τοραγα {πΠ6 ΤΟατὺῃ αἀγμαβῦν ἃ5. {86 
Ατοοδῃ δηά {6 Βογηδῃ τοβϑρθοίνου, τηῖσιῦ ἅπα Πογα 8 ροϊηΐ οἵ 
αηϊοῦθ ὙΠΟ σου] ργανοηῦ {ῃ6ῖῦ δχοίαβῖγθ αὐζδοῃτηθηῦ ἴὺ ΟΠ6 
Τὰνουσγιία Ὠυρούμοβῖβ, δηα Παυτιοπῖβα {86 Ἰαυτίηρ οἰθπηθπίβ δἰ Πουίο 
Ργονθηίηρ' ΔΡΥΘοΙηΘηΐ. 

ὙΠαὺ {μ6 ϑηθγο θοοῖΪκ τγαβ πυϊ δίῃ ΟΥ̓ 006 ῬΘΙΒΟῚ 18 ΠΟῪ ΠΟ ἰΟΠΡῸΓ 
ἀουθίοα. ἘπΟΒΠοσα ᾿ηαἀορθα δβδιρηθα αἰβογθηῦ δαύμουβ ἴο οπαρίθυβ 
11.--ς νί.., δηα ν]1.-- χι!,, {ῃ6 ΤΌτΤΔΘΥ ργθοθαθα Ὀγ {μ6 ᾿πἰτοάαοίιοῃ 1.--- 
'. 8.3; δῃηα Βουμοιαῦδ δβϑυσηθα ναιουβ ΥΙΟΥΒ ΤῸ {Π6 αἰβδτοηί 
ΒΘΟΙΙΟΏ8 ; δαύ {Π686 ππίουπασδα ΠΥρούμθβοβ ἃγ6 ΠΟῪ αἰβοααθα, ΤΠ 
ὕνγο Ἰθδαϊηρ αἰ νΊΒΙΟῺΒ 8.6 50 τοἰαίθα δ {μαῦ {π6 ὁπ6 ᾿τρ]165 {Π6 
οχιβίθῃοθ οὗ {π6 οἴμοσ. Βοίῃι. αν {πῃ6 βαᾶχηθ. σπαυδοίθυιβίιοβ οὗ 
ΤΑΘΏΠΘΙ 86 βύγ]θ, ὑμουρἢ ἃ ΘΟὨΒΙ ἀΘγΆ0]6 ρογίίοῃ οὗ {ῃ6 ῬΟΟΚ 18 ἴῃ 
ΟΒαϊάθθ, απ {86 τουλαιπᾶου ἴῃ ΠῈΘΡτον ; ὦ, 6. 11. 4----νῖ. 28. ἴῃ {Π6 
ἴοστηθυ. Μαίαδὶ γϑίθυθμοθβ βούνθθη βιηρ]6 βθοίζοηβ τὺ 6 566 1π 
11. 12, Θοπηραγοα τῇ 11. 49. ; ν. 2. οομηραγθα ΜΠ 1. 2. ; ν. 1]. 
ΟΟΙΏΡΑΙΘα 1 11. 48. ; ν. 18, ὅζο, δογαραιοα 1 ἴν. 22. ὅτζο. ; Υἱ. 1. 
οΟΙΡαΓΘα 1 ν. 80. ; Ὑ1}1. 1. ΘΟΙΩΡΑΓΘα ὙΠ νἱ]. 1. ιχ. 21, δοτη- 
ΑΥΘα, 1 ν11. 1. ἄχο. ; χ. 12. σοτηραγοα σι ἴχ. 28. ; δῃᾶ βοϑύνβθη 
186 ΒΙΒύοΣΙοαΙ ἃπα Ῥυορμθῦῖο αἰ βΊοὴ8 1η 11. 28.. ἶν. 2.., νἱ1. 10., Θοτα- 
Ρᾶγθα ψι} νἱ]. 1, 2. 1δ.; ν. 6. 9. οοιηραγοα σι νἱϊ. 28.:; ἴν. 16., 
ν. 6. 10. σοιαραγρα τ} νἱῖ. 28.; 11]. 4. 7. 51,., ν. 19., νἱ. 26. ψ 
ΥἹ1. 14. ὅχα, 

" ΟὈΤΩΙΩΘΗΔΤΥ οἡ Πδηΐοϊ, Ὁ. 191. 2 ἘΠη]οἰξπηρ, νοῖ. ἶν. Ρ. 615. δὲ 66η4. 
ἡ Εἰη]οἰζαπρ;, γο]. ἵν. Ρ. 1543. δὲ βθῳᾳ. 



ΟἈἡ {πὲ Βουξ 9 εἴ Τγορλιοὲ Ἰλαπίοῖ. 917 

ΟἼΣ ἔδρα, {86 οπεῖγα Ῥοοῖκ ργοοθρᾶθα Ὅτ ομθ ρϑύβομ, [π6 απθϑίοῃ 
ΘΥ568, ὙΠΟ ψὰβ8 6 Τὸ {18 χα τϑρῖυν, 194 η16] διγηβθ! ἢ, ἔὸσ ΒΊΟΣ 
{π8 [ὉΠ]Πονἴηρ' ἀγρατηθηίβ ταδὺ δ6 Βία(θα : --- 

1, Τ)δπΐθὶ 15 οἴζϊοπ παπᾶ ἴῃ {86 βεοοπᾷ ραχὺ ἃ5 {π6 τϑοθινοῦ οὗ {88 
γον δξϊομβ οουηχηπηϊοαϊοα. ΤὨὰΒ ψ͵αΛ τοδὰ 1π Υἱῖ. 2., “1 56 Ὺ 1Π ΤΙΩΥ͂ 

νἰβίοῃ ὉΥ πἰρδι, ὅθ. ἰτα]αν ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ ΟΟΘῸΣ ἴῺ ὙΘΙΒ6Β 4. 6. ὅο,, 

28.. νἱ11. 1. ὅζο., 1ὅ. ὅχο., 1χ. 2. ὅζο., χ, 2. ὅτο,, ΧΙ, ὅ---8. Ιῃ {π686 

ΡὈΙδοθβ μ6 Βρϑᾶᾷβίῃ [μ8 Βτβῦ βθύβοι ; ὙὙΒΘΥΘΔΒ ἴῃ [86 Ὠἰδίουϊοαὶ παγταίλνο 
οοηἰαϊηρα ἴῃ {μ6 ἢγδὺ βὶχ ομαρίουβ, (86 {π|τὰ ρϑύβοῃ 18 Θιλρουϑα, 
ΒΙΟΩ 15 παίασαῖ, [Ι͂ἢ χὶϊ 4. {π6 ὙΤΙΘΣ ΘΥἸ ΔΘ ΠΠΠῪ ἱπλρ}165 ὑπαῦ ἢ6 νγᾺ8 
Τλαμΐθ]. “Βυῖ ἰδοα, Ο Ταηῖοὶ, βμαῦ ἂρ ἐπ6 σογάβ, δηα βθ8] {Π6΄᾿ 

Βοοΐκ, δυθῃ ἰο {μ6 ἔϊπιθ οὗ {πΠ6 ὁπ : ΙΔ ΗΥ͂ 588]} τὰπ ἰὸ απα το, δπᾶ 
Κπον]θᾶσο 518} 6 ἱπογβαβθᾶ. Αραϊηβὺ {π18 )6 ὟΥ οὐίθ δἀάιοθϑ [Π6 
οἰτουχηβίαδπσο {μαὖὺ ἐμ6 ΒΡ θοοΚκ οὗ Μοβοβ, Εἰοοϊϑδιδβῦθβ, (6 Βόοῖ οὗ 

ΥΥἸβάοτα, ΤΟ ΟΙΐ, ἀγα δβουθοαᾶ, ὈΥ͂ ναγίουβ πούϊοθβ ἴῃ ὑμθιΙΏΒ6 768, ὅζο., 

ἰο Διίμουβ ἔγομα βοιὰ {π6Υ ἀϊἃ ποὺ ργοοθθᾶ. Τὺ μαβ πού, Βουζθυβι, 
Ῥθθι βῆονιι βαιβίδοίουυ Ὁπαῦ Μοβοβ ἀϊα ποὺ συῖίθ 1 θαςογοποιωυ. 
ὙΥς Ὀεῖονα {μαὺ πο. ἀϊά οοροβο 10. Ὑ1ΤῈ6 Ὀοοῖκβ οἵ βάστα δπά 

ΤΟΡΙῦ ἄο ποὺ ΘΟΟΌΡΥ͂ {86 βδῖὴβ ροβιίοη 85 ἃ Θποηΐοδὶ 0η6 ; ἃπα ταῦ 18 

οοποραθα ἴπ {πο ἿῚ 6458 068 ποῦ ἈΡΡΙΥ, οὗ ὁουγ86, ἴο ΔΠΥ τους ἱποϊααρά 
ἴῃ {μ6 βδοσθᾶ οοϊ]δοοῃ. ὙΤμδ οἠἱν ρατῦ οἵ [)6 Ὑ οἐΐθ᾽᾿ 8 ἀγραμχθηῦ 
Ῥοββθββίηρ' νϑ!! αν 15 (μα ποι τοϊαίθβ το Ἐπ οοθβιαβίθθ ἀπά θνθῃ 

ἴμοτα {μ6 ρῬδγα!οὶ 18 νἱαϊθᾷ ὈΥ 088 ἔδοῦ {πὲ {π6 πυϊῖον οὗ Ειοοο- 
βἰαϑίθθ ἀτορβ {86 τηϑβῖς, ββρθοίδ!]ν αὖ ἐπ6 οοποϊαβίοη, 8]]ουσίηρ Π18 

τοϑᾶθυβ ἴο 5668 {βγσοῦρ (86 ἀϊδβρἶδα ΒΘ αββατηβά, ((ὐοιηρα16 ΧΙ]. ϑ. ὅτ.) 
ἨΔ 15 ποῖ αὖ 811 οαγϑία! ἰο σοπμοθαὶ {π6 Ποίϊομι. 

ὃ, Ζονίβη ἰγαάιίίοη μα8. ὉΠ ΌΥΤΩΪΥ ἀββίσηθα {π6 Ὀοοῖὶς ἰο [0418]. 

ΤῊΪΒ 18 βθθὴ ὈΥ͂ 108 τϑοθρίίζομ ἰηΐο {86 οᾶποθ. ΤῊΒ ΘΟΙΆΡΙΪΘΓ5 ΟἹ {ΠῸ 

ΒδοΥΘα ῬΟΟΪΚΒ ὝΓΘΓΘ ΨΘΥΥ͂ που ο81} πα ογθάθϊουβ, 16 {Π6Υ Δατηϊ θα ἃ 

Βαρροβί 1 ἴουιβ σχοτῖς διιοηρ {π6 τοϑῦ. ΤῊΘ 615} ΒΥΠΑΡΌρΡΘ [88 180 

δος ον] βαρσοα 15 Δα πη οιίγ. 
8. Ομ τῖδὺ Πἰπηβ6 1 σϑοορηΐβθβ {π6 ῬΡΙΌΡΒΘοΙΘΒ οὗ Τδμῖθὶ ἃ5 τὰ] δπα 

τὰθ: “ὙΥΆΘΩ γ8 Ἰβογοίοτα 588} 566 {π6 δοιηϊπαίλοι οἵὁἨ ἀθβοϊδίοῃ, 

ϑροῖθη 9 ὃψ Τραπϊοῖ ἐδ ργορλεί, εἰαπιᾷ ἴῃ {π6. ΒΟΙΥ ΡΙ8οθ," ὅ0. 10 

ἌΡΡΘδϊ8, αἷβο, ἐμαὺ ἴπ ἀἰβοουγβίηρ᾽ οὗ Εἷ8 σοιηῖπρ' ἰο ἀΘΒΙΧΟΥ͂ «ΓΟ  αΒΆ]ΘΤΩ, 

μ6 διιρὶογοᾶ ἰάθαβ ἀπά δσρυθββίομβ οοουτυϊηρ ἰπ 0818. ὈΟΟΚ. (Με ῦ. 

χχῖν. 80., χχυ. 31., χχυΐ. 64.) Εδὰὺ 6 10 ἔτομα 8. ο βᾶν βθγθ ὙΠ} 

1.6 Ὑγοιία, “« Ομ γῖϑυ ποῖθμου τυιβμθᾶ, ποῦ σου] 6, δοοοχάϊηρ ἴο ΤΠ6 

πδίατο οΓ ἐπ6 οα586, Β6 ἃ οὐ θοαὶ δαῦμουῖιγ." 2 Βυΐὺ ἹΒΟΌΡΉ κΘ ΤΔῪ ποῦ 

Παγθ ῬΕΓΡΟΒΟΑ ἰὸ ἈΡρθᾶσ οὴ ΔΩΥ Οδοδβῖομ 88 ἃ ΟΥΙ[108] Φα  ΠοΥΙγ, 

Μοῦ π6 Βαγο οα]]οά Τ)δηΐαὶ α ργορῆοί, οΥἡὁ παν τϑξουγθα ὁπ οἱ δ18 

ργϑάϊοίίοῃβ ἴο {πΠ6 ᾿τωρομπάϊησ ἀοβίσποίϊομ οὗ «ΓΘ Βα }6 πὰ, 16 [86 ομβ πδὰ 

Ὀδθῃ 8 δοιίζίϊουβ ρϑυβοθασθ, πα ὑπ οἴποὺ ΠῸ ΡΙΌΡΠΘΟΥ δὖ 8}}} 

ὙγουΪά μΒ6 Βαγα ταδᾶθ {πὸ τηϊβίαϊα Ηἰπηβοὶ; οὐ, Κποπῖπρ {86 ὑγαίβμ, 

οἴἴΠοῖ 164 οὐμουβ ἰηΐο ουσοσ, οὐ ἐοβίοσϑα {μϑὰ ἴῃ 102 ὟΥ 6 Ὀ6]16γο ποί. 

ΝΟ μον Ἰρποτάποθ ΠΟΥ ουτὸῦ απ Ὀ6 αὐἰἰτυϊαα ὧο Βπὶ; ΠΟΥ ΘΔ νγΘ 

Ἐκ (μ88 6 ψου]Ἱᾶ πᾶνε σοπηϊνθα δὲ ἃ τηϊβίαϊκα οὐ {818 παίαγθ ἴῃ 

οἴμοῖβ. Αἴἶἴδὺ (86 δχϑαυρία οὗ {πϑὶν ἀϊνπθ Μαβίθυ, [6 ΔΡοβί]68 

: ἘϊηἸοἰταηρ, Ῥ. 387. ες 2. Ἐπηϊοϊαηρ, ἢ. 988, 
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918 Τηϊγοάμοίίοῃ ἔο ἐδε Οἰά ΖΤεβέαγιοπῖ. 

Β66 1 αἶβο ἰο ἴᾶνβ δο]ονρα {μπαῦ Παπῖθὶ πτοίθ [Π6 ῬιΟΡΘοῖοΒ 1ἢ ΒΒ 
Ῥοοκ. (866 2 ΤΏρβϑ. 11. 8, Θομιραγοα πὴ 1 4π. ἢ]. 8, 26.: 1 Οὐον. 
γἱ, 2. οομαραγοά ὙΠ} ΤΠ δη. γῇ]. 22.: ΗΘ}. χὶ. 88, οομηραγβα σὴ} ΤΠ Δπ, 
νἱ]. διηὰ 111.) 

4. Φοβθρμυ τοϊαΐθϑ ἐμαὺ {μ6 76.718 βμονο ΑἸθχδηᾶθυ {86 (ἀτϑαῦ 
116 Ῥσορβιϑοῖοβ τοβρθοίϊηρ Εἴτα ἴα [μ6 ῬΟΟΚ οὗ 1)4 16], θη 6 Θηΐογρα 
Τογαβαίοθμι ; ἀπ ἐπαὶ μα ὑγθαϊβα ΓΒθὴλ τλογα ΘΠ ΘΏΠῪ οα {πα δοοοαηί, 
ΤῊΐΪΒ μα5 Ῥθδ6η ἀουρίεοα ὈΥ βοιηθ; δπᾷ ἱπαθρα 1 18 ποῦ ΠΏ] Καὶγ ἐπα 
[16 Βίουυ 18 δι 6 1564, ϑοπαθ ἀθίδι]β τὺ ἤᾶνθ Ὀθθη δ] 6α ὈΥ {Π|6 
Ηἰβίουίδη. Ἧγ6 Κπον {μαῦ “ὈΒΘ ΡΠ} 8 15 ποῦ ΔΙ νγαγβ ὑγαβένγοτί γ. Ὑ οί 

᾿Ἐπ6 Βυθβίδησα οὗ 1η6 παιγαίῖνθ οδηποῦ ψν6}} Ὀ6 το]θορα ; [ῸΓ {86 ἔμοῦ 
μας ΑἸοχάπαον ἀἸ4 ἰγοαῦ {86 «68 [ἀνουσϑὈΪΥ 18 οχρίαιηθα ὈΥ 10. 
Οὐμουννῖβα 18 οομαποῦ 15 ΠΟ ΧΡ 8016, ὉΠ τοϊδίϊοι θθαυβ {Π6 τηλγῖκϑ 
οὗ σαί ἴῃ 1056}, πᾷ μα8 Ῥθθῃ νἱπαιοαίθα Ὀγν Ηδηρβίθηρογρ' δᾶ Πἅ- 
ψουηῖοῖς. [1 1Β δὴ ουϊάθηοα αὖ ᾿ἰϑαβϑύ οὗ {μ6 δσιβίθῃμοθ οὐ [86 βοοῖκ ρϑίογβ 
{π6 Μαοοαροδη ροχτϊοᾶ, 

δ. ΤΈΟ δορίυαρίπὐ νϑυβίοι ΒῃΟΥΒ ἐγᾶθο8 οὗ δοαχυασϊηΐίθποθ τι {86 
Ὀοοῖκ οἵ Ταπ16], ὈΥ Ὀτϊηρίηρ' ἱπίο [μ6 ραββᾶρβ ἴπ δαί. ΧΧΧΊ!. 8. {16 
ἀοοίτϊη οὗ σιααγἀῖαη ἀπρ6}5 οἰ οπρίπρ' ἰο μοαΐμοη Κἰηράοτηβ. “  Βθῃ 
1π6 Μοβὺ Ηρα ἀϊνιἀθα 188 πίϊοηβ, θη Ὧ6 βοραγαῦθα [86 8008 οἵ 
Αἄατα, μα βού [86 θουπᾶβ οὔ {86 παύϊοῃβ δοοοταϊηρ ἴο {816 πυμα 6. οἵ 
ἰῃ8 δηρ6}5 οὗ ἀοα.ἢ 

6. ΤΏ Ὀοοΐϊκ οὗ Ταῃ16] τγαβ αϑοᾷ Ὀγν {π6 σατο οὗἨ Ῥαγαοῖ, ψ ΒΙΟᾺ 
Ἰαξίθι γγχὰ8 Θοιῃροβθϑα ἴῃ {π6 Μδοοαῦθδῃ ρουϊοά, ΤῊΪΒ 15 δαυἹαθηΐ ἔγομη 
Θομραυΐηρ' (μ6 ἢγβῇ πᾷ βθοομα ομδρίουβ οὗἉ {Π8 ροουυρμαὶ σγουκ τ] ἢ 
{86 πίη οὗ Τ)απ161. Ηρ Δοσοιηΐβ [ῸΥ {86 βι πα] υ!ν ὈΥῪ αὐ ρυύησ 
ῬοΙὰ σου ἴο ὁπ6 δηᾷ {π6 βδᾶιχθ ρϑυβοῃ  : Ὑ Ώ10ἢ σαπποὶ ᾿6 τηαϊηΐδιϊηθα, 
85 ΕὙΙΖθοθο μ88 Βῃοση.Σ [ἢ {16 τηδηποὺ ἐπμ6 γβὺ βοοῖς οἵ Μδοοῦθθοβ 
ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ Κπον θᾶρα οὗ [μ6 ϑορυπαριπῦ νογβίοι οἵὗἨ 1816] οὶ [ἢ 
ρΡατῦ οὗ [π6 σεῖίον. (8386 1. δ4. ἀηᾷ Τ)Δη. ἰχ. 27., 1. ὅ9. ζχο. ἀῃα 1) Δη. 111.) 

7. ΤῊ ΑἸοχαμαάσιαπ ψουβίοι οὗ {π6 Ὀοοὶς οὗ Ἰθδη161 18 οὗ βυοῃ ἃ 
παίαγο ἃ8 [0 Ἰηθ᾽οαία ὑπαὺ 10 ττ88 τηϑᾶθ σοῃβι ἀθυϑῦ]ν αἴδον [ῃΠ6 Ἡ ΘΌΓΘΥ 
ὙγΟΥΚ ΔρΡρβαγαᾶ ; μοῦ σοπμίθι}ρογδηθοιβὶν Ὑ1ΠῈ 10, Θασί ΔΥὈΙΓΑΥῪ ὑγθαῦ- 
τηθηῦ οὗ {Π6 οΥἹΡΊΠηΔ] σοι] Βοχ θυ πᾶνθ Ὀ66ὴ αὐζοιηρίοα, Θχοθρὺ βοπλθ 
ἰὴ αἴγο {μ6 Ἰαϊίοσ. Βοβϑίαθβ, [ῃ86 αστοθῖκ οοῃύβϑιηβ ἃ παιαθοῦ οὗ 
ΒΡΘοῖα] ΔΙ] βίοηβ ἴο [86 ρϑυβθουϊάομϑ οὗὈ Απίοομαβ; βπονίηρ ὑπαΐ 10 
νγ88 τη 46 ὙΠ6 πὶ {Π6 ἱπηργθββίοη οαιβοα ὈΥῪ [ἤο86 οὐ 6168 νγ88 ἔΓ6Βἢ. 

8. ΤΏ βίαΐβ οὔ {86 Ἰαπριαρθ δα ρου θα Θοσγθβροηαβ ἴο {π6 ὑϊτηθ οὗ 
{π6 οαρ νιν βοη Τθαπϊοὶ ᾿ἰνϑά. Τῇ πυιϊΐον 15. ἔα αν ΒΟ 1 
Ἡδρτον δηά (μα! 466, ραββίηρ 1 6α58 ἴγοα {Π6 ὁπ ἴο {86 οἰδμοτ, 
Δοοογϊπο ἰο {μ6 παίατα οἵ {86 Βυρ]οοῦ. ὙΠῸ ἰδοῦ ργθβαρροβθβ ὑμαΐ 
ἢ18 τοϑάθυβ ὑοσο δοαυδϊηὐοα ψιἢ Ὀοῃ. Νον {Π18 18 ἀπβαλίδῦ!8 ἴο 
τῃ6 Μασοοδῦθδη ροτὶοᾷ, αὖ ποθ πιο ἰᾷ6 ἩΌΥο μα θθθη βὰρ- 
Ρ]δηίθα ΕΥ̓͂ 1Π6 Αταπηθδη. ΤῊΘ Ῥ6ορ]6 δα Ἰοαγηθα, ὈΥ 1μίθγ Ο 86 
ψ1Π {μ6 ΒΑΡ ]οπίαπβ, [π6 ΟΠμα] θα ἀϊἸαἰθοῦ ; ἀπά πᾶ πού γοῦ ἕογρούθῃ 
1861 τηοίμου Τοηραθ, [86 ΗΘΌΤΟΥ. 
ΑἸΒΟυΡ {818 ἀτρατηθηῦ μᾶ8 Ὀθθη δάνδποθα ὈῪῚ Ἡθηρβίθη Τρ, 

ἈΝ 1 Ὧϊ6 Ῥδβδ ΔΘ, τ. 8. Ὑ7. ΤῸ]. 11, Ρ. 120. 
3 Ἑζυγζροίαβϑίοβ Εἰχοροῦ, Ηδπάθποι σὰ ἄθη ΔΡΟΟΎΡΒΟΗ, 1. Ρ. 178. 



Θὴ ἔδι Βοοΐ ὁ}, ἐϊα Τγορὴοὲ Τ)αηίοῖ, 919 

Ἡβνογηῖοκ, ΥὙΥ οἴτθ, Κι αἱ], δῃᾷ οἴμουβ, νγο αἰδοῖ πὸ ψοῖρηῦ ἰο ἢ. Τὸ 
15. χϑαὶς ἀπά ἀβοῖθϑβ, Ὀθοδσβα ὑπο Υ6 816 οἴμοι ὈοοΚ8 ἴη Η τον, τυῖῦ- 
ἰθῃ δίζοσ {6 οχἱθ, βαος 48 ᾿ἰοο δι αβίθβ, (ὐΒὨΓΌΠΙ0168, ὅτζο., βΒμβοσίηρ 
(μδαὺ (86 Ηδουτον σοπίπυθα ἴῃ 186 ΔΕΡΟΣ {Π6 6Χ116, αὖὺ Ἰοαϑ ἀιλοπρ (Π6 
Ἰοαγηθᾶ. 

9, Το Ἡοῦτον οὗ [86 ῬοΟΙΚ οὗ Τῦδη161 μὰ8 Θομβι ἀουϑ Ὁ ]6 αβι λγ ἰοὸ 
{παὲ οὗ [86 ὈοοΚβ πυϊτίθῃ αὖ {π6 [τη6 οὗὁἨ [86 6χ1]6, θββρϑοῖδ!ν ΕΣ ΖΟΚΙΟ], 
ΤἬυϑ, 318, 1. ὅ. ἐΐα Κἰποβ πιοαξ (23, ἘΣΖοΙκ. 'κχυ. 7.) 31,1. 10. ἐο 
οαῖι86 ἔο Κογζεϊξ; διὰ 2[ἿΠ, αοὖέ, ἘϊΖο]κ. χυῖϊ, 7.:;: 23 ἴον ἼἜΡ, χ. 21. ἀπᾶ 
ἘΠ Ζοῖκ. χἕ. 9.: 8.13 ὑῶν, χ. ὅ. οἱοί οά ἐπ Ππόπ, απ ἘΣ Ζοῖὶς. ἰχ. 2. 11.:; 
ἽΠΙ, χὶῖ, 8. δγίφἠέηο55, ἀπ ΕὑΖοΙς, ν111, 2.; "3 7, γ111. 9. ἐλ ρίοαδαπέ ἰαπά 
(οὗ 5γ861), δῃὰ ἘΖαὶς. χχ. ὅ. 1δ6.; ὉΠ 13, νῖῖ, 17. 8δοη ὁ τπαπ, ἴτο- 
αὐΘη ]Υ δρᾶ τη ἘΣ ΖΘΚΙΘΙ. 
οι ΤμΘπρογκα δοοουπίβ [ῸΓ 818 ὈΥ ἐπιϊίαϊίοη. ΤῊ πτῖίον οὗ [Π6 

ῬοοΚ οὗ Ῥδῃῖοὶ οορϊεα ὐΖοῖκῖο], Βαΐ [818 15 ἴο θδρ {π6 αποϑίϊοῃ. 
10. ΤῊΘ Αταμιϑαη οὗ ἰᾷ6 Ῥοοΐὶς οοϊποιἄθβ πῖΐῃ {(πΠ6 Ατδιηφδῃ οὗ 

{86 Ὀοοῖκς οὗ ἘΖτα, δᾶ 15 ἀἰβύηρι Βηοα ἔγοση ὑπῃ6 ΟΠ α]άβο αἸα]θοῦ οἵ 
{86 οἰάοβῦ Ταγρατηβ ΟΥ̓ τοὰπυ ἩΘὈγαΐδιαβ. ΤΠ Π ᾿ῃϑίθϑα οἵἁὨ δὲ οσουτΒ 
85 {πΠ6 πα] ]Ἰούζοσ οὐ ἐδιλϊηῖπθ ποῦηθ. 66 νἱ. 23. δα Εζγα νἱῖ. 17, 
18.; Ταη. υἱῖ. 7. Τῇ οοπ͵υσαίϊοπ ΡΒ] 15. 8δβ (886 Ἡθργον ΗΊΡΒὮΙ], 
τι, 25., νἱ. 29., νἱ. 7.;: δηᾷ ΕΖγὰ νυ. 12., νἱ. 17.; 1 δη. 11. 24.: ἔχγα νυ. 
14. ἅζο. 8.0 ἴῃ 1868 ᾿πδηϊίνο, ΡΒ 6] Πρι, 11. 14., ἀμ βἰτα αν ΠῚΡ5, ΕἰΖτα 
νἱ!, 14. Τ1ῃ {πκ τιϑηηθυ, νου 5, Ζναηιο Ηδ τιϑιθϑα οὗ “απο Α]ορὶ,, 
ἃ5 ΠΙᾺ, ἵν. 8.; ΠΏΞ, 1. 16, Δαξαοῖ, βμεγίΐοο, λοι 15. ἔογοῖρῃ το {18 
ΟἸμα! 46, ργόρϑυν βρϑακίηρ, 18 [ϑυπᾶ ἴῃ πον, ν. 24., δᾶ στα υἱ!. 14. 
ΤῊ ἄτι] πα. Υ αἰθδὸ ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ 1]. 84., ΤῦΖγα νἱ. 17., 1 8η. ν11. 7. 4]. 
Ὗγε μᾶνθ αἷἶβο {88 βερβοίαίθ ἔουτηβ ὉΠ, 11} ῥῃ. Α Ῥδββῖνθ ρυίθυ 
ἰβ Του ΌΥ απἰθϊπρ' (ἢὯ 6 ραν 016 0611 τ ῖτῃ ἐπ6 βυβοσυγηδῖνεβ οὗ [6 
ῬΙεοίοΥ, ἃ5 ἴῃ Πδη. ν. 27, 28, 80., νἱ. 4., νἱ!. 4. 6. 11.;; Εγχγα ν. 14. 
Π, ομαγδοίοχσιβίο οὐ Αρμεὶ, 15 σϑίαϊμθᾶ τὰ 6 αύασο μα ραν οῖρ]8 
Βούνθοῃ {86 Ῥγϑἔοστδαίινβ δηᾶ {μ6 νϑῦρ, Δ. ν. 29.: ὕὥζτα ν. 12. ὅζο. 
ΤῊδ ρΐδοα οὗ Τυὐῤαρμαὶ 18. βαρρ! θα ὈΥ Ηορβαὶ, 1). ἴν. 858., νἱῖ. 11.; 
ἙΖτα ἵν. 1ὅ. ν᾽ 15 ὑγθαίθᾷ 88 ἃ γϑὺὉ }6 πιῆ, 1)6ῃ. 11, 9. 80., ἱν. 22.; 
Ζγα ἴν. 1δ.; οὗ ὙΒΙΘῊ ΟὨΪΥ ὁπ δχϑίηρὶθ ἢ85 γοϑῦ ββθὴ ἔουπᾶ 1η. {86 
Ταγρίιταβ, Βα ἴν. 4. Τΐθ. Θομίοστι τυ Ὀούνγθθηῃ ὕΠ86 Αγδπιαιβῖπρ' οὗ 
Τλδηῖ6] απ ΕὐΖία ἢ ΒΟΔΥΌΘΙΥ μαγα ἀιίβθη Όπιὶ ἱπηϊαὐοη οὐ οπ6 ὉΥ͂ 
188 οἶβοσ, βίποθ δῇ βῃονγβ 18 Ἰηάθρθηᾶθμῃοο ὈΥ͂ ἃ πυταθοῦ οὗὨ ρθοῦ δῦ 

ξοσταθ, Τῆυβ, 'ῃ θΔη16], νγα μαν {π6 Ρ]υγΆ} ὑθυταϊη 0 Π8 γτρ, 35; 

ἴῃ ΕΖγϑ ὈπΡ, ὈΞΌ, Τὴ {μ6 [οσιηθι, οί ἔοστωβ, ἧ9Π ἀπᾷ ἿΩΠ, οοσαΓ; 

ἴῃ [86 Ἰα οι οπἱγ [86 Δ γθνιαίθα όσα. Τπ 18 Π16] γχ8 αν δχς, 0 70, 

νὶ. 19.; ἔον σοῦ ΠὔΖτα μα5 Ἴ)Π, ν. ὅ., υἱ. ὅ. [19 8η160] 88 131}, 
ἐγθαβ 78, 1. 2. 8.; ὙΠΘΙοα5 ΕΖ πα8 ἰμ6 5 018ηὺ Ἰούζον ἴῃ {86 

που, Ἴ213, 1. 8.5 ΥἹ]. 21.: ΤῸΓ δ), α ἀμπρφΠῖ, τὰ ἸΔῃ. 11. ὅ., 1, 29. 

555) ΔΡΡΘῦτΒ ἴπ ΕἶΖγα υἱ. 11." 

: ὯαΔ5 Βυοῦ Ὀδηῖθ] νογἀθαϊβομύ αηᾷ ἀαδβροϊορί, Ρ. ΙΧ. 
2 ὅρε Ηδνουτοκ᾽5 ποπο Κα βοῆς Ὀπίθγβπομαηροη, ᾿. 97. 
3 ΟπιρΡ. ὙΥ ποι 5 Οτδιτηαῦ οὗ τμ6 Ομ] ἄθο Τιδηριαρο, ἰχαπεϊαίοα ὈΥ Ἠδοκοίϊ, Ὁ. 51, 
4566 0 }}}5 ἘΠ]Ο, ΡΡ. 440, 447. 
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930 “7ηϊγοϊζμοξίση ἐο ἐδιο ΟΙά Τοείατποτιΐ, 

11. Τῇ ὈοΟΪΚ πιϑηῖ οϑίϑ δῃ δοσυταία δοαυδϊπίαποθ οη ἐπ6 ρατὺ Οὔ Π6 
ΤΟΣ πιὰ {Π6 ἰβέοτιοδ! τϑδἰϊοηβ, οαβύοπιβ, μα ΤΊ ΠΠΘΓΒ ῬΘ]οπρίηρ; 
ἴο {86 {ΐπηα οὗ Πδῃῖ6]. Ατωοηρ [Π688 ταλῦ Ὀ6 ΒρΘοΙἤ θα 188 [ὉΠ πο :---- 

Τη 1. 7. 1 15 βίαϊϑᾷ ὑπαῦ Τϑηλοὶ ἀπ Ὦ18 σομλρδΏ 08, Τ᾽ ἤθη. ἰδῖκθη ἴὸ 
ΡῈ ρῬγδραγϑάᾶ. ον (μ8 Κίπρ᾽β βευνίοθβ, τϑοϑϊγθα ΠΟῪ Πϑηθ8. Ὑπαὺ (815 
γγᾶ8 ἃ ΟΠμδϊἄθδῃ οαβίομη γγ6 ᾿θᾶσῃ ΠΌτα 2 Κίηρβ χχῖν. 17. ΤῊΘ Ὡδπλ6Β 
816 ὉΒα]ᾶθο, δπά οοππθοίρα σι {μοβ6 οὗ ἰμ6 Βαρυ]ομίδη ρΟαβ8. 

Τη 11. ὅ. {πμ6 Κίπρ' ἐμγοαύθπβ ὑμαῦ 1 [86 τηὰρὶ σου] ποῦ Ἰηουργθῦ 15 
ἄτϑαμ, ἐμοὶγ μουβοθ ΒῃουἹα 6 ταδάβθ ἃ ἀπηρὮ1}}, 115 ΒΏΟ 5. δῃ δο- 
οαγαία Ἰτποτ]θᾶσε οὗ {Π6 τηϑίμοα ἴῃ ψῖοι {π6 ΒΟΥ ]οπίδη Ὠοιι868 
Ὑ6 16 Ὀα1]0, 858 γ76}} δ5. οὗ {μ6ῖν ταδύθυϊαϊβ, 1 Ὸ ἢ ἡ γο θαχηΐ οὐ ἀτιοὰ 
οἷἶαγ. 

Τὴ 1. ὅ. δπᾷ 11. 6. {ποτα ἃ ουιάθηῃοθβ οὗ δὴ δχϑδοὺ δοαπαιϊηίαποθ 
τ ἢ} 1Π6 [Ὀσὰθ. οὗἩ σαρῖΐα] ραπβμηηθηῦ ἴῃ τι86 ἀιποηρ' {π6 ΠΑ] 685. 
ΤΙῆΘ ουὐίπρ' ἴῃ Ρΐθοθβ, δπα Ὀυγπίηρ' ἴῃ ἃ ΠΟΙῪ ἔπγηδοθ, γ γ6 Ὀοίἢ 
βυϊοα το {π6 Ομδυδοίου οὗ ἃ Ῥαυθαῦουβ ρβθορίθβ. [ἋἪ [{Π6 βιχίῃ οῃδρίεσ, 
ἃ. ὩΘῪ ΚΙπα οὗἩἨ ρΡυμπβητηθηῦ 15 ἀθβου 64 85 ἀθπ8} πιὰ {86 Μοαο- Βον- 
ΒΙ8η8, γ1Ζ. ἰὨτοσιηρ' ᾿ηΐο ἃ ἄθη οἵ 110}5. 

Τὰ 111. 21. {π6 ἀτοββ οἵ 4 η16] 5 σοιαρϑηΐοηβ ἄρτθοθ τι ν παῦ 15 
Ἰζηοσσῃ ἔγοπιὶ οὔμου βοῦτοθβ οὗ [86 Βδργυ]ομίδῃ οἰοίμδιησ, οτοάοίαβ 
βίαίοβ᾽' {παῦ {μ6 ἄγοββ οὐ [ῃ6 Βαρυ]οηίδηβ οοῃβιϑίρα οὗ ἃ [16 σαγπιθηΐ 
τ μομίηρ ἰο {π5 ἔδού, ονϑὺ ὑπαὐ ἃ ἡχοο]] θη οοδύ, πα ἀροη ὑμαῦ, ἃ 16 
ὌΡΡΟΥ οσονοσίηρ, ὑτόνγη ΡΟ Πα {Π6η}. 

Αοοογάϊηο [0 ν. 3. ΟΊ Θ ἢ. ὙΟ͵ΓΘ ργθϑοη δ {86 τόγαὶ Ὀαπαποί. 
Ὗγ Κηον ἤτοι Χοπόρμοη 2 {πμᾶὺ {18 τγχὰβ {π6 φργδοίίοα οὗ [π6 Βδρυ- 
Ἰοπίψη οουγύ Ὀοΐογο ἐπ Ῥογβίδῃ οοηᾳαθϑί. Βαῦ {μ6 δερίπαριηΐ, [0]- 
Ἰονίησ {π6 φυδοίδοα {μθη ργανυδίθηΐ, μὰβΒ οχαϊ θα τηθπίϊο οἵ {[μ6 
γΟΥΊΘη αὖ Β6᾽5ῃδΖΖαυ δ ἔβαβύ, 
ΤΠ δοοουπίβ οὗἩ {Π6 ργιθβιυ σαβίθ ἀιλοπρ ὑμ6 ΘΘΟΥ]οπία 8. αἶβοὸ 

οοἰποῖᾷο τὰ ὑμο886 ἴοαπα 1 ργοίαμθ τυ! θυβ, ἃ8 μὰ8 θ6θη ταϊπαίοὶ Υ 
Βονῃ ὈΥ Ποπρδίθηθονσ. 5 ΤῊ5 15 δαταιοα ροίΒ ὉΥ Μῇαπίον δπὰ 
ΘΟΒΪΟΒΒΘΥ. 

Ῥλδηΐθ] πονοῦ Βρθαῖθ οὗ δἄογδαίίΐοῃ Ὀθιηρ οἴδσγθα ἰο {π6 Κιπρβ οὗ 
ΒΑΡΎ ]οη, ΔἸ Ππουρ {π6 ἀβᾶρθ α8 δὴ δποϊθηῦ οὐἹοηΐαὶ οὁπ6. Αὐγιδῃ 
βίαὐββ ὑπαῦ ΟΥγὰβ τγὰβ {π6 γϑύ ψ πὸ τϑοϑῖγϑα βυθοῦ Ποιηᾶρθ, Ὀθοδαβθ 
Οτμλζᾷ τγὰβ τπουρμῦ το Ὀ6 Ῥουβοηιῆθρά ἴὰ {88 ἰππρ' οὗ Ῥουβιδ. 

Τη τοϊαίίοι ἰο {Ππ6 ἰανγβ οὗ {86 Μ66ο-Ῥουβίδηβ, {Π6Ὺ σοῦ ἀβοιηοα 
ἸΥΓΘνΟΘΔ 16 γΠ6η ΟμῸ6 σἴνθῃ ὈΥ̓͂ {π6 ἰησ. Βαῦ πο βυοῖ ἀοοίχπο 
Ῥτθυαῖ θα διροηρ' {μ6 Ομ] άθαπβ. 566 1)8Π16] νἱ. 8. ὅο.ὅ 

Τη ορροδίϊίοπ ἰο {μ15 ἀγρατηρπί, 1 μ88 θ6θη οοπίοπα ρα {π᾿ {Π 6716 
06 ἰδίου οι! ̓ πδοου 8 0165 ἡ Π]Οἢ Θχοϊαθ (86 Ιά6α. οὗ δὴ δυ6- 1 [Π688 
ΔΑ σοΟΠἐΟΙΏΡΟΥΆΓΥ τγϊΐο. ΤΉΏ686 ΜΨ011 6 τοίουσοα ἰοὸ ασαΐη, ἃ8 {πον 
ΔΥ6 ΟΥ̓ ΠΟ Τηθ8η8 δϑί :5η84. 8 δαάταϊῦ τμαὺ [6 στουμπα ὈΘίογΘ α8 
15. ποὺ ἀθοϊβῖνθ 10 ἄοθβ πού ροββθ88 {π6 τγοῖρῃῦ τ βιοἢ Ηηρβίθη το, 
ΔΌΡΘΑΙΒ ἰο αὐίδοῖ ἰο 10 ; ὉΓ τασοι ταᾶν μᾶγο Ὀθοη ἀοτινθα ἔγοτα ἰγϑα!- 
οη, δπα ἤτοι 8ῃ δοαπαϊπίδηοθ ὙΠῊ Βαθυ]οη. Ὑ οὐ 10 15 ἹπηρτΌ 4016 

1 Ἡϊβίοτγαῦ. 1,10. 1. ΟΧΟν, 2 Ογτορϑά. ν. 2. 
3 Βοϊχᾶρο, νοὶ. 1. Ρ. 838. 6ἔ δέῃ. 4 ΤΑᾺΡ. ἰν. 
δ ἩρΗρβίθηθοΓρ᾿ 8 Βοϊϊτᾶρο, γο]. 1, Ρ. 511. 6 δθχῃ. 
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᾿ {8εδ δὴ δίδου ἴῃ ἐπ Μδοοαθθθη {ἰτπὴθ8 βῃου]Ἱὰ παν θθθη 5ὸ μηπὲ- 
ουηιΐν αἀσομγαίθ ἴπὰ ᾿ἰβ παιγϑῖγθ, ψιύμοαῦ παγίπσ Ῥθθα ἴῃ ΒΑΡΎ ]οπ 
1[56]{ 

12. ΤῊ φχορῃβοῖοβ οἵ 1416] ἃτ6 Θοῃ]ουταθα ἰοὸ {π6 {ἰπ|65 οὗἩ {Π6 
ΘΧῚ 6 πᾶ {π6 Ῥϑυβομδὶ ροβιίϊοη οἵ μ6 φγορμοὺ δἰμμβθ ἴῃ ΒΑΡΎ ]ομ. 
ΤΉοῖν ἔοστη δπα οοηίθπίβ αδῚ ἔγοτα οὐμοῦ ρυορμοθίῖιο πυϊηρθ. ΑΥΘΓ 
[π6 6χ]]6. {86 ἐμβθοουϑου ΔΒΒΌΣΩΘα 8δη δ᾽ζογθα ρῆδβθ. [Ὁ νγχὰϑ νι 8} 
τηογρθά 1 {Π6 ἰοδάϊηρ' ἀν παβί188 οὐ {π6 που], μανῖπρ' Ἰοϑύ ἴῸΥ ἃ ψΠ116 
15 οὐχ ᾿ἱπἀδροηαοηῦ ομαγθοῦθι,, αὖ ἰδαβῦ ἰο [ῃ6 6γ88 οὗ πιθπ. 75 δσοη- 
ἰϊηθᾶποθ δα ασίμον ἀουθοριηθηῦ ΘΥ6 τηϊχϑα ἀρ νγιῦ ΤΠ86 ῬΥΌΟΡΎΘΒ8 
Οὗ 17Ἀ:6 νου ΒΙβίοΟυΥ οομπίαϊηθα ἴῃ {π6 βιθοθβϑῖγθ ΘΠΊΡΙΓ68 ὑπαῦ 
ΔΡΡϑασθα, Ἡδφδποθ ᾿τὖ οοὐ]Ἱα ομθυρθ ἔγτοπὶ ΟὈΒΟΙΥ δηα αὐΐαϊῃ 105 
ΔΌροϊπἰθα οἿΟΥΥ ΟἸ]Ὺ ὈΥ͂ μοῦ ἀοβίγαοοπ. ΤῸ βῃον [86 Βοβα! πεν οὗ 
188 γγου]α 5 ῥόον ὺ τὸ {86 Κιηρσάοιῃ οἵ (ὐά, 1ὖ γγὰβ ποθι] ἐὸ δηΐον 
πο ἀοία]ρα ἀηᾶ βρϑοῖδὶ ῥγθαϊοομβ τοβροούηρ {π6 {αὐιχτα οἵ ὑπαῦ 
ΜΟΥ]αΥ Ῥονγοῦ, 85 δι οαϊθα ἴῃ Π6 ἸΘδαϊηρ' ΘΠΡΙΓ6Β ΒΊΟΝ Βα ΘΟΘΒΒιν ΘΙ Υ 
Ῥτονα θα, Τῇ ροβιήϊοη οἵ 816] τη (86 Βαθυ]οπδη οοπχὺ τγὰ8 δά- 
ΤΑΊΤΆΌΪΥ δαἀδρίοα ἰο {86 ἀυςιο5 6 νγᾶβ οδ θα ἰο ρογίοστη τοϊαίνο ἰο {86 
ῬύτροΒβοβ οὗ οῖίγ. Ρ]δοβθα τὴ {π6 ἢγβύ τηομγοῦνυ, μ6 οου]α ΒΌΓΥΘΥ 105 
ΒΥ ΔοῦΘΥ ΤΟΣ δοοαγαύθὶυ, Ἀπαϊηρ 1 1ῦ ἃ ΠΙΒύοΥΙοΔ] βιασίϊησ ροϊηῦ ἴῸΥ 
ἢ15 ν᾽βίοῃηβ. Ηδ νγὰϑ ἰθδιὩ6α ἴῃ 16 νιβάοτση οἵ {π6 Βαρυ]ομίδηβ, δηα 
οοὐ]α διαρίου ὑμαύ Ἰοαγπῖπρ' ἴῃ {Π6 βουνῖοα οἵ 18 ἀοα. Ηδ τι868 Ἰροῦθ 
οἵ Βυιαθο 108] ἰαπσαδαρο ἤδη {86 ραγοὶν Ἡδῦσγον ργορμοίβ, ἰὰ δοοογά- 
806 τι [86 ΒΑΟΥ ΟΠ ἰαβίθ. ΧΑ] 15 ἀθβισηδίθα ΟΥ̓ τηϑίθσῖαὶ ϑχη- 
ῬΙοιαβ. Βϑαβίβ ἃγθ {Π6 τϑρυθβϑηΐαθιν 8 οὔ ἰηρβ δηα Κιηράομαβι ΓἢΘ 
ἸΠΊΘΟΘΥΥ 15 α͵5ο οαδύ ἴῃ ἃ φιρϑηῦο τηου]α. ΒΥ {15 τηθαῃβ, {π6 παρ ἐν 
γα 5 οὗ Βαγοι τῖρηῦ ὯΘ ἰ6α ἴο 568 τηοϑὺ 1η 06] 01] Υ 186. ποίμιηρ"- 
688 ΟΥ̓ {86 οαχυίθ!ν τυϊβάουαι ἃπα αὐίβ οἵ {ῃ8 Ὑ158 τηθὴ 1ῃ Ποῖα {ΠΟΥ͂ 
ἰγαβίοα, δἀθα ἀρργθμομα (6 ψιβάοτα Ὀοϊοαρίπρ (9 {86 Οπληϊροίοηῦ 
Τιογᾷ οὗ βδανθὴ δηα θαυ, ἰοὸ ψΒοΙὰ 81] το βυρ]οθῦ. Απα δ5 186 
ἀϊνίηθ σϑυθίδίοηβ Θοτητηπηϊοδίθα ἰὼ {86 ρῥχορμοὺ ὕοσθ ταθϑηΐ, ποῦ 
τ  ΘΪγ ον (86 νγοΥ 8 σα]6υ8, ρα ῥγΊΠΟΙΡΑ ΠΥ ἔου 086 νοοθμαπύ-ῬΘ0ρ]6 : 
{μ6 ἀονϑὶορυλθπῦ οὗ [86 ἐπϑοούδου τιῦμῖη θαυ] γ ΠΙΒΙΟΥΥ τητιβὺ 06 τὸ- 
ῥτθβϑηΐθα ἴῃ οἷθαῦ ἀηα ἀθἤηιδθ Οὐ ]Π1π68. Τὺ 15 ΓΘυ Δ ΚΘ Ό]6 {Πδὺ 116 
τηοᾶθ οὗἩ δσχβιδιοη ναῦῖθβ τι {86 ΟΠαίάθο ἀμ Μραο- Ῥϑυβίδῃ 
ἀγπιαβίῖθβ, δοοοσγάϊηρ' ὑο {π8 ῥγθυδηϊπρ ἰαβῦθ οὗ {Π6 ὑγχζο ρθορίββ.: 

Τὸ 15 ορβϑυυθὶο ὑμαῦ ἐμ νἱβίου οὗ [86 Ῥυόρμθὺ ὑϑϑοῆθβ Ὧ0 1ἈΓΠΘΓ 
ἐμδῃ {π6 ατθοΐδῃ οιαρῖσθ ΤῈ Πουΐζομ βθυομα νγὰβ αἿμ ἃ πα τηϊβίγ. 
Ἠδ αἱά 566 {μ6 οομπΐηρ οὗὁἨ Μοββιδῃ, 0 νγὰβ 0 τθῦθν Π6 ὑΠΘΟΟΥΆΟΥ, 
ροϊμηρ' (μ8 σογοπδηί- ΘΟ ρ]6 ἴο δΐτη 88 ἃ βίαν οὗ Ἰιρῃξ 1η {86 αἰδίδμοθ 
ἴο ΟΘ6. ὑμϑῖὰ ΠΟΥ ΠΘΔΥΥ͂ ρΟΥΒΘΟ ]Οη8 ᾿ηροηαϊηρ; Ὀαὺ [18 ποίϊοθ 
15. Ὀσιϑῖ δπα ρθποσαὶ. [5 10 Π|κοῖν {παῦ {μ6 ῥτορμοὺ οου]Ἱᾶ ποὺ βαραταΐθ 
ἴμ6 ὕνο ἀγμηδβίῖεβ,--- [μαὺ οὗ ΑἰἸοχδπάθυ ἃπα [18 ΒΟ ΒΒουΒ, δπα [ἢ 68 
Βοιμδη ὃ 85 Β6 ποὺ 80 δ βη]σμίοπβα ἃ8 ἰο ρογοθῖγθ Ῥοίἢ ἴῃ {Π6ῚΓ 
ἀἰβιϊποίμοαβῷρΡ οὐ, ἀΪ4 6 φργθβθηῦ {88 οὔθ ἃ8 ἰοσθββδάοστῃρ (ἢ 6 
οἴβοσ, δηᾶ ραΐ ἱπίο 10 {μ6 ἐταϊίβ οὗ οί ἢ ϑαοῖ Βα ρροβιθοη8 ἅΓ6 ποῦ 
ΠΩΡΙΌΒΡΔΡΙ6, ἐμοπρὴ γ ἄαγα ποῦ ἀββοσὺ δηγ μῖπρ' ροβιίνο. ἢ 

} 8566 ΗδΠρβίομΒοΥρ᾿ 5 Βαϊ γΕρΌ, νο]. ἱ, Ὁ. 19]. δὲ δθῇφ. 
2 Οορ. Πο]ὑζβο 5 ΑτΈο]ο ἴῃ Ηογζορ Ἐ ΕΠΟΥ ΚΙοραάϊα οα 410], 
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Νοιἰπιμβίαπδιηρ; 411 {μαὉ μ88 θθϑη βαϊ οῃ Ὀθμδ} οὗἉ [π6 Δα Πθη ΠΟ (Υ 
οὗὨ Τδηῖ6], 1πΠ6 ῬΟΟΪ ᾶ8 Ὀθθη δχροβθᾶ ἴο τιϑηῦ δἰίθο 8 δίποθ {88 
ΘΟ αβίοη οὗἨ ἐπ οἰρμίθθμί οθηΐασγ. ῬΟΥΡΌΥΥΥ, 88 70 Ἰθδτη ΤΌΤΩ 
“᾿ γόιηθ, ἀοπϊοᾶ 118 δα Ββ ΠΟΙ ; Ραΐ πὸ οἴμοτ ορροπϑηΐ 18 Κπόντῃ, ἴῃ 
ΟἸυϊβέδπ ἀπθαυϊίγ, ὙΠῸ Ἰοοῖς [86 βάπιθ ΘΟυΣΒ6 ἃ8 88. (ὐΟΥΤΟΑῖΙ πιᾶν 
Ὀ6 οὩ]]6α {π6 ἤτβί, ἴπ τηοάθτγῃ {ἴπηθ8, ψμῸ ρἰδίἰΥ ἀροίαγοα {86 “τους 
ἰο θ6 δὴ ἱπιροβίου Ἐ ἴῃ {π6 πιο οὗ Απίοονιβ Τρίρμαπθβ, Ηθ γγὰ8 
ξ]Πονθᾶ Ὀγ ΕΛΟΏΒουπ, Ὁ Βουμοϊάὐ ἡ μῸ νγὰ8 [16 Τογθιηοβὺ ἴῃ ρΊνιηρ, 
ἃ. ΟΥἸ 10] 8815 δηᾶ ἔοσιὰ το {π6 αὐἰΐεοῖς, ΟΥϊδβίηρον, (ἀθβθηῖαβ, ΒΊθοῖκ, 

Κίγμιβ, Πὸ ὙΥ οἰΐβ, Βδάβροπηΐηρ', οβθηχα 1116 ν, ἡ οι Τύθηρογκα, Η:ζιρ, 
Ἰζμοθοὶ, Εἰνναϊᾶ. ΤὨΘ δας πϑαίποι νυν Πδ5 Ὀθοα ἀοίθπαρα ὃν 1 άογναία, 
Θιδυά]η, Βοοαιθ, Πογθβοῦ, Ψ9ἀΠπ, Ῥαζθαα, βδοϊ, Ηδηρδβίθηθογρ, 
Ἡξνοτηΐοῖς, Ηοερϑὺ δμᾷ ὙΥοΪίθ, ϑομοῖζ, Καὶ], δίπατί, Αὐθου]θη. 
Τιοὗ τι ρἴδηοθ δὖ {86 ρυϊποῖραὶ ἀὐσαμαθηΐβ οι ΡΟίδ Β1488. 

1. ΤΠ ροβίτἴοῃ οὐ {88 ὈΟΟΚ διθοηρ' (λ86 Ἡδριορταρμδ βῆονβ ὑμαΐ 16 
Ὑγ88 ὌΒΚΗΟΝ ΏΘΗ {86 ῬγορΒθῦιοαὶ τΥ ΠΟ Β ὑγ6 16 ρα ἰοροί μου. 

Τὸ {18 Ηδηρβίθπθογρ ταρ]168, {μαὺ {μ6 ἀϊδυιποίίοι. Ὀδύνγθθηῃ {πθ 
Ῥγορμοίβ δᾶ Ηαρίορταρμα 185 ποὲ αὖ 811 οἵ ἃ οῃιγομοϊορίοαὶ Κἰπά, θυ 
18. Τουπᾶρα ου {π6 ρῥϑουϊίαῦ οματγδοίον ἀπά οβῆοθ οὔ {π6 πυϊίθιβ. ἘΠΘ 
ῥσορμδίίο φίζέ βῃου]α 6 ἀἰβουϊταϊ δα ἔτοτα 186 ργορμοίϊο οβῖῆσε. ὙΠῸ 
016 Μὰϑ σοιαμλοπ ἰοὸ 811} 10 6γ6 ἱπδριτοᾶ; ὕὍπ6 ομοὺ ἴο ἐδ χοφμίατ 
Ῥτορμοίβθ, βοβ6 οβῖοθ 10 γχὰβ ἴο δοτωσηθηϊοαῖθ {π6 1λινΊη8 {01} 10 {Π6 
9 6. 15} ῬΘορ]θ. ΤΏ ῬοοΪκ5 νυ θα Ὀγ [Πμ658 ργορ]οίδ α8 β8ιιοῖι, ἰοσταϑᾶ 
τὴ βϑοομᾷ ἀϊνιβίου οὗὐἠἨ {86 Ηθῦτον ΒΙ016. ΤῊθ ὑθιγα οομίδιηθ ἐη- 
οδιοϊαϊ Ῥυορμθοῖθθ Τϊ8β 18 τορθαίβα ὉγῚ Ἡδνθγηῖοκ, Κ 61}, ἀπά 
Αὐβοΐθη. 

ΤῊΘ ΤΟΡΙΥ ἴῃ αᾳαρβύϊοῃ ρρθαῦβ [0 8 δη τον ἀηβαίβίθοίοσυ. ΤῸ 
ἀἰβάποϊοι τπδᾶθ μούνθθα ἐμ6 Ῥσορμθίϊο σὐγξ ἀμ 086 Ῥτορβοίϊο ογοο 
1ἴβ ἃ πιοάθχῃ οὔθ; δπα ψβθη ἴὉ 15 αἰἰγθυΐθα ἴο 116 Θοτηρι ο 8. οἵ ἰῃ6 
ΟΆΠΟΙ, [86 ἈΒΒαΤΩρ ϊοπ 18 θ4561688. ΤΠΘΓΘ 15 ποῦ ἃ ΒῃΔ6ΟΥ οἵ ῥγοοῦ {πα 
1. τγαβ Κπότη ἰο ἴῃθπ. ὙΥοΥΘ 1Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰο ρῸ 1πίο {π8 βαῤ]θοί οὗ 
[86 ὀδποι, 10 ταῖρῦ θ6 ββονι, ὑπαὺ [86 Βεπ μηθηβ οἵ ΓΓθηρβίθῃθοτο, 
Ἡβνθυηῖοῖ, δηᾷ ἐποῖν [Ὁ] ον ουβ, τοβρθοίλησ 1{, ἀΓ6 ΘΥΤΟμΘου8. ΤῊΘ Ηγϑὺ 
ὑνὸ αϊν βίο ἡ γα Πμιβῃθα Ὀοΐοσο {μ6 {μιγὰ νγὰβ θθριιῃ οὐ ταϑᾶθ, Υ8 
γο]θοῦ ἰπ {|κ6 ταϑηποὺ {16 βοϊαϊίοη οὗ δυπατνί 2, νἱΖ. ὑμαῦ ἐδ6 αποϊέπέ 
υειυς οἰαββιβ δα Τδμϊθὶ διηοαρ {16 Ῥτοροίβ, ---- [πὸ ργββοπὺ Τδἰπγμάϊο 
ΔΥΥδηροταθηΐ οὗ (88 Ἡδρίορταρμα ποῦ Ὀδὶπρ [μ6 οὐἹρῖπαὶ ὁπθ. 1} ]8 
15 θαβοᾷ οὐ ἰμ8 διίμου ον οἵ “ βθρμθβ, ῈῸ Ο1]45888 1) 416] ἃπιοηρ' 
086 ργορμϑίθ.υ Βαὺ 10 15 11ι561688 ἴο ἄυρια ἔγοιη {Π6 βίδίθιηθηΐβ οὗ 
]ΌΒΟΡΒ5, 48 1 μ6 πιθαπὲ ἴο ρῖνα {μ86 οὐρίπαὶ δυταηρθιηθηῦ οὗ {π6 
ῬΟΟΚΒ ἴῃ {π6 {γθ6 Ἰοβᾶϊηρ ἀἸν1Β10}8 ---ἰμ6. ἰανν, (86 Ῥγορμθίβ, {86 
Ἡδρίοσταρθα. ὙΤμθτα 18 πὸ δυϊάθμοθ νυ μαύθνον ὑμπαῦ Ὧ6 ὐΐθου σίσεϑ 
{πα ἀὐταηροιηθηΐ, ΟΥ̓ πιθαηέ ἔο σίσο ᾿', ΗΔ δῃηυτηθγαῖοθβ {π6 ὈΟΟΚΒ ἐπ 
Λΐβ οιἱυα τσᾶγ. ΥΝΘ τ ΒΥΤΩΪΥ ρεγβιδάθα οὗ {μ6 ἔβοῦ, {μαὺ 186 4]- 
τη αϊο ἀττδηροιηθηῦ 18 {μ6 οἰἀαβί, δ 185 βεδί αἰξθδίθα ἃ5 βοα : ὈῪ 1 
Τδηῖο] 18 ραΐ διποηρ [π6 λαφίοφγαρλα, ποῦ διιοπρ' ἐμ6 Ῥγορμοίβ. ΥΥ̓ΩΥ 
[86 ῬοΟΙΪΚ νγγα8 80 ρ]δοθά, νγχα Θοη β88. ΟἿΣ ἱπΆ 01} ἰο Ἔσχρίδίη. 10 μᾶ8 

: ἩδηρβίθηοΓΡ᾿ 5 Βειγᾶρα, γΟ0], 1. Ρ. 28, δέ 8εηη. 
2. (ΟΠ ΘὨΓΔΙΎ ΟἹ ΔηΪ6], Ρ. 426. 6ἐ δέῃ. 
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ποὺ Ὀ66η δοσοῃῃηίοα [ὉΓ Υ ΔΩΥ͂ ΟΥ1Ο ; δηᾶ γγχ8 μᾶνθ ποὺ ἐπ 6 τηθδῃϑ οὗ 
Βοϊ γῖηρ {Π6 ῬγΟ ] βιὰ. 

Τη οοπηθοίΐοι 1 {86 ροβιοη οὗ 1416], δὴ οὐ]θοίΐοη μὰ5 Ῥθθῃ 
Τοαὶϊβοα ἔγοτα Π Δη. ἰχ. 2., ὑσθϑσα 1ὖ 18 συιἔθῃ, “ς 1 1)4}16] ππάεγβίοοάα ὅγ 
δοοκ5." Τί 15. βαια ὑμαῦ {π6 Ὑυχ ον τηθῦμη8 ὈΥ (86 ρῆγαβο ὉΞΩΞ (Ὁ. {868 
ὈοΟΚΒ), {μ6 ΟἹα Τοβίδιηθηῦ 88 ἃ δο]]δοίϊοη ; {πᾶὐ 10 15 δατιναϊθηῦ ἰο 
τὰ βιβλία, ἐλ ὑοοΐδ, 1. 6. ἐδιο λοῖΐψ δοοΐα; ἀνιᾷ ὑμβογθίοτα {Π6 οο]]θοίϊοι 
μα θδθὴ οοιηρο θα Ῥοίοτθ Π15 ἀδγ,-- ἐδθ σαποη ἢαά ὕφοη οἰυεοά. Τί 
18 ὙΕΥΥ ΡγΟΌΔΌ]6, Βονγουοῦ, ὑπαῦ ἃ 6.7 Ἰνιηρ δου [86 οἷοβα οὗ (86 
οαποπ γου α μᾶνα ορίου θα {86 ἰθοθηῖοαὶ! ογα Ὁ Π3Π, δααϊναϊθηΐ 
ἰο αἷ γραφαί, ἰο ἀδϑίρπαῖθ {86 Θηθτο οο]]θοοη. Ὑ1οβϑ σ᾽ Β' οριηΐοπμ 
[μαὺ π6 411 πβϑιοῃ 15 ἰο [86 ὕσχο ϑουϊρύαγ γ0]]5, ἐξ υθιῖδῃ Χχν. δηᾶ Χχὶχ. 
(οομρ. χχν. 18., χχῖχ. 1.), 5. Ἱτηργο 8016, θθοαιβο οὐ [86 ἀυέοϊα Πθγθ 
Ργθῆσχοα, ὙὩῃοβο ομαρίουβ οουἹὰ βοδγοοὶν 6 ο81164 ΤῊΒ δοοΐβ. Β6- 
51.468, (6. τϑοκοῃῖηρ οὗ 1)4Π16] δββθμηθϑ ποίδιπρ ἀροαΐ [Π6 βουθηΐυ 
ΥΘΔΥΒ ἴῃ ὁ“ γθιηῖδῃ χχῖχ.. θαύ αὐίδοῇαβ 1561} τὸ ἐπ6 2δίῃ ομαρίοσ, Ὑγ68 
τοίου {86 ἰασῖὰ ἴῃ αποβίοη (0 βοῖιθ ρειναΐθ οο]]θοίϊοη, 1η ὙὨ1Οἢ «6 Γ6- 
ΤΑΪΔ ἢ Β ῬΥΟΡΏΘΟΙΘΒ 6.6 πο] μαθα, ΤΠ ἃγ1ο16 μ88 δὴ Ἰπα θη 6 Β6Π86, 
ΒΟΊΙΘ, ΟΥ̓ α, ἃ ἴῃ «αρο5 χῖν. 6., 2 ΚΙηρβ ἴν, 18: ἩϊΖιρ᾽᾿Β ορ]θοῦοι 3 
ἴο {π18 1ῃηἰουργοίδ!οη 15 να] 6]688. 
ὦ, ΤῈ βιθποθ οὗ “Ἅθβϑα8 ΘΙγαο ἴπ {πὸ 490} ομαρίου τοβρθοθῃηρ: 

1416] 15 οὗ βοπιθ τπηρογίδηοθ, ρθοᾶιβθ {π6 8116ρ 64 ᾿Ἰδίου!οα] Ῥοβιοῃ 
οὗ [86 ρτορμϑῦ τηδῖζοβ πη) οἵ οοπβϑαιιθθοθ ἄτγν ἀτραηθηΐ οὐ {815 
πδύθτο, δὴ ἀφιηιθηξμηι 6 δἰἰθηξϊο, 15. οἵ 1016 νγοιρῦ, ὉΠ]ΘῈΒ 1 Θά Ὀ6 
Βῆονῃ ὑμαῦ ὑΠ6γ6 88 ἃ ΠΘΟΘΕΒΙΓΥ [ῸΓ τιθη οπίηρ' {Π6 ῬΘΥ͂Βοη οταϊ(6α ; 
ΟΥ, δ Ἰθαβί, ἃ Βῖρῇ ῬχοθδθΠν ἐπμαῦ 6 σγου]α μάν Ὀθοπ ποίιοθᾶ. 
ΝΟΙΒΟΣ οἰτουτηβίδμοθ ἈΡΌ]165 ἤθσο. ΤῊΘ νον ΠΔΪΠΟΣΥ ῥσορ ΘΒ Δ16 
οἰαἱὐ 66 ἃΒ 106}} ἃ8 [ζ8η161. ὅο 185 ΕΖγυδ. | 

8. Τθδηΐθὶ ἰβ βροκθὴ οὗ ἴῃ ἃ απ δύουυ ταν, 1 Ὸ ἢ Θου]α ΒΑΤαΪΥ 
Ἰιᾶνα ργοοθϑάθα ἔγομι διπηβο, Ηοπουχθ]α οριυοὺβ ἀῦο Δρρϑηαοα ἰοὸ 
Ὠἷθ. παῖῆθ. δα 1. 17. 19. χο., ν. 11. ἄτο., νἱ, 4., ἴχ. 38., χ.ὄ 11. Τὸ 
{η185 ομ͵]θοοη Ἡδηρβίθηρουσ ἅμα Κ61] ΥϑρΙΥ {μαὺ βοῖηθ οἵ {8688 
Ἰαπἀδίουυ ΘΧρ  ββῖ 08 ργοοθϑά τότ οἴμουβ, 8Πα ΓΘ ἨῸ τηογ6 ἰπδῃ ἃ 
Τα 8] τϑοοσα οὐ τι μαῦ νγὰβ βαϊα οὗἩ δἴτη οὐ ἐο δὰ, ΟἿ {Π15 παύαγα 18 
ν. 11, 12., ψβοσθ 1Π6 ἀπθθη βαγ8 [0 ΒοβῃδζΖζαι, “5 ἼΠΟΓΘ 15 ἃ τη8 1Π 
(γ Κίπραοχῃ, ἱπ ψ Ώοτα 15 {86 βρισιῦ οἵἉ [Π6 ΠοΙγ σοάβ; δηά ἴῃ {π6 ἀδΥβ 
οὗ {ὰγ ἔδίμου, Πσηῦ, δηα ἀπαουβίδπαιϊηρ,, ἀπα υνιβάοχα, {κ6 [η6 ᾿ψ ΙΒάομλ 
οἵ {86 ροῦδβ, νσγὰϑ Τοππα ἴῃ Ὠτη,7 ὅθ. ὅο. οιηθίηθβ {π686. δριμούβ 
816 ἀοβισπιθᾶ ἰο ρ]ουιν (ἀοα ῆο ομαονϑα 818 βογναηύ ψι τ αγν 6 ]]οτι8 
ΙΒ οπ, 88 ἴῃ 1. 17. 19, ὅζο., ν]. 4. ΟΥ {60 βοῦνθ ἴο Η]] οαὐ ἐπ 
ἀοβουι ρθη οἴνθη, 10} χοῦ] οὔμοσνγῖβα 6 ᾿Ἰποοταρὶοΐθ. ἀπά {πῃ ν 
ΤΩΔΥ͂ 811 6 ΘοΙαραγθα Ὑ1ῸΠ ΒΊΑΙ ΘΧΡΥΘβΒΊ ΟῚ 8 σοβρϑοίϊηρ ΔἸγηβ61 οὗ 
16 Δροβίί Ῥαυΐ, ἴπ {πὸ ἘΣ β6165 το {88 (ὐογ! μῖαπβ. ΒΟΥ σοπίαϊπ 
πὸ 86] ]απἀδίίοη. Ἰησοπβιβίθπῦ πιὰ {π6 ἴδοῦ ὑμαῦ {86 ὈΟΟΚ νγᾶβ οοὰ- 
ῬοΒβα Ὀγ Ἰ)δηϊοὶ Ὠἰτηβοὶ 
ΤῊ ΔΗΒΊΤΟΙ ἰβ ποὺ ΘΓ δα ϑέλοίουυ. Ῥαββᾶρθ {Κ86 1. 19, 

20,, νἱ. 4., Δ16. ποῦ ὙΧ611 δοοοιηίθα ἴογσ. ΤΉΘΥ ἃΓῸ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ 
ἴο 41] ουὐ {86 ἀοβουϊρίίοθ. ΤΏΘΥ δῖ ποὺ βηλοῦ 10 ψμαῦ Ῥδὰ] 

16 70 οι, ἃ. 8. ΝΥ. Ρ. 4. 2 Ὧδ5 Βυοῖῦ Ὠδηϊοῖ ογε] τί, Ρ. 146. 
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ΒᾶΥ5. οἵ ΠΙμη861{: ἀπᾶ (6 οοοαβίου 15 ὙΒΟΠΥῪ αἀβογοπί. α Ῥοῖϊανο 
{παὺ Βομηθ οὐὗἨ {8686 δχρυθββίοῃβ 8.6 ποὺ βοῇ 8ἃ8 ἃγδ᾽ βι140]6 ἴῃ 
τη 886 οἵὗἨ Τδηῖ6ὶ] Εἰπιβοὶ δ, Ηδ σψου]Ἱᾷ βοδγοϑὶυ πάνθ υϊ ἔθη {ΠΏ 6 χη. 
Βυΐ {|8 ἄοοβ ποὺ αϑδοί {πΠ6 βίδηθσαὶ δυϊμουβμῖρ οὗ μ6 ῬΟΟΚ, ἃ8 νῦϑ 
ΒΠ.8}} β66 ἢϑυθδίθου. 

4. ΤΏ Ἰαΐδσ οτἱσίπ οὗ (πμ6 Ῥοοῖς 15 βαϊᾷ 0 6 ᾿παϊοαϊθα 1ῃ {μ6 
οοσταρὺ Ηθῦτον δηᾶ ΟἸμαΙάθο ἀϊοίίοῃ, 88. ν76}} δ 186 αυϑοϑὶς πογᾶϑ 
οσουχτίηρ,. Ηδγθ {πΠ6 ΤὉ]Π]ονίπσ οσὰβ ἅτ δἀἀπορα, τ ΠΊΟ ἃγθ ἔσαπα 
ἴῃ ποπθ οὗ [86 βυσορραϊηρ' ῬΟΟΚΒ, γοσᾶβ οὗ ἃ ἰαΐθ ἃρϑ, ΟἸδΙ 466 δηά 
Ῥαχβίδῃ, ΠῚ, χὶ. 24. 83., ργον; 3), . 4. 17., ἀποιοίοάφο;  Δ.3, Χ. 21., 
ἐ],.6 τυγϊξΐη ΟΥ βογίρέιγο; Ὑ2, Χ. 11., ἐγοηιδίϊηρ ; ὈΟΙΊΒ, 1. 8., ποδί ; 
ἸΒῈΣ, χὶ. 4δ., α ραίαοο; ἢ, ἴ. 20., ἃ. 2., απ ἐποϊαπέεγ ; 238, ι..10., 
απ αφθ ΟΥ φοπεγαΐίοη ; ὈΝΝΠῚ, ὈΡ, 1,.12..16., υεσοέαδίοε ; ὈΝΠ25)0, ΧΙ. 

43., ἐγοαϑιγος; ὝΘΔΤ, πουὺ ΠΡῚΝ οὐ ΠΠΣ, νὴ], 11--18., χὶ, 81., χἱ,. 
11., ἐλ6 ἀαϊζν βαογίοθ; ἢΠΠ, ΧΙ, 852., ἐο δοάμοο ἰο αροπέαϑγ ; ἽΠΠ, ΙΧ. 

94... ἐο ἀδογοο; ὈΝΔ, χ. 21.. ἐο τογίξε ἀοισΉ ΟΥ̓ γϑοογά ; "228, γιϊι, 18. σμοἢῖ ἃ 
ομθ; ὈῚΡ, αρρίἱοὰ ο {6 «ειυβ, ΝᾺ]. 24. Τὴ6 ὅγειδο ᾿ἱπηῆηϊδνο, 

ΓΛΉΞΠΙΠ, χὶ. 28.; {86 Ῥουβίδη ποτᾶβ, 123, ν. 29., ἐο ργοοίαΐπι ; ὉΡ, 

11:1, 4., α Πογαϊα ; ΓΔ139, ᾿. 6., α στῇ. 
ΤῊΘ Ἰϑηποῦ οὐὗἨ νυϊθπρ 15 4180 ῬΓΟΠΟυΠΟΘα ἰο 06 ΡΑΡΠΥ ΘΔ ΘΪ688, 

ΘΙ θα Υαβ564, ἀῃα ΟὈΒοιχθ ; ΡΑΓΠΥ Ἰαρουγοα ἀπ ἀρ ῆο141. ΟΥΠοΥ ρ6- 
οὐἸΔαγ ἐ165. ἅτ, [86 οὐαϊββίοη οὗ {π86 αὐίϊοϊθ, ὑπ6 ροθύϊοα! 86 οὗ 1Π6 

δροοοραίοα ἔαίατα, ἀπά ται αϊϊομ οἵ {π6 Ῥαπίαίθιιοῃ. Ὁ ΔΠ16] τλαῖκοβ 
1.86, ποῦ οὨΪγ οἵ ΕΖΕΙΙοΙ, θαΐ 4180 οἵ Νοιμϑπηδῃ 1Χχ. 

Ατπουρ' ατϑοῖς τγογᾶβ ἅτ τθοκοηθα ΟἸἼ, κίθαρις: 339, σαμβύκη: 
ΠΏ ΒΘ, συμφωνία: ἸΣἼΌΒ, ψαλτήριον. (111, ὅ. 1. 10.) 
ΤῊ οοσσαρύ παίαγα οὗ π6 ΗθΌγον πἀβθα Ὁ 1)απ16ὶ οαπηοῦ θ6 ἀ6- 

ἱρά. Νοῖ οδῃ δῖβ δῆμον οὗ ψυϊησ Ὀ6. ἀοίομπαθα 85 ροοά. ῬὍῃ6 
ΒΕγ18 18 ργοβαΐο, βύθῃ ἴπ {π6 ργορμϑίϊο ραγίβ ; 850 ἐπαῦ ᾿μοντι Ὅσο 68 
1[πΠ6 σοῖο θοοῖκ ἤτοι {π6 οἷαββ οὗ ροθίϊοαὶ συϊηρβ, ὙΓΠ6 Ιβίου οὶ 
ἀββου: ρί!οη8 8.6 ῬΥΟΪΣ ἴῃ ἀοίαιϊθ; θαῦ {π86 Ῥγορ Θί08] ἃ ΓΘ τλοῦΘ γῇ - 
τοτϊοαὶ δηᾶ Ἰνοῖγ. Βαΐ ΒΓ ΪΎ ἴδ οἰτουτηβίαμοθβ οὗ Ὧ15 1116 πᾶ δάιι- 
οαὐϊοη ΤΥ δοοουσηῦ ΤΣ ΔῊΥ ἀοίβοίβ ορβθυνδῦϊθ ἴῃ {Π6 βύγ]6 δπὰ ἀ1ο- 
ἄου. Ηδε να Ὀγουρῦ ἃΡ ἴῃ ΒΑΡΎ ]οΙ ἀπά βρϑηὺ 815 [18 ἴ86γ6. ὕδῃ 
10 Βα δχρθοίβᾷ {μαῦ ᾿β βμου]ὰ τυυῖίθ {|κ6 ὦ Ῥαϊθϑυιπίδη ἐν 0 Πνοά 
ἴῃ Ηΐβ οσῃ ΘΟ ΠΥ ἢ ΟΒαΙάθα πᾶ Ῥοιβίδη ὑγοσβ 4180 ΟὐσυΣ ἴῃ [ἢ6 
ττϊηρβ Οὗ 411 ψ}0 11γ84 αὖ [88 {ἶπη6 οὗ {π 6χ]θ, ἀἀπα μα 1816! 
Π85 βοῖὴθ ψ λοι {μ6 τοϑῦ Πᾶνα ποῦ, 15 ἃ μῖηρ ὙΓΏΙΟΝ τὰν Ὧδ 5βεϊἃ οἵ 
Θαοἢ οπθ ἢὸ ᾿ἰνοϑᾶ δπα στο ἀρουὺ {π6 βαῖηθ {1τ6. θβιάοβ, {π6 
Ῥογβίαη τουᾶβ αυοίθα 876 ΤΔΟΓ6 ΟΟΥΓΘΟΙΥ, ϑυσῖθο οηθ8, Α8 ἴο {Π6 
ἴουν Οσθοκ ποτὰβ βισμιγίησ οογίαιη τηπ5104] ᾿ηβγαπηθηΐβ, ΤΠΘΥ ΤΩΔΥ͂ 
μδνθ θϑϑη ἀοιϊνθα ἔτοὰ ασθθοθ ΟΥ̓ Ἰπἰθγοοῦγβα Ὀδθίνγθθῃ {πΠ6 ΒδδΥ- 
Ἰοπΐδηβ ἀπ ατθοκβ. Βοίᾷ {π6 1πβυχαμιθηΐβ μα [ΠΘῚΣ ΠΔΙ.68 ΤΠΔΥ ΠᾶνΘ 
Ῥδϑη ἰγαπδίοιυοα ἔγοσλ [86 ὁμ6 ὁουμίτυ (0 ὑπ οὐἴμου, δἃβ 106 Ὑ εἰ 
Ηϊαβ ΙΓ δἄτηϊί58. Δοοογάϊπρ ἰο {μ6 ἰοβίαομυ οὗ {πΠ6 δηοιθηΐβ, (86 
σαμβύκη οἵ {Ππ᾿ὸ Οὐ 6 Κ8 τγᾶ8 οὗ οὐἹβηίαὶ οὐἹοῖῃ.. 

δ. Αὐἰοπίϊοη μα8 Ὀθθη οδ 64 ἰο [16 ἰοσοπάαγ αὶ εοπίοπέβ οἵ {πῃ 6 πᾶγ- 
ταῖϊνα ραγί, Ὑ ΒΊΟΝ 18 βαϊα ἰο Ὀ6 ἔὉ}} οἵ ᾿τηργοραὈ}11{168, οὗ ἀΔΖΖ Πρ’ 

γα τΆ 6165, δηᾶ ὄνθη οὗ Ὠἰβίουϊοαι Ἰηθοουτϑοῖθβθ, ΤΟϑθυ  ὈΠΠΠρ ΠῸ ῬΓΟΡ ΘΟ 

Ῥοοῖὶς οὗ πο ΟΙα Τοβίαιμθπί, ἃπᾶ ργαβοηίηρ ἀββου ρίοπβ τιοι ἀ6α 
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ῬΓΘΕΥ τα ο ἢ οἴου οὴ6 δηα [Π6 88π16 ἴγχρθ. 00} ἃ βριτῖῤ οὗ πιῖγ8616- 
Βϑοἰἴηρ, δπᾶ {μ6 τοὶ ρίουβ ᾳπαίιοῖβπι πουγβηθα ὈΥ Ῥθγβθοα 8 
γΒΙΟἢ Ὀγθαίμοβ ἐβγουρἢ {Π6 ὈΟΟΪΚ, Ρ]466 1τῦ οὁῃ. ἃ 16γ68] σῖᾳ {π6 ββοοπᾶ 
ΒοῸΚ οἵ Μδοοαβρθθθ, δπᾶ βθίχαυ 185 οὐἱριπαίϊοη ἴῃ (86 ἔτη οὗ 
ΑὐΒΠΟΟΠαΒ.ὕἢ 
Ἡγο ἃ Πα 1 Οὗ Δββου  10η85 8:6 δοσυτηα αὐ θα τ] ἢ ΤΘΟῸΤΘ οΑΥΘἕα] 

ΘΧϑιλ δ οι ; 88 ἰὐ 18 τα πο θα βίου ἰο δἄνδῃοθ ὑπδῃ [0 ῬγΥουΘ ὕμθπη. 8 
ἅτ πο] πο το ἐμῖηῖκ ὑμαὺ ΤΠ6Ὺ Ῥτοοθϑά ἔγοτα ταϊβύα θη ὙΊ6Ύ78, μού ΟὨ]Υ 
οὔ ταῖν ϑβ σοπογα]γ, μαΐ οὗ 1[π6 ρύγροβθ ψμιο 088 ταϊγαοῖ 65 οὕ 1)Δ 16] 
ἴῃ μευ θυ Ά" γοτο ἰπιθηαθα ἴο βοῦν. Τηᾶθορά, [πΠ6 παῦστα οὗ [88 τ ποθ 
ῬοΟΙΚ 15 προ ΘΟΕ Υ ἀρργθμθηαϑα, ἃ8. γ1716}] δ8 {86 βριτῖῦ Δ πα Οαϑίομαϑ οἵ 
{86 οἸᾶ οτἱοηίαὶ σου], ὈΥ ἴμοβα ὙΠῸ ἀρτιθ ἴῃ [15 ΠΊΔΉΠΘΓ. 
Τῇ πηροτίαποθ ΜΉ ΟΩ (μ6 ΒΑΡΎ ]ΟΠΙΔη8 ἀμ οἴμοὺ δποϊθηῦ πΑΌΟΠΒ 

αἰζδομοα [ὁ νἱβίομβ δἀπᾷ ἄγθϑιηβ, δηᾶ {86 ουποὶν οἵὗἨ Αβιαύϊο ἀθβροίβ, 
αὐὐαϑὺ ἔμ6 ρχοθδθη νυ οὗ ΝΟΡυσμαάπαζζαιβ γθαυϊγοτηθηὺ οἵ {Π6 τηδρὶ 
ποῦ ΤΩ ΘΥΟΪΥ͂ ἰο ἰπἰογργϑῦ, θαύ ὑο [6]1 Ηἷ5 ἄγθατα οὐ ραΐπ οὗ ἀθαΐῃ. ἜΠ6 
Ηἰδίουϊοαὶ ἀγα οὐὨἨ {μ6 παυτϑίῖν τηπβύ ποῖ; Β6 τοὐθοίθα βϑοδυβα οἵ {6 
ΔΥΡΙΓΧΔΥΎ ΘΟΙΙΘΠα : ΘΒΡΘΟΙΔΠΠΥ ἃ5 [26 ΤΩΟΠΆΤΟΪ, ΤΩΔῪ ΠδνΘ ΟὨἹῪ Ἰη θη θα 
ἰο ἐγὰγὺγ {Π6 τῦῖβθ τιθῇ ἴῃ Θοτασαδηαίηρ; ἐπιθηχ ἰο 061} (86 ἀτθδμ. 

Τῆθ Ὡὰρα δη δχρθηβῖνθ ππᾶρο ἀθβουϊ θα ἴῃ {μ6 Πρ οΠπαρίοτ, 
ἐπουρὮ τἱἀϊου]οα ΟΥ̓ οὐἰ(105 οὗὁ ἃ ὁδυίαϊῃ ο].88, οουυθβροπαβ τινα {ῃ6 
ἸηᾶρῸ 5. οὗ [μη8 ΒΑΥ]οηΐδη8, σχῃῖοῃ ὑγογθ τοαγςθα ΟΥ̓ Θ0]0558] 51Ζ6 πὰ 
ἀἰϊθρτορουοθ. ὙΠῸ ἀϊθρτοροτίίοῃ Ὀθύνγθθη Ἰθηρίῃ ἀπ Ὀγθϑαίῃ, στ Β]0ἢ 
15 Βοιηθίϊπηϑϑ Βα] ἰο σϑηαᾶου {π6 βίδπαϊηρ' οὗὨ [88 Ἰπηαρθ ᾿ταροββι 016, ψ1}} 
ποῦ ὃ6 80 ρτοϑαῦ ἰῇ {88 ἔοστη νγὰϑ {παῦ οὗ δῇ οὈ 6115], ΑἈπαὰ {86 θριμοὺ 
σοίάοη, ῬΥΟΌΔΌΪΥ ταθϑηβ ΠΟ τποῦθ ὑμ8ῃ σύ. 

ΤῊδ γοῆαβαὶ οὗ {π6 [ἢγϑϑ ἔτἸοπαβ οὗ ᾿8η18] ἐο νουβαῖρ {86 140] ΒΠΟΥΒ 
{πεῖν σα (1 ἴῃ {π6 τα αοᾶ. ΤΉΘΥ ὙΧ6Υ6 τρδυίΎΥ8 οἵ {86 ο]ά6ῃ 
ἔταθ. 186 ραμίββιηθηῦ 1πῇϊοϊθα οἡ [μθτὰ ὉῪ ΝΟ ΟΠ ἀμ ΖΖΆΡ ἃοοΟΥαΒ 
ψαΓἢ {π6 Κποντπι ογ ΘΙ οὐ ἢ15 ἀἸΒροβι [0Η. 

Αραΐῃ, [π6 τηϑάηβ88 οὗ [86 Ἰῖπο, πούϊοθα ἴῃ {86 ἔστ Ππαρίογ, 18 
οΟΠ θα ὈΥ ἃ Ὀυῖθῦ ποίϊοθ ἴῃ ἃ ἔγαριηθηῦ οἵ Αὐγάθηυβ Ἠθηρβίθη- 
Ῥοτρ αἴβο αυοίοβ Βούοϑαβ. Βαΐ {Π18 [ιἰβίογιδῃ Βα 8 ΠῸ Ἰηο 16 ὑμδαη ὑπαΐ 
ΝοΡαοβαάμποζζαν νγαβ8 βῖοῖκ δηᾷ ἀϊοᾶ, ὙΥ̓Βοίμου {μ6 πούϊοθ οἵ Αγάθπυβ 
Ρ6 ἱπάοροπάσθην οὗ ἐπ6 Β1Ρ16 δοοοιηῦ 18 ποῦ 6687, {που ρῈ [Κ 61]2 ροβὶ- 
νον Ἀββουίβ 15 ἱπδοροηάθηθθ, Τύ τ  ρϑυμῶρβ μ6 ἐγααϊζίοπαϊί οοτι- 
προοίρα στ 10. 

ΤῊΘ ποη-Δρρϑαύδποβ οὐ Τδηΐθὶ διρομηρ' {π6 ΟΥΠΘΙ Ὑγῖ88 πλθη, ὈΘ[ΟΓΘ 
ΘΙΒμδΖζδτ, 88 Ὑ76 8566 ἴῃ {86 ΑἸ Οπαρίθυ, 15. ΟΡ ΟΌΥ 1 6 Πρ 1016, οἢ 

{π86 στουπά {παῦ οτίθηΐαὶ πιοπαιοθθ ἀϑῦθ!]ν τοιονϑα ΠΌμα ΟΠΠο6 {Π6 
Ρυἱθϑίβ, βίο οροῦβ, δηᾶ ρΗνβιοίδηβ οὐ {πϑὶρ ργθάθοθββουβ, ΤῊΘ ἄθογθθ 
δβιθα Ὀγ Ουτὰβ (ομαρίον νἱ.}) {παῦ πὸ τϑαπϑϑὺ βμου]ὰ θ6 τιδᾶθ οὗ (ἀοα 

οὐ πιϑῇ ἔου ἰ{μιτν ἄσγβ, οχοθρὺ οὗ αἰγηβϑὶ, 18. ποὺ αὖ 8} ΠΟΥ 1016, 

τ ΉΘἢ τγ6 ΤΟΙ ΘΙ Υ {Παὺ 16 Ὡροίμθοβῖβ οὗἩ [88 Κιηρ' 88 8ῃ Ἰποδυπαίιοῃ 
οὗ Αβυτο- Μαζᾷδο ἰβ βαποίζοπϑα Ὀγ {886 Ζθηᾶ-το!ρῖοη. Β6β16685, ρῥσο- 
ἴἍπι6 ὨΙΒΙΟΥΥ ῥγθβθηΐβ ἃπα]ορῖθθ [πὶ ἀββουβρίπρ' {π6 110π8᾽ α6ῃ, {16 
ὙΥΟΣ 6815 10 23 (υἱ. 8, 18.); θυ [15 ἅο68 ποῦ 5Βμον ὑπαῦ ΜΘ τηθαῃῦ [0 
ἀεβίρμδίθ ᾿Ὁ ἃ5 ἃ ἔπη 61-Βμαροά οἰβίθσῃ ἩΠΘΥΘ ἔπ γ6 Ὑ7α8 ΤῸ 811 ; ἴον {Π6 

1 Ὡς ὙΥοὐἰο᾽5 Εἰη]οἰταηρ,, ΡΡ. 382, 88. 2 Ἑϊηϊοῖί, Ρ. 4565. 
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ψΟτα πλθ8}5 ἃ ρ}ῖξ ΟΥὙὁ ἤοΐο οὗ ΔῸΥ Κιπᾶ ; ἀπ ἴῃ ϑγτῖδο 1{ 18 Δρρὶτοα (0 
{8.8 ἀ6η8 οὗὨ να Ὀοαδβίβ, ἃ8. νν68]] 88 ἴο ὈΥΊΒΟΙΒ. 

Αταοηρ ““ ἰβίογϊοαὶ Ἰηδοουτδοῖθβ᾽) Ὑ716 ΙΩΔΥ ποίίοα. {π6 [ΟΠ] πρ': 
ΤῊ οοπίγαἀϊοίοι θούνθθῃ ;. ὅ. 18., ΒΟΥ 10 18 βίαἰοα {μαὖ 4016] αηά 
Πϊ8. δοιηρδηΐοηβ ΟΙ6 ᾿ἰπδίγυοίοα ἐΐγοθ ψθαγ8 ἴθ ἴπ6 σιβάοτα οὗ ἰμ6 
Ἐργράδῃβ Ὀϑίογθ {Π6Ὺ ἀρρθαγϑᾶ ἴὰ {μ6 ργϑβθησθ οἵ (μ6 Κίπρ; Ὑμθγθδδ, 
ΔΟΘΟΓΙηρ' (0 11. 1. ὅτο., 4816] ἱπέογργοίβ {16 ΚἸηρΒ ἀὐθᾶμὰ ἴῃ {Π6 δοοοπα 
ψόαν οὗ ΝΘΌΠοΟΒαἀπθΖΖαυΒ ταῖρι. ΤῊ1Β 15 Βοϊνϑα θγ {μ6 ἴδλοὐ ὑμαῦ ψμθη 
ΝΕΡυΟΒαάποζΖζαυ ἰοοῖς Φογαβαίθα, ἀπ οαλτϊθα Δ η16] ἰο Βαγίοη, 6 
Παά ποὲ δϑοθηδοᾶ {86 σοθθ. Ηδ γᾶβϑ Ἰϑδᾶϑθυ οἵ ἢ15 δυο ΒΒ ΔΥΤΆ168, 
ἈΠ 8 ἐογπιθά ἀΐπφ ὈΥ δηὐοραίίου, Ηθποθ 1 8 η16] πᾶ [15 ἔΠ]6 Πα 8 
οομηρ]οἰοα ἐμοὶν ἐθγθθ γϑαῦβ᾽ ὁου 86 οἵ ἐγαϊπῖπρ' ἰῃ ἐπ βθοομα γϑᾶν οὗ 
ΝΟΡαομαάποζζαιβ αομαΐ τοῖρῃι. 

Πατῖαβ (86 Μοᾶθ 15 ταϑηϊομῃθρα ἴῃ νἱ. 1., ἴχ, 1., χὶ, 1.) Ἰηβίβδα οὗ 
Ογαχαῖοβ 11. Βυΐ βυγοῖὶν ἢ6 τηδὺ Ὀ6 ΟΔ]]6α Ὀν αἰἴρθγαηῦ Πᾶμλθ8 1ὴ 
ἀἰβογουῦ νυϊοσβ. Νοίδιπρ οὗἠἨ δομβθαῦθηοθ οδη δ ἄγανγῃ ἴγοτῃ {πὸ 
Β]6ηο6 οὗ Ηδγοδοίῃβ σαβρθούηρ' αἷμ, «ὈΒορ 8 ' βίαὐαδβ ὑπαῦ [6 βοῃ 
οὗ Αβίγαρϑ δα δὅιιοηρ ὑπ6 ὐτὐβθῖζβ ἃπούμου ὩδτΩ6, ὦ. 6. ΟΥ̓ΆΧΆΓΕΒ, 
Θοσογαϊηρ' ἰο ΣΧ ΟΠΟΡΏοη. ΤῊ ΟΥαχαο 85 τγὰβ ππ0]6 οὗ Ογταβ, ἃ γοακ 
διηα νο]ρύποιβ τποηαγοῖ πὸ οηὐΓαβίθα 18 πόρον 1} {Π6 τηδληᾶσθ- 
τηθηὺ οὗἉ αἴαιϊγβ, δῃα σαν μϊμ 5 ἀδιρ ὔθ. ἸῺ τααττΐαρθ, 50 ὑμαύ Ογτὰβ 
Βιοοοοαο4 το {πὸ Μοάϊαῃ ἐπγομθ. ὙΠΘΓΘ 18 ΠῸ τϑᾶβοη ἔοσ ἀουίηρ' 
ἐμ6 οχἰβίθβποα οὗ ᾿Πασῖὰβ {16 Μ6άθ, δ. ὕοῃ Πθηροῦκο πα ΗϊζΖρ' ἀο. 
Α πυπιροῦ οὗ ἀπο. ] 0165 Ἡν Β1οἢ βοπῖθ ὑπ1ηἰς ἸΩΒΌΡΟΥΘΌ]6 [16 τῇ {Π6 

δοσουηίβ οὗ 86 ΒΗ ἀπά βἰχίμ ομαρίουβ τοϑρθοῦηρ ΒΘ βμαζΖου ΒΒ ἔδθαβί 
ἀηᾶ ἀραίῃ, ἀπ {ῃ6 ἰχαπδίθσθηοο οἵ μ6 Βανυ]οπῖδηῃ Κιπράομα ἰοὸ {πα 
Μαάε5, οοππροιθα τῆ ἰπθὰ. [0 15 αθιγιαθα {μπαῦ (π6 ἰαδύ Κιπρ οὗ 
ΒΑΌΥΪομ γὰ5 ποῦ ἃ βοῃ οἵ ΝϑρυομδάμθζΖζαυ : {μαῦ 18 πδῖὴθ γγα8 ποῦ 
Βοβμαζζατ ; ἀπ ὑπαῦ Β6 νχαὰϑ ποὺ β]αϊῃ ἤθη ΒΘΌΎ]Οη γὰ8 Ταίκθη ὉΥ͂ 
Ονγυϑ. 
Πνῦ Ὑ8Υ5 οἵἩἉ ΤΟΒο] γηρ [8656 ῬΟΥΡΙ ΣΧ 168 μανα θη δαορίεά. 
(α.) Ἡοίτηαπη 3, Π]ονίηρ Μδυβῆδιη, βαρροβθβ ὑπαῦ. Ὁπ6 ἀθαίῃ οὗ 

Βοἰβμαζζαιν (ν. 80.) ἄοε8. ποῦ βίαμα 1η οοηπθοίϊομ αν {π6 ἰαἰκῖηρ οὗ 
Βδῦνίου Ὁγ [86 Μαοᾶθβ δῃᾷ Ῥοιβίδπβ δπᾶ {16 ἰθυγαϊμδίοι. οἱ {6 
Βαρυ]ομίαη Κίηράοῃ ; Ὀαὺ {παὺ ΒεοἰβιιαζΖζαν, [μ6 βοὸπ ἅμα βυοοθββου οὗ 
ΝΟΡΟΘΒδάποζΖζΖαι, 15 Εν] πιογοάδοι, 0 νγχὰ5 πη υγἀοΓθα ΟΥ̓ Ὠ18 ὈγοΐῃοΓ- 
ἰπ-ῖανγ ΝοΙρ]ιβθασ, ΤΠ ποίϊοθ οὗ θασῖτβ {π6 Μαάθ 1 νἱ. 1. 18 
ΔΡΡοηᾶοᾶ ἰο 188 ταυγᾶον οὗ Βδβίβδζζαι οὨΪΥ θθοδαβθ τ μδῦ ὈΘ68] 1418] 
ὉΠΑ͂ΟΙ δῖ5 τοῖρῃ μαᾶ ἴο Ὀ6 τοϊδίθα αὖ {818 ρίδοθ, ΤῈ6 βᾶπιθ ὙἹθῪ 18 
[ΔΚοὴ Ὀγ Ηδνογπίοὶς " δπα Οθμ]ογ. Βαῦ 10 15 118016 ἴο βουϊουβ οὐ]θο- 
ἐΐϊοθ. Ασοοοτάϊηρ ἰο Βογόβαβ, δπα {16 οᾶποῃ οὗ Ῥίοϊθιων, Εὐνλ] πη θγο- 
ἄδοιι τοϊσπϑα Ὀαὺ ἔνχο γθᾶγ78: ΨΒΘΡΘαΒ 86 ἐλίγαά γοὰν οἵἨ Βεἰβμαζζανῦ 
(ΕΠ πλ τοάδοι) 15 ταθηϊοπθά ἴῃ νὴ. 1. Βοβί468, (μβοτθ 15. ἃ παύαγαὶ 
Δηα οἷοβα οοππϑοῖοι βϑύνϑοῃ ν. 80. δηᾷ νυἱ. 1., Β1Οἢ βθον 5 ὑμαΐ 16 

} Απίϊαᾳᾳ. Χ. 11. 4. ὶ 
2 1)16 βἰδθηζὶς ϑδῦσα 465 δογοιηΐδβ ππᾶ ἀϊ βιοθηχίρ σδμγσοοῦθα 468 ΘΔη]1οΪ, Ρ. 44. 

δἰ ξέζῃ. 
83 Νρπο Κυϊβοῃα Τὐ]η ουβαομδηρθη, ἢ. 71. οἱ δοῃᾳ. 
4 Τὴ ὙΠΟΪΠΟΙΒ 110 ΓΑ ΊΒΟΠΟΣ ΑἸὨΖΟΙΡῸΣ ἴον 1842, Ρ. 8398. 
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ἀονπίαὶ οὗ {μ6 Κίηραοχι 18 τοϊαἰβα ἴο ἐμ ἄθδίμ οἵ ΒΒ βῆδζζαν ἃ5 [Π6 
Ιαβύ Κίπρ, Απᾶ ν]. 1. 15 αὐϊδομῃβα Ὀγ {π οορααίνθ ἡ ο ν. 80. 

(Ὁ.) ΒδΙβμαζζαν τηβὺ Ὀ6 1άθηο8] σι Πΐτὶ 10, 88 {π6 δὲ Κίπρ' 
οὗ ΒΑρυίομ, 18 οα]οα Διαδοηηθάμε ὉγΥ Βϑγοόβυβ, οὐ Νιαδοηαάἧις τὰ {μ6 
οΆποη οὗ Ῥίοϊθιην, θαῦ Ζαδγποίιια ὈὉῪ Ἡοδτοαοῦμθ. ὙΤμ6 δοοουπΐ οὗ 
{π6 ἔδαβὶ ἰπ [86 811 ομαρίον οἵ 1.816] 18 δοπῆστηθα Ὀγ ΣΧ Οπορμοι! 
δηᾷ Ἡοτοάοίαβ2, δοοοσαϊηρ ἴο ποτα ΒΆΌΥ]ΟΝ τγὰ8 ἰακοα ἀυτίηρ ἃ 
γοϊαρίπουβ Γον6], ἃ8 πδα ὕθθῃ φῥγϑαϊοίθα ὈΥ ᾿βαῖδἢῃ ἀπαᾶ «ΓΘ γθι 8}. 
Ἡοτοαοίαβ 5808, ὑμαὺ ΠμΔρυποίαβ τγὰ8 θυ βοὴ οἵ ΝορυομδάποΖΖαυ, 
ΤῊ ααθθη-τοῦμοῦ (ν. 10.} ταᾶν {μουοέοσθ μθ6 Ν: ΟΟΥΙΒ, ΠΟ 15 ΒΡΟΪΚΘ ἢ 
οὗ ὉγΥ Ηοτοἀοίμῃβ δη Βούοβαβι πὸ δοοουπὺ οὗ Βαειόοβιβ 18 ὙΘΥΥ 
ἀπδογεπί, νἱΖ. ἐμαὺῦ {π6 ΒΑΡ Υ]ουΐδη Ἰκῖηρ' τχὰ8 οπα οὐ (16 Θομβρίταίουβ 
ἀρϑιτδῦ ΓΘ ΟΓΟΒΟΔΙΌΠ δα : μα τοϊσηθα βουθπίθθῃ Ὑθα5 θη ΟΥΤΒ 
Ἰηνδαρᾷ {86 οἿὧγ ; {πα Βα θη οαΐίο τηϑοῦ Οὐταβ; γγὰβ νη βηθά, 
δα ἰπγονν ΒΙμηΒ6 11 τπίο {π6 ἔογίγοθβ Βουβῖρρα; ὑμαὺ ἢ6 δἰογνγαγαβ 
ΒΌΥΤΟΠἀοτρα ἰο ΟΥὐταβ, 10 Δ]]ονγϑα λτα ἰο ἄν 76}} ἴῃ (ὑδγδιηδηϊα, Ἡ ΠΘΓΘ 
ἢ6 ἀϊοα ἃ παΐαγαὶ ἀθαίῃ. ΑΡργαθῃυβΒ δοοοιχηῦ 18 ΒΙΤΆ11 4, ΟἸ]Ὺ {πα 
6 τρᾶΐζοβ Ναροπηϊοβ ἐδ σουόγηον οἵ (ὐδιδιηδηῖα αἴδον ΒΘΌΥ Ομ τγὰ5 
ἰδκθη. ὍΠ6 βίδίθιηθηίβ οὗ Μοραβίμθηθβ ἄρτθθ ἴῃ {Π6 τηϑῖη ἩΣὮ {Π056 
οἵ Βοιοβυβ δῃα ΑὈγαθηαβ:; Ὑ116 «οβορθυβ δοοοσβι ΤΠ6 οοπίγα- 
αἸούομ 18 τηοδὲ δρραγθηὺ ἴῃ τυ παῦ ΒΟΥΟΒῸΒ βαυ8 οἵ ᾿θοηποάμβ, τινὰ 
τῶν ἐκ Βαβυλῶνος, Ἰπνοϊνιηρ ἃ ἀθμ181 ὑπμᾶὺ Π6 γγχὰβ οἵ τόογαὶ Ὀ]οοά, ἃ 
βία θιηθηῦ ΘΟμβστηθα Ὀγ Μοραβίμθηθθ, σ7ΠῸ βᾶγ8 6 δα πὸ οἷδὶπι ἰοὸ 
186 [στοῆθ. [1 ορροδβιίίοη ἰο δπεατί ὃ, γα ρον {μα ἐμ6 ψοταβ οὗ 
Βγοβιιβ δπα Μαραβίμθηθβ ἰηνοῖνγθ ἃ ἄθηῖαὶ οἵ ΒΒ βῃδζζαιβ ἀθβοθηῦ 
ἔγοη ΝΟ ΟἤΔαΠ 6 ΖΖΑΥ: 8ἃΠα ΔΓ ΔἸ1Κ6 σοπίγδαϊοίουυ ἰο Β΄8Δη161᾽5 βίαϊο- 
τηθηΐ, Βούηου ἽΞ Ὀ6 ἰβκθῃ ἃ8 80η, φγαημάξοτ, ΟΥ̓ ἀφδοοπαάαπί. ΤῊΘ 
αὐΘΒΕΟΝ. ΠΟῪ 18. τ Βοίῃον 86 ἐοβύπμηοιν οὗ Ἡογοαοίαβ, πιὰ Βοιὴ 
ἈρΡΎΘΘ [4 Π16] ἀπα ΣΧ πμόρίιομ, 15 (0 ρ6 ργϑίουγϑα ἰο ἰμαΐ οἵ Βογοβιυβ. 
Ὗν8 Ὀαίῖονο 1ὖ βΒῃουἃ θ6. [ὑ 18 ἔσὰθ μὰ Ἡοϑτγοαοίαβ ψγ88 ἃ Οσθοϊς 
ὙΓΙΟΙ γγ80 ἰἰγϑα Ἰοπρ' ἴδον {Π6 ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘΒ ἴῃ αποϑοι ; Ψ{116 Βοτο- 
ΒΒ 788 8 ΟἷΔΟΥ δηα ἃ οὐρα ]0]6 δ] θο τψυῖΐου. ὙὉΠ6 Ἰαϊίοι αἀσονν ἈΪ5 
ταδίοσῖαϊθ ἔσοια ΒδΟυ]οπίδῃ ἐγϑαϊθοη ; γοῦ 1ὖ 15 αὐ ῬΟΒΒΙΌΪ6 ὑπαὺ 
{γα ΠΠο0η νγᾶβ το] θα πῃ βοῇ ἃ βῃδρθ 85 ἰο βοΐίζομ {μ6 αἰβρυδοθ 
αὐϊοπάδηῦ ἀροι {πΠ6 ἀονηΐαὶ οὗ ΒΑΡΎ ]οΩ δῃᾶ οἵ {π6 ϑωριτθ, δα βυβϑῃ 
ἴο ἄθηγ {πὲ ὁπ Ῥϑ]οπρίηρ' [ο {Π6 τογαὶ γΤῶο8 νγχὰ8 ΘΟμα ΘΓ θα οα ἰδαῦ 
ΟΟΟΔΒΙΟΠ. 

ἼΒΟΓΟ 15 0 ἀἸΠΠΠ ΘΟ] Υ τη ΒοΙαϊηρ ὑμαὺ ΒΘΙΒΠΔΖΖαΙ τγαβ ἃ 6 γο {1016 
οἵ Βοποαγ; οἵ ἐμαὺ Βάγια {6 Μοᾶάθ ψὰθ τγδχαγοβ 11., Ὀούνγθθη 
Αδβύγαρϑβ 1. δῃα Ογγαβ. 

10 15 δἰ8ὸ βαϊά, ἐπαῦ {86 ῬοοκΚ οὐ 1θᾶπῖ6] βρϑαῖκβ οὗ βαΐγαρ5 δὰ 
βαίγαρ-ργουΐποοβ, Ν᾽] ἈΙΟῚ οαπποῦ μ6 ἐβουρθύ οὗὁἨ ππμάογ {π6 ΒΑΡ ]ΟΠΙ8418, 
Δ δὖ {μ6 ἰτὴθ ΒΆΡΎ]Οη τγὰ8 ἰΆκοὴ ὈΥ [86 Μοᾶοθβ δπα Ῥαδγβίδῃβ, (11. 
3., νἱ. 2.) Αοοογάϊπρ' ἰο ΧΘΠΟΡΒΟΙ, βαΐγαρίο5 ταυδί μανο ἢσϑὲ δχιβίθα 
ὉΠάῸΡ Ογγαβ: δοοοταϊηρ ἰο Ηεγοἀοίαβ, ἀπάρσ Πατῖβ ΕΗ γβίαβραβ. 
ΤῊΘ ΔΗΒΎΤΘΥ [ο {18 15. ὑπαὺ ποῖύμον ΣΧ πόρβοη ποὺ Ἡτοάοίαβ ᾿παϊοδίθ 

1 Ογτορφᾶ, νἱ]. δ. 15. δ, 2 Ἠϊβίοσῖδυ, ἱ. 191]. 
8. ΟΟΙΙΘηΓΔΓΥ οἡ  8η16], ῬΡ. 144, 148. 
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ἐπαὺ βαίγαρβ 414 ποὺ δχὶβῦ διθοηρ' ἐμ6 Μϑᾶβθβ ἀπ Βυ]οπίδῃβ Ῥθέογα 
Ογγὰβ δηα Τα. 

ὙΠοτα ἃτα αἶβο 8] 6ρϑᾶ οὐτοῦβ ἰπ {μ6 δοοουπῦ ρίνομ οἵ {π6 Ὑ7186 
χάθη δ ΒΑ Υ Ιου, ΤῊΘ δαίμον οὔ ΠΔπ161᾽ 8 ῬΟΟΪΚ παμη68 Μυ6 Οἶα5868 οἱ 
τἶβα θη; ἩΏΘΓΘαΒ ΔΗ ΙΔ Υ͂ Κπονγβ πὸ τηογο {μθη ἴγθ6. Ἡδποθ ἴΐ 

15 ἰηξουτθᾶ ἐμαὶ {πὸ νυῖζοῦ μ88 μϑαρϑᾶ {61} πᾶμμθϑ ἐορϑίμοι ουὐ οὗ 

οἶμοῦ ὈΙΡΙ1οαΪ Ῥοοκβ, ἐγαπεξογυίησ (μ6 Εργρίίδῃι ΘΟ ἽἼΠ, ἱερογραμ- 

ματεῖς, ἰο ΒΑΌΥ]ΟΙ, 676 ἃ8 γϑῦ ἴμπϑυθ ὑγα8 ὯῸ ΒΙοσορίγρῃιο τυυιηρ, 

Δη4 τηδἰκίηρ' ἃ αἰ ποῦ 61488 οὗ ἴμ6 12 .3Π ἴῃ ἢ. 27., μούθαβ {Π6 Θρ᾿ 6 ὺ 

ΘΟ μΘ μα {η6 ψῈ0]6 οἷδθ8 οὐ 086. τηΔρῚ. Ἤδγα 8ῃ πηνγαγγϑηύθα 

Ἀϑβου ἴοι 18 τηδᾶθ ὉΥ ὕοα [μΘΠροΥῖτο, νἷΖ. {πὺ δου αυλτν 15 ΔΡΥΘΘα 1ῃ 

τηδκίηρ: θαὺ {πτ66 οἴαβ868 οἵ τηδρί, Οὐδβίαβ Βρθᾶῖκβ οῃἱυ οἵ ὕψο ; ὅπά 

ΦΈσαθΟ 1 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ͂ ΒΡΘΏΚΒ οὗ ποῦ ἐβαη ἐδιγ66 οἰαβ8θ8, γ᾽ 86 Ἰθαγῃ 4180 

ἔγοῦν οὐδάϊοα δυΐβουβ, {παῦ {μογα τγα8 ἃ βδογϑα σσγιθηρ οὗ πίοι (μ8 

ῬΙΙΘΘΕἶγ οαϑία μά οαγρθ, ὙἈΙΟΒ. 5014 88 086 186 οἵ [η6 νογτὰ Ὡ9ΟἽΠ 

45 {π6 Δρρθ]]αίΐοη οἵ ἃ ῬΌρβι' ῬυἸΘΒΕΎ οἷαβ8, ΤῊ Δββουίοη ΤΟ ΒΡ ΟΙηρ; 

ῬΌΞΠ ἴῃ ἢ, 27. 15 ἱποουτϑοῦ ; βίποθ ἐμ ψοσα, θούμ {ποτ ἀπὰ ΘΙΞΟ  ΒΟΥΘ 

ἴη Τδηῖ6], ἢα8 ἃ ρΌΠΟΙΙΟ 56η88.3 
Τὸ 15. αἶβο ργοπουποϑᾶ ἱπογθάιθ]6 ὑμαῦ Τραη16] ἀπ 18 ΘΟΙ ΡΘΏΙΟΠΒ, 

Ὑ0 Ὅ6ΓΘ 80 ἩΤΠΪΥ αὐϊμομοά [ο ραγο ταοποίμοίβπι, Βμοα]α 6 τϑοοϊνοα 

τηΐο {16 πυροῦ οὗ {Π6 Π]ΔΡῚ, 
ΤῊ ϊ5 οὐ]δοίίοη 18 ἀ Ποα]ῦ ΟὨΪΥ Ὀϑοαυβθ [π6 δοοοιπίβ ἴῃ {Πιὸ ῬΟΟΚ ἀ0 

ποῦ πα ]8 ὰ8 ἰο ἡπᾶρα οὗὨ {π86 δχϑοῦ τϑϊδίϊοπ ἴῃ ψΆΙΟᾺ ΤΠ μ]6] βιοοά 

[ο {πα τπιαοὶ. ΤῸ δββοιῦ ἐπαῦ μα δουἹᾷ ποὺ μᾶνθ ανοϊάθα 1Δοἰαίγυ ὈΥ 

δοτηΐπρ' ἱπίο οοπίδου ὙΠῸ {Πθηὰ, 18 ρταύ οιβ, }]6855 1 οουα Ὀ6 

Βῆοσται {παΐ {π6 τψιβάοτα οὐ (μα ἄθα τῦᾶβ δβοϊαὔθ ἔβἰβεμβοοά, απα {παὺ 

10 ᾿γὰβ ἸΩΡΟΒΒΙ 016 ἴον ἃ ρίουβ 15γδθῖθα ἴο μαγο δηγ μῖπρ' ἴο ἀο 1 ιὖ 

τ πουὺ ραγίακίπρ: οὗ [π6 σα] οὗ ἸΔο]αίτγ. Βοβιάθβ, 8816] πα ἢ 8 

ΟΠ ΡΔΏΪΟΏΒ ἈρΡΘΑΙ ΒΙΠΊΘΙΥ ἃ8 αἰβοίρίες οἵ {Π6 ΤηΔρῚ, δα ΟὨΪΥ 80 {ΔΓ 

Ῥοϊομσίησ ἰο {ποῖ Ὀοᾶγ (1. 18.}; ποῖ 85 αοέδνθ πιθηιῦθγ8. 86 οἷθνὰ- 

οι οὗ 1πῖ6] ἰο 6 ἔμδὶν μοαᾶ ἔοστωβ δη δχοδρίΐοῃ 00 086 οὔ ἸΠΔΡΥ͂ 

ῥτοοοᾶστο. Οπ ἐμ ψ8ΟΪ6, γ718 5866. ποίβίηρ' πΏρτΟ 8016. ἴῃ {μιπκίηρ; 

{παῦ [ἈΘΥ τοᾶῦ μᾶνθ Ὀθθη οοππροῖθα πὰ [818 οογρογαύοα τ ποὰὺ 

ἸΠΪΓΥ ἴο {μθῖτ ἸΠΟΓᾺ] μαγϑοί ν᾽ ΟΥ ῬΥΪΏΘΙΡ]65; ῬΘΙΔΔΡ5 ΘΥΘΒ ἴο {61 

ΡῬαποῆ!ς, ἱπιϑ]βούμα! γ. ΧΑΚ1]1 {μαύ 15. τυ θα οὐ ἔμθιτὰ ἴῃ {π6 Ὀοοΐς Θοτα- 

ρογίβ 1 {Π6 146α {παῦ {ον που] πού μᾶγθ ΜΠΠΊΠΟῚΥ 7οϊποα {{π6 ἀβ8001- 

αἰΐοῃ μαᾶ ΠΥ βυβροοίοα ἐμοΐ 10 που] ῥτουϑ μή] στοῦ Β (0 ἘΠ 617 Ρ1Θίγ. 

ΤῊ τόγαὶ τηϑπᾶαίθ ταῦ Βαγθ οομρ6]]16ἃ {μθιὰ ἴο ἄο 80; Ὀπὺ {{|Η6]Ὁ 

οὐ οδοῖοθ ψου]Ἱᾶ μανα θθθη Οὐ ΨΊ186. 
Τη ἰχ. 1. “λαβιμογιις 18 β814 ἰο Ββανθ βθθὴ {π6 αύμον οἵ ̓ αγῖαβ {Π86 

Μοᾶδ ᾿πβίοαᾶ οἵἩ Αδβίγασεβ. Βαὺ [86 νοτα ΔρΡρθδιβ ἴοὸ πᾶν Ὀθθῃ ἃ 

τΊΘΓ6 ΔΡρβ ]αϊνθ. [Ὁ 18 Ῥαγβίδῃ, ϑοταΐηρ ἤτοτα ἃ στοοῦ τηθϑπίηρ᾽ ἐΐο0η. 

Ἡδποθ 1ὖ ΤΥ ἤαγα ὈΘ6Π ΟΠ [0 ΤΩΔΠΥ͂ ὈΘΥΒΟΏ8. 

ἜΠ]Ατα 15 τη ϊοηοα 88 ἃ Ῥτουῖηοθ οὗ {π6 ΒΑ Υ]οπίδῃ θιαρῖτο (Ὑ111. 2.), 

ὙΒοΘαΒ Ὁ τγᾶθ ἂ' ῥτουΐποθ οὗ {μ6 Μαάΐδη δπιρῖγθ, 88 ἄρρθᾶγβ ἔγοῃη 

ΤἸοαϊδῃ χχὶ. 2. πᾷ σγοηιδῃ χχν. 2ὅ. Θμυβηδη 15 πϑιηθα 85 {86 οἀρὶία] 

οἵ ]4π|. 
ΤῊ ρῥγοραϊοίίοι ἴῃ “ 6γοηλδῃ χχν. 2. γθργθβθηΐβ 1]8πὶ ποῦ 88 ἃ ὈΓῸ- 

1 ΧΥ], ἱ, 8 6. 2 ῷὄξε ΗδνοΣηοΚ5 Ναας Κυιίβοῃς ΤἼμίοσβθοῃ, Ρ. 66. 6έ δ6,ῃ. 



Οὴἡ ἐδ Βοοῖΐ 9 ἐμὲ Τρορἠοὲ Ταηϊοῖ. 929 

νἷθοα οἵ Μοάϊα, Ρυὺ δὴ ἱπάδροηάθηῦ τροπάγομυ, ἀπᾷ [Ὀταίβ]β 15 ονϑ- 
ἰῆτονυ. ΕΣδτὰ ἴῃ γ11}]. 2. 4068 ποῦ ταθϑῃ 81} Ῥοσβὶα, θαὺ ϑιυδίαπα ἴῃ τ 6 
ΘΙ ἀπ 8.8] 561|86, ὦ, 6. ΕἸ γταδῖβ πα δαβίαηα ἑορσοίμοσ. ΤΠΘΓΘ 
816 ΠῸ δοοουῃίβ Μ ΟΝ ρον ὑμαῦ ϑαβίαπα νγᾶ8 πού ἀδθρεπᾶθηξ οὰ 
ΒΔΌΥ]οΣ αὖ {μ6 ἐϊπι6 τϑίσγοα ἴο 1ὴ 8116]. Β6βῖαθ8β, [816] γγὰβ αὖ 
ΘΒΌΒΠδη. ΟΠΪΥ ἐμ υἱδίοπ, ποῦ Ὀοάγ, ὍΤμαῦ ἃ Ῥραΐδοθ 18 βροόίκθῃ οὗ δἵἱ 
σθαι ΠοΥθαΒ {Π6 ρϑίδοθ ἔθου γα θα} ὈΥ Παγα8Β Ἡγβίαβροϑ 
Δοοοχηρ; ἰο Ρ]ΏΥ, 15 οἵ πὸ ψεῖρμῦ; θθοδῦβα Ῥ]Ιηγ Β βίαἰθιηθηῦ 15 οοη- 
ἰγαιοίθα ὈΥ 411 ατθοκ δῃα οὐἱθηΐαὶ ψυιύθσβ, 0 τοργοβθαῦ {86 ρ]αθθ. 
ἃ8 ὙΘΙῪ δ:οοπί. Αὐμθπθθιβ 5808 {παὺ 10 γὰ8 ο81164 ΘΒ αβηδη οἡ. 80- 
οουπὺ οὗἨ {μ6 του] πάδ οὐ [1168 σγτοσιηρ τὰ ὑπᾶὺ τϑοΐομ, Ἡ ΠΙΟδ. 1Β το- 
ΘΟΠΟΙ]680]6 1 ΔΩΥ ἀαΐθ οἵἉ {Π6 ΉὉ]866. 

6. ΤᾺΘ ταΐγδο168 τοοογαθά ἴῃ ἐπ 6 θοΟΚ πᾶν θθθῃ δἀδιυοοᾶ ἀρσαϊηβί 
115 δα οι ιν. ΤΆΘΥ ἅτ ἰδυιβαγ Πθαρθα ἀρ, ψιμοαὺ ΔΎ ἀρρᾶγοηῦ 
ΟὈ]δοῦ ; ἀπά ἀγ6 ῬΑΥΥ ἀΠ]1|κ6 ἰποβα οἰβαύ μονα το αίθα, ποι ῥγοαιραὶ 
Θδχρϑῃάιΐατγα οὗ μθα, ψιὺπουὺ ἃ ὈΘοοΙλΊηρ' ΡΌΓΡΟΒΘ, 15 που ΤΥ οἵ {86 
Τοῖγ. Ὁὐπάρυγιηρ (815 οὈ]θοίζοῃ 15 δὰ 1Ἰάθα οἵ {886 Ἰταροββι ὉΠ γ οὗ 

᾿ΤΉΙ͂Ά 16, ΟΥἹ  δὺ ΒΌΓΡαβ565 {Π6 ΚΠΟΥΤΏ 78 οἵ πδύαγθ, Δηα ΘΧ 1108 [6 
Ἰπαπγθαϊαΐθ ορϑγϑίίοι οἵ ἀϊνίηθ ρονγοι, ὙΠπαὺ πλγθο68, μΠουσονοῦ, ἀϊά ἀπά 
ο οοσα ἴῃ {86 Βιδίονυ οἵ (ἀοα δ Κίπράοτχη, νψχ6 Ἰοοῖς ἸΡΟΩ ἃ5. δὲ ἀπᾶθ- 
8016 ἰοὺ. Α5 ἰο {π6ὶγ ἀαεσομηιμίαξίοῃ, ιν (ἢ οοἰοδδαΐ ἤόγηι οἵ Βοῖὴθ 
Τοἰαϊθά, ἴῃ {μ6 Ῥοοῖϊκς οὗ 1)1816], σσα Ὀθίιονα ὑπᾶῦ Ὀοτὰ οαῃ Ρ6 1υδίιηαά, 
Α. ροοᾷ τϑαβοῃ οδῃ Ὀ6 αϑϑσῃθα ἔργ Πθὼ. δυο! ἔδοίβ, αὐλθδίάπρ {88 
ἀϊνιηθ ρονγοῦ δπα στᾶσα, ἅ.6 ποίβα ἴῃ {818 ὈΟΟΚ 88 αν ἃ ἰθπ θη ΟΥ ἴοὸ 
αὐγα {86 Ποαΐμϑῃ ᾿πΐο ἕο ρθάγαποθ πα τοβρϑοῦ ἰουσαγὰβ (μ6 οογοπδπί- 
ῬΘΟΡΙ6, 8ηᾷ ἰο Ὀτίηρ [86 ῥγοπᾶ ταϊσηῦ οὐ σου] α]ν τ α]6 18 (ο Βοποῦτν {μ6 (ἀοαᾶ 
οὗ [βυ86] δϑ {86 Τωογὰ οἵ βθβανϑῃ δπᾶ θαυ, γϑοορηβιησ ΠῚΒ ΒΌΡΥΘΙΩΘ 
οομίτοὶ οὗ 811 {μαῦ Βᾶρρϑῃβ ἴπ ἐπ που], Π15 ΔΙ Π ν ἰο ργοΐθοῦ Β18 βϑὺ- 
γαπίβ, 85 0706]] 85 ἰο Ῥαμ15} δηα Ὀγϊηρ' ἀοτγη {Π6 ρῥτῖαθ οὐ {86 τηϊρ ὐοϑύ 
Ροϊοῃίαίεβ οὗ βαῦῖῃ. Τὺ 185 γα ὑμαὺ {π6 ταῖτδο]88. ἤθῦθ γθοογα θα ἰθπά 
ἰο οχαὶὲ Πδηῖ6] πᾷ 15 σοτρϑηῖοηβ; δαΐ {818 ΔΥ1565 ἴγοσα {Π6 [Δοὖ ὑπεῦ 
Τ)απΐδὶ 5 {π6 τοργθβϑιίανα οὗ {π6 ρθορίθ οὗ ἀοά εὖ ἴπ6 ἴπτηθ δηὰ 
οἶδοθ βρθοϊβϑᾷ. Ἠδῤ 15 {88 οαὐνγατα πηρεουβοηδίζοη οὐ {86 Ψῃθο Δ Υ 
ἴῃ {88 βιρεὺ οὗ [86 μϑαίμθῃ σγου]Ἱα ; 80 ὑμαῦ 118 ΤΙ ΘΔ Πη06 8Πη4 ταβίο- 
ΤΑ ΟΠ ἀΥΘ ᾿ΠΒΟΡΆΥΘΌΙΥ οοππροίθα πῃ μπᾶ. ΤῊΘ Ποαίμθῃ ῬΟΥΘΥΒ 
δια ηρ' ΜΨΏοτα 18 Ἰοὺ γγχὰβ οαϑῦ ὑγ616 δοσαβίογηθα [0 ΟΟ]Ο5881 ἕο ὑπλ5 πὰ 
ἄσυτοβΒ. Ηθποθ [Π6 οπάθιβ πτουρηῦ τασϑὺ μάν ἃ ΡΟ ΘΓ ΠΥ 1τὰ- 
Ῥοβίῃρ' ὁμαγϑοίθυ, δηα τρᾶῖκθ ἃ βιϊ 816 ᾿αρ ΓΘ ββίοη. Οἢ. δαοῖ ἃ ΡΘΟΡΪΘθ. 
ΤΉΘΥ ταυδὺ μ6 βυυΠτῖπρ ἰοὸ {8μ6 οαὐναγα 56 π568, ὑμπαῦ {π6 νἱοϊθηΐῦ ἀρ- 
ΠοΙάογβ οὗ μοαϊμβοῃΐβια τᾶν μ6 οὐοσανγθα ἀπα οομυϊποοᾶ, ἀπά ἰδαύ 
[Β6Υ ἀἱά ργοᾶποθ ἐπε ἀοβίτοα οἴδοί, γα 866 ἔγοτη ὑπ6 ἰβυταϊπδίοη οὗ 
186 δχῖϊα ; δβρϑοίδ νυ ἔγοτα {86 ἄβθοτθαε οὗ Ογγαβ, σοῦ. ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ 
ΒοηουΒ {π6 Οοἄ οὗ ἴϑγ86] δβ 6 αοἄ οὗ ϑανβῃ, δπα στϑοοιωσλθπαβ [ἢ 6 
ογθούΐοῃ οὗ ἃ ἐθηρ|6 ἰο Η1β πϑαηηθ.᾿} 

7. ΤῊΘ Ῥγορβϑίϊο οοπίθπίβ οὗ {πὸ θοοῖς, ἴῦ 18 8]]6ρϑᾶ, ὔὸ ἀϊβίῃ- 
συ θηοα ἤτοτα οὐμοὺ ργορμοίϊο σγοσκα ΕΥ̓ ἐμοὶν ἀροσαϊψρίϊο ΟαγΔΟΙοΥ : 
ον [86 βαύατο οὐ {π6 Μαββίδμϊο Κιῃράοτγα 18 οοιργθμδηαθα τη ἀοἤηϊίο 
το ἰαἰϊομβ οὗἉ (τω: ἀπά (86 ταδίθεϊα]β Βοὸ ἀθυβὶορθᾶ γα ργθβθηϊβα 1η ἃ 

. ΟΡ. [61], Ἐλη]οῖς. ΡΡ. 459, 460. 
γΟΙ. 11. 90 



990 Τηϊγροαμείϊομ ἐο ἐμο Οἰά Τεςίαπισπέ. 

στθαίου ἈΙΤΑΥ͂ ΟΥ̓ Βυπηθοῖβ, ἱπ {π6 ἔοττη οἵ υἱβίοπβ, ὅο, δυο Ὡροῦδ-᾽ 
Ἰγρίϊο ἰαδία, 10 15 ἀτριιοᾶ, τ Βίοἢ οὐἱρί παίβα πὰ (86. Ἰαίον εἶθννβ, 6Χ- 
ῬΓαββϑᾶ 1.861} ἴῃ {86 Τα τϊοαίίοι οὗ Ῥγορβθοῖββ τ ΒΙοἢ σογ ὑγδηβέθυτθα 

ἴο δηθϊαυτγ, 5 ὅπ6 δηδίοροιβ ΒΟΥ} πθ ῬΟΟΚΒ βμονγ. Βθβια6β, [16 

ονδπίβ οὗ ἃ τϑιθοία ἑαίασο, δπᾶ [μ6 ἀδβϑίϊμϊθθ οὗ Κιμράοτηβ ποῦ γοῦ ὃχ- 

ἰδίην, ἅτ ργϑαϊοοά ἴῃ {μ6 τιοβῦ ὀχϑοῦ δπᾶ ἀθβηιθ τηᾶπποῦ, τηο] παϊηρ; 

δσϑῃ ἐπα δηυστηογαίίοῃ οὗ {π|6ὸ85. ΤῊ18 5015 υαζίοϊπῖα ροδέ Θυθη μη. 

᾿Αροογάϊηρ ἰο (88 οβἠδοίίοη Ὀοίοτα α8, {Π6 δι ἔς ΠΥ ροθίϊοαὶ ἔοστῃ 

οὗ {88 Ῥυόρβθοῖθβ δυΐϊμοθβ ποίβίπρ' τόσα ὕπδῃ Ῥαϑύ θυθῃηΐβ διηα νὰρῈ6 

ξογθοάϊηρΒ οὗ {π8 ἑαύατα ραῦ ᾿πύο ὑπαῦ ΒΠ8068. 
7 ταυδὲ 6 αὐ εα ἰμαὺ {86 Ῥγορμθοῖοβ οἵὗἠἨἉἁὡὠ,)πὶθ] ἃΓ6 τη 6 

ἀοβηϊία απᾶ ἀοία!]δα {μ8ὰ ΔΥ ἴῃ (π6 ΟἸΪα Τοβίατηθπί. [1}ἢ 1Κ6 

ΤΏΔΠΠΘΙ (ΠΟΥ ΠᾶΥΘ ΤΔΟΓΘ ΟὨΤΌΠΟΙΟΡΊΟ4] βἰαίθηαθπίβ. Α ργθοϊβῖοῃ δηαᾶ 

ΡΥ ΘΙ ΑΙ ΕΥ̓͂ οὗ ἀθβουρύϊοῃ. τηϑτῖς Τμ6 πὶ ἃ88. ρου ΠΑΓ, ΤῊ ἔαΐαγο 18 

Ἰηἀιοαίοα ἴῃ οἰθᾶτοῦ ἀπ τηϊπαΐοι 11π685 {μα δἰβθνμοσο. Ὑοϑὺ ἴὉ 18 

ποῦ ἃ πι6 16 Βοος οὗ Βιἰϑίουυ, ἀβθβουϊίηρ [π6 ὥτηθ ἔγοπλ [86 ΟΥΘΥΡΩΓΟΥ 

οὐ ἴμ6 Ῥοιβίαπ ἀυπαδυ ἰοὸ Απῆοομυβ ΕΡΙΡμδηθδ, δ8 ῬΟΓΡΕΥΤΥ͂ 

Δββουίθά. ΤῈ ἰᾶάθα οὐἨ ΒΙΡΙ164] ῥγορθθου ἰβ ποῦ ψϑηθηρ' ἴῃς τ, 

Θούηρ οαὐ ἔτοτα {π6 τϑἰδίϊοηβ πα πθοθββι168. οὗ {π6 ργθβθηΐ, ρϑῦ- 

γαάοά ὈΥ {86 ἐιπάπιηθηίαὶ οοποθρίΐοη οὗ {πμ6 Κιίπράοιῃ οὗ αοα ἴπ 

δοπῆίοῦ τὴ ἐπ Κίπράοιηβ οὗ {μ6 γον], ἀπᾶ νἹοίουϊουβ ΟΥ̓ΘΙ (ΏΘτη, 

[86 ὈΟΟΚ πηίοϊᾶβ {μ18 οοπίθαῦ δοοογάϊηρ ἰο 118 ῥγορσγθβδῖνθ ρυϑάδθοι 

ἴῃ ΤΏΟΥ6 Βρθοῖαὶ ἀοίαβ, 611 τὰ6 ἤπαὶ ὑσϊυταρ οὗὨ {88 βρίτιταδὶ; ΤΟ ΔΟἢ- 

ἴηρ τ Ῥαγομπᾶ {μ6 {{π8 οἵἨ Απίοομαβ, αυθῃ ἰο {86 τοβυστθοίοη οὗ 

1μ8 ἀοαᾷ αὖ {π6 δπᾷ οὗ ἄαγβ. Τὴ6 ἀβθῆμ᾽ίθηθϑϑ οὗ {Π6 ργϑαοίϊομβ, ἴῃ 

ΘὨΓοποϊορίοδὶ 85 γ76}1} ἃ8 οἴου ἀβία!β, ἀθἴϑυβ ἔγοσα οἴμϑν ΒΊΡ]10α] ῥγο- 

ῬΒροῖθθ ποὺ ἐπ ὁ58η66 Ὀὰΐ ἄεστεε. ΟΥμΘΥ ῬγΌρ ΘΟ ῬοοῖκΒ οοηίαϊῃ 

ἀρβηῖία δπᾶᾷ ργθοῖβα ργβάϊοίίοηβ οἵ δυθπίβ ἰπ {86 σϑπιοῖθ ἔαύαγθ. 

ΤῆυΒ 6 ΤΩΔῪ χοίου ἴο [86 ῬΥΟΡΒΘΟΥ οὗ ΜίΊοδ (νυ. 1.) γϑίαϊπρ ἰο [9 

Μεββίδη, πᾶ βρϑοϊγίησ (π6 10{Π6 ϑὩ]Πρθ οὗ ΒΒ] θθια 88 18. Ὀιυθ- 

ΡὈΪδοθ. Οὗ {π6 βᾶπῃθ παίιτ 1 [Π6 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ ἴῃ [βαΐαϊι χχχῖχ. ὅ--., 

ἂθ ὙὙΟ1 δβ ὑπαὺ τοϑρθοίίπρ {π6 βίθρθ ἀπά οαρίαγθ οἵ Βδθυίοη ἴπ 

Τοτθιαίδῃ 1. 11. [Ικ {{κ6 τοϑηποῦ [βαῖϑ ἢ ΔμποΌΠΟΘΒ (0 Ἡοζοκίδ ὑμαῦ 

16 βῃουϊᾶ [ἴν6 δγθοῃ γϑᾶγβ Ἰοπρον (188. ΧΧχυ"], ὅ.); «΄ Θγθιηῖδμ [68 

[π6 158 ῥγορμοὺ Ηαδπαηίαμ ὑμαῦ μ6 βου] ἀϊο τυιϑαῖπ ἃ γϑατ. (6 6Γ. 

χχυηϊ, 16, 17.) ὙὯ6 βαπιθ ργορμϑῦ ἐογθίβὶβ {π6ὸ οοππυαποθ οὗ 

[6 οαρυλν" βαυθπίν γϑαῖβ. ΤῊΘ ῥτΌρΒθοθβ ΟΕ 1)4η16], ὑπο γΘ Οτ6, 

ἀϊιβον ἤστοπι ὀΐμοιβ ποῖ 80 τω ποῦ ἴπ Θββθμ06 88 ἐπ ἄσφγεθ. [τ ἀοβηϊο- 

ποϑ5 οὐ ἀθίαι] δηὰ παϊπαΐθ ργθοϊβῖομ, {μ6 Ὺ Θδχοθϑᾶ 411 {παὐ ργθοθᾶθα, 

ΤΠΪ5 τηῦβὺ Ὀ6 Θχρίαϊπϑᾷ ρϑΙ ΠΥ ὉΥ (86 Βἴπροϊαν ροβιϊοπ οἵ 1) 816], 

80 ψ8 βοὺ ἰπ ορροβίξϊοπ ἰο {π6 Βοαίμβῃ φγθαϊοοηβ οἵ οὐἹθηίαὶ 

ὙΥἸβάοι ; 8π4 ῬΑΓΕΥ ΒΥ μ6 Βρθοΐδὶ σγηΐβ οὔ {π6 δονθπδηύς-Ῥθορ|6, ἴο 

νι θοπ, Δατίηρ' [π6 516 π66 οὗἨ {π6 Ῥγορββίϊο νοῖοθ 1 ξαξαγθ [1πλ68, Ὠ18 

Ῥτορμθοῖθβ ὑγθγ τηθαπὺ 0 ἔΓΩΙΒΉ ἃ. Βα Ἰβίδοίουυ ἀπά ΘΟΙΩΡΘΙΏΒΑΙΥΘ 

ὙΠ ΘΓ ΔΠ66, 
8. ΤῊ ἀοοίτϊπαϊ ἀπά οἰμῖοαὶ οματδοῖθσ οὐ [86 ὈοοΪκ 18 ἀρρθαϊϑᾶ ἴο ἴῃ 

βινοῸ οὗ ἃ Ἰαΐα οτἱρῖπ, ὙΠ6 νῖονν οὗ ΔΏρ 615 ργθβθηΐθα 15 δ]θρσϑα ἴο ὈΘ 

οὗ Ἰαΐδσ. ἃπᾶ ἔογεῖστι ρτονίῃ. [ἢ {1 τιδπποὺ {π6 ΟἸσΙΒιο] ΟρῪ βΒῃουβ 

ἃ 51Π|1181 οτἱρίῃη. ΤῊ δἰ μίοβ ἀπ δβοθίϊοῖβπα οοπῆσπι {88 Βαρροβι(ιοη. 

ὙΠ τοσατγᾷ ἰοὸ ἰμ6 ΔηροοϊοσΎ (ἰν. 18., 1χ. 21., Σ᾿ 19, 21.}., Ὁ σοτ- 
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ἰδίην ἀρτθθβ αἰ {86 πούϊοθβ οὗ δῃρ6]8 οοῃίαϊηρα ἴῃ ἐῃ6 ΘΑΥΠΟΥΣ 
τ ὴρ8 οὗ {86 ΟΙα Τοβίδιημθπί : σσῆθυθ {πο γῈ ἃ ΓΘ Β0 ἢ ̓τθρδγϑίοσυ 
Ὠϊηΐβ δηα 8]] 5]οη 8 ἃ5 οοϊμοιθ λῦμ {86 τόσο ἀενοὶορθᾶ ἔοι οὐ 1[8μ6 
ἀοοίχίπο ἴῃ Δ η16].. Τὰ ὑμ6 Πρ 6]- Ῥ Π668 τήθης] οπ θα ἴῃ χ. 18. 20., 
ΧΙ, 21., αγ6 βῃδάονοα ἔουί ἴῃ ἐδε σαρέίαϊῃ 9} ἐλ6 7. ογα 5 ἢοβὲ Βροϊίκθη οὗ 
ἴῃ “9 οβῃαδ γ. 14., δηᾷ ἴῃ ὑπ6 βουδρῃιη οὗ 1βαϊδῇ υἱ. 2. Τῃ6 ἀοοίχϊηθ 
οὗ ρυαγάϊδη βρισιβ ὈΘ]οπρίηρ ἴ0 ΘΙΆΡΙΓ6Β ΔΡΡΘΔΥΒ ο δ 1ητηδύθα ἴῃ 
Ἰβαϊδῃ χχῖν. 21. Απα ιὖ 18 ρἰαϊη ὑμπαῦ τψρδὺ 18 βίαϊθα ἤθσθ σϑρυαϊηρ; 
ΔΠ06]8 88 8. 61086 Τ ἰδ ΟΠ Β ΠΗ] 00 ὑΠ6 ῬΥΟΡΉΘΟΙΘ5 οἵ ΕἸΖΘ 161 ἀπὰ ΖθοΒ- 
δύῃ. (Οὐοηρ. χ. ὅ. νὴ} ΕΖοῖς, 1χ. δπα χ,ὶ ; νἱϊ. 9. πχι ΕΣΖΕΚ. 1. 26., 
Ζθοἢ. 1.---νὶ.) ΝΟΥ͂ 15 ὑμογθ Δὴγ Ῥγοοῦ {παῦ {Π6 ἀδονθὶορηγοπύ οὗ {π6 
ἀοούγπο τοβρθοίίηρ 8Δηρ618 μ6ῖθ ἰδαρ, νγὰβ ᾿πῆπιθηοθὰ ὉγῪ Ῥαδγβίβιω, 
8.8 15 ἀββοσίβα Ὀγ Βογίμοιαύ. ΤΠ ἀοοίσίπο οἵ Ζογοάβίοσ νγὰβ Κῆοτῃ 
Ιοπρ' Ῥοΐοσο ᾿ᾶασῖὰβ ΗἩ γβίαβρϑϑβ ; [ῸὉΥ 10 88 Ῥθθὴ ργονθᾶ Ὀγ Εἰδυοθου, 
Τγοθβθη, δια Ἡρθθγθη, ὑμαύὺ Ζοτγοαβίου ΠΠνρα αὐ ἐδ ἰαΐοδέ πάθον γαχ- 
ΔΙΘΒ 1. ; δηᾷ ᾿651465, {866 18 πῸ τϑίθυθῃηοο ἰο ἢ 6 βαύθῃ ΑἸβομαβραηαβ 
οἵ Ζοτοβϑίου ἴῃ ἴν. 18.. ν111. 16.,1χ. 21. 28,, χ. 18., χὶϊ!. ὅ. Χο, Τύ 18 πο 
11} {π8 Ῥοοῖκ οἵ Τοδιῦ ἐμαΐϊ το Ππα δὴ. δῃρ6] γγῇο 15 ο8116 ὁπ οὗ {88 
ΒΘ 6 ΒΣΤΟΘΠαΙηρ' (π6 ἐΒγοη6 οἵ (οά, (Τοριῦ χι. 1ὅ.) ΤᾺΘ ῥθοῦ]ΑΓ 
ἀονοὶοριηθηὺ οὗ {μ6 ἀοοίγ!η6 οἵ Δηρ.6 15 Ἔχ ιθι6α ἴῃ ΕΣ ΖΕΙΙ6Ι, Ζθομαγίδῇ, 
86 Ἰθ4 16], 5δοὸ ἔτ ἔοτα μανῖπρ' θθ6α τιου]αθα ὈΥ {π6 ᾿πῆποπορ οὗ 
Ῥαγβίβιῃ Προ «πα αῖβηι, 185 οσίπρ 0 ῃ6 ρῥγθυδίθποο οἵ υἹβίοη, ψ Ὡ1Ο ἢ 
ΘΔ ΟΩ1685 Βριγιύπ8} 1668 ἴῃ ᾿ἰνιηρ 8ηα βρϑακίηρ' [Όση8. ΤΠ6 Δηρ6] 
ΒΆΡ86] ἴῃ {μ6 θοοΙς οἵ Τοῦ 15 ᾿αἰγοαπορα Ἰηΐο {Πμ6 νι: 0 16 ουὐπατα 
ὍΟΥ]α ; βῃοσίηρ ὑμαύ {ἢ6 146885 τοβρθούϊηρ ριαγάϊδη Βριγ 185, ὕπθα ὁὰτ- 
τοηύ, δα (Δ Κοα σοοῦ ἴῃ {86 Ροραΐαιν [δ 1{Π, θηοθ ΤΠΘΥ 6 Γ6 γ8}5- 
ἔεγγϑᾶ ἰο {88 ὈοοΚκ οὗ ΤορΙὺ ὈΥ {86 νυϊίοσ, ὙΤμ6 οὐμοσ Δροοιυρδὶ 
ὙγΟΥΪκΒ. σοηἑδ! ἢ ΒΟΔΥΟΘΙΥ ἃ ὑγᾶοα οὗ δῃρθ]οϊοσν. 

ΤῊς Οἰνβίοίοσψ οἵ ΤθαΆ16] (νἱ]. 18. ὅτο., ΧΙ. 1----8.) ἀο65 πού οοῃίγα- 
ἀϊοῦ [86 Τλαπ161- Δα μουβηῖρ. ὙΥ̓δὺ 15 ἔμοσο σϑιλδυῖαθ]6 ἴῃ. {π6 ΜΘββιδῇ 
θοίηρ' ἀδριο ρα 45 ἃ ΒΌΡΘΥ -Θαγ ]γ ὈΘΙηρ᾽, ΟΥ̓ ἃ8 ὈΘΑΙΊΠρ᾽ ἃ Οἷοβ6 γϑίαίοη 
ἴο {πμ6 Ταϑαγγθοίϊοι οὗ {μ86 ἀθαᾷ ἢ ὙΥδβ {815 ἀπκπόσῃ ἴο {π6 πὴ οὗ 
ΤΠ δη16], 88 Βογίμοιαῦ δββουίβ ἢ Ὅ6 ρῥγορμοῦ Μίοδῃ ρῥτϑαϊοίθα ἃ Μ68- 
58, ὙΒΟΒ6 οὐἱρίῃ 18 ἔγτοτα δἰθγηϊν (τ. 1.); δπα {86 1΄68 οἵἉ {πΠ6 γεβὰγ- 
τϑούϊοῃ οὗ {86 Ῥοάγ 18 ποῦ μουν, βίπσθ 1015 1ῃ [βαϊδῃ χχνὶ. 19. 6514 68, 
ἴῃ βαῖδῃ ἰχ. 6. {86 Μρββιδῃ 15 τορυδβθηΐθα θοῦ ἃ (ἀοα δηα πιδῃ, ἃ 
ΒοδυΘΏΪΥ ῬΟΥβοι ἔχῃ θα πΙ ἢ αν] Π6 ΡΟΥΘΥ ἃπα ο᾽ουγ. ΤΠὰΒ ὉΠ6Υ6 
8.6. σΘΙΤη8, δὺ ἰθαϑί, οὗ [ῃ8 ἀοοίγϊπ65 ἴῃ αποδύζοη [ἢ ΒΟ ΘΔΥ]ΠΕΥ ὉτΟ- 
Ῥμοίβ. ΑἹ] ἐμαῦ οἂπ μ6 ὑγ]γῪ βαϊα 18, τμαῦ ΤΠΘῪ δ΄ ἀευείοροα τὰ 186 
ὈοοΙΚ οὗ 1) 4η16]. β β 

ΑΒ ἰο ὅθ οἰμίοαὶ 1ᾶθαβ βιρροβοα ἰοὸ βδυοὺῦ οἵ ἃ ἰαΐθυ. ρϑιϊοᾶ, 
ΒΌΘΙ 848 0π6 πηροτγίδποα αὐΐδοῃθα ο ρυαυϑ, [0 [ἀβπηρ, ἰο ΔΌΒΌΠΘΙΟΘ 
ἔτοια οογίαῖα Κιπ48 οὗ ἰοοά, να τϑρασκ, ὑμαῦ {μ6 οἰἥοδου οἵἉ ργᾶυθὺ 
(Ό δι. 1. 18..ν]. 11.., 1χ. 8... χ. 2.) 18 ΘαΌΔΠΥ ῥτοσγαϊποηῦ ἴῃ 1Π6 Ῥ Βα] 115. 
ΓΠ6 ουδίοια οὗὨ ργδυῖηρ' ἘὮγθα ἐΐτηθβ ἃ δ  (Υ]. 11.) 18 1υδβοα ὈΥ 
ῬΒδΪτὰ ἱν. 18. 88 δποϊθηῦύ, Ιἢ {{κ τρᾶπηθν 1886 οαβίομῃ ΟΥ ΡὈγασιηρ 
τον 8 Φ Θυυβα τα 18 ἀποϊθηί, (Οὐπαρ. Ῥ58]. νυ. 7.» ΟΣ ΧΧΥΠ, 2., ΧΧΥΠΙ, 
2.:1 Κίηρβ νἱ!. 44.) ὙΠ ργδούϊοθ σσου]Ἱᾷ ποὺ οϑα88 βθόδαβο ἴΠ6 ἰθιη- 
ΡὈ]6 τῦᾶβ ἀθβίτου ᾶ : ἔου {86 ἔδϑϊπρβ οὗ 186 μοατὺ που] 51} ῥγοπιρύ {16 
ΒᾶΠ16 Ροβιοθ. Απά 1ΐ 15 ἃ τῃϑῦδ ἀϑϑυσωρίΐοι [0 88 ὺ ὙΠῚῺ ον μοῦ 

802 



952 Τιἰγοαμοξίοῃ ἐο ἐμ Οἰα Τοδίαηιοπξ. 

ἐπα Τθαηΐο] μδᾶ ἃ ομαιηθοῦ ἀρρτορυϊαίθα ἴο ῬΤΆΥ ΟῚ, ὙΒΙΟΒ νγὰ8 ἃ 

ταοάσδτ ῬΒαιβαῖοαὶ ἱπνοποη. Νοίμίπρ 15 Βα! δου ἃ Θπαμιρο Ὁ 

Θχο βίου ἀθνοίθα ἴο ἀογοίζομδὶ ρυγροβθβ. Ἐσθασθηΐ ἰϑπσ τγὰϑ 

Ῥγδουϊβοᾷ τῷ [ἢ8 ἄτηα οὗ {π 6χ!]6, ἃ8 γ76 Ἰρασῃ ἕσοτα γα νι. 2]. ὅτο,, 

ἴχ. 8. ὅζο. ; Νβᾷ. 1. 4., ἰχ. 1.; Ζϑοϊ. νι! 8ὃ.; γν11. 19. ὅδὸ 8150 

ΔΡδπομοα ἔγοχα ἀποΐθαῃ ἐοοᾶ (Πδῃ. 1. 8. ὅζ6.) δοορογάβ ψὰ τ Ηοβθα ἴχ. 

8,4.: ἙΖεῖς. καὶ! 26., χ]ῖν. 28., Χχχῖη, 26. ΤῊ ποτὰ ΠΡῚΝ 1ῃ ἴν. 24,. 

ὍΡοπ ΒΟ 50 τη ἢ βέι6 88 15 1814, 88 18 στοαῦ ταουϊῦ Ὑγ6γ6 5ου 64 [0 

αἰτιβσί νῖηρ,, ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ ταθᾶπβ γσἠἐθοιιϑη688, ΘΠ 15 80 ἰγαμδἰ αἰθα Βοσα ὈΥ͂ 

Θιαατ; ἴῃ ΒΊΟΝ δαθ6 {π6 ΟὈ]θοίίοι [8118 ἰὸ {μ6 στουπά, ἅμα {Π6 

ΘΟ ραγίβοι ᾿ηϑοϊαἰοα ὈούγΘθη {π6 νϑυβ δῃᾶ Τοῦ τν. 10., χὶϊ. 9., 18 

ΗΠ Β1Πδὐδα. ἢ 
Οἱ {Π8 ὙΠοΙ6, ἴ0 ΜΠ] Ὅ6 ουπᾶ {πᾶῦ πϑιῖμον {π6 ἀοοίτπαι ποῖ {Π6 

δἰ μῖοαὶ Ἰάθαβ οὐ [86 θοΟΚ ἃῖθ βιοι 85 θϑίγαυ ἐμϑῖν οὐἱρίῃ ἴῃὰ 0786 Μο- 

ΘΟ οδη {ππθ8. ΒΟ. ἄρτοθ ὙΠ {π6 οΟ]46᾽ απο μῖ08) 11 ϑγαΐατθ οὗ 186 

δμοῖθηξ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ; ὙΠΘΓΘαΒ {Π6 Ἰδ΄ο᾽ ἀρΡΟΟΙΎΡΒΑΙ νυ! Πρ5 οὗ [86 “6078, 

ἘποῸρΡᾺ ἀουϊνοᾶ ἴῃ ρα ἔγοτα {π6 σδῃοηΐοαὶ ἀοοπτηθηΐ8, αἀδραγύ ἔτῸτὰ 

1Β6πὰ ἴπ ΏΔΠΥ {πῖηρ8, ΔΠ4 816 ΘΥ̓ΘΩ ΘΟΠ ΓΔΙΟΙΟΙΥ ἴῃ Βοῖθ. ()608- 

Βίομ αν {πΠ6 ροπαῖπα 1ά6α5 οοπίαϊηθα ἴῃ [π6 οαπομίοαὶ [16 ππάονοὶοροα 

α5 [Ἀ1 88 {π6 ΔρΟοΟΓΥΡΒΔΙ 1 ογαύατα 18 Θοποουηθᾶ : οὗ ὙΒ]οἷι Δ ΘΧΆΠΊΡ]Θ 

18. βατηϊβμθα Υ [86 οοποθρίίοῃ οὗ Μβββίδῃ ----ἃ ρόγϑοπαῖ Μθββίδῃ Ὀδιηρ' 

ὈΠΚποσα [ο ἐπα Δροοῦυρμαὶ τυϊπρΒ: αὖ οἴου {ἰταθ8, [Π6 βΘΠΌ]ΏΘ 

1ᾷθαβ οὗ 1μ6 οἷα ον βῃ βουρίατοβ αν θθθα ἀπίοϊ θα ἀπᾶθγ [88 1π- 

ἤυσσποο οἵ ἃ βυρουβϊουβ ρορυϊαν Π6]16β, 8. 15 βθθῃ ἴῃ ΤΌΡΙ ΧΙ]. 9.» 

ὙΏΟΤΘ ἀπᾶμπα οἤοδοΥ 15 αὐ! υὐθα [0 ΔΙΤΏΒ, 
ΟΥμον ομἠθοίζοπβ οι μανθ Ῥθθπ πυρά ἀραϊηϑὺ {Π6 Δα ἈΠ ΟΠ 

οὗ [6 ῬΟΟΙ δῖα ΠΟῪ ἀραπᾶοποί, οὐ {Π6Ὺ ἅτ ἀπαθβθγνιηρ οὗ ποία ὈΥ 

[π6 546 οὗ βυοῖὶ δα βᾶνθ Ῥϑθῃ οομβιάοσοᾶ, ὙΥ̓ μαύθυον αἰ" ΠΟ {168 

βίαπα ἴπ (86 ψΥ οὗἉ [86 ὈοΟΪΚ᾿Β γϑοθρίίοῃ ᾿πίο {86 Ὁδῇοη 88 ἃ {ππ6 

ψοῦκ, ΓΠ]Υ ἀδβοσυνίηρ' {παὖ ροβιοπ,---πᾷ τγ6 ἔγθ ον Θοηοθαθ [Π8 ΘΧΙδί- 

6η066 οὗὨ 500 }} ἀπο ου 168, ονθη ἴδον [μ8 σοοά βϑύνιοθ ἄοπο ΗΥ̓͂ Πθπρ- 

βύθηθοτς, Ηἀνεγπιοῖς, ἀπ Οβμ]ου, ἴῃ αὐλοταρίίπρ [0 Υ6801ν 6 {μΘγᾺ,--Ὑῦῷ 

Ῥβοϊίονο ἐμαῦ ἔᾳ ρυθαύου δηα τοοσα ᾿πίτϑοία] 8. Ομ 68 116 1ὼ {88 γγὰ οὗ 

(μλη]εῖπρ' ἐμαῦ 10 οὐἱσϊπαίθα αὖ {86 Μαοοαθοδῃ ροσιοᾶ, (ὐδυίαϊ]γ {Π|6 

οομίταβί Βδύνϑοῃ {π6 οοηίθηίβ οὐ ὑπμ6 ῬΟΟΙΚ πα 81] {π6 ταθηιοσῖα]β αἢ- 

ἀουρίθα]ν οὐἱριπαῦϊπρ αὖ ὑμαῦ αἴθ τἴπμθ, 18 β νυ ΚΙ ΠΡῚΥ τρδπϊβθδύ. ὙΠῸ 

(βαρ δίποηρ' {88 φϑορὶθ οὗ [βγ86], ἀαχίπο ὑβοβθ ἐγουθ]ουβ {1π|68 

γγαβ, ὑπαῦ ὑμοὺ Βαᾶ θθθῃ ἐογβαίσθη οὗ αοα, Ἠΐϊβ πόομάου αὶ! σου Κθ 
ὙΘ6ΥΘ ΠῸ τηοχ6 Μ͵ΟΌρὮὗ ΟἹ {Π6 1} 6 μ8 1. ΤῈ βρισιῦ οἵἉ {Ππ6 μδΈΟΙ Ὑγὰ8 
ΒΌΠΚ ἴῃ 811 Ὀαὺ Βορθίθβϑηθθβθ, δϑίηρ οομβοίουβ οὗ 1π6 οογυ βανηρ 

ἀερατίοά. Βα Βεῖθ ψγὸ πιθοῦ ὙΠῸ ΜΟΠΘΥΒ. Οἢ ἃ οἸσδηΐ10 50816, 
Βῃον Ωρ {Π6 ταϊρ τ ἅττα οὗὨ “ϑμόναμ ἀρ] 184. ὁπ. Ρ6μ8} οὗὨ ΒΒ βοὺ- 
γηπίϑ. ΥἸΒΙΟΠΒ ργεβθηϊηρ' ρστοίθβαιθ ΗρΌΓΕΒ Οἱ 60]0558] βίγαοῦ 6 8.6 
ἀοβου θεά. Ῥτχορξιθοῖββ, ἴοο, τϑἰαϊπρ ο {86 δπιρῖγοβ οἵ {Π6 νοΥ]Ἱά, 

βίαπα ἐοσίῃ ἴῃ ἱπιροβίηρ' ἈΥΓΆΥ. τηϑηϊϑϑίηρ (Π6 ῬΥθβθηο6 οἵ 86 5816 

βρὶ τἰῦ πιο πτουρδύ ἴῃ {π6 ρΊ 64 ἰθϑοθογ8 οὗ δὴ οἱᾶθν ροχϊοά. Πού 
ἸΏΡΤΟΡΔΡ]6 18 10 αἶβο, ὑμαὐ ἃ 6. οὗ [λ6 Μαοοδθθαπ {τα βου] πᾶν 
ΠιΔ6 50 ταϊππίθ ἃ Κπον]βᾶσα οἵ {Π6 ῬΘΥΒΟΠΒ 8Π6 ΟἰΤουτηβίϑηθβ 6] ΟΠΡΊΩρ; 

1 566 Ἡβνογηϊοκβ πέπο Κα βομβθ ΓΠπίουβπομπηροη, Ρ. 82. δὲ 8θᾳᾳ., δῃᾷ ΟΕΒΪοΣ ἴῃ 
ΤΏΟΙΘΟΚ᾽Β ΠΡ ΟΥΑΓΊΒΟΒΘΓ ΑἸἸΖΟΙ͂ΡΟΣ ΤῸ 1842, ἢ. 388. εἐ δε. 
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ἴο {π6 ΒαΡγ]ομΐδη πᾷ Ῥουβῖδπ ϑαρίοθ ἢ ὙᾺΘ ἀθία1]8 ἃγὸ ναυϑα δηᾶ 
δθυπάδηΐ, ΘΧΒὈΠ ἴπρ' δη πηυδιδὶ δοαποληΐδηοθ γι} ἢ [ῃ6 σγοαῦ ΘΙΏΡ1ΓῈΒ 
οὗ [86 Ἐδαβϑί. Τσαάιίίοι οου]Ἱα βοδυο ον ἢᾶνθ ΒΌΡΡΙΙΘα τηβουτηδίίοῃ οἵ 
{815 ἀϊνουβιβοα απ οχϑοὺ Κἰπᾶ ; δ85. σδὺ Ὀ6 566 ὈΥ͂ ἃ ΘΟμΙρΙΊβοη οὗ 
[86 Δροουυρμαὶ βοοῖκβ, σμθγα ὑπο Κπον]θᾶρο οὗ Βανγ]οηΐα δηα Ἰμύθσῖοῦ 
Αϑβῖβ 18 βαρογβοῖδὶ, βοδῃῦςῦ, πα 1ηδοουγαίθ. 

ΤΉῊΘ οοπίδηίβ, ἔοστα, ἀπ βριτιῦ, ΑΥ̓͂Θ 3ογοῖση, ΔΒ ἴᾺΥ 88 Ὑ6 ὁδῃ πα ρ6, 
ἐο Μαεοοαύοαπ ὡμααΐθηι. ΤῊ 15 οὐνιοιβ 0 ΔΩ͂ οὔθ ΨὰὼῸ {01} 
οομβίάοσ {π6 Κα] τθϑὺ σομοθῖνα 8 οὐ]θοῦ ἢ μι ὰ ἐπ 6 ὈΟΟΚ οου]ὰ 
Βανο Ὀ66ῃ Θοιηροβαᾶ αὖ [Π6 (λπη6 δϑβιρυιθα ἴο 1. ἜΠ6 τηοβὺ Ῥγοῦ8]8 
Ῥύτροβα ἡ Β]ΟὮ ἃ Ἰαΐου δαΐμον οου]αἃ μᾶνθ μ8α 1ῃ ΘΟΙΩΡοΒΊηρ' 10, γγ88 ἴο 
δχδοσύ δῃᾶ δῃοοῦταρθ {Π6 «678, σχτοδηϊηρ ἀμάον 86 Ρουβθοιομβ οὗ 
Απίϊοομαβ, ο βἰθαάδίαβίμθθθυ [ἢ {86 γϑ ρᾶγί, 6 πηθαιὺ ῬΘΥΠΔΡΒ ἰὸ 
ΒΠΟΝ {16 τοϊβουϑθϊο ομα οὗ [π6 Ἠὀρρύθββουβ οἵ (ἀοαβ ρϑορὶθ ὈΥ {68 
δχδιρ]α οἵἠἨ ΝορυομδάμοζζΖεν δηά ΘΙ ἤαΖΖαῦ : δηα ἴῃ οοπίγαβί, {ῃ6 
ΤΘΙΔΆΓΚΘΌ]8 ργθβουγαίϊοι οὐ  θμοναΒ ἔα Π{Ὁ] βουναηΐβ, ὈΥ {Π}6 ΘΧδρ]6 
οὗ ΠΔη16] δπᾷ δβ δοταραῃΐομβ. [ἢ [86 βθοομπά ρατὺ, μ πιϑϑηὺ ἴο ΟΠ ΘΓΊΒ}} 
ἀμ6 Βορθ ἐμεῦ [με ἀοιηϊηΐοη οὗ Εἴτα γῆ Ορργεβββα [88 ε΄ ΘΒ} ῬΘΟΡΪΘ 
Ὑ7ὲ5 ΠΘΕῸ1 1{5 ἰουχαϊπαίϊοι ἢ βίηοθ (ῃ6 τ βῃθα-ἴοΥ ἀ δ Ἰσοσοσ, ΤῸ τγ88 ἴοὸ 
οὈέδίη [86 νἱοίουυ οα 688} οἵ {π6 ρϑορὶβ δπὰ νγουβῃὶρ οὗ (σοᾶ, ποι] 
ΒΒΟΥΠΥ ἄρρθασ. ϑοἷι 15 {π6 ἰθμάθηου οὐ [86 ῬΟΟΚ, δοοογάϊηρ; ἴο (ἀ8- 
βϑηΐαβ, Βίδοϊς, δα [)6 ὟΝ εἴα, ττ- ὁπ6 ἔᾺ 1 πλοσα το ρα Ὦ]6 ὑπᾶπ Οἰ{Π|6Γ 
{86 Βυροίμοβὶβ οὗ Βουίβοϊαϊ, οὐ ἐμαῦ οὗ ατιθβίπρου, [μοῦ τι8 ΘΧΔΠΉ1Π6 
10 ΤΊ 6 οἰόβοῖν. 

ΤΏΘ ιἰβίουϊοαὶ ρογάοη οὗ {πὸ σουκ νγὰβ ποὲ δἀαρίοα ἴο οἷν {μ6 
Θποουγαρθιηθηῦ ἀπ οοῃβοίϊδίίοι. ἰο {π6 Ῥϑορὶθ σι μλοῖ ὑπ 60 τϑαυϊτθᾶ, 
7},6 αμέδον Καονν [86 ἔογρουν, δπᾷ ἐμβδγθίοσθ {πΠ6 ῬΌΟΚ σου]ά δῇοτγα πὸ 
οογίογς ἐο ᾿ϊριϑοῖ, ΝΟΥ οουἱᾶ 10 ἀο 80 το 1π8 ρβθορὶθ. ὙΠΘΥ Μ6γ6 
ΒΕ ΟΥΪπρ' ταοϑῦ ΒΘΥΘΥΘΙΥ ὉΠἅΘΥ ΟΡΡΥΘΒΒΙΟΙ ; ὑμουβαθβ Πα ὈΘΘῈ τηῦτ- 
ἀετεά, απ ὑμουβαπ5 σσοσα βοαιογοα ἐβγουῦρμοῦί {Π6 Ἰδηα ἴῃ ΤαΊΒον : 
[η6 βαπούπαυυ νγὰβ ἀβ]θα ; [86 πδίλομ δρρθαγϑαὰ δἰγηοβδύ οῃ {6 σϑυρθ 
οὗ οχϑποοη. [π βυδὶ οἰτουιηβίδποθβ, οου]ᾷ ἃ [ϑνν ἰθανοβ αἸβρουβοά 

ΔτλΘηρ' [88 ῬΘΟΡΙΪΘ, οοπίδιπῖπρ [86 παυγϑνο οὐ 8116] ἀθνογθα ἔγοτω 
[86 ἄθῃ οὗ ]ἰομβ, δῃᾶ οὗ ἴᾷγθο γουθῃβ βῃδίοῃηθα ἔγοτὴ ἃ ΠΘΥΥ͂ ΓΌΥΠΔΟΒ, 
400 γϑαγβ Ὀθέοσθ, τρδῖζα ϑῃν ΒΑ] αὐΔΤῪ ἱταργθββίοῃ ἀΡΟμ {86 ππίογίαμαίθ 
ἶονβ᾽ Οου]ᾶ ἃ βϑηβίθῖα [βυδϑιττο Ὀθῖῖθνο {μα βου γα] Ἠοαύπρ' ἰθᾶνεβ, 
Βανίηρ 8 βοίϊουβ βίουυ Ὅροι {μϑτα, σου] ργοᾶποθ {86 οὔθοὶ συ μιο ἢ 

(μ6 χοῦ ἴβ βυρροδοά ἰο Βανθ ἱπίθηοα ϑυγθὶυ {μ6 νγ6}1-Κπο τα 

Δα σοηπῖπο Βἰβίοτυ οἵ {π6 ρβορίβ, 88 Ῥγαϑθηϊθα 1ῃ Π6 ΒϑοΥΘα ὈοΟΪτ8, 

οοπίϑί πα ΔΓ τοοτθ Ἀρρσορυῖδίθ οχϑταρὶθθ. [πτοϊαίΐοι ὅο {86 ἢτβί, Οὐ 
βίου α! ρατὺ οὐ [88 ὈοΟΙ, 1018 ἀββαχαθά {παῦ {Ππ6 Το θυ ταδί αὖ ΟΠ06 
μαγα (μουρῃῦ οὗ Απίοομυβ Ερίρμαπθβ, τ μθῃ Ηἷ5 αὐϊθητίοι γν88 ἰυσηθα 

ἰο ΝΕΡΌ Ομδάποζζαν απ ΒΘ βμαζζαν, [86 ρογβθουίουβ οὗ {π6 768. ΤὨ]Β 

τΑΔΥ 6 ργαγοῖν ἀουθίοά, Βοίϊι ὑγοσθ αἰββιταιαν τὰ τοϊϑμομ 10 {μ6 τ 

μαίτοᾶ ἀπ ρογβοουίου οὗ 186 768. Αποοίν8 ρουβθοιίθα [86 εἴ 6 ν78 

Ὀϑοᾶιβα οὐ ἐμοῖς ἤΠ, {υἱοᾷ ἰο οχθτραϊο (βοτὰ αὐξοεῖγ, ἀπα τπρά]ν 

ἀαβθογαίθα 811 {πὲ σχαὰβ τποϑὺ βαουϑᾶ ἴῃ {ποῖν νοῦ. Βυῦ ΝΘὈΟπομαά- 
Π6ΖΖΑΙ ΘΔΥΘ αν οἀποαίοα ἰοαγ «{ οΥΙΒἢ σοῦ τῇ {π6 ρϑίδοθ, ἰγϑαῖθα 

(ποῖα ΤᾺ χοβροοῦ, βοπουτϑά {μθτὰ Ὑγι ἀἸβυ ΠΟΙΠΟΠΒ ΔΠα τουαγάϑ, 

Ρυζείπρ; ποτα ἰηίο ἱπυροτίαπῦ ροβίβ ἀπ οβῆοθϑ, πα δοκπον]θαροά {πῶὺ 
9508 
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186 (ἀοᾶ οὗ ἐπ «δνὺϑ νγὰϑ (86 (οὔ οὗ σοᾶβΒ. ΝοΟΡΌΟμΔάπ6ΖΖαν τθοονογοά 
{ῃ6 86 οὗ Π15 τρᾶβοη; Απίϊοομιβ ἀϊθα 1π 8ῖ5 τηϑάηθθθι δῸ 8180 
ΙΒ ΖΖΑΥ νγὰ8 ποῦ ἃ ρϑυβθοιίοσ οὗ {μ6 96)ἷδ. [Ὁ 185 σι ἐμαῦ, οἡ 
{π6 ηἰρη οὗ 8 ργοαύ ἔϑαβί, ῃ6 ῥγοίδπθα [ῃ6 ΠΟΙΥ σϑββθὶβ: Ὀυΐ 
1Π18 γγὰβ ποῦ ἄοπο οαἱ οὗ μαϊτοα (ο {μ6 6.7; [ὉΓ [6 η16] νγᾶβ βϑθηῦ 
ἴον ἰο ᾿πίοσργοῦ {Π6 τηγβίθτίουβ τυ ηρ, ἃπα σγχὰ8 τ αγα θα στ 8ῃ 
πηρογίαπ ρἶΔ66 ἴπ (Πῃ6 Κίηράομι. ΤΉυ8, ποιοῦ [86 ομ6 Κίηρ' ΠΟΥ {Π6 
ΟΥΠ6. τῦαβ σα]ου]αίθα ἕο ροτγίχαυ ἰο ὕπ6 6Υ6 οὗ {μ6 τϑαδάθν Απίοολτι8 
ἘΡΙΡΒδῆβθβ, ΝΟΥ 18 {π6 ργορμϑίο ροσγίϊοπ οὐ {π6 ὈοοΙς ψ}6}} Πέίοα ἰο 
οἴβοῦ {π6 οδ]θοὺ δββυμηθά, νἱΖ. ἴο βίγθηρίμθη δ γαροίπρ οοηίθπι- 
ΡΟΥΔΥ65 ὙΠῈ ἐμ ΒΟρ6 οὗ {86 ὑγταπῦ Ὀθὶπρ' Βοὺμ ΡαΠΙΒηῃθα, ΤῈ 
ΨΙΒΙΟΏΒ 816 ἰο0 Οὔβοῦχσα [Ὁ {Π18 ρυγροβθο. 186 7}, δίῃ, δῃὰ 12} 
ΟΠδρίουβ ἃγΘ 5.1 8016 ΙΔΟΤῸ ΟΥ̓ 685: μαὺ γοϑὺ {π6 ΨΙΒΙΟΠΒ. 8.6 βἰναῦ 
ΠΡ τι [86 δηποπποριηθηΐ οὐ {π6 μον ρίδοθ βοίηρ ρυγῆρα, «πὰ 
ΤΠο56 ΟΠ]Υ͂ ΔΓΘ ῬΤΟΠΟΙΠΟΘΩα ΒΔΡΡΥ͂ 0 Βμοι]α 866 {π6 οπά, σέ τολϊεῖ 
ἐΐηια (86 ἀθαά βῃοι]ᾶ τἶβθ, δπα {ῃ6 ἀοιαϊηΐοι ον ῦ 811] Κιπράοιηβ Ὀ6 
σίνθῃ (ο {Π6 βαϊηΐίβ. Ασοοσαϊπρ ἰο {π6 παραῦγα οὐἹ]ο8, {η6 δαΐπου 
ντοΐθ ἢ15. ῬΟΟΚ δἰου {Π6 ἀρροδζδποα οἵ {Π6 {π]ηρ8 ἃπποιπορᾶ ἴῃ {Π6 
ὙΙΒΊΟΏΒ, ὦ. 6. αἰτοῦ “πᾶ4α5 μΒαα οοπαποῦοα ῃπ6 γσιδη σθηθσα! ΠΥ ΟΪΆ8, 
δηα το- ἀϑαϊοείβα {π6 ἰθιηρὶθ; ὑγἢ116 {π6 ποίϊοθβ οὗ ἔϊπη6 1ὴη 128}. ψ11]. 
14., χι!. 11., δπα {Π6 ρᾶββαρδβ υ11}]. 1ὅ., ΧΙ, 4δ. ταυδῦ Ὀ6 ἰαΐον ὑπ8ῃ {86 
ἀδβαίῃ οἵ Απίοομιβ. Βαῦ βυχοὶν {[πΠ6 “6ν8 αἸα ποὺ ἐῤθη ποϑᾶ οοῃβο- 
Ιαΐίοη. Τὴ6 νἱοίουυ νγὰβ οι, 8πα {Π6 ἰθιρ]6- Το ΒΒ τοϑίοσθα, Απά 
μον οουἹᾶ δὴ ἴβγβθὶ6, ᾿τητηθαϊαίοὶν αἰτοῦ ὑπ6 ἀρθαῖῃ οἵἨ Απίοοῆαβ, 
γγτιΐθ, {Παῦ θη {86 {ΠπΘΟΟΥΟΥ που] 6 τοβίογοα, {π6 ἀθδα βῃου]ά 
Τῖδ6, δηα 811 Κιηράοχῃβ οὐὗἁἨ {πμ6 σου] Ὧδ ρίγθῃ οὐϑὺ ἴο ῃ6 [ΒΥ 6 1168: 
ΒΙη66 ὑπο γ νγὰ5 πού {π6 β]]!ρ ἰοϑῦ βυηιρίοτα οἵ βιοι ουθηΐβὴὶ 

Ιῃ τσ μδίονου σὺ τα τοραγα {6 Ῥγορμοῖιο Ῥοοῖὶς Ὀθίοσο 8, {με 
ἀππου 168 οὐ δοοουπίϊησ' (ὉΓ 105 οΥἹρίη ἴῃ {16 Μδοοαθθθῃ ρουϊοα δΓ8 
1 Ππιύο ̓ν ρυθαίοσ {Π8ῃ ΠΥ  ὨΙΟᾺ [16 ἀραϊηϑῦ 86 1) 8}16]- Δ ΠΟΥ ΒΠ1Ρ. 
ΤῊΝ ὙΥΙΟΥ αὖ {πα΄ Ἰἰαΐθ ὑππ6 τηθϑὺ πᾶν ροϑβθββθα βΒο1Ὼ6 ΟΠ 6.1] 
ἸἤΠσοησθ το ἱπάποα {86 «605 ἴο τϑθόρθῃ {86 οἰοβθα ὅϑποῃ ἃπα 1ηβοσῦ 
ἢ15 Βῃρροβι οὰ8 Ῥτοάποίίοη, ΤΠοΥ ἐδ] {πᾶῦ {π6 Βριγιῦ οἵ ΡὈγοΟρΡΆΘΟΥ 
1ὴ {86 πδύϊοῃ μὰ ἀοροηογαίθα πᾶ αἀϊθα : Ὀαὺ ποτα 81} δῦ ὁποθ ρυγβύβ 
Του ἃ Βύσ κιησ Ῥγορϑίϊο ΤΟΥ, ΒΌΓρΡΑββίηρ', ἴῃ νὰ 8 τ ϑρθοῦβ, ΒΥ 
ἐπαῦ πα ργοοθαρᾷ 106, ΓΓπαβιιδ} }ν ογράπ]ουβ Ππ6Υ τασδῦ πᾶν Ὀθ6θῃ ἰο 
ρῖνο 1Ὁ ἃ ρίδοβ διηοηρ {μοῦ μοὶ τψυθποθ, Ηδα 19 84η16] ᾿ἰἰνϑὰ ἴῃ 
Ῥαϊοβπθ τ 8ῃου]α πᾶν βυβροοίθα {μ6 δυϊμθηίοιῦν οὐ {μ6 σπουῖς. 
Βαῦ 88 6 τγὰβ Ὀσουρῃῦ ἃΡ αὖ Βδθγ]ο, ἃπα βρθηῦ Ὧ18 116 {μογ, (Π6 
ΤΠ] 80165 ἃ πα ν᾽: 0η5 οοπηθοίθα τι 18. ῬΟΥΒΟῚ ἃ16 1π ΒΔΙΊΟΩΥ ΜΠ 
{π6 ρίδοθ δηᾶ {π6 ϑριτθ. Ηθα εἰοοα 88 {86 τοργθβθηΐαίινο οὐ [86 
ΤΠΘΟΟΓΆΟΥ ΔΠ}1α ΟἸΓΟΌΙΑΒίθ 65 νυ] 0 παξαγα ]ν Ἰ6α ἰο ἃ αἰ] ηθαθοη οἵ 
{Ππ6 σου] ]Υ ρον ΥΒ ορροβθα ἰο {86 αἰνὶπο ηράομ, ἃπα ἴο {μοῦ δῃ- 
ΠῚ] δου 1Π 116 ῬΥΘΒΘΙΟΒ. 

Α ααοϑίϊοι ΠΟῪ ΓΟΠΊΔ1η8, Ἡ ΠΟΙ 6. 1)84Π16] Πῖτη561} ραὺ {μ6 ῬΟΟΚ π6 
σνυτοίθ ἰηΐο 115 ργοβοηῦ ἔστη. [ᾧ 18 ῬγΌραθ]6 μ6 αἸα πο. ὅϑοιηθ οὗ 
Ἦ1Β σοι τ τηθη ρμὰΐ [Π6 ΡΥΟρΡΉΘΟΙΘ65 ἐορϑίμου δηα ργθῆχϑα τη γοάποίουυ 
πούϊοα8 τοβρθοίηρ {16 Δυύ μου Β ρούβοη. ΥΥ Βα ἰϑαβ ἰοὸ {818 Θομο  α8Ί 0 

"566 ΗρΥρβ δ ΕἸπ] οἰ πιηρ, νοὶ], 11, Ὁ. 97. δὲ βοσῇ. 
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ἴ5 {π6 οχἰβίομοο οὗ ναγίουβ ραυοαΐανβ, ματΘ δηα {μογθ, ᾿πηὶοαίϊηο 
ΔΙ ΠοΥ Ὠδηᾶ, Βα ἢ. 88 τοθηίοη οὐ ρϑου δ. ΘΧΟΘ θη οῖθβ Ὀϑ]οπρίηρ' ἰο 
Ῥδρῖοὶ (1. 19, 20., νἱ. 4.) ὙΒΙΟᾺ. σου] βοαγοθν πᾶν Ῥγοοθθάθα ἴγοιω 
ΗϊτηΒ61, 85 ΤΠ6Υ͂ ΔΛ 6 ΠΏ ΘΟΘΒΒΘΤῪ ΔΙ ΕΟΠΒ ἴῃ (ἢ 6 Ῥ]Δ068 ἴΠ6Ὺ ΘοΟΌΡΥ:; 
Δι [πΠ6 ΟὨχοπο]ορίολὶ ονθυβιρηΐ 1π1.1. Ὑ 6 ᾶγθ δἰτθδᾶν βθθη {πᾶ ἐῃ6 
Βοϊαξίοηϑ οὗ {π185 ΑἸ ΟΌ]Υ ΠΟ ἤν 66 ὴ ΡὈγΟροβϑα ἃγ6 μέθη} 16. 
Ἡοερϑὲ οοπ͵οοίσγαβ [ῃδὺ [Π6 ῬΘΙΒΟ ἡγὴ0Ὸ ῥτϑΗχϑα {15 ῃούϊοθ δοη- 
ποοίοα {μ6 [βοὺ ταϊαἰβα Ὀγ Βογοβιβ, πὰὺ ΝΟ ΟΠΔαΏΘΖΖΑΙ 5 σΘΠΘΙΆ]8 
οα {πεῖν σϑί τρδτοῖ ᾿ηἴοὸ Εργρί οαττιθα οἵ τι ἐμοτὰ γοῦίβ οὗ 418- 
ἐϊποίίοπ, πιὰ {μ6 σαρθνιν οὗ «οἰ αἰκῖτα, ἐμτοσρ τ βαρ υθθηβῖοι 
οὗ 2 Κίηρβ χχίῖν. 1.} 

ΤῈ6 ασθοκ ὑγαπβίαίου οὐ 1 μ161 ᾿δ8 ἐδίζθη στοαύ ΠΠρογῦϊθϑ νυ (Π6 
ἰαχί, 8ἃ5. 15. 8611 Κποση. [παρρ ἢ6 ἢδ8 δυθιίγαυ νῦν τοι 6164. {πὸ 
ῬΟΟΚ, ἀϊβῆρατίηρ᾽ 1 ἴῃ ἃ ὙὙΆΥ ὙΒΙΘὮ βθονγβ [86 ργθυδηληρ' ἰαβίθ οὗὨ {Π6 
ΑἸοχαπᾶνιδη “6.8, δηᾷ [86 ὉΠΒΟΥαΡΌΪ]ΟυΒηΘ55. οὐ {π6]} ΒΟΥ ΘΠ ΟΙΟ 
ἀοΐπρβ. [π οοπβοαθθηοο οἵ (818. δυριίγασῪ Ῥγοσθάσσθ οα {π6 ρατύ οἵ 
ἐπα ἰγδηβίδίου, δπα Ῥϑυμαρθ οἰβοβ Ὀ6β: 465 γῆο Πδα ἰο ἀο τι {μπ6 ὁ 
[ουταδδῖοα οὗ {86 νϑυύβιοῃ, ῃ6 Ἰδίοσ. σνϑύβϑῖίοη οὗ Πϑοάούο Ὀθοδηγὸ 

ΤΑ ΟΘὮ ΤΑΟΥΘ ρΘΠΏΘΓᾺΙ ὑμᾶπ [π6 ΑἸοχϑηαγθῃ Οη6, ἴῃ {86 ο]α σῃατοΙ. 

Τύνϑῃ ἴῃ ἐπα ββοομᾷ σϑηίασυ τὸ μδα δἰτηοβῦ βιρρ!αηπίθα {6 Ἰαὐξοσ. [ἢ 
{π6 ἐΐϊτηα οὗ Φοιοπιθ, ΤἈβοδούϊοῃ νγαβ σϑϑᾶ 1π ΠΘΑΥΪΥ 411} Ομ αγτοθ685 ; δηᾶ 
{παὺ 16 ἄθοϊαγοβθ δἷ8 Ἰσπόύδησο οὐ {86 γϑάβοὴβ ψ ῖο Πα ἱπαπορα 
{π6 ΑἸοχαπάγίαπ ἰο θ6 1αϊα αβϑἰά6. ἘῸΓ ἃ ἰΙοὴρ πη α τσὰβ ὑπβουρῦ 
{μαΐ 186 Ἰατίου μαᾶ θδϑη Ἰοβύ, {11 10 τχὰβ ἀϊβοονογθα αὖ Βοχηθ, 1 {Π6 

Οοᾶοχ Ομ βίδμαβ, ἴῃ {π οἰσμύθθη ἢ σοαΐασγ. [Ὁ ψ)8β ρα ΠΒῃ6α ὈῪ 
Θηοπ 6 Μαρίβινῖβ, δ Βοῖαθ, ἴῃ 1772; αἰουνγαταβ ὈὉῪ ΜΊΟΠΔΒΙ1Β 
ὑπο αὖ αἀδύάηρθη; [μ6π ὉΥ βορὰν αὖ {χθομί, 1776 : δα Ἰαϊ(οαν 

Ὀγ δι αὖ 1 οἰρζὶσ, 1848. 
ὙΥ ΒΘ σοὺ (μ15 ατσβοῖς ἐχαπδιαἰϊοι δάμογθβ ἰο [86 ἩΘΌΓΘΥ ἰσχύ 10 18 

ρΡεγναδβᾷ ὈῪ δῇ δηᾶθανουν [0 δὐΐαίη βϑαπίγ δη ῬαΥ οὐὨἨ ΘΣΧΡΓΘΒΒΊΟΙ. 
ὕϑυδ!γ, μουγονογ, 10 ἀθρατίβ ἡ] 6] ἔγοσα {Π6 οὐἱρῖπαὶ. ὙΥ̓Πθη οοτα- 
ραγϑᾶ ψῖἢ {πμ6 Θ τον, {μ6 ἰοχύ 18 γοσυ αἸθγθηί. ομαθίμηθθ {Π6 
Οτθοκ Να8 οομβίάοσαθϊο δἀδατΐομβ, αβ αὖ 11. 24. ὅσ,, 6 γ6 {Π 6 ὈΥΑΥΘΥ 
οὗ Αβϑαγίαβ 18 ἰηβουίϑᾶ: δᾶ Ἠϊ. δ1. ζζο,, βουθ {86 βΒοπρ οὐ {π6 ἰῃγ86 

τῶθα ἴῃ {86 ΗρΙῪ ἔαττιδοθ ἰβ σίγθη. ϑουαθεϊπηθβ στο ἐπα ομβι ἀθυϑ0]6 
ΟΙΩΪΒΒΙΟΏΒ 8Δη6] ΔΟΡτονιαίίζοηϑ, 85. 1 111. 51---84,, ἵν. 5---6,. ν. 17---2ὅ. 

98, ΟΥμοῖ ἀοραγίυγαοθ οοοῦῦ ἴῃ 111, 46---ὅ0., ἵν. 28. ὅο., ν. 1---ϑ, 

δηᾷ νἱ. [Ιαβιν ἀπι8} ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚΒ Δα Βθηὔθμο65 816 αἰφογθα ἴα 1. 8, 11. 
16., ᾿1. 8. 11. 28. ὅτα., νἱ!. 6. 8., 1ἴχ. 2. 27. 

ΤῸ βδοδοιπῦ (Ὁ ἰμθ8θ6 γαιϊδίϊουιβ ἴὖ μ88 Ὀ66π Βαρροβθα {μα [Π6 

ΟΠμαϊᾶθε οὐ Ἡοῦτον ἰοχί 885 ὉΠαΘΓΡΌΠΘ σϑυῖουβ οἰ ρουδίίο 8 ἔτοτὰ α1- 

ξογθαῦ ἰδίου μβαπᾶθ, βεοδσβθ, Ομ. δοιαρδείηρ Οὐσθοκ νγοτᾶβ ἴῃ {π6 8601- 

ἴομϑ τ 1 Ομα] 466. δααϊνα]οπίβ, ἰγᾶσθθ μᾶνθ θ6θη ἀϊβοονθγθα οὗὨ {θῖν 

Ομα]άθθ οτἱρίπμαὶ.2 Βαὺ {μ6 Δ]]6ρβᾶ τηϊβίαϊκοβ ἱπ ὑγϑηβίδίοη. οδῃ 

ΒΟΔΓΌΘΙΥ ῬΙΟΥ͂Θ 8η ΑΥδιηδοδη ΟΥ̓ΡΊη8]. [Ὁ 15 ΤΔΟΥΘ ῬΓΟΌΔΌ]6 ὑμαὺ {86 

ἐγτδπβίδξου ᾿ἰτηβ6 1} 15 Θμαυρσθαθ]6 τ τ [86 ΒΙΊΆ]16Υ δηᾷ ἰγροῦ ἀθυ] δ 018, 

Ὀδοδσβο ἀορδίρηι τοὺ 8 ἀοίοοίοα ἴῃ ἰθθ. ΤΉΘΥ Ὑγ6Γ6 τηθϑηΐ [0 

ΤΟ άου {π6 παυγαίνοβ οἰθασοῦ, ἰο ἱπτοάποσ ἃ μούζοσ ὁομηθοίϊοῃ ᾿μΐο 

1 ᾧρρ ἨστροιΒ ΕἸ] οἰ ταπρ, νο]. 11, 8. 84, Ρ. 104, 6ἐ 8εη. 

2. ὥρο ἘΠΟΒΒοΥ 5 ΕἸα]οἰττιπρ;, νοὶ]. ἵν. 8 617. 
90 4 



9326 7]ηΐγοαμοίίοηι ἐο ἐδε Οἱά Τοείαηιοπί, 

ἴμ6π}, ἰο βοδίθῃ ψμαῦ Δρρθαγθά ἰο δ6 δχαρρογαίβα, ἀπά ἰο τηβκθ ἐπ 
ἀοβουιρίϊοπ οἵὗὨ τηϊγδοῦ]ουβ ΟΟΟΌΤΥΘΠΘΘΒ τοΤ6 νιν! 8πᾺ 1π{6}}1010]6. 
ἙΧΘΤΉΡΪΘ8. ΤΑΥ͂ 6 566ῃ ἴῃ 11]. 28, ζζο. σοπιρατϑα σι {π6 ΤΙ Χ Χ, 
11, 49, ὅτο., 91.; 1, 31----38, οοτηρατοά ψη} ΠΧ Χ, ἵν. 1. 8,4, ὅ'6β 
4150 11, ὅ., 11. 1.1} 

ΤὨῊΘ ρυϊμοῖραὶ δα! 10Π5 γα [Πγ66, γἱΖ. 1. ταῦ 15 641164 “ΤῊ ϑοῃρ' 
οὗ [ῃ6 (δτϑα μον Ομ] ἄγη," ᾿ηβογίθα τη [86 Β1τα οπαρίογν, ρϑύνσθθῃ 
{πμ6 ϑδτὰ δῃᾷ 241 νσοῦβθβι Μουβ ῬΥΟρΡΟΥΙΥ {Π6 ΡῬίθοθ δοῃβιβίβ οὗ ἃ 
»»γαψεν, ἴῃ Μοῦ [μ6 (γα πλθη γπῸ Ὠδα Ὀθ6θη ἐτόνῃ ᾿πίο {μ6 ἤθτυ 
ἔπγπδοο ἃ8κ (οά ἰο ἀο νου ποῖα ἀπα ρυῦ {Π61 ΘΏΘΙΩΙΘΒ. 0 Βῃδπια 
(1---21.); ἃ Ὀυῖοῦ ποίϊοα οὗ 186 ἔδοὐ {π8ῦ, ποὐὺνηπβίδπαϊηρ' {Π6 [ΘΥΥ1}0]6 
ἤδλτα νοῦ οοπβαμαρα {π6 μα  ἀθδηϑ 0 Το 6 ἀροαῦ {πΠ6 {Ὀ͵]ΏΔ8066, 
{π6 Δηρ6ὶ οὗ {π6 1μοτὰ φγοίθοίβα 86 {ῃγ68 ἔγομῃ 4}} πᾶσι (22---26.); 
Δα ἃ βοῃρ οὗὁ ργαῖϊδα ἰο (ἀοά ἔτοπι {π6 ἔῃτθο ἰοσοίμον. (27---67.) 
2, ΤΏΘ Βιβίουυ οὗ ϑαβαημα. 8. Τὴ ἰδίου οἵ {86 ἀοβίγαοθοῃ οὗ 
Β6] δὰ {86 τάροῃ. 

ΤῊΘ ροβιοη οἵὗἨ [6 ἢγβϑύ ρίϑοθ ἴῃ {π6 οάοχ ΑἸθχδηαυΠ118 15 ΔΙ ΓΟΥ 
1τὴ6 Ῥραίτηβ, ἃ5 ΗἩ σῃπλη ᾿ἴχ. δῃ χ. 7Τ|}15. νγὰβ ποῦ 8 ἸΠΟΘΟΤΏΤΏΟΏ ΌΪ868 1ῃ 
Ῥραϊίεσβ. Τηάβρᾷ, 10 45 Ὀθθη {πουρῃῦ ᾿γ Εἰ ϊΖβομο 2 Πὖ {Π6 ΠΥΤΔΠΒ 
ὙΘΓΘ 80 διτδησρα ἴῃ {Π6 ο]4ἃ 1,Δ01Π γΘΥΒΙΟ, Βπ06. {Π6Υ 8.6 ἰουπαᾶ 1ῃ 
{μα ογάδυ ἴῃ ναουβ ΜΆ. Ῥβαϊουβ. δηᾶ ὃ ῥυϊηίθα ΘΟΡΥ͂ 4]ῖδο. [10 νγἃϑ 
{ποῖν Π αγρ οα] ἀδ8 {μαὺ οδαδοα {Π18 ὑταηβροβιύοη. ΤΉΘΥ οἴὔθη ἔΌγηὶ ἃ 
Ῥατὺ οὗ Ταϊατρίθβ, ὁπ ΜΏΙΟΙΒ δοοοιιηῦ {π6 ὺ σγοῦα Ὀοίμ δουιασοα ἀπά 
ΘηΪαγροᾶ. Τὴ τηοϑῦ παύιταϊ ρΙαοθ 18 {86 οπθ 1ὖ ἀϑα! νγ ΟΟΟΌΡΙΘ6Β, 
ΔΩ 11. 28, ΤῊ ροβιίίοη οὐἠἨ {6 βθοοῃά ΡῬῖ6οθ, νγβῖο μαΒ νΆΥΙΟΊΙΒ 
ἸΠΒΟΥΙΡΌΟΙ 8, ΒΌΟ ἢ 45. ϑιίδαηπα, «7])απϊοῖ, ἐΐ6 ἡμάσπιοηπέ (διάκρισι9) οὶ 
απὶοὶ, ὅζο. 15 ΘΟ ΙΏΟΗΪΥ ἴῃ ΜΚ. δεήογο [86 ἢτβὺ ομαρίου οἵ Τδη16ὶ. 
ἈΑσοοΥα]ηρ]ν ἴῃ {6 ο]4 Τιαὐϊη ἀπ Αὐάθιο 1Ὁ 18 80 ρἰαοοά, Βαΐ {ἢ6 
1, ΧΧ., γαυϊραία, Οομρ! αὐοηβίδη Ῥοϊγρ]οίι, ΗΘΧΆΡ]ΑΥ ϑυτῖδο, ρ]αο6 
10 αὖ {π6 6πά, 88 {86 181}: ομαρίον οἵ Τ᾿ 8η16 1. ἢ {μιγτὰ Ρ1606 15 δα ἀθα 
85 {Π6 141} οπαρίον οὗ 2.4π16] Ὁγ (86 0 Χ Χ, 
Ἴνα ἰμθ86 δάαιτοηβ ᾿ηβουίθα οὐ Δρρεπμᾶθαά ὈΥ ὑμ6 ἐγϑηβ᾽αίουβ 

{ποιηβοῖνοβ " 1 15 οὐνίουβ (δα Τ Ὠροἀοίϊοη ΠΊτη56}} ραΐ {θη ᾿ηΐο ἢ15 
ΨΘΥΒΊΟΙΏ, ΒΊΠῸΘ Π6Υ ΟΟἸΠΟΙάΘ χοῦν τι 105 ομαγαοίοσ, Α1] [μαὲ 6 
αἸα νψὰβ ο γϑνῖβα {πΠ6 ἰοχύ οὗ {μ6ὸ ΤΙ ΧΟ Χ, ἴῃ 15 οσσ ΜΨΑΥ. 88 πᾶθ Ὀ6θῃ 
βΒῃονα ὃν ΕὙϊ Ζβοῆθ.ὃ 10 15 τόσ αἰποα] ἰο ἀθοάθ τ βοίμοσ {πο Ὺ 
6 Γ6 1πὐγοαπορα τηΐο {πΠ6 δορίπαρσιηὐ αὖ ἢγβί, ΥΥ̓ δῦ τϑῃάθυβ 1Ὁ ΒΙΡΉΪΥ 
ῬΥΟΌΔΌΪα {μαὲ {Π6 ἰγϑηβίδίου 1861 Ῥ]δοθα {τὴ 1ῃ Ὦ1Β ΤΟΥ 15 {ΠΘῚΓ 
ΔΟΥΘΟΙηΘηὗ Θύθη [ο πιϊηαΐθ θαυ ου ]Δ 15 χαθῇ {Π6 Ὑ υβοη 1561, ΤῊΘ 
ΤΠΒΉΠΟΥ 18 [Π6 βαῖη6. ὙΥ̓μοίμοσ 6 ἴοοϊκ ψμδὺ δἰγθδαν αχιβίϑά, 6]8- 
δοταύϊηρ 1 Ῥουμαρ5 ἴῇ 15 οὐ αν; ΟΥ̓́ΜΠΘΙΠΟΥ 6 οομηροβοα 10 
ΠΙπη861}, 18 πο νϑΥῪ οἰθαῦ, [0 15 Π|κον ὑπ μ6 ἀϊα ποέ δοροββ [Π6 
ῬΊθοθβ ηβο ΤῊ18 156 ἰνουγοα Ὀγ {π6 ἀργαρύ παίατα οὗὨ {πὸ ἢγβί, 
88 Ὑ76}} ἂβ {π6 Ἰηβουιρίοη οὗ {π6 {πι|τα ρῖθοθ, δ ἰοοῖς ἰγδάϊ τομαὶ 
ΒίΟΥΙΘΒ ΔΙΓΘΘαν ἴῃ πυιηρ', ἀμα του ]βθα ἐἤθιὰ 1ῃ Ὧ18 οσση Ψ8ΆΥ. 

Θοηθ παν ὑπουρπηΐ {πα {Π16 ᾿ΥΔΥΟΥ οὗ Αβαγῖαβ, δηα {86 βοῃρ' οὗ {Π6 
ἰἴγοο ομ]άγοη, ργοοθθαβα ἔγοια αἰθγθηῦ δαύῃοΥβ, θθοδιιβα οὗ {μ6 οοη- 

1 (ομρ. Ηβνογηῖοῖκ 5 ΟΟΤΏΤ ΘΗ ΔΓ ΠΘΌΟΥ 4848 Βα Τδηΐοὶ, ἘἸπ]οἰπηρ, Ρ. Σἰν1]. οἱ 86ηη. 
2 Ἑχορεί. Ηδῃάρας Ζὰ ἄδῃ ΑΡΟΚγΥρΠΘη, ἱ. Ρ. 112. 5 ΤΟΙ. Ρ. 114. 
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ἐγταιοίίοι Βοίσγθοῃ γοσβα 14., Θοοογα!ηρ ὑο ΒΙΟΩ {Π6 ἐθιαρ]θ δηᾶ 108 
ὙΟΥΒΏΙΡ ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ δχὶδί, ἃπα ψϑῦβθϑ 90,81. 61], 62. ὙΏΘΥΘ οί ἃΓ6 
μιθη ]οηοα Ὧ5 δχίβίηρ. 850 Ηβνογηῖοὶς δπᾶ 1)6 οὐδε πῖπῖ. Βαυΐ 
ΤηΔῪ ποὺ {86 ὙΤΙΘΥ Πᾶν 6 ΒΠρρϑα 1ῃ {μ6 ρατὺ μ6 ἀβϑυτσηθα ἢ Ἐογροίθηρ; 
Πἰτη56 1} πὶ {π6 140} νϑῦβθ, Β6 φΌβϑ οα ἴῃ πε 1ὅτῃι ἰο οοιαρίδιη ἐπα 
{πογα 18 πὸ Ἰοηροι 8 Ῥχορμοῦ ἴῃ {Π6 πϑίϊοπ ; ἃ σοταρίδιηῦ ΒΊΟΝ βαῖ 8 

Πὲς οιστι ἐΐπιο, Ὀὰαὺ ποῦ ἃ {πι6 σγθτι ὑΠ6 ἔθ} ]6 ἃπα 108 Ὑγουβῃρ αἰά ποί 

δχίβέ. Τβμοοάοίίοι ἰοο ἄοθβϑ πού Ἄρρθαῦ ο μᾶνθ στϑιρδυκθα (ῃς ἀ18- 

ΟΥΘΡΘΠΟΥ͂ ; δὖ ἰϑαβῦ μ8 8|100}8 1Ὁ ἰο τϑῃηδίη. ΤῈ6 β[γ16 οὐ ὈΟΙΒ ρμΐβθββ 
18 188 βᾶτηβ. Ηδποθ 1Ὁ 15 Ῥγο 8016 {πᾶὖὺ {ποὺ ἡγοῦ αι θη ὈΥ οη6 ἀπά 
1Π6 βᾶτη6 ῬΘΙΒΟΗ. 

Θοιὴθ πανα ἐπουρὺ {πᾶὺ {πΠ6 οτἹρίηαὶ ἰαχὺ οὗὁἨ {π18 ἢγβύ ρ16 66 τγὰβ 
ἩΘΡτον οὐ Αὐαήνθϑη, θοόδαβα οὗ 18 βίτομρ' ΗἩ ΘΌΓΘΙΒΠ15 (ΟΟΙῺΡ. ὙΘΙΒ6Β 
8. 11. 18. 16. 19, 20.). ΄6ΠΟ1Ζ ' ἀββουίβ {μαὺ [Π6γ6 οδῃ 6 πὸ ἀουδί οἵ 
ἘΠ8 : ἀιουίηρ ἴῃ ἔλνουτ οἵἁ 105 Βανπρ' θ6θῃ οομιροβρά ἴῃ Ηρτον, θ6- 
οααβα {δὴ86 πᾶῆιθθ Δηϑηΐαθ, Αβασαβ, δα Μ|ιβ861] τὸ ΗθΌγον ; δηά 
Ῥεοδῦβα {μ6 τυοτβ δρόσος, ψύχος ΟὐΟῸΣ ὑν106, ὅτ6. ὅτο. (γ υβ65 4]. 46. 
44. 48... Βυὺ [86 ἩΘΌΥΘΗ πϑίηθ8 ῬΙΌΥΘ ΠῸ ταοσθ ἴμδῃ {μα {Π6 
9} υνῖβῃ δαΐμοῦ πον ὑπ6 ὑτα6 Δρρϑ!]διοη8 οἵ {π6 ἴμγθα ; δῃᾶ {π6 ὑνγο 
ατθοῖκ νγοτᾶβ τιθηθοηθβᾶ βἰαπᾶ ἴῃ ἃ ἀἰἴογοπῦ σοπηθούϊομ θοῇ {1Π16. 
ΘΟ ἃ ΗοΙ]Θηϊδῦ, οὐ ατὐθοκ-βρθακιηρ 607, σΒο886 δαἀποδίϊοη. ἀηὰ 
Βίγ16 μα Ὀδθη Τουτηθᾶ ἴῃ ἃ στοῦ ταθαβῦσο ΟΥ {π6 ϑορύπαρτης, οου]Ἱά 
γί ἴῃ ἘΠ15 πᾶπηοσ. ΗΒ αϊοίίΐοη ταυδῦ μ6 Ηθογαιβθα, ἤθμηοα 16 
Βο]4 {μ6 Οτϑοὶς το θ6 {π6 οὐἱρίηδὶ, αβΒ ΕὙϊΌΖβοῆθ 4180 θ6]ιθνθθ. ΤΠ6ο- 
ἀοϊϊοπΒ ἰαχὺ οὗἨ {π15 Ῥίβοθ 185 ἸΏΘΥΘΙΥ ἃ ΟΟΡΥ οὗ ἰδ6 ΠΟΧΧ, ἃ [1016 
αἸζονοᾶ. Τῇο αἰϊξογαύϊομβ πᾶν θθθη τδᾶρ αὐ αἰ υθηαΐ {ἰπ65:; δηα {Π6 
ἰοχέ 15 Ἐῃτουρμουῦ ἃ ταϊχϑα οπθ, ἃ ἰδῦυ]δν Ὑ]θ ΟΥ̓ {8611 γα] 1018 18 
σίνθη ὈΥ ΕΠἸΟΒΒΟΥΙ.5" 

Τί 18 ᾿πϑίγαοινα ἰο σομλραα ἐμ6 δῃοιθηῦ σψϑυβίομβ Οὗ {Π15 01666, 
ΒΌΘΝ 88 {86 οἱά Τιαϊπ δὰ Μυϊσαίθ, σῖοἢ αὐ 1106γ8], ἀμ ἢαγθ 
ῬΒοθῃ τρδᾶθ ἔοῃθῃ ΤὨροάοίοηβ ἰοχί. ΤῈ6 Αὐδθρῖο τὰ ἐῃ6 ἰμοηᾶοῃ 
ῬοΙγρ]ουῦ 18 8.1} τωοσθ 1106γὰ], τκθα ἔγοπα [Π6 βϑτηθ βοῦσοθ 80 4180 
μ6 ὅϑυυῖδο ἴῃ {86 Ῥοϊγρίοιί 15. ἔγομῃ ΤὨδοαοίίοι ; ὑπουσὰ 10 αἰ γ5 

ἔγοτι ἐμ τϑϑὺ ἴῃ μοῖρ ἴθ. ΤῊ6 ὥγυῖδο ὑγαπβίδύοι ρα ΠΒῃ6α ὈΥ 
Βαρϑ 15 ἔτοτῃ {π6 Ηθχάρὶαν ΠΧ Χ, 
ὙΥΊ τοραγά ἰο {Π6 βϑοοπᾷ ρῖβοβ, ὦ. 6. {π6 Ἀἰβίουυ οὗ ϑιβδηπα, 1 

νγὰ8 Δοραίθα ὙΘΥῪ θαυ ΒΘΙΠ6Ρ [86 παυγαῦγθ Ὀ6 ἃ ῬΌΤΘΙΥ ΒΊΒΙΟΤΊΟΔΙ 
016 ΟἹ ποὺ, Ψαϊϊα5 Αἰοαπαβ δἀναποθα βαυθγαὶ νγ6}}-ουπαθα οὈ]66- 
(ἰοη5 ἰο 10, ἰο πίοι ΟΥΐρθπ στρ], 6 ἀο πού δρρίονθ οἵ βοιῃθ 
τπΐπρβ βύαϊθα ἀραϊηδὺ {π6 γαίῃ οὗἉ [Π6 ΒΙβίουυ Ὁ Αὐριοαπαβ; ὑμπουρὶι 

Οτίρϑῃ ἀϊά ποὺ βα βίδοιου:!γ ἀπβυγοῦ ὑμθα. (ὑθυϊδη!ν {π6 Ὀθϑὺ ἄσρα- 
γηϑηΐβ 6 Υ6 οἡ {86 546 οἵ Αἰ σαπΒ; 88 ΤλᾶΥ Ρ6 Β66ῃ βυύϑῃ ἴῃ {88 

Ῥυῖθῖ βαγατηδιν οὗ {88 ΘΟΠὨ ΓΟΥΘΙΒΥ͂ σίνθη ΟΥ̓ ΕἸ Ζβοιιθ.ὃ ΑἸδου {86 

1αρ86 οὗ τηϑῃῦ ὀθηἑασῖθβ [86 βαϑρίοϊοηβ ἀπᾶ ἀουθίβ οὗ Αἰ οαπυβ ὑγοῖα 
τοϑιπαθα ψι ἢ πον οἀά!ομβ Ὁ Ῥγούοβίδηίβ ; οσαθῃ (ὐδύμο 68 δαορί- 

ἴηρ' [π6 Δροϊοροίίο ἴοπο, {κὸ Οτίρθῃ. Τὺ αἴον ἘΠομμοση δηα Βογ- 

1μο]4ὺ 8 οραπϑᾶ ὉΡ ἴῃ τηοάθτπ {πιὸ [88 ἰγὰθ οὐ θα] ταί μοα οὗ 

1 ΤΠ π]οἰζαπρ; ἴα ἀϊ16 πε] ρθη βου θη, τ. 5. τ. νΟ], Π|,.Ῥ. 520. ἐἔ 864. 
2 ἘΠη]οἰταηρ; ἰπ ἅϊο ΑΡΟΚΥΥρμβομθη βοητϊξεθη, Ρ. 433, ἐξ δεφη. ᾿ 
3 Ἑκεροῖ, ΗΔΠάΡ Οἢ, γ0]. 1. Ὁ. 116. οἐ 86. ὶ 
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ἀθαϊηρ τι ἐπ6 ῥγτοδαοίοη, Μομ]πὸ δπᾶ βομοῖζ, τη ποαὺ ἰδού δηᾶ 
ἰδβίβ, δρρθαγβᾶ 88 Δρο]ορβί8, 

ΤῸ 15 ουϊάθηΐ {παῦ {π6 φτοἀποίϊοη ἄοο8 ποὺ ργθβθηῦύ ἃ {τ 6 ὨΙβίοσγ. 
ΤῊΘ τπαγγ 6 Ποῖ 18 οὗ ἃ Κἰπᾶ ἰο δυΐποο {86 δἷπι οὗ {πὸ τιον. Εὔνθη ἴῃ 
186 ΡὈΙδοθβ ψβογο Ὀοί ἰοχίβ ἀρτθο, ὑπ6 ἀπ ου 0168 1ᾳ (86 νΥΔῪ οἵ βαρ- 
Ῥοβίηρ' ἰδ ἃ τὰ] Ἀἰβίουυ δῖα ρστθαύ, Βα 18 1 ἃ τηθῖθ ἔμ] ΠΟ ΟΓ 
(016, Ὧβ ἘΠΟΒΒΟσ αι ΒΌΡΡΟΒΕΟΒ ἢ Οὐ 18 10 ἃ ρα ]6, 88 8} τη κο8 1 ἢ 
ἘΠΟΒΒοσα δἄάποοβ [86 τηογὰὶ οὗ {88 βίοσυ ἴῃ {πΠ6ὸ Τ ΧΟ Χ,, νοῦβαβ θ8. 
πᾶ 64. ““ Τποτοίογο όσα {86 γουηρ ταθ Ἰνουγιίαβ ὙΠ} ὑπ6 Ρο5- 
Τα οὗ «4600 οπ δοοουηῦ οὗ {861} βιταρ ον. Απᾷ Ἰοὺ τὰ δϑίθοιῃ δ8 
ΒΟΠ8 γοῦπρ' τηθη οὗ ἀἰβεϊηρ  Βῃ64 γί. ΕὟὌΥ Βθο ἢ ΒΟΥ ὑΠ 6} ὈΙΘΌΥ, 
Δα ν1]} οσοσ Βᾶγα ὃ βρίτῖῦ οὗ Κπον]θᾶρθ δηα ππάουβίαπαιηρ." 5 
ΤΩΟΓΑ] 15 νγαπέϊηρ' ἴῃ ΤὨδοἀοίοη, ἀπ ᾿ηβἰοϑα οἵ 10 γ)16 τϑδα “" ΒΎ σα ὑπαύ 
ἄν ἔουει γὰβ Πβηῖ6] μδᾷ ἴῃ στοαῦ τορυϊαθου ἴῃ {πὸ βιρ]ῦ οὗ {π6 Ῥβϑορὶ θ᾽ 
(σοῖβα 64.5.0. Βοίϊι διὸ τοῆβοϊομβ οὗ {88 συϊίοι πα του 88 γ, ΒῃΟυγΊ Ωρ; 
{πμαὖ ἐΠ6Υ ἰοοϊκοᾶ προη ἐπ Ἀἰβίουυ α5 ἔγσὰθ.,. [πᾶρθϑᾶ Ἐποβποση δά πα] 8 
πα΄, δοοοτάϊηρ' ἐο ὑΠ 6 ΘΟΡΥῪ νυ] Οἢ θθα 8 ΤῊ ΘΟἀούΙ ΟΠ Β ΠᾶτΩ6, 10 γγ88 τηδϑηΐ 
ἰο Ὧδ τϑοαϊνϑα 88 ἃ ἐγαρτηθηῦ οὗἩ ὑσπι6 ἰδίου. Υ 6 566 ποίβιπρ δμου- 
Θυ ῦ ἴῃ οἰμο᾽ ἰοχύ ἀραϊηβὺ {86 Βαρροδβιίίοπ {πᾶῦ βοπιθ ὑγαθῃ 1165 δῦ {Π6 
Ραβῖβ. Α ἰπδάϊϊομδὶ βίοσυ ἔαυπϊβηθα (886 τυιίου χα ἢ {Π6 τηδίου δ 8. 
Βαυΐ ὨΔηῖ6] μα ποίησ ἰο ἀο τι {π6 λοίβ το]αίθά. Ηθ πὰ8 Ὀθθη 
ΑΥΟΠΓΑΤΠΥ ὈτουρὩῦ ἱπίο οοπηροίζοη. ΙΒ [Πθτὰ ὉΥ ἴπ6 ψυῖου. Ηδά 
[6 Ῥ6θῃ ΓΘ} Ὁ Θοποουηθά πὶ {μ6 ὑγαηβδοῦοη, μΒ6 πιαβῦ μᾶνθ οσοουρΙ θα ἃ 
αἰ δγοηξ ροβηϊοι ἴῃ (86 παυγαῖνθ ΥΥ6 Ὀ6]16γα ἰδαῦ ἃ βίουυ ϑιεϑέαῃ- 
ἐλαϊϊν ἴσα μὰ5 Ὅθθη ἀγθεββα οἂῦ τ] Δ υ]οῦΒ ὑγαῖ5, ὙΤῊ6 Τουηάδῦοι 
αὖ Ἰϑαϑῦ Βαβ8 411 {Π6 τηϑυῖςβ οὐ νϑυϊβι πα ὑπ. 

ΤῊΘ οτἱρίπαὶ οὐ [πὸ ρίβοθ νγὰβ Οὐθϑῖκ, 88 πὸ ἀϊοίϊου βῆονσβ. Τὴ 
Ἡ ΘΌΧΔΙΒΠῚΒ ἃΓ6 ΒΟ ἃΒ ῬΓΟΘΘΘα ἔγομι ἃ Η 6116 ηϊδύ ; πὸ τηϊβίακϑ οὗ ὑγδη8- 
Ἰαίϊοη οἂπ Ὀ6 ροϊπίοα ουαὖ; δἀηᾷ {{ππ6γ6 158 ποῦ 1π6 ᾿ϑαβί ἱτωρυορυιθίυ ἴῃ 

{6 αὐαρίαίίοπ οὗ οπ6 Ἰδηριαρθ (0 δηοίμοσ. ΤῊΘ ῬδιΟΠΟΠΊ 8188 (866 
ν τβ685 ὅ4, δδ. ὅ8, 69.) οοὐ]Ἱά ποὺ ᾶγα δοΐηθ ἔγοτη ἃ ὑγαηβίαίου : ἃπά 

ΘΟΠΟΪ2 8 ΒΥΡΟΙ μα βῖβ ὕο δοοοηῦ Ὁ {μθπὶ πῃ ΘΟΒζΟΥΤΩΣΥ ΜΠ {{π6 10 
Πανίηο Ὀ6Θῃ ἃ ἐγδηβί ἰοῦ 5 του Κ᾽, 15 ΘΠ ΓΘΙΥ ΔΥΘΙΓΤΑΓΥ. 
ΤῊ ἰοχὺ οὗ Τβοοάδοϊοη ἀπ δυβ ἔγοτα {μὲ οὗ {μὲ υὺΧΧ, [1 15 ἃ 

τουϊβϑά Τόσα οὗ (π6 Ἰατίοσ. ὙΤμδθοδοίϊομ μ88 ρίνϑθῃ ρυϑδίβθυ ΘΟ ΠΟΙ ΒΥ 
δΠα ὈΓΟΌΔΌΠΙΥ ἰοὸ {π6 παγγϑίνθ, ϑηϊαυσίηρ' πα αἰφοτῖπρ' 1 τὰ ΑἸ δγθηύ 

νγαγ8. Μοβὲ οὗ {πμ686 ἀδνίαὐϊομβ παν Ὀθδπ οΟ]]θοίθα ΟΥ̓ ἘΠΟΒΠοτη.3 
ΤΗΟυΡᾺ {πο γ6 16 την αὐθὸκ ΜΒ. οὗ Τποοἀοίϊοη, {μ86 ἰδχῦ 1ῃ 8}} 
15 ἃ ΙηϊΧϑᾶ 016. 

ΤῊΘ οἹά 1,αἰΐπ σουβῖομ ἰακοη ἔγοιῃ Τμοοδοίϊοι᾽ βΒ ἰαχὺ ἴοϊϊονγβ {Ππ6 
οἱ σῖπαὶ συν [ἰὔογα]γ. ΤΙ Π|Κ6 τοαπηον (88 γαυϊραία δπα Αγαθιο ἃγ6 
ΟοΞΟΙΥ τοπάογθᾶ ἔτοτα 10. ΤΆΘΥΘ ἅτ αἷβὸ {πτθ6 ϑυτῖθο ὙΘυβΊο 8. οἵ 
186 βᾶτηθ ἰθχῦ, νἱΖ. μαῦ ἴῃ {π6 Ἰμοπᾶοπ Ῥοϊγρ]οῦ!, τ ιοῖ μὰ8. ποὺ {Π6 
Ὠδπῖθ οὗ ἴμ6 ὑτδῃβίαΐου ἢ {π6 βϑοοπᾷ, ρυϊηἰθα τὰ [π6 βαῆλθ ὑυουῖς, βυλ ! 

1164 ἐπ6 ῬΗΠ]Ποχϑηΐδη ϑυσῖδο, ἔγοπα (μ6 ὈΙΒμορ οὐ Ηάτοῖθα (Ἁ. Ὁ. 616); 
ἀπά ἃ {μϊγά, 51] ππρυϊηίθα, οχοθρῦ βὶχ σθυβ68 ἔγτοτω «6165 οἵἩ Ελάβββα. 
ΤΠῸ Εχϑύ το ὑγθαῦ {π6 ἐδχὺ ἔγβθοὶυ, δ] ὑθυϊηρ δα ϑα]αγσίηρ' 1{ δῦ {1π|68; 
ΘΒΟἢ ἴῃ 15 σα τᾶν. Βαΐ (88 ατεοὶς ἰαχὺ μα θη δον πιου]άρα 

} ἘΠΗη]1οἷδ, γο]. 11}, Ρ, 5628, 2 ΕΠΠ|οἱ, Ρ. 457. εἰ δέῃ. 



Θη ἕλε Βοοὶ 9 ἐς Τγορῆοέ 7)αηϊεῖ, 939 

“ἴῃ ψϑυϊοῦβ ΜΑΥ͂Β ΏΘη ΠΥ τι866 10. ΤΏ ῬΒΙΠαχϑηΐδη ἰγδηβ᾽αίου ἰοοῖκ 
στοαίον ΠΡ υθ]68 ὑπ {Π|6 ΟΥΒΘΥ, οται {πρ' ἀπα Δα ]ἸΏρ' λογΘ ραγ ]οΌ]Άγ8. 
Βυρειϊ, γ8ο ρυϊπίθα {μ6 ἢγβύ Β1Χχ γϑύβββ οὔ ἔπ6 {μϊχτὰ, μΒ8ὲ5 ορβουνϑᾷ {μαΐ 
10 [ὉΠ}.ονγα ἔου {86 ταοϑὺ ραγὺ 86 Ῥδβῃϊίο γουβίομ. ϑομιθέϊτηθβ, μον- 
ανϑῦ, 10 ἔΌΥΒΑΪΚ6Β 16 ουθπ ἴῃ ΤΘΙΊΔΥΚΑΌΪΘ. Ρ]4065.. ῬτυοθαθΪν {πμ86 ἐγαπ5- 
Ἰαΐου το ] Υ τνβοα {86 Ῥ βῃῖίο, δ] δουῖηρ 1{ ΒοΓα δπᾶ {μ6γ6 δου {868 
ατοοκ. ΤᾺ6 βγυῖδο νουβίοι ρα] 5η6α Ὀγ Βιρϑίὶ [0110 78 108 οὐἹρῖμπα], 
1π6 ΗχΑΡΙΑΓ ἰοχὺ, ΘΓ Ο]ΟΒΘΙΥ. 
ὙΥ 1 τοραγά ἴο {μ6 (μϊγα ΡΙ6Θ66, νἱΖ. {π6 ἰβίοσυ οἵ {π6 ἀθϑίγαοίοι 

οὗ Β6] επᾷ {π6 Θγαροπ, [86 ομαγδοίθυ οὐὁἨ {86 βίουυ 158 Ἰθρϑ δ υῪ δηα 
Ἀθα]ουθ. Τύ 15. ἃ ϑοῦ μαὺ {86 ἰθιαρ]α οὗ Βοίυβ νὰθ ἀθβίγογβα ἴῃ 
{86 ἔθ οὗ ΑἸδοχαηᾶθον {πμ6 ἀτοαῦ; [ἡ ἢ6 ψιβῃρα ἰο τορυλαᾶ τ: 
θαὺ τῷ 156 ποὺ ΟΥ̓ 16, 88 ΠθτΘ τοἰαίθα, ἐμαὺ ΠΏ 8η161 ἀδβίχογθα τ; 
ΒΙΠΟΘ 56 ΘΑ ἴσοι ϑίγαρο δηα Αὐγίδη ἰμδὺ ΧοΥχοα 614 8δο. ΤῊΘ 
ΤΧ Χ. Ἰοανα {μ6 ἐΐηιε οὗ 1.56. ἀδβίγαούνοη ππαρίοσιηϊηρᾶ : θα ΤΏΘο- 
ἀοὔοῃ τοΐρυβ ἴῦ ἴο {π6 ἔτη οὗ γγαβ. [Ὁ 15. ἃ τηθγ6 βθατηρίοη 
οὔ ΒοΒο ΖΒ ἐμαῦὺ ΧΟΥΧΘΒ. οοτηρ  οἰθα τυηαῦ 14 η161] θθραῃ.52 ὙΥ̓μαΐ 18 
ΒΘ οὐὗὁἨ [86 ὑγουβῖρ οὗ ἤυϊη͵ βουρθηΐβ ἴὴ ΒδΌΥ οι, 15 τ ατῃοσὰύ τγχᾶγ- 
γϑηῦ ἴῃ δῃηοιθηῦ Βιβίουυ. ὅόθμοὶΖ ᾿παθϑα τϑίϑυβ ἰο ιοάοσγαβ ᾽σαι] αβ, 
11, 9., γΧ7ἷἘΗὺαο βρϑδῖκβ οἵ ἰδῦρθ ΒΊΟΥ Βουρθηΐβ τ Β1οἢ {Π6 ΟὈΘ115Κ οὗ ἜΠμοα 
1π {86 ἰδηηρῖα οἵ ΒΒ] δα Ὀοβιάθ 1.8 Βαῦ {μ18 ἀοδβ ποὺ βῇον {π6 
ὙΓΟΥΒΠΙΡ ΟΥ̓ ζυίη απϊηιαϊβ ;Σ ΛΟΥ οἂπ {μ6 οπδ μ6 ἰθρι τηδίθ! Υ ᾿ηξουτοά 
ἔτοια {86 οὐμου. ᾿ 

Ὕγς ἄο πού ὑμιηῖς ἰμαὺ {Ππ6 βίουυ [88 ἃ ἰγιθ ἰβίουιοδὶ Ῥαβῖ5. [0 
ΒΘΘΙΏΒ 0 6 τιογ6 βοίίου. ΥΥ μια 166 ἴο 10, τγᾶ8 {86 βιχίῃ ομδρίθυ οὗ 
Δ η161}8 θοοκ, ΤῊΘ ἀρβῖρη γγὰβ ἰο βου ὑμαὺ ΘΒονΔ 18 ἃ στϑδῦ δᾶ 
Ρονογῆι! (ἀοα ψ͵πὸ πγϑου]ουβ!Υ Ῥγθβουγθβ [15 {810} π] βογναηΐβθ, ἴῃ 
οοηὐγαβύῦ χα τ {Π6 ΤἈ]Βομοοα δηα ἀδοθρθοῃ οὗ 1Δο]αίσγ. Τὰ {068 18 
Ῥίαϊῃ τὰ ἐπα Ῥοοῖς οὗ 1)4η16]; Ὀαύ {16 ΘΟΡΥ ἔδΓ δχοθθαβ {86 οΥἹΙΡΊηΑ] 1π 
186 ΡῬΓΟΤΏΪΠΘΠΟ6 1ὖ σΊνΘ8 [0 8] {π΄ οδῃ σοπίτιθαΐθ ὕο ὑπ 6 τηϑῖῃ ἀθβῖσῃ 
οὔ ἐπα ρῖθοθ. ἼΠΘΓΘ 15 Δ ᾿ΠΒΟΥΙΡΌοη ἰο 1 ἴῃ {μ6 1, Χ Χ,, νἱΖ. ““Ουὐ 
οὔ [16 ργορᾷθου οἵ ΗἩδθδκίυκ, βοὴ οὗ «6818, οὗ {μ6 ἐσῖθα οὗ 1,μ6ν].᾽ 
ΤῊΙΒ βμονγβ ἐμπαὺ 10 σγὰ8 ταραγαθα ἃ85. ἃ ῬΙΌΡΠΘΟΥ Ρῥτοοθθαϊηρ ἔἸΌΓ 
ἩΔΌΔΚΙκαΙΚ, δμα πυϊίθα ΒΥ πῖτα, ἀσγθοῖηρ τη {815 ροϊηῦ 1 {Π6 ἰοχὺ 
οὔ ἐμ ΤΧΧ,,, ἴῃ τ ΒΊΟῊ 14 η16] 185 δα ποθα ἃ8 ἃ ρῥγιθδὺ δηα ομα ποῦ 
γ7611 Κπουσῃ. ἂἈἀἋ8 Τποοάοίίοῃ γονιβοα {86 ρίθοθ τιν {μ8 νἱϑὺ οὗ 
ΔΡΡοπάϊηρ; τὖῦ ἰο 1 απο], μα οὐλιἐἐρα {Π6 1ηβουρίϊοη. 
ΤΏ οτρίηδὶ οὔ 1 γχὰβ ασθθκ, κὸ {μα οὗἨ 186 οἰμοῦ δα! οηβ., [ῸΣ 

ΔἸ Βουρὶ 10 15 ΗἩ Θργαϊβίηρ', 1 ἈΡΤΘ 685 σι {16 Ἰαπρτδρο οὗ ἃ Η 6116 η]8.. 
ΤῊ αὐτοῖς ἰοχύ οὗ Τπμθοαοίϊοη τῇ {86 ΜΘ. 185 ἃ τηῖχϑα οὔθ ψὨΙΟἢ 
88 Ὀ66π τοροαίθαϊν αἴδοίρα Ὀγ ἰμαύ οὔ μὲ ΙΧ Χ, Τὺ μαὰβ πρτογοᾶ 
086 ΒΙΟΥΥ ἴῃ ὙΑΤΙΟῸΒ ὙΦὍΥΒ : ἃ8 ΠΟ ΠΟΥΠ μ88 Βονγη ΟΥ̓ ἃ οαγοία] ὁ60]18- 
ἄοη οὗ {86 ἀΠδυθηθ68 οσϊβιηρ' θούνθθῃ ἐμ θια.ἤ 

ΤΠ6 γυϊραῦῖο, ὄγσγιδο, δηα Αὐαρῖο θυ βιοη5 Γ0]1ονν ΤΙ θοἀούϊοπ, τι ἢ 
ὃ ἴθιν νδυϊδίοθθ, ΤΉΘΥ ἅτ [1678], Θβρθοῖα! γ ὑπ6 Αταρῖο. ΤῈΘ 
το ΡΒ 6α ὈΥ Βαρδί 18 ἴλτοιὰ ἐμ6 Ἡχαρ αν ἰοχὺ οὔ {86 υΧ Χ, 

᾿ 566. Ὁ δηΪοὶ βοουμᾶάπμη οαἀϊοημοπι Τ ΧΧ. ἱπίογρτοίπτη ὃχ ἰδία 118 ἀσδαιηρίδῃη, ζο.» 
ΡΡ. 157, 158. 

2 Τ]η]οἷζ. γο]. 111, Ρ. 5626, 3 ΤρΙά, 3. Ἱ]η]οἿ , Ρ, 436. οἐ ξεηφ. 



940 Ζηιϊγοάμοΐξίογι ἐο ἐϊ6 Οἷά “Τοεέαπιεηί. 

Τί τϑυπλϑῖῃ8 [Ὁ π8 [οΒρθᾶκ οὗ {π6 {ἴπι6 ἀπ ρ]866 δὖ τ πο {μ656 4 41- 
ἰἰοπβ ἰο Π4η16] οτἱριηαἰοᾶ. Θρεακίηρ οὗ {μοῖῃ 85 ἔουπα τὰ {π6 1, Χ Χ,, 
10 15 τπιοῦ ὙΘΙῪ οἶδα {μαὺ {ΠΟΥ͂ σγογ πόση (0 “056ρπ8. ΤῊ ραββαρθ 
ἴῃ 818 Απθαυϊθβ χ. 11. 7.. ὅο ψΨΠΙΟὮ βοὴ ἃρρθβ8ὶ), (0685 ποῦ ῥσοόνβ ἢ18 
ϑοααδίπίδποθ γι ΤΒοῖὰ ; ἐπουρᾷ 10 18. Ῥγορ80 16 ὑμαΐ (ΠΟΥ σσθτο πού 
ππἰζπόνγῃ ἰο {Π6 “7  νΊΒῃ ἰβίουϊδη 80 πιδᾶθ 80 σγϑαὺ τι86 οὗ {Π8 580- 
ἑυδοῖηί. Τἢ6 ἢγδύ τηϑπίϊοῃ οὗ βϑιυβᾶππα 18 ἴῃ ἸρηδΕΠ58 ΘΡΙ5[16 ἰο {Π|6 
Μαρποβίδμϑβ ; 8η ἴῃ {μ6 βεοομᾷ βρἰβι16 οἵ {μ6 Ῥοσηδα (]οπηθηί. Βαΐ 
ΤΗΘΥ͂ τηϑύ μᾶνθ Ῥ6θῃ οοΙΩροβϑα θϑυ]δυ, ΟΠ ἴῃ {86 βθοομα οἵ ἢγϑύ 
οοηύασΥ Ὀοΐοτο Ομγῖϑί. Αὐ {μαῦ ὕὥτηθ {μ6 Ἡ6)]θη1δίβ ἰὼ Εἰργρί ο0}}- 
ναϊοα Ἰογαΐασο ἀπ ῬΒΠΟΒΟΡΗΥ ; σοῦ ἰμογα 15 Π{{1|Δ ἀουθύ ὑπαῦ 
[Πμ686 ῬΊθοθβ οτἱρίπαίθα, Τὸ 18 ἔσθ {πῶὖ {π6 «6.718 δἰβθύβεσθ αἱ ποί 
Τοοοῖνα {μοπὶ 88 δυμθηίίο, Δπα ταοὐθούθα ἐπθηλ ἃ5. ἀπὶηβριτεα, Βαυῦ 
{π6 ῥγοάποίομβ στο τθ ουστθηῦ πούνγιβίδηαϊπρ' ; Θηα γα γα Ὀ6]ΠΘνϑα ὈΥῪ 
τῆϑῆγ. Τυδάϊ οι 4180 ἀγθεβθα {Ποιὰ οαὐ νγι Δα: 10 η8] ῬΑΓΓΟΌ]ΔΥ8, 
αηῃα ἰταηβίαίθα {θὰ ᾿ηἰο Αὐδχηθοδῃ; οὗ ΒΊΟΝ ΒΟΙῚ6. ΤΟΙ 81η8 Πδγ6 
Ῥθθη ροϊπίοα ουὖ ὈΥ͂ Πο 1Ζβοῃ.} Α Κπονίθαρα οὐ ὑμθπὶ οχίθηαθα 
δυϑῃ ἴο {πΠ6 Μοβδιητηθάδῃβ : αὖ ἰϑαδί [6 ὑνομἀοΥ} ΔΉΠΟΥ ἴῃ ὨΙΟἢ 
Ῥδη16] ντᾶβ [θα ννὰβ Κπόνῃ ἴο {Π 61]. 

ΤῊΘ δἀάιοηβ ὑπᾶθυ οομβιἀθγαύϊοη 616 Οἰγοι]αίθα ἀιμοπρ [ἢ 
ἜΙΠοΙΒ ἴῃ ναοῦ β ὙΘΙΒΙΟΏ 5, ἡγΠ6γ6 ἰΠ6Υ ΔΟοοΙαρϑηϊθα {Π6 οβποηϊοαὶ 
ΤΠ δηϊθῖ, δηα απ ᾿πίο θοο  ϑϑιαβίϊοα! 86. [Ὁ 18 ὑγϑίυ οἰθαν ὑπαί {ΠΘῪ 
ὍΘ ΥΟρΑΥΘα ἃ5 ρῬ Π1Π6 ΠἰβίοΥ, 8η6 ΘΟΠΒΙἀοΓΘα ἴῃ ΘΟΠΒΘΟΊΊΘΠΟΘ ἃ 85 
οὗ οαυαὶ δαύμουῖν πὰ} [Π6 οδπομπῖοαὶ τυ ηρθ, ΤῊΘ ΨΥ ἴῃ ΜΠΊΟΙ 
ΟΥρθῃ ἈΥρτι65 ἀροϊηδύ ΑἸΤΊΟΔΠΠ15 ΒΠΟΥΤΒ {Π6 ρΟΒΙ (10Π ΔΒΒΙρ θα 10 {ῃθγὴ 
Ὀγ 186 ογβοᾶοχ. Βαΐ ἐμ8 βαβριοίοῃβ οὗ Αἰτοδηιβ σσοσα ποὺ πψιπουΐύ 
εἴεος ; δηᾶ τιοβὺ οἵ {μ6 Εδίμουβ 6 16 δῇουνγαγαβ ᾿παἀποθα ἰο βαραγαίθ 
1η6 Δαἀαιλοηβ ΤτΌοτὰ {π6 οαηοηῖοδὶ ρογίοῃ οὐ 1416} 85 θοοΚ. Ὑϑῦ {Ποῦ 
8.11] σοτηπηθηςθα ἀροι {Π6ῃλ, Δηα π8θα {Πθτὰ ἴῃ ΒΟΠΔ1]165, ϑοσηθ, ον - 
ΘΥ ῃ, τοϊθοίβα {Π θη, 85 ΑΡο τ ηατῖβ δηα ἘμιβοθῖαβΒ. ὙΠῈΡ σϑαίιοι5 γα Υ 
ἴῃ ὙΔΙΟΝ ΓΘ Υοτη 6 Βρθϑκβ οὐὗὁἩ ἰβθῖὰ, δῃᾶ {88 ρ΄δοθ 6 ρᾷγϑ ἔμϑια ἴῃ 15 
{δ ΒΟ Π, ΒΠΟΥ [18 Ὀεϊναίθ ορίπῖοη ἰο ἢᾶνα Ὀθθη τπμίανουχαθβ!θ. 
ἐς ῬΔΠ16], δ8. γϑοθῖνθα διηοηρ {ῃΠ6 ΗΌΓον8, οοπύδιηβ ΠΘΙΓΠ6Ὶ (Π6 
Ἡϊἰβίουυ οἵ ϑυβαπηδ, ποὺ {Π6 Η για οὗ [86 ΤΉγοο ΟἸ]άγθη, ποὺ ἐΠ6 
[4016 οὗ Β6] δπὰ {μ6 Πγαρομ, 4}1 τυ τοὶ, ἃ5 {6 0 ἅτ ἀἸΒρουβθα {Ὠτοτιρἢ- 
οαὖ {π6 ψΟΥ]α, γα πᾶν δααδά, Ἰοβῦ (ο -{Π6 Ἰρπογϑηῦ 16 Βῃου]α βθθιὴ 
ἴο Βανα οαΐ ΟΥ̓ 8. Θοπμδιάθγαἷα ραχὺ οὗἨ {π6 Ὀοοΐς, ἐγδηβῆχιηρ ὑπ δὖ 
186 βαὴθ {πὴ6 τι ἃ ἀαρσρον, 2. ΤῈ 15 1416 ἴο αἴστα τι ΑἸΡ6Σ {μδὺ 
ΜΠ] τόπο 864 {π6 ψογὰ 2αδιμία Ἦθγθ ἴῃ ἃ σοοα 56η86, ΤΙηΘΔη1ηρ' ἃ {76 
ΠΔΥΥΔΙ͂γΘ ; {Π6 σοηοχύ ΒΠΟΥΒ {Π6 ΥΘΥΘΥΙΒΘ, ἔῸ 1 Π6 18 Ξρθακίηρ' οὗ δρο- 
ΟΥΑΙ ψαδιεΐα τὰ οοπίγαβὺ τα ἢ {Π6 ὀΔπΟηΪΟ08) δογιρίαγοθ, Ββη18, 
“) οὐοη 5 Ορρομῃρηΐ, γγχὰ8 οὐ {Π6 ογίποαοχ β1406, Τμδοάογού 85 6χ- 
ῬΙαἰποα [86 στα οὗ {π6 ἔἄγθα γουπρ' τηθῃ ; Ραὺ ραᾳ5866α Ὀγ {1Π6 ΒΙΒΙΟΥΥ 
οἵ ϑαβαππα, δηα οἱ Β6] δπα {π6 θθυιαροη, ΤῊ σατο οὗ Βοιηθ Δ] ]ονγ5 
{Π6πὰ ἰο Ὀ6 οὗ οαᾳυδὶ φουιύν τ (Πμ6 τοϑὺ οὔ {πΠ6 ὈοΟΙΚ οἵ [8416], Ὀν 
ἃ ἀβογϑα οἵ [86 Θουμοῖ]} οὗ Τυοηΐ, σινιηρ {ποθὴ 8 δαιδὶ ρίδοθ τη (6 

1 566 ἢἰβ Ηδϑδουοὶ ρτορποίδο νἱΐα δίαπο ϑίβίθ, Ρ. 81. οἕ βεζᾷ. 
2 Ῥγούω, ἴῃ 19 4η10]. 
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οαπομῖοαὶ Θουϊρίατοθ. Τῇ Ῥτοίεδίαμὐ οπυτοι 65 μανθ ᾿υ5.] γ Θχο θα 
{πθπὶ ἴγοια {π6 σαπορῖσαϊ, ἀπ οἰαββθα ἐπθῖὴ δυποπρ (ἢ6 ἀροογῳρΠιαΐ, 
τ ηρβ; Ἐπουρῇ {88 Δπρ]οαπ ἃπᾶ Τααίμογαπ ΟΠ ΤΌΒ6Β. ὈγΟρΘΥΪΥ 
γοαᾶ {βοια ογ ἰαϑίγιαοίίοη, ἀπ 850 4ο ποὺ ἀθρδσ {861 φοοϊθβϑιαβοαὶ 
τι86. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠΙ. 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΒ' ΤῊΒ ῬΕΟΡΗΕῚ ἨΗΟΒΕΔ. 

ἩΒΒΑ ὑγχ88 ἴμ6 βοὰ οὗ Βϑοιῖ, δὴ Ὁ Κπονγῃ οἰτΖθῃ οὗἩἨ {π8 Κιπρᾷοπι 
οὔ 15γαθῖ. ϑοιηδ τὰ ῖηβ ἢανα οοπουπμθοα τπ6 ον πιῃ ΒΘουδ, 8 
Ἐδαβθηῖία ρυΐποθ 0 Ὑγὰ8 ὀδυτι θα αυσᾶν ΟΥ ΤΊΡ] αἰ -ῬΠ]6βον (1 ἤτοι. 
ν. 6.) Βαῦ [88 πᾶπηθϑ δῃᾶ Ῥθύβοῃβ ἂγθ ατὐλίθ ἀπ ἴδγοπί. Ὑ86 ἰγαᾶι- 
ἰΐομδὶ δοοοιηίβ Ὑ Ά1Ὸ ἢ Βρθαῖς οὗ Ὠϊπὶ 85 θϑίπρ' θοση αὖ Ββ]θιηοίς ἴῃ (ἢ 
{106 οὗὨ Ἰββδοματν ', αὐ ααὐϊύθ ἀποουίϑδίῃ ; ἃπα 10 15 τηοβὺ ργορϑὈ]6 ὑμαὺῦ 
ἢ Ὀοϊοηροδᾶ ἰο {π6 ᾿ἰπράοια οὗἨὨ [5.86]; ποὺ ἰο «πάλ, 85 [8 πᾶ 
Μδυτοσ αὐραθ. Τἢ6 βοπαϊπρ οὗ ἃ ρχορμοὺ ουὖ οὗἁ «παδἢ Ἰηΐο 186 
Κιίπράοῃι οὗ ἐπα ἰθπ {1068 σου] Ὀ6 δῃ δχίγδογαϊπαυυ ὑδῖπρ; [86 ΟὨΪΥ 
ὁΆ868 οὗ {16 Κιπᾶ οἱ τϑοοσὰ θϑίπρ' (Πο56 ἴῃ ΑἸΩΟΒ γἹ]. δηά 1 Κιηρβ 
ΧΙ, Αὐ 811] δνβμπίβ, ἴἪ τασδὺ πᾶν Ῥθθῃ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ τηϑηξομθᾶ, Η!8 
ΤἸ5γδ 1180 οτἱρίῃ 15 δὐζοϑίθα Ὀγ {86 ῥοῦ αν, τορι, Ασγδγηδίβιηρ α16- 
ὕοῃ, ροϊηὐΐηρ το {μ6 πουύμοσα ραγὺ οἵ Ῥαϊθβίϊηβ ; ὈῪ π6 ᾿πθπηδίθ 
δοχυαϊηίδηοθ Β6 ουΐθοοβ τι (86 ΙΟΟΆ1{165 οὗ Ἐρῃχαῖμ (υ, 1.., νἱ. 8, 
9., χῇ, 12., χῖν. 6. ὅζ9.); ὈΥ ραββαρθδ {Π|6 1, 2.. ὙΠογΘ [Π| ᾿ἰπράοτα 
8 βὑγ]64 ἐΐό Ἰαπά ; ἀπ νἱϊ. ὅ.. ὙΠοτο {π6 1Βγαθ {15} Κίηρ; 15 ἀθβισπαίθα 
8. 01) ἄΐησ. ΑἸΙ {ἐμαῦ πὰ5 βθθῃ δάναποβα ἴῃ ἔδνουῦ οἵ 18 Ὀθιῃρ' 
οὗ Φυᾶαι ὈὉΥ Φ4ππη δπὰ Μαῦγθυ, μα5 Ὀθθῃ δα βίοι! Υ δηβυγογθα ὈΥ 
Ἡδϑνογηιοῖκ δηα 5 ΏΒοη. 

Αφοοχάϊηρ' το {π6 βαροιβοτιρίιομ, Ηοβθα ῥτοροβιθα πἀπᾶον ΖΖΙδΆ, 
Τοίδαμα, ΑμδΖ2, ἀῃᾷ 6 ζαϊκίαϊ, Κιπρθ οὗ «πάρ, δηα « ογοθόδια 1]., 
Κίηρ' οὗὁἨ Ιβ5τθ8]. Τἢβ ρουϊοα ἰβ. οοπιραϊθα ὈΥῪ Κοὶ13 αἱ βισχίγ-ῆνθ 
Θαἴ8. ΒοΒθημ 16 δ, ΒΟΘυ συ, βμογίθηβ 10 ἰοὸ (ΟΥΥ ; δῃα ϑύποϊς ἰο 

πῆ γ-ἤνε.,. ὅ8᾽0 Ἰοῃρ' ἃ ἀυγαίίΐοη οὗ ΟΠΘΘ 88 Βιχίγ- ἔνθ, Οὐ θυθῃ Βιχύυ 

γοδχ8, 15 ααϊίθ ᾿αργοθα}]6. Βυΐ νγγχ οαπηοῦ ἄρτθα συγ Μονοῦβ ἐπα 
ἴδμα ργορδοὺ ἀϊᾷ ποὶ 1ΐνγϑ ἀπᾶου ΑμδζΖ, δῃᾷ ἐμδγοΐογθ ποὺ {1} Ἡ οζθκιδῃΒ 

Το ῖρῃ ; ἴῸΣ Κποῦοὶ μδ8 οἰθαυν βῃον ὃ {δῦ 1π γαυϊουβ ρϑββᾶσϑβθ [ἢ 6 

οοπαϊ ἴοι οὗ [π6 Κίηρδοται οὗ πάλῃ ἀπᾶθν ΑΠαΖ 18 ἀθβουιθβα (νυ. 18.). 

ΤΗ6 τηθηϊΐου οὗ Ηρζοκίαμ ἴῃ π6 Ἰηβουϊρίίΐομ 18. ἴῃ 81} Ῥγ Δ ὈΠΠΥ͂ 

Ἰποοιτοού. ΤῊ6 ραββαρθ ἷ, 4. τηυϑὺ βᾶνθ ββθὴ -ττιίθῃ Ὀαίογθ {Π6 
ἄβαιῃ οὗ Φείοθοαα 11. ΑοοογαϊηρΊυ, γ78 ΤΥ ἰαῖο οἰὐμαυ {π6 ἰαβὺ 
ὙΘΔΙ, ΟΥ̓ Ϊαδὺ μαΐ ὁπ8 οὗ “το θοδιῃ, 88 {Π6 Θοσαμιθποθμιθῃῦ, ἃ, 6. 784 οΥ 

Δ 566 Βιπηδοηβ ΠῈΥΓ Ῥγορμοῦ Ηοβοα θυ Ἰδγί, ἃ. 5. 7, Ῥ. 1. δὲ 864. 
2 ἘΠη]610. Ρ. 817. 3. ΒΟΒΟ]18, Ρ. 27. τ 
4 Ἡρδρδβ Ῥτορβοίδβ, ὅοα. Ῥ. ὅ. 5ὃᾧῬ ΤΟΡ ΒΘ. βηγ18, γ0]. 11. ῬΡ. 1ὅ8. 
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785 Β.0., Δη4 ρουμδρβ 740 Β.0. 28 [86 οΪοβθ, ἰϑανίῃρ ἔοσγίγ- ἔνθ γϑᾶῦβ 
ἴον {Πη6 ἀυταίίοπ οὗὨἨ 18 ργορμοίϊο οοθ.1 ΤΏθγθ 18 σοοα σϑᾶβοῃ [ῸΓ 
ἀοπδέϊηρ' {πΠ6 Δα μη ΟΠ οὗὨ [6 βιρουβουιρίίοπ, [Ὸ βθθηη8β 9 ἢαᾶνθ 
βδθῃ τη ουροϊαίβα ὈΥῪ ἃ ἰαΐϑν Βαπά, ἴτοτα 1βαϊ8} 1.1. ΗΖ, Ἐν], 
ΘΠ Θηβοη, ἤδνα ρῥτονϑᾶ 108 Βριτ θη 688 ὈΥ͂ ΘΟὨΒΙἀογα 0:8 ΒΙΟΝ 
Ἡδνϑεηῖοκ [88 ναῖπὶν οπαἀθανουγθα (οὸ βού δϑ146.:1: Τῆθ ΟἿ]Υ ραγύ οὗ 
1, Βονγονοῦ, ἐπδὲ βθϑὴβ ΘΥΓΟΠΘΟΙ8, 158 {Π6 δὴ οἵ Ηθζοκῖαῃ. ΤῊΘ 
ΤΟΙΊΔΙΠΑ͂ΘΙ 15 ΟΠ τα ὮὈΥ ᾿ἰπίουμα] ουάθποθ. ΠΘΤΘ 18 ΠῸ οοχγοούς- 
688 ἴῃ ΕΔ 165 Δ] θραίίοι, {παῦ “1Π6 ἢγβύ δηα βϑοοπα γϑύβθϑβ οἵ {16 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ ΔΘ 50 ΟΙοβοὶν οοπηθοίθα 1 {π6 βἰγαοίατα οἵ {π6 ἰδηρθαρθ 
ΘΠ Βίγ]6 οὗ {π6 παυγδίομ, [μαὺ {Π6 Βϑοοπα γϑῦβα 1086] νυγοι]α Ῥθοοτὴ8 
ΒΆΒΡΙΟΙΟΙΒ 16 ἰμ6 ἢγϑὺ 6 Υ6 υθοκοποα ἃ βρυγίουβ δα! οη." 2 ΤῊΘ 
ΟἸΪΥ δυριμπηθηῦ ἴῃ ἔδνουν οὗ {6 ἰγαίῃ οὐὁἨ ἩδΖοκιαῃβ ἴῃ {μ6 {π|16 18 
ἀοεινϑα ἔγοχα χ. 14., οῦα τὸ 15 βαρροβοα {παῦ {π6γ6 15 δὴ 8]] βίο [0 
δ οχρϑαϊοη οὗἨ ΘΠ ΔΙ ΘΉΘΒΟΥ ἀραϊτιϑὺ ΗΠ ΟΒῃθ8, ἡ Β1Οἢ ἰο0Κ Ρ]4 66 ΒΟΟΒ 
αἰου Ηθζοίκιαῃ Ὀδρδῃ ἰὼ τοῖρῃθ. Ἡδρποο 1ὖ 18 Ἰηΐουγοά, {μα Ηοβοὰ 
Ἰινθα πα ῥγορμθβιθα ἤθαγ (Π6 βαπηθ {τὴ6. Βαΐῦ 1 15 γϑῦῪ ἀποθγίαϊη 
τ μθίμον [ρον (Σ. 14.), δλαίπιαπ, Ὀ6 Κίηρ' Θ'Βαϊτωδηθβου. ΒδίθοΥ νγαβ 
ἢ6 8 ὉΒΚΠΟη Αϑϑυσῖδῃ Κῆρ, ΤῈ ον ΟΥἉ οἷὖγ "δεἰβ-αγδοῖ, τα θῃ- 
ἐοηθα 1ῃ {Π6 Βᾶ1η6 Ὑ6Γ86, 15 4) δεῖα ἴῃ (1411166, Δοοογάϊηρ ἰο (686 118, 
Ἐοβθημ116υ, Μαυγον, Ηβνθγηῖοῖς, δη 1)6 Ὑ οὐΐθ. 68 ργοίοσν ἰβκιην 
1 ἰο Ὀ6 Αὐῇρὶα οἡ {πΠ6 ΤΊΡΤΥΙΒ, ἃ5 Εὐνγϑ]α ἀ068. 

ΤῊ6 φῬγορμθοῖθα οὗ Ἠόοβθὰ σϑίοσ ὈΥΙΠΟΙΡΑΠΥ ἰοὸ {π6 Κιησάομι οὗ 
Τρ γαΐτη οὐ [5786] ; «πάδᾷ Ὀοῖπρ' Δπᾶ64 ἴο οὨ]γ ἱποϊἀθηία!ν. ΤῊΙΒ 
711} Ὀ6 Δρραγθηῦ ἔτοχα 1, 7.» 11, 2.. ἵν, 1ὅ., ν. ὅ. 10. 14., νἱ. 4. 11,. ν11}, 
14., χ. 11., χῖι. 1, 8.; δπα {πογθίοσθ Ἡυϑ] ΒΒ ΟρΡΙΠΙΟη 18 ᾿ἱποογγθοΐ, 
γῇ θη Β6 ΔΡΊΓΙΩ5. “10 ἢδΔ8 βθθῃ {Π6 οσοδϑβίοῃ οὗ τα πο τ]ϑι αἰ ουρυθύδϊο 
ἰο0 ΒΌΡΡοΒο ἐμεῦ δῖ8 Ῥγόορἤῇθοιθβ ἃγθ δἰτηοϑὺ τ ΒΟΥ ἀραϊηδὺ {π6 Κἰηράοια 
οἵ 18γ86},᾿ ὃ 

ΤῊηΘ6 ὈΟΟΙΚ ΤΩΔΥ 6 πλοβύ Θοη ΘΒ ΪΥ αἰβίσι ρα οα Ἰηαΐο ὑνγο αἰ ]Β10Ὲ8 : 
ἐμ6 ἄγβῦ, σοῃίδιηϊηρ {π6 Ηγβύ {πγθθ ομδρύθυβ; ὑπο βθοομά, {π6 χϑ- 
γ ΔΉ πρ' οἰθνθη. ΤῊΘ ἔὈσλ6 ΘΧὮΙ 18. Βυτα 1104] τοργοβοηίαί 8, 
δα ΔΡΡΘαΥΒ ἴο Ὀδίοηρ' (ο {π6 Πγβὺ ραγτὺ οἵ Ηοβοαΐβ ργορμοίϊο Θοῦγ86, 
Ὧ18. τ] ΠΙΒΤῪ ὉΠΑ͂ΘΙ «ογοθοδα, πθθη {86 Ἰααοηχθπίβ οὗ (ἀοά 616 
ἸΙΏΡΘΠΙΠρ' ΟΥ̓ΘΥ {86 παίοη. 

ΤὮ6 παύυσγ δπα τηθϑῃϊηρ οὗ {δ ἰταμβαοίομβ γϑοοσθα 1ῃ {Π6 ἢγχαύ 
ἀ Πα {π|γτ ομαρίθυβ 85 Ὀθθη τοῦ ἀοραίοα. ὙΏΘη {Π6 ργορμοὺ νγαβ 
σοΙηηϑη 64 ἰο ““ ρῸ ἃπα ἰαἶκα ἃ ψῆδ οἵὁἨ τ᾽ βογθάομιβ ἀπά οι] άτγθη οὗ 
ὙΓΒΟΓΘΟΟΙΏΒ,) ὅτο, ὅχο, (1, 2.}; δηᾶ ἀρϑίῃ, ἴο ““ρῸ γαῖ, ἰογα ἃ ϑψγολδῃ 
Ὀε]ονθα οὗ ποὺ {πἰθηά, γοὺ δὴ δα] [6 Γ688,7 ὅζο. (11. 1.}, γὰ8 ἢ6 ϑπ)]οϊπρά 
ἴο ἄο {π686 {πϊηρβ ταν πα ἸΙΐογα]]ν Ὁ ΥΥ̓ΑΒ Β6 ογάθγθα αοέμαϊἝῳ ἴο 
δηἕοῦ Ἰηὔο ΒΌοἢ ΘΟ ηπθ1α] 41Π|8ηοο ὃ θοῇ 885 ἤᾶνα ποὺ βίπαϊθα {86 
βιιδ]θού οὗ ΟἹα Ταβίαμπηθπί ρυορμϑύϊβηλ 0111} παύασα ν δαορὶ {Π18 Β6η856 
85 [6 τηοϑῦ οὐνϊουβ οὔθ; ἴου 1Ὁ ριββθηΐβ 1.861} Ηγβὺ ἰοὸ {μ6 γϑδᾶθου. 
ΤΉΘΥ ψ1] ὉΠ1πκ {μαῦ [Π6 ργορμοῦ νγαὰ8 Ὀ] ΔΙ ΗΪΥ οοιητηδπαθα ἰο ρῸ πᾶ 
ἄο 4 οογίαϊη {πῖηρ; ἰμαὺ 6 ορουθα {ῃ6 οοτημηδπα, δηα {μ6 αϑιι8] 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΘΘΒ 1Ὸ]]ονγοα. Διηοηρ ἰῃ6 Ἐαίμουβ, (15 Ὠγροίμθβ18 νγὰ8 

λ ἘΠη]60. 1). 2. Ρ. 281. 2. Ατίο]ο Ηοβοα, ἴῃ ΚΙιθίο᾿Β Ογοϊοραάϊβ. 
3. ὙΤΒΟΟ]ορΊοΔΙ τυότκϑ, γῸ]. Υἱ}. Ρ. 256. | 
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αἀορίεοα Ὀν ὙἸποοάογοί, Ογτῖ! οἵ ΑἸδχαπάσγια, ἀπά Απρυδίπα; ὉΥ 
τηοϑῦ ᾿πέρυργοίοιβ οὗ {86 Ταςμογαῃ σπασχοι ; Ὀγ ΜδηροΥ, οὗ ἐμ6 Β6- 
Τουταθα ομυτ οι; 85 γ76}1 ἃ85 Ὀγ δίυποκ, ἩσβΙου, δπα Ὄγακο. Ἡοΐμηδππ, 
ἴῃ τϑοθηΐ {1π|68, 85 4180 δανοοαίθα 1. Βαῦ Π6Υ6 Δγ6 γψδυϊοῦβ ΓΘΆΒΟῚΒ 
ἴογ σοὐθοίϊηρ {886 σ᾽ 9 ἴῃ απθδίΐοηθ. Ἠθποθ οὐμοτβ Πᾶνα ἀββιτηθα ἃ 
ῬΔΙΆΒΡΟΙΟ τοργθβϑηαίίοῃ, ἀθηγιπηρ' 8ῃ ἀοξμαϊ {πϊπρ', ΕἸ Π6Γ Θχύθυ μα! οὐ 
Ἰαίοσμα. Τὴ ῥγορμοὺ ψγὰβ8 Θη)οϊπμθα ἰο ρῸ 8δπα ὈΥΟΡΉΘΒΥ ἴῃ ἢ 18 
ΤΩΔΏΠΘΣ, ὧ5 17 86 οΥ6 ΘοΙμϑη6α ἰοὸ ἄο 48 τοϊαίθα, ΤΉ18 18 {Π8 
υἱὸν οἵ Οαἰνίη, {π6 ΟἸαίάθα ραγδρῃχδεί, Βαιου, Βοβθηγα 16 γ, ὅζο, 
Τὸ 18 ἃ βοτύ οἵ τποα!βοδίοη οὗ {μ6 βᾶπχθ ορίπῖοπ, μθα ΤαὐΠοΥ βὰρ- 
Ῥοβαβ {παῦ {86 ῥγορμοῦ ραυϊοτιαθα ἃ Κἰπά οὐὗὁἨ ἀγάγηδ ἴῃ νἱθν οἵ {86 
ῬΘΟρΙϑ. 

ΟἸμοΥβ, ἀραῖη, ἀββατηθ ὑπαῦ (η6 Ῥχόρμοῦ ἀθβοσῖθ85 γοαΐ ὑπίηρβ, Ὀαΐ 
ἐπισατ ταῖμου ὑπ8ῃ οκέιοατά. «ΓΘγοόταθ, Οὐῖρθη (45 τοὺ 6 ἰηξογγοᾶ 
ἔγολ ΒΒ 8 ἰοβιηοην), Μαὶϊτηοηαθ5, ΑθηοΖγα, Κππαοηὶ, Μαγοῖ, 
δηα Ηδηρβίθηροτρ, πᾶν Βαρροτγίοα {86 νῖϑν ἴῃ απθϑοημ. Τη6 ἰαβύ- 
πδιη64 δαΐμοῦ 18 105 δρ δῦ δανοοαδῖθ, ου ΒΟ ΒΌΟἢ Βοῃοΐαγβ 85 Ηἢ- 
γΘΥΒΙΟΙς δα ΙΚ61] τοὶγ. [{ σψου]Ἱὰ ποὺ 6 βαβύ ἱπάβθϑᾶ ἰο τοξαία {ῃ6 
ἀτρυτηθηίβ οἵ Ηθηρσβίθη ρου. Ιου [168 τυ ΠΡ Οἢ ΘΥΘΥῪ 5146 
ὙΉΘΠ ΔΏΥ͂ ΟΥΒΘΙ Ὑἱθνγ (ῃ8η Π1Β 18 ἀββατηθα, ὙΥ7γ6 οδῃηοῦ βαρροβο ἐπα 
(ἀοα οοτηγιδηθα {π6 ῥτορμθὺ ἤθη ϑηίθυιηρ ὍΡΟΝ [18 οὔοα ἰοὸ 4ο 
Βοιηθίμιπρ᾽ ἡΥ ΠΟ. γγὰ8 ΘΟΠΕΤΑΤῪ ἰὼ Η]Β Ὄη ἰανν, ἃ Πα τ ΒΙΟΙ τηυβὲ πᾶνθ 
Βιπαογθα {ῃ6 οἰποίθπου οὗ 106, ΤῺ τηϑαηϊηρ οὐὗἨ νϑυῖοῦβ ραγίβ οὗὨ {π6 
{π|τὰ οπαρίου 18 αἷἰβο ἱπνοϊγϑα τὰ ρυθαῦὺ δοῃ βίη, ΘΟ ΔΠΥ ΟἾΠΕΥ 885- 
ΒΌΓΙΡΟΟΙ ὑπαη {πα οὗὁ δὴ ἐπέογηαί ἰταπβδοίλοη, δβϑρθοῖα!]ν ἰμ6 γί 
γΘΙΒΘ, [ῸΓ {Π6 ὑγρ6 πᾶ {868 {ῃϊπρ' ὑγριῆθα νν}}}] ποὺ οοισθϑρομ, Απά 
1Π6 ΟὨΠ]άγθη τηϑη]οηθα 1ἢ {π6 ἤγβύ ομδρύθ, ὑγΠ]Ο ἢ σοῦ Ὀορούθῃ ἴῃ 
ΘΠ] ύοΥΥ, δπα {πογϑίοσο οου]Ἱα ποὺ θ6 οοῃβιάοσθα {6 ργόρμοίβ, σοπίγω- 
ατοῦ {μ6 1ά6α οἵ οοτγθθροπάθμποθ βαύνγθοῃ {ΠῸ6 ἥσυχο δῃᾷ (86 {μῖπρ; 
Τοργθβοηΐθα, ββιίαθβ, βϑυϑίδὶ γὙϑαῦβ τητιϑὺ πᾶν Ὀθθη τϑαυϊγθα [ῸΓ 
{6 οομιρ]θύϊοη οὗ {π6 δχίθυημδὶ ὑγαηβθοῦοηβ τϑοογαθα, τγ θα μ]ηρ' 
ΒΟΥ ὑμ6 ᾿ργθδβίγθηθθβ οἵ {π6 βυιωῦο]. Ἡδηοθθ νγα τημϑὺ Ἰοοΐς 
ὍΡΟΙ {μ6 Ψ80]6 88 8ριγίξμαϊ δα ἐμέθγηαὶ ΤΑΘ ΟΠ ΠΘΥΎ, ἴῃ {Π6 ταὐπα οὗ 
{88 ργορμοὲ διυβο. Οἱ 8ΔὴγΥ οἴποὺ βαρροβιίζομ (86 αἰ Οα] 168. βθοῖὰ 
ἸΠΘΈΡΘΙΘΌΪΘ; 8δ8 Ηθηρβίθηοτρ' μ85 Γ]]Υ δον. 

ΤΗ6 ταϑϑηϊησ οὗ {Π6 ρῇγαβθθ τοῦδ 9} τολογθάογιϑ, ἀθα οἰϊϊάγοη ΚΓ. 
ευλιογθάοηιδ, οαὰ ΔΓ] ὍΘ τηϊδίαίςοη, αἰΐου {π6 οὐ 108] Ἰνδοί 8 
οἵ Ἡδηρβίθηθοτρ δηὰ Ηχιρ. [{Ππ|81{Π|π|Π 688 αὐ ο7 πιαγγίασο 18. 1τ- 
ἰοπαθα. πὸ οἰ] άσθη τῇ {ἢ6 ἐνγο Βοη5 δπᾶ ἀδυρηίου θοσῃ αἱ ΕΣ 
εὐοαϊοοῦ, Ἤρηορ, Μτ. Πγαῖκα 18 ταϊδύακοα 1ἢ Βαρροβίῃρ {μαὺ “στ οὗ 
ΠΟΥ αοτη 8 γϑίουβ το {Π6 ρσθπουαὶ ομδγδοίου οἵ (ἀουλοῦ δοίλ δείοτο δὰ 
ΔΙΌΟΥ ΤΩΔΥΤΙΑρΡ 6: 88 Ὑ76}1 ἃ5 ἴῃ βαγίηρ {μαὺ Ηοβθᾶ “ γγχὰβ τὸ ἰδ κα {Π8 
Βαυϊοῦ δηα μου θάβθτθοσπ οὨ]]ἄγθη το 818 Βοιιβ6." ΤῈ Ομ] ἄγῃ γ6 16 
ποῦ θογῃ {111 ΔΕΟΙ τηδυυϊαρθ5 ΤΏΘ Δα] σθϑβ γϑίδυγθα ἴο ἴῃ 111. 1. 18 
ποὺ {Π6 Βαῖηθ ὙγΟσηΔ 8.8 886 ὙΠῸ γγΧἃ8 {Π6 ῥγορμϑὺβ τυῖϊθ 1 1. 2, ὃ. 
6 ρυόρμοὺ ἴῃ {818 ἰχδηβδοί!οη Ὑγ88 βυτηθο 1081. Ηδ πηθδηῦ ἰο βού 
ἔοσγῦ οογίβιη ὑγαῦῃθ ἤο {π6 Ῥθορὶθ. Ἂἀοοοσαϊηρν, [86 πδιηθ8 οὗ Ὀοίῃ 

1 ΟΒυβιοϊορίο, γο]. 111. Ὁ. 16. 6 86ᾳῃ. 
2. 8366 Νοῖίοβ οῃ {πὸ Ῥτγορηθοίθ5 οὗ Φοηδῇ δμᾶ Ποβθα, Ρ. 48. 
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τηοίμοῦ δηα Ομ] ἄτθη ἀγα βισηϊβοαηΐ, 888 18 ο4116 4 Οηιθν, Μηιελίπο 
δἰγοῖο, ΟΥὁ θη, σοπιρίοίζοπ ; ἀπ μοῦ Ιου 18 2 δαῖη, ἱ. 6. ἀοιιδῖα 

οαἰαπιίξο5. ΤῊ πᾶτηθβ οὐ ἐπα σα] ἄγθη ἀγα “6 Ζγθ6], 1 ο- ὐπδτλδῃ, ἀπα 

Τιο-ἀηλπηΐ ἢ τ ΙΟἢ. ἀγα Ἔχριαἰπϑά ἴῃ {π6 ὈΟΟΚ 1561} ὙπῸ σατο οὗ 
ΠΛΔΥΤΙασ6 δΠα ΔΑΌΪΓΘΓΙΥ 15 Θοτηοη ἴῃ {μ6 ΟἹα Τ᾽ οβίαπιθπῦ, γθρυθβθηίληρ 

[86 τοϊαΐοη δούνθθῃ Ψϑμονδὰ απ [88 “6188 ρθορὶ ψι {86 1 61 Β 

ἸΠ 461 ἰο {πεῖς οονθπαηί, ΤῊ πϑίΐοῃ 18 {πΠ6 Βροῦβθ ὅ80 νἱοϊαἰθά 

μον Ἰονοτ-οοιιραοὺ ὈΥ͂ ΤἈ]Ππο ᾿πΐο ἸΔο]αίτγ. Υ6 40 πού ὕθ1ηΚ, ἢ 

Ἡτεῖου, (μαΐ ἀἰδεϊποῦ ρατίβ οἵ 186 παίϊοῃι Τ6 6 ἰὙριβθα ὈΥ͂ (88 ὕπτθθ 

ΘΠ άγοη ; οὐ ιμβ Ηδπρβίθηθοτγρ,, ὑπαῦ 16 πὰ οἰ] άγθη, δ κθη ἰο- 

σϑίμδι, ἃ: 6 {π6 Ῥ600168 οὗ 1βγ86]; θαὺ {μᾶῦ ΤΠ6Ὺ τϑίον ἴο ῃγΘ6 βαθοθδ- 
ΒΙγ6 σῬΠΟΙΔΤΟΠΒ οὗ {86 1δγϑβ {68. 
ΤΠ ββοοῃᾷᾶ αϊνίβίου οὐ {π6 ῬοοΚ,, οομβιβιηρ' οὗ 1ν,----πῖν.» Τϑίουβ [0 

{π6 ρσορμϑίϊο δοῦν! δου 186 ἀθαίῃ οἵ «“Θγοροῦτη, θη {86 υἀο- 
ταθηΐβ οἵ Οοα ἀφροι [π6 παϊοη μ8 δἰγδδᾶυ Ὀδραη---ἴο {Π6 {πγοαύθηϊπρ8 

84 δχβουίαϊίοπβ υἰἱοτοά γῪ Ηοβοα. ΑἸΠουρ {Π|8 βθοομα ρατύ 
ὈΡΡΘαΓβ ἰο ἔοιτω ἃ δοηπβϑοίθαᾷ ὙΠ0]8, βϑνϑιαὶ δὐθομπαρίβ πᾶν Ὅθ6π τηϑἄθ 

Ὁγ Μαυτον, ϑύμποκ, δὰ ΗΠ ζίρ,, ἴο αἰνίαθ 1Ὁ ᾿αΐο βϑραγαΐθ αἀἸβοοῦ 868, 

85 Ὑ76}1 85 ἰο ΔΙΎδηρ6 ἀπ ἀρῆμθ βυοῖι ἀἸδοοῦγβοθ οὨσΌ πο] ορίοαυ. Βαῦ 

[86 ἰαβὶς 15 τ ροββῖθ]6. Α1} 15 Θομπθοίθα δηᾶ οοῃβθοιίγθ, ἕου Δ αηρ 

ΟΥ̓ΘΥΥ ΒΌΟΒ ἀπάοτίακίπρ, ΤῊΘ δθβθποθ οὗὨ 8ῃηγ0 ΟμστΟ πο ορῖοα! ἱπάοχ, 

οὗ οἴϑαν ταδυῖςβ ᾿παϊοαίπρ' {π6 Θοτημηθποοιηθηῦ πα ἐθυταϊηϑίιοι οὗἉ βθρὰ- 

τὰΐθ Ῥΐθοθβ ΟΥ (ἀἸβοουγβθβ, 88 Ὑ76}1 ἃ8. {π6 βυβίθιμδθ!ο ῬΓΟΡΎΘΒΒΊΟΙ ἔΤΌΤα 

ψταλῃ απα ἐμγθαίαπῖπρ' (0 ᾿χοταῖ88. δ Πα ΤΉ ΤΟΥ, ἔου 1 41} αὐδθπηρίβ οὗ 

πα Κἰπᾶ, Απά [ἢ σὴ γαῖ, γα οουἹά ρογοθῖνθ ἃ αι] αἸδβίι]- 

δυθοη οὗ [86 σοῖο ἰπΐο ἀθβπιίθ, οἴθαν, δια θαῦα]6 Βίσορ 68, ὑΠ6Γ6 

᾿του]α μ6 δἀάϊῥίοπαὶ σοπῆτιηδίοη οἵ [818 τϑηδῦῖς. Βαΐ οἵ Βυοἢ} ΒίΣΟΡ 68, 

γ18 οαπποῖ τϑοορηΐβθ (μ6 ἀπαουρίθα αχιβίθποο, θχοαρί ἴῃ {86 οΥἹ]0᾽Β 
οὐ Βα] οὔινιύν. 

ΤΏΕΥΘ 15 πΠῸ γθᾶβοη ἴον ἀοιθθπρ' (π6 ἔδοῦ ἐπαὺ Ἡοβθα Βητηβ6 1} 81- 
τηρᾷ [Π6 ρτόρμθοῖθβ 88 ΤΟΥ ποῦ ἅτ: {Π6 βγϑῦ ἰῃταθ ομαρίθυβ Θο- 

ἰαλιϊηρ' {μ86 βαρβίδποα οὗ σι μαῦ μ6 414 ἀπ ἰδιρῃῦ πη γ «ΘΟ Ὀοδμ ; 

[π6 Ιαϑῦ δονθῃ, ἃ δοηπθοίθα βτωηδΥ οὗ Ἀ18 αἰβοοισβθα ἀστίηρ (6 

Δα οσγθρηαπι δὕίον  γοθοδιηΒ θα, ἀπ ἀπᾶδγ {μ6 Κίπρϑ Ζβο δ ΔΒ, 

ΒΔ] πι, δπᾷ Μεηδβθαι. ΤΠ ἢγδὺ ρατὺ ἀοριοίβ 0π6 ἀροβίαϑυ οἵ [8086] 

ἔγοιι Φϑμοναῖ, δπᾶ {μοῦ ραπιβῃταθηΐ, πιτῃ {μοῖν ἔαύατθ στβίουα 0 ῃ 

ἀηα ἐογρίνβηβ85 : 86 Ββϑοομα 15 1166 γγ]ἢ ἀομπ ποι, ὑμυθδίθ 1198, 

ΘΧΒου 08, ργομ 1868, δα ΔΒΠΟᾺΠΟΘΙ ΘΠΐ5 Οἵ ΤΩΘΙΌΥ. 
Ἐν αἱ {π1ηκ8 {μαὐ αἴζον Ἡοβθα μϑα θ6θη Ἰοπσ' δον ἴῃ 86 που ἢ 

Ἰπσάοπι, μΒ6 οᾶπλθ ἰο «[πάδλ, ἀμ πτοῦθ 15 θοοΪς {8 6γ6.2 Βυΐῦ [ῸΣ {[18, 

{π6 οοηβίἀογαίομβ δά πορα ἀγὸ πού βυϑηοϊοηῦ ργοοῖ ΤῊΘ ὈγΊ6 ΓΕ ποί]ο68 

οὗ Φυάαᾷ ((. 7.. ἵν. 1ὅ. ὅτ6.) ἀο ποῦ μον {μαΐ (88 ρχορμθύ Ὀθοδπηθ 
σΥΔ ΠΥ δοαυδϊπίοα ἩΠῸῈ Φπἀ6}, ἃ8 Ἡ ἄνθυμῖοῖς ἀμα Θηβοι 50} 

ΟὈβοῦνα. 1 ρτορβοὺ ᾿ἰνϑ δῃα στοίθ ἴῃ ἴβταθὶ, Η!8 ὈΟΟΚ πηυβί 
μαᾶγο Ὀθθη βοοὴ ἴῃ «πάῃ, θθοαυβα (16 Κίπραοτῃ οὗὨ [5γ86] οοηθ παρα θα 

ἃ 5μογύ {ἴπι6 δἴθοσ [μ6 ψοῦῖς ἀρροατῖοᾶ ; δῃᾷ θβθοῦθβο  ουθπδ ἢ μᾶ8 ἔτο- 
ΦΌΘΏΙΥ τιβθ 16 ἴῃ Π1Β τοργθβθηξα 018 οὗ 1586]. Η ὐζὶρ ἀπα Ηδνογηιοὶς 
ἐπα αἰϊυβίουβ ἰο Ηοβοα ἰπ 88. χχχ. 1. (Ηοβ. υἱῖ, 4.})» 8πᾷ 1, 28, 

᾿ Ὅϊο Ῥγορβοίοῃ ἄθδβ δἱΐθῃ Βιπάᾶθβ, γ0]. 1, ΡΡ. 127, 128, 3 1014, Ρ. 119. 
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(805. 1κ. 1δὅ.); θα ἼΠΟΥ ἅτ βουαθνμαΐ πἀποογίαῖῃ. ἘΘἀβ0Ὁ 1 18 {86 
ΟὨΪΥ ΟΥ̓ 16 τγχῆο μα8 081164 ἴῃ απθβύϊοι {π6 τ ορυιν οὗ ἐμ6 βοοκ. ΤΒ6 
Ῥᾶββαρο ἴῃ υἱῖ. 4---10, μΒ6 ΒΌΡΡΟΒΘΒ, ἔοσ {86 πιοβύ ρᾶτΐ, τηδᾶθ ὰρ οὗ 
ΤΩΔΥΡΊΠΔ] οἼΟΒ868: ὃ ὙΘΙῪ ΔΙΌΙΓΓΑΤΎ Βγροίμοβῖβ, Ὑ Ἀ1ΟᾺ 1Ὁ νγᾶβ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 
ΠΟΟΘΒΒΑΙῪ ἕο Ηδνθγηῖοκ ἰο τοῦαίο. 

Ἡόοδβθα δια ρίουβ {86 βγη ρΡ]6 ρυόρμϑίϊο ἀϊβοοιπβθ. Ηδ ἢδ8 20 νυἱ]Ἱβίοῃβ, 
ῬΆΓΆΡ]65, ΟΥ ΔΙ]ΠΘρΡΌΥΙΘΒ, 8πα Ὀαὺ ὕνγο βυυαθο 108} ἰγδηβϑοί0η8, (1. 8.) 
86 εἰρυάποαίίοπ οὗ {86 βυτωθο θα! 15 σίνθη ὈΥ Πϊπὶ ᾿π ἈΠΆΤΩΙρ ΟΙΒ 
δ Ῥ]αῖη ἀοβουϊρίίοι ; ἀπα [6 {8118 οαὐ οἵὗἉἩἁ {Π6 ϑγπηιδοῖϊα Ἰαῦο ὩΤΌΡΕΥ 
τοργοβοηίαϊΐοη. Ηἰβ τηοάθ οὗ ργθβθῃύπρ' 1468 15 αἸβυπρα]Βῃ6 4 ὈῪ 
Ὑἱν!α ἀδβουρίΐομβ, νγμϊοῖ, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, 816 ἰνγαυβ ὈΥΊδ: ἃ8 Ὑ76}} 88 ὈΥ͂ 
στοαῦ Ὑ681{Π οὗ σοΙαρΑΥΊΒΟΠ5 8Ππ4 Ἰτηᾶρθθ. ΕὙΘΑΌΘΗΥ ἀ068 ἢ Θοπ- 
ῬᾶΓΘ 6 μονϑ ἰο βοῖμθ οἵ {Π6 Ἰονζϑι δηΐτηββ, 85 {86 11οη, Ῥδῃΐμου, 
681; ΟΥ ἰο Βοπηθ Β6η51016 οδ]θοῦ, ἃ5. {π6 ἄδν, {π6 τη. (νυ. 12. 14,., 
νἱ. 8., χὶ. 10., χη. 7, 8., χῖγ. 6.}ὺ Ῥαχοποζμδβῖαβ δα θ͵αγ 8 Οἢ ὝΟΥΟΒ 
ΟΟΟῸΣ ἴῃ 11. 4. 18,, ἵν. 1., γ1. 7., χῖῖ, 1ὅ. ΤΠ βύγ]θ 156 θοῦ δ, 
Τι 18 Βῖρη!γ ροοίλοαὶ ἀπα θ0]4, ᾿νογ δπα θῃθυρϑίϊο, Θουθβρομαϊηρ' [ο᾽ 
16 ρονοτίαὶ Ἰάθαβ θιαροᾶιθα. Τύ 15 τϑιβδυκαθθ, πόσονου, {πδί, 
ὉΙΔΟΠρ" [6 ΤΑΘΏΥ͂ ἔὈΓΟΙΡ]6 ἱτηδρῈ8 ϑιηρ]ουθα, {Π6 8 15 80 τηποῖ ἐθπάου- 
1685 πᾶ βοϊίηθθθ. Ἀπ δἱθρίδο ρ]διη νη θ88 18 αἴ αδθα. ἐῃτουρμουῦΐ 
Ηἷβ ττϊάπρ. «{Φ}6γοπλθ 88 οὐβθενϑα ὑπαὺ 15 βύγ]β 185 Ἰδοοῃϊο ἃπα βθη- 
ἰοίΐουθ. Ιοσίμ ργοποῦηοοβ Ηοβθὰ {86 τηοϑὺ ἀπο α]ὺ ἀπα ρουθ]αχϑᾶ 
οὗ [π6 ργορμοίβιυ Τῇ γϑᾶβοῃβ οὐ {{π|8 ΟὈβουσι 8.6 πο [ῃ8 ΔΙ ΙΥ 
οὗ {π6 δομιροβιομ, ΠΟΥ {86 αϑϑιγηθα ἰοὺ ὑμαὺ 76. ΠᾶγΘ ΠΟῪ ΟΠΙΥ͂ ἃ 
5118] σοϊαταο οὗ Πἴ8Β τϑιμδίμληρ' ἡ 1Οἢ ΘΟ δ} Π15 ῬΥΊΠΟΙΡΘΙ ῬΥΟΡΉΘΟΙΘ68, 
δα {π686 οχίδηξ ἰῃ ἃ δοπίϊηυθα βουῖθθ, ἢ ΠΟ ΤΔΓΚΒ οἵ αἸΒΌ ΠΟΙ. 
δ8 ἰο {π6 ἰπηθθ ΘΗ {6 Ὺ Ὑ676 ΡῈ ]15Π66, οὐ οὗ ψ ΒΙΟῺ {860 ἰγθαΐ, 
45 Τόσα ἐπι πκ83; Ρμαΐ ἐδ ἑαἀϊοσγηογαθῳ οὗ {6 Ῥγορῆθί, ο᾽νίπρ τῖθθ 
ἴο ῬΘΟΌΠΙΑΥ ἰάϊοτηβ ἀπ ἔγοαπθηῦ ομδηραβ οὗἨ ρϑύβοῃ. ΠῚΒ τοϑπηοῦ οὗ 
τυϊηρ: Βοΐηρ' Θποτρϑίϊο πα Θοποῖβθ, πορ)ροηῦ οὗ Θοπηθούίπρ' ΡΑΥΕ10165, 
Δ 5 ΔΘ Η]Υ οαρίπρ' ἔτοτα ἱπηᾶρθ ἴο ᾿τηδρ6, ὉΠΔΥΟΙἀΔΌΪΥ ΔΡΡΥΟΔΟΙ 68 
[88 τϑρίοῃ οὔ [6 ορβοῦσθ. ΤῊΘ βθπύθῃοϑβ ἃ.Θ ΤΩ ΒΕ} Βμουῦ ἃπά δργαρύ, 
σῇ ποὰῦ τουῃ 685 ΟΥ ἔα] π655. ΤῊ τγίτα 15 νου, Ὀαύ Ἰδαρῖπρ' δὰ 
ματα : τ 116 {86 ρδγΆ}16]18πὶ 15 ἀββοϊθηῦ ἴῃ ΘΥΘΏΏ 688 ΔΠα ῬΘΥΙΟΟΙΟ τη68- 
βαγοιαθηί. Το αἰοίίοῃ 15 ραγθ, θαΐ ρΘοῦ αν ἀπά αἸΠΠοα] 0.3 ΑἸηοηρ 
ΡΘουαν σγοσάβ ἀπᾶ ἀπαβαδὶ οομβυγ οἴ οη8, Ὑ76 ΠΙΘΥ ΠπΟΙ06. δυο 8 

ΒΒ), τ, 4. ; 53), 11, 12. ; 32 ἡ2 πῆς, 1ν. 18.; Π12), ν. 12,; 2.) ἩΡΌ, 

νυν, 18., χ. θ.; ΠΡ Ν᾽, νἱ. 10.; ὈΞΠ3Π, νὴ]. 18, Ὁ ΒΞ), ραγέϊοίε8. ΟΥΓ 

ἄμοί, γἸΔ. 8.; πρρρο, ἴχ. 7, 8. ; ΤΌ, χιῖ. ὅ. ; πΝ, τότ ἢ χα, 14.: 

ΠΠῚ, χ, 1. ΒδΓ6 δῃᾶ βἰπρη]αν Του οἵ σοσὰβ ἃΓΘ ΒΆΘΗ 88, ΡΟ, 

χὶ. 3.; Ἴπθιοι), ᾿ν. 6. ; 31, {16 Ἰηδηϊανθ τιοΟῦ, γἱ. 9. ; δυρῖιξ, χὶ. 4. ; 

ὨΝ, χ. 14. ; ΣΕ χὶ. 7. : δ)15", χαὶϊ, 1ὅ.; ΟἿ», ῖχ. 6. Οὗ οοῃδβίσαο- 

[ἰοηβ, Τ]ΔῪ Ὀ6 ποί!οθα, ου Νο, νι, 16.; δυπῦν, χὶ, 7.; ὮΝ Ππϑὺ, ἰχ. 8. ; 

ΔΉ ὩΣ. ΠΡ), χῖν. 8.; [Π5 "93, ἦν. 4.; ἼΤΒ. 8}, νἱ!, 12.:; 

᾿ Ὅϊ6 Ιηϊορτί μαι ἄογ Θ66116 Ηοβθα, υἱ]. 4---10. ἴπ ἘταρΘ ροβι0}10, 1842, 
2 Τιβοΐπτοβ ου Ηθῦτον Ῥοοίσυ, οἀϊοα Ὀγ δίονο, Ρ. 179. 
8 66 Κποθεῖ, ΡΙοΟρΡΒο ΐβηηα8, γ0]. 1ϊ. Ὁ. 164.. 

ΨΟΙ,. 11. ΡΞ" 
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ὨΞΌΨ. ΠΏ, χ. 1ὅ.: ὙὍΤῈο ἔσβέ ἔσθ ομαρίουβ 816 ἴῃ ῬΧΟΒΘ; {π6 ταβὲ 18 
ῬΟΘΈΟΔΙ. 

γατιίουβ αυοίαϊϊομβ ἔγοιη Ηοβθα οοουῦ ἴπ {Π6 Νονν Τοβίαπιθηΐ, 
45 ἴὰ Με, 11. 15., ἰχ. 15., χι!. 7. ; οι. ἴχ. 2ὅ, 26. Τὴ αααϊίϊοη 
ἴο ἴπ686, {6γθ δ΄6. βοῃθ 81 δῖοῃβ ἴῃ Οὐμ6Υ θΟΟΚθ, Βῖβμορ Ἠοσγβίου 
ἈΠΑ οΟἰμοτβ Βυρροβο ἐμαὺ {μθῖθ 8.6 τωᾶπ ΜΘββίβη10 ΓΘΙΌΓΘΠΟΘΒ οὗ ἃ 
σοποίαὶ παῖασθ ὉΓΒΙΟΝ 116 ἴῃ ἐπ βριτὶ τίμιον ἴμδπ {π6 Ἰούΐοτ ; βυο ἢ 
85 ΔΙ] βίοηβ ἰοὸ {86 ΟΔ]Ππρ οὗ ουν Τιοτᾷ ἔγοα Εργρί, ἰο {86 τγθ- 
Βυγγθοίΐοα οὐ ἐμ6 {μιγ ἄδγ, ἰο {πμ6 Ηπ8] ονδσίμγον οὗ 86 Δη- 
ΟὨΥἸΒίδπ ΔΥΊΩΥ ἴῃ Ῥαϊοβίϊπθ, {μ6 ϑανίουγβ ἰαϑὺ ψἹοίοσΎ ΟΥ̓ΟΥ ἀθϑίῃ 
δηᾷ 6}, ἅτε. ἅο.2 [618 ἀουρίξῃ!, μονανοῦ, τ μϑίβου ἃ ναι οὗ 
[686 δομβι ἀθυδίοηθ Ομ Ὀ6 ῬΙΟΡΘΙ͂Υ ἰουπα ἴῃ {μ86 ῥῬγσορῃθύ. ΤΟΥ 
Ῥτοοορά ἴγτομι (πΠ6 ᾿πηδριπδίϊοι οὗ {π6 ΟΠ τΙβίδη Ἰηἰουρυθίοσ, ταῦμοῦ 
Ἐδδη {π6 τηϊηᾶ οὗ Ηοβϑα μἰαβο, ΤῈ «6 15} παίϊοῃ, δηα [5.86] 1π 
Ῥαγου]ατ, 15 [86 τίη βαρ]θοῦ οἵ ἀββοσι ρίϊοι ; βοιθ οὗ 118 βαΐατο Θο0π- 
αἰ ἴοπβ θοΐηρ βμάονγαά του ἴῃ 016 ΤΟρβοῦγθ. ἰδηρααρθ οὗἨ Ῥοθίχυ, 
ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ 118 ΘΟ υβίοι ἕο (οά. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΙνΝ. 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟἿ ΤῊΕ ῬΡΕΟΡΗΒῚ 90Ε1,. 

ΖΟΕΙ, τα {π6 βοὰ οὗ Ῥοίμυρὶ, 88 18 βίαϊθα ἴῃ {86 {116 (ο πῖβ ῥγϑαϊο- 

ἴομθ. Νοιβίηρ οοτίαϊπ 15 κπόνγῃ οὐ 815. ἔἈτΠΪγ, οοπαϊίοι, δηα ρυτ- 

εἱζ.. ΤΏ {τα ομαὶ δοοουπίβ ἴα Ῥβθαἄο- ΡΙρμαπῖπβ, δοοογαϊπρ' ἴο 

ΜὨΙΟΝ Π6 τπγαὰβ οἵ Βοίμοσ, ἃ υἱΠ]ᾶρα Βοϊοπρίπρ' το {μ6 ἰτῖρ6 οἵ Ῥθαρθῃ, 

το Ὁπγ 80 1.6.ὕὙ Τμαὺ Β6 φυορμθβιθα ἰὼ {86 Κιηραοιαι οὗἉ «πάλῃ, ἀθὰ 

ῬΙΌΡΔΡΙΥ αὖ Φογυβαίθτα, [Ὁ] 5 ἤσοσα ναυϊουβ ῬαββαρΌΒ, ἃ .1. 11., 11,1. 

1ὅ., 111. δ., ἵν. 1, 2. 6. ζο., 16. ὅο. Τῦ μᾶ8. Ὀθθῃ οοπ͵θοίυτοα ΡΥ 

Ὅς Υ εἴϊα, ἸΚποβοϑὶ, ἀθᾷ οἴμουβ, {παῦ 6 νγὰβ ἃ Ῥυϊθβῦ ουὐἨ 1μϑυϊῦθ, Ὀ6- 

ὀδ58 Β6 τη Κο8 ἐτοαπθηῦ τηθηϊίομ οὗ ρῥυϊοβίϑ, βϑου ῆσαΒ, ἔθαβίβ, ὑπὸ 

[ορ6, ὅτο., Βπονίηρ ἃ σγθαὺ ἀοβίτθ Ὁ. 186 θσύθσγμα β οὗ ἀϊνπθ ΟΥ- 

Βῃρ. [[20{| ψοῖρμῦ, Βούγουοσ, οδῃ ὯΘ αἰταομοα ο {818 ἰδοῦ 85 78 - 

γϑιηρ [86 ΘΟΠΟΙ αΒΙΟΏ. 
ΤΗ6 {τὴ αὐ πίοι Βο ᾿ἰνοᾶ 88 θη ἀἸυθ Πγ ἀθίθυτωϊμθᾶ, 

(α.) “. Ἐ.. Βαῦδι δββῖρτιβ Εἴτα ἰο {πὸ τοῖρῃ οὗ ΓΒ Βδρδΐ, ὁ, 6. 

914 Β.Ο. 
(6.) Κιπιομὶ πᾶ οἴμθυβ ρδθθ εἴτα ἴθ {86 τοῖρῃ οὗ δ μοσδμι, ἐ, 6. 

889 8.6. 
(6.) ϑοπιθ ΒΌρροβα {πᾶὖ π6 Ῥγορμεββιϑα ἴῃ [86 οοχηχηθησοιηθηῦ οὗ (Π6 

τοῖστι οὗ οαΒῃ, ἱ. 6. 818 πὰ [ὉΠ] ονγιηρ ὙΘΑΥΒ Β.Ο. ΘΌΘἢ 15 [η6 νἹ 6 

οὗ τοάπου, Μόνοι, Ηἰὑζὶρ, Μοῖογ, που, Εὐῦνγα!α, Ἡοΐγηδημ, ΒδαΓ, 

Το ὐΖϑοῖ, Καὶ]. 
(4.) ΟΙμδῖβ {μ1πκ μα Π6 Ῥτορμοϑιϑα ὑπᾶον Τ]ΖΖίανι, 88 ΑΡαυθ8Π6ὶ], 

γιτίηρα, Μοϊάοημδποῦ, Βοβθητα ]1ογ, Υ ὁ (ὐ0611π, ἘΠ ΟΏΒΟΙΗ, Δ ΘΡΘΙ, 

} 566 Βιπηιβουβ ἄογ Ῥτορμοὺ Ἠοβθᾶ, Ρ. 88. 3 ΤΠρΟΪορῖοΔ] Ὑ ΟΣ ΚΒ, γο]. υἱΐ, Ρ. 238, 
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ατααθοῦρ, θ6 ΝΥ οἰΐβ, Ηοἰσβμδυβθη, ὅτο. σοπ]θούαχο, ἡ. 6. θαύνσθθῃ 800 
Δα 780 Β.5. Τβ ΠΘΔΡΥ ΟΟΙ ποῖα 68 ταῦ {86 νον οὗἩ Ἡηρδίθηθογρ 
πᾷ Ηδνουηῖοκ, 80 Ρ]466 [86 ρυορμοῦ ἴῃ {16 ἐϊπη6 οὗ “οσγοβοδια 1]. 
δηα Τ]ΖΖίδῇῃ. 

(6.) Βοσγίβοιᾶν αββίστιβ {86 Ῥγορμοὺ ἰο {86 {ἴθ οὗἨ ΗΘΖΘΚΙΔΒ, ἐ, 6. 
725 ἀπά ΦὈ]ονίπρ γοδ8 ΒΟ. Ηδ βΒαρροβθβ μἤτὴ ἴο αν δρρϑβαγθᾶ 
αἰτοῦ (μ6 β'χίῃ γϑᾶῦ οἵ ΗΘ ζθ κι} Β τοῖσι, ἐ, 6. 718. ὙΠ Πΐπ ἀρτθθβ 
ϑίθααθσι. 
(5) Φυϑᾷ ρμυΐβ Ηἴπι τὰ {πὸ {ἰπι6 οὗἩ ΜΊοδΒ, 
(σ.) ὅϑϑνογαὶ “ ον βῃ υῦουβ, ὉΙηοτρ ὙγΒΌτὰ 15 ἈΤΟΒΙ, τ] ΤΥ β1π8, 

Νονοοτηθ, 9 68π, πα οἰμ 6 γ8, ρΪδοθ Εἴτα ἴῃ {86 τοῖρῃ οὐ Μδῃδββθῇ, ὁ, 6. 
696 8.Ο. 

(λ.) Ταγπονῖαϑ, ΕἸοἰκουτωθπη, (ὑδἰπηθῦ, δὴ οὐμοσβ, ραὺ δἴμν 1ὴ ἘΠ 
ΤΟΙΡῊ οἵ « οβίδ, ὁ. 6. 639 Β.0. 

(1) Ὑαῖκθ ραΐβ ἴῃ αἴδον {Π6 6Χ1]6. 
Ἠδ τῦσϑῦ δᾶγα ργθοθαθα Ατηοβ, Βῖη06 {Π6 Ἰαξίθυ σοτητηθησοβ ὙΠῸ ἃ 

βϑηΐθῃοα ἔγοτα ἐμ ἔοσταου. ((ὐὑοπρ. ΑὙλΟΒ 1. 2. ψιτα «061 1, 16.»,) Τη 
116 Ἰϑηη6 Υ 6 ΘΟΠΟΙ 6165 ὙΠῸ ΒΔ] 87 Ῥγόγη18685. ((ὑοαρ. ΑἸηΟΒ Ἰχ. 18. 
στ ἢ 4706] 1... 18.) ΟΥΒοΙ τϑίθυθμοθβ ΤΔΔῪ δ6 οαπμα 1π ΑΥηο5 ΥυἱἹῖ. 4. 
ἰο Φο61 1. 19., δἀηα νϑυύβθ ὃ. ο 4706] 1. 14. ΒΘ] Ἰβοθῆοθβ ἔτοτα {ῃ6 
ΒΆΤῺΘ ΒΟΧΌΘ ΟΟΟΌΪ ἴῃ τηοϑὺ οἵ {μ6 φυορμοίβ, ἴτοα Απλοβ ἀουγηνζαγα, 
Ήδποβ Φ06] τηυϑῦ πᾶν ρυορῃθβιθα βϑίοσθ Ατηοβ: ὑμαύ 185, βοίοσ [86 
ὑνσοηύγ-βθυθη γᾶ Β ἀασηρ  Π1Οἢ « Θτόθοόϑια 11. τοῖρηθα, ΘΟΠ ΘΙΔΡΟΥΔΙῪ 
τὰ ὈΖΖῖδῃ. Βυὺ {μογθ ἃ ρο οὶ τϑίθυθποθβ 1 Ο ἢ ΟΔΥΤῪ {86 
Ῥτορμοῦ μῖρμοῦ {88 {6 ὑϊπια οἵ [1ΖΖιὰ ἢ. Τμα Ῥμθηϊοῖδηβ δηα Ῥ}1]18- 
ἐϊπ65 (11. 4.), 16 Εἰσγρίϊδῃ ἀηα ἘΔομπϊΐοβ (11. 19.), ἅτ {π6. οηἱυ 
ῬΘΟΡΙ68 βροΐκθβῃ οὗἨ δϑ Ὠοβθ]6 (ο {μ86 ὑμπϑοούδογ. Νομον {86 ϑυτδηΒ 
ποῖ {μ6 Αββυτδη8 816 τηθηοπθᾶ, ΒΠθποθ {π6 ρῥτορῇοῦ οου]Ἱᾶ ποὺ Βαγα 
Ἰ᾿νοᾶ αἴδον ΤΠ Ζζαῃ. ΒΒαύΐύ {πὸ Ῥο 1168] το αὐϊοηβ τὴ  Ιοἢ «[παδξ-- Βἰοοα 
ἰο {86 περ ουτίηρ: Ββίαῦθβ, [πὶ «7065 {1Ππ16, ΟΔΥΤΎ τι8 Ὀογοπά {Π6 ἀρ οὗ 
Τύῦζσιαῃ. Τμ6 ΡΠ βηθθ, συομὰ μ6 ρτορ]ιοῦ ὑπγοαύθηβ πὰ ἢ Ραμ 18}- 
τηϑηῦ [ὉΣ ΨΙΟΏΡΒ ὍΡΟΙ «υ68}} 511} ἀπτγουθηροα (111. 4. 7.), σσοῦο στα- 
ὈΙοα ἀπᾶογ ΤΠ ΖΖίαι, δπα ἴῃ ρατῦ βυδ)]θοίρα ἰο πα: δον (ὴ6 {πγϑαῦ- 
Θῃΐηρ' ογθαβο οὔ 6 Αβϑυσῖαῃ ρου  ἀπᾶον {ΠΖΖΊΔΠ, ἔγΓΊ μα ]ν τ ἰδ 0 8 
Ὑ6Γ6 τηδιηΐαϊηθά: θὰὺ ψ͵ὸ 566 τότ 11. 19. ὑμεὺ 1Ὁ νγὰβ ΠΟῪ ἴῃ ΠΟΒ6116 
αὐλύαάθ ἰο «παδᾷ ; {86 ἐογγιίοτυ οἵ (06 Ἰἀοταῖύοβ, γῆ μ8α βῃβα {π6 
ἱπποορηῦ Ὀ]οοά οὗἩ {π6 «678 ἴῃ ὑμοῖν Ἰαπά (111. 19.). Δηα τ ΒΙΟῊ 6 μονδῃ 
μιδᾶ ποὺ γοῦ ἀγθηροα (11. 21.), θοοηρ δα [ο “πᾶ δ}, αὖ 1ϑαβϑύ {86 συθδίϑυ 
Ρατί οὗ τ, ἴΏ {2218} ἔθ. [1π {π6 ἔπὴ6 οὗ Ψογϑιω, Εϊάοτη Ὀθοδμλθ. 
Ἰπαθροπηάοηΐ οὗ πάδῃ ; θα ὑπᾶοὺ Ατηᾶζιαθ 1ὖ τνγὰβ Βα π66, Δηα {Π6 
ομιοΓ αὐγ ϑϑίδμ ἰβίκθη (2 Κιηρβ χῖν. 7.).. ΤῊ15 νγ85 ΘΓ Υ 1ῃ ΑτηδΖϑ ἢ Β 
ἔπη6, μθη {86 ᾿ἱπποσδηύ ᾿]οοα οὗ {π6 «ον] σψ 10} δα θ6θὴ βΒῃ8α ἴῃ 
{Π6 ἸΔπᾷ οὗ {86 ΕΒ ἀοπηῖίοθ σσὰβ ἀνθηρθά, δπα {π6 ργόρῆθου οἱ 4706] 1]. 
19. 21. νγαβ ἔ1Π]|164, Ἡοποα 6706] τησϑῦ ἤᾶγα πυϊίθη Ὀοίοσθ Ατηδ- 
ΖΙΔ 5 νἹοίουυ ΟΥ̓ΘΥ π6 ΕἸ Δοτῖῖ65 1π {Π6 γΆ}16ὺ οἵ δα], δὰ δεν {μ8 
Ῥϑοδταθ ἱπάθροπάθηῦ ἀπάον «οτᾶα. Πυχίησ [86 ὁπ θαυ Β Τοῖρῃ οὗ 
«) ΟΥ̓ΔΙῚ Β ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ, ΑἸ Ζίδῃ (2 Κτηρα γι. 26, 27.), δηᾶ {1Π6 51Χ γϑαγϑ᾽ 
Ἰη ουγορηῦτα οὗ Αὐμπαῖια (2 ἹΚτηρ σι. 8,}, [86 ουβμῖρ οὗ βίγδησο σοαϑβ 
Ὀτανδ]θα ; ποῖ 4068 ποῦ βυϊῦ {π6 ἀρ οἵἁἨ «7061, θα 88 Τωθυ 108] 
ὙΟΥΒΕΙΡ Πουτβθα, ((706] 1. 9. 18, 14, 16., 1, 14.) Τὸ νγὰβ “6 ῃοαβἢ 
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ὙΠῸ τοβίοτοα {π6 τ ουβῃῖρ, ἰακίπρ' δοίῖνα δηα Ζϑαΐουϑ τη ΘΒ ΓῸ8. [ῸΓ 18 
ῬΟΥΙ ΤΥ ἀπ τηδϊπίθπαμοο, Βαῦ {πῖβ οοηπυθα ΟὨΪΥ 88 Ἰοπρ᾽ ἃ8 [86 
γουπρ' Κίηρ' [Ὁ] το {πο ἀϊτοοοη. οὐ «“ δμοϊδαα {16 ρτῖθδσί. Αὐΐδν {π6 
ἀοαιι οὗἩ [6 Ἰαϊίου, πὸ τόσο Ῥυτη -Οἴἴοτηρθ ψγογο Ὀτοῦρμῦ Ἰηΐο ὑδ6 
ἔθρ]ο (2 ΟἌτοι. χχῖν. 18.), 88 νγαβ αϑ08] 1π (86 {ϊπι6 οὔ «[06]. Ήρδποθ 

{86 Ῥτορμοῦ βουτιβῃθα 1ὰ [86 Θαυ]Ὺ ρατύ οἱἉ ΔΒ} 8 τ Ίρ. ἈΑοοογά- 

ἸΠΟῚΥ Β6 τρϑὺ 6 ρ]δορά Ὀοένγθοῃ 877 δῃὰ 847 8.0.» . 6. τ μη {Π6 
Πγδὺ {πιστὸν γϑατβ οὗ {86 τοῖρτι οὗ «΄οἀ8ἢ. 
ΤῊ ῬΥΟΡΗΘΟΥ τγα8 οοραβιοηθα ὈΥ {π6 ἀεβοϊαίίηρ' εἰἴθοίβ οὗ ἃ ὑθυυι0]68 

Ῥίαραβ οὗ Ἰοουβίδ, δοοοταρϑῃθα 1} βοοτοβίμρ ἀτουριῦ, 
ἼΠ6 Ῥοοῖς οομίαϊπβ ἃ 51ηρ16 ῬΓΌΡΏΘΟΥ, ἃπα Θομδβιϑίβ οἵὗἨ ὕνο ραγίβ, 

νἱζ. 1. 2---ἰἰ, 18., 8δη 11. 19--.-011. 21. Τῇ βτβϑὺ ὰβ δὴ δσχπογίϑθοῃ ἴο 

τορϑηίδηοα ἀπαα {86 ἔθαγία]! Ῥ]αριιθ, ψ Β1Οἢ δά αγθθ8 ὈΘΟΟΙη 68. ΤΩΟΤΘ 

πτροπῦ ἑον αγᾶβ {86 οἷοδβθ; {π6 δθοοπᾶ οοπίδιηβ {86 αὐγπθ Ῥγουηῖβα σΘ- 

βρθοίίπρ' ἐπ6 σϑίῖοναὶ οὐ {818 ἡπαᾶστηθπῦ ἀροη {π6 ΡΘΟΡΙ6, {86 ἀδδβίσυο- 

ἐΐοιι οὗὨ 81] παίϊοῃβ βοβίη]θ ἰο [Π6 {Πϑοοίϑου, δπᾷ {π6 ο]ουβοδίϊοι οὗ 

ἐπαῦ ΒΘΟΟΥΔΟΥ ΟΥ̓ {86 τἰομθβὲ Ὁ] ββίηρβ οὗ πδίαγ ἀπᾷ {π6 ουδρουτιηνσ 

οὔ τμ6 ϑρίτιν ὁπ 811 ἤδβι. ὙΠ ὕἔνο ραγίβ ἀγθ δοπηθούθα ΠΥ {88 815- 

ἰογῖοαὶ τϑυαδῦῖς ᾿ηουνθηίηρ, “ς Απα “6 Βονϑὰ δηβυγογθα ἀπ βα]α ὑο Π18 

ΡῬΘΟρΪ6,᾽ οοπβιἀτα!πρ ἰορϑίμο ἃ ἀπ]64 ρῖ666. οοογ ΡῚγ {Π6 ῥγο- 

ῬΏΘΟΥ γοἰύϊηρ ἰο {86 ξαῦατα Θοτωσηθηοθθ ΜΠ ρατύ οὗ {86 πἰμϑίθθατ ἢ 
ΨΘΙΒΘ: “« Βοβο]ᾶ, 1 »1}] βαεπα γοὺ οοΥ,᾿ ὅζο, 

Τὸ μᾶβ Ὀθθῃ ἀϊβραϊοα τ Βοίμου {π6 ἀθβουρθοη οἵ (16 Ἰοοιβίβ Ὀ6 
Πἰέογαϊ οὐ ἐγορίοαῖ. 15 ἃ. Υ68] ΔΙΙΩΥ͂ οὗ 068 πχθδηὺ ΟΥ̓ {πΠ6 Ἰοοιδίβ; ΟΥ 

ἄοοϑ {μ6 Ἰδηστδρα τοίου ἰο {8ο86 δηϊπλαὶβ δοποῦ Ἴμ6 βρατγαίίνο δὸ- 

σαρίδίϊομ γγὰβ ὩΠΟΙΘΠΕΥ δἀορίοά ὈΥ {π6 ΟΠα] 468 ραγδργαβί, ἘΠΡηΓΘτι 

ΘΎγαβ, Φοιοιηθ, 8Πη4 οἴμουβι [}π τηοάθι {1Π168 10 α5 βϑϑθὴ δᾶνο- 

οὐδ ὈΥ Ηδηρβίοπθοιρὶ ἀπ Ἡδνογπιοῖκ." ὙΒΘτΘ ποίβμίπρ' ἀθοϊδβινθ 
σϑπ 86 βαϊ4 ἀραϊπδὺ {π6 11{6γὰ} βϑῆβθ ἴξ βου θ6 [0]. ΤῊΙΒ 
18. {π6 οἄβ6 ποῖ. ΤᾺ6 ααθβίϊοῃ στη ὌΡΟῚ {π6 ἔδοί, τ μοῦμου ἴῃ {π6 
Βγβὶ μ41} οὗ [μ8 ΡῬΥΟΡΒΘΟΥ ἃ ργοβθηξ ΟΥὁ ἃ {εέμγ6 ΟΔ]Θυ αὐ 18 ἀθριοίθα. 

ΤῊΝ τοϑᾶθυ ψν1}1 566 {μαῦ [μ6 ἀοθβοϊδίΐοῃ 15 ἃ ,γοβθθπέ ὑμπῖπρ, οἢ. [86 
στοιπᾶ οὗ ψβ]οι 9706] ϑσχμογίβ [86 ρθορὶθ ἰο τϑρϑηΐαποθ ΤΉΏΘΥΘ 
ἴ5. πὸ ἰπθπηδίΐοη ἐμαῦ μ6 βρϑᾶκβ οὗ ἔμίυτθ δνυθπίβ ; δπά ο τϑραγά 
[μ6 ἀδβουϊρίίοη 85. ἃ ριθαϊοίϊοη, 1ῖ5Β τι μοαῦ ὩΠΔΙΟΡῪ ἴῃ ἰῃ6 ῥτῸ- 
Ῥμοίβι ὙΒουρ Ηηρβέθπθοτρ μὰ8 δπαἀθανουτθᾶ αὖ ἰθηρὶμ ὅο Θοτὰ- 

Ὀαῦ (ῃ6 αὐριυμηθηίβ οἵ Οὐθᾶπου ἴῃ ἔδνουῦ οὗ {86 [16γὰ] δοοθρῦ- 

αἰΐοι, δηᾶ ἰο δία 5 {π6 Πρυταίνα ομ6, χα ἀο ποὺ {μῖπκ 6 Πδ5 

βιιοοοοᾶθᾷ, ΤΠ6 ομλοῦ οοπβιἀθγαϊΐομβ δαδαοθα ἴον τμ6 Ἰδοὺ ἀγα {88 
1718 ἀπᾶ 20(ἢ νϑυβοβ οἵ [π6 ββοοπά οδαρίογ : “" ἴνα πού {βῖπϑ μουϊίαρθ 

ἴο γβργοδοῖ, ἐδαΐ ἐδ ᾿φαίδοη βἠμοιϊα γμΐθ οὐδόν ἐλθηι ἢ (δ ὨΞ ΟυὉ). 

δῖ 10 18 βαϊᾷ ἐπ ἤρατο 15 ἀτορραά, ἀπ {π6 ᾿θαύμθῃ ῥ᾽ δ ηΪν ταθη- 

βοποᾶ. Βαὲ {818 15 ποὺ φοποϊαβῖνα ἀη1658 ΟΦ τηθαπῦ ΟὨ]Υ͂ (0 γιῖθ. Τὸ 

βΙρ 168 αἷδοὸ ἴο 186 α ὄδγ-ισογά αφαϊπϑέ, ἰο πιοοῖ! ΔΆ ΟΠ, 88. 18 ΒΠΟΥΤΙ 

ὈΥ ον δ, ἴὰ ἘΖοῖς. χί. 28., χυϊ. 44.. απ ὈΡΨΌ, ἴῃ Ναμι. χχὶ. 27. 

Τὴ γαΐπ ἄοοβ Ηδηρβίθηθοιρ' 46 ΠΥ {18 τι86 οὗ {Π6 σϑῦρ, δπά δἰῤθυηρύ ἴο 
ΟΧΡΙαἰπ {Π656 ρΆΓ8116]8 οὐμουνγβθ.Ὁ Ελγα]α τΊΡ ΒΟΥ ὑγαπβίαῦθβ “΄ 4858 

1 ΟἸΒγἸβιο]ορία, νο]. 111. Ρ. 146. 6ἐ δέᾳᾳ. 2 Ἐπηϊοϊίαπρ, 11, 3. Ρ. 394. εἐ 56ηη. 
3 ; : Ρ 44 ξ 
ΟἸ σι βίοϊορθ, 111. Ρ, 159. οἱ 8θηῃ. ἰ 
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Ἡοιάθη ὍΘΌΘΥ βἷ6 5ροξέθη,᾽ ““ὑμαὺ {π6 ᾿ϑαΐμθη βου] πιοοΐ αὖ ὑμθτὴ ; ἢ 
ΔΗ Π18 Δα ΟΥΙΟΥ 18 ᾿ΤΩΠΊΘΉΒΘΙΥ ΒΌΡΘΙΊΟΥ 0 Η Θπρβύθη θοσρ᾽᾿ Β οῃ. ἃ ρΡ81ο- 
Ἰορῖοαὶ ροϊπι. [Ια {86 201} γϑῦβθ [ῃ6 ποτὰ ΒΝ ΤΠ, ἐδ6 πογέξογη, 18 
5814 ἰο Ὀ6 ᾿ἱποχρ 4 0]6 ὁπ ΔΠΥ͂ ΟΥΠΘΥΙ Βαρροβιύίοῃ ὑμδη ὑπαὺ ΟΕ ἃ ποιίῃ- 
ΘΙ ΔΙΤγ. ΗΙΒΙΟΥΥ ΚΠΟΥ͂Β ΠῸ ΧΆΡΙ, Ηθμρβίθη θουρ δββουίβ, οὗ 
Ἰοοιβίβ δοπαῖπρ ἰο Ῥαϊθβπα ουὐ οἵ {π6 ποιίμ, ουὐ οἵ ϑγτῖα. Βαῦ 10 15 
αυϊΐθ ῬΟΒΒΙΡΙ6 [ὉΓ βυδυῖαβ οἵ Ἰοοιβίβ, οἵ {μ6 αογίάϊμηι πιϊσγαίογίιηι, 
ἰο Ἀ6 τηοῦ σι ἢ ἴῃ [τὰκ, ϑυσῖα, ἀπᾶ {86 γυῖα ἀθβοτί : δῃα ὉΠ6Υ ταϊρ 
Ὅ6 Ὀτουρμῦ ὈΥ ἃ πουβι-θαβδῦ σὶμα ἔγοτα {Π6 αβί-πδτωθα σΘρΊοι ἴο 
θᾶ, ΒΘποα {86 ποτὰ πογέμογη 15. ΔΡΡΙΠΟΔΡ]6.52 ΤῊ βατὴθ ΟΥἹΟ 
68}18 αἰἐδιίίοη ἐο {86 4116ρδα [χοῦ {μαὺ 1π {π6 ἀθβοτιρύϊοη οὐ {πὸ Ἰοσαδίβ 
{θοτα ἴ5 πὸ ταθηΐοη οἵ ὑμεῖς Αἰσἠί. Ῥαΐ βατοὶν {πον Εσ]ῦ 15 Ἰταρ] 1οα 
ἴῃ. 11. 10., ““{π6 δῦ 5841} απθῖα δείογο ἐδόθη; " ἔοΥ {Π6 ποτα ἰσαηβιαίρα 

δοξογο ἐδόηι, ἜΡΑ ἄοαθϑ ποὺ τηθϑῃ, ἃ8Β ΗἩθηρβίθηθϑσρ' Βα Υ8, δεΐογ (ἐδ6 
αὐ ἀρΡθαῦ8 ΟΥ̓ ΑΥ̓Τῖσ65), αὖ {πὶ ἐΠιοὴ ῬΥΘΒΘΉ66, ΔΒ 118 ἊΒ8 1π {Π6 ὅτα 
γ γ86 Οὗ {16 ομαρίου δπα οἰβούγμοσο ρόνθα. Νόοπθ οὗ π6 ρϑυθοα]αῦβ 
πτρρα ὈΥ {Π18 οὐἹο ἀραλτδύ {π6 πο γα] ΟΡ] ΘΔ ΟῊ 15 ὙγΘΙΡΆΓΥ : τ᾽ 8116 
γϑυϊουβ Ῥμοποταθπα Ὀϑἰοπρίπρ' ἰο {π6 ἀοβουρύϊοη ΔΡΡΙΥ͂ ΟὨΪΥ ἰο Ἰοουδίβ. 
6 οἴἴβροίβ οὐ {π6 μοβέ!]α τηγϑβίοη, 1 βοῇ 15 τηθϑηῦ, ἃ’ 6 ΘΟ 66 [0 
1μ6 νϑρϑίδ]θ ργοάαοίιοηβ δηα οαθ]8, πὸ ᾿πἰἀτηδύϊοη Ὀϑῖπρ' αἤοταδα οὗ 
ῬΘΙΒΟΠΔ] ᾿]ΌΥΥ βαδία! 66 ὈΥ {π6 «678. 

Θομηθ ἐμίπκ {πᾶ [Π6 ῬΤΟΡΏΘΟΥ μ88 ἃ ἀοι]6 βθη86: {88 ὈΥΙΓΔΡῪ Ὀθίηρ, 
ὑπαῦ ἃ ῬΙαρσιια οὗ Ἰοουβίβ ἐπου]α ἀθνοῦχ [Π6 Ἰαπᾶ ; {π6 Ββοοπάδγυ, [Πδύ 
{η6 Βαρυ]οπίδη οὐ {π6 Αβϑυτῖδῃ ᾿πγαβίοη βμου αὶ (ακθ ρΙαθθ. [Ὁ δρ- 
ῬΘΑΥΒ ἴο 15 ααἰΐδ πηνγΑΥΤΔ 8016 ἴο ᾿ποῖπαθ, ἴῃ {Π 6 ΒΘΟΟΠΔΓΥ 5686; 
τλ6 ἱπναβίουβ οἵ {π6 Ῥουβίδηβ, αὐθοῖζβ, δα Ῥουηδηβ, ὈΥ Ὠοτὰ [Π6 
] 68 ὙΓΘΥ6 ΒΟΟΘΒΒΙΥΘΙΥ Βα ]αραίαᾶ: πϑὺ ἃ8 10 15. ΔΡ ΙταΥῪ ἴῃ Ηθηρ- 
βύθῃθογρ' ἰο δχίθῃα {μ6 Πρσυγαίλγα ταθϑηϊηρ [0 ΤΩΔΩΥ ΘΥΘΗΐδ8,---ἰο {86 
Βοβί]6 αὐΐδοῖκθ τοϑᾶθ ΡΟῚ {μ6 ομυτοῦ ρσθηθγα!γ. ΤῊ ἀοιὈ]6 Β6η86 
ἴῃ ΘΥΘΙῪ ἔογτα τασϑύ μ6 τοὐθοίβα, βποθ {π6 ργορμϑί ἀθβουῦῖθ68β ἃ ἀθναβία- 
(οη ἐΐιθηι ργεβ6η. β 

γατιίοιβ Μοββίδηϊο Ῥγορμθοῖθβ οοοαῦ 1ῃ «706],  ὨΙΟΏ ἀγα ῬΘΟΌ] αν ἴο 
Ηἰταβ6 1, νἱζ. ἐπαὶ ἴπ 186 ἔϊτπθ οὗ στ βῖοι 6 βρϑᾶκβ ἀοα ψ1]} ΡῬοὺΣ 
ουὐ 18 Θριχῖς οἢ 41] ἤθβῃ (1. 28, 29., ὅσ. : οοιαρ. Δ οὐδ 11. 16.. ὅχο.); 
ἐμεῦ Ηδ “11 ΒοΙ ἃ. βοϊϑπιπ ἡπᾶρτηθπῦ οα {86 βμθπιῖθβ οὗ Π18 Ῥ600]8 ἴῃ 
[86 σΆ 1160 οὐὨ Φεβοβμαρμαῖ (11. 2. ὅχο.); ὑμαῦ {Π15 βοίθυμῃηῃ. δυθηΐ ψ1}} 
Ὀ6 υϑμογϑά ἴῃ ὈΥῪ βῖρῃβ ἴῃ πθϑνθῃ πα οα δου (111. 14, 1δὅ.); ἀπά {παΐ 
4 ξουηζαΐη 58.811] οοταβ ἔοσ ἔτοσα ἐπ6 μουβα οὗ (ἀοᾶ ἰο νγαΐϑυ {π6 γᾷ] 
οὐ Βμιπι (11. 18.» ὍΘ Ἰαβϑὺ πὰρ 18 οαυτϊθα οαὖ {ὉΠῸῪ ἴῃ ΤΌ ΖΘΚΊΕΙ. 
ΧΙΝΊ]. 
ἰ ΠΝ ῬοΟΙς Ῥοϊοηρβ ἰο {6 βϑϑὺ ργοδυοίίομβ οὐ Ἡθρτον [ἰϑγαύαγθ. 
ΤῊ 4688 ἃτθ υἱρόγοιβ δηᾶ ποῦ; (π6 ἀϊοίζομ ρα γ6, οἰαββῖοαὶ, ἀπά 

οἰοσαπ, ΤῈ Ιδῃρθαρθ 18 ἀἰβι ρα ϊβμοᾶ ἀκ ἕο ἀθρίμ ἀπα ἔ]Π658, 
ἀπα {π6 6887, βιαορίῃ ἢον τὴ ἡ ΒΙΟἢ ἰ0 τ0}18 οη. Υο 566 ἃ τοι 

ἱπηαρὶ ποίΐοη ΘΟ δἰ πο ὙΠ ὃ πουνοῦβ βύ}16. Τὰ τορα]αυιν οὗἉ τγίθτα 
μ6 γϑβϑθ]65 Απιοβ; ἴῃ {88 11γ6]1πο58 οὗ 1πὸ τγίμτα, Ναλῦτα : πα ἴῃ 

Ῥοία τοβρθοίβ Ηρα κκυκ.2 ὙῸ ἀθβουϊριίομ οὗ [86 βύγαστα οἵ Ἰοσιβίδβ, 

1 Ὅϊο Ῥτορβοίθῃ, Ὁ. 5. Ὑ7. 0]. 1. Ὁ. 76. 2. ῶρο ἘΟΙΒ ΕἰΆΙολῦ, Ὁ. 826. 

38 δθθ Κηοῦο] 5 Ῥγορ οὔβηλτβ, γ0], 11, Ρ. 148. 
93}58ὃ 
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ὙΒΙΟΉ,, Π|6΄ Δ ᾿ΠΠΠΙΩΘΓΔΪ6 ἈΙΤΩΥ͂, ἀαΥἶκ6 8 [η6 δι, Βρατϑθ ποίμιηρ, 

Βυῦ ᾿ἰγγ βιΒΌ Ι. Ῥαββ65 ἰηΐο 1π6 οἰτῖ68 ἀμ Ποιιθθ8, ἰαγ8 νγᾶβύβ {16 στ ο]θ 
Ἰαπᾶ, δηᾷ Ἰαβεϊυ βπᾶ8 118 στᾶνϑ ἴπ {μ6 868, 15. ρ᾽οἰυσοϑαθο 8πα παίαγαὶ. 
ΤῊ Πἀο ἐγ οὗἩ [μ6 παυταῖνθ, στουρῶν ἊΡ 88 10 15 Ὑῖτ τασοῖ Ροθίιο 

οδοί, 15 αὐέθδίθα ὈΥ γαγίουιϑ ἐγάνοσθ τι μᾶνα υγιὑποββοά {Π6 τὰ- 

νᾶρθ5 οὗ {815 ἰπβθού. ΤΉΘΥ ρΘΠΘΓΆΠΥ ΔΡΡΘα ἴῃ {ϊπ|68 οἵ ρτοαῦ αἀτουρδῦ 

(.. 20., 13, 8. 28.}, Ὀτουρμῦ ὈΥ [86 αἰπα ἔγοια {86 ἀεβογέ, δηα βοοῃ 

δογοχίηρ [6 Θηετ8 βυτγίαοα οὗ {86 οουπίνΥ ὙΒΘΓΘΥΘΙ ΤΠΘΥ͂ βού]6, [ὼ 

ἃ ἔδνγ ἄλγβ {μοῦ ταναροβ ἅτ δρραγθηῦ, ἴπ6 ψοσῪ [0]16ρ6 δηα μδγῖκ οἵ 

(Π6 ἰγθθθ βοίπρ ἀεβίχογοά. (4. 11, 12.) Τὴ ἰοντβ μου οονοῦ {6 

βἰγθοίβ δῃᾷ Βοῦβθβθ, οὐθορίηρ οὐδὺ {86 Ὀυϊ]αϊηρθ δηα νγ78}}8 (11, 7. 9.) 

ΔΠ4 οοπέϊπαρ {μ6 1 τα ἀπομθοϊκοᾶ (11. ὅ. 7. 8.) Ὁ] π6  ΘΟΠΙ ΠΟΥ͂ 

ΡοΙΙΒα ἰπ {μ6 Μοάϊογγαμθαη 888. (11. 20.)7ὺ Ἑλψα]α {Π1πῈ8 Ὁμδῦ «Γ06] 

τησδὲ Βᾶνα ΒρΌκθη ἀπᾶ συϊυίθι τσοὶ; ὑπ [815 Π10{|6 ῬΟΟΪΚ 18 πού Ὦ18 

ΟΠΪΥ Θομαροβίἐοη. ΤῊΒ ΤΘΆΒΟΙ ΟἿ᾽ ΓΘΆΒΟΠΒ ὙΓΒ1Οἢ Πᾶνθ 16α {μ6 οὐ16 

το δπίογίαϊη {818 νἱθνν 816 ποὺ οἵ τασοῖ ψοῖρηῦ, Οπο {μίπρ' 18 οογίαϊῃ, 

ἐπαῦ ποιμίηρ 656 οὐ “0618 δὴ [86 ργθβθηῦ οοπιροβίθοιι μᾶ8 Ὀθθη [οί 

ἰο Ῥοβίου!γ. Απᾷ [1 18 ΠΚοῚγ {μαῦ 6 Βἴνηβθ ρα βμθᾶ {86 ῬοοΚ ἴῃ 

[86 ἔοσπι 10 ΠΟῪ [ι88. 

ΟΉΑΡ. ΧΧΥ. 

ΤΗΣ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΕ ῬΕΟΡΗΕῚ ΑΜΟἙΙ͂, 

ΑΜΟΒ γγχ88 ἃ βΒμβρβοτᾷ οἵ Τοκοδῃ, ἃ 5.18} ἰοττα ἴῃ {86 ἰπράομι οὗ 
Ψαᾶαμ. ΑἸΒουρ ἀουδύ μα8 θθθὴ ἐβπσοσσα οα {86 ἔδοῦ ὑπᾶῦ μ6 γγ͵8 ἃ 
πον οὗ {π18 ρδοθ, δπα αὐϊοιαρίβ πᾶν Ῥθ6ῃ τηδάθ ἰὸ ΒῃοῪ ὑμπαῦὺ ΒΘ 

νγ85 δῇ ΕἸΡΕγαϊπΐθ, οὐ θοσ ἴῃ {Π|6 ἰουυ] 1165 οἵὨ [ΒΥ86], ΠῸ ΡΓΟΌΔΌΙΠΥ 

αὐΐδοθθ5 ἴο 8ΠΥ οὐμον σον. [ἢ υἱῖ. 14. Ατηοβ Ηἰπη86}} βΒαυ8, “5 1 γγ88 

πὸ ρχυορῃοῦ, ποῖον γγα8 1 ἃ ῬΓΌΡΠΘΙΒ Β0Π; θα 1 γγχὰ5 8ῃ μοχγάμϑη, δᾶ 

ἃ βαίμουοσ οἵ βυοδθοσθ ἔγαϊῦ;" ὙΏΘΠΟΘ 10 Δρρθαῖβ ὑμαῦ πὸ ν)χἃ8 ποΐ 
οὐποεαίεα ἔου ἃ ργτορμϑῦ ἴῃ [86 Ῥγορβϑίΐο βόβοοὺἱβ, ποῖ ἱπίθπαθα ἰο Ὀ6 
Ἰηϊαὐδᾶ ᾿ἰπΐο ἐπαὺ οβίοα ὉΥ ταθη; Ὀὰΐ [μαὖὺ 6 νγ88 ἃ βίπιρ! 6 Ππϑγατηδῃ 

Ὑ0 Κορ βῆθβρ, ἀπᾶ οὐ] ἀναίοα βγοδπιοσθ ἰρθοβ, Ὑγ βοὰΐ Βανὶηρ' τθ- 
οοἰνϑᾶ φργϑνυίϊουβ ἰγαϊηϊπρ, μ8 γγχἃ8 οδ]οᾶ οἵ Οοἄ ἱτητιθαϊδίο ἰοὸ {π6 
Ῥγορμϑίο οἥῆοθ, δπᾶ ἐαγηβηθα Ὑ {Π6 ρἸβ 10 τϑαυϊτθα, [10 15 τπ- 

ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰο ἰπαυΐϊγο τ Βοίμο 186 ἀοβουϊρίίοι. οὗ Ἀἰπιβ6}}" 6 Βᾶνθ 

αυοίο ἸΌΡΙΥ {παῦ π6 γγὰβ το οὐ ροῦῦ. Οαγίαϊηϊν (μ6 ποτὰ θπι- 
ΡΙογοᾷ, Ἴρ᾽5, τηϑᾶπβ ἴῃ 2 Κίπρβ 11]. 4. ἃ Ῥόββθϑβου οἵ Ἰᾶγρθ μογάβ οὗ 

Βῃθθρ. Βεβι4θ8, ΗΪ8 Ῥγόορῃθοῖθϑ ΒΟΥ ἂἃπ δοαααϊηΐθηοθ Ὑγιμ 1Π6 ΔῊ 

δηᾶ {86 6αυ]οῦ Ῥγορδοίβ, τ ῖομ ποι] βϑϑῖὰ ἴο Ἰπάϊοαΐθ {πᾶῦ Β6 δα 

Ῥδθῃ ἴῃ οδομογίαθϊα οἰσουπηβίδῃοοβ, δπα μα γϑοϑῖνθα δὴ δἀποδίοη 

ΔΌονα (88 μοι ἴοῃ οὗ ἃ ροοῦ τηδῃ, ὑγμ6ῃ δ6 νγχαβ 6816 το [π6 ργορμϑίο 

1 366 ΒδυτΒ ἀον Ῥχορθοί Αὐλοβ οὐεἰδτί, Ρ. 41. εἴ ϑέῃῃ. 
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οῇῆοθ. Τί 18 ΘΧΡυβββίυ βίαίθα ἔπαὺ ῃθ ῥχορϑδιϑᾶ ἴῃ [μ8 ἄαγβ οἵ Τ]Ζζίδῃ 
Ἰππρ' οὗ Φπάδ}, ἀπᾷ 1π {86 ἀδγ8β οἵ “δγόθοδπα, [Π8 βοῃ οὗ “οδβῇ, Κίησ 
οὗ 18γδ6], ὕνγο γϑᾶσβ Ὀθίογθ {π6 βαυ μαμδκο. (1. 1.) Νοιίβίηρ' τηοτο ἐΝ 
Κπόνῃ οὗ {815 δαγίμβαυακο μπ8ὴ ὑπ 10 ἰοοῖς ρΙδοθ. ἀπᾶον Τ]ΣΖίδῃ. 
(ΖεοἈ. χῖν. ὅ.) «Γοβθρμαβ 8πα οἴμουβ τϑίδυ 10 ἴο {μαὺ ῥυποθῖβ ἀϑυγρα- 
ἰΐοῃ οὗ [π6 Ῥγϊθϑ υ οὔϊοθ θη Ὧ6 αἰξοτηρίοθα ἰο οὔενυ Ἰποθῆβο; δαί 
{115 15 ᾿ποομπϑιβίθην τι {86 βδογθα παυγαῖῖνο Α,5 Φογεοβοβιὴ αϊθᾶ ἴῃ 
186 ΒΕΘΘηΤἢ γϑᾶν οἵ {22} 8 τϑῖρη, [(Π6 φαυίμαθπακα οου]Ἱὰ ποὶ πᾶν 
ΠΘΡΡρβηῃηβα Ἰαΐθ ὕμδη {Π86 βϑυθῃηίθθηίῃ σοῦ οὗ ΤΠΖΖίϑῃ. Ηθποα ᾿γ8 
ἸΘῪ ΘΟμοϊαθ {μαὺ ΑΤΔΟΒ ῥυορθβιθα δροαὺ 790 8. Ο., πη οοπβο- 
ἼΟΡΟΥ ὙὙᾺ8 ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΓΆΤΥ ὙΠ} Π οβθα, τ] 6706], ἀπά ἴῃ ρῬᾶτὺ π 1 
ΒΩ. 
ΤὨΘ οοοεβίοη ΒΊΟΒ 16α {π6 Ῥγυορμοῦ ἰο ἀν ὺ ἢ15 φγαϊοίίομβ νγ88 

την {86 βίαξο οἵἨ [1βγδϑὶ, ᾿ἱποιάθηία νυν {παΐ οὗ “πάδῃ αἰδο. ΤῊΘ 
[ουτηοὺ Κιπράομῃ μ8α Ὀδθη γοϑίογϑα ἴο 105 ἀποιθηῦ τη Δα Ῥγοβρουϊγ. 
Βαΐ νι {18 οαὐτγαγα ῬΓοβρουῖ ον Βα οοταθ ἸαχυτσΥ, ρτῖᾶθ, ἸΔο] συ, 
ΤΩΣ ΟΥ̓ ΠΥ, ἃ μα ΟΡΡΤΘβδοῦ οὗ 186 ροοῦυ. ἀοοογαϊηρὶν {π6 ργυοροῦ 
ὙΓ85 ΤαΙΒοα ἊΡ ἰο ἀθοΐίαγθ οοπιῖηρ Ἰπαρτηθηΐβ, δηα ἰο στορτονο σ]οΚαα- 
Ὧ6585. Απᾶ 88 9π608}} γχὰ8 ποὺ ἔσθ ἔγοτῃη {π6 1πζ6 σογγυρίι, Β86 185 
8180 ἐπγοαίθπϑα ἃπᾶ οϑῃβυσθα. Βαΐ δἰὑπουρὴ ὑπ6 αἰνῖπα Ἰπαρστηθηΐβ 
ἸρΡΘΠαἸηρ' Οὐ ἐπ6 μοῖρ ουτΊηρ᾽ Πδύ]Ο}5 ὙΥ 10 ἢ ΟρΡργΘββθα [Β8 [βγϑ6]- 
1068, 86] ΟΥ̓ΟΙ [5786] δη6 «παδὰ {ποτηβοῖνϑϑ, 816 Θῃ ΠΟΠΠΟΘα : ἃ ργοβρθοῦ 
οἵ τϑθρϑῃίδποθ δπᾶ τοϑίογδίϊοῃ 15 ορθηϑα Ὀϑίογο {π6 θούϊοσ. ροτγίίοπ οὗ 
{86 Ῥϑορίϑθ. ΤΉΘββα ρυμιβῃτηθηίβ οἵ βῖπ σοῦα ᾿πἰοη θα 0 ΡΣ [5Υ86], 
διηα 664 ΠΟΥ νἱθνν ἔουγαγα [0 ἃ Το 6 ρ]ουίοιιβ ἐπ6 ἤθη δὴ ββοῦ α 
Ὀ6 ἀε]: νου ἔσομα ποῖρῃ ουσίηρ ΟΡΡΤΘΒΒΙοι θη ΘΠΗ]ΟΥ͂ [ΔΥ σ,θαίαυ 
Ῥτόβροῦυ. ΤῊΘ Τρ ΥῸΥ οἵ (ὐοα νγβ γϑῦ ἴο 06 οχίθηθα [90 ΒῈὺ θη 
5.6 Βῃοι]α αν τορθηΐθα. 

ΤῊΘ ὍΟΟΚ οὗ Απιοβ δαγαιϊβ οἵ ἔθου ῬΎΙΠΟΙΡΑΙ αἸ]ΒΙΟΠΒ, ΥἹΖ. --- 
Ι. ΤὨτγοαίθηΐηρθ οὐ ἀϊνιηθ ραμιβητηθηὺ οα ποὶρῃ ουτΙηρ; ΠΔΙΟΠΒ, 

Γαδ, ἀπᾶ [5γ86], (1. 1.} 
11. Τϑδπαποϊαίίοπθ οὗ ἐμ ἀϊνὶπα Ἰυδοτχοηΐα ἀραϊηπδὺ [5.8.6], οί 

ἀραϊηδῦ ΒΌΘΝ δΒ ἐμῖπὶς {Π6 Ὺ μᾶνθ βοπιθ οἷδῖτη ἴο ἱπηρ ΤΥ 88 θΘ]οπρίηρ; 
ἴἰο (88 ομόβθῃ ὈῬΘΟΡ]6, δῃᾷ {ποθ τμὸ ἰθδπ ΟἹ. [ὈΓοΙρῃ Ῥοσσοσ, ἀ6- 
ΒΡ᾿ βίπρ [μ6 Ῥτορμθο ψοσγᾷ, (11.----νῖ.) 

11. Τμτγθαϊθηΐηρ υἱβίοπβ βρόῖκοη δὖὺ Ῥϑίμθὶ το {86 ΕἸΡΒγδιμαῖίθϑ. 
(υ1.---ἰχ. 10.) 

ΤΥ. Ῥτοιηΐβοβ οὗ βαΐαγα Ὀ]θβϑίηρβ ἰο {86 ρίουβ. (ΣΧ. 11---1ὅ.) 
αγῖουβ αὐϊοιαρίβ πᾶν θ6θπῃ τηϑᾶθ ὃν Ἡδγοπροτρ, [2848], Βουί μοί αΐ, 

δηᾷ οὔμοῦβ, ἰο ἀϊν 6 {πὸ ἀἸδυθηῦ Ῥουίοηβ δηα αἸβοοῦγβοβ ΔΟΘΟΤΆ Ωρ; 
ἴἰο ἐμ ἰπηοβ δὺ ψο {86} 6 Γ6 βρόκθη. Βυῦ {π18 15 ᾿γῃρροββιῦ]θ. 
ΤῊ6 οὐἱρῖπμαὶ ρόστα οὗ {π6 ἍΠῸ]6 1168 ἴῃ συ]. 1---ῖχ. 10., σοι {μθ 
Ῥγορμοῦ υὐξογθά αὖ Βϑίμ61. Οἱ τϑέυγπίηρ' ποταθ, μ6 δογαμηὐὐθα {Π|086 
αὐξοτδηοαβ ὑο ψτιθίπρ᾽ ; δπα Θχραπᾶβα {ποτὰ ὈΥ ταθδῃβ οἵἩὨ Δα: 008 50 
ἃ5 ἰο δύ ἔβοπι [0 ἃ σίου οἰτοῖα οὗ Ῥϑύβοῃβ, ργϑῆχσιηρ' ἕο {818 ῬΌΓΡΟΒΘ 
1,---νἱ.} Τΐ8 ἱπᾶοορᾶ 18 ἀθηϊοαᾶ ὃν Ηβνθγηῖοῖκ δὰ Κ6], θα ομ 1η- 
βΒυβηοϊοπί στουπᾶθΒ. ὙΠῸ Ὠγροίμοβῖβ οὔ ζπο0 6], {πᾶΡ 111.----νὶ. οοπίδιμι 
1π6 ἀθοϊαγαίίομβ οὗ {μ6 ργορμοϑί δὖ ΒΘϑίμεὶ ; δηᾶ ἐμαῦ υἱ]. 10---]7. 16 

᾿ 3ρ6 ΒδΣ, ἀ6Γ ῬΙΌΡΠΟΥ ΑἸΏΟΒ, τ. 8. Ὑ7.» Ρ. 111, εἰ δθφῃ. 
8"»4 
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ποὺ ἴῃ {ποῖν τἱρθῦ Ρἷδοθ, Ὀπΐ βμου]ᾶ θόλο δέον {π6 6 ομαρίου; 

ΔΡΡΘΔΙΒ ὑο 158 ἀπέθηθθ!ο.} ΤΕ ἢτβι ἀϊνβίομ, υἹζΖ. 1. 1---, 16,, τᾶν 
86 τοσαγάοα ἃ5 Ἰπιτοἀποίουῦ [ὁ [86 τοϑῦ. [1 18 αἀἰγθοῖθα ἀραϊπιβῦ τΠ6 
πορηβουτίπρ' (6 πε 116 παύϊοπβ, [86 ϑηθηηῖοβ οὐ [86 σουθηδη- ῬΘΟΡΙΘ, 

ΜῈῸ πογο ἴο μ6 ρῬαμπίβῃϑα ον {μοῖτ βίπβ ρδϊπβύ {86 {ἰνιηρ Οοά; 

{ΠΟΥ ΡΥ Βμονγίηρ᾽ ὑὸ [πγ86] Βον (μ6 ρθορὶθ οἵ (ἀοά ὑβμθιηβθῖνεθ ταυϑύ 

Ρ6 ν᾽ β θα τ ῖτ ῬγορουοΠΆ Ὁ] μθαυῖου ῬαμΙΒμτηθηΐβ Ὁ 861. Οὐ β(- 

παίθ τϑϑ]οη ἀραϊπβὺ Ηΐτ 180 μϑᾶ ομοβθη ἰΐθτη ΠΌΤ ϑιηοηρ᾽ {86 

ὩΔΙΙΟΏΒ, 
ΤῊ ργϑαϊοίΐοπθ οοπίαϊπϑά ἷπ [88 ΤΟΙ Ββου]α 06 ΟΑΓΘΙ ΠΥ Θοπη- 

ρατϑᾶ σψιθα {86 ἰδίου οὗ {π6 {ἴπηθ8 [ο ᾿ΒΙΟΒ [16 0 Ὀ6]οηρ, ἃ8 ἀθβουιοαᾶ 

ἴῃ {πΠ6 ῬοΟΚΒ οὗ Κὶπρβ δῃα (το πΊο[68. 
ΤῊΘ ἱπιροτίδποθ δῃᾶ ροβιποη οἵ Ατηοβ ἴῃ [86 ἀθνοϊορτηθηῦ οἵ 

Το  ἄβτα ἤανα Ὀ66η Ὅ01611 ροϊπίοα οαὖ ὈγῪ Βαστ. Τὴ6 ἀιβίποιομ 

Βούνϑθη δὴ 15γαοῖ ἀςτοογαϊησ ἰο {}ι6 5ρίγϊ, λα ἃπι 15γαοἶ αὔ67 ἐδι6 768}, 

ἤγβε ἀἰβ ποῦ ἀρρϑαῦβ ἴῃ 0815 ργορμϑί, ττῸ οἰ ΘαυΥ ΘηἤογθΘΒ. ΔῈ 1η.- 

ἰθυμαὶ τϑοορίοη οὗ {86 αν, τ Ββουῦ ΜΝ ΒΙοΝ. 411 ουὐνγαχγα Ὑγου 8. ἃΓΘ 

ἘποτουρὮ γουίμ 685. ΤΙη Βΐτη 4180 τχ7ὸ μᾶνϑ 8ῃ. ΘΓ] 1 τηδύϊοη [μα 

1η6 Οδμ 65 τδῦ ραγϊοϊραία ἴῃ {86 ῬΓΟΒΡΘΥΙΟΥ͂ ῬΓΟΙἰβ6α (ο 15γ88]. 1ἢ 

οοππροίίπρ τ ἢ ἐμ6 ρϑύβοη οὗ Πᾶνα {μ6 1468 οὗὨ ἃ συ ]οῦ ἀθβοθπρα 

ἤγοια δῖτα, μ6 δχβιθιίβ {86 ᾿ποϊριθηῦ οομνιούϊομι ὑπαῦ {Π6 Ββρδγδίίοῃ 

Ῥοίνψθοι Φϑβουδῃ ἀπ μῖ8 Ῥϑορίβ οδῃ ΟὨΪΥ ἰαϊκα ρίδοθ ὈΥ͂ ἃ Π6Υ Βρ1- 

τἶταδ] ογθαίΐοη. ρτοοθοάϊηρ ἔγοτα ἃ ρσγθαίοσ ἴμαη 1λαν!α. ((ὑοπιρ. ἰΧ. 

11---1ὖὅ. 
τι 15 {π|16 ἀουδὲ {μὲ [86 ρῥτορμοῦ μῖπηβ6 1 σστοίθ {π6 ὈΟΟΪκ 88 γ76 

πον μάνα Ὁ. Ηδνίηρ [Ὁ1Π1168 18 τηϊββίοπ αὖ Βϑίμϑὶ, 8 δῃ]αγρϑα ἢ18 

ἀοοϊαγαίζομβ δέξου 8ῖβ τούσσῃ ἰο Το ζοδ, 80 ἃ5 ἴο ἀθ νο 0 Ῥοβίθυ 

Ἔδμ6 ρυορμθοῖοβ 88 ὅχ8ὰ8 ργοτηρίθα [0 ΘΧΡΙΘΒΒ; ὙΠ 8 αὐ16 ἤο τρᾶσκ {86 

ἔἰτηθ οὗ ἢΐ8 δούϊ νιν 1ῃ. [μ6 βούγῖοα οἵ (ἀὐοά. 
ΤῊ Ῥυορβοῖθβ οὐ Αὐμοβ αἴ ἀἸβθπρα!θῃ6α ὈΥ ΟἰΘΆΓΏΘΕΒ, ΓΘΡ]ΑΤΙ Υ, 

ξογοβ, δια ἔγεβμηθβθ, Τπ6 ταγίῃτμι οὗὨ [μ6 βαπίθῃσθβ 1 σουηαβα δᾶ 

φῬουϊοᾶϊο; {π6 ᾿πμδρ Υ, ὙΒΙΟΝ 18. ΘΟΙΩΤΔΟΠΙΥ ἔδκθ ἴγτοῦλ παύατθ δα 

ραβίοταὶ 11{8, 15 ἔγθδ, Ὀθδαίια], βᾺ}} οὔ 116. (ὐὐταρδγθ 111. 4. 8., ἵν. 7. 

θ,, ν. 8., νἱ. 12., ἴχ. 8.. '. 8., ἢν, 18.,) 1. ὅ, 12., ἵν. 2. 9., ν. 19. ΨΙ1.. 1., 

ἰχ, 9. 13. 16. ὝΠοΙ, ἐμογοΐοσο,  ϑύοσηθ 04115. μῖπὶ “ συᾶθ ἴῃ βρθβοῖ, 

ναΐ ποῖ ἴπ που ]οᾶσα,᾽ 2 Δρρὶ γίηρ' ἴο Εἰπὶ γμαῦ {π6 Δροβίϊ Ῥδὰὶ] βα!α 

οὗ Ηἰπιβθ 1, στα τασβῦ ποῦ ΒΌΡΡοΒββ ὑμαῦ {π6 ῥγορϑῦ 18 γιάθ, ᾿ἱπϑ]οαποηῦ, 

οὐ ἀοβεταϊο οὗ {88 Βιρμοδῦ απ! 1168. οἵἁἨ οοτωροβιίοι ; ὑπουρ (ὑαἸπιοῦ 

Δηα οἴμουβ βοοὰ ἰο Ββᾶνα ἀπάογβίοοα « ϑγοόμλα 85 αὐνουϊηρ {μα΄ ΟΡΙΠΙΟΙ. 

Τῇ Πα ταϑαπί βο, μ6 ψγ8ϑ ΟοΥ ΔΙ Α]Υ ταϊβίαϊκθη. Το μι, ἹἼΟ Ὑγἃ8 ΠΟ Τὰ ἢ 

ἦαᾶρο οὗ 50γ16, 88γ8, ““1μοὺ ΔΩΥ͂ ῬΘΙΒΟΠ γγΠ0 ἢδ8 ΘΔ ΠΑΟῸΥ 8 Πα ῬΘγβρὶοᾶ- 

ΟἷΤΥ δποαρᾷ ἰο υᾶρο, πού ἔτοπι 186 τηϑῃ; Ὀαῦ ἔγοτα ἢ18 ὙΥΠΊΠΡΒ, ΟΡΘΠ 

{π6 γοϊσχπο οὗ 818 ρτγϑαϊοίοη8, 8δηα Πο Ὑ11],1 {δῖη]ς, ἀρτθ6 χιῦ ἢ τη6, 

ἐμαῦ οὐ Βμθρβογα 18 ποῦ ἃ ψεἱῦ Βομι πα {86 ὙΘ ΣῪ ομ168 οἵ {Π6 ργορμοίβ. 

ἯδΘ ν1}1 ἀρτϑθ, {μαὺ 88. ἴῃ Βα Π τυ μα ΤΩΔΡΉΪΙΠΟΘΠΟΘ. ἢθ 18 δἰπηοβδύ 

δαυδὶ το {86 στοαίοβί, Βο ἴῃ ΒΡΙΘ ΟΌΣ οὗ ἀϊοξίοι πα οδἰθρᾶπορ οὗ οχ- 

ῬΓΘββίοη Ἠ6 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ᾿ὨΓΤΊΟΥ ἴο 8}Υ." 5 δοιμθ οὗ 818 ἀθβουρύιοηβ 

1 Ῥτορβοίζβτητιβ, νῸ]. 11. Ρ. 151. 2 ῬγοοΘΙὰ 8 ΑἿηΟ8. 

8 Τροΐωσοβ οὐ Βοῦτον Ῥοοῦυ, οαἰνοᾷ ὈΥ͂ βίονο, Ῥ. 180. 



Οη ἐλ Βοοῖ οὗ ἐδε Ῥγορλθέ Οδαάίαῆ. δϑά 

Ὁ ΤΠ6 τηδ]θϑὶν οὗἁἨ  μονδῖ ἅτ ἴῃ {μ6 Βιρηθϑὺ βίυ]θ οὐ βι πεῖν, ἂ8 
ἴχ. ὅ, 6., ν. 8, 9. ἄο6. ῬοΙβαΡ5 «Θγότηθ τοίοστθα ἰοὸ {86 ογέμοψγαρ᾽νψ 
οὗ Απιοβ, υυ ΒΙΟἢ οογία!]ν ἀθραγίβ 1 ὙἈΥΙΟ 8 1πβίϑ πο 68 ἔτοσα {π6 ραταβί, 
τοι πατὴρ ὁη6 οὗ μ6 ἢτύ ἀϊἸα] οὐ οἵἉ {π6 βῃθρῃεγσᾶ, ὙΤἢυβ γα Ἀπά ΡΝ 
ον ΡΥ, 11. 18.; ὈΣΔ (ῸΥ ὈΘῚΞ, ν. 11. ; Δ ἴῸΣ 2. ΠΡ, νἱ. 8.:; ΠΏ» [ῸΥ 
ΒΨ, νἱ. 10. ; δι» ἴον ῬΓν", γῇ]. 16. ; ΠΡ) ἕον ΠΡ 3. ὙΠ]. 8, ῬΘΟΆΪΙΟΡ 
ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΩΒ 876 ΟὈΒΟΥυ 8016 ἴῃ “΄ ΟΙοΔΠΉ 6855 οὗἉ ἰδοίἢ,᾽" ἵν. 6. ; “186 ΒΙΡῊ 
ὈΪδοθβ οἵ 158880,᾽ νἱ!. 9.: “088 Βουβθ οὗὨ 1β880," νἱῖ. 16. ; “86 {πᾶΐ 
ογοδίοίῃ ἐῆ6 σιπᾶ,᾽ ἵν. 18. 

ΒδὰΣ 88 ροϊηὐθα οὐ 810810η8 ἰο ἐμ86 ῥγορββοῖθβ οὔ Απιοβ ἴῃ 
Ἡοεθα, Ζϑομαγίδῃ, Ζθρμδηϊαῖι, ἐΓ  υθυαῖδῃ, απ ΕἸ Ζοῖκῖ9], Απαᾶ σῖ 
ἐμ6 δχοθρίίοη οὐ {86 ἢγβί, 1Ὁ 15 ὙΘΤῪ ρῬγόρ8 016 ἐπα 6 18 οογγθοῦ ἴῃ 
Βπατηρ βοι τοίθγοποθθ Υγ οδηποῦ Ὀθ]ῖθνα τι ἢ (μ6 βαπλθ οὐ 
{πᾶ Απιοβ πον δπᾶ σορϑγαθα {π6 ογδο]α οἵὗὨ ἐο6], αὖ ᾿ϑαβὲ ἴῃ 18 
πυϊτίοθῃ όσα ; ΟΥὁ ἰμαῦ μα δἰπιθα ἴο ἀθηῃιοπβδίσαίζο {Π6 οοπεϊπποιβ ν8}1- 
αἰγ οὐ 06} αὐΐεγᾶποθβ Τμδῦ ἢΘ νγὰβ δοαπδιπηίθα πὰ {(λ6 Ῥαπία- 
ἐδαοῖ, {ποτ 15 αραπάδηὐ Θυιάθηοθθ ἴῃ 15 ὈΟΟΚ, ποῦ 80 τῃποὶ ἴῃ ἀϊοίοη 
85 ἴῃ βοπ ϊπιθηύ. ΤῊ Δ] 5 ΟΠΒ ἴο 1ῦ ἃΓ6 πυχηθοσβΒ. ΜΔΗΥ͂ ρδββαροδ᾽ 
816 θαβθα ὍΡΟΙ, ΔΠα ΡὈΥΘΒΌΡΡΟΒΘ, 18 βία οιλθηΐβθ, ΤῊΘ ΒΥ ΔΘ 168 ὙΘΓΘ 
ποῦ ἱρποταηΐ οὗ {Π6 ἰανῦ οὗ Μοβ68 ἴπ ἐπ {ϊπη6 οὗ Ατηοβ, 6188 [8 ῥζὸ- 
Ῥμοίϊο γαυῃῖηρβ δηα {πγϑαύθμ!ηρβ Του] μάνα Ὀθθα πῃϊη 61] 1 ]0]6 ἴο 
{Ὁ 

ΤΟΥ͂Θ ἃγ6 ὕνο αποίϑίομβ ἔτοσα Ατηοβ 1ὴ 6 Νοὸ Τοβίδιηθῃί, νἹΖ. 
ν. δ, 26, 27. ἴπ Δοίβ νἱ1. 42. ; δηᾷ ἴχ' 1]. ἴῃ Δοὶβ χν. 16. Βοίῃ 
8.6 αὐϊομαθα 1 πο 5η18}] αἰ ΟΟΪΥ ; ΘΒρθοῖα Πν {Π6 Ἰαὐίου, τ ΒΙΟᾺ 
Τοοοῖνοα 8 Μοββίδηϊο βθηβ6 ἴῃ π6 τηουίῃ οὗ Φαηθβ. ΤῊ15Β 15. {86 
οοπϑιμηιηιαξίοη οἵ 18 ταϑαπῖησ, ὙΠῸ ργθαϊοϊοη χὰ8 ποὺ {Ὁ18116α αὖ 
0166, ΠΟΙ͂ ἴῃ Δραπᾶδης ἐθηλροτα] Ὀ]ΘΒΒΙηρΒ, τ μ1Ὸ ἢ Ὑγ6 6, 80 ἴο ΒρΘδΚ, 
ΟΠΪγ {86 ἐπείρίοηέ γε ἠηιοιέ, ΤὺΒ σοπιρίθέθ βθβθ οου]ὰ ποὺ δ6 Ὀτουρύ 
οαὖ {1} αἴἴοσ [μ6 Μοββιδμ β δᾶανθηῦ δπᾶ {π6 οἱοχιουβ οἴδοίβ οἵ Ὧ18 
ΤΟΙΡῚ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙ. 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΙ͂ ΡΕΟΡΗΒῚ ΟΒΑΡΙΑῊ. -“ 

ΑΟΟΟΒΡΙΝα ἴο ρεἰτϑίϊο ἐγααιίοπβ, ΟὈδάϊδ Β6]οηροᾶ ἰο {86 προ οὗ 
ἘΣ ῬΒγδΐγη, δπᾷ ἰο Βϑίμδομβδιηδι οὐ Βϑίβδομδγαιη ἴῃ {π6 Θθομθυίθ [6 γ- 
τιϊουγ. Ηδ ]ινϑᾶ ἴῃ {86 ἥπηθ οὔ Αμὰὺ Κίπρ' οὗἨ [βγ86] ; 14 {ῃ6 ῥχο- 
Ρμϑίβ ὑμὸ ογα ρουβθοαίθα Ὀγ «[62Ζ606] ; δηὰ 48 οἀρίαϊπ οὗἨ {π6 {ῃϊγτα 
ΠΥ σψὰβ βρατοᾶ ὈΥ ΕΠ] 8} ποθ ἀϊβοῖρ]ὶθ μ6 δα Ὀθθὴ (2 Κίηρβ 
1, 18. ὅζς.). ΗΒ ρσύᾶνβ νγὰβ ροϊηβᾷ ουῦ ἴῃ Ἰαΐρ (ἴπαθϑ, ὉΙοηρ τ 
ἴβοβθ οὐ ἘΠιρμω ἀπ Φομπ [μ6 Βαρίϊδύ, ἰπὰ οραβίθ, Βδοριπῖοαῖ 

1 566 Το 1250, 0) Ηδρδοῦοὶ ρτορμθίο υἱίδ, ὅζο. Ῥ. 60, 6έ 8644. 



954 7Τηϊγοασμοξίοῃ ἕο ἐδο ΟΙα ΖΤρείαηιοηΐ. 

ΔΟΟΟΌΠΙΒ τη ΒΕ ΪΥ ἀρτθ6; Βοῖηθ οὗὁἨ ἔξμοιι βέδίϊπρ ἐμαὺ δ μδα Ῥθθῃ δῃ 
ἘΔοιαῖίο, ἀμ Βοοᾶτηθ ἃ ον. ΑἸ] {μ18 15 ἀρυίΐουβ. Τὴδ ομδγδοίου 
οὗἨ δ18 ῬΥΟΡΒΘΟΥ βθονβ ἐμδΐ ΒΘ τγὰβ ἃ ἐ[οὺ; ἴοσ 1Ὁ ὑτοαΐβ οὗἨ {π6 τοὶδ- 
ΤοηΒ οἵ Εοτα ἰο {Π6 {μοοογᾶου, δπᾶ ργθάϊοίβ 18 ἀονγηΐαὶ. 

ΤῊ6 δρὸ ἴῃ πίοι ΟΡδάϊδῃ ἰἱνϑᾶ 18 ταῦοῖ αἰδραίοά. 
(α.) Ηοΐηδαπη, 1) 6] 1}0ΖΒοἢ, δηᾶ ΤΚ 61], ρίδοθ Βίπη ὉπάοΣ «ΓΘ ΠΒΟΓΆΤΩ, ἵ. 6. 

889----884 Β.0.. ἀπα Ῥοίογα ἐ06]. 
(ὁ.) Φαερευ, Ηδπρβίθηρουρ, Οαβραῦ, Ἡδνθγηῖοκ, ὅσο. ραΐ Ἀἴμὰ 

Ὁπᾶον ΤΖΖιδῃ. 
(ς,) Ὑητῖαρᾳ, Θαριη, δύρζον, ΚΌθροσ, ρίδοο Εἴτα ἴῃ (86 ἀΐτηθ οἱ 

ΑΜιὰΖ. 7. 
(4.) Α'δββεγα, Γμαΐπον, (δον, 9. Η. ΜΙοδ6118, Βομηατστοσ, ΠΟΥ, 

Καοθο], Εὐνα] ἃ, ὅτο. (μἰηῖς ἐμαῦ ἢ ρυορμοβιθα δζου {μ6 ἀοβίσυσθοι 
οὗ Φ ουιβαίοια ὃὉγ (86 ΟδΙάθδηβ, ὅ88 Β.0. 

(0.) Ἡτ σὶρ βιρροβοβ ἐμαῦ μΒ6 ψὰβ δὴ Εσγρίμαπ 6.7, ΤΟ σσοῦθ 
ΒΟΟΙ δἰΐοσς 312 8.06. 

ΤῊΘ τϑἔδγθηοθ οὐ ἐμ6 ἐθηίῃ δηα [0] ον] Πρ' ὙΘΥΒ6Β 15 ὅο ἐμ ἀθβί οι 
οἵὗἨ «γυβδίοω Ὀγ 86 ΟΠ δ᾽ ἄββῃβ, δὖ σῇ ο {86 ἘΠαοτηϊδ5. το)οϊοθᾶ. 
Ἐρδγάϊηρ' ἐμογθίοσο {Π6 ργϑίοσιθθ θα ρ ου θα 88 ᾿ηγοϊυϊηρ ραβὺ {1Π|6, 
ΟΡδαϊαῃ ὈῬγορῃθβιθα αἴδοσ {86 ἀονηΐαὶ οἵ « ογβαίθτῃ, ὁ, 6. αἰου δὅ88 
Β.0. [015 ὑτὰ6 {πδ0 (μ6 Ομ] ἄθϑῃβ ἀγα ποῦ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ τηθηθοποα : Ὀαΐ 
ἘΉΘΥ βθϑὼ ο θῈ 1016 88 {πΠ6 ΘΟπαΌΘΥΟΥΒ οὗ {μ6 ἐονβ. Απα {Π6 
ἀββουιρίίοιι ἀρΎθοβ βρούϊοσ τι τπ6 οπίιγο ἀθβϑίγαοίίοη. οὗὁἨ «6. βαθιὰ 
(οοΙΏρ. νϑῦ. 11---14, 17.) ὉγῚ ΝορυοβαάποζΖζαν, ὑμᾶπ τι ΔΠΥ Ρῥτο- 
οράϊηρσ οοἰαβορῃθ. ΤῊ1Β 18 Δ] οσσθαὰ Ὁν Ηδβνθυηῖοῖ, (ὐδβραχί, δα 
οἴμουβ, γ8ὸ {πῖηκ μαὺ {ῃὴ6 Ῥχορμοῦ Ἰινθαὰ δπα ὑυτοίθ τὰ {86 [τὴ οὗ 
ΤΙΖζία. ΤΉδβα Ἰαύξου οὐἱΐοβ σορασα {Π6 ρῥγχούοσ 88 ἃ8 ργορἢοίίς, δὰ 
ἘΒΟΓΘΌΤα 848 τϑίουτίησ 0 ἔαΐασα ἰπηθ8, (ὐδδβραῦ} ομθανοῦτβ ἴο 
ῬΤΌΥΘ αὐ Ἰθηρίμ ἐμαί ΟΡ δαιϊδι ᾿ἰνθαὰ ἀπᾶον {86 τοῖστι οἵ {1228 δαΐ 
Ἠ15 ἀγριπηθηΐβ 816 ΔΚ. 

ἘΚ 61} ἀὔριιθϑ, ἴον Ἡοΐδπη πα 1)6]1ὑΖβοῖ, ὑμᾶὺ μ6 στοίθ 6 [ῸΓ6 
{86 ἀοβίχποίίομ οἵ «δε Βα] θὰ Ὀγ ὑμ6 (μα! άθδπβ, Ὀθοδαβθ οἵ {π6 ρΆγ8116] 
1ῃ «6γοιαϊδῃ χχ. 7-- 22. ΒΙΟΩ 15 γΟΌΠΡῸΓ ; ὈΘοδαβθ οἵ 0Π6 Ἀθη 6 
οὗ 811 τοΐοσθῃοα ἰο [868 ἀθβίσυοίοῃ δηα Ὀασμῖηρ οἵ «ΘΓ βα] θυ 88 νγ6}} 
85 ὑῃ6 ΒεαΡυ]ομΐδῃ 6Χ116: [18 τηθηύιομ οὗἁ {π6 θηθτα βοᾶν οὗ ῬΥΙΒΟΠΘΥΒ 
ὈΘ]οηρσίπρ' ἰο {118 ἃυτγ οὗ {Π6 βΒοῃ8 οἵ βγθὶ διθοηρ {86 δηδθηῖϊίθϑ 
α8 [ᾺΥ 88 Ζδυραίῃ, δηα οἵ 86 ῬυΊΒομ ΥΒ οἵ « ογαβαίθια ἴῃ ϑϑρμαγαᾶ 
(τοῦθ 20.); δπᾶ {{π6 ὑπ βία θα Ὁ]6 ᾿ἰτηϊταύϊομ οἱ «[06] (σοταρ. 111. 17. 
Ομαᾷ. γούβα 17.; 9061 1, 19. ΟὈδᾶ. σούβα 10. ; 906] 11. ὃ. ΟὈδά. 
γοῖβ6Ὲ 11. ᾧς,). Δοοογάϊπρ]ν, μ6 γϑΐθυβ {π6 δηίτα ἀθβουρύϊοῃ ἰὸ {86 
ἰακίηο ἀπᾷ ῥ᾽ απαάουϊηρ οὗὨ ε΄ Θγαβαίθα ἀμᾶθυ «} ΘΒμουϑῖω, ἤθη ἃ στθαῦ 
ρατί οὗ [86 Ῥϑορῖίβ ψθσῦθ οαυτῖθα ΔΌΤΔΥ ᾿πίο Βα ΟΥΥ Ἀιλοηρ [86 Οδ- 
ὨδΔΏΪ68 ἀπ τροκϑ (2 ΟἼτοη. χσὶ. 16. ζζο., Θομρ. ψι «706] 'ν. 8. 6., 
ἌτΩοΒ 1. 6. 9.), δηα οοποίυαο8 μαὺ ΟὈΘαΙΔἢ Ῥγορμθβιθα θϑέοσθ 4 οεἱ], 
86 ἀπᾶογ 6 ἤογαῖα, 889---884 Β.0.2 

ΤῊΙΒ γϑαβομῖπρ 0111] ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ρ6δῦ δχδηληδίίΐοη. 448 ἰο {16 ρ4178116] 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἴῃ « ΘΥθταϊδἢ ΧΙ ῖχ. 7---22.. {π6 ΤΟ] Ονσιπρ' ΘΟΠΒΙΔΘΥΔΌΟΠΒ. ΔΓ6 
Ὀγρϑᾶ ἴον 115 Ῥοῖῃρ ἰαΐον ἔμδῃ ΟΡδάϊα μἘἘ: {παῦ εἶ ΘΥΘαῖδ ἢ ἴῃ 411] Ἠ18 

1 ον Ρτορμοῦ ΟΡϑᾶϊΐα δαβροϊορί, Ῥ. 8. οἴ βεηῃ. 2 ἘΠη]οἷξ, ῬΡ. 381, 882. 
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ΡΓΟΡΒΘοῖΘβ ραϊηδὺ παύϊοπβ μ88 ταϑάβ 56 οἵ οἱ ἄθυ' ὁπ68; {μπϑὺ οὗ 411 {86 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ ἴῃ Φογθμ δ᾿ 5 ῬΙΟΡΏΘΟΥ ἀραϊπϑὺ Ἐάοτῃ, Ῥϑοῦ] ας το ἩΜῺ 
ΔΠ6 ομαγνμοίουϑεο οὐ 18 βΌγ θ, ποῦ ὁη6 15 ἔσαπα τὰ ΟὈδαΐϊδῃ : αῃᾷ, οα 
{86 οἴποῦ μπᾶ, ποίμϊηρ οὗ ταύ « Θὐθιαϊδμ Π88 1ῃ Θοιάσηοι ἢ Οθά- 
αἴ τϑαρρϑαῦβ ἴῃ «Θγθιαϊδῇ, θαύ ὈΘΑΥΒ δηοίμου βίδτηρ : ὑμαῦ ἰῃ6 τῬτο- 
ῬΒΘΟΥ͂ οὗ Οδαῖδῃ ἔοσυταβ ἃ νγϑ]]-υγδηρβα ὑγ80]868, Ὠφνίηρ 80. Ἰηΐθσγμδὶ 
ΘΟΠΠΘΟΙΟΙ 86] ῬΓΟΡΎΘΒΒ; ΜὙΏ116 {μα ΟΥ̓Δ γθυαι ἢ ̓88. ΤῸ ῬΥΓΟΡΎΘΒΒΙΤΘ 
ἀενοϊορηαθαί, θα  Ῥαΐβ τοροίμον αἴ δγοπῦ οἰ θπλθηΐβ, {πὸ {Π6 ραγίβ οὗ 
δι Ομαίη, ομη6 δ θα ἴο δῃοίμου ; πᾶ {παὺ ἃ Θοτηραγίβοη οὗ {86 αἸἤογΘ ΠΟ 68 
θαΐτνθοθη {π6 ὑνγο ἰοχίβ ἐπσουρῃουῦῦ 18 [Βγοῦγϑ Ὁ] 6. ἰοὸ {86 οὐἱριηδιν οὗ 
ΟΡ δάϊδῖ, δηᾶ, σομβθα θη ΠΥ, ἴο ᾿τηϊταίοη οα (Π6 ρατὺ οἵ Φογθιλῖδῃ. 

ἼΠΟτο 18 βοτηθ ϑγοῖρ αὐ 1Β. {Π6856 ΟὈβουψαίομβϑ, «Γ ΥΘτΔῈ} 15 ἀου Υ1688 
δ ᾿ταϊναίου ; δηα {ἢ6 τηδυῖζβ οἵἨ ΟΥΡΊ ΠΑ Υ ἴῃ ᾿ΐβ ὈΥΟΡΏΘΟΥ ἀρδιηβὺ 
Ἐἄοτα ἅτ ψαπίίϊηρ. Ἐθπηοθ γγχ8 ΒΌΡΡΟΒΟ {πῶὖ Ὀοΐὰ μ6 δηᾶὰ ΟΡδαϊδἢ 
ταδᾶθ τ86 οὗ ἃ ρῖθοθ Ῥϑίομρίηρ ἴο 8δῃ Οἷθὺ Ῥγορμθί. Νοίδμιπρ' τῇ 
ΟΡδάϊδῃ 15 ορροβϑᾶ ἴο {818 δββδυμηρίΐζοθ. Κ61] αββογίβ ὑπδὺ 10 δ8 Ῥ6 θη. 
τοξιϊοα Βν Οδδβραῦὶ ἀπα 6] 10Ζ50}} ; 8π ΟΡΙΠΙΟῚ. ὙΓΒΊΟΒ ΤΩ ΔΎ Ὀ6 (δίκθῃ [ὉΥ 
ὙΠδᾶ| 1Ὁ 15 σχουίῃ. Απαᾶ να 5011} Ῥοίϊονθ, {μαὖὺ τὖ 15 τοῦ πδίαχαὶ ἰὼ 
γϑραχα γϑυβεβ 11---Ἰ4. 85 ἀθβουιρίνο οὗ {πΠ6 οδ᾽δχηλν Ὑ ΒΙΟᾺ ἢδα ΘΟΙΩΘ. 
ὍΡΟΝ Φογαβαίθια ἔγοτα {86 ΟΠ άθαπβ δῃᾷ (86 ἀθδβίγαοίοι. οὗ {6 
Κιηράοτα. Τμδ τϑβϑίυοίϊοῃ ραὺ ὈῪ ἴΚ 61}, οὐ ταίμοι ὉΥ 6] 10 Ζθο ἢ Ποῖα 
Β6 ΦΌΠονγβ, ἀροι ἸΔῈ ὉἿ3 (νϑυβα 12.}» ἀρὸπ ΠῚ Πλ 23 (γ 868 12.), 0 
ΤΠ) (γϑῦβα 20.), 18 ποὺ ὙΘΙῪ παίατα!. 2 [πηβίρδα οἵ [06] Ὀοσγοσιπρ' ἴτΌτα 
ΟὐὈδαΐδμ, (16 γόνθυβθ 18 (886 οαβθ. ΤῈΒ6 οὐἱρίπα! ιν οὗἉ «06] 15 σου Πν 
Δαταϊ 64 ; 8η4 {μογθίοσα 1Ὁ Βπου ἃ ποῦ ΡῈ ᾿τηραγθα τὰ {π6 ργθβϑηῦ 
ο886. Α5 ΟΡδδϊδῃ μδ8 θογγονγϑᾶ ἔγομ [16 ρσόρθου οὗ Βαδίδδι (Θομλρ. 
γΘΙ868 4. 18, ὅο., 1 ΝΌΌ. χχῖν. 18. 21. ὅζα.); 890 μ6 888 φοριοᾶ 
ΒΟΠῚΘ Ῥαγίβ οἵ 406]. 

ΤῊΘ Ῥσγόρμθου οὗ ΟΡδαϊδῃ, ψΒΙΟᾺ 15 οοπίαϊποα ἴῃ 8 βίηρ]θ οπαρίου, 
οομϑϑίβ οὗ ὕγο ραγίβ, Υ]Ζ. γθύβθβ 1---16. ἀπᾶ 17---21. ΤῈ ἢτϑύ ρασύ 
15. (ῃγϑαξθηΐηρ', ἀπποπμοῖηρ [86 ἀεβίσαοίίοῃ οὗ Εἰάοτῃ (ῸΥ {ποῖν ῥγ]θ 
ΘΗ ΟΑΥΤΙὉ] ΒΘΟΌΣΙΥ, 85. Ὑ7611 88 ἴου ὑΠμ Ἷσ ΠΒΘΘΙΩΪΥ γϑ)οϊοιηρ αὔθ [89 
ἀονγηα! οὔ Φογυβαίθη. ΤῈ βοοοηᾷ ρᾶγύ 185. βοιβϑῦμαῦ ΘΟΠΒΟΪ]δίΟΤΥ; 
[ουϑίβ πο τ[π6 ο]ονβοοίίοη οὐ (μ6 ὑμθοογδου δμα 1.8 ὙἹοίουυ ΟΥΘΣ 
811 Θμμ168 οὗ σοι Εἰάοτα 15 ἐπ6 τϑρυθβθηΐαῦνθ. 

ΤΠ6 δοοοιαρ! βμταθηῦ οὗὨἨ ταῦ 15 ἐογϑίο!α ἰοοῖς ρίαθο γμθῃ {86 «678 
τοϊυτπθα ἰο {Πεῖν οτῃ ἰαπᾶ : σι μθῃ {π6 Μϑοοθθθδῃ Ῥυΐημο68 οοπαπογθαᾶ 
116 Ἑοπίοβ (1 Μδοο. ν. 8---ὅ. θὅ. ὅζ0.); δηὰ .7}}} 6 Με }116α 51}}} 
ΤΑΟΙΘ ΤΘΙΔΘΓΚΘΌΙΥ ἴῃ {(μ6 ΟἸγΙβδῃ αἸβρθηβδίίοη. 

ΤῊΘ Ἰαπρτιδρα 15. [ΟΙΘΥΘΌΙΥ ΡυτΘ, θᾶ {μ6 σϑηουαὶ βύγ]8 ἢ88 ἸΤΩΘΗΥ͂ 
βεοδυίί65, Ὑοῦ 10 5 Ἰμβδυῖον ἰο {μαὺ οὗ {86 οἷάδν ργοριοίβ. [πύθυτο- 
σα ιϊοηβ 816 ἰ00 πυχαθσοῦβ, ἃ Οἰγοστηβίαποθ ὙΠΟΩ ἀοίγθοίβ ἔΤΌΤα {89 
οἴδού, θβ ρθουν τὰ {86 80} γοσβ6. ᾿ 

ΤΉ οτΘ ἃγ6 ἔσαν ῥγορμθοῖθβ Υ ἀἰβοσοηῦ Ῥϑύβοπβ ἀρδιηβϑὺ ΕἸ άοτα, ΥὙἹΖ. 
Ἰβδῖδῃι (χχχῖν.), ΕἰΖθὶς 181 (χχχν.), δ ογθιυδῃ (Σ]ΙΣ. ἡ---22.), δα {86 
ργθβθηύ. 1βαῖθ ἢ 568 [μ6 βἰσοηρϑδὺ ἰδγιηβ, ἀθβουρίπρ Ἐαοτη 8 ονθ- 
ΤΏΓΟΥ ἃ8. αὐίου οχίϊποίΐοπ. Ηἰβ μαίγοα 18 ἄβερ δηᾶᾷ ἀθβα!]νΥ ἀρδιηβὺ 
τὸ Ἃ8 86 Θηθίωυν οὔ {μ6 ἱμβϑοοσϑου. ΤΖθκιοὶ ραϊηΐβ 80 μοβία]6 οοπάποί 

᾿ Ἑϊη]οἱδ, ΡΡ. 832, 388. 2 ὅρο ΕΪΏ]οΙ, Ρ. 388, 
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οὗ {π6 ἘΙΔοιηἶίοβ ; πᾶ ἴπ σγάστα ἰδηρτιᾶρθ ἐμτθαύθηβ βαρ παν 46- 
βίσυοῦο, «Γο οι ἄγαν οαὐ {μ6 ταῖῃ οἵ [86 ὑγαηΒΡΎΘΒΒΟΥΒ 1 ἃ 1688 
νϑμοιηθηῦ Πα ὙγΘΆΪΚΟῚ ἔοπθ. ΟἸὈδαϊδἢ 18 ΟΔΙΤΏΘΙ Πα τηοτα βιρααρά, 
ΔΗΠΟΙΠΟΙηρ᾽ {Π6 οΔἰατη 165 Θομλῖπρ' ΠΡΟῚ [ἢ 6 ΘΠΘΙΛΥ ὙΠῸ 1688 Ῥαββίοη, 
Ὀαΐ οαιδ] οοπῆάοποθ. 

ΟΉΑΡ. ΧΧΎΠ. 

ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΗΕ ῬΕΟΡΗῈΤ' σΟΝΔῊ.: 

ΤῊΞΒ ὈΟΟΚ οὗ Φομδῃ, ολ]]6α Ὡ9," ἼΒ, ἀογῖνοθ 105 πϑῖλθ ΠἰΌτὰ ὁ“ οπδἢ {86 
βοῃ οὗ Ατοϊίαϊ, ἃ παίῖνα οὐ αδί- Ηθρθον ἴῃ (δ6 {τδ6 οὗ Ζϑβραυίοη. 
τοῖα ἴπ6 Ὡπαπθβί 016 ΔΘ Π ΠΥ οὗ (6 ῥγορμϑὺ τ {Π6 «Γ οπδὴ βοη 
οἵ Ατοϊίαὶ τπιϑη]οπρθᾶ ἴπ 2 ΚΊηρΒ χῖν. 2ὅ., [μῃ6Γ6 15 11{{1 ἀοιδύ ἰμαῦ 
6 ᾿ἱνοᾶ ἴῃ {86 {{π6 οἵ «6 γόθοδϑῖ 11., αὖ {86 σοτηχαθηοοηιθηῦ οἵ ἰμαύ 
ΚιηρΒ τοῖρῃ, ὦ 6. 826 πᾶ [ὉΠ ]ηρ' γ 6815 Β. Ο.᾽- 

ΤῊΘ ῬΟΟΚ σοηῃβιβίβ οἵ το ρατγίβ, ΥἹΖ :--- 
Τ. ΤΠ ργορμοὺβ γβὺ τηϊββῖοη ο ΝΊΠΘΥΘ, 815 αὐϊογωρὺ ἰο δα ἴο 

ΤΆΥΒΒΪΒἢ πὶ (86 γα νῦ 1π ΜΒΙΘΒ 10 γγχὰ8 ἔταβίταϊ 64, δηα 18 ἀθ! σου δ 66 
ἔγοτα {86 στοαῦ Η58} {μαὐ Βυγϑ!]ονοα δῖτη. (1. 11.) 

11. Η:5 βοοοῃᾷ τωϊββίοπ ἰο ΝΊΠθυ θα Πο58 1 Πα τ θηΐβ γαρθηἰθα 1Π 
ΘΟμβθαθθηο6 οὗ δἴ8β Ῥυθδομίηρ : σι {86 αἰβοομίθπῦ οὗὁἨ «οπαμ νὑγ80 
τηυστα γοα θη ἐΠ6Υ 616 ΒραΙϑα. (111. 1ν.) 

γγτι [μ6 ὀχοορἄοη οὗ {μ6 βοοοπᾷ οβαρίοι, οομῥαϊηϊηρ' [88 Ῥγᾶγοσ οὗ 
ΤομΔᾺ ἴῃ ροσίσυ, {86 τοιμδίπᾶθι οὗἩ {Π6 Ὑτοτῖς 18 Ῥ]δῖη ῬΓΌΒΘ. 

Τὴ χοϊαϊίοι ἰο {86 οοπύθμίβ οἵ {818 βΙῃρΌ αν ὈΟΟΪ τλλπὺ ΠΥΡΟΙ 6568 
μᾶνα θθθῃ ϑηϊογίαιηθά, 

Γ 1. Τὸ τᾶν Ὀ6. ἰδῖκθῃ 88 [||6γ8] Πἰβύουυ, ἃ 8151016 πδυταύγθ οἱ τθ8] 
ΘὀυθηΐβΌ ΤΏ18Β δᾶ8 Ῥθθὴ {86 Ὀγθυδι]ηρ γἱον {1}} ἃ γοοθηὺ ρϑυιοά, ποῦ 
ΟὨΪν ἴῃ {π8 {7615} Βυμδρόραθ Ὀαΐ «180 1ῃ {πμ6 (Ἰγδύϊαπι ὁμτοῃ. [1 
Ἠδ88 θδθπ τηδἰηἰαϊποα ᾿γῪ 1Π|Θηΐμ8], Ηοβ5, 1υλάοναὶα, ΡΙρΡον, γ ογ- 
βοδυῖν, Βδίουδοὶ, Βοιμα], ὅδοῖς, ΗἩδνογηῖοῖς, Τμάροσθηζ, 1)6]10ΖΒ0Ἀ, 
Βαυταραγίοῃ, ΥΥ̓ 6116, 1 61], ἀπα οἴμουβ. [ἢ αυοῦν οὗ 1Ὁ {88 ΤΟ] ΟΡ; 

ΘΟΠΒΙ ΔΘ Δ ΟΏΒ ἃγ6 ΟΠΙΘΗ͂Υ ὑτρθᾶ, 
ΤῊΘ ΠῊΒΏΥ ἰδίου 981 δπα ρϑορταρ οι! ποίϊοθϑ οἱ ἃ βθπαΐπα ἰδίουι- 

οδ] ομαγδοῖθι ᾿παϊοαῦθ {π6 1 γα εν οὗὁἨ [μ6 δηξγο ργοοθθάϊηρβ ΤΉμΒ, 
(86 βομᾶϊηρ' οὗ Φομδᾷ ἰο ΝΙμουθα βυϊΐβ {Π6 τϑἰίϊομβ οὗ {μαῦ {ΐπι6, 
ΜΉΘη [6186] ἢσβὺ θαυ ἰηΐο σϑἰδίϊομβ τι Αβδια (Ηοβθᾶ ν. 18., 
χ, 6.); Ὧπᾶ Ῥβϑοδῖιβθ ΟὨΪΥ ὕνγοὶγθ γὙγ6 818 δέῖου «ΘΟ θοδπλ᾿Β ἀθαύμι πάθον 
Μοηδποτα, (86 στοαῦ οοταρίίοῃ σοι μα Ὀθθη ἐμγθαϊθηθα Ὀγ {μ9 
Ῥτορβείβ ἔτοια ἐμεῦ χυατίον ἐπτουρη Ῥα], ὁᾶταθ ἀροπ {Π6 Κίπράοιῃ οὗ 
ἴδγϑοὶ. 

. Τ}6 ἀοβουρίοι οὐ ΝΙπουθ ἢ Β ργθαίμαββ (111. 8.) 15 1π ΒΑΥΤΊΟΠΥ͂ ὙΠ. 

. 3. 5366 Ὠγχεακοῖβ Νοΐοβ οἢ (Π6 ῬΙΟΡΠΘΟΙ68 οὗ Φοηδὴ δηᾶ Ηοβθϑᾶ, Ρ. 8. εἴ 8644... 
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πούϊοοβ οοπίαϊποα ἴῃ οἰαββίοαὶ σπειίοσβ, (10, Β᾽οα]αθ, 1, 83.) [5 
ἄθδρ τηοτϑ] οογγαρίϊομ 18 αὐξεβίβα Ὁγ Ναίναγα (111. 1.) δπᾶ Ζορμδηῖαμ, 
(ἃ. 18. ζς.); 8116 {π6 ταουγηΐηρ' οὗ ταθη 8πα βϑαβίβ (111. ὄ---8,}) 18 
ΟΠ ττηρα 88 8ὴ Αϑίδῦο οσαβίοτῃη ργῪ Ηδτγοαούᾳβ, 

ΠῊ6 ἐππαΔαχαοηΐαὶ 1466, οὗ {86 ὈΟΟΚ αδχοίαᾶθβ 811] δοίϊομ, ἴῃ σομπθο- 
οι τυ [μ6 Ῥβυοβο]ορίοα! ΠΥ οχδοῦ ἀθβοσιρίίοη οὐ 86 ῥγορϑύ Ὠπιβο]ῇ, 
[86 οἴου Ῥϑυύβοῃβ τηθηθοηθα, [88 ΡΘΟΡΙΘ ἴῃ {Π6 8Π1ρ, πα {π6 ΝΙπο- 
νἰΐοα {πϑιηβοῖνγοθ 1πμᾶῦὺ «6 ῃονδῃ Βῃον8 ΙΩΘΡΟΥ ἰο ἰδ6 Ὠοαύμθῃ 
ΜΓ θη ΤΠΘΥ͂ ταρϑπύ, οοιρατοα σι [88 Ῥγορμοῦβ οοπαπού, ΤΟ ἋἀἸ4 ποῦ 
ὙΓΙΒᾺ (Ποῖα το 6 ραγίβουβ οὗ (ἀοαϑβ στϑορ, βίδπμαβ ἴῃ βίσοηρ' οοπίχαϑῦ 
ἰο {886 βριτῖῤ ΟὗἨ {{|᾿ὸ Ἰαΐϑυ “πἀδβηα: ἃ8. δἰβο {π6 ἀθβουιρίίοη οὗ {π6 
Ἀθδίμθη ΤϑΙἴη6γ85, ποὺ ΟὨΪΥ͂ τυ Ιπρ' ἐο {ποῖ ρΟαΒ, θαὺ 88 Βοοιὶ 88 (ΠΟΥ 
Πραχὰα οὗ Φεμονδῃ, αἰγαϊα οἵ δὲ ΔΡῸΣ ἴοο, δῃα Βανίπρ' ΤΘΟΟΌΣΒΘ ἴο 
μη. Τῆθ Νιμονυῖίεβ 6] θυπρ ἴῃ (το ἃπα ταρϑηίηρ ἴπ βοκοίοί ἢ 
δα Δ50685, ἴῃ τρϑυκοα οοπίγαβῦ τα {86 ᾿Βγϑο 88 Ῥγορμοῦ ἢθοὶπρ' 
ἔτοτα {π6. Ῥγθβθῆοθ οἵ Φϑβοναῖ, πα ΔΏΡΤΥ αὖ {Π6 ἔου θθαγᾶποθ Βμοσα 
ἰο {86 Βοδαίμϑῃ, βύθῃ ΙΟΥ 818. οὐ ταϊγδου]οαβ ἀ 6] γοσᾶῃο6, ἃ16 ἢ18- 
ἰογΐοαὶ ἰγαῖῖ5 ὙΠΟ οχοϊπθ ονουυ Κιπαᾶ οὗ ρορίϊοαὶ ἱηνθπθοη. [1 
16 τοϑηποῖ 15 116 Γ8] ομαγδοίθυ 18 βαϊα ἰοὸ μ6 αὐϊθδιίβα Ὀγ {π6 σϑοθρίϊομ 
οὗ {86 ῬοΟΚ ἰπίο {π6 οδποι διθοηρ {π6 ργορμοίιοδὶ τυ ηρθ, ὙΩΥ 
ἀϊὰ πού ἐμ οο]]θοΐουβ οὐ ἐμ οδῃμόπῖοϑὶ θοοΪκΒ ρΡαύ 1ἰῦ ἀπιοηρ' ἰῃ6 ΗδρΊο- 
σταρμα, 16 {που Ὁποαρθὺ ὑπαῦ 10 Ἔχ! ιὐθα το!ριουβ ἐγ νῃβ 1ὰ {π6 σα 
οὗ Δ]ΠΠΟΡΌΓΥ οὐ [80162Ὁ Βαΐ 15 Ὠἰδβίοτ!ο8} Τμαγϑοίου 185 ρα Ὀαγοπα 8} 
ἀουδέ Ὀγ [μ6 δχργβββίομβ οὗ οὐγ 1 ογ 85 ρίνϑ ΡγῪ Μαίμεν δηᾶ ἔλθ 
(Μαῖίυ, χῇ. 89. ἄο,, χνὶ, 4.. ἴ0Κ6 σι, 29---82.), Ὑ ΙΟΒ (τον Πρμῦ 
ὍΡΟΝ {π6 ἐγρίοαὶ ομαγϑοίθυ οὗ {π6 ργόρῇῃθυβ τηϊββίοη. ΤῊ 8] 80 πη οὗ 
ΟἸἾἸῖδὲ ἰο ΟΙά Τορίαιαθηῦ θυθηΐβ Οἡ Β᾽ταἶ 8} ΟΟΟΔΒΊΟΠΒ, 816 ἴο0 δοίμδὶ 

ΟΟΟΌσΤΘπΟΘ5 (Φό μη 111. 14., νἱ, 48.); ἀηᾶ ὑΠ6 76 18 ΠΟ ταθιτδῦοη ἴῃ {86 

ΒΙ1016 οὗ 105 Ὀοΐηρ ἃ του τ, 8ΔΠΘΡΌΓΥ, ΟΥἹ ῬαΓΔ 16. 
ΤᾺοβο οοηβίἀογαύϊοηβ βᾶγθ νγοῖσΐ, Θβρθ αν ἴῃ {μον οΟἸ]Θοίνθ. 

οματγαοῖοσ. Βυῦ {Π6 0 ΜΠ] ρσόθθῦ]ν αῇδοῦ ἀπογθπύ τα 8 νου αἰ γ᾿ ῦ 
Θῦγ. Τμαὺ {86} μᾶγϑ ποὺ μδα τηυοῖ ᾿πῆμπθποθ ΟΥ̓ΘΡ ΤΩΔΠΥ͂ 15 ἀρραγθηΐ 

ἔγοσα {μ6 ἔβοὺ ἐμαὺ ἔμ6 τρδή]ουιγ οὗἨ τϑοθηῦ οὐἱδοβ μᾶγθ θέα θη ὉΠ 6ῃ- 

Β6Ι͂νθβ ἰο οἴδοὺ νίϑνσβυι Μοβὺ οὗ {16 τηοάδσῃ ᾿ηἰουρυθίθυβ ΨΜΠῸ 816 8016 

[ὁ τοϑᾶ 186 οὐἱρίπαὶ δῃᾶ ἴο οὐἰοῖβα ἩΘΡΓΘΥ βύγ]6, βᾶνθ δραπαοηθα 
186 ραγοῖν Ὠἰβίουϊοαὶ ΠΥ ΡΟΙ 6818. 
2, ΜΔΠΥ ΙΟΟΚ ἀροη ἴὖ 88 ἃ τι6γ6 βοίϊοιι, 88 θυμοῦ, Ἡογάου, ΜΊΟΠ 8618, 

Θἰδαα]α, Μόγγα, Ητισῖρ. ΟΥ̓ 615 τοραγα 1Ὁ 88 δῇ ΔΙ]ΘΡΌΓΥ, ἃ8 Ἡοττα. 

γδη ἄον Ηαταΐ, 1,685, Ραϊηοσ, Κυδῆσηοσ, ΟὐΘΓΒ ΘομΒΙ 6 υ 1ὑ ἃ ροϑί!- 

οοἷ τωσίμαβ, 88 ατααροῦρ ἀπ Εἰ, Ο, Βδαγ; {116 ὅπῃ απα Ῥαγοδὰ 

τοραγα τὖῦ 85 ἃ Ῥᾶγ80 16. 
8..Α τιοῦϑ ρἰδαβῖθ]ο νἱθνν 18, ἐμπαῦ [86 ὈΟΟΪΚ οοπίαϊηβ ἃ ῬΥΟΡΒΘΙ10 ἐτα- 

ἀϊοπ τ ΙΟᾺ 18 ροθύϊοα! ΠΥ οἰαθοτγαίβα [ὉΓ ἃ τόσα] δμᾶ ἀἸἀδοίϊο ῬΌΥΡΟΒΘ, 

ἀτοββθᾶ οαὐ τῆ ππαγυϑιϊουβ οἰτουτηβίαμοθβ, 8Ππ4 ἔασι βῃ6α σι ταγθμῖο 

ταϑίοτίαβ. ΤῊΪΒ ορίπῖοπ 88 ραῦ ἕογέμ ὈῪ Βοβθησγαΐ]]ον, τὰ Ὀυιοῖ 

Ηἰπΐβθ, οαΥτϊθα ουὐν ἀπ ἱπιργονθᾶ ὈΥῪ (ἰδβοπίιβ, δπᾶ 15 δἀορίθα Ὦγ 

Βουι μοι, ὙΥ που, 6 ὟΝ εἰΐθ, ποῦ], Ἐρναα, ΕὙΙΘἀουιομβοα, Χο. 10 

18 ΔΟῪ {86 τροδὺ ἀρρτουβᾶ Ἀυροίμθϑὶβ ἰὰ ἀθυτηδηγ, ραθθα προη {{6 

1 8.66 ἸΚοΙ 5 ἙϊηΙοΙε, Ῥρ. 886, 387. 



9568 ΪΙηἰγοάμοξοπ ἐο ἐδε. Οἰά Τοεέαγηοηξ. 

ῬΒοπΙοῖδη τηγίβμαβ οὗ Ἡτγουΐοβ ἀπ 86 βοδ-τοοπβίοσ, Ἀοοουάταρ (ὁ 
ἰταἀιάοι, Φορρα γγὰβ (6 οἷζγ σβοσα Απάγομιθαα νγὰβ οπαϊηθα [0 ἃ 
ΤΌΟΙΚ, Πα τ ΒΟσΘ δ ττὰβ το οαβοᾶ ἴγομν ἃ ππρθ βθα-τποηβίου Ὀγ Ῥογ- 
Βθ8. ΟΥ̓ σἾπΆ}]γ Ἰἀθηίοα τυῖθ {Π18 τγίμιιβ νεαβ δποίμογ, τϑἰϑίιπρ᾽ ὕο᾽ 
Ἡοβίοπα ἐοίξοσοά ο ἃ τοοῖς ἴπ {π6 βοᾶ, σοὶ Ηδγουΐθβ ἀοἰνογοα 

ὉΥ Βρτϊησίηρ' ἱπΐο {μ6. Ὀ611γ οὗἩ {16 βθα-τπουιβύθε πα τοπλδϊῖπρ᾽ ῬΠΘΓΘ 
αἶῖνα [ἄτο ἄαγβ. [ᾧ 18 βυρροβαά {μαῦ {86 ταγίμυβ 1π ααθβύιομ γα 5 

ΒρΥβδα διποηρ {86 ποῖρ ουτιπρ ΗΘ ταν, δα ἰγαπβίεστθα, σι ἢ βαοὶ 

αἰτογαϊίουβ ἂβ Βαᾶ Ὀθθι βαροιιπιἀυοοα ἀροη 10 ὈΥ {16 παύϊομπαϊὶ 14688, 

ἰο πῃ οἰᾶ ρῥγορμοῦ, οὗ σμοπὶ 411 ὑμαῦ νγὰβ Κπονσπ τγᾶ8, ὑπαῦ ἢ6 Θπ06 
ὉπΔουίοοῖ, οὐ Ἰαξομᾶθα ὑο ἀπᾶογίακο, ἃ βθα-νογαθθ. ἘΠῸ ὙΥΙΘΓ 1η- 

ἰομ4εδα ὁ οι ρ οὐ ἰμ6 ρορυϊαῦ ἰγδαϊοι το Βα οΥἰσιπαίθα. ὑπ 8 
ἴον ἃ τιοσαὶ ῬΌΓΡΟΒΘ. 

Τὸ ἴβ' ἀραἰπδύ (π6 συ ἴθ ααθβίϊοπ {π8ὺ {886 ταγίμιβ Πάβ. [1|{|6 το- 
βοια ϑίαποο ἰο (μ6 ΒΙΌΠ1οΑ] παιταϊῖνεθ. δι 68, 1 18 ᾿Ἰπηργο 8016 ὑπαύ ἃ 
Ἡδῦτεν πυϊίου βμουἹα μάν μα οσοδβίοῃ. [0 ὙγΟΥΪκ ὉΡΟΙ {{16’ ΤΑΔΊ ΘΙ]Ά15 
οἵ α ῬὨΙΠβομα τανίμαβ αἴθου δὲ 1βγαϑ 18} ἔβῃίοη, 88 ΥΥ̓ΊΏΘΥ Βα β6] ἢ 
ϑβουῦβ. 

Θοταο οὗ {δα οβ]θοίζομβ ταδᾶθ ἐο {π6 1τἴοταὶ ομαγαοίου οὗ {π86 παῦ- 
ταῖν τοϑὲ ἀροπ {μ6 46 η14] οὗ τπιῖσβοῖθ. ὙΥΒ βυοΒ τα οδῃ ἤδγθ πὸ 
Βυμραίηγ. «6 μονα ἰπίογξδγθα ταϊγαου]ουβ] Ὁ ἸΏ ΤΩΔΗΥ͂ σγᾶῦ8 ἃΠα δ 
ΥΩΒΏΥ͂ {ἰπη68, ἕο {86 Ὀδοπαῆς οὗ μἷβ ρθορῖθ. Τρ ταῖγϑοὶθ οἵ {86 ῥτο- 
ῥοῦ. θοΐπρ' ἔπγθθ ἄδυβ δηά ἴῃγθο πὶρηΐβ ἴῃ {88 σγθαῦ Ηβ[ι᾽5 Ἱπύθυ!ου, 
δη4 Βανίπρ' δου γατὰβ θ6θα γομαϊ θα ἔουίι α]1ν6, μ88 ρίνϑῃ σῖβα ἴο {86 
ΒΟΟΗ͂Β οὗ ᾿ηῇῆ 8618, ἀπ ἰο τυποῖ ο]θοίίΐοη. ΤῈ6 ϑδοχιρίατο ἀο68' πού 

ΒΡΘΆΚ οἵ α ω΄αῖό, ἃ8 ΤΑΔ ΠΥ Πᾶν ἰακθη ἔου σταπίοά, Ὀαῦ οἵ α φγεαΐ 5. 
6 βρβοίββ 18 ποὺ ἀβῆπθα. 10 18 ΠΟῪ οομμοηϊν ἐβουριῦ 0 ἤδνθ 
Ῥοϑοη {π6 εαπὲς σαγοϊαγίας οὗ ἔπ6 Βῃαυῖκ βρθοῖθβ, Β1ΟΝ 18. ΘοΙωθο ἴῃ 
{π6 Μοαϊξουσαημθδη 868, ἀπᾷ 1β 8016 [0 ΒΥ ΔΠΟΥ ἃ τηδη θη το. ΒΙΒΒΟΡ 

600. Βοτανον, ἐμ] {μαὲ. 1 τγαβ ἐΐθ ιομαῖο; Ὀυὺ ὑμπαὺ οπαῖ γὰ8 ἴῃ 

8ι ΟΑΥΤΟΥ οἵ 18 ἐμτοαῦ, --- ἃ γθοθρίϑοϊ ὀᾶ ρβθ]6, ϑοοογάϊηρ [0 παύαγα 808, 
οὗ οοπίαϊηϊπρ᾽ ἃ ταϑτ μα ηῦ-ΒΕ 10 Β 101} Ὀοαΐ {{]] οὗ τπιθη.2 15 βίγαηρθ 
ΒΥΡού 6815 ἄρρϑδῦβ ἰο βᾶγβ Ὀθ6θῃ βυσροβίθα ὈΥ͂ ἐπ6 ὐϑεὶς νγορα κοιλία 

ἴὰ {μ6. Νιν δϑίαιηθηῦ Δρρ]16α ἰο {μ6 ραᾶτῦ οἵ {Π6 58. 1ῃ νι αἰοῦ δ οπδἢ 
νγχα8. Βαΐ [Π6 οοντοβρομάιηρ ΗΘΌτον ποσὰ ἴθ {μ6 Οἷα Τδρίδμηθηςϊ 
το]θούβ ἐμ βθῆβθ μϑῦϑ ραῦ ἸΡΟΗ κουλία. 
ΤῊ οδ᾽βοίζοῃ ἀοεῖνοα ἔγομα {86 φοιιγά 18 οἵ πο ἔοσοθ, Ὀθοδαβθ. {6 

ἰγθ6 νγχαϑ ἰμ6 Ζὐοίπμδ, 088 Ῥτορου 1ο8 ΥΌΒ ον {86 ΡΟΒΒΙ ΠΥ οὗ τῆδῦ 
16 το αἰδα δροαῦ 1ὖῦ αυλία 1π06]Π010]6.Ψ 

 αγϊουβ οἵου οδ]θοίίοηβ Βᾶν θ6ϑῃ γϑίαϊοα ὈὉν Ηνθσηῖοκ. ὃ 
Τί τουδὺ θ6 οοῃδαβοα, μονγονοῦ, ὑμαῦ {66 816 οἰγουμηβίδποθβ ἴπ {Π6 

ΒοοΚ ὙΒοἢ τα ἰαΐα ἀραϊπδῦ {μ6 οχϑοῦ Πιογαλ ιν οἵ 411 ὑπαὺ 15 τοϊαῦθα 
18. 10. 

᾿ (α.) ΤΠ6 οβαγδοίο οὐ “ομδ Ὠτη86}} 15 ἃ ταγβίθυυ, δ8 ἀββου!θθα 1π. 
ἔπ. πουῦκ. Ηδον οου]ᾶ α ργορἠοέ Ἰταλρίτθ. μ6 οου]α ἤθε ἴγτοπι ἴπ6. ρυδ- 
βοποα οὗ {886 Τιοχᾶ ὃ ὙΥ )β' ἃ. ργορμοῦ βο Ἰσῃογαπὺ οἵ ἐδμοναβν ὕμ6 γὰρ 

αοἄᾶ, ονϑῃ αὐδοι 6 μδᾶ γϑοϑινθα ἃ αἸγ1Π6 ΘΟΙΩΙΆΙΒ510η, 88 0 αὐ οιαρύ 

1 ΒΙΙΒοθ68 Βα νυ ΟἘ, γ0]. 1. Ὁ. 597. 2 διαογοα 1(ογαΐαγο, ΡΡ. 178, 179. 
8. Ἐπη]οζαπρ;,, 11. 2. Ρ. 888.. 6͵ 86ηη- 
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ἴο 6θ6ᾶρ6 ἴτοίῃ ἐπ8 δυϑ δπά δοπίγοὶ οὗ [86 Οπιηϊβοιθηῦ ομ6 ἢ Τὸ 18 πὸ 
Βοϊαὔοῃ οὗ [86 ἀἰβηοα ἐν ἴο βὰν σι οπ6 {πδ΄ 6 τασβὲ μανθ Ὀ6θη Ρᾶτ- 
Ἐ1Ὰ1Π} ἴπβαθθ. 068 {π6 ΑἸτρΗΥ βοϊθοὺ ϑμοΐ Ἰηβίρατηθηίβ ἰο 6 [η]8 
δια θαββαᾶοσβ ἢ ΥΥαὺ δἀ 8 ἴο {π6 Ῥευρί 6 χ 1 18, ὑπαῦ ονοπ δῇξοσ {86 
Ῥτορμ ΙΒ ταϊγϑοῦϊοιβ Ῥγθβουνδίομ δηα 18 ἔὉ]Β]πηθπέ οἵὁὨ {Π6 βθοοπά 
Θοχητηϊββδίου, ῃΒ6 νγὰβ8 ΔΠΡΎΥ Ὠοοδιιβα {μ6 {πγοαύθπιπρϑ ἢ6 τυὐΐογθα πος 
πού δχϑουϊοᾶ. ὙΤμαὺ (ἀοα 18 τλοΓΟ Ἢ] ἐο [86 ρΡαμιΐθηΐ θέον σ ἰμ6 Ὺ 
αῖ6 ἔουπᾶ, μα ἀϊα ποὺ κοῦ. ᾿ 

(6.) ΤᾺ Ἰοπρ' ἀῃᾷ ἰοἸ]βοταθ ἸΟυ ΓΘ Υ ἠο ΝίΠουΘα ἀπαογίακθη ὈῪ {86 
Ῥτορμοῦ 1ῃηΐο ἃ Τογϑῖσῃ Ἰδηα 18 αὐὐθπαάθα τ Ἰταρσόθαθεγ. ἜΠ6 οαβ 
οὗ ἘΠ1ΒΠ8, δἀάπορα Ὀγ Ηδνθυπιοῖς ἃ5 ΔηδΙοροιβ, 18 ποὺ βο. (2 Κιηρβ 
γῆ. 7. ὅχο.) .ὄ Απᾶ {π6η, μον 18 1Ὁ κοῖν ὑμαὺ {π6 μϑαίμθη Ἰῃμαθ απίθ 
οὗ ΝΙπουθῃ βῃου]α 1ἰδίθῃ ἴο ἃ βο 1 Ὺ Βίγηρ Ὶ Θομΐηρ' διάθπρ ἔθ ἢ 
Τὸ 858. θθθῃ δεβασηθ {μὺ [μ6 Κποπίραρα οὗ ἐἰοβδἢ Ἐ ταϊσδουϊουβ 46- 
Ἰῖγοσᾶποο μα γϑϑομϑα {πθηὶ δ πα σίνθη ΡΟΎΤΘΙ ἴο΄ 818 ῥτθδομβῖπρ : Ὀαΐ 
1ὖ 15. ἃ ΠΊ6Τ 6 αϑϑμηιρίϊοΉ. 

(6.) ΤΠ ῬυΆσοΣ οὗὨ Φοπαῃ 18 ροθίϊοα!. 10 [88 Ῥοίἢ {16 ᾿τηαροῦΥ 
Δ όσα οἵ ρου. Υαβ ὖ υἱδογοα, 8δ5. 7ἷ8. ΠΟῪ Πᾶγθ 1, ὈΥ̓͂ {Π6 
Ῥιορμϑῦ ἀπᾶοϑυ ΒΌοΠ: ΟἸΤΟατηβίδμοθβ ἢ Τὺ Π88 811} [86 ομαγϑοίοσιβίιοβ οἵἵἁ 
μανΐηρ' Βθαπ ρμαΐ πίο 818 πιοα να ὈΥ Βοῖη6 ροθϑὺ δέος «οπδῖν. Ὑγ 6 αὐὐύ1- 
βυΐο πὸ ψοῖρῦ ἴο {86 τϑβοπιθίδηοθ ρούνγθθη 108 ῬΗΓΔΒΘΟΙΟΡῪ ἀπά {πᾶ 
οὗ οογίδιθι ῬΒδΙτα8, ΘΒ ΘΟ ΠΥ χΧΠ]. χχσὶ. συλ]. ΘΙΤΆΙΪΑΣ ΟἸΤΟΌΙ ΒΔ ΠΟΘ5 
βαρραοδὺ ΒΠΏ1|6Υ ᾿τηᾶρ68 ἃπα αἀἰοῦοθ, Βαΐ {π6 ροθίϊοαὶ παίαγθ. οἵ {ΠΗ6: 
ΒΘοΟΠα ομδρίο 18 ορροβϑᾷ ἰο' [μ6 1άϑθω οἵ 1τ.5 μανίπρο' θθθη: υἰξογϑα ἃ8 16 
186, στ αῖπ ὑμ6 ἤ8ῃ.. ὅθι 15 {μ6 ἀμ οα] ν οὗ Ὀδ]ονιηρ {μα [Π6 Ἀγηῖπ 
γγᾺ5 αὐὐογοα ὈΥ οπαμ τ ῖῃ {π6 Αβ]ν᾽8 Ὁ γ, ὑμπαῦ βοταθ βανθ ἰδ 
ΤΟΟΟΌΪΤΒΘ [ο δηοίδου ἰτϑηβαἴΐοη οἵ {86 ψοσαβ. ΠΗ Π ἌΦΌ, ογσὲ ἀσοοιηξ οὗ 
ἐδο 7]. 5 δεῖν, οὐ ομέ, τοϊθη οιέ οἵ, ἐῆι6 7,5.}8. δεῖ; οἰ μ6ὺ οὐ σι μῖομ 
Ἰη ογργοίδ 1008 15 ἱποοηβίβύθης πα 1[μ6 οοπίοχὺ πα ἀπηδΡαγϑὶ. 

ΤΠ686 δηᾶ οὐμοὺ οἰτουμηβίδηοοβ Του] ἃ Ἰποῖπθ ὰ8 ἰο Ὀοίϊον ὑμδῦ. 
τουρ ἢ οπδ οχιβίβᾶ 85 ὦ ρυορμοί, μα ἃ ταϊσδοῦ]ουβ ἀθ! σοσϑηοβ ἴσχοι 
ἄδηροτ; ὅσα. ζο., (μαῦ 1π βΒμοσγῦ, δἰ πουρᾺ {μ6 ὈοοΪκ οθηϑιπβ Τ68} ἰδίου. 
88 18 θαβὶβ, γϑὺ {μαῦ (86 στουπάνουκ μὰ85 θη θα 61 }86 ἃ Ὁ ἃ; 
ΓΙ ΟΙ 80 1ἰγοᾶ ΘΟμΒΙ ἀου]ν αἴνοσ {86 ργορμοί. Ηον [8γ {π6 818- 
ἸΟΥΥ͂ 15 ῬαγδθοΙίο, δα μον ἔδυ τϑᾶ], 1Ὁ 185 ΠΟῪ ἹΠ]ΡΟΒΒΙ 018 ο ἀθίθιτηϊῃηθ. 
76 θείίονα {μαὺ “΄ομδῈ νγαβ ἃ τϑὰ] ρϑύβοῃ δηᾶ ὃ Ῥγορῇθϑί. 

ΤῊΘ βοορβα οὗ {π6 Ῥοοὶς μα8 Ὅθθῃ {πουρῦ ΟΥ̓ Βοῖηθ ἴο ΒΠ0ΟΥ {Π6 
ἀϊνίπμθ ἐουθοαγᾶποθ ἃπᾶ Ἰοπμρβϑαβουϊηρ ὑονγαγαβ ΒΙΠΉΘΥΒ, ὙΠῸ ΔΥ6 
Βραιθα οα {π6ῖγ βίποοσ τϑρϑηίδῃοθ Βαύ {Π18 18 ᾿ργορ8 016. ΤῊΘ 
παϊίοσ ᾿πἰοπᾶρα ἰο σουηίογαοῦ 86 ΠΔΥΤΟΥ ΠΟΙΟΠΒ ΟὗἩ {π6 «Ὁ 188 
ῬΘΟΡΙΘ γτοβρθοίπρ' {π6 Ββϑαίμθη, βοτὰ {Π6 Υ οομβιἀογθᾶ (86 οδ]θοῦ οἵ 
αἰνιηθ πυϑίῃ. 
ΒΥ σβοπὶ δπᾶ ψβθπ (μ8 ῬΟΟΚ νγὰβ πυϊ θη, 10 15 ἀΠ ΠΟ] ἴο ΒΑΥ. 

Τηδΐ 10 γγὰ8 ποὺ δοιηροβοᾷ βοοῃ 6: «ομδΒ ταύασῃ. 0 15. πδίγθ 
απ, ὈΥ Αἰπιβ6 1, ἱπέουπαὶ ουϊάθποθ ἀρρθᾶγβ [0 Β [0 ΤαΆ]Κ6 ὙΘΙῪ ΡΙΌθᾶ- 
16. Τδο παυυδίϊυθ 18 ἴπ {π6 {τ Ῥουβ08, δῃᾶ ὕμ6 186 ἃ16 γα] οΒ Αὐᾶ- 
ΤΑδΒΠῚΒ ὙΓΒΙΟΝ οαπ ΒΟΔΤΟΘΙΥ Ὀ6Ιοπρ; ἴο [86 αἰπίῃ οαπίασΥ Ὀοΐοτθ ΟἸτιβί, 

1 ὧδ το ομθοπ 8 τὶ τἴβοθο Τοροσβιοδὺ ἄοσ γουβοιιθάθηθῃ ΑηβιοΒίθῃ, τι. 5. 7, Ρ. 179, 
θὲ 560. : : 
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ΤΠ6 Ἰαύίο οδῆποί 6 τβοϊγοᾶ ἱπίο ἐπ ἱπίθγοουσβ δαύνγθοπ {π6 
ἰοΥ ἸοΥΎ οὗ Ζθουϊο, ἰο τ ΒΟ Φόπδῃ Ῥοϊσηροᾶ, δπᾶ {μ6 πουίμογῃ 
Ραῦίβ. ΑἹ] ἐμαΐ ΤΠ εἰ ίσεοι, Ηνοσγηῖοκ, δπᾶ 61} μανο βίαϊβα, οι ον 
ἴῃ ΤΘΡΙΥ ἰο ἐμ6 ἀτρυταοηίβ οὐ Ἐν ἀουϊοθβθη, Ἀρρθαν ἰο π8 πα οἰθηῦ 
ἴο πον (μ6 “οπδῃ-οοιηροβίοι οὗὨ (16 σγοῦκ. Υ 6 βῃου]!ά ρίδοβ 1, 
οπ {86 ψἘ0]6, δρουΐ {π6 πη οὗ ἴπ6 Βδρυ]οπίδῃ 6χῖ]6, τ « ἄρογ. 
Μδην, βοσανοῦ, ραύ τὖ Ἰαύοτ. «{48π, ΚἼΠΟΡΕΙ, Κοοβίεδυ, αηα Εν], αἀαία 
1ῦ βοοῃ δἴδου {86 οαράνιν ; οἴμουβ, 88 δίκα δῃᾷ Ητύζιρ, 5[1} [αὔϑυ. 

ΑἸΤΒΟῸρΡὮ βοῖμθ, ἃ8. ϑρίποζα, βανθ {πουρῶς {886 σου ἔΓΑρ ΘΠ ΓΑΙῪ 
ἴῃ ομαγδούοσ, οἰβουβ (πᾶ 10 σομδιβίβ οἵ ἀἰογθηΐ ρίθοθδ, Ὑ͵ἷ1 8Γ6 ὉΠΔὈΪ]Θ 
ἴο Ῥοτγοοῖνο {μ6 αδίμοϑβ οὗ βαοθ νῖονβ. [ᾧ Ἰοοκβ {|κὸ ἃ ὁοῃῃθοίοα 
ψ 1.016. ΤῊΘ Ἰαπριιαρθ 15 ὉΠΙΌΤΤΙ ; {86 τηοᾶθ οὗ παγγδίϊοι, τι {86 
δχοορίϊοῃ οὗ {π6 βθοοπᾶ ομαρίθγ, 15 αἴ κθ, ΤῊδ6 δομαμμδποθιηθηΐ δηὰ 
οἰοβθ σοηῃβιδὺ τι ὁπ6 Δποίμου. 

Αὐ π6 δσομπητηθποθιηθηΐ οἵ “ δγοθοῦπι δ6 ΘΘΟΟ ΑΒ τοῖρῃ, [Π6 ργορῃοϑῦ 
ῥγοαϊοίθα {μ6 βιοοθββία! οοπαποϑίθ πα θη]αγρϑα ἐθιτιίοσυ οἵ [8γϑ6]. 
(2 ἹΚίπρβ χῖν. 28.) ΤῊϊΒ ογϑοΐθ Ἀρρθαγβ ἰο δ6 Ἰοβῦ; ἰοῦ ΗΖ Β 
δὐϊοταρὺ ἴο Βπά 10 τὰ 1βδϊαῃ, ομαρίθυβ χν. Χν]., 18 ὩΠΒΌΟΘΟΘΒΒΙΙ]Ι, 

ΤῊΘ Ῥοοκ ἀϊῆδιβ ἔοσα οὐμοὺ Ῥυόρμθίϊο ᾿ΟΥΒ τὰ {Π18, ἐμπαΐ 8116 
ΤΉΠΘΥ οοηΐδίπ {6 Βρθθοθθθ οὗ η6 δυίμουϑ, [Π15 Ογη6 Ῥγδθθηΐβ 80 1π01- 
ἀοηύ 1π {86 ἴδ οὗ {π6 ργυοόρῃβί, ΤῈ ἀοοίσϊηθθ οομίαϊπρα ἴῃ 10 ΔΘ, 
ἐπαῦ ἃ ρχυορμϑὲ οαπποῦ δ᾽ αᾶθ [86 πηραΐβα οὗ {π6 1 ινὶπθ ϑριτιῦ; (οα 15 
{πη6 αοἂ οὗ {μ6 Ἀραίμθη, ἀπ μὰ5 τϑρατα ἐὸ (ῃθιὰ 4180; Ηδ [ὈΓρΡΊνο8 
ἸΏΟΓΘ ΤΌΘ ΠΔἼΥ {μ8π Ηδ ῥα ηῖ8868 ; πα, ἃ ῥσορμοῦ 15 ποῦ ὀθηβΌσ 80} 18 1 815 
Ργθαϊοίοη 18 πού {Ὁ141164 Δοοοταϊπρ' ἠο Ἔχρθοίδίοῃ. 

ϑοῖλθ βᾶγθ οοῃβιἀουθᾷ ὁ“ όοη8} ἃ γρα οὗ Ομ υϊβύ, δ οριπῖοη ὙΠ Οἢ 
Το ἰζβοῖ ἄοθβ ποῦ βούαρ]6 ἰο δἄνδῃοο, ααἰῦθ τθοθπγ. Βαύ {π6γὸ 18 
0 Τουμπάαεαίίοη ἔον 10. Ηδ νψχ88 α εἴσῃ ἴο {π6 Νιηονιίθθ. ΝΟΙΓΒΟΥ οδῃ 
ἢ ἰῃτ68 ἄδλγβ δῃᾷ {ἢγϑ6 πιρ θ᾽ τοβίαθηοθ ἴῃ {Π6 δ}: 8 Ὀ6}1γ 6 οδ]168 
ἐγρίοαὶ οὗ Ομ θυ β γϑιλδληϊηρ ἴὰ [Π6 ργᾶνθ [Ὁ {μ86 βϑηὴθ ρϑυιοα δηᾶ 
Ῥεῖῃρ; ἀε] νογϑά ἔγοπι {π86 Ῥόνγοὶ οἵ ἀθαίῃΌ. ΤΠ ὕτο θυθηΐβ γθβοι ]6α 
ΟὯ6 Δποίμ ον, δηα αἴθ δοιῃραγρα ὈΥ {Π6 ΘΔΥΙΟΌΙ 88 Θηδ]οροι8, Βαΐ 
411} απαϊοσίοδ ἃγ6 ποῦ {Υ}868. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΊΙΠ. 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΒ ῬΕΟΡΗΕῚ ΜΙΟΔῊ, 

ΜΙΟΘΑΗ ψγὰ8 ἃ παίϊνε οὐἨ Μογββῃοίμ ἴῃ {86 παρ ρουτποοῦ οἵ (ὐ{ἢ. 
ΤῊ δριμοὶ ἜΘ, {μ6 ΜοχαβΗῖδο, βοῦνοβ ἠ0 αἰβιϊηρ ΒΗ ἰἴτη ἔγοπι 
[86 οἱάδθυ ρσχορβμοῦ οὗ [π6 βαπιθ πᾶπιθ, Ὅ80 ᾿ἰνϑᾶ ἀπᾶθν ΑΜΒ (1 Κ ηρβ 

χχῖ!. 8. ὅχο.), 180 οαἹ]Ἱοᾶ “ῆεαίαῆ. Αοοογάϊηρ ἴο 186 ᾿πβουρίοπ 
οὔ [16 ῬΟΟΚ, ἢ ῥσορμοβιϑᾶ ὑπᾶθυ ϑοίμδια, Αμιδαζ, ἀπά Ἡδζθκίδι; ἀπὰ 

1 Τῃ Β.ΔΟΙΡΔΟΙ πᾶ που κοῖ Ζο  ὑβοδτι ἕοσ 1840, Ρ. 122. 
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γαβ {πουϑίοσο Θοη οΙΔΡΟΓΑΣῪ για 188}, ΗΒ ῥγθαϊοίίοηβ γα ἀισθοίθα 
ἀραϊηθῦ 811 15τδδ], Θβρθοίδ!] ν δρϑιηδ Δ}; ἀηα Ὑγαγα ργοθΆθ]Ὺ ἀρ- 
Ἰϊγετθᾶ ἴῃ Φουυβαίθμη, 88 ΤΥ 6 Ἰηΐογγοα ἴτοση 1, 9. 

ΤᾺΟ δυϊμοπθολίν οὗ [π6 ᾿πβουιρύϊοπ, αὖ 1εδβὲ 1 ραγί, μβα8 θθϑὴ οδ]] δ 
ἴῃ ααοβίίοι ὈΥ σγϑυοιβ ΟΥ 108, 88 1)6 ΥΥ̓ οἰίο, ΗἱΖῖσ, Εὐνγα]α, ὅο., θ6- 
οδ86 « ΘΥοτ δ 56 Υ5 ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ ὑμπαῦ Μιοδῖ ργθαϊοίθα {ῃ6 ἀδβίγαοίοα 
ΟΥ̓ Φογυβαίθσα, ἴῃ {πὸ τοῖσῃ οὗ ΗἩ ζοκιλῃ (06 Γ. Χχν! 18., σΟΥΆΡΑΙΘ 
ΜίοϑΝ 11}. 12.}; Ὀδοῦμβα {μ6 ἀδηρθγουβ τγοἰδίϊομβ οὗ ἴπ6 ὕνο Κίῃρ.- 
ἄοτηβ ἰο Αβευτία διά Ερυρῦ δῖθ ργοβθαρροβοὰ (1. 6---16., 11, 12., ἰν. 
9---14., γν. 4, ὅχα., νἱ. 12.); δηα Ὀθοδιβθ [π6 τϑιηϑιηῖηρ ὈΓΟΡΉΘΟΙΘΒ 
οομίαῖπ πὸ τϑίθσθμοα ἐο δηοίμου 6, Ηδποθ τ 18 οοποϊααοά {μα 
ἔμ Βγϑὺ γϑᾶσβ οὔ Ἡθζθκίδῃ ποτ {86 {τὴ6 οὗὨἨ 15. ργορμϑίο τη] η]βίγυ. 
γε οοπίθθβ {μαὺ {π6886 ΘΟΠΒΙ ΘΙ ΠΙΘΠΒ. Δ΄Ὸ Ὀγθοδυοιβ στο 8. ΓῸΥ 
αποϑιϊοπίηρ {86 σογγθούμθεβ οὗ (88 Ἰηβουιρθίοῃ. [1ἢ ἊΓουθη }Β {Π|6 
οἰάογβ οὗ 86 ἰαμά ταριίοι (86 αἀδλγ5 οὐ Η οζθκίδῃ, πού Ῥδοδαβα ἐπὸ 
τα θη {π6 β᾽ηρῖ6. οὐδο]6 ἴῃ ΜΙοαΝ 111. γγὰβ αἰίουθα τὰ 51] 
Καόνῃ ἰο ἔμοπι ὈΥ͂ ροΟ ΒΙδίογ!ο8] γθοο ]θοίοη, ἃ5 Εν] ἀββουίβ᾽, ΠΟΙ 
Ῥϑόδαβα ἐμ Ὺ ὑμϑιηβθῖνοϑ ΤηΔῪ μᾶνα ᾿ϊνθα δὖ ὑμὰΐ {ϊπ|6, ἃ85 Η ἄνϑυπιοκ 
ΒΆΥ83, ἔογ {μ6ῃ [ΠΟΥ ταυβὲ πᾶν Ὀθθῃ Ρουθ ἃ μυπάγοα γϑδβ οἷα : Ὀαὺ 
Ῥεσοαυβα ΗΖοκίαμ νγὰ8 {86 ΟὨ]Υ οη6 οἵ {π6 ἰῆγθα Κίησβ βρβϑοιῇβα ἴῃ 
{86 {16 ψῇο Βιαᾷ ἃ ἐλδοογαΐίε αμέμογῖέψ, βῖποθ Ἀ6 μιά αὐΐθπαβα ἰο {6 
νοΐϊοθ οὗ [π6 Ῥγυόρμοίβ : δῃᾷ ρσόῦθθ!υ Μίοδῆ Ραύ ἰορούμου ὑμ6 βθραᾶγαΐθ 
αὐξογυδηοθβ δοπίϑ θα ἴῃ ἷβ ΒΟΟΚ Ὁπάοῦ [118 Κιῃρ. [Γύὺ 18 σϑΥῪ ΠΚΘΙΥ 
ἐμαῦ ἃ Ἰαΐδϑυ ρϑύβοῃ πουἹα μάνα ταϑηἰοπρα ᾿οχοίαἶ αἴοπθ, τὰ [6 1η- 
βουρίίοη. 186 Ῥδγα]] 6] βιὰ οὐ ΜΊοδ ἴν. 1---ὃ. τ βαϊδῇ 1], 2---4. 
οουἱᾶ Ἀ6 πὸ βυϑβοϊοπῦ γθαβοη ἴῃ {Π6 ΘΥ68 οὗ Βθ ἢ}: δὴ ὁη8 ἴο ρο Ῥθυομα 
τη)6 ἄταρ οὗ Ἠ ζΖοκιδῃ, δηα ἐο πϑιλθ δ] ηρ' τ ἢ Βῖτα «οἴμδτα δηα ΑΠδΖ. 
ὙΠ Θα ἴὐ 15 βαϊᾷ {μα Μίοδα Εἰτηβ61 σου] ΒΑΤΪΥ πᾶπλθ ϑϑαιηδυδ ἴῃ {Π6 
Ἰπβουρίοῃ, ἰν 15 ἀπ α] ἴο 566 {π6 τϑββοῃ, βίποθ ἢ6 ῬΓΟΡΘβ168 {Π6 
ἀοναιὶ οὐ βαιμασῖα ὈΥ μᾶπιθ ἴῃ 1. 6. ὅζο. 
ΤῊ Ῥγορῃθοῖθβ ΒδΥτ 86 γ76}} τῖ [ἢ {Π6 Ἰπβουϊρίλοι, ἴῸΣ 1η ἐπ 6πὶ ἐμ6 

ἀοβίσασοξοη οὗ ϑαμπιδτῖθ 15 ΠΟ ΠΟΘ ἃ8. προ ῃαηρ, 8Δπἃ Αββυσῖα 18 
Βρθοϊῆθα δβ8 ἐϊ τηοϑὲ ἀδηρθιοιβ ΘμΘΩΥ οὗ 886 ἐμθοούᾶου. (1 {Π|κ8 
ἸΔΏΠΘΥ, ὑμ6 γα 18 ἃ τησΐααὶ! σΘοηηθοοη ὙΠῊ {Ππ6 ῬτορἤθοΙ68 οἵ ἰβαίδῃ, 
Μ ΠΙΘὮ ροακβ 'π ανόυν οὐ [86 ἄτη τπἀϊοδίθα τὼ {88 6116, ΏθΥΘ 15 ἃ 
Βα ]ατ γ Οὗ 14685 ἴῃ 1, 8. ἰο Ἰβαίδῃ χχυῖ. 21. : ἴῃ σ, 1. ὅζο, ἰο βϑίδῇ 
υἱϊ, 14.; ἴῃ νἱῖ. 12. ἴο βεῖδῃ χὶ. 11. ὅζο. ; ἴῃ σἱ]. 17. ὑο Ιβαϊδῇῃ σχ]ῖχ. 28. 

ΤῊ ἀρτοοπιθηΐ οὗ ἵν, 1---ϑ, 1} 1βαῖδῇ 11. 18 ΟὈΙΟΙΒ, 
ΤῊΘ ΡοΟΪΚ τοᾶΥ 6 ἀϊν 46 Ἰπΐο τπγθο ραγίβ; υἱΖζ' : 1. ΟἸΔΡίσθυΒ 1. 11. ; 

9, ἰἰϊ. ἵν. ν.; 8. νἱ. γῇ. Εδος Ὀαρίῃβ 1} [Π6 βδῖλθ σψοτγα, Ἰ"ο), λδαν' 

γο, ἴ, 2., Ἀΐ,1.. νἱ. 1. 106 ὙΥ̓ οὔΐα {π1} 8 {μαὺ ἭΝ), πὶ. 1., ἀϊδῦασ 8 

1μ6 οοπηθοίΐοῃ οὐ {π6 Βοοοπά σῖτα {πΠ6 Ηγϑὺ ρατὺϑ: Ὀαὺ 10 ταί 6. τη 68 

τὰ 186 οἴοβου. Εδοῖι βθοίϊοῃ 18 ἴῃ {86 ἴοστα οἵ ἃ ργορμθίϊο αἀἸΒΕΟΌΓΒΘ, 
Ἐπουρ 16 νγὰβ ποῦ βροκβϑῃ 88 1Ὁ ΠΟΥ 8. ΤῊὴ6 ἴῃγθ6 ἰορϑίμου ἔοστα ἃ 
αἰ θα ᾿1Π0]6, τμαγκοϑα Ὀγ ἃ οογίαϊπ ππἰ στην οὗ ἀθυθορηιθηί. Εἰλοὶ 
οἴοβοβ τὶ ἃ ργοιηῖβο. ὙΠῸ ϑχογάϊστα οοπίδίηβ ἃ Β]1πὴ6 ὑμΘΟΡΏΔΗΥ, 

1 Ὅϊο Ῥυορβοίθῃ ἄ68 ἃ. Β., ἃ. 5. Ὑ. ΥὙ0]. 1. Ῥ. 827. ποίρ, 
2 ἘΠη]6 1, 11. 2. Ὁ, 868, ᾿ : 

ΨΟΙ. 11. ᾿ ᾿: 29 
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ἔμ Τιοτα ἀθβοθηάίηρ' ἔχου 818 ἄν Ππρ-ρΙαθ6 ἰο ἡπᾶρθ [Π6 παίζομβ οὗ 
186 δαί, Ὑγο ἀρρσόδοι ἰο τϑοϑῖν {πϑῖνῦ βαπίθῃοθ ϑδηλδσῖα 5888} 
11, πὰ “υάδῃ ἔοο 588}} βαβδν ᾿ηΐυσγ. (. 6-106.) Φψυάδῃ 588}8}} 
6 οαντίϑα ἰπύο οαρυινιγ, [0 νυν ἢ 18 βυθ)οϊηθα ἃ ῥγομλ86 οὗ {6 
τοαπίου οὗ {μ6 ψ1016 ρθορῖο. (11.) ὙΠΘη [Ό]Π]ονγθ δῃ ογδοΐο τοβρθοῦς- 
ἴηρ' Φογαβαίοτη᾿β ἀοδίσυαοίίοη οσαπβα οὗὨ (π6 ὙἹοκθάπϑβϑβ οἵ μθ1 ΤΌ]ΟΥ8 
Δα ΘΟΆΠΒ6ΙΙοσΒ. (111.); τοβρθοίΐηρ {μ6 Κίπράοια οὗἨ “6μόνδᾷ οὐ οὗ 
Ζίου. οιαδγδοῖηρ' Βουθαου 411 παίίοπβ;: {86 τεβίοσδίϊοη οὗ {πθ {πθο- 
ΟΥΔΟΥ δ[δι {π6 δχὶ!θ: {88 Μδββίδῃ δηα 818 {ϊπη65 (1γ. ν.); «᾿ϑῃουδῃ Β 
ΘΟΠΙΧΟΥΘΙΒΥ ὙΠ 8. ῬΘΟρΙ6, 18 τθργοοῦ οὗ (Β6ῖγν 8118, πα {ῃγθαΐθηϊηρ 
ἴβοὰ τ Ραπιβμπιθηῦ, [18 οοπιρ]διπΐβ οὗ [86 σογγαρίϊοη οὗὁἨ {Π6]Ὺ 
τηογ8 8, [86 δορα οὗἉ {π6 ρθορὶβ 1π «΄ϑῇονδαῖ, ἀπά ἂ' Ῥγόγαΐβα ὅο {Π|6Π|. 
(υἱ. ν.) ΤΠ ργορυβββίοῃ 18 ββϑὴ ἴῃ (86 μού ἐπαΐ, 1π {π6 ἢγβί α18- 
ὁοΌγΒ6, ἴ{ 1Β Δηπουποθρα ἰο «Δ ὑμαῦ {86 ἀθΔα ]γ ΒὍΚ685 συ μῖοῖ βῃου]ά 
(11 ἀροῦ ϑαμιατία που το ἰὼ {π6 ραΐθθ οὗ «ϑιιβαίθτα : ἴῃ {πὸ 
ΒΘΟΟΠΩ, {πὸ ἀοβίγαοθίοῃ οὗ Θγαβα] θα πα {86 ἰοταρῖθ, σι (86 ἀδρογία- 
ἰΐοπ οὗἩ {π86 ρβθορὶβ ἰο Βδρυίομ, αἴθ ἐογϑίοϊ ἃ 1ῃ {886 βίθμοῃρϑδύ ὑθυτηβ. 
Τὰ {πὸ ἢγεύ, ([λ6 τοἀοιηρύϊοη οἵ {ῃ6 οουθῃμαπύ- οί ἔοτα {μον οαἶδα- 
τη 168, Δπα νἱοίοτίουβ τἶβο ουὐ οὗ βίδυθυυ, ἅΓ6 Ῥτγοταϊβοα (1. 12. ὅο,):; 
ἴῃ {π6 Βθοομπᾷ, ροβιθῖγα Βα σϑοη 1ἢ ἐμ 6 ἀρρθάγϑμοθ 8η ρ]οῦυ οἵ Μ68- 
βίαι. (ιν. δῃά ν.)ὺ ὙΤΠ6 {πἰγὰ αἸβοοῦγδθ 18 πογία ον, 88 106} ἴῃ τί [ῃγϑαῦς- 
ΘΠΪΏΡΒ 88 108 ργογαΐβθβ ΤῊΘ οὔρϑηϊο ρῬδυθ 05 οἵὁἩ 1π6 ὈΟΟΚ Βὰθ Ὀ6θῃ 
ΘΟΡΙΟυΒΙΥ Βμόσῃ ΟΥ̓ (ὑδβρδ.. 

ἘΎοπι {π6 ΠΥ οὗ {Ππ6 ΘΟ ροΟΒΙ ΠΟ Π. γ78 ΤΥ 1ηΐου' ὑπαύ 1ὑ οΥὐἱρὶπαίοα 
ἀπᾶον Ἡ ζθίτιαῃ. ΑΒ 88 ψουβδὶρ οὗ 140]8 15 Βουϑύιβὶν ὀθηβαγθα (1. ὄ., 
νυ. 11---18.. νἱ. 16.), [86 θοοΙκ νγὰ8 ρυόθδθὶν πυιίθη Ὀοΐονθ {π6 βοϊθιηπ 
Ῥάββουοσ, ὙΒΙΟῊ τγὰ8 βυοοθθάρα ὈΥ ὑμ6 οχύθιτηϊπδίϊοη οὐ 14 ] υΥ 
τπτουρμοαῦ (886 οπθτα ἰαπᾶ. (2 ΟἼτον. χχχ. χχχὶ.) ΔΒ ϑαϊρδγία, ἴθ, 
γγὰ8 ποῖ γοὺ ἀεδίιτογοᾶ (1. 6, ζ0.), 10 ταυδύ Ὀ6 ἀαίθα ἈΥοΣ ἰο {16 
ἀον δὶ οὗ [βυ86], θούνθοῃ 728 δπα 722 8. Ὁ. 

. ΠῚ [μ686 οὐβουνδύϊομβ Ὀ6 οογγθοί, 10 18 1561688 ἴο αὐϊοτηρὺ Δῃὴγ Β6ρα- 
ταύϊοι οὗ ρα ϊοαϊδν ργορῃθοῖθ αἰξοτϑᾶ αὖ ἀἸουθηΐ {πη6856. ΤῊ6 γ80]6 
νγὰ8 ψειτίθῃ ἴῃ {86 Ὁπὴ8 οἵ Η ΘΖ τ ἢ ἃ8 ὁπ6 σομ ϊππιθα ρῖθοθ, Ηδμοθ 
1. βΒμῃου]α ποΐ Ὀ6᾽ δββδυσηθα σι ΜδΌΓΟΥ δηα ΗϊίΖιρ, (μαΐ {π6 ἔγβύ ἐτο 
Ομαρίθυβ σοῦ ἀθ] νοσθα Ῥοίοσο ὑπ [4}1] οὗἨ ϑδϊηδτῖα, [86 ποχύ [ἘΠ γ66 
δἴτον 10, πα {86 τοι ηϊηρ ἔνγο 501]} Ἰαΐοσ. 

ΤῊΘ [Ὀ]Π]ονίπρ Ῥυθαϊοίίομβ οοπίδιπϑα τὰ {π6 ὈΟΟΪΚ, ὑγ6 6, ΟΥ̓ ἃ1 86 ἴο 
Ῥε, {Ὁ161|6α.Ψ 

1. Τῇ ἀοβίσαοίοι οὗ {μ6 Κίηράοιῃ οἵ Ιβγδοῖ, ΒΟ. τὰ [ἃ]- 
Ἀ116α ἴῃ τμ86 οἀρίατο οὗ ϑδαιηδατῖα ὈΥ ΘΒ πλθηθθοσ. 2, ΤΏ (οία] 
ἀαοοιίγσαοίίοι οὗ «ογαβαίθια ἂπα {μ6 ἰθιρὶθ, δπα {π6 δομππαβποθ 
οὗ 86 ἀοβοϊαϊϊοη [Ὁ 8ὸ ἰοῃσ ἃ πὴ δβΒ {παΐ ΖΙΟη ψ1] ΡῈ {6 
ἃ ΠΕΙα, δηᾶ {88 ἰδιρ]θ-ταοπηίαίη ἃ ἔογθϑῦ 811], (111. 12.,, νι... 18.) 
8. Τ6 οαυυγηρ ΑΥΔΥ οὗ (86 ἐγ ἴο Βαῦγίοπ. (1ν. 10, 11., νι, 7, 8. 
13.) 4. Τὴ τϑύσσῃ ἔτοτα ρον", [88 του] αϊηρ οὗὨ [ῃ6 ΟἿ ἀπά 
ἰθῖΏ} 16, βιθδαίαβίηθϑβ ἴῃ {86 ψουβῖρ οὗ αοα, ἀπ ὑμ6 ρϑϑοϑία] {ἰπλθ8 
ὉΠάΟΣ {π6 Ῥογβίδη Ὧπα ατϑοῖδῃ ἀοτηϊπίομβ. (νυ. 1---8., νἱϊ. 11, 14--- 

} Ὁδθον Μίοδα ἄοη Μοτγαϑιίϊοῃ, τι. 8. τ΄. Ῥ. 100, 6ἐ δϑᾳᾳ. 
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17.) ὅ. ΤΏ νἱοίουυ οὗ {π6 Μδοοῦθθοβ. (ἷν. 18.) 6. Ζίοπ 18. ἀρϑίῃ 
{μ6 τοβίάθμοα οὗ ἃ Κίπρ.. (ἀν. 8.) 7. Α σα] ὺ ργοοθϑάβ ἔοτη ΒΒ] ῃθτη, 
οὗ {π6 τοὶ οἵ αν. (νυ. 1. 2.) ὅϑοτμθ οἵ {686 ουβθηΐβ σσογο ἐὈσϑίο]ᾶ 
ἔγουα 160 ἰο 200 Υ66 78 ὈΥΪῸΣ 10 {π8 ὑἴτηθ ἐμ6 Υ Πᾶρρϑῃβᾶ ; οἰμβὺβ 816 
5.1] ἔαΐατα; οἴμοῦβ αν Ὀθθὰ δα ραγίϊαϊίψ ἔᾺ181164, ἀπ ἅτε πον 
Ῥτοοθϑάϊηρ ἐονγατ 8 {Π6ῖν οι ρΙ Θθοη. 

Τῦ 1ἰβ ρβοῦαν ἰο ΜΊοδΝ ὑμαῦ ἴῃ 15 Μοββίδπιο Ῥγορῇθο168 μ6 τηβθῃ- 
ἔοπϑ Βϑίμ θίθια 88 {86 Ὀἰσύμ-Ρ]Δο6 οὐ τη6 δαύατο ᾿θάθοιμου. (ν. 1---4.) 
ΟΥ̓ τὲ Μοβρίαπϊο ἔαΐατα δ 888 ἴπ6 Ἰοίιοϑῦ δπα ταοβὺ δανθηθασουβ 
Πορ6β8, ἀδριοιϊπρ 1 ἴπ σιν οοἸουτοᾶ βἰγαῖηβ, 41] ϑῃθπιῖθδ 58} 
1Π6π 116 ῥγοβίγαϊο ἴὰ {886 ἀπδῦ; δηᾶ {π6 παίϊοπβ βίγϑδμι ἰο «) Θἐβα θα 
ἴο ῬΔΥ {ποῖν γνονβ ὕμοτθ, (ν. 1-ὃ, 18,, ν. 1---8., γῇ, 11---]17.) 

Τῆ6 βύγ]8 δθ Μ78}} δβ {πμ86 14685 οὗ ΜΊιοδῃ δῦ ποὺ ΠΉΚ6 ὑπο88 
οὗ μῖβ ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΙΑΤῪ [βαῖ8ῃ. [π σΘΏΘΙΆΙ ἢ8 18 οἷθαῦ δηά ἀϊβιιπού, 
ῬονΘΥ 1] ἀηᾶ δηϊπιδίθα, ἴῃ ἸΛΔΏΥ Οα565 ΡΟΪ]α δηᾶ βαθιηθ. Ἠ 18 
το ἴῃ ΘΟΙραγίβοηβ δηα ἤρττθϑ, ἴῃ ὑπ ρῖοα] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ὙΓΒΙΟΝ ΔΥΘ 
Ῥδδι 1] ἀπ οἱοραηύ, ἴπ ῬΑΙΌΠΟΠΊΔΒΙα5. δ μα θ]αγ8 οα πψοτᾶβ. ΥΥ̓ παΐ 
οἶνοβ ρστϑαῦ δηϊμηδύϊομ ἴο ΗΒ ἀἸΒοουΒ6, 18 ἃ σογίαϊπ ραγ ]οα]ανἸβίηρ οὗ 
ἘΠΐηρ8, δηα αἷ5οὸ {π6 ᾿πὐγοαποίϊοιν οὗἩ Ῥθυβοῃβ βρθακίηρ. [Ι͂π ὑγγο 1π- 
βίαποθβ {86 ἀἰδίοραθ στὰ 15 ϑιαρὶογϑᾶ, (υἹ. 1--8,, νι]. 14, 16.) ΗΘ 
Δρουπᾶβ ἴπ τρια ἐγαπβιθίομβ ἔγοτα ἐμπγθαῦθηϊμρβ ὕο ῬΓΟΧΩΪΒ65, 8 Πα υἷοθ 
νογεᾶ, ΤὮδ τυ μπα 18 [111] δηᾷ ἔογοῖθ]6, θαὺ ποῦ 50 βιποοί οὐ τουπαϑά 
45 ἰμαὶ οὗ 06] δπᾷ Ατηοϑι Τὴ ρ818116]15πὶ 18 ἀβύδ!]ν τορι]; [86 
ἀϊούίομ. ρα δπά οἸαββίοαὶ, θα οομοῖβθ, δπα ἐπογοίοτο ἀποὺ μοτο δα 

[μ6τ6. Αϑίο 86 ςρίγίξ δι ολαγαοίον' οἵ {π6 Ῥγορῇθοῖθβ, ὉΠ6Υ 816 ῥτθ- 

Θμμθηΐ ἴῃ ΘΧΟΘΠΘποο, Α ἄθθρ τροταὶ ϑαυμοβίμθδθ Ῥοτυϑθβ {μοτα. 
ἩσυτΠν, ρἰθίγ, ὑσαβύ ἴῃ αοα Ὀτθαίμθ ἐπγουρμοαυί," 

Ὅτ. Ηδ]88 888 δι Ί τ ΥΠ Ραῦ ὑοροίμου [Ὦγθ6 ραββαρθ8 Ίῃ ΜΊοΔΙ, νἹΖ, 

ν. 2., (1, 8., ἵν. 4., ἴῃ 186 ΟΥ̓ΘΙ ΠΟῪ τηθῃ!οπϑᾷ ; πᾶ μανϊηρ σίγθῃ 

ἨΐβΒ οσσῃ σϑυβίοη οὐ [86 Ηδθῦγον, μοι 15. ΕΥ̓ ὯῸ ταθϑῃβ σοοῦ, δηᾶ 

Βοπιθίϊιηββϑ ροβι γ ]υ ἱποοτσθοῖ, μα8 δαδογαίθα ὦ Μθβδίδῃϊο ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ 

ἙΠΙΟὮ Ὧ6 ΒΌΡΡοβ6β ἕο 86 “ὑπ τηοβῦ ἱτηρογίδηῦ 5: 016. ῬΥΟΡΒΘΟΥ͂ ἴῃ [86 

ΟΙΑ Τοβίαμηθηῦ, δπᾶ {π6 πιοϑὺ δοιηρυἤθηβῖγθ, τοϑρθούμηρσ {Π6 ρϑυβομᾶὶ 

οδμαγδοίου οὗ (86 Μεβρίαῃ, αἀπᾶ 818 βιασοθββῖνθ τηδηϊοϑίδψοπ 0 {86 

σπου. Τὸ σατο] ἀἰβ προ ΐβηθ8 18 ἤστηδπ πϑΕ 1 ἔγοτα Η15 οίθγπαὶ. 

σοπογαύϊομ ἢ ἐοσθίθὶβ {μ6 σοὐθοίΐοπ οἵ {π6 1βυδβὶ 98. ἃπα «Γ ν8 ἴῸΥ ἃ 

βθᾶβοι, ὑμῖν ἢπαὶ τοβίογαίίου, δηα (88 πηΐγουβαὶ ρας ἀββίϊηβα [ο 

ργϑυδῖ ἐῃτουρβοαυῦ ἐμ6 ϑασίμ ἰπ {Π6 Πεσοπογαΐίοη. 10 ἔοΥτΩΒ Ἐπουθίοσθ 
{86 Βμεβῖ5 οὔ [ὴ6 Νὸν Τοβίαμηοπύ," ζο. ὅο.3 

ΤῊϊ5 δηᾶ ταποῖ τηογο ἴῃ {π6 Βαιηθ βίγοϊη 15 θχσίσανασδηί. ΥὟ 6 οἰ)θοῦ 

ἰο {88 αὐ οἰ ταυῪ αὐταπροπιοπύ οὗ [88 [πγθο ρβββαρ8β8, ΟΥ̓ ὙΒΙΟΘΙ ὉΠΘΥ 816 

[Κοα ουὐ οὗ (μϑῖῦ οὐσῃ ργοροῦ. Θομμθοίοηβ δπα ῥα ἰορσούμοῦ 88 Ομ6 

ῬΙΌΡΒΘΟΥ. ΤῈ πογᾶβ οὗ ν. 2. ἀγα αυοίοα Ὀγ {86 ουϑηρο δῦ Μαιμον, 

πᾶ ἀρρ 164 (ο ἐμ Μεββῖδῃ. ΤΏΘΥ τασϑὺ ὑπογθίογθ 06 ἀθβουρίνθ οἵ 

Εἷβ Ῥθυβοι ἴῃ ὁπ6. 56η86 οἵ οἵου ἢ δῃᾷ γ76 Ῥγθίον ἰο τϑρατά Ποῖ 88 

ἐχοϊμδίσοῖψ ἀρΡ]168.Ὁ16 ἰο Ηἴπα ; ἔοσ {μιθγα 18 πὸ βοοα ΤΘΆ801, ὙΠ} ΤΩΔΗΥ͂ 

1 66 9 4}πβ ΕΠ] οἱ, γ0], ἢ. Ρ. 427. 2 ΟΡ. ἘποΡοῚ 8 Ῥιορ μου ἰβταα8, 11, Ὁ. 30θ.᾿ 

8. ΑΠΑΙγϑ15 οἵ ΟἸΒΓΟΠΟΙΟΡΥ, γ0]. 1. ὍΟΟΚ 1, ΡΡ. 462, 468. 

᾿ ᾿ 84:2. 
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εν δπᾶ Τμοοᾶοτο οὐ Μορϑυσβία, ῥο ἱπίθγρτοῦ ἰμοπὶ οὗἨ Ζογυθθαθ6] 
αἴοπθ; οὐ ψί! ατοῖι, οὗ Ζουαθ ΑΕ] 88 ἃ ἴγ}06 οὗἉ ΟΠ ιτ]βί, ἃπα βὸ οὗ 
ΟἸ τἰβὺ βοοοπάαυγ. ΤῊ ΟΥΠΟΥ ὕνγο ρ]δοθ8 ἃ.6 ποὺ ΒΟ οἶθαῦ 1π {πεῖν 
ΔΡΡΙΠοαδοπ ἰο [Π6 ῥῬϑίβοῃ οὗ Μεβδίδῃ Βοίβθηθπι 18 πιθη ΠΟΠΘ( 88 
Ἧ!8 Ὀἰγ ἢ -ὈΙδοθ. δ ῖθβ, μονγουοῦ, 18 στοηρ' ἴῃ βαυΐηρ' {παὖῦ {π6 ρτορμοίύ 
ΘΑΓΘΙΆΠΥ αἰβυπρυβηθβ Μ βόα Β οίογπαὶ φοπογαξίοι ἴροτα [18 λισπαῃ 
δὲνίδ. ὙῈ6 ἔογπιον μ6 πᾶβ ἴπ {μ6 ψογᾶβ, “ς σῇοβο ροίῃρβ ἴοσῃ Πᾶνα 
Ῥθοθη ἔχοι οὗ οἱᾶ, ἔγοπι δυδυϊαβίϊηρ." Τμαὺ (86 δέογπαϊ φοπογαΐίοπ οὗἉ 
Μοββίδιι 15 ποὺ ταϑδηῦ ΕΥ̓ {μ6 ΕΠ ΘΌΥΘΥ Ῥῆγαβο “ ροϊηρβ ἔουίῃ ποτα οὗ 
ο]4,᾽ 18 δρραγεπί ὈΥ͂ ἃ Θοιπρδσῖβοι οἵἨ ρϑββᾶρϑβ σγῇθτο 81} Ὁ ΟΟΟΌΓΒ, 
(νυ. 20. ; 1βαϊδἢ ΧΧΙΊΙ,, 7.» χχχνῖ. 26.)};: δῃα {π6 π86 οἵὁἨ [μ6 νϑγὺ δὲν) 

σι [Ρ. ΑἹ] {μαὖ 18 ταθϑῃΐ 18 ἐδ6 ργουΐοιις πιαπίεδέαξίοπς οἵ ΜοΒΒΙΔᾺ 
ὉΠᾺΘΥ {Π6 ο]4 αἀἰδροηβαίίοῃ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ͂Χ, 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΒ ΡΕΟΡΗΕῚ ΝΑΗΜ, 

ΤΙΤΤΙΕ, 15 πόση οὗ Ναβατ ρου βοηδὶ Ὠβίοσγ. Ηδ νγαὰβ ἃ πϑίϊνο οὗ 
ἘΠΚοβΙ, ἃ ὙΠ Προ 'ῃ 641166. 10 που]ᾶ ἀρρθϑᾶγ ἔγοχι 11. 1---8, ἐμδῦ ἢ 
Ῥτοροβιθα ἴῃ «πάλῃ ταβρθούϊμηρ {π6 ἀδβιίγαοίοη οὗ Νίπονθῃ δηα [Π6 
[411 οὐ 16 Αββυγίδη διλριγο. (1, 14., 11,1. ὅτο., 6. ὅχο., 11,.. 1. ὅζο.) 

ϑοπλθ [1 ὑπ΄, 45 {Π0Γ6 σγ88 δῃ Αββυσίδη ΕἸ]ΚΟΒἢ (ΑἸΚΌ5}) τ ΒΙΟᾺ 
αν οἱ {86 οαϑὺ β146 οὗὁ {π6 ΤΊΡΥΙΒ, ὕγ7χο τῊ1165 πουίῃ οἵ Μοβὰ] δπὰ [ἢγϑθ 
ΠουΥΒ ἔγομῃ ΝΙΠΘνΘὮ ; ἐξ, δηα ποὺ ἐΐθ Οἰαζίϊοαη ἘΠ] ΚΟΒΉ, τγὰβ {Π6 Ρ]δοθ 
οὗ Ναβια. ὅο Μιοθδ61158, ἘΠομμοσπ, Οτΐπλτη, ἀπ Εὐνγα] ἃ Βαρροββ. 
Βαὲ {ποῦ 18. πὸ ρσοοῦ Βαρροτύ ἴοσ {Π6 ορϊ οι ἴῃ αποβίϊου. Νὸ [5- 
ΤΆΘΙ16 ΘΧἾ 168, ἃ8 (ὯΓ ἃ8 γγἷῈ ΚΠΟΥ͂Σ, ΘΙ ΟΑΥΤΙΘα {ΠΠῸΡ ὈΥ {86 Αδβευ- 
ΤΊΔΠΒ ; 84 ποίβίηρ' ἰπ {6 ἰαπριιαρσθ οὐ οομίθηΐβ οὐ 0[ῃ68 θοοΚ 1οδαβ ἰο 
[86 ᾿πίοϑγθποα {μαῦ {π6 Ῥυορμοῦ ψὰβ δὴ δχϊΐθ. Τμ6 πη βοὴ Ναῆυτα 
Ῥτορμ βία 88 Ὀθθῃ νδιουβὶν ἀαἰθυταιηθά, 

(α.) ΦοΒθρμαβ ρ]δοββ ᾿ἴπη ἈΠ α 6. « οἴπδγη. 
(6.)}ὺ ἘποΒμοση, Βουίμοϊ ας, Βοβθημλά!ον, 0)6 Ὑ͵οίία, Οτϑθογρ, 

ποθ 6], Ἡνθγηϊοῖ, δπα Κ 6}} ραΐ Βῆτῃ 1ῃ {πΠ6 τοῖσῃ οἵ Η 6ζΖβϊκίδῃ. 
(5.) Φοτγοιημθ, δον, Μίαϊιβ, ἐϑθρϑυ, δββϑῖρῃ ὑπ ῬΥΟΡΗΘΟΥ ἰοὸ {88 

τα οὗ {86 ᾿ἱηναβίοι οὗ βοπηδομοσῖῦ. 
(4.) μὲ ϑϑᾶδθν Οἴδιω, “το }ϊ, ΑὈδυθδηοὶ, ατούϊα5, τίμημα, ἀπά 

9 4}π βρϑοιϊέν {86 τεῖρῃ οὗ Μαμῃδββθῇ, 
(6.) Εννα!ά, Ηρ, ἀπ Μοῖθγ βαᾶρροβο ὑμπαὺ {π6 Ῥσοόρῆθου βϑ]οπρϑ 

ἴο ἐπ ροτϊοᾶ οὗἩ {π6 ἰαίον Μϑάϊδη βίσαρρ θβ σι Αββυάῖα ; δἰῦ μου {16 
ἰτὰ6 οἵ Ῥμγχδογίθθ, οὐ ἰμαὺ οὗ ὐυγάχασοθ δπα 815 ἤγχβύ ᾿ἱηνδβίοι οἵ 
ΝΙΠΘΥΘἢ. 

Τὸ 15 ουἀοηὺ ὑπαὺ {π6 Ῥγορμού Ἰνθα ἴῃ {86 Αβϑυγίδη ρογὶοά, ἔοσ ἢ 
δἀάγοββθβ {μ6 Κίηρ οὗ [86 Αββϑυσδηβ δα ργϑαϊοίβ {πὸ [81] οὗ Νίπουθῃ. 
ΤῊ6 Αϑβυσυίδηβ δὖ {86 {1π|6 οὗ [86 Ῥτορμοί Βαά τηδλη βία ποβυ ν ἴο 
πάλ}, (μ6γ δᾶ τηρα!ϊαὐθα 105 ἀοβίταοίίοη (1. 11.}. [ΔΘ Βαά Θομιθ ἃὉ 
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οπθ6 ἀσαϊηϑέ 10 (1. 1.}; Βυὺ {π60 5ΒΒου]α ποὺ 6 8816 ἐο Ὀτίηρ' ΔΗ Π]οὐϊοπ 
ὍΡΟΙ ἴδ ἃ βοοοπὰ ἐΐπηθ (1. 3.). «πᾶάδἢῖ πα Ῥθθῃ οοταρο]]64 ἴο μ6δ {86 
γοΐοα οὗ {πο χ σαθββθησοιβ (11. 14.}: {ΠΥ Βδά Βυτα]θα δπᾷ μα ἃ γοκθ 
ἀροη Βοχ (1. 12, 13.) ὙΏΉΘΒ6 Δ] βίομβ ὁδῃ ΟΠ]Υ 6 ἴο ΘΗ ΠΔΟΒΘΥΙ Ὁ Β 
τηγδβίοη οὗ Φυδαῖ, 714 Β.0.:; [Ὁ ἴῃοτθ ψγχὰ8 ποὴθ οἴπου 10 15 ψ6}} 

Κπονῃ {μαΐ ϑοπηβομουῖ ρα παογοα “πἄρθ8 88 ἔΆΓ ἃ5 ε΄ αΥ Βα] θτα, 4680- 
Ἰαϊοα {86 οουπίγ (2 Κίηρβ χυ!!. 18., βαϊδἢῃ ΧΧ ΧΙ. 1. 8.), Βθη} Π18 

ἸΩΘΕΒΘΏΡΘΙΒ [0 ἀοιηδηᾶ {Π6 Βυστοπᾶον οὐἁ [26 τηθΊΤΌΡ0}18, ἃηα Ἰτηροδοᾶ 
4 ἐγ δαζα προ Ηοζοκίδῃ (2 Κίπρβ χνυῇ]. χῖχ.). ΤῈΘ τηοπίϊοη οὗ Νο- 
Αὐθῃ οὐ ΤΘΡ68 ἰπ ὕρροῦ Εἰργρίύ, οδῃ Βοδγοθῖυ Ὀ6 αβ686] ἃ8 ἃ αδίθ 
(ἰϊ. 8. ὅ6.), 1βουρῃ Καοῦθὶ 8ὸ ϑταρίουβ ἰδ, θθοᾶῦβ (ἀθϑθηϊαβ Πδ8 
Ββονα ἐμαῦ ἃ οοπαποϑὺ οὗ ΤΆΘΡΘΒ ὈΥ 1Π6 Αββυστίδηβ 4068 πού βυ1ὺ {Π6 
οοπίοχῦ, βίποα ἴῃ {παῦ οα86 [π6 ργορῃμϑὺ νου] μάνα δχργθββϑα Ἀϊμηβ6} 
αἰ βδγθ ον, δηᾶ ταδᾶθ {86 οοπίγαβὺ ργομαϊπθηί. Ἠδθηοθ Μ)ἷ1ὸ οαπποῦ, 
σι} Κποθ6), ὑμῖπκ οὗὨἨ (86 Αββυσίδη Κιπρ' ϑαγοοη 88 {π6 “θβίγου συ οὗ 
ΤΠΘΌο65, 717---71ὅ Β. ὦ. ΑΑ5 180 Αββϑυσιδηὴβ 616 511] ρου Υ ] ἴῃ {π6 
{ἰπη6 οὗ {μ6 ρυορμο, δῃᾷ τηραϊαὐϊπρ' Ρ]8η8 αρδιπδὺ «πᾶ 8ῃ (1. 9. 12.) 
Ββοΐηρ' ποῖ σομαρ  δίθΥ μαπη]6α 885 γοὺ, (Π8 Ῥγορῃϑί σϑργθβθηΐθ μον ἃ 
ΒΙΓΟΏΡΟΥ πα τοῦτα ΡΟ  Υα οποίον ΜΟᾺ]α ὁοτλθ ἀραϊπδῦ ΝΊΜΘΥΘΙ 
δηα ἀοβίγου {μ6 Αβϑυσίδη ροῦγο. ΤῊ βαϊΐβ 88. {π|6 ᾿πηπη Ἰδέ] Υ 
αἴζον ϑοπηβομου θ᾽ 5 ἱπγαβῖοη. ΥΥ̓Θ ΤΩΔῪ ὉΒΙηΚ, οἰὑμ6γ οὗ μ6 Βδθγ- 
Ἰοπῖδηβ 85 {π6 δῃθιηῖθβ οὗ ὑμ6 Αββυγίδῃβ δ] πάρα το ; οὐ τϑίμϑν οὗ {86 
Μεάοβ, ψηὸ γθοϑᾶ {μουυβοῖνθβ ἔγοτη ἐμ6 Αβϑυσῖαῃ ἀοιῃϊπίοη 71] Β. Ο.» 
Δη οἱοοίθᾷ ἃ Κίηρ οἵ {ποῖν οὐ. Ηθπο Ναμαπι ὈθΙοπρΒ ἴο ἃροαῦ. 
718---711 Β. Ο., ἃπ4 νγ88 ἃ γΟΌ ΠΡΌ ΘΟΠἐΘΠΊΡΟΓΆΤΥ οἱ [5818}.. 

ΤῊΘ σμο]6 ὈοοΚ οοπίαϊπβ θα οπθ οοπίϊππουβ οΥδ016, 8η6] ΤηΔΥῪ Ὁ 
βϑρατγαϊθα ἰπίο ἔπγθο βθοοἢ 5 οοΥγοβροπάιϊηρ 0 ὕπ6 ἴθγτοο ομαρίοσβ, [πὶ 
{μ6 ἢγϑὺ {μογα ἰθ ὦ βυδ]πιο ἀοβουρίίθῃ οὗἨ [πΠ6 ψιβύϊοθ ἂἀπμα ρον οὗ 
(οᾶ, Βιονῖηρ μον ἐΘΥΓΙΌ]6 [6 18 ἴο 18 ΘΏΘΙΠΔΪΟΒ ; πα ἰδογοίοσο {6 
Αβϑυγδηβ ΜΠῚ ποῦ δβοᾶρα ἀθβίγαοίίοθ, ΤΠ βθοοπα ομδρίθυ τορτθ- 
βθπΐβ ΝΙπουθι 88 βαβίορϑα, σοπαπογθᾶ, ἠούνι μβίδπαϊηρ 81] 108. τ6- 
βἰβίαδποθβ, δῃᾷ αὐίοῦΥ ἀθβίγογθα, 80 88 0 βθοθοτηβ ἃ ἰὈγκιπσ- ίδοβ Ὁ 
ἸΙοηθΒ. 86 {πϊγά ομαρίθσ βονγβ μον Νίπονθι βυῆδγβ {86 τηογι θα 
δηᾶ 5ῃδιηθίαῃ! ἔα οὗ Νο- Απηοη ἴῃ βρὶ6 οἵ 4}} Πθγ οἤἴογ(β ἴο ἀνογί δ ὺ 
ἄοοι. δ ὙΥ οἴΐα γϑυρδυῖςβ, (μαῦ 1ὰ (88 ἰδ ομαρίον [86 Ῥγορμοῦ αἀγαννΒ 
15 Ὀγοδίῃ, δα 1ὖὺ τ γο.2 

ΤῊΝ ᾿πβουϊρύϊομ οὐ {{Π16 δοπβὶβίβ οὗ ἔτχο ρατγίβ, ἐδθ διιγάθη 4} Νπουοῇ 
δια ἐλ ὀοοῖ 90} ἐΐ υἱδίοη 9 ΝΝαΐμηι ἐμ «Εἰλοσλίίθ. Τὺ 18. ποῦ 11|κ6] Κ 
ἐμαὲ [86 βοοομά νγ88 δἀϑαᾷ Ὀγ {Π6 βαιηθ παπᾶ σ]0ἢ τγούθ ὑπ6 ἢγβύ, 8 
10 ἄοοϑ5 ποῦ Ἔχϑοῖγ οοἰποιᾶθ τῆ 0. ὙΠῸ βθοοπα ρατῦ, ψὨΙΟἢ 15 1π46- 
Ρομπάθηξ ἃπά οοπιροίθ οἵ 1.86], ἀρρθᾶγβ ἴο 6 {86 οἷά, οὐἶρῖπαὶ Π16]6, 
βίδπάϊηρ' δὖ {π6 δοιπτηθποοιηθηΐξ οὗ {μ6 οτϑοϊθ. ὙΠπ6 Πγβύ ργοσθβάρα 
ἔτοτα ἃ ἰαΐθυ Βαπά, δ μὰθ θθθῃ ρογοοϊνοα Ὁν Βουί μοί, Τν α]ά, δηά 

Ὧς γγοίίο. Ἡδνογπίοῖς ἱπᾶθοα, [Ὁ] ονεα ὈῪ ΚΕ 611, απάργίακαβ ἰο ἀθίδπα 

1.8. οὐἱρίμα! γ, θαὺ  ποαῦ βισοθθθ Ηδ {πΐη]κ8 {μαὖ 16 [86 ψγογαβ 1π 
αυοϑίίοπ μα Ῥθθι πδπθπρ αὖ ἔτβί, (86 γτοαᾶον σσου]ὰ πᾶν Ῥθθὴ ἀ6- 
ὈΥϊνϑᾶ οὗ νβδῦ νγὰβ ΠΘΟΘΘΒΑΥῪ ἴο τηδῖκα {π6 Οβ]θού οὗὁἨ Ὁπ6 ἐμγϑαίθηϊηρ 

1 566 [86 ΗΔΗΐβομο Τἀϊοταίαν- Ζοιίαηρ ον 1841, Νο. 1. δ, 
2 Ἑϊηϊ]οϊναηρ, Ρρ. 866, 866. 

8ᾳ 8 Ἔν ἔχῶ 



966 ε Τιγοαμοίίοη ἐο ἐδο ΟΙα Τορίαηπιοηξ, 

ἴῃ ἔμα Πνδὲ απ ββοοπᾶ ομαρίθτβ ᾿η Πρ 1016 : 88 16 Ῥυορβθοῖθϑ Ὑγ6γ6 
ἩΒΌΔΙΠΥ ρῥἰαΐπ απᾶ ἀοῆπίϊα, οὐ τοαυϊγοᾶ ἐπ μαπά οὗ ὑπ6 ῥγορμοί αἱ 
{μι ῖν δοτηπιθποθπηθηῦ ἰο ροϊπῦ οαὐ ἐποὶν Βοῦρα δῃᾷ ἐθμάθπου. 

“υδρίπρ' ἔτοτα ἐπα βέγῖθ δπᾷ ἀϊοίϊοπ, Ναΐνατα πιυβέ μβανθ μϑᾶ ἃ το 
Δηα ΠἴνΕ]Υ ἱπιαρίπαίίοα, ΗΒ ἤσιτοθ ατ ἀρυπᾶάαπί ἀπά ἀρρτορτίαίο ; 
δηα Ηἷβ τηοᾶθ οὗ συϊπρ οματδοίουιβοα ΟΥ̓ ἔγθβμῃ 88 86] σΥΔΡὮΙΟ ΡΟΥ͂ΓΘΓ. 

Τπ {Π18 τοϑρθοῦ Ὧ6 15 1π ΣΟ [ο ποπθ οὗ ἐμ Ῥτορῃοίβ. [|ἢ 016 0886 

ἢ. ΠΟΥ Β Πϊσῃῦ 18 ὈοΪὰ πᾶ βυθ]ῖπιο (1. 1--3.5. [αὶ Θοῃβθαίεποθ οὗ 

(18 θεν δηϊτηδίΐοη, μ8 18 Βασι θα ἔγοτα ὁπα ἐδῖπρ' ἴο ἀπούμον, ψιμοὰὺ 
οοταρ]οὔπρ (μ6 ρογίταϊ οἵ σμαὺ Β6 ὕοποθθβ ἀροθ. ΤῸ χργίῃπι 
18 ΤΟρΌΪΑΥ πᾷ Πἰγοῖγ; δπᾶ ὑμουρὰ {πὸ ῬΑΥΆ ]ο Ἰβτὰ 15 σΘΠΘΥΆΠΥ τηθα- 

Βιτοα, 10 18 ποῦ 80 ρουϊοᾶϊο οὐ σουπάθα 88 ὑμαῦ οὗ ἄτωοβιυ 86 ἰδη- 
σύδρα 15 οἰαββῖοαὶ ὑβγουρμουί." 
Τα ργορμοὺ 18 ποὺ ἀθνοϊά οὐ οὐἱρίπα αν, Ἱπουρὴ βθνυθγαὶ τοπιΐ- 

πίθοοπορβ οἂΐ οὗ οἄον τὶ θοῦβ ταῦ μ6 ἀοίθοίθα. 686 416 τηοβύ τῦ- 
ΤΩ ΙῸ.5 ἔτοια [βαΐδῃ (οοιαρ. 1. 4. τ 0 Ιβαίδῃ 1, 2., ΧΧΧΙ, 9. ἢ, 1. 

ὙΠ Ιβολδῃ 111, 1. 7.; ἢ. 11. ὙΠ 1βαΐδῃ χα. ὅ., χχῖν, 1., ΧΧΊ. 3. δᾶ 

706] 1. 6. : ᾿ϊ. 4, ὅτο. ὙΠ Ιβαϊδῃ χ]νι!, 9.). ϑοταθίμηββ ὑπ σγογαβ οὗ 
1π6 Ῥοπίαϊθιοι βϑοὰ ἴο βᾶνθ Ὀθ66ῃ ἴῃ [18 ταϊπᾷ (σοτρ. 1. ὃ. ἢ 

χοᾶ. χχ. ὅ., χχχῖν. 6., Ναπρ. χῖν. 17, 18.).» Βαῦ βυοἢ βριῦ 411ὰ- 

βἴομβ ἀδισγαοῦ ᾿1{{16 ἔγοτα ἐμ6 οὐἱρὶ πα! γ οὗ Ναματα. ΗΒ Ἱπάθραπάθηί 

ΟΙθαγηθβ8 δηᾶ την βπλῖοδὶ σοιιπάμθβθ ΘΥΘΥῪ ΥΘΘΑ͂ΘΥ ἀἸΒοΟύ 8 δῦ ΟΠ06. 
Νουνβίδπάϊηρ' [86 σἜ ποτα δαταϊββίομ οὗὨ {Π6 Ῥυυ!ν Ὀθἰοπρίηρ (0 

[886 ργορβδὺβ Ιδπριδρο, Ηρ ἢ μὰ8. αὐῤοταρίοα ἰο 5μον ὑπᾶὺ 16 Β88 
ΤΊΔΩΥ ῬΘΟΙΪ41 ἔδαύαγθβ βοπιθ οὗ ΜΒῖομ ᾿παϊοαύθ 18. Ἰαΐθπβϑβ ἀπᾶ 108 

δοτταρί οὐ Ομαϊ  αϊβίπρ' ομαγβοίθσ. ΕΣΧαταρ]68 δἀδποθα ἃγθ ἼΘΒΘ, 11, 
17., ΜΈΙΟΝ 15 ποὺ ϑοιο, μαὺ τᾶν 6 δοοοιπίθα ἔου ὈΥ {μ6 ϑυτίδη 

ἱηγδβίοηβ,; ἼΔΩ, 1], 4., ΠΟΙ ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ [86 ΑΥΔΌϊΟ βρη βοδίομ, ἔο 

δ ,5ηαγ6, Ὀὰΐ τ 805 ΤΑΊΠΟΥ ἕο 8611, δια ΤΠμοΥθίουθ ἢ88 ποῦ {6 ΒΘΏ8Β6 88- 

βισπιοᾶ Ὦγν ΗτΖῖρ ; (86 ϑ'γυίϊαβιηβ 37), 11, 8., ὙΠῚ 11, 2., ΓΒ, 11. 4.., ΔΥ6 

ἜΧρ αἰπθα ὈΥ ὑπ (6 ]}]16ὰ οτἱρῖη οὗὨ [π6 ργορμθῖ, Ἂἀοοογάϊῃρ ἴὸ 

Ἐν] “, Ἴ9, 11. 17., ἀμ ΜΠ ἀγ6 Αββυυῖδῃ γογβ : θα {Π6 ΤΟΥΤΊΘΥ 18 
Δουδέξα! ; ἀῃᾷ [Ππ6 Β6η86 αββϑίρῃηθα ὈΥ ἷπὰ ἰο {86 Ἰαὐίθι,, 48 Ἱποιρἢ 10 
γγοτα {886 πϑηθ οὗ δὰ Αββυσίδῃ αἀπθ6ῃ, 15 ἱποογγϑού. Μοβύ οὐ {86 
Ῥτοοΐβ οὐ αἴθ ἀϑᾶρθ ρίγθη ὈΥ ΗἰὐΖῖρ' τ β να ὑμθηΆβ 68 Ἰηΐο Ρᾶ- 
Τ411615 ἔγοιῃ 1βϑαΐδῃ, πὰ ἃγὸ ἐμουϑίοσο οὗ πὸ σοῖρῦ. ν 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧ. 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΒ ῬΕΟΡΗΕῪ ΒΑΒΑΚΚΟΚ. 

Ν ΟΤΗΙΝΟ οογίαίπ 18 πόση οὗ {88 Ἀἰδβίουυ οὗ Ἡδθδκίκαῖς, ἘΠ γπλοΐο- 
διδίηρ ΒΆΡΌΙη8Β Βᾶγο ΔΟβαγαΪν σοι πο Ἠ15. πὴ πιὰ {86 ΜΟΓΒ 

1 ἘΠη]οἷς, ἢ, 9. Ὁ. 870. ᾿ς 3 9.66 ΚΠΟΡ61᾿8 Ῥιορμοιϊβτηπβ, 11, Ρ. 214. 
5 Το ζνυο] ΚἸοίποη Ῥτγορδοίρη, ἢ. 214, 4 Ὧϊο Ῥσορβοίοι, τ. 8, Ὗ. γὙ0}. 1. Ρ. 8580. 



Οηἡ ἐδς Βοοῖ 9 ἐἶι6 Ργορλοξ Παδαξλιῖ, 967 

δ. ἀγοαβοα ὃν ἘΠΙΒΠα ἰο [46 ὑγογηϑη οὗ ϑμθποτια, “ ἐποὰ 5841} δια τᾶ 
8 80 (2 Κίηρβ ἴν. 16.), Θοποϊυσιηρ {μαὺ 6 ψγὰβ {π6 βοὴ οὐἁ {18 
Θμυποιίθ. Αοοογάϊηρ ἴο ρϑίτιβῦο δοοοιυμΐβ, 6 Ῥοὶοπροᾶ ἰοὸ ἐδ6. 
ἐγῖθα οὐ ϑίπηδθομ, δῃὰ τγᾶβ ἃ παίδνα οἵ Βϑί-Ζοομοσ, οὐ ΒΘ μβδομδτ. 
ΒΥ {Π6 βαῖηβ δι μου 165 1Ὁ 15 Β81 ἃ {πᾶ΄, θη ΝΟΟΌΟΒΘΉΘΖΖΑΣ οδταΘ 
ἀραληϑύ “ Θγαβαίθμ ἴπ {μ6 {πὴ6 οἵ Ζεάοκίαμ, ἰο ἀΘβίσου 10, {88 Ργοριιϑῦ 
βφα ἰο Οειγδοίμθ, ἃ οἰὐΥ ἐπαῦ Ιὰὺ οπ {86 θογάθιβ, Ὀθίσγθοηῃ Ερυρί, 
Αταδία, δπᾷ Ῥαϊεβίίπο; Ῥαΐ τοίυγποά, δἴογ {86 πιμάτγαναὶ οἵ {88 
Οαϊάδθαμβ δῃᾶ {86 διαϊρταίοη οὗ {86 96γ8 ἱπίο Εἰργρύ, ἴο 818. ὩΔΕγ6 
Ὀἶαοθ, βοτθ μ6 0] ονθᾶ Πυβθαπάτυ, δηᾶὰ ἀϊθα ἰνγο γϑατβ Ὀαίοσθ {86 
τοίυση οὗ {μ6 6χῖ]οβ ἔτοπι Βδθυ]οη. ΗΒ ργοίθπαβα ργᾶνθ γ788 δῇδι- 
νγαγᾶβ ροϊηίοα ουὐ ἱπ (εἴ1α, ἃ, 6. Κορὶϊα, ἃ ρἷδοθ ἴθ {6 ἐθυυι τ ο γῪ 
οὗ Φυᾶαῃ. Τῆοβα δοσουηῖβ οδἢ ΟὨΪΥ Ὧδ Τρ γα 88 ΔΡΟΟΥΥΡὮΔΙ. 

ΤΆ τὺ 6 ᾿πίευτθα ἔγοτα {π6 βαβουι ρίίομ, 111. 19., ““ἴο 186 οδϊθῦ 
ΒΙΏΘΘΙ ΟἹ ΤῺῪ ΒΓ ΠΡ α ̓πδίσυιχηθηΐβ," ὑπαῦ μ6 γγὰβ οὐ {π6 ἐσθ οὗἉ 1,6γ]: 
ἀπ 16 μαϑ θθθὴ {τίμον βαρροβθα ὃν Τ)6] 1025 03, {πᾶ Β6 ψχὰ8 οἰ ΟΙΠν 
σοπηροίοα ππ {π6 οἴἴογίβ τηϑᾶθ ἴο παρσγονα {86 11ΠτρῚοα] ἰθιρ]6- 
μη 816, δηα τασϑὺ ὑμογθίοσα πᾶν θθθη ἃ ρυϊθϑί. ὙΤΠῚ8 15 ἀνουτϑα ὈΥ͂ 
{μ6 [μοῦ {πα 8 ῬΡΓΟΡΏΘΟΥ Ὀ68γ5 [86 ἸΏΡΥΘΒΒ οὗἁἨ ἃ Ῥβα]πλ-Πκ6 Θοπιροβὶ- 
ἰἴοῃ τποσ {πη ΔΗΥ͂ ΟἾΒΘΥ, ΤΟΒΘΙΔὈ]ηρ' ἴῃ 18 τηδύουϊα]8 ὑπηΠ6 ῬΒΑΙΠῚΒ 
ΘΘΠΘΙΆΪΠΥ, Θβρθοῖα!]ν ὑποβα οὗἠἨ Τανια ἂπα Αβαᾶρῇ. Τὴ8 βϑυῦὴθ οὐἹτ]ο 
Τοίουβ ἴῃ οοηβυγλδίϊοη οὐ {815 νὙἱθὺγ 0 {π6 Ἰπβουιρίϊοι ργθῆχϑα ἰο {886 
ΑΡοουυρβδὶ βίοτυ οὗ Β6] δῃὰ 6 Ὀυγαροη ἴῃ {π6 ΓΙ Χ Χ'; “ οὗ {88 ρτο- 
Ῥθθου οὗ Ηδρακκυκ {86 βοη οὔ «6888, οἵ {86 {τδ6 οὗἁ [μον]. 

Ορίπίοηβ α16 αἰν] 46 48 ἰο {π6 ὥἄτηθ σμθῃ {π6 ργορμϑύ ᾿ϊνϑά. 
᾿ς (α.) βϑοπιθ βρροβα [δῦ 6 ργορμϑδϑιϑα ἴῃ {π6 {πη οἵ Μδμῃδββθῇ. 
ΟΥ̓ {μ15 ορϊπίοπ αὶ {86 ΒΔΌΡΙη8 ἴῃ βάν Οἴδ,  τὐβιαβ, Βυάάθαβ, 
Οαγρζον, ὕν 4}, Ἰζοίοα, 1ἀ8π, Ἡ νϑυπιοκ, 

(6.) γιΐηρα, ΤΠ) 6]1Ζϑορ, Κποροι, πᾶ ἸΚ 611, {της [μδὺ Β6 ᾿ϊγβὰ 1η 
{π6 τοῖσῃ οὗ “οβίαῃΌ ΤὨδ Ἰαϑὺ Ὑσιοῦ Ηχοβ ὕροη 650---627 Β.0.; ΟΥ 
[86 γϑὺ ὑνοῖνα γόδγβ οἵ [μδῦ Το ΔΙΌΝ, 

(6.) ϑὕίοικοι, δδορου, ἄποροι, Μαυγου, Ἐλγαα, Βϑυταϊθῖη, 196 
γγειίο, Ἡδιμαίτον, {7 5βῃθυ, ρ]866 Εἷπὶ ἴῃ {π86 {ΐτηθ οἵ “6 ΙΔ Κιτη. 

(ἀ.) Ἐπομμοση, Βουίμο]αΐ, «501, ὙΥ οἱ, ἀπᾶὰ οὐμιοῦβ, ρίδοθ πὶ ἴῃ 
{886 ἄπι6 τ Ἀθη Φυ 688} νγαβ ἀεβοϊαίθα Ὀγ {π6 ΟΠ] θαη8. [}π (815 6886, 
{Π6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ 15, οΥ {86 ταοβύ ραγύ, ἃ σαξἰοίπέμηι ροδέ ουθηξιμηι. 

Οπο {πΐπρ 18 δογίαϊῃ, ὑπαῦ μ6 δἰὑπον Ὀ6]οπρΒ το (Π6 Ομ άθδῃ ρϑιοά, 
ΟΥ ᾿ἰγϑᾶ νου ΘΑ 105 Θοιηπιθποθιηθηΐ, βίποα [18 ἀἸβοου βθ ΟΘΏ 168 ἴῃ 
{πὲ Ῥ6ΟρΙθ, ἘοῸ 16 δυβῃ στῃβημίοπϑα ὈΥ πϑηη6. (1. 6.) Τη6 ΤΑΔΠΏΘΥ 
ἴῃ  ΏΙΟΒ {μ6 ῥγορμοὺ βρθᾶκβ οὗ [86 (Βαϊ ἀθδῃβ 16868 ἰο {818 Θομο βίοι. 
ΤΉ ῬΟΥ͂Σ ἌΡΡρθδσβΒ 88 οπμα {μαὺ 185 Ὀθρὶπηΐπρ ἰὼ 6 ἰοΥτα! 80 6: 
μονῇ σαῖβοβ ἋΡ ἃ Οἰἐίου πϑίϊοι,  ΒΙΟμΒ. 5811 τράγοι ἰὨγοαρ [{Π6 
Ἰαμᾷ δᾶ ἰακα ροββοββίοῃ, δηᾶ 15 ὑπογοίοσο ἀθουῦ ο Ῥϑγίοστα δΔῃ 
ἸποΥ 1 ]6 τγοῦϊς ἴῃ {π6 ἄαγβ οὗ {μα΄ σεπογδίοη. (1. ὅ, 6.) «πα δῇ 185 
ἐπγοαίθπηθᾶ, θαΐ μ84 ποὺ γοϑί θθθμ δὐϊβοκαᾶ. (1, 12., 1, 2, 16.) ΤῈ 
ἀεβουιρίίοη οὗ [86 ΟΒα άθαμϑ ροποΥΆ ΠΥ 18 οὗ βΌοἢ ἃ παύσγα 88 ἴο ΒΠΟΥΝ 
{μπαὲ {ΠΥ τγοσθ γοί 0016 Κποττη το {86 9658. (1. ὅ---11.) ὙΠοΒΘ ψῈῸ 

1 966 Ῥβοιδορ! ῃμδπΐαβ 46 ῬΥΟΡΉ. οϑρ. 18.; Ῥοτοίμοιβ ; ᾿βίάοτστϑ, 
τ 3 Βὲχ Ριορῃρὶ Ἠδθδκαΐς δυβροιορί, Ρ. 11. δα 204, 6έ δθ6η 4. 

ᾳ 4 



68 ᾿ ΖΤηϊγοάμοξίοῃ ἐο ἐδο Οἷά Τοείαριοηξ,. 

Ῥτΐηρ ἄονγα ἐπ Ῥγορῆθου ἰαΐον ἐμᾶπ «6 οἱ Κ᾽πι, ΘΟΙΏΤΔΟΠΪΥ γσαΐθσ ἐὸ 
{86 μἱγτᾷ οΒαρίοῦ, 'ὰ τ ΒΙο βοῖπθ Ηπᾷ {88 {πι6 οὗἨ {π8 βῖθρθ οὐ “΄6στι- 
βαίβθιω, ἤθη Ζαεαοἰκῖϑ ἢ νγὰβ ἰαῖκθα ἀπ [ΐ8 αυ68 ρΡαΐ ουΐ, ὑπ6 γγ74}}8 
Ὀγοκοη ἄοτνῃ, ἀπά {πὸ θιαρὶ Ὀυτηί. Βαύ {686 ῥῬαγίοα α 8 ἃγ6. ποῦ 
τοξουτοα ἰο ἴῃ ἐπ6 ομαρίθν ; δηᾷ {πΠ6 161} νϑύῦβθ σϑργθβθηΐβ [86 ΘΠΘΙΑΥ͂ 
88 οοπιΐηφ. 5.1 τ οαπποῖ, ψῖ ταϑην, ρἷασθ [86 Ῥσόρμθί ἴῃ {δ6 
τοῖσῃ οὗἨ Φομοίαἰκιπι θϑέοσθ {μ6 θα 6 οὗ (ὐγοβομαιβα (ὁ 6γ. χἰνὶ. 2.), 
Ῥδοδιβα οογίαϊῃ ραγίλου]ατβ 1684 ἴο ἃ ῥγῖοῦ ἀαίθ. ΤΠ] ᾿ηγϑβῖο οὐ [Π8 
Ομαϊάθαῃβ 1β τοργθϑεηίθᾷ πὶ 1. ὅ, 6. ἃ5. ἃ (μίηρ' πποχρθοίθα δηᾶ 1ῃ- 

οὐρα ]6. Ὑοὲ 1 ψὰβ ἰο ΒΆΡρθῃ ἴῃ {86 ἄἀδγβ οὗ {παῖ ρθηθυδ οι 
(3.0.3, ὑπ ψοιω ἀαγ8). ΥΥΘ (ὁ ποΐ β8Υ ὙΠῚῺ 16} Ζβοὶ ἷ, {μαὐ {6 
“γογὰ 80 ὑταηϑδίβα ῥτόνϑβ {Π6 ἐογηιπιβ α ψμο οὗ [86 Ῥγορῆθου ἴο Ὀ6 
ὉΘΠΟΥ γοατβ Ὀοίοτα (86 ἢγβῦ ᾿πνδβίοῃ οἵ ϑϑηῃδοβου!, Ὀθοδῖιβα οὔἉ 108 
86 ἴῃ {6γ, χγὶ. 9., ΕΖΟΚ, χ, 2ὅ., Ββίησθ 1ὖ 15 γοξαζίυε, νᾶ ΒΒου]α 
πού 6 υγροαᾶ ἴῃ τῃϑίοσιοαὶ αἸβοοιγβθ, 88 [161] ΔρροβιύθιΥ συϑτρδγΒ ; 
θυύ ἴὖ ἱπτηαϊοβ αὖ Ἰοαβῦ ἃ ῥυῖοῦ ἄτη ἰο 606---604 Β.0., σοι Νορυ- 
ΟΠα ἀπ ΖΖαυβ Θοπληρ γ17Ὃ8 δχρθοίθα δῃᾷ ἔδθαγθα. ἀμπα οἢ οι ρΑΠηρ' 
ΗΔ. ᾿!. 18. ψ ὴ 661. 11. ὅ8., γα 866 {μπαῦ {πΠ6 ὁπ6 Ῥϑββαρθ 18 
[Δ Κ6η ἔγοτα {πὸ οὐμοὺ; {86 ἔοσταου Ροϊπρ {π6 οΥἹρΊηαὶ, 88 ἔζιθροσ μ88 
Ῥτονρᾷ. [Ι͂π {18 τρδηποῦ ἔμ6γ6 18 ἃ Β᾽ ΠΠ]ΔΥ ΤΥ Ὀθύνγθθῃ «761. ὅν. 18. 
απαἃ ΗΔ}. 1. 8.; 46Γ. ν. 6. 18. ἀιὰ ΗδΔΌὈ. 1. 8. 6.; τ μιοῖ τλϑηδϑίβ 
[6 πξ οὔ {π6 Ἰαὐΐου ἴῃ {86 ἔοτιμοσ. [10 σου] 4180 ΔΡΌΘΑΥ ἔτοτα 11. 20. 
Θομιραγοα 1 Ζορμδπῖδι '. 7.. {παὺ ἩΔΌΔΚΙΚαΪς χορ οβὲθα ΒθμοσθΥ 
Ὀεΐοτθ Ζαρμαπία. Ηδθποα μ6 βϑίοποβ ἰοὸ {π6 γχαῖρῃ οὗ «᾿οβίδῇ, ἀπά 
Ῥοίογθ {π6 ὑπ ι γϑαῦ οὗ 1Ὁὺ θη 1ΔΟΪΔΊΓΥ )88 900} 156 ἀνα {Π6 
ὙΟΥΒΗΪΡ οὗ Φεβονδὴ τοβίογϑα:; βποθ γγχὸ ϑᾶσῃ ΕΡΌπὶ 111. 19. {μα {Π6 
{πϊγ ΟΠαρίο ῬΥΕΒΆρΡΡΟΒΟΒ {π6 ᾿ὐατρίοα! ᾿ΒοηρΒ οὗὨ 1π6 ἐθιῃρῖὶθ. Δο- 
ΘΟΥΔΙΩΡΊΥ, Β6 Τη8 6 ρἰαορά Ὀοίοτθ 186 τ1σύθθμτ γϑὰν οὗ «΄ οβίδῇ, ὃ, 6. 
660---627 Β.σ.. ΤΆΪΒ τῦᾶβ ἡπδὺ Ὀϑίοσθ (μ6 οομπημθποοιπθηύ οὐὨ [δ 
ΟΠαϊάδθδη ρουιοά. 

ΤῊΘ ῬΥΟΡΏΘΟΥ δα8 ἃ ἀτδιηδίλο ἔοττο. ἩΌΔΚΙΚΟΝ δβῖτβ ἴῃ ἃ Οοτα- 
Ρ]αἰπίηρ' ἰοπὸ; δπᾷ {π6 ΤΥνίπθ ΔΠΒΥΤΟΡ 18 ὑπγθαίθπιησ, ΤῺΘ βαθ]θοῦ 
15, {μ6 ἔραν]! Ταἀρταθαῦ ᾿ρθμαϊηρ' ον ον {π6 ὑμΘΟΟΥΔΟΥ͂, ὁπ. δοοοπηῦ οὗ 
Ῥγθυδλ]]πρ᾽ τλοτα] σουταρθοπ, ἔγοσα {88 μαπᾶ οἵ [86 Οπαϊάθαπβ. (οἢ. 1.) 
ΠΗ βϑοοῃᾶ ομδρύθυ Δ ΠΟΠΟ68 {μ6 ἀονηΐαϊ οὗ {18 Ῥχουά, Ἰηβοϊθηύ, 

Δα ἰΔο]αίτουΒ Θμθαῦ. 186 {μιγά οοπίαϊπβ ἴμ6 δῆθεν οὗ (86 Ὀ6- 
Ἰϊονίηρ Ομ αγο ἴο [818 ἐν οο]α σϑνοϊδίοη. Τὺ 15 ὦ ᾿γυϊοαὶ θοδο οἵ {Π6 
ΤπΡΓ ββίοηβ ἃπᾶ θα] πρ ΜΒΙΟΒ {Π686 ὕσχγο τουϑἰδίϊομβ μδα ἀνρακθπθα 
ἴη {πα Ῥοβοῖὶ οὗ {π6 Ῥγορμδί, 85. οοιαραγοά Ὑ1 {μ6 ψοπάοα] 
γγοΥ 8 οὗ [μ6 ΑἸπρ  Υ 1Ὲ {16 ραβῦ. ΤῈῈ6 ἴοσιῃ οὗ ἃ ἀϊαίοριιθ θϑίύνγθθῃ 
(οᾶ «πᾷ (μ6 φῬτορμϑῦ 185 ποσοῦ 6ἶ8βθ 80 ΠΥ οαιτιθα ουὐ ἃ8. ΠοΥθ. 
ΝΟΥ 18 ὈΓΟΡΗΘΟΥ͂ 50 ἰμὑϊπιδίο!Υ υπιύοα πψι ἰγτῖοαὶ ῬοΘίΤΎῪ ἴῃ ΟΥΠΘΥ 
Ῥτοδυοίϊοηϑ, 88 ἴῃ [88 ργθβθηί. [πᾶθοᾶ, ἩΔΌΔΚΚΌΚ 185 ΤᾺΣ τοτθ Ἰπα6- 
Ῥαπάαδπὺ οὗ οἴμογ ργορβμϑίβ, βοί ἴπ οοῃίθηϊβ δηά ἔοσπι, ἐμαῃ δηΥ οὗ 18 
ξ8]ΠΠονγ-ρτορμοίβ, δχοθρὺ 1βαϊὰῃ. ΤῈ μοβὺ ρϑιϊοὰ οὐὗὨ ῬγορΏθου 18 

τοβοδοίοα ἴῃ [18 οσϑοΐθ Ηθγθ Ῥυόρμϑῖδο ῬΟββΥ͂ δρρθᾶγβ [0 ϑηῦδ 1ηῖ0 
οἷοβθ οοιηταππῖοι πιτὰ (6 Πρ δηᾶ ]αΥ μοι οἵ Ἠ1β βίγθηριῃ, 88 

᾿ ὍοΣ Ῥτγόρμεὶ Ηδρδκυΐῖ δυβρο]ορέ, Ρ. ΥἹ]. 
3. ἙἘΠηΙοαμρ, ΡΡ. 847, 848. δ ΦοΙοτἶ88 ΠΙΡΥΟΥΌΤΙ 5801, ἸΠ ΟΥΡΤΘΒ, ΡΡ. 76, 70. 
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ἐπουρὰ 10 που ποῖ 1οὐ Ηΐμ ρῸ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ἰο τουῖνο ἴῃ {Π|6 ΘΔ 161688 
Ῥϑορῖίθ {86 βρίτιν οὗ ἃ ἀθοαγυίηρ ρἷθίγ. [π ὀομβθαπθηθα οὗἉ {86 ᾿γτῖο 
ΘΠμαγδοίος οὗ {μἰ8 ογϑοΐθ, μοί ἴῃ ἔοιτα δηᾶ οοῃύθῃΐβ, ψϑυϊουβ Ρ]8 068 
ΤΟΒΘ 16 βοιλθ οὗ {π6 ο] 461 ῥβδ]τη8 δηα οἶβθβ, ΤῊ18 18 τηοϑὺ δρραγοπύ 
ἴπ {μ6 τοργοδαοίϊομ οὗἨ Ῥβαίτηβ ᾿ἰχχυ!. 1ὅ---20. ἀπα ᾿Χν]]. 8, 9., ἴῃ 
ἨΔ. 1. [Ι͂ὰ || τιδηποῦ, Πουΐ, ΧΧΧΙΙ. 2., πᾶρθθ ν᾿ 4, ὅ. ἃγθ 
Ἰγηϊίαἰθα. 

Τὺ 18 ππηθοθϑβασυ αὖ {πΠ6 ῥγθβθηΐ ΟΑΥ ἰο ἃ]]υ4ς ἰο [86 τηϊβίδκθῃ 
Ῥτοοδάυτο οὗ ἰποβθ οὐἰτῖοβ 80, {Κὸ ΚΠ πίον, Βογίμοιαν, ἘΥΙΘἀουιοι, 
Ἡοτχβί, Ἐβοβθητ]ογ, ὅζο. αἰνιᾶθ ἐπ6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ ᾿πίο βοραῦαΐθ Ῥᾶγίβ 
ἐμ οτὰ ἅΥ6 ἀββίσῃθα ἰο ἀπἴογοπῦ ἰτηθβ: πμθύθαΒ 1 15. Δὴ ΟΥ̓ΡΆΠΙΟ 
ὙΏΟΪ6. 

ΤἼΘ ΤΔΏΠΟΥ ἀπᾶ δβὑγ]6 οὗἨ {886 ῥτοριιεὺ δῦ θχοβ ]θηὺύ. Ἠδ σψυῖίθβ 
τ οχ γδοσαϊ παν ἔτ δηα δηϊμηδίίοη. ΗΒ Τργθβθῃίϑ 0}}8 ἃχθ ᾿ἰν ον 
δια ἐΓΘΒΆ ; ἢἷβ ργοβορορωΐδβ 0] ; Ἀ18 ἤρτιγοβ ἃ πα ΟΠ ΡΑΙΊΒΟΠΒ ΒΙΡΆΪΥ 
ΔΡρτορτίαίθ 88 ν76}1 δ8. παίιγα!, Ἐν ΓΤ Β6 ΓΘ νγ6 ἀβοθῖπι {π6 ἸΟΡ]Π 685 
οἵ ἷ8 ἱπιαριπαίΐοθ, ΤῊ {μβϑορβδπυ ἴῃ (86 {πϊγτὰ ομαρίθι βμουΒ ππ- 
Θομηοπ. ΒΕ ΟΠ αἱ 8ηα ὈοΪάπ688, μανῖηρ ποίμϊπο δαυλὶ ἰὸ 10 ἴῃ {86 
ΟΙα Τοβίδιιθί. Το ταυίμπι 18 {Ὁ}} ἀπα ρονουα], γοὺ θαυδθὶθ δηα 
ΒΙηοοί ἢ : δηᾷ {π6 Ῥδγα]] 6 Π18ηλ 15 ουύθὴ δηα σουπάθα, Τη6 αϊοίοῃ 18 
ΡυΓΘ ἀπᾶ οἰαββίοαί, ΗδΡΆΚΚῸΚ οἡ {Π6 016 τ βθυλ 168 «[06] τηοβί. 
ΤΠ6 βίσορῖοαὶ δυταηροιιθηῦ οὗ 11. 6----20. Β48 ὈΘ6ῃ ποίϊορα ΟΥ̓ νυῖου8 
οὐἸ0168.] 

ΜΊΟΒ46115 μα5 τϑιμαγκοᾶ 3, ἐμαὶ ἨΔ ΔΚΙΓΟΙ 15. 4 σγοαὲ ἱπιϊξαΐον ὁ 
Τῶν ιν ροοίς, Ἰπουρ τὶ βοὴ πον δἀα!οπ8 οὗὨ 818 οτπ ; ποῖ, μον- 
ΟΥ̓ΘΥ, ἴῃ {86 τηϑηποῖ οὗ ΕἸΖΟΪκῖ6], θαὺ πὰ τυοῦ στγοαίου Ὀγουϊν, ἀπά 
ὙΠ πὸ Θομαπλοη ἄθργθα οὗ β ]τϊγ. ΤὨϊ5. Ἰπαρτηθηύ, ΒΟΥΤΘΥΘΙ; 18 
ἱποοσγθοί, ΤῈ6 ῥσόρμοῦ 18 ὁπ6 οὗἉ [86 τηοβὺ οὐἹρΊηδὶ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ, 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΒ ῬΕΟΡΗΕῚ ΖΕΡΗΑΝΊΑΗ, 

ΑΥτ] {μαῦ 15 ποτα οὐ Ζορβδηῖδἢῃ Β Ῥϑύβομδὶ ΒΙΒΙΟΓΥ 15 τυ βαὺ {π6 {1016 
5ἰαΐαβ, νἱΖ, ἐμαὶ 6 σγᾶβ {π βοὰ οὗἠἨ (ὑυβῆϊ, [6 βοπ οὗ (ἀ θα 8118}, {86 
Β0ῃ οὗ Αταδυίδῃ, ἐμ βοῃ οὔ ΗΙἸΖκίαῃ. Τοῦτο 18. ΠῸ Ῥ478116] ἴο {118 
ΘΘΠΘΑΙΟΡῪ ἴῃ {μ6 ο888 οὗἉ ΔΠΥ οἴμοῦ ρυορμϑῖ; δηᾶ {μογθίοσθ 10 ἢ88 Ὅ6θῃ 
᾿ηουτοα ἐμαΐ Ηἷ8 ἐΆΠΪΥ πτὰ8 ἀἰβιάπραϊβηθα, ΤῈ βᾶτηθ ῬμθμολθΠΟῈ 
15 164 γατίουβ οὐ ἐσθ ἰο 1ἀοπθ ιν ΕΗ χλϊαϊ πὶτῃ Κιπρ οζελίαθ. Ὑ6 
566 ποίμίηρ ΠΩΡΓΌΡΔΌΪ6 ἰπ ἐμ18 ἀββαμιρθίοη : ἱβουρ «48, Βοβθη- 
τα Πον, ἀπα Κποροὶ μαγς οὐδ͵θούοα ο 10 ὁπ στοιηαβ ψ ΒΙοῖ ἃγ6 οἢ {80 
8019. ργβοδιΐοιβ. ΝῸ χϑιίαποθ οδῃ 6 ρίδοθᾶ ὁπ {μ86 Δροοῦυρβαὶ 

1 ὅθ6 ΚηΟθΟΪ, γο] 11. ΡΡ. 297, 298. | 
2 Νοίοβ ἴο ᾿όσίμ οα ορτον ῬΟΘΕΓΥ, Ρ. 401. δίοννε᾽β οἀϊοῃ, 



970 οἰ Ζηϊγοάμοδοι, ἰο ἔνε ΟἹά Τεεέαηιοπέ, ἡ 

δοοουππὲ ἐπαὺ Ζορμδηΐδῃ τγαβ οὗ [π6 {δ οἵ δίπχθοῃ, δηᾶ {π6 ἐουυ ΟΣ 
ϑαθατιμαΐα οὐ βάγαραίμ. Ηδ ῥγορββιϑα ἴῃ {π6 ἄαγβ οὗ «΄οβίδ, ἃ8 
{η6 ᾿πβουϊρίϊοη βίαίθβ; ὙΔΟΝ ἀαίθ 18 οοηβττηθα ΟΥ̓ {86 οοπίοπίβ οὗ 
(Π6 ῬοΟΚ 1861 

Αὐ ψιῇαῦ βρεοϊῆς ὕἄππθ ἴῃ {μ6 τεῖρτι οἵ “ οβίδῃ Ζορμαμηῖαί ῬΓΟΡ οι, 
ἰθ τηαίίον οὗ ἀδραίθβ. ὙΥΒοίμοι π6 βμου]Ἱᾶ 6 ρίδοθᾶ Ῥθίογθ οὐ δἷϑεν 
[86 εἰσ θοπία γοὰν οὗἉ ἐπαὺ Ἰκῖπρ' 15. Βοπιθυμαῦ ἀποουίαῖῃ. [10 18. δυὶ- 
ἀερηΐ τμαΐ, ἴπ αἀάϊου το {86 ουβδὶρ οὗ «“6μόνὰᾷ (111. 4, δὅ.), {86 
τοιηπαηὺ οὗ Βα] ἀπά οἶμον 1Δο]αίγοιιβ το ῃ8α ποῦ Ὀθ6η 8Ὀο 56 
(. 4, ὅ.. Τὴ ρτορμοῦ αἷβο ὀσρβϑοίβ {π6 ἀθβίγιοίζάοη οὗ ΝΊΏθυθΣ 
((. 13.λ: ὙΠ 1οδ5 ἰο {π6 {τη Ὀθύνγθθη 16 ὑνο ἢ δηα οἰρ θθηί 
γθαγ8 οὗ «“οβἴδῃβ τοῖσι, δἴοσ. {π8ὺ τηοπαγοῖ μα Ὀθραῃ {86 σσοτκ οὗ 
τοίοστηδέομ, δηᾷ μοΐοτο 16 νγαβ οοιηρ!οἰοᾶ, (2 ΟΒτοη. χχχῖν. 8. 8.) Τῇ 
ἴῃ δἀἀϊοη ἰο {μ6 τορυϊαν (11. 4.} (6 γθ σοῦ αἷβο 140]-ρυϊθδίβ (ὈΉ93, 
Οδηιαγῖηις, 1. 4.}; 16 [λ6 σψουβμῖρ οὗ 88] δηά {86 ποβὺ οὗ βϑᾶνϑῃ νϑ 
8111 οοῃπυθᾷ ἴῃ ΡΌΝ]1ο (1. 4, δὅ.), 116 τὸ πον {μαὖ «΄οβ᾽8ῃ οαπβοα 
411 [π6 σθ85615 τηδβ ἔογ 88], δπᾷ ἔογ {86 ργουθ, δῃηᾷ [ὉΥ 411 π6 δοβῦ 
οὗ ἤϑάνθῃ, ἰο Ὀ6 Ὀγουρμύ οαὖ οὗ [86 ἴθταρ]α δπα Ρατπηθρά, ρμυύηρ ἄοναι 
{86 ἸΔοϊαίτουβ ρυϊθβϑίβ (2 ΚΊηρβ χχὶ!. 4, ὅ.); {16 γϑ] ρου τϑίουταϑίοῃ 
οοΙημλοπορά ὈΥ {μᾶὖ ῥίουβ Κίπρ' σου] ποὺ πᾶν βθθη οοτρ]οίθα, 
Τα ρῥυϊποῖραὶ {πΐπρ τ 164 ἀροὴ Υ {πο86 ὙΠῸ ρΐδοθ {16 ρῬγορῃθῦ 

αἴνον (86 οἰσ μι θθηθῃ γϑαῦ οἵ « οβια, 88 ὕδγρζον, Ἐπομβοση, Βουθμο αΐ, 
πα 6. Ζ8ο0 ἢ ἄο, 15 μ6 τωθηΐίοη οἵ “(86 ΚιηρΒ Ομ] γθη ἢ ἴῃ 1. 8.; 
᾿Δοοογάϊηρ ἰο ΒΊΟΝ 10 15 ἐβουραῦ {πᾶ {86 ὑνγο οἱ ἀθβὺ βοῃ8 οἵἁ «οβίδῃ 
τηυδὺ Βᾶγα δἰγθδυ στόσῃ ἊΡ πα οχὨὶρι θα 8δη 6ν]]} ἀϊβροβιοη. Βαῦ 
(818 Βαγάϊν [Ό]]1ονγβ, βίποα 1π6 {πγϑαθηϊηρ τιϑυοὶν τϑργθβθηίβ {86 ππι- 
ψουβα ν οὐἨ (86 ἡπαρτηοηῦ ἀροαῦῦ ἰο Ὀ6[Ἀ] 411 ταπκβ, θυθ {π6 ΒΙρβμοϑί. 
Απᾶ {86 βοῃβ οὗ Φοβίαϊι᾽ 5 ργϑάδοθϑϑουβ ταδὺ δὲ τοΐουτοα ο.; 88 ὑῆϑγο 18 
ποίμίηρ ἰο γϑβίυοὐ ὑβθῖὰ ἰο Εἰπηβοι ἸΚΠΟΌΘ] ̓  πᾶ οὐμθῖβ 4180 {γῪ ἴο 
δβον ἰπαῦ πὸ πεῖρηῦ Ὀθ]οηρβ ἰο {16 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙ υ3Π πκν, ἐδ γοπιπαηξ 
9} Βααϊ ἴῃ 1. 4., Ὀὰὺ ἀπβιαοοοββ }] γ. ΟΥΠΘΓ Θομβιἀθγαίοηβ 1η νου 
οὗ {π6 Ἰαΐοσ ἄαξθ αν Ὀθ6θὴ τοίαϊθα ὈΥ δύγαμββ 2 δῃα Ἡδνουπιοκ. ὃ 
ΤἼΟ γϑὰῦ οἵ ΝΙπονθμ ἀοϑίσποίοη ἐογοίοϊα Ὀγ {π6 ργορμοῦ 18 ἀϑα8}} Ὁ 

Ῥἰδορᾷ ἴῃ 62 Β.6., ἀπ ΤΠ 676 18 20 Υϑάβοι [07 ἀδθραυθπρ' ἔτοτα {86 ἀαΐθ: 
ἴον πο δοοουηίβ οὗ Ἡ ογοάδοίαβ γοβροοίϊηρ ΟΥχαθ8 ἃ. 6 δα ἘΠ οΙοηῦ δὰ- 
τμουῖν ἴῃ ἔδνουσ οὗ 60ὅ οΥ 6597 Β.ο. Ηθῃῆοβ νγ ἀἴβαρτθθ ψι ἢ 1) 6 1 Ζβοῖι 
ἴῃ ιῖ8 δἰὐδοιηρῦ ἴο ἀπβϑυι]16 {86 π8μ] ἀαΐθΣ Αγάθηυβ, ΑἸοχαπᾶον Ῥο]υ- 
ἰδίου, δῃᾶ Βϑζοβῦβ, ἃ.6 τιοτο ἔδνοῦτα]θ ἰο 62ὅ Β.0θ. Οπ {86 ὙΠ0]6, 
{86 Ῥτορμοῖ Ὀθοηρβ ἰο ἃρθουῦ 627 8.0. β 

βοιηθ αἰνίἀθ {π6 Ὀοοῖς τηΐο ἰγθ6 Ῥγόρβοῦῖο ἀἰβοοιῦδθδ, Θορτο- 
Πποπᾶϊηρ' {π6 πγθθ ομαρίθιβ γοβρθοῦνοιυ. 1)6 Ὑγοίίθ δηὰ δίγαυββ 
ΤΏ Κα ὑπο; ν]Ζ. Οἰδρίουβ 1. 1., δ8παὰ 1]. 10 ἰβ Ὀοίϊοι, ΠΟΥΘΥΘΓ, 
ὙΠ} Εὐνγα]α, Μοΐου, δα δ γθυηοκ, ἴο ταραχα τη6 ῬΟΟΙς ἃ8 Θ0η- 
ἰαϊηϊηρ' 8. Β'πρῖ6 ῬΙΟΡΒΘΟΥ, βίποθ 10 Ῥθρὶηβ ψι ἃ {ῃπγθαϊθηϊηρ οὗ 
ἡπάστησηῦ ΠΡΟ 411 ἐπ6 ἀπροαϊν ἀπαᾶ νἱοϊοπῦ (οὮδρ. 1.), δῃα ἰθυταὶ- 
πϑίθϑ χα {π6 τόση οὗ ἐαίαγα βαϊ γαίίοη (ο ὑπὸ Ὀ6]ουϊπρ (111. 9. ὅζο.). 

1 ῬτΟΡ οἰ βυηπ5, νο]. 11, Ρ. 349. Ἶ 
2 ΜΨαμοϊηϊα ΖΘρῃδηἾ85 οοτηπηθηΐατ. ΠΠ κί γαῦ, Ὁ. ΥἹἹ]. εἴ δέφᾳ. 
3 ἘΠη]610. 11, 2. Ρ. 896. ἢ 4 Ὁοῖ Ῥγοόρβοὶ ΗδΡαῖυκ, Ρ. ΧΥ 1, 



Οὰ {διε Βοοΐ 9 ἐδια Ῥγορῆδξ Ζερβαηίαΐ. 971 

ἘΠοχίαίϊοπβ ἐο σοροπίδμοθ, 8Ππα ῬΥΌΠ 888 οὐ θ᾽ σθύδηθθ [0 Βα ἢ 88 
ἔσται ἰο Φομονγβϑα, 6 μούνγθθῃ (ομ8ρΡ. 1... ΤΠῸ οἰσβίῃ σοῦβα οὗ ἐπ6 
{πϊγτ ομαρίου βμονβ ὑπαὺ 1τῦ Βῃου !α ποὺ Ὧθ βαραγαίθα ἴτοτα 188 ββοοπά. 
ΤῊ ῬγΟΡΏΘΟΥ ἴ8 οὗ ἃ ρϑῃθαὶ ομασδοίου. Υ 6 Τηδύ {βοσθίογ βὰρ- 
Ῥοβθ ἐμαῦ 1 σομύαϊπβ ἃ ΒΌΤΩΙΩΔΙΎ οἵ ΖΘρμδηΙΔἢ Β τΤαΪ ΙΒΙΥΎ : ἃΠ4 νγὰβ 
πε οῃ οΥ {μ6 ρύτροβα οὗ οἰνίπρ' {π6 τϑβα]ῦ, [π ὁομβθαπθποα οὗ {Π6 
ἸβοϊαίσΥ δηᾶ ᾿πιαυϊῖθ8 ὑτουδλτηρ ἴῃ {π6 Κιπράοτα οὗ υάεμ, μΒ6 Ῥχο- 
οΪαῖταβ {μ6 Δρργοδοβίπρ ἄδὺ οὗἨὨἁ «ϑβονδὴβ πγαῖῃ ἰο [6 Ἰτηροπϊίοηξΐ 
ῬΘΟρΙο ; ποῦ ΟΠΥ ἰο «π8δἢ δηᾶ «Γ΄ Θγιδβα]6πι, θα 4180 ὑὸ 811 ποῖρῃθουτ- 
ἴηρ 8Δη8 αἸδίδηῦ παίϊομϑ, 85 ἃ ὙΥΔΥΠΙΠρ’ (0 οὐϑεϊπαία ὑὐϑηΒΟΎΘΒΒΟΥΒ, 8η6 
8. ΤΊΘ8Π5 ΟΥ̓ ἱπαρτουΐηρ ΒΌ ΟΝ. ἃ8 ΘΥΘ ρϑηϊοηῦ; οοποαδϊηρ 1 ἃ ῥτο- 
τηῖβα οὗ [6 Μοββίδηϊο βα σϑίουι δύ βίο ἈΡΟῚ {Π6 ῥίοιι τοιηπϑηΐ ὙὙΠ0Ὸ 
Βῃουα βατγίνθ {86 1061618] ργόοθθθ. Ἕ(ἀΘΠΘΥΆ ΠΥ Βροδκιηρ, [Π6 ἢγδύ 
Ομαρίου 18 ἃ ἀβππαποϊδοη ἀραϊηδῦ «ΓΔ ἔῸΓ {π61Ὁ ἸΔοΙαίτΥ : ὑμ6 ἤγδί 
[γθα νϑύβϑϑβ οὗ [86 βοοομᾷ βρϑαξκ οἵ στορϑηΐδμοθ ἃΒ 1Π.6 ΟὨΪΥ͂ ταθϑῃ8 οἵ 
δβοαρίπσ {μ6 ἀϊνίηθ νθηρθᾶμοθ; {86 τϑιλαῖ μά ϑυ οὗἁ ὑπὰῦ οπαρίθυ, τι 
1πὸ ἢγϑὺ οἱρεῦ γϑῦθοβ οὐ 86 {πὲγτά, Ῥγοοίδίπηβ Δρρεοδοβίηρ' ἀοϑσποίϊοι 
ἴο 811 Θμθιῖθθ οὔ {86 Φονβ; 8116 ομαρίοσ 111, 9---20, Βμονγβ {86 α}{1- 
γτηϑίθ ῬΓΟΘΡ σοῦ βίαΐα οἵ [μ6 οπΌγοΣ. 
ΤῊ ἀθβοϊδέϊοη οὗ {μ6 οοσταρῦ δηα 1Δο]α του ΟἸΤΥ 15 ΘΟΙΩΙΠΟΗΪΥ͂ 580- 

Ῥοβοά ἰοὸ Ὀ6 ἐμαὶ {πγοαίθηρα, πα δἴυνγαγαβ δοοοιηρ 8μ6α, ὈΥ [86 
Ομαϊάοθδηβ, ὙΥΠοα Ζορμϑηΐα! ργορμθβιθά, μ6 Ομ άθαπ ρόνοῦ Ὀθσδῃ 
ἴο θ6 Τουταῖάαθῖο θᾶ τηθηϑοῖπρ' ἴο 811 (86 ἡδίοηβΊ. Βα βοῦὰθ ὑθιηϊς 
{παῖ δπ ᾿ἱπνϑϑίοι οὗ {μ6 δου μδη8 18 τϑίθσυθα ὕο, 0, Θοοογα τη ἴο 
Ἡτοἀοίαϑβ ᾿, ταδᾶθ δὴ βχρϑαιι!οη 85 (31 δ8 Εσυρί, ἴῃ {86 ἐπ οὗ 
Ῥβωιησηθίϊομυβ. Αραϊηβὺ 18 νἱϑνν, μούνου, ᾿ὖ τοὺ μ6 υἀτροα {ῃεῦ 
ὙΠ6͵6 «Γ Θγοιαϊδῇ βρϑαῖζβ οὐ {88 βᾶγηθ ϑῆθῃνθ8 (1γ.----].), {Π6 Ομ  ἀθϑῃβ 
ΔΥ6 Ὁπαοι ύθα]ν ταθαπΐ ; 80 ὑπαῦ αἰ μουρ ΖΡ μηδ ἄοθβ ποὺ ὨδτηΘ 
[Βοχὰ ((. 7., 1. 1ὅ.), [6 ΟΒα! ἄθαπβ, ποῦ ὑπμ6 βου ίδηβ, ἀγθ ᾿τηϊθη θά, 
Β6βῖάθβ, {86 παιταῖτο οὔ Ἡογοδοίαβ ἰθανθβ 1 ἀουθυυ] τ μούμον {παῖ 
Ἰηνδβίοη οὗ ἴπ6 ϑδουτίδῃβ ἰουοποᾶ υἀδῃ; θα {86 Ῥ᾽απμἀοτῖηρ δηᾶ 
ἀοριγυοίίοη οὗ Φογαβαίθμι, 88 γγ611 85 οὗ [86 οὐμοῖ οἰ65, ἀοϑβ πο βυϊ 
6 ϑογιμίαπβ, τμὸ ρἰυαπᾶογοα π6 ἰδπα8 ΟὨΪΥ δηα οαΥτἹθα οὔ {868 
Ῥοοΐγ {|κ6 μογᾶβθβ οἵ ψ|]ἃ Ὀδυραυίαμθ, ΤῈ οἴμ᾽ ῬΘΟρΡ 68 ἴο συ βοτὰ 
ἀἰβαϑίου 15 Τοσοίοᾶ το {μ6 ῬὨ1]15ὑ1η65 (1. 4---7.}» 086 Αὐσηομτίθβ δηα 
Μοαθίίαβ (. 8---11.), [86 ἘΠ ορίαπα (1. 12.), δηὰ π6 Αἰ ββυυίδῃηϑ 
ἃ. 18---16.). 
; ΤῊΘ ρϑῃθταϊ τη η6  8η4 βέγ]6 οὗ Ζθρμδηΐαίι ἀγα ποῦ ΥΟΓΛΔΙΚΑ 018 
Ὁγ δβχοβθηοο. Ηρ σϑίμοῦ ὁσοῦρ65. δὴ τηΐουτηθαϊαΐθ οἷδοθ Ὀεῦνγθθα 
{88 Βρῃοβὺ ἀδπὰ {π6 Ἰονγαεβὺ; τϑβϑιαὈ]ηρ' Φ  Θγθιηῖδη ταοδί, Ηδ 15 πού 
ἀεβασαίο οὗ Ἰἱνο]ποββ, δηᾶ 18 οὔγθη ρυᾶρμῖο ἴῃ ἀθίδι]8: ΠΟΥ 18 6 υγαπί- 

ἀῃρ' ἴῃ ἤρτγαβ δηᾶ ἰγορίοαὶ οχρυδββίοηβ ΜΓ ]ΟὮ ἃτα ΔρΡΡρτορτῖαῖθ ἀπά 
ΡΑΤΕΥ οὐἱρῖπαι, Ηδ μᾶ8. 450 ρζοπογρδβῖδβ ἃν ρίαυβ οα ουτῦβ. ΗΘ 
β ποὺ, ΒΟ υοσ, δῃ οὐἱρῖπαὶ ργορμοῦ; ῸΣ ταοβύ οἵ 818 146αβ ρατίδα οἵ 
1η6 ομαγδοίοσ οὗ σοὶ ἰβοθηοθβ οαὐ οὗ [16 ΘΑ] 16 Ὁ ΟΠ68, ἃ8 ἃ ΟΘΟΙΩΡΔΙΊΒΟΝ 
οὗ ἴπ6 Τ]ονίπρ' ρΙδοθθ 111} 5μοὸν :---ὦ. 7. τ ΗΔ. 1!. 20.; «06] 1, 16. 
ἵν. 14., Ιβεϊδῃ χχχῖν. 6. δῃᾷ χἕν, 8.: 1. 13. στὰ Ατοοβ νυ. 11.; 1, 14, 
δα. ιν 9006] 1... 1,.2,..: 1. 16. ὙΠ Ατμοβ 11. 2.; 1, 18. τα Ιβαῖδ} χ. 

1 ΤᾺΑΡ. 1. 105. 2 ὅ66 ϑίγαιβθβ Υὶ αλοϊηΐα Ζορμαπἧθ, 86. Ρ. ΧΥ1, 6ἔ δ6ᾳ4. 



972 ο Ταοάμοῦοι ἰο ἐν6 Οἷά Τοξἑαηιοηξ. 

28. ἀη χχνυῖ!, 22.: ἴ1. 8. 10. ψΣ 1 Ιβαΐδῃ σιν. 6. ἀπ ΑΥἸόοβ 1. 18."; 

τ. 14. πῖτα Τβαϊδῃ χῖϊ, 21. ἅτ. χχχῖν. 11.; ἢ. 16, ψ τ δβαῖδῃ ΣΙνῇ,, 

8. 10.: 1. 10. ψ ἢ Ἰβαΐλῃ χυῇ. 1. 7.; 1. 11. πιὰ Ιβαῖδμ ΧΗ], 8. : 

Ἡϊ, 19. ὙΠ ΜΊΟΔΙ ἱν. 6, 7.}: ΤΆΘΓα 18 αἷδο {016 οὐὗἨ {[π0 ροθίϊο βριστ 

ἴῃ Ζορβαπίδῃ; 854, {δογοίοσθ, ἱμουρῃ [86 ῬΔΙΆΠ] 6 βιὰ 18. ΒΟΙΛΘΙΤΩΘΒ 

τορυΐαν, γοῦ Ὁ 1Β οἴδή υπαύίαϊ θα 1ῃ ΘΟὨΒΘΟΌΘΠΟΘ οὗ {86 Ἰαῃρυδσα 

βἰαἰκίησ ἄστη ἰηΐο ῥσοβθ, μαυΐηρ πὸ Ἰινίηρ; τα γίμτα [0 Ἰκξθορ 1 ρ. ΤΒ6 
ἀϊοίίοι 15 ρυγ6 ἅπα ΘΑ3γ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΠΙ. 

ΤῊΣ; ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΞ ῬΡΕΟΡΗΕῚΥ ἨΛΟΘΑΙ͂. 

Ασσοπρινα ἰοὸ ρα τἰβεῖο δοοουπίθ Ηασραὶ Ὀεϊοπροᾶ (ο [86 Ἔχ! 5 τὸ 

γοίαγπθα οὸ {πεῖν παῖνο Ἰαπᾶ σι οβυα ἀπά Ζουυρθαθοῖ. Ηθ 

ἀρρβαγοᾶ ἴῃ {π6 βοοοπᾶ γϑᾶῦ οὗ {π6 Ῥθγβίδῃι Εἰῃρ Πατῖυβ Ηγβίαβραβ 

(..1.), οΣ ἴὰ ἴδιο βἰχύβοιη τι Ὑϑαῦ δἴτον {μ6 τϑίυσῃ ἔγοτα οαρυ νιν (620 

Β. 6... ΤῊ Ὀυϊάπρ' οὗ [μ6 ἰθπιρ]6 μα Ὀοραῃ ἴπ {88 ταῖρῃ οὗ γτὰβ: 

Βυΐ Βεᾷ Ὅδδη ἰηζοσεαρίβα πη ᾶου Ἀ18 βιιθοθββουβ, (Δ ΌΥ568 8ηα Ῥβουάο- 

Ογαογάϊβ, ἰπτουσῖ πίλνουτα ]6 τοργθβθηϊαίοηβ οὗ {86 Θϑιη λυ Δ Ή8. 

Ἡρρσαὶ παᾶ ἱπαποορά Τλαγῖαβ ἴο οΔη061 {πὸ ἄθοῦθθ οὗ Ὠ18 Ῥγθάθοαββου 

οχ {86 ἐπτοπο, ψβίοι ἐουθαά {86 Ὀυϊάϊηρ οἵ {π6 ἔθπιρ]9 ; ἃπά, βὰΡ- 

Ροτίοᾶ ΟΥ̓ δι [8Ποσ-ρσορμθὺ Ζϑοματδ, Βυθα ἊΡ {86 Ῥϑορὶθ᾽ ἰοὸ 

τοθασλα (δα ἀαπαογίακιὶηρ, (ΕΖτὰ ν. 1.9 νἱ. 14.) ἨΗδ Ὀ]αιαθα {δ6 «6 ν78 

(μαὺ 116 ΠΥ Ὀυΐ βιαίου μουβθ8 ἔοῦ {πθῃλβοῖνοθ ὕπο Ἰον {86 

[ΘΙ 0 8 πη βηϊβμ64 (1. 4. 9.), ἕον τ ΒΊΟὮ. ΤΘΆ501 «ἢ ΘΒβονϑῇ ραπιβῃθα {πθηὴ 

τ ἀτουρμῦ ἀπά βογοϊγ, ἀπ ϑχβογίθα ἴμοιὰ ἐο δοπύϊππι {86 του 

ΒΟ 84 Ὀδοη πορθοίθᾷ, 85 {π6 ἔανουγα}]8 ὑϊπηθ ἴον ἀοϊπρ' 80 μδα 

αὐγῖνθᾶ, Αδοοσαϊιρὶγ Ζουθθθαθ61 δηᾶ «οβῆυθ βού {βμθιηβοῖνθϑ ἴῃ 

δατηθϑὺ ἰο {π6 ἰαδῖς, ἴομρ' πιῖι [μ6 Ῥθορὶθ; δηᾷ {πὸ ῥγορβιοῦ βισοροαρα 

ἴῃ τηρϊπίαϊηΐπρ' (μὰ 264] οὗ (6 ὈαΠάθυβ ΟΥ̓ 88 Θποουγαρ πα ηΐ8 δια 

ῬΙΓΟΠ,Ϊ868, 88 γ76}} ἋΒ {16 ἀθυθιοριηθηύ οὗ Ὀγριε ῥγοβθρθοίβ ἴπ γϑἰ δῦ 

ἴο {π6 πον ἰθίαρῖθ; 80 ἐμαῦ 116 πουβὲ οὗ {π6 1μοτὰ γε ΒηἰΒηρα 1π 

ΒΙχ γϑαῖβ. Αοοογαΐπρ' ἰο {π6 Ταϊτημ μ6 88 ἃ τηοΙ 6 Γ οὗ {μ6 ρτοδΐύ 

ΒΥΠΔΡΌρΡῸΘ; Ὀαύ [μ6 Θχἰβίθησθ οὐ {πα΄ ὈΟΑῪ 18 ἀουδίοα ὈΥ ταν. [10 

15 ποῦ παρτ θΆ}0}]6, 48 Τνγα] ἃ σοη)]θοίαγοβ ἢ, {πᾶὺ 6 γ7χὰ8 ΟΠ6 οὗ (Π6 ἴδ 

γοίουτοα ἰο ὈΥ βἴταβο!" (11. 8.). γᾷο μα βθομ {86 ἤχβ᾽ ἴθ ρ]6. ΤΠ 

Ῥβουᾶο- ΕρΙρμαπίαβ σϑίαίθβ (Βα Ηδρραὶ νγ]88 Ῥυτθα αἱ «ϑυυβαίθσα 

διηοπρ {Π6 ῬΥϊοΒίΒ ; ΠΘΠΟΘ ΒΟΙΏΘ ἤάγα ἱμβουρηύ ὑπαὶ [6 γα οἵ {π6 

βΔΙΔΠΥ οὗ Αάτου. ὙΤΆ18Β 18 ἀποογίδιῃ, 
ΤῊ6 ΒΟΟΚ οοπίαΐηβ ἴΟῸΣ ῬΥΟΡΏ 6 0168 ΘΟ ἱηρ' [86 ΒάΤη6 80 )θοῦ, 186 

Ῥυ]Παϊηρ Οὗ [16 ἰθαρ]8. ὩΤΏΘΥ 8706 οοπηροίοα ὈΥ τὴ πα οοῃίθηΐϑ. 

Ὑγ86. τοϊαϊϊοη {Π6Ὺ ᾿θαῦ ἰο 818 ΟἿΆ] ἀἸΒοΟ γ568 1Ὁ 15 ἸΠΩΡΟΒΒΙΌΪ6 ἰο (8}} ; 

ι 66. Εποροιβ Φοτγοταϊδό, ὅσ. ΡΡ. 188. 158. ; ϑιγαιβ8᾽8 Ὗ αἰϊοϊηἶα ΖΕΡρΒδη)θ ΟΟΙ- 

ταθηΐδυ, 15. δ6. ρ. ΧΧΥΪ1.; δῃά Το 0280} ΗΔΡΑΚΌΚ, Ρ. Ὑ11]. 

3 Ἡῖθ Ῥυορβοίθη, τι. 5. γγ. γ0]. 11. Ρ, 516, 



ΟἈ ἔϊιο Βοοΐ ὁ ἰμ6 Ῥνορ]εὲ Ἡασφαὶ. 912 

Ὀαὺ 1 ταῦ Ὀ6 οοπ͵θούαταα {μπᾶὖ ἐΒ6Υ ῥγθδθηΐ {π6 βαββίαποο οἵ 411 ὑμιαὺ ΒΘ 
μιᾷ ργορμοβϑᾶ. Απᾷ {Π 60 πυιβύ Βᾶγϑ θ66πῃ Ὑσι θη ἄονη Βοοη δῇου οταὶ 
ἀοϊνουυ. [ἢ 6 ἤγβυ, [Ππ6 ργορμθῦ ΓΟΡΥΟΥ 68 1π6 Ἰπα Πἔργθποα οὔ ἐπ Ῥ60ρ]6 
γοβρθοῦηρ {μ6 Ὀυ]άϊηρ; οἵ {86 ἰθιαρῖθ, συ μῖοι πϑρ]θοῦ μ6 Δββίρτιβ ἃΒ 
16 τϑᾶβοῦ ΜΕΥ ὑμ6 Ὺ τγοτα ρυμῖβιοα τι στοδί ἀτουρῦ ἀπ ἀπρτο- 
ἀυςῖνα βϑαϑοῦβ. Ηδ ἰμθη Ὄχμογίβ ἐμοὰ ἰο ἀπάογίαϊκο {86 στ οσΐς, δα 

ΘποουγαροΒ ἔματα τὶ {Π6 Ῥγοταΐβθ οὐ ἀϊνίπα 814. (ομαρύθυ .) Τ6 

Βϑοομᾷ Ὀυῖϑε ἀϊβοουτγβα οομβίβίβ οὗ ἃ ΘΟ; ΒΟ Δ ΟΥΎ Ῥτόταῖβα ὑμαὺ {86 ΡΊοΟΥΥ 
ΟΕ [86 βοοομᾶ ἰθτηρ18 Βμου] βαγραββ ἐμαῦ οὔ Π6 Πγϑὺ, (1. 1---9.) ΤῊ 
ἘὨϊτά σοπβατοβ {86 οαὐνατα δηα ἰ6ρᾺ] τἱρ αυὐθουβηθδθ ΡΥ ΔΙ Π Πρ ἈΤΔΟῚρΡ; 

[86 Ῥδορῖθ, ὉΥ πιϑᾶπη8 οὗ ψ ΟΝ {Π6ὺ σγοσθ ἀθρυϊνθα οὗἁ {π αἰνίπο 
Ὀ]Θβϑίηρ, (11. 10--.Ἠ.19.)ὺ ὙΠῸ ἔουυί οοπίδίῃβ 8. Ῥγομηῖβο οἵ [π ἔπίατθ 
ο]ου βοδίϊομ αυγαϊάηρ' {π6 τογὰὶ οββρτίηρ οὗ Πανια, ΖΡ θΔθΕ6Ι, ΠΥ ἔγτν 

{6 ἀονγηα! οἵ 411 ϑαυίμ!γ ἰθσοποθ. Ηθτθ {Π6 Μοββιαπῖο Κιηράομι 18 
ΟΡ νΙουΒυ ᾿πἰοπαθά. 

ΤῊΘ Ῥτορθοῖθβ Ἰὼ ἀπδβθίοι. ἃγ6 ΔΔαυθββοα ἰὸ {πὸ οἰ] ΡΌΨΟΓΠΟΙ 
ΖουαρΡαθοὶ δμᾶ ἰο (86 Βὶρὴ ρῥυϊοϑὺ Φόβῃαα (1. 1. 12., ἃ. 2. 21.}; δηᾶ 

ΟΘΟΌΡΥ {π6 οουχβα οὗἩ ἐβγθθ τβοηίῃβ (1. 1.» 1... 1. 10.20.5. Τμθ ργὸ- 
τηΐβοβ. οὔ Ηαρραΐ, νἱΖ. {μὰ αοα γὙ1}} ΒΒΟΥΓΠΥ βθακθ 411 παίοπβ, δπᾶ 
Θομαροὶ ἐμοπὶ τὸ οοπίσραίθ ἴο {μ6 βἹοῦυ οὗἩἨ [π6 ἰβθαρῖθ, δπᾶ {μιδὺ 

ΖΟΥαΡθΑΌ6] 8881} Ὀ6 Οοαβ ομοόβθῃ βευυϑηύ, ᾶγθ ρθοῦ]αῦ, [0 15 αἸῇϊ- 

οὐἱὺ ἴο (611 τιμαὶ νίονν ἐμ ρσορμοὺ μαᾶ οὗ {πὸ Μοββιδηῖο ὑϊπ|6. Ῥϑι- 

μαρϑ μ6 δχρθοίϑά ἐπ6 στϑβίοσδοπ οὗ {Π6 ὑμβθοουδοῦ ὙΘΙῪ βοοθ. ἀπά 

ὙΓὮΥ ἀϊᾶ ΘοΟπ ΘΠρΡΟΓΑΙῪ Ῥτορμϑίβ ταῖκο ΖΘεΆΡΡΑ 6 ὶ {Ππ6 ὩΘῪ ὑμθοογαῦ]ο 

γυ]ογ  ῆαβ ἴ δοοαβα 6 νγὰϑ Ζβαίουβ ἴου 1π6 ψοϊίαγα οἵ {μ6 186ο- 

οὐδου 2 Πιὰ [Π6Υ τρα}]}Υ {πῖπῖκ {μαῦ ΒΘ νγὰβ (ο 6 μϑϑᾷ οὔ 186 τοϑίογα 

Δη4 τοποναίοα βίδία --- [6 νἱβ1016 τοργθβθηίδνο οὗἉ Μβββιδῃ ἴῃ 0Π6 ποὺ 
κιηράοῃῃι ἢ 6 40 ποῦ {μἰπὶς Βο. Τωοοκίπρ' ἀροὰ ᾿ἰπὶ ἃ8. ἃ {γρθ8 οὗ 

ἸΜοββίδῃ, Ηδαρραὶ ράββ8β αὖ ὁΠ06 ἔγοτα [88 ὑγρο 1ὸ [86 δι νρο, δΊνηρς 

1[π6 πϑίὴθ οὐ [88 ἔοστηοσ ἰο {μ6 Ἰαὐΐοσ, Ηθ δχρϑοίθα {818 ποὺ δῃὰ 

ΒΙρθου Ζογαῦραθ6] ἠο ἄρρθαὰῦ δϑμογέϊψ. 'ἘΠ6 ὕϊπλ8 18 πού βρθοιῆβα Ρο- 

οδαθα ἰδ ψγὰϑ ἀβκηόσῃ ἰο δίω. ὙΠ [Π6886 βοηϊπηθηΐβ γ]16 Βῃου]ά 

ποῦ Βα. τ Θομυμιδπη, {πῶὶ [π6 Ῥγορμϑβ νον οὗ {μ6 Μοββίδῃϊο 

ἔτηθ ψψβ οοῃξαβοα '; οὐ Ὑ1ΠῊ σ'μάγρα 2, {μαὐ “ Ηδρραὶ᾿ ΒΒ ῬγΟΤ1868 ΥἹΒ6 

Ὧ0 δῖσμον ἐπδπ {Ππᾶῦ Τογθῖρηθιβ 8181} βϑῃᾶ οὐπαπιθηΐβ [0 {16 θιΏρ|6;, 

πα {πα0 ρεΐμοθ Ζθεα θα 61 5.811 ΡῈ (οαδΒ ὁβόβθὰ βουνδηΐ." [Ὁ νγὰβ 
ἀοζεοξῖυο;; Ὀπὺ τὶρηῦ ἃ8 ἔν 88 10 σσϑηΐ.. 

ΑΒ ἴπ8 οομπίθπίβ τα Ὀυῖθ δμά βοδηΐυ, [Ὁ τασϑὺ θ6 βαρροβοᾶ {πᾶ ἢΪ8 

Ῥτορηθοῖθβθ ὑοῦ ἸΟΠΡῸΥ ἃ8 ἀθ  Ἰγο θα ΟγΆ]]γ. Τὺ 18 βίγσβῃρθ, ΠΟΥ͂ΘΥΘΓ, 

παῦ ΤμῸῪ ἄο ποὺ ρρϑᾶγ ἰο βανθ ραϊπβᾶ ἔὈγοθ Οὐ ῬΟΥΤΘΙ ΟΥ̓ ΘΟΙΏρΡΓΘ8- 

ΒΊοη ἃ ἴῸΣ ὑμὶν ἰδιηβμθ88 18 ἴῃ ρυορογίίομ ἰο ὑμὶν Ὀγουιγ. Νὸ ἀϊβιϊη- 

συϊδβαϊπρ' ΘΧοΘ]θποα θϑίοπρβ ἴο μοι. ὙΠ6 υἱθνβ ῥγοταυ]ραίθα Ὀγ 

6 ργσορμοὺ ἀο ποῦ ραγίβκο οὗ ἃ δρᾷ τϑ!ρίουβ οὐ θοαὶ σβαγϑούθγ. 

Ἡνίηρ' {π6 Θοιμμαοη {7618} νῖθν Οὗ θαγίμ]ν τοιρυίίοα, μ6 1ὰγ8 

στοαῦ βύγοββ ἢ {π6 τϑϑίοσαοῃ οὐ {π6 ἰθιαρ]θ ἀπὰ 118 ὙΟΥΒΏΙΡ. ΤῺΘ 

τηούϊγϑ ΕΥ̓͂ οι ΒΘ Θποοῦταροβ {86 ῬΘΟ}]6 18 ἐδϑῃ βΌμα {86 ῥγθδθιῦ 

1. ΘΟμυτηδηπ᾿ Γηἰτοδαοίΐου ἰγδηβ]αἰβα, Ρ. 168. 
2 Ἠϊβίοτίς Νοίοβ οἡ {86 ΟΙᾷ δηιά Νονν Ταβίδμθηΐδ, Ρ. 176- 



9074 οηϊγοσμοξοη, ἐο ἐδδ Οἱά Τόςξέαγιοηΐ, 

16, ΤῺ βίγ]6 δηᾷ ρϑπϑσγαΐ Ἰϑηποῦ ἅτ ἀοβαπιθ οὐ ροβϑίϊος ρονϑῦ 
δηᾷ 116. ΤῊ οοτηροβίθίοι 158 ἤδὺ ῥγοββ, βῃοσίηρ ἃ ἄθοϊπθ 1ῃ (86 
1ηβριγαίίοη οὗ (86 ρτορμοίβι, Εδνουσιία ἔοσηηα]αβ ἀΓΘ: σΟΠ 5167 ΟΥ̓́Ϊα 
ἔν ψοιι" Ποατί, ἩὉἿ Ὁ3220 ((. ὅ. 1., ἢ. 16. 18.); ἐλιια φαἰΐι ἐλ6 7,ογά οἵ 
λοβές, ΤΊ Κὶ Γ᾽ Ὡκ) (ἢ. 4. 9. 23.); Ζογεμϑῥαϑεῖ, ϑοεῆμα, απ ἐξ γόπι- 

παηΐ 0 ἐλ ρεορίο (1. 12. 14., τ, 2, 4.); ΚΞ εφιιοηέ ἱπέεγγοσαέογῖος (1. 4. 9., 
ἢ, 8, 12, 18.19.5.) Ηδ ἴβ οὶ 86 σβο]6 ἀπτμγ μτλ108) ; μΒοῸρΡ ἢ οἴθα 
ΘΩΡΙουἱηρ' ΡΔΓ}]16]1Βμη, 88 ἴῃ 1. 6. 9, 10,, 11, 6, 8. 22.} 

Τι 18 οἴζϑθῃ βαιά (μαι Ησραὶ, ἰγοαπρ' οὗ [88 δάνοιπῦ οἵἨ Μοββίδῇ, δθ- 
ῬμΔΙΙΘΑΠΥ ὕθετηβ αἴπι “Κ [86 ἀΘβῖγο οὔ 811 πδϊιομβ.᾽ (11. 7.) ΤιΒ ὙΠΟΙΩΔΒ 
Βοοίξ πτῖίθβ, “Κ Αὐ {π6 δρροϊπίβα ἐΐπι6, ΗΘ, “6 ἀθβῖτο οὗ 4}1 παίϊοπβ, 
γγδοιῃ 4}} παίοηβ οαρδῦ [0 ἄρβῖσθ, δῃᾶ ἴῃ ἄπα ηθ σου]α ἄθβῖσο; ΗΘ, 
ἴῃ Ποῖα 8}} {π6 παίϊομβ οὐ ἐπ 6 φαυῦῃ 676 ὅο θ6 Η]6ββθα, δῃᾷ οὗ ψμοβθ 
δοταΐηρ᾽ ἃ σΘΏΘΓΆ] οχροοίδίϊοη σου] ῥσονϑῖ], ἃ8 οἵ βοτὴθ τηοβύ ἀθβίτδ ]θ 
Ἔνθηί,7 ὅχο. ὅτο. Ἐὔνϑῃ «80] πιεῖ, ἴῃ 86. ταατρῖῃ οὗ μῖ5 Ἡβῦτον Β16]6.. 
Ραΐβ {π6 ψοτάβ “Ξ Μεββίδτπατπιο δἀνθηίυσαμι, ἀθβιἀουῖαπι ρϑπίϊαπι :ἢ ἀπά 
τμ6 υϊραία, ἀργδοῖπρ' σι (18 νον, μ85 ἀεδιαεγαΐιδ5 υϑηϊθέ, ἐΐ 6 ρθΥ50η 
αοεῖγοα ελαἴ! οοηιθ. Βαῦ 186 οτἱρίπα! Ἡ ΘΌγονν 18 ὁρροβϑά ἴο [818 Ἰπίδϑυ- 
ῥγοίαϊοη. [ἢ 10 {π6 γϑυρ δοηιθ 18 ῬίατᾺ], ἀμ {π6 ΠΟῸΠ ἀθδ:76 Βι Πρ ]Ατ. 
ΘΟΙῚΘ ΤΟΠΑ͂ΟΥ, ““ (ὴ6 ἀ6ΒΙΤ8016 {μ]Ώρ8 οὗἉ 811 πίϊοη8 β}.4}} οομηθ,᾽ ὁ. 6. {86 
ῥγθϑοΐομβ {πϊηρδ ΟΥὁ ἰγδδβισαβ οὐ 811 πα οηβ 5Π8}} θΡ6 Ὀγουρηῦ Ἰηΐο {88 
ἰθαρ]6. ΤῊϊβ ἱπίδγρτγοίδϊίοη 18 δἀνοοαίβα αἱ Ἰϑηρίῃ ὈΥ «΄88ὴ 2, ἀπά 
δἀορίοα Ὀγ Π6 ύ οἴϊαβ, Βυῦ 10 15. 114016 ἴο δχοθρίίοῃ; ἔοσ 1ῃ ὑπδῦ 
ὁ8856 {86 οοηϑίγυοῦ δίαίθ οθᾶβθβ 00 6 δὴ δα]θοϊυθ- ἀθβουιρύϊοη οἵἨ {Π6 
Ἰαϊίου βυῤρβίαπθινα, δπᾷ γϑαυΐγαβ δηοίμον βαρβύδηνθ ὕπαπ 086 ποὰπ 
[Ὁ] οσίηρ. [ΤῸ 15. αἷἰβὸ τόσο Ῥτόρ8 16 ἐμαὶ Ὁ, αἰΐ, του] πανο βίοοᾶ 
Ῥοίοσθ {86 οοπβίγαοῦ βίαϊθ. Τὸ {μ6 ποὰμ τϑμαογοα ἀθ5ῖ76 “16 ἢᾶνΒ ἃ 
ΒΥΠΟΠΥΙΔΟΙ5:0η6, ἼΠΞ, 1 [δαῖδἢ χα! 7.. Εἰχοᾶ. χν. 4. ΔΟοοΟΓαΙΠΡῚΥ 
Ὑ76 ΧΤΟΠΟΥ {πὯ6 ψοτὰ ἀοδέγε, ἢ Ἐν] ἃ πὰ ἩΠΔιΖιρ, ἐδ οΠοϊοεδὲ ΟΥ 
ποδῖοεί, αἰ ΒΟ (86 Τ ΧΟΧ. οοἰποῖάθ, τὰ ἐκλεκτὰ πάντων τῶν 
ἐθνῶν, ἐδ εἰοῖοο 0 αἰΐ ἐἶ6 παΐξίοπδΘ. ΑΙ {π6 πδίϊομβϑ ἃ΄6 σϑρυθβθηΐθα ἃ8 
ξδασίηρ᾽ ; θαῦ ΟὨΪΥ {π6 δεεέ οΓ ἐλόπι 88 σἰνὶπρ Βοποῦν ἰο (ἀοά. Αἀἀοοογά- 
ἵπρ' (ο ἐπῖβ ᾿πίογργϑίδίίοπ, δῃ οἰ θοίλοη δαναποθα δραϊπβέ {86 τηβαπίηρ, 
ἐδε ἀεοίγαῤίο ἐλίηφε 97 αἷϊ ἐ)9 παξίοη!8 5ἤαἷΐ δοηιθ, ν1Ζ. ὃν ἸΤΩΡΓΟΡΥΊΘΙΥ 1Π 
{π6 νου οοηιθ, ἈΘη 1Ὁ ΒΒου ἃ ταίμοῦ Ὀ6. δγοισῆξ, ἴθ οὐνιαῖθα, Τὺ 18 
ΟΣ ἑΔΙΪΥ ἀΠΡΆΙΠ]Ο]ορΊοαΙ ἰο ἰα κα [86 ποὰμ ἀθδῖγε αὶλὰ {86 Ὀ]αγαὶ γουὉ 
οὐηι6, ἴο ἀρδιρηῃδίθ ἰῃ6 Μοβϑβίδῇ, 

ΠἋ 66 Καορεὶ, 1, Ῥ. 880, 
3 ἘΠη]οἷδ, ἴῃ ἀϊο ΒΆΘΟΣ Ὧ68 αἰΐθῃ Βαπᾶρβ, γο]. 12. Ῥρ. 661, 662., δῃᾷ ἘπΟΒ᾿τἸ ἴοι 

ἩΥΤΩΘηΘ πα οδ5 ΡΘΠΘΙΆΪ15, Ρ. 82. 



Οηὶ ἔδο Βοοῖ οὶ ἐ)ι6΄ ̓ γορ]ιοί Ζεολατίαῆ,. ᾿ 978 

ΟΗΑΡ, ΧΎΧΧΤΙΠ. 

“ΠΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΗΕ ῬΕΟΡΗΒῚ ΖΕΟΗΑΈΙΑΤ,, 

ΖΕΟΘΗΛΑΒΙΛῊ 0815 Βέτηβ6 1 [Π6 βοπ οὗ Βογθοβίδῃ, δπα ργδηάβοῃ οὗ 160. 
186 Ῥτορμοί. Τμῖβ 15 {88 Ῥσόρϑῦ τηϑδηΐπρ' οὗ {886 σογάϑ, “' {86 Βοπ οἱ 
ΒΒ υθοδιδῃ, {86 βοι οἵ 1440 {86 Ῥγορμοῖ. ὅϑοιπβ, βοσσουοσ, [μῖπῖ ἰμδΐ 
1Δ48ο τνγὰβ πού {π6 φγαπάζαίμογν, Ὀὰὺ [μῃ6 γαΐλον, οἵ Ζϑομαυῖδῃ. ὅ8ο {86 
1, Χ Χ. δπα Φογοσαθ ἰγαμβίαΐθ; δηᾶ 80 βϑυϑγαὶ οὗ {π6 Εύμουβ ἀπάθγ- 
βίαπα {π6 σοσᾶβ. ΤῈ] 18 οσίπρ ἴο ΕἰΖτα συ. 1. δῃηὰ υἱ. 14., ΠΟ 6 
186 ῥτορμοὺ 15 παυηρᾶ ““ Ζοοματδῃ [Π6 βρη οὗ Τα4ο. Τη οΥ̓ΟΙ ἴο τὸ- 
ΘΟΠΟΙ]6 {π6 ὕνγο Ἀββϑυθοηβ, 10 88 Ὀ66η ἐπουρμῦ {μαῦὺ {86 [αὐ Υ ΒΒ ΠΔΠ16 
185. οὐ ἴῃ γα, δῃα {μαὺ οὗ ὑῃ6 στδπαίαίμου, δἃ8Β {86 Ὀαδίζογ- 
ΚΠΟΥ͂ΤΙ ῬΘΙΒΟΙ, ρίνθη. ὙΥ 6 8588}} δἴψογυναυ 18 ΤΥ Π]Βἢ 8 Ὀθυου Γθάβοη (πη 
{μ18. [ἢ {π6 ἢχβὺ νσϑῦβα π6 σογὰ ργορἠθοέ ταυδὺ Ὀ6]οηρ ἐο Ζϑοβαυῖδῃ, 
πού ίο 1840, 88 «δγόσαθ υπαογβίοοα τ᾿. Απα [Ὰἀ0 15 {86 Ῥϑύβοῃ τηθῃ- 
ἰϊοπθά ἴθ Ναβῖῆ. χἱἹ. 4., ἃ8Β οπα οὗ {π6 βϑαοογαοίβι ρῥυθϑίβ ψῇὸ μδᾶ 
τοἰαχτιοα ἴτοὰ Βαθυ]οη ἢ «οβθυα ἀπα Ζογαθθαθ6]. 1 ὅοτο- 
τ ἢ δηα ἘΣΖΟΙΙ6] ἢ6 Ῥοοηροα ἰοὸ ἃ ῬΥΙΘΒΟΥ ἈΠ] γ, δηα οαπιθ ἰὸ 
«υἄδὰ τα τἢ (86 τούασγηϊηρ 6 ΣΧ} 168 ἔτοτα ΒΑΡΎ ]ΟΩ Ὑγῆοῦθ μ6 νγὰ8 ῬοτΠ. 
ΑΒ 8 ρυορβοῦ, μα δρρθαγϑθᾶ αὖ {86 βϑῖὴθθ ἰὴ τι Ηδρραὶ, ΟὨΪΥ ὑνὸ 
το 8 ἰδίου; δηα 15 ΤΩ ΟΠ, ἀπᾶϑυ ἰἢ6 Πρ ρῥειθδὺ «οἱ κί, 88. 
186 Ποαᾶ οὗ ἃ ἔδυ! διλοπρ [86 τυιοβίβ (ΝΘἢ. σχῆ, 16.» 1 που] 

ΠΑΡΡΘΩΥΙ ἔγοια 8 Θχρυθββίοῃ ἴῃ ἰὶ. 4., ἐμοῦ 6 νγὰ8 ἃ γοιπῃρ' τηδῃ γθθῃ 
68}164 ἐο ἐπ6 ργορβϑίϊο τοϊηϊβίσγ. Ηδ αἰίδοιϑα. Εἰτηβθ}} ἕο {86 ο]α6 ν᾽ 
Ἡδρραὶ, σοπππαῖηρ' {μ6 ποῦ Ραρσαῃ, ΔΡΡΙ γιηρ 086 σψοτα οὗ [ὈΥΤΊΟΥ 
Ῥιορμϑίβ ἰο Ὠΐβ οὐσῃ {ἴτη6, 8δη4 Ῥγοϊηούπρ' {πηΠ6 ἀονοϊοριαθηύ οἵ {86. 
ἘΒΘοούδου ὈΥ ἐπγθαϊθηῖηρ μα ῬΓΌσδ6. ΑΒ 818 ρυδιαϊδίθου 785 006 
οὗ {πη6 6χ1]65 ὑπαῦ τϑίαγηθα τι ΖογαΌΡΘΌΘΙ, δπα Ζθομδυῖδῃ οροποα 
15 ργορμϑίζο δογαγαϊββῖοι ἴῃ [16 βοοομα υϑανῦ οὔ Π γῖθ8, ἐ, 6. [86 οἰρ}- 

 ἐοοηίῃ γϑὰῦ αἴθ [Π6 τοίαχῃ, τ βθη μ6 τγὰβ 5.1} ἃ γουΐῃ (ἼΠ), 11. 4.) ;, 
ἢ τηυϑὺ μανο ἰοῦ ΒδΡυ]οη ἴῃ Ομ] μοοά. Ἡδποθ {π6 ραὐγιβίϊο 8ο- 
οοππὺβ ἱπ {πΠ6 Ῥβοιᾶο- ΕΡΙρμδηῖαθ, Πογοίμουβ, πα Ἰβϑιάουθ, ὑΊοἢ 
Τορσγθδομὶ ᾿ἷτὴ 85 δἀναποθα 1ῃ Ὑϑᾶῦβ ΒΘ Π6 οϑηθ ἴτοπὶ (ὑ8]468, 
τηυϑὺ Ὀ6 ᾿ποοιτθο, Τηθ θερίηπὶπρ οὗ 18 οἴδοῖαὶ ΟΔΥΘΟΣ ΟΟΙΠΟΙα65 
στ Β. Ο. ὅ20. 
ΤῊ Ῥοοκ οὗ Ζρομδυῖαῃ, ἃΒ 10 ΠΟῪ 18, Τα 6 αϊν!ἀ6α τηΐο ὑνγο ρδυύβ, 

γ]Ζ. Ομ Ρύουβ 1.--- τυ, πα ἰχ.---αῖγν. ΤΉΘΒ6. ἀρϑῖῃ τοϑὺ Ὀ6 Βαϊ γΔ64 
845 [Ὁ] Ονγ8: 1. Α βϑυῖθβ οὗ νιβίοῃϑβ τϑυθαὶβα ἰο {πὸ ργορμϑῦ οὐ {π6 σύ 
οὔ [86 ὑνγεμύγ- Ουγ ἢ ἄδγ οὗ [π6 Θ᾽ ασυθηία ταοηίῃ, τῃ ὑπ 6 βθοοπά γϑαῦ οὗ 
Ῥαῖῖυβ Ηγβίαβθρεβ (1. 7.)».». Τὸ {818 βουῖθβ οἵ νυἱβίομβ {π6 σϑυβίδίοῃ 
τϑοοϑὶ ρα 1ἢ {86 οἱρῃτῃ τηοπίμ οὗ [π6 βθοομα γϑδῦ ἔουταβ 8δηῃ. Ἰπγο ποῦ] 0 8 
Ἰ, 1---Θ. (ομδρύοσβ 1,---νι.) 2. ΑἜὄἀϊβοουτβα ομαγβοίοιβθα ΟΥ̓ ΔαΠΙΟΏΪ- 
Ἰὰλοη 8. Ῥγοτηΐβ86, οοοδβιομϑᾷ ὈΥ ἃ αὐθϑίλομ οὗἨ [88 ρθορ]ο᾽Β δἀάγθββϑα 
ἴο {86 Τιογά. (τῇ, νι.) 8..Α ἀϊδοοῦγβα δρραιθῃθ ἀθβουρῦνο οὗἉ {Π0 
οοπίοϑὺ Ὀϑύνρομ [μ6 ρον ῦβ οὗ 16 σψοσϊᾷ δμᾶ {86 ὑμϑοοῦδου, (86 νἱο- 
ΤΟΥ͂ οὗἨ {86 Ἰάϊίον, δῃᾷ οοιαριοίθ βαθ]υρϑίϊοη οὗ {π6 ἔσσμαοσ ὈΥ͂ {Π6 
τηϑη] βίδίϊοη οὐ Μθββίδῃ, (ἸΧ.---σὶ.) 4. Απούμοι ἀἰβοοῦ 86 τορυθβθηθπρ 



976 Τιϊγοϊμοίέοῃ ἐο ἐδιο ΟΙα Τυβίαπιθηΐ. 

{π6 μα] αἰίαοῖς οὐ [86 ρονγϑῖβ οὐ [μ6 σου οα «Θγπξαίθτα, {Π6 οου- 
γουβίου οὐ [β8γ86] ἰο Μοββίδῃ. ρμαῦ ἰο ἀραίῃ ὈΥ {86 51π8 οἵ {π6 Ῥθορ]β, 
1ῃ6 ἀονηαὶ οὔ (86 οΪ4 Ἰμδοογδου, 1π6 ἀοδίγποίίοι οὗὨ 4}1 ΘΘπη168 στὸ 
βίσῖγα ἃσαϊηϑὺ αοἄ, τ ΠΙᾺ 186 ΟἹ ἰπλαύθ οοτωρ  οοῃ θά ρ]ουιποδίίοι οὗ 
186 ἀϊνιηο Κιηράοχῃ. ἢ 

Τιοῖ τ Ἰοοῖς δὲ {μ6 οοπίθηξβ οὐ [μ6 γβύ ραγύ ἃ {016 πλοσθ Ρᾶ1- 
βου ]ατῖν. Αὔοῦ ἰμ6 Ἰπἰτοάυοίοι, ἴῃ τ Βίομ. ἴμ6. ῬΘΟΡΙΘ ἃτθ θχβογίθά 
ἴο τορϑηΐδῃοθ, γχ6 Βᾶγα {π6 βτϑύ ν᾽ ΒΘ η,---ϑ ΤΊΔΟΓ οι ἃ τϑα ΠΟΥΒΘ ΔΙΠΟΠρ' 

{16 ταγτίϊθ ἰγθθ8, βυυαθο] βίηρ' ὑμπ8ί, ἐπουρ {ποτ 18. σϑῆογαὶ ρθᾶθθ 
Ἐπτουρμουῦ {86 βίδίθβ οοππθοίθα σμ “ὰᾶ68, {86 ον ἅτ 5}}}} 1ὴ 

οἰ Ποίοπ οα δοοοππῦ οὗὨ {ποῖγ ΟἿὉ ἀπ ἰθιαρὶθ, πα {πογθέογα {Π6 ἔτὴθ 
15 ΪἈγοῦγαθ]6 ἴον {π᾿ {Ὸ]Δ]πχοπί οὗἨ Φε μονα 8 ῬΥΌσῖ868 ἰο 18. ῬΘΟΡΪβ. 
ΤῊ6 βϑοομπᾷ υἱβίοῃ οομβίβίβ οἕ ΤΌΣ ΒΟΓΏΒ, Δπα ἔὈῸΥ ΟδΥρθηΐουβ ΚὙ80 
Ῥγϑαῖς {π6 ΒοΙΏΒ ἴῃ ρΐθοθθ. ΤῊ ΒΟΥΏΒ ΒΥ Ό0]156 {π6 ἈΘδίΠΘἢ ΘΠΘΙΏ16Β 
οὗ Ζυάδῃ ομ δυο Ὺ 5146, ποῖ, βου, ϑαβί, δὰ νγϑϑὺ; {86 οδῦρϑῃΐθυβ 

8106 ΘΙΩΡ]οῖαβ οὗ {π6 ἀοβίγαοίίοπ οὗ (Π6 Βοβί 8. Ῥόνγοσβ, ἀπ αὐ οδ θά 
ἔουτ, ΒΠΏΡΙΥ οαὖ οὗ δογγοβροπάβθησα ἰοὸ {86 ἔὉῸΥ ΠΟΙΏΒ; πού Ὀθοδαβθ 
[ὈῸΓ ῬΘΥΒΟΠΒ 816 τηθαπῦ, 88 Οδἰπιθὺ ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ Βαρροδβοᾶ. Το {πῖγτὰ 
νἰβίοῃ οομῃβίβίβ οἵ ἃ τϑὴ ὙΠ} ἃ ταθαβυσίπρ Πἰπ ἰακίπο {Π6 αἰτι θη 8105 
οὗ [6 οἰΐγ, βρη γίπρ ἐπα {πο γα βμουα δ6 σγϑαῦ ᾿πόῦθαβθ 8π4 ῥγοβ- 
ῬΟΙΙΥ ἰο “ογαβαίθιι, θβρθοία!]γ θη {π6 (ἰοπ[1168 βμουἹα Ὅ6. ἱποοῦ- 
Ῥοταίθα ψῖτ {π6 {ποϑοούϑον ἀπᾶρν {86 τοῖρῃ οὗ Μαεββῖαθ. ὙΠ6 ἔουστα 
γί βίοῃ τϑργθβοπίβ {π6 Βἰρὰ ρῥυὶθϑὺ Φόβμυδ βίαπάϊηρ' ὈΘέοσΘ [Π8 Δηροὶ οὗ 

{86 Τιογτά, ψ ἢ βαίδη δ ἢ18 τὶρῃὺ παηᾶ ἴο γϑβϑιβῦ Εἴτα, τθργθβθηθηρ' [Π6 
ἀοβρίοδθιθ, ἕουίοτι, ἀθ]οᾶ βίαΐθ οἵ 186 «ον ιβὰ Ῥθορ]6, ἀπά {π6 ἔον- 

σίνθῃ, σθηθνθα βίαίθ οἵ {86 βδῃη8, ββρθοίδ!Υ οὗἨ {π6 ὀμαγο ὉΠΑΘΥ 

ΜΜοββίαϊ, οἵ σσβοα μοί Φοβῆθα ἀπ Ζογα θα 6] σσοῖα γρθθ. Τμ6 ΗΠ 

νἰβίοι. οοῃβίβίβ οὗ ἃ ροϊάδθῃ οδῃα] βίοις, τ ἢ ἃ θΟΝ] ἃπα βονθῃ Ρ1Ρ68, 
(64 ὉΥ ἔνο οἰἵνβ ἰγθθβ οἡ {π6 τἱρῃύ πᾶ ἰϑΕ 5468 γθβρθοίνβυ, 1η1]- 
τηδύϊπρ (παῦ {πμ6 ἩΟΙΥ ϑρισιῦ βμοι] σϑιλουθ 411 οὐβίδοὶββ πὶ [6 ὙΓᾺῪ 
οὗ {π6 τοβιοσαύϊοη οὗ [86 ἐϑίαρ]α δῃᾶ ὑγουβῃῖρ, 80 {μαῦ {886 ψογκ βου α 

6 Ὀγουρῆΐ ἰοὸ ἃ Βυροββθίι! ἰββαθ. : 8πα αὖ ὑπμ6 βᾶτηθ {πη {πΠ6 ἢη8ὶ, 

δομαρ᾽οῖθ οϑίθ ΠἸβμτηθηῦ οὐ ΟἸγβῦβΒ μασι ὈΥ {π6 ῥρουγει οἵ [86 
ἩΟΙΥ ϑρ᾽τῖε βατταοιπίϊπρ 811 οὐβίβοϊθα, ΤῈ βιχίμ νἱβίομ οομβιβίβ οΓ' 
ἃ. ἰατρα ἢγίηρ' τῸ}1 ΠΠ16α τῖ ουγ568, τοργοβοηίϊηρ [886 φυϊοίτη 88 απά 
οογίαϊ τ σῖτα ΒΙΟΪ ὑγδηΒΡΎΘΒΒΟΥΒ οὗ (πὸ ἀϊνίηθ αν, [ποϑο Ὀσθακίηρ 
δἰτμον {Π6 ἢγϑῦ [4016 ([μ6 [156-ϑυγθαγθυ) ΟἹ {μ6 ββοοπᾶ ({μ6 {816}, σου ὰ 

ΡῈ ραπίβῃβα, ΤῊΘ βϑυθαίῃ νἰβίοη ΘΟ βιβίβ οὐ δῃ θρῃδῇ ἢ ἃ σσογλδῃ ἴῃ 
[88 τοϊᾶβυ οὗ 10, οαὐτϊθᾶ {ὰγουρῇ {86 δἷν ὈΥ͂ ὕτο Τϑπλαὶ ἤρτιγοβ τι 
βίου Κῖ κα νχίηρβ; {816 σοιθδῃ, ὙγΌ88 ἤᾶπηθ 18 ἡ] ΚΘ μ 688, ἃπα ΠΟ86 
τοι 18 βίορροᾶ χη 1οδᾶ, Ὀοὶηρ οαγτθα ἀνγὰν ἰο Βδον]οη. δ΄, 
ΠΟΥ ῬΘΙΒΟΙΙ θα 85 ἃ ΜγΟτηδτι, ΟΥ ταῖμον [86 1ΔοἸαύτΥ οἵ [86 γηδ88 οἵ {π6 
παίΐοῃ, 15 ΡῬατροᾶ νγᾶγ, ἰταπβρογίβα ἰο ΒΥ ]Οη 88 118 Βοπιθ.Ό ΤῈ 
οἰρθ! νἱβίοθ οομβίβίβ οὗ ἔουν ομαγίοίβ ᾿ββαϊηρ ἔγουῃ ᾿θύνγθθῃ ὕνγο 
τηουπίδίηϑ Οὐ ΘΟΡΡΟΣ, ἄταν ὈῪ ΠΟΥΒ68 οὗ ἀπ ογθηῦ ΘΟ] οι χΒ, ἃπα γοργο- 
βΒϑηΐβ (ὴ6 5. 1688. 88 γ76}} δ. ὑμ6 δχίθηὐ οὗ {86 αἰνίπα Ἰπάρστηθηΐβ 
ἀρσαϊπδῦ {Π6 Θῃθιηΐθβ οἵ [Π6 {μθοογϑοῦ. ΤῈ6 πἰπίμ 18 ταῦθ᾽ ἃ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
ἴθδη ἃ γἱβίοῃ, ἱπ ὙΒΙΟΒ [6 Ῥσορμοῦ 18 σοταπιαημ θα 0 Ὀΐδοθ ἃ ἀοαθ]θ 

1 ὅε6 Κι 118 Εἰηϊοϊίπηρ, Ρ. 8ὅ8, 
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σὐόσα Οἡ ἰδ6 μοδᾶ οὗ Φοββαδ [π6 ὨΙΡῊ ῥυὶθϑί, Βῃονσίηρ' ὈΥ ΠΡ] {6 
γ6- ββίδ Πβῃτηθπὺ οὗ {Π6 οἷν] δῃα το! σιουβ ρο τυ οὗ τΠ6 δὴν] πΠάΘΥ 
ΖεοευθΡαῦ6] δπᾷ «“οβσα, Ὀαὺ ῬΥΙΠΟΙΡΑΠΥ {Π6 το γα] ἀπ ῥυἸθϑίυ αἱρ- 
ΠΟΥ οὗ Εἷπη βοτὰ ὑΒ6 0 ὑγριῆθα, οἵἨἁ ἐδθ Βγαποῖ, σσὯο σχὰ8 ἴο θ6. Ῥοῦμ 
Ἰεϊηρ' 8πᾶ ΒΙρη-ρτιθϑὺ οἵ ἢ15 ομασοῦ, ἀπ αὐλθηαδηὺ δΏΡ6] θχρἰδῖτβ ἴο 
186 ρσχορμοῦ (ὑπουρῇ ΟΪΥ ἴῃ Ρατῦ) {816 Ῥγθοθα!πρ' Ὑ]ΒΙΟΠΒ ἃ Πα ΒΟΘΏΘΒ, 
ΤΉ βαυθηίῃ δηά οἱσηίῃ ομαρύθυβ ἃτα ποί ἃ οοϊ]θούϊΐοῃ οἵ Ὁ Υ οὐδ 68, 

δθυΐ ἃ 5'ηρ16 ἀϊβοοῦγβα ἀβ]νογθα ἴῃ ὑπο ἔουσίμ γϑὰῦ οἵ {π6 τϑῖρῃ οὗ 
ΤΠ ατῖαβ. βοιμθ “6 07ὺ8 δανῖηρ θ66η βαπΐ (0 «6γβα θη ἔγοστη {Π6 6Χ1]68 
αὖ Βαργίοη ἴο Ἰπαυῖγο οἵ [Π8 ρυϊθδίβ δπα Ῥγορμθῦβ, τυ μϑῦμου [ΠΟΥ ὙΤΘΙΘ 
5.11 θοππᾶ ἰο οὔβεῦυϑ 86 {δϑίβ {πμαὖὺ Βαα θθϑὴ τηβυψαϊθα οα δοοοσηῦ οὗ 
{π6 ἀοδίγαοίϊοῃ οἵ «6. βαίθτῃ, {πμ6 ργορμθῦ νγὰβ Θοτησηδηοά ἴο βηΌτο6 
ὍΡΟΙ {πϑῖὴ {86 πϑοθββιῦυ οἵ ἡπᾶρταθηῦ 80) σηθγου, 16 {π6 βαπι6 ραπ- 
ἸΒητηθπίὶ βῃουϊα ονογίακθ ὑμθῖ 88 πδα ᾿ϑίβ!]6η {μοὶν αίμοσβ, Οὐοά 
Ῥτιομ βοᾷ ἴο τϑϑίοσθ “ ϑυυβαίθηι ἴῃ Π1Β ΟῸΓ ; Θποουταρθα {ῃθπὰ [Ὸ 
{μ6 Ὀυϊ]άϊηρ᾽ ; δπᾶ ρογιλι θα ἐποια ἰο αἀἰβοοπίϊππια (86 οὔρβούνϑηοθ οἱ 
[86 ἐαβίβ {πον δᾶ Κορύ ἀατίηρ' {π6 οαρύϊγιγ, σοοα ἡγοῦ κα Ὀθίηρ' βαὺ- 
βυιυαίοα τἠδίρϑα, 

Τῦμᾶογ {πῸ6 βϑοοπᾶ ρϑηθίαὶ αϊνιβίομ, 1Χ.---χῖν.. {π6 ἢγδὺ αἸβοοῦγβα 
ται, οοπίθη δ ἃ ῬΓΟΡἤΘΟΥ ἀραϊηβῦ ϑυσῖα, [η6 ῬὮΠΙβίηθ8, Τ ΎτΤΘ δηᾶ 
ἰάοπ, τ ΒΊΟΝ νοῦ ἰο θ6 σΘοπασουθα ὈΥ ΑἸδχαμάθι {πΠ6 ατοαύ, δῃά οὗ 

{π6 νγαϊομέα! ργονίάθποθ οἵ (ἀοᾶ οὐοσ δ18 ἰθπιρὶθ πὶ μοβα ὑσουθίουβ 
λγαθϑ (ἰχ. 1---8.), {86 δάνοπῦ οὗ Μοββίδῃ, {π6 τοβῥοσδίίου οὗ {π6 “6 
ἴο {16 ἀϊνῖπα [Ἀνουτ, {6}. ὙἹούουυ ΟΥ̓ΘΥ {μι 6 1} ΘΠ 6Π1)1685, ῬΑΡΠΙΟΌ]ΔΥ οὗ 
[π6 Μαοοαθοδῃ Ῥγΐποθβ οὐϑῦ {π0 ῥυΐησοβ οὗ [86 Οὐϑοῖδῃ τλΟΠΔΥΟΠΥ͂ 
(χ. 9---17.). ΤῊ ῥγόπιῖβα οὗ βαΐατο ῥ᾽ θην, αὖ {μ8 οἷοβθ οἵ {π6 ἰδβύ 
οπαρίοι, βαρροβίβ ταθαύϊοι οὗἩ [π τηθϑῃβ ὈΥ ΜΙΟΒ 10 Βμου]α ὍΘ Ῥτο- 
ουτοᾷ,---- Βα] οαύϊοι ἰο “6μόνϑῃ, ἂπα πού ἰο ἰ6οἷ8, Ῥθβϑίογαομ τὸ 
18οῖ" οσῃ ἰδπᾶ 15 (ἈΥΓ ΠΟΥ ῬΙΟΙΑΙΒΘα, νἹΟ ΟΥΥ͂ ΟΥ̓́Θ {Π6ῚΤ ΘΠΘΙΏ168, δα 
ΤΟ ργοβροεγ. (Σ. 1---12.)})ὺ ὙἼῈᾺΘ ἀοβίγυοίίοηι οἵ «ΓΘ αβαίθια ἀπά [ἢ 
ον βῆ ῬΟΙΠΥ ἀγα ρτϑαϊοίβα ; δ  μῖοὰ {86 ῥγορμθὺ γϑὶαΐθθ {6 
ἸΩΔΏΠΟΥ ἴῃ ὙΓΩΙΟΝ Π6 ἀβοματρϑα δῖ5 οΟΒΊοθΘ, ἀϑπὰ {π6 1016 ναϊαθ βοῦ 
ὍΡΟΙ δ18 Ἰᾶροῦσβ. Αὔδὺ Βα ῃδᾶ Ῥγοίκθῃ {88 ὕτγο βίανϑ, ἴο ἀβῃποίθ {Π6 
ΔΆΠΆΠ παρ οὐὗὁἨ Οοα᾽β οονομδηῦ ΙΓ {Π6π|, μ6 15 ἀϊγθοίβα ἴο ἰδ {Π6 
Ἰηβίγατηθηΐβ οὗ ἃ [00] 15} Βμθρμοσα, ἴῃ οὐάθυ ἤο ΘΧΡΥ 55 {86 ἡπαρτηθπίβ 
“ΒΙΟ. αοα ψ58 δδουΐ ἰο ᾿πῆϊοῦ οἱ {μ6ῃὰ Υ ψ]ΟἸκθα σταΐουβ. [ἢ Δ ποί 6 Γ 
νἷον, [88 Ῥυορῃοὺ μδῦα φγθαϊοίβ {π6 τϑὐθοίίου οἵ {π6 ἐΓονβ ἕου {πον 
οοπίθιηρ οὗ Μαεββίδῃ δηᾷ νδϊαϊηρ ἴθι ἃπα [15 ἸαουΒ δὖ ἐμ Ἰοντ 
ρῥεΐοβ οὗ {μίτίγ ρίθοθβ οὗ βίϊνον, (χ]. 1---ξ17.) ὙὕΤῊὴΘ βθοομπα ἀβοοῦγβο 
(χ11.---πῖν,}) γϑἱαῦθβ ον ὑο {86 ἕαΐατα σομαϊοι οὗἨ 186 Ῥϑορὶθ 1ῃ 
Μοββίδηϊο {1π|68, {π6 βίθρ οἵ «ϑυυββίθι ; (σοα! ΤΑΙΥ ΟΊ] ΟΥΒ ῬΟΥ͂ΤΘΙ 
ἀἰβρίανοᾶ οα βθμδ} ἢ οἵ μ18 ρβορὶθ: {μ6 ὑψιησμῦ Ὀγθακίηρ Ἰπίο ἄδΥ, 
ἀδποίζηρ; {μ6 Πρ οὐ {86 ρ]ουιοιβ ρΌΒΡΘΙ Ιββαϊηρ' ἔγομι ὁ ΘΓ αβα] θῖα ; πα 
Ἰἰνίηρ; γϑέθυϑ ᾿ββαϊηρ ἔγοτη [ῃ86 απ ΟἸΤΥ, τϑργθβϑηύπρ' {π6 στθαῦ 1π- 
ΟΥ̓ΘΆΒ6 ὩΠΑ] ὈΥΟΒΡΟΙΙΟΥ οὗἨ [π6 ἐμϑοοιαίϊο πιϑύξορο β οὐ Ομ γιβεδῃ ομΌΓοἢ, 
ψ θη ΟΟα᾽ἘΒ πᾶτηβ βου] 6 ποπουτοα ἴῃ δνθυυ τ ῃίηρ,, πα 15 ὙΤΟΥΒΠῚρ 
ῬθοοσαΘ πηΐγϑεβ. ὙΠῸ ἰαδῦ ομαρῦθιβ (Χ11.---χῖν.) Ἀγ6 σΘΥῪ ΟὈΒΟΌΓΘ ; πα 
ἴ 15. ἀππου ἰο {611 ψΜούμου {86} τοδί ΒΟΥ ΟΥ 1ὰ ρᾶγῦ ἴο {8 
ΟἸτιβύίδα μαστοῦ. ὙΥ̓Βοίμου {Π6 Ὺ 4|10α6 ἰο ρᾶβύ δυθηΐβ οοππϑοίρα 
Ὑ1 “πά68 δη « ΟΥαβα 6, ΟΥὁἨ δυθηίβ γϑῦ ἴο Θοπηθ ἴῃ {π6 ὨΙΒίΟΓΥ οἵ {μ8 
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07ἃ Ταϊγο(μοίϊοῃ, ἐὸ ἐδο Οἰά Γεβίαηιοηΐ, 

ἩΟΙΪΥ 18πη4; τ Πϑίμοῦ Π6Ὺ ἀεβουῖθα τυμαῦ 15 τ ΒΟ ΠῪ ραϑύ, οὐ σβο ]γ 
ξαύατθ, ΟΥ̓ΡΑΓΠΥ {μ6 ὁπ6 δηᾶ {π6 οἴμοῦ; μον ἴδ {ποὺ τοϊαίθ ὑο {86 
ὅενβ δῃᾷ μον ἴα ἰο Ομ τϊδίίδπβ, ἄγ αὐοϑίϊοηβ Θχοθθ ον μοΣ- 
Ρἰοσίπρ. 

ΤῊΘ δι βοπίοΥ οὗὨ 16 1α5ὲ ρατὶ (1Χ.---Σῖν.) μᾶθ Ῥθθη αἸβραίθα, 
Μδε4ο, ὙΥ ἰδίου, ΚΙΔάον, Ηδιηπιοπά, θοῖου, Νουγοομιθ, Δβουλθα 10 

ἴῃ ρᾶτῦ οὐ ὙΏΟΠΥ ἰο «ογοιαΐδμ, [π (ἀθυταθπΥ [ῃ686 ομαρίθυβ Ὑ 616 

αἶδο αἰθαπί(οα ἔτομπα Ζεϑοβαῦῖδῃ ὈῪ Τοραοιοῖη, ΕἸἄρρο, ΜΊΟΒΔΘΙ18,. 

Οὐοττοάϊ, Βουίμοῖάι, ἘΠΟΉμοσπ, Βαῦον, ΕὐγΌδγρ, Βοβθητα ἅ|16γ, ΜδΌΓΟΥ, 

Ηιζῖρ, Κποροὶ, Ῥνγαὶα, Μοῖον, ΒΙ οῖς, Ῥδαϊυβ, αταμθοσρ, ΟΥ̓ ΠοΣ. 

Ῥγε ὅτ δμά 1)ανιάβοῃ ἰοοὺκ ἃ Β᾽Π|18. νον. Οἡ ἐδ οἵβϑῦ 

μαπᾷ, {ποῖ δα μοι οἱ ἐγ ἢ88 Ῥθθη ἀδίοπαθα ὈΥ δγρζον, “8ῃπ, Βθοῖκ- 

μαι5, Κορβίοσ, Ηβησβίθηθοιρ, Βυτρον, Ηοτρβί, ΗἩ ἄνθγηῖοκ, ΒΙΆΥΠΘΥ, 

δια Καὶ], 
ΤῊΘ 10]]ονγίπρ; 18 ἃ ΒυΙΩΠΙΔΙΎ οὗὨἨ {Π6 ἀγρττηθηΐβ οὰ ὈΟΙ 8:68, [ἢ 

ἔλνουτ οὗἩ [86 Δανμθη οἱ ἃγα Δ]|]6ρθ :--- 
1. Τὴδ ροβίοπ οὗ [π6 ββοίΐοῃ, δᾶ 18 δοππθοίϊοι τὰ ὕΠ6 τπ- 

ἀουδίοα!γ αὐξποπίῖο υυϊθπρβ οὗ Ζϑοματῖαμ. ΗΟΥ ὀᾶταθ {6 ΘΟ] Θοὕο ΣΆ 
οὗ [88 οαθοη ἰο ρἶδοβ {8688 ομδρύθιβ γαϑὺ ἴῃ {πον ργβθηύ ρῖδοθ, 1 {Π6Ὺ 

Ὀ6 βρυτίουϑβ᾽ 
ὃ, ΤῊ Ἰαηρτᾶρο πᾶ δἰγ}6 1οδὰ ἰο {16 ᾿πέθγθποθ ἐμαὶ Π6Υ ῥτο- 

οοοᾶρά ἔγοια ἃ ροβί-οχὶϊθ ρϑυϊοά, ποὺ ΟΠΪΥ͂ ΘΟμβιἀθυθα ἴῃ ΤΠΘΙΉΒΘΙΨΘΒ, 

Βαυΐ 48 Θοταρατθα αἰ {16 ἢγϑὺ ρατύ, ΤῈ Ἰδηρθδρθ 18. σμαγδοίοιβθα 

ῬΥ ἃ βου οὐ ρυτίν δοχαϊτοα ἴῃ {Π|6 γί ]Ή 018] ὑγᾺγ οἵ Ιθαγηὶηρ', 88 1η 

{Ὧ6 Ἀτϑὺ ρα. ΤΠουρᾺ {π6 δυΐμου βίσνθβ 88 τω ἢ 88 ῬΟΒΒΙ]6. ο 

αἰϊοῖη τὸ 1818. ρυτγ, μα Ὀοίχαγβ Βἰπηβο] ῇ ΟΥ̓ Βοπλθ Ἰαίθυ ἔοστωβ πὰ 

Θχρυθβϑίομβ. ΤῸ [815 μαδά ὈΘ]οηρΒ {π6 δογίρίϊο ρίεπα τὰ ὙΥ1, οομβί ΠΥ 

ΟὈβοσνθᾷ, ἢλδὲξ 15 υϑϑᾶ ἴῃ 8 δῃηϊδγρϑᾶ ββῆβ6 οὗ [βγϑθ 1018}. ῬΥΊΠΟΘΒ, 1 

1μ6 Θα 6 ΒΟΟΚΒ ΟὨΪΥ οὗἩ {π6 ἘΔοΙΙ 8 ομθ6. ΤῊῸ πογὰ ἘΦ (11. 1.) 

βίῃ β ἴου ργορῆδον φεπογαῖί, ἩΒΘΡΘαΒ. ἴῃ ΟἹ 6 ΒΡΘθοῖ 1 18. ΟΠΙΥ͂ 

ἈΡΡΙ Ια ἰο ἐπγδαίοπΐπφ ργορβθοῖσβι Α Ἰαΐου Ασυδυηδθδῃ σγοστα 185 δ, 

χὶ. 8. ΤΏ ρθγαβο ΠΡ ΚΡ 15 γουπροῖ, ἱπδίθαᾷ οὐ [π6 ον Πρ Ἴ7]. 

1Ιχ, 18. 
( Το ἊΝ Ραγίβ ἅτ ὀουμηοι [886 ΤΙ ἜΧΡΙΘββίοη 3. 1)9ὴ Ἴ29)5, Ὑἱ, 14., 

1χ. 8.; ὝΏΠ, ἴῃ [86 β6η86 οἵ γεπιοῦθ, 1. 4., Χ11], 2.. [π6 ΒυταΌΉ 108] 

ἀοϑισποίοη οἵ ἀϊνὶπο Ῥτονιάθμοα ὈΥ θγέ8 6. Οοά, 111, 9.. ἵν. 10., 1Χ, 

1. 8.; [86 τρϊίοστα Ῥϑου αν ῖν οὗὨ ραταρμγαβίηρ [Π6 Ἡ}8ΟΪ8 ΕΥ̓͂ 1(8. Ῥαγίβ, 

ν. 4., χὶϊ!. 1. 8.; {π6 ἀοβουιρίίοι οὗἨ {μ6 {πϑοοίϑου ΡΥ {86 λοῖιδο ΟΥΓ 

ὕμάαϊ απά 18γαοῖ, οὐ Ἐρλγαΐηι, οὐ ϑοεορῖι, 1. 12., 11, 2. 10., ν111. 16., 

ἴχ. 13., χ. δ., χὶ. 14. 881] ἔασίμον, 16 ἀπαϊοροιβ ρ]θοθβ 11. 14., 1Χ. 

9: [Π6 ὙΘΥΥ͂ βΒίται αν ἑυτῃ ἴῃ Ὦ, 18, 1, ἰο ΣΙ, 11.; {86 Π6 τλαπηοῦ ἴῃ 

υἱΐ. 14. δηᾶ χὶν. δὅ.; δπᾶ {π6 (μα  ἀαϊβπιβ ϑκὶ ἴῸσ Πδὺ, 1χ. 8., ΠΙΞ Ἢ 

οΥ ΠῚ, χῖγ. 10. ὅζο. ὅζο. ΒΒου]α 6 ποίοθα. 

8. Τὰ Βοίῃ αἰνίβίομβ {μοῖα 18. ἃ ἰθδῃϊησ ὍΡΟΙ ἔουιμθ, δηα ἴῃ 

ρατὺ ὙΘΥΥ ᾿αΐθ ριορμθίβ, ἃ ἴδοῦ μοι ἄρτθθβ πὰ [86 Ῥοβύτ-οχ!ἶθ 

ἄτπαθ. Οομαρ. [1. 8. ἀπᾷ νἱ, 12. σῖθι 15. ἵν. 2., 6γ. χχῆι, ὅ. ἀπά 

χχχιῖ, 1δ.: “ϊ. 10. ὙΠ ΜΊοδ ἴν, 4.; νἱ. 18, ἢ Ῥβαΐμα οχ. 4.: 

νἱὶ. 14. διῃᾷ ἰχ. 8. τὰ ἘΖοΙκ, χχχνυ. 7.; χὶ. ὃ. τι {76Γ. ΣΙ]. ὅ., 

. Ἡνογηΐο κ᾿ 8 ἘϊηἾοτ, 11. 2. Ῥ. 420, 6ἐ δ6ηῇ. 
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Χ] χ, 19., 1. 44.: ἴχ. 10. ψῖ Ῥβαίτα ᾿χχῆ. 8.; χα], 2, τὴ Ἡδρβοα 
1. 19.; χὶ. 4, ὅ. πῖὰα {6Γγ. 1. 6, 7. ; ΙΧ. ὅ. νη ΖΘρΆ. 11. 4.; Χι. 
4. αὶ ἘΖΟΚ. χχχῖν. 4.: χῖ. 8, 9. ψιΐὰ ΕΖοκ. ν. 12.; χὶν. 8. 
ψ} ἘΖ6Κ. χΙνι. 1---12.; χῖν. 10, 11. σῖ ἐΓ6Γ. χχχὶ. 388---40. : 
χῖν. 20, 21. ψῖ ΕὔΖοκ. ΣΧ]. 12., ΣΧ]ῖν. 9.; χῖν. 16---19. τ} 1588. 
Ιχν]. 28. δῃᾶ ἰχ, 12.} ! 

4. Α β6υῖ68 οὗ Βἰβίουϊοδὶ υϑίδγθῃθθβ αἰΐοϑὲ (86 δυϊποπίιοιῖυ. Ὑῆὰβ 
[86 6χ1]16 15 Ῥγδϑαρροβθά 88 ραβϑύ ἴῃ χ. 6., ἴχ. 13. ΤῊΘ τηϑπίοῃ οἵ 
ἐἶανδη ἃ5 [μ6 τοργεβοηίδενα οὔ {μ6 δη-ΤΠΘοογαῦὁ ὑγου ] Δ] Υ ῬΟΥΤΘΥΒ τ ϑίβ 
οα {86 Ῥγορἤθοῖοβ οὐ Ῥδῃϊθὶ (νυ. ὅ. ὅζο. 21. 6.) τοβρθοίϊπρ' [88 
τοϊαοι οὐ 1π6 ατροκ- Μδοθάομπίδη τηομάσοῦν ὑοὸ ἐπ86 ὑμπθοόγαογ. [π 
ΣΧὶῖ, 11, 186 ἄδθδι ἢ οὗἨ “οβίδῃ 18 βΒυρροββᾶ ἰο ΡῈ ρᾶβί. ΝΟΜΆΘΥΘ 18 ἃ 
Ἰώηρ' τιθηϊοποᾶ, αὖ ΟὨΪΥ {86 μοι οὗ [86 ρθορὶβ σθῆθγα! νυ; δηᾶ [Π6 
ΤλΑν 16 ἔπ] γ 15 βροῖκθη οὗ (χ]]. 7, 8. 12.. Χμ. 1.}, ποῦ 88 ἃ ΤΟΊ ΡἜ]ΗΡ; 
0Π6, θα 88 δραῖῃ ἰ0 Β6 οἰονδίβα ἰοὸ ἀϊβυϊπούϊομ ᾿ῃ ἐμ6 Γαύατθ. ΤῸ [86 
ΒδΙη6 ΘΟΠπΟΪ βίοι Ὁ 15 ἐπουρμύ {μα [πΠ6 Ῥγοπίηθηοθ οἴνθῃ ἴο Ῥυϊθϑίβ 
Δ Τιονϊύο5 (χὶ!. 12, 13.). ἰο {86 ἴδαβί οἵ ἰῦθγπδο 68. (χῖν. 16, δοτι- 
Ραγοθᾶ σι Εὐχγα 111. 4., ΝΘ. νὴ. 17.) 8πα {π6 γαβῦ ἀβθυβίορυμθηί 
οὔ {86 Μοββίδῃηϊο 1΄θ οοηάαποί. 2 

Οπ {1μ6 οἶμεοῖ 546, {86 [ὉΠ πρ ΡῬΒοποίθθηϑ ἃΓ6 ἀπΐνουγϑ Ὁ ]8 ἰο 
086 φαϊμοηίοιίν οὗ {86 βθοίίοῃ. 

1. [πὰ {16 ἀοϑρεὶ Ὁγ δ. Μαίδιονυ, χχυἹ. 9., ἃ Ῥᾶβθαρδ 15 αυοίοα 
ἔγοα Ζϑομαυίδῃ χὶ. 12, 18., πᾶ αὐἰιθαίοα το Φογουηῖδῃ, ΟἹ {815 
ϑοοουσηῦ Μί666 ἀπᾷ οἴμοῦ ἘΠρΡΊ ΙΒ} πυῖύουβ αὐ θαϊοα {86 901, ΤΟΙ, πὰ 
111} ομαρύθυβ ο ὁ“ ϑυϑιϊδῃ 88 [86 ὙτΊῦΘΓ, 

2, ΤῊ ργορβϑίϊο ᾿π γοάιοίοσυ ἔοσταα]αβ οὐὔἩ π6 βσβύ μετ (1. 1. 7. 
ἵν. 8., νἱ. 9., νἱ]. 1. 8., νι]. 1. 18.} ἅτ ψδηθηρ' ἴὰ [16 ΒΘοομα : ΟἴΘΓΒ, 
ἴπ ψ ΒΙοι Ζϑοματίδἢῃ 15 ποῦ πϑπιθά, Ὀοΐπρ ἔουπα 1ηδβίθδα (ΣΧ. 1.» ΧΙ. 4., 
χὶ. 1... 

8. ΤΒ6 πιἰδίουϊοαὶ βἰαπᾶ-ροῖπῦ ἰπ ἐπ6 βθοοπᾶ ραγὺ 15 αἸθυθηῦ ΠΌΥα 
{παῦ Οὗ [86 Πγϑί, Τμὰβ Παιαβοῦβ, ΤΎτΣο, ΡΒΙΠ1βύ1α, ἀνϑῃ (ἸχΧ. 1--6. 
18.), Αβδγτία δῃᾷ Εργρὺ (χ. 10. ὅ76.), ἃτα Θβϑιλῖθθ οὗἨ πᾶΔ8. ΤῊ 
ὑτο Κίπράοτηβ οὗ “πα δῇ δηα 1586] ἃγτὸ 501}} ἴῃ δχίβίθηοα (1Σ. 10. 18., 
χ. 6. 7.; κὶ. 14.) ; {86 τογὰ] μοῦβα οὗ Ἰ)αυ!ὰ (χὶ. 6., χ!ϊ, 1... ΘΟΙΆΡ. ΧΙ], 
7. 12.}; Ἰ4ο] Δ ΥΥ̓͂ ἀπ [8158 ρχοροίβ (Σ. 2. ὅο., χ!!. 2. ὅζο.). 

4, Ἴμε ὑνο Ῥαγίβ ἀΠΟΥ τη βίν]6 ἀμᾶ ἰδηραδρο.. . Τὰ {π6 θγϑὺ {86 
Ἰαπραδρθ 18. ἢδί, ργοβαῖο, σιπουῦ ῬουγΘΓ, ἁἰτηοϑῦ - ἐν ποὰὺ τα γίμμα ; 
δύ ἴπ {μ6 βϑοομπᾶ, {π6 τοργοβθηἑιίοι 15 Πἰν61γ, ροῦν ἃ], Ῥοββθββίηρ' 
Ῥοδίϊο ἴοσγοβ δῃᾷ στγίῃτα ; ψ 8116 {πὸ ἀϊοίίοῃ 18 ἀπύϊατιθ ἀπα ραχα, πού 
ΟΠ Δεαϊβιηρ' δ5 ἴῃ {86. Ηγθύ, 

ὅ. Οδείαϊπ βἰδπᾶϊηρ ἔοστα αἶα ἀἰβυπραΐθῃ Ῥοίῃ ραγίθ. Τῆμ8. ἴῃ 
{86 χϑί νγ βάν ἐδ ερογὰ ὁ ἐδ 7,ογά σαηιθ τἰπέο, ὅτο. ((. 7., ἵν. 8.: 
νἱ. 9. ζα.); ἐΐιι5 βαϊί, ἐϊ6 Ζιογά 9} ̓ οείϑ (1. 4. 16. 17., ἃ. 12., ψ111. 2.4. 
δὅζα.); ὙἘΆ116 {8686 αἴο σψαμθπρ ἴθ {μ6 Βθοομπᾶ ρατὺ, ἴθ ΜΒΙΟΒ. {{π|0 
Ῥῆγαβθ οἡ ἐλαΐ ἀἄαγ' δα  ΕΠΥ ΟΟΟΌΓΒ. 

6. πῃ 86 ἐγ ραγὺ δνυθυυτῃῖηρ' 15 Βῃγουαθα 1ῃ ΥἹΒΙ 018, 8η6α οἴξοῃ 
ἀπσου!ῦ ἰο θ6 ἀπἀοιβίοοα ; ΜΠ116 [π6 ββοοπᾷ ρᾶτῦ 15 ποὺ ΒυυαΌ 110. 

ΤΊ 15 ἀβίους ἰο ἀδοϊᾷθ θϑύνγθθη {8686 ὁρροβιίβθ νἱ6 078, 51Π66 Β01η6- 
ἐπϊηρ' ἄἀθρθηᾷβ ου ἰαβίθ, μιᾷ {π6 Ῥθουθαῦ Θχϑρϑβῖβ οὗ ρδυδρυαρηβ δηα 

1 Ἡβνογη ΚΒ ἘΠη]οἷῦ, 1]. 2, ΡΗ. 422, 498. 3 ἩδγοτηΙΟΚ, ἴ. 2, Ρ. 424. 
9585. 2 
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Ῥᾶββαρθβ, [ᾧ τηυδῦ μ6 δαἀτοϊίοα {με Ἡδησβίθηρογρ! δηα Ηνογηῖοῖς 
ἔνα βυοοθοᾶδᾷ 1π δῃβυγοσίηρ' γαυῖοιβ δυσαμηθηΐβ δα Δασοαά ὈῪ ΒΌ ἢ 88 
ἄδην (Π6 δυϊμϑηθοιςν οὗ ἐμπθ βθοοπᾷ ρατί. ΤᾺ6 ]Ἰαἰίθι 888 Βρθοῖδ!}ῦ 
ὙΥ ΘΑ ΚΟΠΘα νϑιῖουβ βίδἰθιηθηΐβ ταδᾶθ Ὁ Ητἰχῖρ, ΥΥ 6 ὅο πού [διηἰς {μαΐ 
αἷϊ [86 σομβί ἀοσαοπβ 7α8ὺ βίαια ΤῸΣ δῃᾶ ἀραϊηβδῦ {μι βθοίλζοῃ ἃ 6 οἂ- 
ῬΔ016 οὗ Ῥεΐϊπρ' βυδίαϊπθα, ὅβομηθ ἃγ8 νγϑᾶκ ἀπα 1πϑρροβίίβ. 

ΤΆ ἰβ σϑπογα ]γ δἀπαϊ θα ἐπα {86 Γ6 18 ἃ ρ8]040]6 αἰ Ἔγθποθ δθύνγθθῃ 116 
ὑπο ρᾶγίβ ἴῃ πιδίξοτ, ἔοστη, δηᾶ βίυ]6. Τὴ αποβοῃ {Ππϑγθου 18, ΠΟῪ 
816 {Π6 γαυϊδίϊοπβ ἰο μ6 οσρ]αϊηθα [068 αϊνογβιὺν οὐ βυβ]θοῦ, Βοορθ, ἀπ 
8568 δοοουππῦ ἴογ {86 ἀἸβδγθποο ἢ [ὑ τ Δ Ὺ ΟΟΥἐΔΙΠΙΥ Θχρ δίῃ δοπιῖθ Ρθοα- 
1ιΥ1{168 οὗ ΤΔΠΠ6Γ 8πᾶ βίγθ. Βυΐ ψ ρυθαῖγ ἀουρύ τ μϑίμον τὲ 01} 
δοοουηΐ βα βίδοίουν ῸΥ ΘΟ Ῥῃθμούαθθου. [|π ΟΌ ὙἹον {δ6 α6- 
ἔδπᾶοτα οὔ μα δαυμθηξ ον, οὗ σι βοιὰ (86 Δρ]οδῦ ἂρ Ἡδηρβίθηθογρ ἀπ 
61], αν ποῦ βιιοοθθᾶβα τῷ ονουῃτοσιηρ 411 {86 οὐ]οοίοι5 οὗ [86 
ορροπϑηΐβ ; ἐπουρἢ {Π6Υ Πᾶνα ΒΓ! θα ΘΥΘΓΙΥ͂ ΠΕΙ͂ΨΘ ἴΟΥ {186΄ ῬυΓΡοΒβθ. 
Βοίνγθοῃ [886 ὕτψο ραγίβ, θσυύθῃ δου ΘΥΘΕῪ Τϑαβοηθϊα ἀθαποίϊοη Πα 
Ὀθθπ τηϑᾶδ, ἃ ΡοΥΟΘΡΌ]6 ἀμ οσθη 6 σι δῖη8, 810} ροϊηΐβ ἰο αἰ θγθηῦ 
ὙΤΙΘΥΒ, 

Α5 ἰο {6 τϑὰ] δαϊμογβῃίρ οὗ [μ6 ομαρίουβ τὰ ααρβίζοῃ, οὐι105. Πᾶν 
πού ἀργά. ὅϑοιὴβ {μῖπῖς ὑῃαῦ ραγίβ οἵ ἔμοτὰ σοῦ ει θη δῦ ΟΩ6 
ϊπι6, δηα ρῬαγίβ δὖ ἀποίμον, ὈῪ αἸδγοηῦ ῬΘΥβομΒ;; τοὶ γιὴρ ἴῃ Βαρροτχί 
οἵ {ποὶν γἱθν8. ΟἹ νου β 1πέθν 4] ΡΠ ΘΠοΙΊΘη8, Ὑ81Ο ἀΓΘ 1Π τηοβῦ Οδ568 
οὗ ἃ Ῥγβοδυϊουβ παύαγθ. 'ΓΏ.Β [16 πἰηίι, θη, δπα οἰ ουθηίῃ ομαρύθυβ 
ἃχ6 οἴἴζοῃη βοραγαϊθα ἴτοτα [π6 σϑιηδιηΐηρ ἰὮγθ6, Ὀοτα ἴῃ ἀτηθ 8μά 
δα Βουβῃῖρ. Βαῦ 10 ΔΡρΘδΥΒ ἴο τπι8 {μαῦ {Π6 “8016 βοίοῃ (1Χ.---σῖν.) 
Ῥγοοθϑαβᾷ ἔγομι ὁπ6 δῃᾶ [Π8 βᾶπι6 Ῥϑύβοῃ, 81ὴ06 {πΠ8 σγομπαάθ δ]θρϑαᾶ 
Ὀγ Κποθεὶ, ὅπαγρθ, δπᾷ οἴμουβ, Ὁ βαραγδίληρ ᾿Ὁ Ἰηῦο ῬΊΘΟ65. 816 5128}} 
Δ [660016.2 Ηρ μα8 δἀἀυοοα ναγοιιβ ροϊπίβ οὗ οοηύδοὺ Ὀθύνθθῃ 
811 {π6 ρατίβ οἵ 10, ῬοΐὮ ἴῃ 1468β8 ἀπᾷ ἀβᾶρα οὗ Ἰδαηρααρο. ὃ ὙΥ 6 βΒμου ὰ 
ΤΟ Ιν τηοβὺ οα {π6 [Ὁ] ΟΊ αρ' ΘοηΒι ἀουϑ 018 ἀραϊηβῦ 1(8 Δ ΠΘΠΠΟΙΥ. 

1. Το ἀϊδξδγθποθ οἵἨ βύγ]8β ἀπά τλϑππθὺ; οἷ. 1χ.---χῖν. Ὀθίηρ 80 
ΤΟ τηοτθ ρορίϊοαὶ δηα τργυίῃτηϊοαὶ {μπᾶ 1.---νῦ!. 6 ἀο πού 
Ῥδ]ῖθνθ ὑμαὺ {818 15 βα ΒΔ ο ΟΥ̓ δοσοπηίοα ἴον Ὅν Ηοπρβίθηθογρ δῃὰ 
Ἡδνουηῖοῖκ, οα {πμ6 ρσγουηᾷ {μα (86 οπμθ ραᾶὺ οοῃύδιπβ ν᾽βῖ 08 δηᾶ 
ΔΤΔΟΠΙΤΟΥΥ͂ ἀἰβοοῦγβαϑ 4 γθβϑβϑθα το ΘΟ ΘΙΌΡΟΓΕΣΙΘΒ, ὑγ Ὦ116 [μ6. ΟΥΒΘΥ 
ἜΧΟΙ 8. ρτορμοίϊο ρῥἰοίασαβ οὗ [16 ἤαΐατα ; ἀἱοηρ τ 116 ἔδοῦ ἐμεῦ 
{π6 ἢγδύ νγὰ8 ψυϊ θη ἴῃ γουίῃ, [μ6 βθοοπα δὲ δὴ δἀναποθα ροχϊοα οὗ 
11:8. Τῇ βοοομπᾶ αϊνιβίοῃ πιυβύ πᾶν 66 ᾿ηἰθπασά, ἴῃ ρᾶγί αὖ Ἰθαϑῦ, 
ἴον {πΠ6 ρυόορμοῦβ σομίθιλρογδυῖθ8 ἃ5 Ὑ78}1 88 ἴου ξαΐατα {πη68. ἀπά 
10 15. ἃ ΤΊΘΓ6 ἀββατιρίίΐοη ὑμαῦ 16 τγὰβ τὶ θη ΘΟΠΒΙἀΘΥΔΌΪΥ ἰαΐου ἰμδῃ 
{π6 Βγβί, ψμθη {π6 ρτορμϑὺ νγὰβ ποῦ γουμρ. [πὶ γουΐῃ γ71ὺ παίατα ΠΥ 
Ἰοοῖς ἔου στθαΐοι ροθῖίο ἥγσθ. Τὴ6 αϊοίίϊομι 8180 18 Θϑυ Ὁ ρυτον δηά 
ΤΏΟΥΘ ΔΤΟΠδῖο ἴῃ {π6 βϑοομα ραγὺ ὑμᾶη {86 βτϑύ. Ὑμαὺ {ποῦθ ἃΓ0 
ΤΟΒΘΙΔΌΪΔΠΟΟ65 Ὀούνθοῃ {86 ἔνο ἴπ ροϊηῦ οὗ ἰδησιαρο 15 8]]οσγθα, ΤΠΘ 
ΞΒΤΩ6 ὙγΟΓ5 Δ ΡΏγα568 ἀο Βοιηθε 65 σαν ἴῃ Ὀοίμ. Βαῦ {818 ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 
πουίΓΆ 1565 αἰ [π6 ἀϊνογβιίγ. ΥΥ 6 μου] δοοοπηῦ ἔῸΣ {8056 δη8] 00 168 

1 366 [ῖ8 Βοϊίγάρο, το]. 11. Ὁ. 861. δὲ δ6ᾳῳ. 
3. 566 Κποββὶ] 5 ῬυορἈδεβιημ8, 11. Ρ. 383. δὲ δέφῳ ; Ἀπ ϑῃῃαγροβ Ηϊἰβίοσίς Νοίθβ οἡ {86 

ῬΟΟΚΒ οὗ [6 ΟΙΪὰ δπᾷ Νὸν Τοβίδμιοηίβ, Ρ. 156. δὲ δέρῃ. : 
δ Ὧῖο ΖνΟΙ" ΚΙοίμθη Ῥγορμοίθη, α. 8. Μὴ, Ὁ. 131. 6ἱ δ6ῆηη. 
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ὉΥ Ἰταϊταύϊοι ; [86 δαίδον οἵ ὑπ6 ἢγϑὺ ραγὲ μαντὴρ τηλᾶθ βοπιθ τ88 οὗ 
δα βϑϑοοῃμᾷ δῃᾶ βαυ!ο οθ6. [{ 15 ροξεϊδϊο {παὺ [Π6 ἀτομαῖο ἀϊοίϊοη οὗ 
Ηΐπι ψΠῸ ττοΐθ ομαρίθιβϑ 1Χ.--- ΧΊΎ. ΤΩΘΥ͂ Πᾶν 6 ΔΙΊΒΘΠ, ἡ [86 ΒΌΡΡοΒι(οπ 
οὔ πῖ8 1δθῃθ ιν Ὑτ ἢ Ζοομασίδ, ἔγομα ἃ βίτνῖπρ' δέτου Ππ6 Ῥαγθ ἰδπριδρθ 
οὗ οἷον. τύυϊΐουβ ΟΥ̓ ἃ ῬιΌΘΘΒΒ οἵ ἰαροτγῖουβ ἰθαυῃϊησ, ἃ8 Ἡἄνουηιοκ 
ΒΆΡΡοΒβββ ; Ὀαὺ 1 {π18 6 50, ΨΥ 18 10 50 το) ΤΩΟΓΘ ῬΘΙΌΘΡΕ]8 ἴῃ 
16 ομα ραγξ ἔμαη (μ8 οΟἴμου ἢ 15 10 Ὀθοῦιβθ ἸΟΠρΡΘΓ {Ππὴ6 ἴῃ ΔΟααἸΒι 10. 
μι εἰαρβεά ἢ Ὑαΐ 18 γθυυ ἀπ] τοῖν, 

2, ϑοσμβ ᾿ιἰβίοσ!οα] γϑίθυ ΘΠ 65 ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ρΓ6- 6 Χ116 ροβιύοη, ΤΉ 686 
τα αὐ γαοίθ᾽α ἴπ [π6 Βαπ 8 οἵ Ἡδθηρβίθηροχρ δα Ηνουηῖοκ πἸΒῃϊηρ 
ἴο δοοοτητηοάασίο μοι ἴο {86 ἀτθ οὗ Ζϑοβασῖαῃ. Τμυβ Αββυυῖα δηθὰ 
Ἐργρύ 816 βπθηλῖ8β οὔ «πάδῇῃ. (χ. 10. δ 6.) Τὸ τοραγὰ [Π686 ἃΒ ὑγ0θ68 
ΔΠα ταργθβαηίανοβ οὐ {16 ϑῃθιηῖθβ οὗ (οαβ Κίῃράομω, 18 πού ὕθῃδ]6, 
85 ἰοπρ' 85 Πδιηδβοῦβ, ΤΎτο, δα ῬὨΏΠΙΒῦδ ἃγ6 [ἈΚ Θῃ ΒΙβίοσιοαγ. Ὑ οὐ 
Ἡδνοσπῖοῖ δἀορίβ {818 πχούμοά. 
 ἈΑραΐη, {86 8]10ϑίοηβ ὑο {μ6 ἰογαρμῖηι, [8188 Ῥγορμϑίβ, δπα 10]8 
(.. 2. ζκο., χιῖ, 2. ὅχο.) ἀο ποῦ βδυτηομῖβ 11} τπ6 Ῥοβῦ-θχ!]θ Π17Ω8. 
Τὸ 15 ποῖ βυῆποϊοην ἴο αββοτύ ὑμαῦὺ {86 Ῥγοιαϊηθηοθ οὗἨ ρυόββ 1Δο]αίγυ, 88 
16 αχιϑίβα θοΐοσο {π6 6χ]]6, 15 ποὺ {ΠΟΥ ΌΥ Ῥγαθαρροβθά, θα οπ]ν βαοῖ 
ἔουτοβ ἃ5 616 ποὺ νγϑηθπρ' ΘΥΘ ΠῚ ΔἔΓοΥ {Π6 6χιϊο : [Ὸὸν νἱ. 10---Ἰ4., Εἶτα 
ἴχ. 2. ὅτο., χ. 8., Νϑῆθιηι. σι. 28.. ἄο ποὺ 050 7} {16 ἀββϑυίιομ, 1π88- 
ΤῊ Οἢ. 8.8 ΤΠ 6Υ [81] ὑο 5Βμῃον {π6 δοίην οὗ [4158 Ῥσορμθύιβιῃ οὗ 1Δο]δίγγ. 
ΤῊ τηθηθοη οὗ ἃ Κίπρ' οΥἹ Κἰηράοτιη ἴῃ χὶ. 6. ἀο6θ8 ποῦ βαϊῦ 1Π6 856 

οὗ Ζεοβαγίδῃ. Τὸ 18 ὑτι6, 8ἃ8 Η ἄνθγῃηϊοκ 588, ὑπαὺ Π6 ΓΘ 15 ΠῸ τηθη 0 ῃ 
Βοτθ δῃᾷ ἴῃ οὐμασ ρίδοθβ οὗ πκ πωροτῦ οὗἩ {16 [ανιάϊο ἔϑυαιν Ὀθηρ' 
5011] ἴῃ δοῦσα! ροββθββϑίοη οὗ {μ6 ἰσομθ. Βαὺ ἴο 580 ὑπμαῦ βοῇ ἃ ῥτο- 
ῬΠΘΟΥ͂ 85 {818 15. Μοββίδηϊο, 18 ἰσγοίθυδηί. ΤῊ6 ραββᾶρθ ἴῃ χὶ. 6. 
ΟΟΘΒ ἴῃ ἃ ὈῬΙΌΡΒΘΟΥ οὗὨ {π6 ἀοδίγποίίοη οἵ «΄6γ βαθιὰ, ἀθβουιθῖηρ, 
{μ6 σπιϊοϊςθᾶποϑβ οὐ {μ6 1 μαθιϊαπίβ; δθα {86 Δ] 6ραίϊοη οἵ 105. Ὀϑίῃηρ 
Μοββίαπιο αἰββίραίθα {86 Ῥγορσυιθῖυ πα τηθαπῖπρ οἵ {π6 ἰδηρθαρα. 
Ἔνθη 1 ἴὖ Ρ6 βοοοπάαγίϊῳ Μ͵ο5δϊαπῖδ, {πὸ ῬΥΪΏΛΘΙΎ Β6η86 τηυϑῦ ΓΘ ῸΥ [0 
Ὠϊδίοτ 8] ονϑηίβ δσοπηθοίοα πιὰ ἃ πα θη ἃ Κιπρ' γγὰ8 ΡΟ {86 
ἰθτομπο. ὙΠ ῬΥΟΡΆΘΟΥ ἴῃ χὶ. 1. ὅο. ὅζο. 15. ὀχρουμαρα ὈΥ βοῖηθ, οἵ 
186 ἀοδίσαοίοι ὈΥ Τιΐαβ; θαυ χα αὐ ἄρτθο ἢ Μοαθ 1π βανίπρ,, 
-ς ΜΟΙ ΚΒ βθο ἃ ῬΓΟΡΏΘΟΥ νγαὰ85 ποίμϊηρ ΒΘΆΒΟΠΔ 18 ῸΓ ΖΔΟΠΑΥΥ 5 
{πα (στ μθα (86 ΟἿΟΥ γοὺ Ὁ ἃ στοαῦ ραγῦ ἰὰὺ ἴῃ ΠῈΙ τυῖηβ, ἃπα {Π6 
ἰθαρὶθ μδα ποὺ γοὺ τϑοογθγθᾶ ᾿ι618), ΠΟΙ ἈΡΎΘΘΔΌ]Θ [0 {Π6 500ρ68 οὗἁ 
ΖΔΟΒΑΥΥ Β Θοτητἰββίοη, Ὅ780. ὑορϑίμου ἢ ἢ15 ΘΟ] ]δαραθ Ηαρρα,, γγ85 
βϑηῦ ἤο δποοῦγαρϑ {π6 Ῥ6ΟρΪ8 ἰδίβιυ τοῦσγμθα ἔσο οαρνιν το Ρυ"]α 
{μον ὑθιαρῖα δηᾶ ἰοὸ 1τηβίαυταῦθ μι 6} σοτητηοηνγθα! τη. Υ̓αΒ. {Ππ|8 ἃ 
δύ ἰἴπαα ἰο ἐοτοίβὶ {π6 ἀδβίγιιοίΐοη οὗ Ὀοίῃ, τ 116 {Π6 Ὺ ψ γα γϑῦ Ὀαΐ ἃ 
θυ] Απᾶ ὈΥ Ζϑομαυυ ἴοο, ΜὴῸ 8 ἰο ϑηοοῦσταρθ ἰδθτῃ ἢ 
Ὑ͵ουα {18 πο Ῥοίίον θοῦ {86 ἀθβοϊδου Ὀγ ΝΟΟυομδάμποζζαν "ἢ 1 
Τὐπαουρίοαϊν 1 νου]. Τ6 ΤΘΡΙῪ οὗἨ ΒΙαυ που 2 ἴο [18 18 ΠΡ ΔΙΟΤΣΥ, 
ΥΟΒΩρ ὌΡΟΠ ΒΟ. ΔΥΡΙ ΓΆΤΥ ΔΒΒΌΣΩΡ ΪΟΩΒ. 8, {μδὺ 1ραγῖ8 τοϊσηβά 
ἰτύγ-βχ Ὑθδ18; {παῦ {π6 ἰῃγθθ ργορμοίβ, Ηδρσαὶ, Ζϑοματίαῃ, πα 
ΜΆ]ΔΟΗΙ, 414 ποὺ ἀϊ6 Ὀοίοσα [86 Ἰαϑὺ γϑᾶῦ οὗ {πᾶὺ ΚΙηρ᾿ 8 ΤοΙρτ ; {πα 

1 Ὑ͵οΣΚβ, Ὁ, 884., Τρ 5016 1Χ1. 
2 Ζεοβασίδῃ, ἃ οὺν Τυαηβίδοι, ὙΠ Νοίθβ ; ποία οἢ ομᾶρ. 1Χ. Ρ. 860, 6ἃ, 1797. 
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0982 ]ηϊγοακοξοη τὸ ἐΐδ6 Οἰώ Τεορίαηιοηΐ. 

Ζϑοβατῖδῃ ρτορβὶθα ἀραῖπ ἑονγαγ {Π6 οἶοβθ οἵ [18 116, ρα ὈΠΒμπρ' αὐ 
118 ρουϊοά τ μαῦ που] ποὺ αἰτοροίμοσ ἤανα δοοοσαθα πὶ {π6 ρΡεσιοά 
8η4 ρατροτί οὗ 818 ἢγδῦ δοστλτἸΒΒΊΟΗ. 

Τῃ χί. 14. γα σοδᾶ, ““ΤΏθη 1 οὐδ ἀθαμαου τηΐπθ ΟἰΠΟ᾽ βίϑῆ, θυ θη 
Βαμᾶθ, {μα 1 ταϊσῦ Ὀτθαὶς {μ6 Ῥγούβογμοοῦ Ὀθύνγθοπ «πᾶδὰ ἀπά 
15:86]. ΘΌΓΟΙΥ {818 ᾿ηρ]168 {μα {π6 Κίπράοπι οὗἨἁ [βγαθὶ βαρ βιβίθα 
ὙΠ6η {μ6 Ῥχορμοῦ ψτοίθ. [Ιὑ ἀρρθᾶγβ ἰο τοίεγ (0 ὑπ6 ὀαρίνιν οὗ 
{86 ἰοη {υἶδο8, βθη {μ6 Ὀγούμουν ἔδοϑιπρ θούνγαθπ {8686 ΕΙΠρΡΟΠῚΒ 

οραβθᾶ, Ῥαββαᾶροθ τα δὐάιιοοα Ὀγ Ηδνογπῖοῖς ἀπά οὔθ Υβ ἕγοπι ΕἸ ΖΘ ΚΊ6], 
ΜΆΙΔΟΝΙ, ἀπᾷ Ζϑομβαυίδῃ μἰπηβ6] , ̓πὶ τσ Β 10} 0Π|6 ὕνγο 8.6 8.1}}} βροίκθῃ οὗ 
Βαραχίου, ἃ8 7υἀδ} δπᾶ Εἰρῃγδίτῃ ; ἃπα στϑἔβγθ ποθ 18 τηδάθ ἰὸ ἐμεὶγ 
γεμπίος ἴὰ ἰμ6 Μοββίδηϊο ἔππηθ, θη {86 «ουνγ8 φΌΠΘΓΑΙΥ Βμου]α Ὁ 
Ἱποογροζαίβα ἱπίο {16 Θμ τοι οὗ ἀοά. Βυΐ πόμα οἵ {0588 Ῥᾶββαϑ'8β8 18 
ΔΙΔΙΟσΟΙΒ ἰο {86 ργθβθηῦ, ἴῃ ὙΒΙΟῊ {116 Βθρασοη Ὀούνγθθη Π6 ὅσο 
Κιηράοτηβ, 1 ταβρθοῦ ο Ὀγ μου Υ δδοίοη, 15. ΒΥ 0186, Ζ7ἀεν 

δἰ ἐΠ6Ὶ Βρϑαὶς οὐ {μ8 ἔτγο ας βοραταΐο, οὐ οἵ ἐλιοῖγ γϑμπίοη ; θὰ ποὺ οὗ 
{ποῖν ὈθΙησ' Βα ἀοΓθα, ἃ8 [Π6 Ῥγδβθηῦ ὈΪ806. 

ΤΠΟῸΡΉ {8686 ἀγα ποὺ {π8 οπῖψ οομβι ἀογαξιοηβ ὑπαὺ τγοῖσῃ συ Ἱ ἢ ἃ 8 
ἴῃ {πιπἰπησ {πᾶῦ Ζοομανῖδῃ ἀ14 ποὺ τεῖθθ 1Χ. --- χῖν., Τὺ ἃτθ [86 

»τἱποΐραϊ οἴθβ. Τῃ6 πππονγῃ ὑεῖίον Ἰἰνοὰ Ὀϑίοσθ {π6 οχϊθ. Ηθ 

ῬΙΟΡμοβιθά θοίογθ ΕἸΖϑὶκῖϑὶ, γσῇο ἴῃ χχχν!. 17. ὅζο. Β661Πλ8 0 πᾶν ἢϑά 

ἴῃ Πῖβ ταϊμα Ζϑοματίδῃ χῖν. 2. ὅθ, ΤΠ18 οαγτῖθ8. ὰΒ ἂρ θογομα [ῃ6 

εἐἶπλθ οὐ «΄ογθυιΐδῃ το ψῇοπὶ Μαϑᾶδ πᾷ οἰμθὺβ ἀββίριι 1Χ. Χ. χὶ. Α8 

1μ6 ὑπο Κίπσϑοπιβ γγοτ βίδῃίηρ, [86 ὙΓΙΘΙ ΤΑΥ͂ ῬΓΟΌΔΌΪΥ Πᾶν Ὀθθπ 

ἐ6 Ζοομαυίαῃ τηθηὐϊοπϑᾶ ὈΥ βαῖδῃ (111. 2.), σῇο )1ὰ8 {16 βοὸπ οἵ 

ΦοΡοσθ βία, ἀπᾷ ᾿νε ἴῃ {π6 ὦπα οὐ ΑμδζΖ, 741 5... Τπὸ πᾶμλθ 

ΒΥΘΟΙἢ, τ’ ἤο58 βοη Ζθομασίδῃ, [πΠ6 πυϊύον οὗ {π6 ἢγθῦ ραγύ, 185 βα1α 0 

μανα θθϑη (ΖβϑοΆ. 1. 1.). 15 {16 βαῖὴθ ἃ8 ΘΌοτθοθἢῃ. Χ1.5, ὑβουθίοσβ, 

{π6 πϑιηθβ οὐ βοίῃ γγϑῦθ δἰϊ|κθ, ἃ ἰαΐθ Ῥούβοι Ὁποῦ 10} Ῥαΐ ΡοΐΒ 

ῬΓΟΡΘοῖοΒ ἰοσϑῦμου, δπα σᾶνθ {π86 ψ18018 ὁπ {19 ταδᾶθ ἊΡ οἵ {μ6 

ἔττο ᾿μβουρομβ, οπθ ραγρογίϊηρ' ἕο Β6 8 ογὐϑο16 οἵ Ζθοματῖδῃ, βοη οἵ 

ΤάΔο (στα ν. 1., νἱ. 14.}; [86 οὔποῦ Ὀδ]οηρίηρ ἰο Ζεοματίδῃ, βοη οὗ 

Βοθομίαῃ. [π (18 ἸΔΠΠΟΙ γ7Χ6 τϑίηονα {Π6 διβίοτιοαὶ ΑἸ σα] ἐν {πὲ 
η 186 βοοῖ οὗ Εὔζγα Ζϑοδματνίδῃ 18 οδἹ]οᾶ {π6 βοῃ οὗ 1440; ψ 8116 τὰ {Π6 

Ῥοοῖϊς οὗ Ζϑομαυίδῃ Ὠἰπιβϑ , μ6 18 ταθαϊϊοποα 88 {Π6 βοῃ οὗ Βογθοβιδῆ, 

{π6 βοῃ οὔ 1140. ΤΏΆΘΓα ἰβ πὸ ροοᾷ τϑάβοῃ ἔοσ βαραγαίπρ' {π6 {ἶτα6 οὗ 

τυ ηρ ομαρίοτβ ἰχ. Χ. ἀπᾷ χὶ.---χῖν. 8 ΗΠὐΖῖρ ̓, τὰ ὉΒΟΥῚ 68 ὑμθπὶ [0 
ἐπ6 βᾶπιθ ΜΟΙ, 4068; ἴον {ῃ6 οοπβιἀογαίοηβ δαἀποθα 6 ἴοο ῥΓ8- 
οατίουβ ἴο Ὀ6 οοπγογίθα ᾿τπΐο τᾶ οὗἁ {1π168. 

Τη οοποϊαδίηρ' ἐμπαὺ {μ686 ομαρύθιβ 1 ποὺ ργοοθθᾶ ἔοσα {π6 Ζ6- 
ΘΠατΙΔ ἢ οὗ 1.---Ὑ111., τῦθ οδῃ δὐΐδοι 0 ᾿πηροτίδμοθ [ο {π6 αυοίϑίοῃ οὗ 

Μαϊὶ. χχυϊϊ. 9. ἔτοια Ζϑοῖ. χὶ., ρατρογίίησ ἴο Ὧ6 ἔγοτα “ Θγθαῖδα. [{ 

5 αὐϊθ ᾿πυροββῖθῖθ ἴοὸ δοοοᾶθ 10 Ηθηρβίθηθοτρ 5 ορϊ πίοι ὦ {παῦ 186 

ψοτάβ οὐ Μαίίμον τὸ Βαυΐ ἃ τοροίϊοι οὗ [16 οὐδο16 1π «6Γ. Χμ]. δπᾶ 

χῖχ,, σι οἢ νγὰβ τὸ 6 {1816 ἴῃ {πΠ6 αὐδοῦ οχἰποίομ δπα ἀραπάοι- 

ταϑπὺ οὗ {μ6 ΖΘ νῖβα ρθορθ. ΤῸ 5680 μαῦ μ886 ὑνγγο οδαρίβθυβ ἴόττα 
186 στουπᾶά-ραββαρα οἵ θοίῃ Ζθομαυῖδῃ χὶ. δῃᾶ {86 αυοίδίϊοῃ, 18 δ 

ἱηρθηϊοῦΒ βαδίογίαρθ ἩΠΙΟΩ πὸ οὐἶο ὁπ 8110. Α8. {π||6 πεἰσδξ 

1 Ῥίο Ζνθιῇ ΚΙοίποη Ῥχορμοίθῃ, ἃ. 5. τ. ῬΡ. 180, 181. 2. ΟυἹϑιοϊορίο, 11, Ρ. 257. 



Οη ἐϊι6 Βουΐ 9} ἐᾷο Ργορἠεξ Ζεολαγίαῆ. 988 

σα Ρ6 αἰξδομοᾶ ἰο {π6 ηι6γ6 αϑϑιηιρέζοη [δαὶ ἐγ πὰ Μαξον Ἐ 
ἰαχὺ 15 Δ ΟΥΤΟΥ ὙΏ1ΟᾺ 685 οτορὲ το Μ55. Ταχίυδὶ οὐ ἱοΐβυη τησϑί 
8146 Ὀγ {86 πϑῖηβ δ {πΠ6 ἔσθ τϑϑήϊηρ',, δπα δχρίϑιῃ 16 δ8 θαβϑύ 1Ὁ τηδΥ. 
ἘΥ Ζβομθ μ85 σίνθη [Π8 τηοβὺ ργοΌ 8 Ὁ]6 οὐἹσίη οἵ {Π6 Πδτηθ “ Θεθυαδῃ ἴῃ 
Μαιμον Β ΟΌΒΡΘ6Ι, ““ῬΘΙ Τ]ΘΠΔΟΥΪ85 ΘΥΤΟΙΌΙΩ ; ἢ πού βία ηηρ {Π6 
« αὐέεῚ οοπμΔοχηηδίιοπ ἢ ἀορτηδύοα Πν ργοηουποθα ἀΡοη Ὠ15 Θχ ρΙδηδίϊοη 
ὈγΥ ἃ ψυῖοσ ἴῃ Κι οβ Ογοϊορθαϊδ. ; 
ΤῊ νἱβίοῃβ, ΒυυαΡο18, πα αἰβοοῦχβοβ οὐ {μ6 ἢγβϑὺ ραγύ 8.6 τῃοβύϊγ ἴῃ 

Ῥτοβθ. Α Κιπά οὗ ογοῖρῃ δἷν 8π4 οοἱοαχίησ θ6]οηρΒ ἰο {μθῖὴ 1 Οἢ 
ΤηδΥ 6 ΘΧΡΙ]αἰποα Ὀγ {πμ6 οἴἴθο οὗ Βαρυ]οηίδῃ οὐ] να οι 86 ΤΩΔΠΠΘΥΒ 
ὍΡΟΙ ἐμ Ὀοάγ οἵ [π6 6χ!]θβ. Νού {ῃδΐ {μ6 ρῥγορμοῖ Ἀἰπλβϑὶε τϑοοϊνϑᾶ 
Ἠ15 δἀποδίίοη αὐ Βδυίοη; μυὺ ἐπαῦ ἢ ΟὙΘῪ ἊΡ δα ἰδ6 σθηοταὶ 
19 6 πο 65. ΤΠ 1ο} {παὺ ἰαπα Πα ΡΟῚ ἢ18 ΘΟ ΓΥΤΆΘΏ. 

Τ1τ σπου δρρϑὰῦ ἰμδὺ ἢ8 τηϑᾶθ 86 οἵ ἘΣΖβιιθὶ, τ βΟθΘ ν᾽ ΒΊ0}8 
ἢδνθ ἃ βίζοηρ' ἔοσθῖσῃ ΟΟΙουσπρ. ΗΒ ῥγόρῃθοῖθα βᾶγα 880 τ θη 
τρί ἤομβ δηα βίδηαϊπρ' ἔουτητδβ οἴθη σϑουτυῖηρ (1. 8, 4.. 1. 17. δα 
᾿. 18., 11. 18. δπᾷ 1δ6., 1ν. 9. δηα νἱ. 1ὅ., νι. 9. ὅχο, δα σι. 16. ὅχο, 
ΤΠ6 αϊοίίζοη οαηποὺ 6 ο41}166Ὰ. ῳ ῬΌΓΘ ΟΥ̓ ΟἸΆΒ5104Ι1, ἔῸΥ 1 ἀπαουθίθαϊν 
ΟΠ αἸἄαϊβο. Νοίβιηρ, ὑπογθίοσθ, σα 6 [υίμου ἔσομαι {π6 γαίῃ ἐπ8π 
ΒΊΟΥ που Β ἀϑϑου θη, “ΡΟ {π6 ΠῸ]6 γὸ 588}} πα {π6 αϊοίϊου τὸ- 
ΤΩΔΥΚΆΡΙΥ Ῥαγο, π6 οοηβίσαποιοη πδίαταὶ Δηα ῬοΥΒρισαοιβ, δηα {Π6 
Βέγ 16 πα ]οϊου δ! νϑσῖθα δοοογάϊπρ' ο ἐμ6 παΐαγο οὗἉ ἐμ βαῤδ]θοί, } Τη 
ΤΟρΡΑΤα ἰοὸ {π6 ομδυδοίου δπα τηοάθ οὗ τοργϑβδοηύαίιοη ΟΥ̓ νΊΒΊ0 8 δπα 
ΒΥΤΩΌΟΪΒ, ἐμ 6 18 ΤΌΟΠῚ [ῸΥΓ ΟἸΟΥΒΙΤΥ οἵ οριπῖοθ. ΤΠΘ ὙἹΒΙ 08 ἃΓΘ 
ΔΙΌ ΒΟΙΔΙΠΥ ἀὐτδηροα ἃμα ἀθῆπιίθ ἴῃ ὑπ 6ὶγ Οὔἰ]1η685; γοὺ ὑπογο 18. 85 
ΟὈΒουσ τυ ἀροσῦ {Π6 ὑοῦ πθοά ποὺ ἤᾶγα Ῥθθη, μαα ἐπ6 ργορβοῦ 
Ῥοββθϑβθα ἃ ΒΙΡΏΘΙ 8Πηα ΤΟΥ͂Θ ΟΥΡΊΏΔΙ ρον οὗ 1πῃβριγαίΐοη. ΤΠ 
βΘΟΟΠΩ͂ ρατῦ οομίδΙ 85 Τ]ΔΗΥ͂ Οἰαναίθα ὡπα ΟΥΙΡῚ ΠΑ] νιθυγβ οὐ {π6 ἔαΐαγο. 
Τῦ Ἔχ 105 γὰγα δηα Ῥονγουα! ᾿τηᾶρθ 8, Θυποῖηρ' ἃ τ] ἢ ἸτηΔρΊ Δ 10 
πηδποα ψιἢ σου] ἔγΘΘΒ 655 πα [ΌΤΌΘ. 

ατοαύ ἀμ που] ν οἵ ἀπάθυβίδπαϊηρ' ΖΘομαυ δ ἢ 5 ει] πρ5 ἢ88 ὈΘΘη [6] 
ὈΥ τιοβὺ δχροβιίουβ, 9 8ῃ δηα ΟΠ τιβδη. «ΘΥΌμῚΘ Βα 8 ΤΙΡΏΙΥ, 
μα ἢ 18 {86 τηοϑδύ οὐβοῦσθ Ὧπα ἰαγρϑδὺ διμοὴρ ἰῃ6 ὕνγθῖνθ ΤΩΪΠΟΥ 
ῬΓΟΡΠΟίβ ; δη4 βοοι δ, “" ΥἾ 8 Ῥᾶ85 ἴτοτη 1{Π6 ΟὈβοῦγθ ἴο {886 ΤηΟΥΘ 
ΟΡβοισο, 8Π4 δηΐου πὰ ἢ Μόοβοβ τηΐο {π6 οἱοπά δηα ἀδγκηθθθ. 0660 
08115 ἐο ἄθϑθρ ἴῃ 186 νοῖοβ οἵ (ἀοαΒ οαἰαχϑοίβ: δηθὶ {πΠ6 ρίσιῦ Ῥγοσθϑαβ 
ἴῃ 6618, γοίασῃϊηρ ἕο 815 Οοἰτο 68, ὅσο. ὅο.52 ΘΠΏΠΑΥ Βοη τ θηἿβ 
οὗ ον β ΒΔΌΡΙΒ τᾶν 6 βθϑὴ ἴῃ (ὑδῦρζον. 5 686 οοιηρίαιηίβ οἵ 
ἰπίουργθίουβ δθουῦύ {π6 ἀδιῖκπθθβ οὗ [86 Ῥγορἤθοῖθβ ἴῃ Ζθομδυιαῃ ἃ1Ὸ 
γ76}} ἐουπᾶρα, ΤῊ Ἰδηρσθαρθ 15 Βυσαρο]ο πα μισλν ἤρσυταύννθ. οταθ 
οὗ [16 νίθνγϑ Ἀρρθῶγ ἰο Ὀ6 1468], δῃηᾶᾷ ἰοβο ὑβϑιηβθίγθβ 1π ἃ ΤΑΙβΌΥ 
ἸΠ4 ΙΒ ποΐμϑθθ ΘΟΥΓβρομάϊησ ἰο (μ6 ΔΘΑ] 18010 Ἰτηᾶρο8 Ποδίπο τὰ (86 
ΡΙΌΡΠοΙΒ τοῖα. ἜΜΙ5 18. ραυ  ΌΪΔΥΥ 50 ἴῃ {Π6 Βθοομά ρατύ, ὙΠ6ΙΘ 
{π6 Μοββίδηϊο δ]θιηθηῦ ῬρΥΘΥΘ115: δηα ἴῃ ΜΏΙΟῊ 1Ὁ 158 νοΥῪ απο] [το 
1611 μουν ἔδυ {86 το  Β βίδπθ- ροιϊηὐ 18 ἴῃ {π6 ὨΙδύοτΙοα] ρῥγθβθηΐ, δα 
μον ἔδγ 1ὐ 15 ἴπ (86 1468] Γαίαγα. 10068 πθ ἀθβοῦθα ποίμιηρ 6ἷβ6 ἴῃ 
ΒοΙλ6 ρἴδοθβ ὑμδῃ {86 ΝΜοββίδῃϊο ἂρ ἴῃ ἐμθοογαί!ο ᾿τηᾶρ 65 δηά αἱοίίοῃ 3 

1 ΠΥ Βδίοη οὗ Ζοοβαγιδῃ, ρυθτη. αϊΒΟΟΌΥ56, Ρ. Χυ. δᾶ. 1797. 
2 ῬτοΙορ. δᾶ Ο(οτϊογαθηΐασ. 110. 11, 
8 Τηιγοσποίϊο δὰ Τήρτοβ Ῥυορῃοίϊοοβ, Ρ. 488. 41 δά. 
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Οὗ [8 [ἷβ ἰαπριαρα 8η [ιἰβίονιοα] δρρ!οαίδοπ ἴῃ {86 «} ον 1δἢ ἀϊβρθηβα- 
ἐΐοῃ αἂ8 ιοοῖϊ ας ἃ τοίθσθμοα ἰὸ {π6 ἔπ οὗ [86 σοβρϑὶ ἢ [0ο68 ἢθ 
ΤΑ ΓΟΙΥ ραῦ Ομ θάδῃ ᾶ688, οὐ 146α5 ἀεβουρίνθ οἵ ΟΒτιβίήδῃ {11 68, 
ἴῃ. ἃ {μεοογαίϊο ἄτθββ ; οὐ ἄοϑβϑ μ18 τργθβθηίδίοη (ακ 118 σῖβ6 84 ἢπά 
15. Ῥαγ 41 ΦὉΠΙππθπξ τὰ ἐπα ἀἰβροηβαῖίοπ ἰο στ μῖο μ6 Ροϊοπροά, {πθῃ 
ΒΟΌΣ ΔΙΓΔΥ ἰπΐο [π6 τῆοτα ἀϊβίαδπῦ βοθθθ οὔ ἃ ἈΙΡΏΘΥ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, {86 
οΟΙουτβ οὗ Ῥοίῃ ὈΪοπάϊησ 8οὸ ταρ  ΑἸῪ {παὺ 1 18. ᾿πηροββίθ!θ ο βθραγαΐθ 
το ὙΤὮθβ8 816 απθβίϊοηβ Ὑ ΒΙοἢ {1} πον υ Ὧ6 γοβοῖνθα 1 8 8δ[185- 
[ΔοίοΥΥ ταᾶπποῦ. Ηθ σο ψΊΒη68 (ο ἰθδὺ ὑπ ῖ Ὡδύαγθ τοδῪ δἰζθπαρύ 
δ. Οχρδηδίίοη οὗ {π6 αδί ομαρίοι. 

ΑΥ̓ΟΥ ταῦ μ88 Ῥθθῃ βαϊᾷ, 10 15 ΒΟΔΤΌΘΙΥ ὩΘΟΘΒΒΑΤῪ 0 Τοΐαίθ {Π6 

αἰθτιοδίίου οὗ ΒΙΔΥΠΘΥ, ““ ΝΟΥ ἴῃ ὨΪΒ ἰδπριιᾶσθ 8ηα σοΙροβιοη (0 ν76 
ἐπά ΔΗΥ͂ Ραγιϊ οι]. 0188 0 ΟὐΒοιτΙΥ, οχοθρῦ {μα {π6 αὐ]οίκμθββ δηά 
βυδάοηπθϑβ οὗ [Π6 ὑγαηβ᾽ 105 15 Βοιηθίϊημγχθβ δρύ ο Θοπμίουπα {πΠ6 Ὀουῃ- 
ἀαγῖοβ οὗ αἸἰβοουγβθ. ὦ 

ΟΉΑΡ. ΧΧΧΙ͂ΓΥ. 

ΤῊ ΒΟΟΙΞ ΟΕ ΤῊΣ ῬΕΟΡΗΕΒΊ ΜΑΤΑΟΘΗ͂Ι. 

ΝΌΤΕΗΙΝΟΕ 15 πότ οὐ Μαϊδοί1᾽ 5 ρϑύβοῦ, [ὑ παᾶ8 θυθῃ Ὀθθη ἀουῤίρα 
ὙΠΘίΠοΥ 818 πᾶπιθ 6 ἃ ῬΙΟΡΘΙ ὨΔΠΊΘ, ΟἹ ΟἸΪΥ δῃ Δρροιαῖνο. ΤὴΘ 
1,ΧΧ. {ταμβίαῖθ {μπ6 ᾿πβουιρίϊοη οὐἉ 818 θοοὶς “ὈΥ {886 Βαμα οἵ δὲς 
αηφοῖ. ((. 1.) ΟΥρθα {βουρμῦ ἰμαῦ Μαϊδοῃϊ νγᾶ8 δὴ Δηρθὶ βϑπύ 
ἔγοα οᾶ. ὁοπαίμβαδῃ Βϑῃ [2216] συλ (οπ ἰ. 1.), ““Μαίδομὶ, 
ὙγΠΟΒ6 πϑῖηὴθ 185 ΟἹ] Εστα {μ86 βουθθ. οοοσαϊηρῖν, Οὐαἰταοῦ 
δια οἴποῖβ μᾶνα ἰάθη ρα Μαίδοι! ὙΠ} ΕΖτα {86 ρῥγιθϑί, δὴ Ὦγ- 
Ῥοίμοβϑὶβ ψμῖοῃ ἄοοθβ ποῦ πϑρᾶ τοξαίαιίίοη. Ὑπαὺ {π6 ὑγο Ὑ6Γ6 
ἀἰβύποι ρουβουβ 185. ἀπαπθβθοηα 6. Ὑλτηρσα" δηα Ἡηρβύθηροτρ ὅ 
ΠοΟΙ]4 {μαῦ [86 πᾶῖηθ 15 πλθτοὶν οἤίοϊαί, ἴῃ ἴδνουσ οὐ {818 τῃ6 1δϑβί 
οὐ αὐοίαΒ {μὲ ΤΙ ΧΧ,, τὰ6 Ομαϊάθο, δπὰ «δομιθ: δαΐ γ6 1165 
ΘΒρθοί ]γ οὐ {π6 παίηβ 1056], τ ΒΙομ μ6 οομβιάθτβ ϑαυϊναϊθπύ ἰὸ 

ϑδοο, ἴῃ 111. 1.) ἅν 6. πη} πιθ58θη96᾽. ΤῊΪ6 ἀουϊναίϊοη ἈΡΡΘΑΙΒ ὕο τι 

Ἰποοστθοῖ, ΒδΙμοΥ ἰδ [μ6 παῖηθ ᾿ϑδὉ ἃ οοπίτδοίίοη οὗ ἘΣΡΥΡΆΓ ΤΙΝ. 

"δὲ (2 ΚΚΊηρ8 χυἹ[. 2.) 185 δα αἰναϊοπί ἰο Πέϑὲ (2 ΟἼγοσι. ΧΧΙΧ.), Τϑϑῃ]ηρ’ 
απφοὶ οΥ πιθ586Ή 67 9} Ψοἰουαῆ. ΤῊΘ πᾶταβ 18 βιραιβοδηΐ, 88 [Π6 ΠδγλΘ8 
οἵ βοῃλβ οἴμει Ῥιορμοίβ αὐτὸ; Ὀαὺ ἰμαὺ ἔλοῦ ἄοαθ8 ποῦ ργονυβ 16 ίο ὃ8 ἃ 
τΆοτο οἠῇεϊαϊ ἐἰέϊο, ΟΥ ὃ ἐγηιδοϊϊοαὶ νχοτα, γτϑῖθου [μι ἃ ῬΓΌΡΟΥ παιῖθ... 

ΤΠμαὶ ΜαίδοΙΣ τγα8 ΘΟ ΘΙ ΡΟΥΔΤῪ ΜΙ ΝΟΒΘταΐδ 15 ουϊαθηῦ ΠΌΠΙ 
ἴῃ οοηὐοπίβ οὗ 18 ῬοοῖΚ, ΒΟ ἢ ργαβθηΐβ [μ6 βαπιθ αϑρθοῦ οὗ [Ώ1ηρ8 88 
ἴῃ μα τη οὗ Νϑμοιηῖαῃ. Τῆαβ ὑπ6γ6 18 δὴ αἰγταοβύ σου] ἀργθϑιηθηΐ 
Ῥούτϑοη ἷβ ἀθβουϊρέοι δηᾷ ὑμαὺ ἴῃ {π6 {πἰτύσθητα ομαρίθν οὗ ΝΘ ΔὮ. 
ΤῊΘ ρϑύβοῃβ 8πᾶ {{π|68 Ἀρρϑᾶγ ἴο δ Ἰ4οηίϊοα!. Μαγγίαρθβ τα Ποὰ- 
1μ6η πγῖναβ ἃγ6 οθηβαγϑά, {π6 ὙΠ ΒΒοΙ ἀἸηρ' οὗ Πμ65 18 Τοαπα ἔβα} ΜΈ. 

1 ῬγρΊ, Τ)ιβοοῦσβο ἰο ΤΎὙΔΗηβ᾽δίοῃ οὗ Ζροματγδῇ, Ὁ. ΧΥ. 
2 ΟΡβοσυδίομοβ ὅδοσγϑ, 110. υ]. Ὁ. 867. 3 ΟΒ βι(ο]ορίθ, γ0]. 111. 872. οὐ δέῃᾳ. 
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(ον. 1. 10---16. νι Ν ι. χα, 28. ὅσ. ; [0 7---]12, ψΠῈ ΝΟ ἢ. χα. 
10. ζο. ; 11. 8. σὰ ΝΟ. χῖ. 1δὅ. 0.) Ἐτοτὰ {π686 οἰγουχηβίθῃο8 
ψγ6 ἰπίου Ὁπαΐ ἢ6 ργορμοβιθα ἀυτίπρ ΝΒ θτηῖ8Δ}}} 8 Βθοομα βΒο]ουτη ἴῃ 
Ζογβαίθη, δέου [86 ΤΙ τ υ -Βθοοηα γον οἵ ΑὙΆΧΟΥΧΘΒ. ΓΤ ΟΠρΡΊ Δ Ή18,. 
οοπ τ δαϊησ ἰμ6 ψοῖσμῦ οἵ ᾿ὶβ ὀχμουθαϊίομβ ἴο {π6 τϑβίοσγαϊίοη οὗ 
186 96 ιβῃ ΡΟ γ, δηᾶ {πὸ δοσοιαρδηγίηρ ΤΘΙΌΥΓΩΒ Βοῦ οη ἔοοὺῦ γ᾽ 
[88 ρόνογμοῦ οὗ πᾶρα. Ὑπαῖ μα ᾿ἰνθᾶ βοπιουμαῦ ἰδίου ἔμδη Ἡρραῖ 
δθα Ζοοματίδῃ, ἰβ δρραγθηῦ δοίῃ ἔτοια {86 [βού πα 6 18. πού 
πϑιηθα Δοησ τινα ἰμοὰ 'π {16 ΌΟΟΚ οὗ ΕἶΖτα, ἃηᾶ αἷβο ἵπαῦ 6 
ῬΓΘΒΌΆΡΡοΟΒΘΒ {π6 ἰθιαρ]6- ὑυουβρ ἀραίῃ οβία]]Βηθα. (1. 10., 1ῃ. 1.) 
Ἧς τηϑὺ 6 Ρ]6ςθ, ἐμπογοίοσθ, δρουῦύ 420 38.0., ὙΏΙΟΝ 15 {86 αἀαΐα 
δὐορίοα Ὀγ Κι απηϊοοίῦ πα Η 8168. 

. 86 ἐταδιοῃβ γοϑρϑοίϊηρ Ηΐτη ἃγα οὗ ἃ ἔἈθυΐοιιβ ομαγδοῦθυ, ἃ8 ὑπαῦ 
6 Ῥα]οηρεᾶ ἰο {86 ὑγῖρ6 οὗ Ζορυϊοη, τγαβ θοῦ αὖ ϑόρμᾶὰ ἴπ {6 
ΤΟΥ ΤΟΥ οὗ {μαὺ ἐπρ6; {μᾶῦ π6 ἀἸ6α γουηρ, μανίηρ ἀββιϑίθα 88 8 
τ ΘΙ. ΟὗὨ {π6 ρτοαῦ βυπαροραθ ἴῃ {Ππ6 τ6- Θβίϑ ]ΠΒητηθηῦ οὗ ογᾶθσ ἴῃ 
Ἠΐβ Ὡδῦννο οουηίτυ, ὅζο, το, 

ΤῊΣ ῬΟΟΚ οομβίβίβ οὐ ἃ οοπηθοίθα ριόρμθίιο αἸβοοῦγβθ, τ ϑρθοίϊῃρ' 
1π6 τοϊαύίοη οὗ Φοϑμονδὰ ἰο 818 ρθορίθβ, 1 Οἢ τ βοΪνγϑ8 1056] τηΐο {πγ66 
βϑοίϊοῃϑ, υἱΖ., 1, ἴ. 2-ἰᾺ}. 9.;: 11, ἢ. 10---16.; 171. τ. 17--.-11. 24, 
Θρϑακιηρ' σοηθσαν, {π6 Βγϑὺ βοίβ ἔσῃ {μ6 Ἰονίηρ,, [Δ πο υγ, πα τμογ- 
οἶα] ἀϊθροβιϊ οι οἵ αοα ἰοναγὰβ ἢ18. οονθῃδηΐςῬΘορ 6: {π6 βθοομᾶ, 
Ὁ μονὴ 85 ἐπ6 βαρήθιαθ αοα «πᾶ ἔαίμοῦ: {π6 {π1τὰ, 6 μονα 85. {86 
τὶρῃύθουβ ἀπᾶ ἢπλ] ὁ πυὅσο οἵὁἨ Η!5 ῬΘορΙθ, 

1. ΤῊΘ 96νγ8 Βανίηρ' οοτηρίαἰηοα (μαὺ αοα μαά βῃονθᾶ {μθῖλ πῸ 
βρϑοῖδὶ [ἰπᾶποββ, [Π8 ργορμοῦ σγϑπιηᾶβ ὑπο οἵ {μ6 ρθουν ἔϑγουΣ 
Π6Υ μεᾶ τοοοϊνοα, ἐμ6 1 οοαπ τ Ὀοϊηρ ἃ ου] ἀναίθα ἸΔπά, τ 8116 ἐπαῦ 
οὗ 186 ἙΜΔογαῖίοβ νγ88 ἰαϊᾷ τγαβίβ ἃπα νγὰβ [0 Υϑιηδη 80 85 ἃ ροῦρϑίμδὶ 
τηοπυτηθηΐ οὗ (86 Πινίπθ νθηρθδποα, (1. 1---ὅ.) Ε΄ τϑρύοόυϑδ {μοῦ 
ἴοσ ποῦ ἀυ]ν Βοπουσίπρ οα 88 ἃ ἔδίΠοΥ: [Ὁ Ὁ τ ΒΙΟὮ. {Π 610 ΤΟ] ΘΟΟΏ 18 
ἰῃγβαίθηθᾶ, δπα {86 οδ]]1ηρ' οὗ [λ6 (ἀΘη 168 ἀππουποθᾶ, ΤῊ ῥσορμοὺ 
ἀθποιηοθθ ραπἰβῃτηθηῦ ἀρϑἰηβὺ {π6 ῥυϊθβίβ ἔν ποὺ ἰθδοιϊηρ' [μ6 Ῥβθορίθ 
{πο ῖν ἀαίΐγ. (1. 6---ἰῖ. 9.) 

11. δ {πθὲ ὀοηβαγοβ ᾿πἰθιτηδυυίαροα οὐὁἨ Ἰβυβθ 68 τ σσοπιθη οὗ 
ΘΠΟΙΠΟΥ ΟΘΟΘΠΙΥΥ ; 8πα 4180 ἀϊγοιοθθ, Ὑμῖον πα ὈΘ6π τα] ρ]16α 
ἔου [86 ρχροβα οἵ οοπίχδοιίηρ [8686 ῥγομι θη θα τηδυτϊαρθβ, (11. 10 
--16.) 

111. δε [86 ργορμοὺ ἔογοίθβ {πὸ οοπηῖηρ οὗ Μοββίδῃ δῃὰ ἢ18 
ἐογθυαηποῦ Φόομη (δ6 Βαερ δε πᾶσ {π6 {16 οὗ ἘΠ148, ἴο Ῥυυνν {ῃ6 
Ρυϊθϑίβ ἃπα βυηϊίθ ὑπ6 απ 1 ἃ ΟΌγ88, Ὁ}1688 {Π0ΥῸ ν]ὰ8 Τϑρθῃΐίδῃοθ. 
Τὸ 15 ἴσιθ (μ6 ΒΥροου 1ο8] τηϑβ8 οἵ [86 ρϑορὶβ ἀθβρίβθ ἃ ϑοῃτηρ ἡυαρ- 
τηθηῦ, ΜΆ116 ὉΠ6Υ οοπίουπα ροοά Δπᾷ 6υ]]. Βαύ (6 ἀδγΥ οὗ ἡυααστηθηύ 
Ὑ11 οομλθ ΒΟΟΏΘΙ ὑμδῃ ἐμ Ὺ οχρθϑοὺ, δὺ {μ6 ἀρρθάγᾶποθ οἵ Μαββιδῃ, 
ΤῊ τὶρμίθοιιβ δηᾷ νἱοϊκθα γ71}} θ6 βορατγαίθᾶ, δηα τναγαθα δοοογάϊηρ; 
ἰο {ποὶ: ἀθοάβ, ΤῊΘ ῬΥΟΡΠΘΟΥ ὑθγιηϊπαίθβ τι Θπ]οἰ πίηρ {πΠ6 Ββίσιοί 
οὔβούνϑηοθ οὗ {88 ἴατν, βίποα [8 Ῥθορ]β πϑοᾶ δχρϑοῦ πὸ φγορίιθί 11} 
π6 ξΟΥΘΓΆΏΠΟΥ ΔΙΓΘΘΑ͂Υ Ῥτοτη βθα Βμοα ἃ Ἀρρθᾶν ἴῃ 1π6 Βρίτῦ ἀΠα βουγοι 
οὗ ἘΠ185, ἱπίτοδποῖπρ' ἃ πον ἀϊβραηβαίίοη. (11. 17.---ἀι1, 24.) 

᾽ 566 ΚηΟθ6Ι] 5 Ῥγορβοίϊβιλαβ, γι]. 11. Ρ. 385. 
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ὙΥαῦ τοϊδίϊου {86 Ῥτόρμοου ἴπ 15 Ῥγοθθηῦ ἔοστα Ῥθαγβ ἴο {86 τὰ] 
τοδομῖηρ οὗ Μαϊδομὶ οαπηοῦ νγ6}1 6 δβοουίδιηθα, (ὐθυίδ!Υ [88 θοοκ 
ἄοοβ ποὺ οοπίδιῃ ἀἰβέϊποῦ ἀἰβοουτβοβ ἀθ νου ἃ8 {ΠΟῪ ΠΟῪ ΔΡρθδγ. 
Νοῖ ἄοεβ 16 οοπίαϊῃ {μ6 οὐ Π1π68 οὗ ἀϊβοουγβθ8 δἀαγαββθα [0 {{8 Ῥθορο, 
88 ἘΠΟΏΠΟΥΠ βαρροβοβὶ Εὐα " Πα8 δπαθανουγθα ἴο βῃου ὑπαὶ 1 
ῬΓΟβΘηΐβ ΓᾺΡ τιοσὸ οὗ Ἰβαγηθά, ἀρεΠοῖ8] ἰγοαίπαθπύ οἵὨ ἃ βυθδ]θοῦ, [Βδῃ 
οὗ Ἰἰνίπρ᾽ ἀἸβοοῦγβθ --- [μα 1ὑ ΒΒ {16 οβαγδοῦον οἵ ἃ δοοῖ τοῖον ἰῃδῃ ἃ 
Ῥορυϊαν αὐἀάγεθ56. Βαΐ ἐβουρῃ τὰ ἴπ ρατύ, {818 ΨΊΘΥΥ 18. ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ 
οογθοὶ 85 ἃ ὙἘ8016. [Γᾧ ἰβ ΤΟΓΘ ρΓΌΟΡΔ0]6, 88 Ηζνϑγῃῖοῖ ὃ Ὀ6]16Υ68, 
ἐμαῦ {μ6 ῬΟΟΚ ρῥτγθβομίβ {86 βυθβίαποο οἵ οὔδὶ ἀἸΒΟΟΌΓΒΘΒ, ϑγῃ 86 ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ 
ΟΠδΥδοίοσ ἄοθβ ποὺ ὙΠΟΙΥ ἀἰβαρρθαν θυ ἴῃ {Π6 τηου]ᾶ {ΠΘΥ͂ Πᾶγθ 
γϑοοϊνοᾶ, Α ρϑῃϑῦαὶ ΒΓ Υ οἵ {Π6 ργόροίβ οί νιτν ἀρρθαγΒ ἴῃ {86 
σοκΚ. ΤΠ τοοϑὺ ἱπηρογίδηῦ ραυουατβ οὗ ΜΔ 5. Ῥσορῃθίϊο τηϊ- 
ὨΪΒΙΤῪ 816 οοπορηίξγαίθα ἴῃ 1{. 

Τῆο ἔοστα 'π ψ Ιο {86 ῬΓΟΡΆΘΟΥ 156 Ῥγοϑθηΐθα ΘΟΥΤΘΒρΟΠἦ8 ὑο {Π6 
οοπίοηΐθ, ΤΉΏΘΓΘ 18 8Π ΔΡΡΙΌΘΔΟΒ ἴο ὑπ6 δομνθύβαίοη8] ΟΥ̓ ἸΔΙΟΡῚΙΘ 
τηοϑίμοά, ΜΒΙΟᾺ 18 νουῪ αἰ δυθηῦ ἕλοι (86 ἀγαγηδῦῖο ἀθβου ρ 10η8 οὗὨ [Π6 
οΟἸά6᾽ ργσορμοίβ. Βαΐ ἐῃθγα 18 πὸ ἸΟ τυ ̓ πβρι ταύ ΟΣ ἔα] πΠ688 οὗ Βουρ. 
ΤΟ Ἰδηριδρα 18 ριοβαῖο. νου μίηρ' τηδηϊἤθϑίβ 86 ἀθοδυπρ' Βρὶ γιῦ 
οὗ ρῥυορῆθου. [10 18 βαϊᾶ Ὁ βοὴ ἰμαῦ {86 ρῬυορμβϑί οοῃβαϊ θα {ῃ6 
ῬτΘΟΙΟΆ] τνγαπίβ οἵ 8ῖ8 τημθ, Ὑμΐϊοῖ 1ἴΒ οουτοοῦ; δαῦ {πᾶῦ 4065 πού 
ϑοοοαπῦ ον {η6 ομαγδοίουιβίίοβ οὗ τοϑηηθ1 8δηα αἸοίΐοη, 7716 εῇογέ 
ἰο ἱπβέγποῦ ἀπά ἱπάργουθ (86 ῬΘΟΡΙΘ 18 Ῥγοπηποηῦ πη 86 βοιηθυδῦ 
Υ ἀΠοῖ] ἀὐταηροϑιιθηῦ οὗὨ βϑπίθῃοθβ, δυϊποίηρ' ἃ ἀθ ἢ ΙΘΠΟΥ͂ οὗ ταδβίθυυ 
ΟΥ̓́Θ ἐπα τηδίουϊαϊθ, Βοβιάθβ, ἐγδθθβ οἵ οἂγοία! βύυαν οὐ {π6 δποϊθηῦ 
ῬΙΌΡμοίβ ἄρρθασ. ΤῈ ὑπὸ αἰ βθυθηῦ ἔοσταβ οὗ ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂ δΓΘ νἱ]β:}0]6 1ῃ 
{μοὶ πη θα Ομδγδοίου ; υ]Ζ., [88 οἷά ργορλοίϊε ιν {Π6 πεῖυ ἀὐαϊοσίδεϊο, 

[Ὧ6 δροΐξοη δᾶ {π68 τογζέξοη, {π6 ἔλθ οαὐυσβῦπρ οὗ ἃ {11 ποασγύ, δπά 

{π6 οοἸᾶον τοί μοᾶ οὗ Ἰθαγπθᾶ 116. Εὐνσαϊὰ [88 τϑιλαυκοα ψΘΥΥ οοΥ- 
γοοῦϊγό, {μαῦ {μογθ 18 ἃ πὶ ουταῖτυ ἴῃ {π6 ἀϊδ!ορΊβί!ο τηᾶηπθν, ὙΠ ΒΙΟὮ 
Ῥγοβθηΐβ ἃ βμογύὺ βθηΐθηοθ, δηἃ (θη {Π6 βοβθρίϊοδὶ αθβίοῃβ οὐἁἨ {Π16 
ῬΘΟΡΙΘ, τ ιοἢ ἀγα σορΙουΒΙΥ τοίαιθα : τὰ νοι. οΠαγαούου!8[16 γ76 τοᾶν 
Ῥογοθίνο {π6 δπογοδοιηρ ᾿πἤπθηοθ οἵ δὴ Ἰποῖριθηῦ βομοδβϑίο σθργθ- 
βϑηίαθοη ροπ ῬΙΌΡμοίϊο ἀΐβοουτβθ. Ηθγα 1ὖ 18. 8 τρᾶσκ οἵ {μ86 ἀ6- 
Ραγθϊηρ' Ρτορμϑίῖο βρί τ. Οὐοπβίἀουϊηρ {μ6 ἰαΐθ ρουϊοά οὔ {π86 ὈοΟΚ, 
Ἐπ6 ἀϊοῦϊοη 18 θϑα ἃ] δῃα βυποοίῃ. Τὺ ψαμίβ ἤγα δπᾶ ἔοστοθ. ἃ 
αὶ ἴῃ Κιυύοι Ογοϊορεράϊα βαγβ, ψι ἢ βίσαπηρθ ἱποουγυθούῃθββθ, ἰῃῦ 
“ 1Πι6 Β|γ]6, τγτθτη, ἀπ πᾶσ οτν οἵ Π15 ὙΥΙΌΏΡΒ 8.6 Β Ρϑίδ αι 18} [Π0856 
οὗ [86 οἱ] ρῥγορβμοίβ.ὔ 

ΜΑΙΔΟΙΩΣ 18 {μ6 ἰδδὺ οὗ {π6 τϊηοῦ ΡΓΟΡοίβ, πᾶ ΘΟμΒΘα ΘΠ [Π6 
Ἰαἰδθϑεὶ τεῖίοῦ ἰπ (86 ΟἹα Τοβίαιηθηῦ οἄποθ. [ πᾶ8 θθθη δββοσίθα ἐμαΐ 
οἷ. ἶν. 4, ὅ, 6. (Η ὁ. 11. 22---94,} τηϊρῃῦ δ'ομθ βαρσσοδὺ ὑπαῦ ἢ6 ψγὰ8 
186 δύ οὐ μ8 Ηθρτον ργορμοίβ [1] οι ὑμ86 Βεαρίιβϑῦ ἀρρθαγβᾶ;: δαΐ 
6 ἅΓΘ ὉΠ80]6 ἰο ρογοθῖνα {88 σουτθοίῃθ88 οἵ {π6 8]]ρϑίϊοη. 
ΤῊ οαποηῖοα } δαὐμουι νυ οὐ ἢ15 θοοὶς 18 Θβί Π15Π664 ὈΥ͂ νατίοιιβ 411ὰ- 

Βίοῃβ ἰοὸ Ὁ ἴὰ {π6 Νὸν Τοβίδιηθηΐ, 88 Μαΐίί. σὶ. 10., χυῇ. 12.; ΜίατΚ 
ἱ, Ὡ., ἴκ. 11, 12.: [μ|κα 1, 17.; Βομι. ἰχ. 18. 

1 ἘΪΠΙοἷ(, νοὶ. ἵν. Ρ. 464, 2 Ὁΐϊο Ῥτγορβοίδῃ, τ. 8. Υ7. γὸ]. ἱ. Ῥ. 641. 6 δέῃ. 
8. ἘΠΗ]ο10. 11, 2, Ρ. 430, 4 Ὀὶς Ῥχορβοίφῃ, π. 8. γγ. Ρ. ὅ42. : 



Α ΒΕΙΒΕ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΤΟ 

ΤῊΝ ΑΡΟΟσΟΒΒΥΡΠΗΔΑΑ. 

ΟΗΑΡΤᾺΒ 1.: 

ΤῊΞ ΤΉΓΪῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΡΕΑΒ (ΕἸΚΒΤ ἘΒΡΈΛΒ, ἘΝΟΙΙΒῊ ΨΕΒΒΙΟΝ). 

'ΓΤΉΙΒ ῬΟΟΚ ἰ8 ΟΠ] δα {πο ἐλέγα ῬοΟΚ οὗ Ἐβαγα8 ἴῃ 86 αϊραῦθ νυ βοη, 
ὙΠοτα Εἰστὰ δθᾶ ΝΟΒο8 ἢ ἃγα οουηίοα {πη6 ἢγϑῦ δπα βθοοῃα. [10 
γγ7885 ἐοιταθ ὈΥ βοπῖθ [Π6 8δοοπά ὈΟΟΚ οὗ Εἰβάγδβ, Εἰζγὰ δπα Νοιθηδἢ 
Ββεΐηρ χβοκοπρᾶ ἰορθίββι ἃ8 9π6 ψοῦῖς, Βαῦ ἴῃ {88 οἷά Ἰμαΐϊπ, ὥγσῖδο, 
αὐ Π|ΧΧ., Ὁ 15. οὐ]οα {86 3,γ8ὲ ὍοοΚ οὗ Ἐπβάγαβ, δπα 18. ρ]δοϑᾶ 
ΔΟΟΟΓΑΪΠΡῚΥ δείογε [π6 οἀποηῖοα! Εστα. Α,8. (88 οοῃΐθηΐβ θοίοπρ' ἴπ 
Ῥαγὺ (0 ἃ ῥυῖου (πηθ ἴο ἐμαὺ οὗ {16 ὀδποηῖοαὶ ΕὔΖτα, [6 ΡΟΒΙ ΟΕ 18 ἀρρτο- 
Ῥυϊαΐθ. [ὰ {πὸ οἀϊάομβ οἵ {πὸ Ὑυϊραίθ Ὑυμῖοι ργθοθαθᾷ ἰδοῦ οὗ διχύαβ 
{πὸ ΕἸ, {86 Τιαἰδη ἰταπβίαίίοπ οὗ {86 ργοβοπί σψόσὶς βίοοα Ὀθίοσθ 
ἔπ8 οαποηῖοαὶ ΕΖγα δ Ναβοιίδῃ; αὺ βίποθ {πδύ, 1 πᾶβ Ὀδθπ 6ῃ- 

ἄγου βαρατγαίβα ἔγοσα {π6 οδῃμομΐοαὶ ὈΟΟΪκ8, πα μ68 οοοαρ!θα ἀπδτθηῦ 
Ῥοβι ἰοπ8 μιοηρ' [π6 ΑΡΟΟΣΥΡΒΑΙ οπ68. ΤῊ Οοταρὶ αἰθηβίδῃ ῬΟΙγρ]ους 
5 ψιουΐ τ; ἀπᾷ Τμαΐμον αἰ ποὺ ἐγαπβίαία ὦ Ὀθόδθβο ἰῦ δαάρά 

ποίμίῃρ οὗ ἐπηροτίαποθ (ο {π6 σοπίδπίβ οὐ {π6 οαποιῖοαὶ δου! ρύαΓοΒ. 
Τὴ βοπιθ δἀϊίομϑ οὐ {μ6 ΠΧ Χ. 10 15 βυγ]οα ὁ ιερεύς, ἐξ6 ργἱοεέ, ΒΊΟΝ 

18. δαυϊναϊοπὶ ἰο ἴσγα, 80 οδὶ θᾶ ὈΥ ΨΥ οἵ ϑιίπθπθθ ὙΒῈΒ Ὁ 15 
ο 64 ἴῃ [86 Οὐἄοχ ΑἸοχαμαγίπαβ. Ῥαΐ Ὁπ6 ἀβαδΐ {{{186 15 "Εσδρας, 
ΟΥ̓ ὕζγϑ. 
Πα Οτοοῖκ δπᾷ Τιβίϊη ἐδΈμουβ οἴὔϑα τϑηθοι ἐἢ6 ὈΟΟΚ, δηα βοτηα οὗ 

ἔμοτα πι86 10 ἀραϊπϑὺ πογοίΐοβι 80. Αὐμδηδβῖιβ ΘΟ ΡΙΟΥΒ5 10 ἀσαϊηϑῦ (86 

Ατίδμβ;; Ζυ98π Μαγίγυ, ἰπ {88 ἀϊδίοσαβ τι Τυγρμο ; Αἀρυβίϊῃο, 
απᾷ Ογρτίδη. Βαῦ Ὁ πόνον οὐίαϊποα ολπομῖοα! δα ΒΟΥ γ. «ΓΘ ΙΌΡαΘ 

ΒΡΘϑ ΚΒ Ὀπένουγ ]Υ οὗ ἴθ. ὙΤᾺΘ οουποῖ]8 οὔ ΕἸοτθποθ δπὰ ΤΓυθηύ 
ἀβοϊ4θ4 ἀραἰϊπϑύ 1{8 δα ποπίοαὶ ογϑᾶϊε ; δϑᾷ Ῥιούοθθαμίβ πάνθ ἀπ  ουτΩ 
γα]βοίοα 1, [ἡ τϑοθηὺ {{π|68, 10 Β6Θ118 [0 Βαγθ δοαιίγοα ἃ γεδύ ΡΪαθο 

ἴὰ Φου 8} Πογαΐατθ; ἀπά 18 ΠΟΥ γΘοορηδθ6α 88 8 ἀοοππιθηῦ οἵ Β0Π1Θ 
γα ]ὰ6 τὰ διβύογιοα! οὐ οι. 

ΤΠ6 ρτραίογ ρατί οὗ [88 πχοῦῖς ἰβ ὦ ἐγδηβἰύϊοη τηδᾶθ ἰὼ ΘἼΘΘΚ ἔροτα. 
[μ6 ΟΙα Ταβίαπιθπί, Οπ δοπιρατίηρ; ἐν τι 616 οτὶσῖπϑὶ Ἡ ΘΌΓΘΥ,, Ὑ70 
868 ὑπδὺ 1ύ 18 ὙΘΥῪ ἔτθα ἴῃ οβαγαοίθσ. ΤῈ68 αἰ θυθη 68 816 βιιοὶι δ9 ὁδπ 

1 ἘῸΥ δὴ δοοοππῦ οὗἩ [Π6 ΤΘΆΒΟΠ5 ὙΓὮΥ͂ [86 ΑΡΟΟΙΥΡΙΔΙ ῬΟΟΚΒ, Ὑ ϊοἢ 816 ΠΙΒΌΔΠΥ Ρτὶπίοα 

Ῥούνθθῃ {86 ΟἹά δᾶ Νονν Τϑβίβτηθηΐβ, ἃτὸ ϑχοϊπαθᾶ ἤόσα [16 σϑῃ 1081 118:, [116 χοϑᾶου 15 

τΤοίοσγοα ἴο {π6 Αρρομπάϊχ ἴο 0]. 1. 



988 7Τηϊγοακοξέογ ἐο ἐξα Αροογυρῆδα. 

ΡῈ δοοουπίοα [οΥ ῬΑΙΕΥ ΒΥ ἔμ ΠΠΡογέϊθβ {88 ὑγαπβίδίον ἴοο τι ῃ [86 
ΟΙΑ Ταβίδιμοπύ ἰοχί ; ραν ὈῪ {86 μοὶ ὑμαὺ ἐμ8 ἰοχύ νγὰβ ΒοιῃθταθΒ 

ἀἰϊθογαπί ἔσοια τυβαΐ ὁ πον 18. ϑοιηθίίτηθβ {π6 Ηοῦτον 15 Δ υθυϊαίθα ; 

ΒοΙ ΘΕ τη685 10 18 τηδθ τθοσο οομέοσιαα]6 ἰο {86 ατθοῖὶς Ἰἀϊοτα ΕΥ̓͂ ΒΙ241} 

Δ΄ ΔΙ ΠἸΙΟμΒ ΟΥ̓ οἸηϊββίουθβι ΤῊΘ ἰδησυᾶρθ οὐ {ῃ6 ψγ016 18 σοοῦ Ηδ6]- 

Ἰοηϊβίϊο Οσβοῖς, ροββθβδίπρ οοηβι θυ 16 ρυτιν ἀπα ἰαϑίθ. Ηθποο 1 

οοημίχαβίβ ὙΘΙῪ ἤβνουταθ!ν τῖθι {παῦ οὗἩ [6 ΓΙἸΧΧ,,, ἀπά ἀρργοδοῖθθ 
ΠΘΔΙΌΥ ἰο ΤΠοΟαοίΙΟΗ. 
ΤῊ οοπίθηίξβ ἅτ 86 [0] ηρ᾽ :--- 

1. ΟἸμβρ. 1. δαυϊναϊεπῦ ἰο 2 Οἤγοη. χχχν. ΧΧΧΥΙ.,» σἸνίηρ' 8 δοοουῃῦύ 

οὗ {μ6 τηδρτήδβοθηῦ ραββονογ- θαϑὺ ἴθ {π6 οἱριὐθθηίῃ γϑαν οὗἨ «ο518}}}8 

τοῖρῃ, ἀπ οοπεπυϊηρ, {π6 ὨἰδίονΎ {11 {π Βα ]οπΙβῃ οαρ ΠΥ. 
11. Ομ8ρ. 11. 1---1ὅ. δααϊναϊοπῦ ἰο (Π6 ἤτβῃ οβαρίθυ οἵ Εὐζγα, τὸ- 

Ἰαϊϊπρ ἐμ6 τϑύυσπ οὐ [88 ρβορὶο ὈΥ͂ ΟΥ̓Τ ΒΒ. Ῥοιτηιββῖομ, πηᾶοῦ {{|6 

συΐάαποο οἵἩ βιδῃδθδβϑδγ. 
1Π. ΟΡ. 1. 1θ--- 80. δααϊναϊοπῦ ἰο Εἶτα ἦν. 7---24., ἀββουιθιηρ; 

Ατὐἰαχουχ 9 ρυοβὶ δι οη οὐ {π6 Ὀυ]άϊπρ' οὔ {[π6 ἰδΙΏ16, {1 [Π8 βοοοπά 
687 οὗ Τλάγ188. 
1Υ͂. ΟὨΔΡ. 111.----ν. 6. οοπίαϊῃβ ἃ ρθουν παυταῦνθ γτϑβρθοίίηρ, {Ππτ66 

γοῦπρ' τη6η ΜἘΠῸ Κορὺ σαίοι ονοῦ {886 Κιπρ', βέισπρ᾽ ἰο ΘΧΟΘὶ οη6 

ἈΠΟίΠ ΟΡ ἴῃ αὐξοτίπρ' [μ6 νγίβοδὺ βαπίθβποθ Τὴ6 οοῃίθβῦ 18 οοῃἀυοίοα 

Ῥοξογο Τθασῖαβ, τι τἢ 411 δῖθ ΠΟΡ]65 δπᾶᾷ Ῥυΐη668; ἀπᾶ [Π6 νἹοίου Ζοτο- 

ῬΡ6 06] ρϑίβ ρϑυτηϊ ββίοα ἔγοτα {π6 Κκῖπρ' ἔον {π6 96 018 ἴο γτϑίατῃ [0 {Π|61Ὁ 
ΟΥ̓ ΘΟ ΤΥ δηᾷ το 1] {161} ΟἸΤΥ ἀπᾶ ἐθιιρ|6. 

Υ. Ομαρίοιϑ νυ. 7---78. ΤῊΪΒ. ρογίομ. 18 Βα βίῃ 18 |1γ [ἢ6 ΒΘΤΩΘ 88 
ἜΖεα 11. 1---ἶν. 6., ρἰνίηρ ἃ 1ιδῦ οὗ {86 Ῥϑυύβοῃβ ψ8ο τϑίαγπϑα νγῖἢ 

Ζογοθαθοὶ δηᾶ οὐμϑῖβ ; {86 οοϊητηδποοιιθηῦ οὗ {πμ6 τϑρυπ]αϊηρ οὗ [Π6 

(ΘΏΡρ 6; πᾷ {π6 ομβίβοὶ δββ ὈΥ͂ Ὑ Ἀ]Θἢ 10 νγὰβ Ἰηὐοσταρίθα “’ ἕοσ 0Π6 Βρδ66 
οὗ ὕνγο γϑδυβ, 1801] {π6 Τοῖρῃ οὗἩ [)4γ188.ἢ" 

ΥΙ. ὈΒαρίοιβ νἱ. νἱῖ. δαυϊναϊοηῦ το ΕὐΖτὰ ν. ν. Πρυϑ 10 18 γϑἰαἴθα 

μον [86 ἰθιρ]8 18 Βυ110 υπᾶον Τρατῖπβ ὈῪ ΖοΟΙΌΡΔΒΕΙ ; 15 οΘομπηρ]δἰβα 1ῃ 
{86 βιχίῃ γϑὰῦ οὗ Τλαυῖαθ; δηα {86 Ῥάββονοσ Καρί. 

Ὑ11. (ὑμαρίθιβ γῇ!.---ἰχ, 86. ΤῊΐβ ρογίϊομ 18 δα υϊναϊθηύ ἰο ΕὔΖτὰ 

υἱἱ.---π,, σ᾽ νἱηρ δῃ δοοοπηῦ οὗ ΕὐΖγὰβ τούστῃ 18 ὑπαύ οἵἉ μ15 ΘΟ] Ων τὰ 

146 βϑυθῃίῃ γθὰῦ οἵ Αὐΐδχσοῦχθβ, ἀπα ὑπ ρυδίπρ ἀὐγαῦ οὗ βίγσϑῃρθ 

ΥΓΙΥΘΒ. 
ΧΊΙΠ. Ομερ. ἴχ. 87-.-ὅδ. εααϊναϊεπῦ ἰο Ναὶ. νἱῖ. 78--- τι. 18. 
ἀοβουϊῖπο ἐπ ῬαὈΙϊο τϑϑαϊησ οὐ {86 αν ὈΥ ΕὐΖΓὰ. 

Οἱ οομαραιϊηρ' [86 νγοῦῖς θΘίοσθ ὰ8 τὶ {π6 οαποπῖοθα] ΓΙ ΠΏΡΒ 

ὈοΙοπρίηρ' ἰο {Π6 δᾶπηθ {1π|68, ῬΘΥΒΟη8, 8ΠᾺ ἐγδηβδοίίοηβ, νϑυϊοῦβ ΡΠ6- 

ποιηθηῶ πητη ἀἸαίθΥ ργθϑθηῦ {μπθυάβθν 8 88 ρΘΟΌΪΙΑΓ. 
1. ΤΏ Ἰοιίουβ οοπίαϊποα ἴῃ Εἶτα ἵν. 7---24. ἄγ βϑτθ θἰδοθά δου 

ἔπε χοῦ οβαρίου. ὙΥΒΙΟΝ ροβιθίοη 18 {886 τἱρῃΐ ομθ ἢ ΕὔνθυῪ {Π1ηρ᾽ 

15. Βα] 4016 ἀμ οοπηθοίθα ἴῃ {μ6 ΠΙΒΙΟΣΥ 88 ἰῦ 18 ρίνϑῃη ἴῃ ΕῦΖγα ἵν. 7 
- 54, ρφοηραγοᾶ ἢ τ μαῦ ργθοθᾶθβ δπα [Ὀ]ΠΟνΒ; Ὀαὺ (86 ογάϑῖ ἴῃ 

6 Αροουυρμδὶ σσουκ 15 ἀιδίασπρ. ὙΠαΒ, ἴῃ 8 Εβάγαβ ν. 68 .--- ΤΊ]. 

Ζοτοῦδθοὶ δηᾶ 818 οοιῃρϑηῃΐοηβ χοίπβϑα {μ86 ργοογβα αβϑιβίδηοθ οὐὗὨἨ {π6 
ΘαΙΩλτ 85 ἴῃ θυ] αϊηρ' [86 ἰδταρῖθ οα {86 ρτουμπᾶ {πῶ γι μὰ 

1 ΟΡ. Ἐχοροί, Ηδπάᾶριο] ἰη ἅϊο ΑΡΟΚΥΥΡΒΘΏ, 1. ἢ. ὅ. 



Οἡ ἐδ Τηὶγά Βοοῖ 9}, Ἐϑάναξ. 989 

οοτητηϑηθαοᾷ ἐΐσην ἰὸ του] ἢ, ὙΥῺΥ ἈρΡρθᾺ] ἴο δῃὶ οἹ4 οοπιηδηά οὗ 
Ογτῦβ, τ μθη τμ6 τινος μα Ὀδίοτο το]αἰθά {παῦ Ζαγίμς Βαᾷ οίνϑῃ 
ῬΘΥΙΩΙΒΒΙοΝ ἈΠῸ [ἢ {πΚ ΤΩΔΠΠΘΡ {86 ΤΟΙ σνουβα οὐ {π6 βαπὶθ 
Ομαρίου 18 ἱπαρροβιίθ, θοτα ΟΥσαβ 18 ἀρϑ1η τη ΟΠΘα ἴῃ ΒΌ0ἢ ἃ 
ΤΩΔΏΠΟΥΙ 885 σπου Ἰοδα ὰ8 ἴο ΒΌΡΡοΒβα {μαὺ 41} σῇ ῖο Βα οοουγτρα 
Αἰγεδγ μά Βαρρβηθα ὑπάᾶθυ Ὺΐβ τϑῖσπι; ΜΏΘΥΘΘΒ, ϑοοοσαϊηρ ἴὸ [86 
ΑΡοογυΡβαὶ Ροοῖκ, [6 ἑοοῖς ρΙδοθ πάρι Ζαγῖμδ. «}οβθρίιαβ, 0 ΒΕ 
1η6 ἀΠΠΟΌΠΟΥ ατὐιβίπρ ουὖ οἵ (86 Αροοτγρμαὶ ψοῦκ, Θπαθανουσθα ἰοὸ 
ΤΟΙΏΟΥΘ 1ὖ ἴῃ ἃ 5 πριν 8Υ. Ηδ ταργϑβθηΐβ Ζουα θα 06] 88. Θουμϊπο 
Ῥ8οῖκ αραῖπ ἔγοπὶ «ογαβαΐθη ἴο 1 αγῖι8, 1Ο τηϑῖκοβ ἔα ἢ18 Ὀοάγ- 
ϑυδτᾶ, ὙΤὨδ «6.78 βα14 ἴο {86 διαιηδαγιίβηβ, δοοοσάϊηρ (ο {π6 Αἰβίοτιδη, 
ἰῃδῦ “1 188 ᾿τρΟΒΒι 016 ἴο ρϑιτηϊῦ θυ ἴὸ Ῥὸ {Π6 1 ραγίῃϑιβ, Μ 8180 
ΤΥ ΟἾ]γ μδᾷ Ὀδθη δρροϊπίρα ἴο Ὀυ1}]α {μαὺ τθηρ]6, αὐ 7 γ8ὲ ὃν Ογτιιδ, 
απα ποῖῦ ὃ 71) αγῖιμ8, ὅο. Ἰτατηθαιϊδίθὶ Υ ἰτου, {μ6 οουηρ]αϊπῦ ἴο 1λαγῖαβ 
15, ποὺ {παὖ {π6 υ!]άϊηρ τσα8 δοσιπ ἀφαΐπ, Ὀσὺ {πᾶ 10 τνγὰβ ἐοο βέγοπϑ: 
Ἰοοκίπρ' τποτὸ {{π ἃ οἰϊδα 6] {ῃ8π ἃ ἴβηιρ]8. ΥΥ̓Βαῦ ΒΌΓΡΥΙΒ68. ΟΠ 6 18, 
{πὰ} Φοββρμαβ ἀ14 ποῦ ὀοαρασο [86 Ἡθῦτθν, 10 ἢ σου] ἢᾶνα τὸ- 
Βοϊγϑα ἐπ ἀΠΠ σα] γ δὖ οπθθ. Βαῦ μο [Ὁ] ονσθα {μ6 Αροοῦυρμαὶ Εβαγαβ 
τιπουΐ Πποβιίαθοη. 

2. Το ρϑου]αν βθοίΐοῃ ἴῃ 11}1.--νὶ 6. γ1ὰ8 Ῥγ Ὁ]. ἀτανσα ἴτοτὰ 
ἰγταιίίοι, δπα γϑοοῖνϑα Ῥοίῃ 105 ἔστι δηα βῆαρα ἴγοια. [86 πυῖΐου. [1 
μα πὸ Ηθθγον οὐ νει θη θαβ18Β; 01 {Π6 Ιδαησυᾶρθ 18. οὐἹοῖηαὶ Ηδ6]- 
Ἰθηϊβίιο, πῖθα {π6 Ἔχοθρίϊομ οὗ νυ. 1---., ὑβοβα οσιρίπαὶ 15 ἰἸοβύ, ὙΤῈ6 
οὐ͵θοῦ οὐ 6 ψΟ]6 18 δυιάθη!ν ἰο ον {86 τϑάβοηθ ὙὮῪ {28 Γῖτ8 
ἴανουτοα {86 “6078 50 τϑιμδυίκαθγυ. Τρία 18 ἃ αἰπου γ ἀροῦΐ 
ΖούοΡαθοΪ ἴῃ ἵν. 13. οοππθοίθα τι ν. ὅ. ἅο. «[οδοῖμλ,. ἰῃ8 βοῃ οἵ 
Ζοιοραθοὶ, 18 σβργθβθηίθα 88. βρβακίῃρ υγῖ86 βθῃΐθῃοοβ ὈΘΌσΘ 1 αυῖαβ 
[86 Κίπρ, ἴῃ {86 βθβοοπᾷ γϑδῦ οὗὨ [5 τϑῖρῃ. ὙΤΏ1Β 85 βοιχαθίϊμηθβ Ὀθ6Ὼ 
ΤΟΙ] ΟΥΘα ὈΥ δπιοπἀδίοη. ! 

8. Ασοογάϊηρ ἴο ἰχ. 837. ὅζο., [μ6 ρυῦ]1ο τϑδάιηρ οὗ ὑπ6 ἰδὺγ ἰοοῖκ 
Ῥἶδοθ ἀπᾶον ΕὐΖγὰ ; ΜΏΘΥΘΔΒ, {86 οὐἱσίηαὶ ὑδχῦ ταϑίκοβ (0 Ὀ6 ταῦοῖὶ 
ἰαΐθ, ἀπᾶοσ Νϑμοῖαμ. (Ναα. νἱ!. 78, ὅ0.) [Ὁ 18. ΠΟΥ͂ τβθλ!!ν 
Δατηι 64 ἰμαῦ {μ6 δοοουμῦ ἴῃ 8 ΕἸΒασαβ 185 {886 Το ΓΘ Οογγθοῦ ΟΠΘ. 
ΑΟΘΟΟΥΙΠΡΊΥ (μ6 ποτά δὴ ΠΡ), 1ὼ ΝΘ. νὴ, 9. δγ6 τοργαβα 88 
Βρυτίουβ. [ὑ 18 ἀραῖηϑί [μ15, Βονγονον, ἐμαῦ πα πᾶ [88 ψογάβ Νεεμίας 
καὶ ̓ Ατθαρίας, ἸΝεβοηιίας απὰ Αἰδατίας (ν. 40.), Το τραν Ὅ6. οοτα- 
ρΡατϑᾶ σῖτα Εἶτα 11. θ8., Ν ἢ. νἱῖ. 656. ΤΏ ἐαχύ βθϑῖὴβ ἴο Ὧ6 ΘοΥγαρέ, 
ὙΥΒοίμοσ [86 ὑνο πᾶπιθϑ 6 ἰδδηίϊοαὶ, βιρηιγιπρ [ἢ ΒΆΤΩ8 ῬΘΥΒΟΏ, ΟἹ 
πο “Ἰαξέου. θ6 τὰ6 {16 οὔ ἐπ ἔοσιηθν, (86 Ηθῦτονγ ὑασὺ ββουά Ὀ6 

οι 6 η.66,3 β 
ΑΒ ἴο {μ6 ᾿πίθουμν οὗ {μ6 πουῖς, ἴῦ 15 δρραγθηῦ {μᾶὺ γχθ 40 ποῦ 

ῬΟΒβΌ88 1 ἴῃ ὦ δορί βίαϊθυ ΤῸ οἷοβα 18 δργαρ, βμουσίηρ ἰμαῦ 
βοιαθίμίηρ' 1 σαπίΐηρν. Ηθηοθ ἴδ τηᾶν Ὀ6 ΙΣΙΥ οομοϊυἀοα {παΐ, 88 116 
Ιαϑύ οἱ ρῃύθθῃ γϑῦβαβ ἃγ6 ἰάθη ἤγοτα ΝΘἘ. νἱῖ. 7 ἢ. νἱἷῖϊ, 19., {π6 ατθοκ 

παῖε ἀρ τηρίίον δαυϊναϊοπῦ ἰο Ν. νἱῖ!. 18---18. ΖυπΖ {π|π|κ8 
{μαῦ [π8 βϑυθῃ τοϊβδίπο' ομαρίοιβ (ΝΘΗ. 1.--- 11.) δἰοοά αὖ β'τβὲ ἴῃ {86 
Ῥγθβοηύ Ρμοοκ.ὅ 

1 566 9 ΟΒΘρἢ 85 ΑηΠαα. ΧΙ, 4. ᾿ 
2 (οιηραζο ΕΥ̓ ΖΒ Π6 ἱπ (πΠ6 Εἰκοροί, ΗἨδπάδπομ, 1. ΡΡ. 7) 8. 
8. Πίδ ροιοβα θηβη !ο η Ὑ οὐἰχᾶρϑ ἄογν υᾶοῃ, Ρ. 29. 



990 Ζ]Ζαϊίγοάμοίοπ ἐο ἔλα “4 ροογγρῆα. 

Π 5 ἀπο! ὑο δβοογίαϊα δηγίμίησ ἀοῆπηϊία ἀροαῦ {6 ἐγαπα]αίου 
αηα [18 ππθ. Ηθδ νὰβ ἃ Ηο]]επῖδὺ, οΥὁ τϑοῖκ-ρϑακίηρ «ον, τΠ0Ὸ 
Ἰϊνοᾷ θὰ Ῥαϊθβϑπο; δα ν. 47. ἰθαᾶβ 8 0 Βαρροβθ. «Δορογα!μησὶν 
ΖιαηΖ' ῬΣΟΠΟΙΏΟΘΒ (μ6 ΠΟΥ ρΐθοθ 11. 1---ν, 6. Ῥαϊοδέϊπίαῃ ἐπ 18 
οτἱϊσίη. ΝῸ ἔτϑδοθ οὗ ἐμ ἄπιθ τβθη {86 ττϊέον να οἂπ δ ἀοἰθούοα 
ἴῃ {88 του. Φοβορῆιβ ττ88 δοαυοϊηοα ἢ 10, ἀπά 20] οντοα 10 ἴῃ 
ὈΪδοο οὗ {86 οαποηῖολὶ ἰοχύ: 80 {δαΐ Β6 τη δᾶγο αὐίδομοα ἃ Βιρῇ 

ναΐὰθ ἰο ἰδ6 οοπίρηΐθ. (ομρ. Απίαᾳ. ΧΙ. 1. 1---ὅ., Χ. 4, ὅ.) 
Ηδπος 108 σοιηροδίίάου τηαῦ 6 Ῥἱασοα 1ῃ {86 τί οθηΐυσυ Ὀοίοσθ 
ΟΒγιϑί. 

ΠΉΘΓΟ 476 σψαυΐουϑ γϑυβῖοηβ οὐ {86 Ὀοο. Τδδ οἱα ]Τ,αὐη, τ ΙΟ ἢ 15 
ἴῃ ϑαρδίο  Ἐ που, 15 ποῦ ἴῃ ἃ ΨΘΙΥ Ῥῦτγο βίαίϊθ. 86 ὥγσῖδο, ἴοο, ἴῃ 
Ὑ͵ΑΙΐοη 85 βιἝογοα ἴῃ 15 ἰοχί. 786 ψουβίοῃ βθίοπσίηρ ἴο {Π6 
γυϊραίο ἰδ (π6 ο14 1, πη ὁπ ᾿ρτουοᾶ, ΤᾺ6 Αντηθηΐαῃ γϑυβίομ 18 
ἀ86 6858 ἴῃ ἃ οὐἰἴοα] ταβρθοῦ, ὃ ᾿γἼ τᾶν Ἰυᾶρα ἔτοα (88 τοαάϊηρβ οἵ 
ἨοΙμμ65 πα ῬΔΥΒΟΙΒ. 

Τὸ 15 ἀππουὺ ἴο ἀϊβοονοῦ {μ6 οὐ᾽]θοὺ ἴον 1 οἢ [ΗΒ Θοταρ]]ἴ]0η). νγὰ8 
τηϑᾶθ. Τί τηδῦ φῬουμβᾶρβ μᾶνο βθθη ἱπίθπαρα ἴο ῥγαβθηῦ ἃ σοη ΠΟ 08 
μιϑίοτυ οὗ ρυθδαίθυ οχίθηὐ ὑμαπ ὑπαὶ Ἱποϊθαθα ἴῃ 186 οαποπίοαὶ Ἰῦζγα 
δα ΝΟΠοιΐδῃ ; θαῤ {Π18 18 ἔγαβίγαίθα ὉΥ 118 ργοβθηῦ ἔγαστηθηαῦΎ 
Θδμαγαοίοῦ. 06 Ὑγοίίθ βαὺβ ἔχαΐγ, ὑμαῦ 1 88 πὸ ιϊϑίοσιοαὶ, Ὀαύ 
ΤΏΘΙΘΙΥ ἃ ῬΒΠ]ΟΙ]ορίοαὶ ἀπ οὐ 108] ναϊπθ.5 [ἢ Δρρ]γίηρ 10, ΒΟΎΘΨΘΥ, 
{0 {86 οὐ οῖδηα οὐ μ6 Ηδρτον ἰοχύ, σγοαῦ οααομ δηα οᾶγα Βμου!]ά 
ΡῈ υδοᾷ: (ον {μ6 ἰγδηβίαίου ποῦ ΟΠ]Υ͂ (00 1Κ τηδὴν ΠΠΡου65 σι (δ 
οὐ σίπδὶ, θαύ 1811 ᾿πίο πυμλθγουβ τηϊδίακοβ Ἠθηοθ 10 ὈΒΘΟΙΩ6Β ἃ 
αἸβιου]υ ταδύοσ, ἴἢ ΤΔΠΥ͂ ὁ8865, 0 ΙΒ ηρΪΒΏ [06 δαϊμθηῦιο ὙΠ ΡΒ 
οὔ [6 Ἡθρτον σϑοθηβίοῃ μ6 [Ὁ] ον θα ἔγοσῃ [18 οὐγῃ αἰ νου βῆ 64 τηαύίου 
Θηα Ἰαησπαρο. ἘΠΟΒΒΟΥΏ μιᾶ8 ΘΟ ]αἰθα τηϑην σογάθ, τ μ1ο 1011] ΒΟΥ Θ 
88 ΒρΡΘΟΙ 6 η8 {0 (μ6 οὐ ΠΟ Ὑ15Π.68 ἴο ρατδαθ {86 ἸπαύῖτΥ ἡ 

ΟΗΑΡ. Ἡ. 

ΤῊΒ ΒΟΌΒΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΡΕΑΒ (ΒΕΟΟΝῸ ΕΒΡΕΛΒ, ἘΝΟΤΊΒῊ ὙΕΒΒΙΟΝ). 

Τν {π6 1 οἴη ἰοχύ {8158 ργοαδαοίίοῃ 18 081164 ἐΐδ ἠομγε, ὈοοΪς οὗ ΕἸΒαΓΆΒ, 
85 1 ἴβ ὉΥ ΦΖοίοιιθ Βαῦ 1 {88 (ἀτθθῖκ ομαγοῦ 10 γγχ8 ἀβπουλπαίθα 

᾿Αποκάλυψις οΥ προφητεία Ἔσδρα, ἐδε Αροοσαΐψρ86 οΥ ργορῆεον 

Ἐπάγας. [ὰ (86 Αὐδδῖο δηᾶ ἘΜΒΊορΙο 1Ὁ 18. ο41166. {πὸ ,3γεξέ ὈοΟΚ οὗ 
Ἐςβᾶάγαβ, Ὀθοδαβα ἴῃ ἴθι {Π6 Ἰαβύ ὕνσγο ομδρίθυβ (Χχν. χυ].) οὗ {86 1 μη 

ἰοχί 816 τϑοκομῃθᾶ δὴ ἱπάδροηαθηὺ ργοἀπούιοι, ἰο ὙὙΒ1Ο νγὰ8 σίνϑῃ {86 

πδπῖ6 οὗ {Π6 5ϑοοπα ΕἸΒα ΓΔΒ. 
ΤΉογα αἴὸ ἰῆχϑρο ἰοχίβ οἵ {18 Ὀοοΐκ, ν]Ζ. {π6 1, αἰϊη, ΏΣΟΣ 15 {ῃ6 

οἸἀοβὺ, ρυϊηίθα ἴθ {π6 ΤΟΣ ἢ νοϊαπλθ οὗ {86 Ἰωομάοῃ Ῥοϊγυρ]οίί, δηᾶ ἴῃ 

{π6 {ηϊγ νοϊυμο οὗὨ ϑαβδίιου, ἃ5. γ16}1} ἃ8 δἰβαύ θτθ ; {86 Ατδθίο, ἰοαπα 

2 Ἡῖΐα ροϊιοϑαά Θπβ] ομ6η Ὑ οὐυσᾶρθ ον “πάθη, ΡΡ. 105, 106. 
3 8586 ἘΠΟΒΒοσ ἢ 8 Ἐϊη]οἰϊπηρ; ἱπ ἀϊ6 ΑΡΟΚτΥΥΡἸβοθθη ΒΟΒ ΣΙ 6, τι. 8. γγν. Ρ. 847. δὲ 866. 
δ Ἐπη]οίραπρ, Ρ. 441. 4 Ἑϊηϊοϊξαηρ ἴῃ ἀἰθ ΔρΡοΟΚτιυρΒ βοῖθῃ, τι. 8, νν, Ρ. 854. Εἰ 860. 
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ἴῃ ὑπὸ Μ55. ἴὰ {86 Βοάϊοίαῃ ἰρτασυ, ποὺ γοῦ ρυϊπίθα; {μ6 ἙΠίορίο, 
Ρυθ Ἰϑμοᾶ Ὀγ Πμδυγοποα ἔγτοια ἃ ΜΆ. ἴῃ [86 Βοά]οίδῃ, τι ὦ 1,αἰπ 
8 ἘΣΠΡΊΒΠ ἐγ] ] 01. 

ΤΉΘΤΘ οδῃ 6 τὸ ἀουδὲ ἰδαὺ ἰπ6 1, αὐ 185 ἃ ὑχαμδἸαἰΐο ΠΌΤ ἐδ 
ατοοκ. ΤῊ5 18 δρρατοπύὺ ἔτοτλ 1 αὐϊη σσογβ ἴῃ 1Ὁ τ ΒΙΟΒ μανα ὈΘΘἢ 
ξουηρᾶ ἴτοὰ Οατοοΐς ομθβ; ἴτοῖὰ (ἀΥ̓ΘΘΟΙΞΙῚ5 ἴῃ ΘΟμδΓαούϊοη, Βα 88 
(86 ροηϊῖνγο δοβοϊαΐθ ; δπα ἔοτὰ ταϊβία α8 1 {γα Β] ὕοι ΤΟΘΟΪγ80]6 
οηἷν ὈΥ τηθ8ῃ8 οὗ ἃ ατϑοῖς οὐἱρῖπαὶ. Τὺ ἰβ οὗἩ {π6 βᾶπηθ ομδιγδοίθυ ἃ8 
[86 7ζεγεῖο Ἰγοίιι8, οΟΥὁ ο]4 δηΐθ- ΗἸΘγοηγταΐδιι νϑυβῖοῦ, ΧΑ] ὑμαῦ σα Ὀ6 
οογίαι αν Κπόνσῃ τοβρθοίηρ 118 ἃρ6 18, ὑμαῦ 10 15 ΟΙον ὑμᾶπ ΑὐΩτΟΒΘ, 
Β'ποθ 818 οἰϊαύομβ ἔγοσα {86 σους ἄρτθο τι [86 ργθβοαῦ [μαύϊῃ ἰθχί. 
Απμᾷ [10 18 σΟΠΒΙΔΟΓΔΌΙΪΥ οἷον ἰΠ8ὴ ΑἸθτοβο, 1 το αποίαιοηβ 1π 
ΤΟΥ] αι 6 τ Ά ΠΥ ἰαῖκοα ἔτότα 1}, 88 Βολθ ῃᾶγθ Βα ρροΒοά, ἱποϊυαϊηρ; 
Οδμ]οσ, {86 Ἰαἰοϑὺ οαϊίον οὗ Τογί Π]Π δη. 
Τὴ Ασαρῖο νοιβίοπ νγαὰβ ἰγδηβίαἰθά Ὁγ ϑιμαοη ΟΟΚΙΟΥ πα ρυῦ- 

᾿ϑῃοα Ὀγ ΥΥ̓ἰδίομ ἴῃ 15 ““Ῥυιηνγο ΟἸ γβυδηϊγ  υινϑα. (νο]. 
ἴγ.) [0 παηΐὶβ {μ6 ἢτδβὺ ὕνο δῃᾶ Ἰαβδύ ὑγο ομαρίθυβ οὗ (86 1 μαι, 
ΜὨΏΪΟ. ἀγὸ ἴῃ ποῖίμοῦ οὗ {86 Αταρῖο ΜΝ. ὍΤμθ {οχῦ 18 ΤΏΟΥΘ 
ΡΑΥγρ γαβίο μὰ {μ6 Τιαΐίπ, ἀπ Δρρϑδίβ ἴο ἢν Ὀθθὴ τηδάθ 1η46- 
Ροπάθηγ ἤοτα {86 Οὐκ. βία θβ, [86 Οτθοῖς ἰοχὺ νγδ8 αογθηΐ 
ἔγοσα {86 ομθ {86 1,μαἰϊπ ἰταπβίαϊου υαϑρᾶ ; ἃ5. ὙΠῸ ᾿πέδυ, ποῦ το γον 
βδοδῦβο ΤΟ ομαρίοιβ αῖὸ ψαηίϊπρ, Ὀυΐ 4150 Ὀθόδυβα ἃ βθοίϊοη 18 
Ιηβοχίθα ἴῃ {16 βϑυθῃίῃ ομαρίου δούνθοπ ὕπο {τ γ- ἢ ἀπα {μϊγύγ- 
ΒΙΧΤΗ νούβο8, Ὑ  Ιοῖ 15 πού ἴῃ {πΠ6 [μαὐϊη. [Τοῖς 5 {108 ὑμαὖ 10 γγὰμ 
πού τηϑαθ Ὀϑίοσα ὑμ6 βαυθηῃ ὁθηύαγΥ. 

Τὸ 15 ἴο μ6 τορτοιρα {μαὺ {86 Ἐπ οριο Μ. υϑϑα ὈῪ Ἰμϑῦγθποο ἰὰ8 
ΤΩΔΏΥ τηϊβύθςοβ ἢ ἃπαᾶ {μα [18 σϑυβίοι τα υϊγαθ. οοσγθούϊομ ΟΥ̓ ΠΘΆΠΒ 
οὗ ἃ βοίΐζον ἱξπον]οᾶσθ οὗ {μ6 Ἰδηρᾳᾶσθ. δὴ ἀδὺ Ὑ]}18 88 βῆονῃ 
{μπαῦ 1ῦ νγαὰβ τηϑδᾶβ ἀἰγθοῦν ἔγοτα ἃ Οὐρὶ ἰοχί, Τύ 18. πού 80 1106ΓὉ] 
5 {μ6 Τ,αὐΐη ; δηᾷ ποῦ 80 ρδγδρ σαί 88 {πμ6 Αυδῦϊο. ΤῊ οομύθπίβ 
ἈρΎ66 ὙΠῸ {πο86 ἴῃ {86 Αταρῖο νϑυβίοη. ΑΧΣ41 {πδὺ δὰ 06 ἀθίουμαϊ θα 
γεβρθοίϊηρ' 18 06 15, {ποῦ 10 γχὰβ Ἰαΐϑσ {μδηῃ {86 ἔργ ὀθηΐατΥ. 

ΤᾺ} 6 οοπίοθῃξβ οὐ [86 ὈοΟΪΚ ἀύ ἴῃ ὑυιοί {πῸ [0] οσηρ :--- 
Ἑ Ζτα, ἃ οἀρίλνβ 'π {π6 ἰαπᾶ οἵ (6 Μαεᾶ65, τϑοθῖνϑβ ἃ δοτατηϑηα ἔγοτα 

αοἄ ἰο δηποῦποο ἰοὸ {μ6 ρϑορίβ {μα ἀοἂ ψου]Ἱά οαδῦ {μθπὶ οΥ ἴὸγ 
{ποῖν ἀΙβουϑάϊοιιοθ, δηα ἔπτη 18 ρτθοθ ὑουγ 8 ἃ παίϊοη ἔτοπ {Ππ6 Εἰαϑῦ. 
ΤῊΘ πιούμον οὗ (86 ρβορῖο, ἡ 6. Ζίοπι, 684115. ΡΟΩ. ΒΥ ΟὨΠ]αάγθη ἰοὸ 88]Κ 

Οοά ἴογ τπθσου. Βαΐ {μ6 ργορβιϑί 98118 ἔοσ τσ ύθουβ ἡπαρτηθηῦ ἀροι 
ἴβοα. Οοἄ βαγβ ἰο Εσγα, ὑμαῦὺ μ6 σου σιν [18 οονθηδηΐ-ρθορίο 
{π6 Κίπρσαοτα οὗ “6Γαβαίοα, Εἰσγα τϑοθῖνϑα {818 ομβᾶσρθ προὴ Μοππύ 
ἩστΘΌ ; [8 ἀοϊλνοτβ 1, θαΐ 15 ἀοβρίβθᾶ. ΕΗ ὑχτΠ8 ΘΟΟΟΓΙΠΡῚΥ ἰο ὑπ 
ῬΘΟρΡΙΘ το σσοτα τοϑαν τὸν {μ6 Ἰϊπρσάοπι οὗ (οα, δπα Δἀἄγθββθϑ {Π|6Π2. 
ΑΠον {18 Β6 βθ68 ου Μουπύ Ζίοῃ ἃ ρτϑαῦ τηυ]υτπαθ ῥγαϊβίηρ Οοᾶ ; 
δα, ἴῃ {86 τοϊᾶϑῦ οὗ ἴμϑια, [π6 ὅοη οὗ (ἀοά ρυϊίπρ' ἃ ογόνσα ὁπ ἔποτα. 

Ἐτοτα {π6 ὑπϊγα το {π6 ουτίθομι οπαρίου ἱποίυβινθ ἔοσταβ ἃ 00Π- 
προίθα “1016, μανίηρ' πὸ τοἰδἰίοη ο {μ6 γβῦ 70 ομαρίθιβ. 

Τὰ {π6 {αι τίθοθη! ἢ γοᾺΣ οἴνου {16 ἀαβίγυοιοη οὗἩἨ «Θγαβαίομι, Εἶτα 

1 Αἄνοσβυβ Ματζο, ἵν, 16., δῃᾷ 1)6 ρυβϑοσὶρί. μοί. 8.,) ΌΤα ΣῪ. 1. δη ΥὙἹ]], 20, 
ΤΟΒΡΘΟΙΎΘΙΥ. 

2 ΩΥΒΌΟΘΝ οἷποσ νο]βιδπαϊσθη ἘΠϊη]οἰυ. ἰὰ 16 ΟἸδηθαγαπρ' 465 Φομδηπο8, Ρ. 149. 
8. ΤΙβραίδεῖο οὐ ἴσα ἀθ ΕἘΖταθ 1 01Ὸ ἈΡΟΟΥΥΡΒΟ γα]ρὸ ἀπαχῖο ἀϊοίο, Ρ. 77. οἐ δθᾳᾳ. 



992 7Τηιϊγοάμοίίοη, ἐο ἐΐ6 Αροογψρῆια. 

“188 ἴὴ ΒΑΡΎ οι πᾶ ἰτουθ]οᾶ ἰπ ταϊμα, Ηδ Ῥορδῃ, ὑμδγθίουθ, ἰο ὈΥΑΥ͂ 
ἴο αοάἄ, ἀπ δοκπουν]θᾶσβ {88 5ῖπ8 οὗ {π6 ρϑορὶθ ; θὰΐ σομαρ]δηθα {πᾶ 
{π6 Βοαΐμϑῃ γυϊθᾷ ουοῦ μοι, (πβουρἢ ἐλέν ΤοΥΘ 501] τότ υυ]οϊκα, 
ΤὮΘ δηῆρθὶ {{τ|6] Ὀοΐϊπρ βοῃΐ ἰο Εἴτα ἀθοίαγοβ {π6 Ἰρποόζϑῆοθ οἵ ΕΖγα 
Ταβρθοίίηρ {π6 ἀϊνίπο ᾿αδρτηθηΐθ, πα αἄν]βθ8 ῃῖπὶ ποῦ [0 πι64α]6 τ] ἢ 
ἐπηρΒ ἄρον μἷβ ἀπἀοιβίαπαϊησ. ΕἰΖγὰ βίαίθβ ὑπᾶῦ 6 18 οοηΐθης ἴο 
ΚΏΟΥ ΟΗΪΥ που α]ν (μΐηρΒ; γοῦ Π6 888 σαυῖοιβ απ θϑίϊουΒ ἃ Πα ΥΘΟΘΙν 68 
ΤΟΡ 168, [π δοπβθαῦθποα οὗ ἃ αποβίϊοη ρΡαῦ ἰο {π8 δηρθὶ, {π6 ΒΙρ18 οἵ 
{π6 {πη ἴο οοῖμβδ δῖα ἀθοϊασεα. Τμὸ ἢγϑῦ νἱβίομι το ἢ6 8668 1ῃ ΗΪδ5 
ἄτοαμι ἰουηιϊπαίθβ 1 ν. 14.; οὐ ὙὨΙΟΒ, 6 ἀνγακαβ οσπβαυβίθα, Βαΐ 
186 Δηρδὶ βίγθηρ: 8 Ὠ1Πηλ. 

Οπ [86 βοοοπά πῖρμῦ, αἰ δῦμ161 [16 οαρίδϊῃ οὗ [Π6 ῬΘΟΡ]Θ σομλθβ ἰὸ 
δῖτα, οοΙαΡ]αἰπίηρ' οὗἨ 18 ΔΌΒ6Ππ06, 8η6α γϑαιθβϑθπρ τα ποῦ ἰο ἔογβαΚο 
{886 Ῥϑορὶβ οοχωμ θα ἰο ἰπὶ ἰπ [86 ἰαπᾶ οἵ οἀρίν]γ. Βαΐ ΕΖνα 
βοη δ ῃἴηι ἀύγαῦ, 86, μανίηρ [Ἀβίθα βουθὴ ἀδγ8, μ8 γθοϑῖνθβ (6 βθοοπά 
υἱβίοῃ. Ηογὸ ἢ 88].8, ψῃν (ἀοα οποοβιησ Ὀὰὺ ομ6 ρθορίὶβ οαϑῦ ἴῃθια 
οἵ, ἴῃ ΔΗΒΥΟΥ ἰο ΨΒΙΟ. Π6 18 ἰδαρῃῦ {μᾶῦὺ (Αοαἶ᾽ Ἰυπάρτηθηΐβ 8Υ6 
ἘΠΒΘΘΙΌΒΔΌΪΟ ; δηᾷ {παὺ {μ6 Τινῖπο Βοῖηρ ἀο68 ποῦ ρουϊοστα 4} αὖ 
ομθ6. (ἀοά᾽β ρῬυγροβα 18 θίθι μαι. ΤῈ παχύ ψψ υἹα 8}.8}} [Ὁ]]ον {1118 
Ἰτητηθαϊαίοὶγ. Τἢ6 οπᾶ οἵ {π6 ρῥγϑβϑηῦ νου] 11} Ὀ6 αἰζοπαβα σιῃ 
στοαὺ δηᾷ ἰδυυγίηρ πϑίαγαὶ ρΒθποιηθηδ, ἃ8 γ76}1} 8ἃ8 ΟΥ̓ ὙὙΔΙ ΔΙΊΟΠΡ᾽ 
τάθη. Ηθ 15 ΡΥοιἸβ6α ἃ ΠΟῪ ὙΙΒΊΟΗ. 

ΤῊΘ {μϊτὰ νιβίοη ὈΘρῚη8 1 νἱ. 8. πα ΤΘϑ 685 ἴο Ἰχ. 2. 
Τὴ 1χ. 26. 1Ὁ 15 το δα {μαῷ Ὧ6 ρο68 ἴπΐο {μ6 614 Ασάδί πα 4068 

85 [8 τγὰϑ σομηηϑηθθ : Δέου ὑψοῖ ῬΘρῚηΒ. ἐμ6 ἔοατγί γιβίοη, ἴχ. 27 
-͵-ΟΙ. 60. 

Ομιαρίουβ χὶ. δῃηᾶ χἱὶ, οοηἰαίπ ὑμ6 ΗΠ ἀγθαπη- Ὑ]ΒΙΟΗ. 
ΤῊ βισχίῃ νυ βοὴ 15 1π {Π6 {πιγ δοθῆ ομδρίου. 
Τῃ {π6 ἴοαγίθθηίῃ ομαρίοτ, ἃ σοῖο οαὐδ οὗ ἃ Ὀυβῃ 08118 Πῖμι, δπᾶ 

{618 ἃϊπὶ {πδὺ {86 σου] 18 ργοσίηρ 018, Οἱ 815 οομηρ αϊηϊπηρ' οὗ {18 
Ιανν μανὶηρ θθθη θυτηΐ, Π6 15 Θομημηδη θα ἴο ἰαἰκο τιῦ πὶ ἤνα ταν 
τιΐοΥβ, Δ πα υστῖθ 811 {παῦῷ Βῃουα ΡῈ τονυθαϊθα. ανίηρ' ἀγαηὶκ ἃ οὰΡ 
οἵ ᾿ἱπϑβρ᾽γταύϊζομ, μ6 αἸοίαίοα ἰο {π6 ἔνθ, ἴογ {μ6 βρδὸθ οὗ ΟΥ̓ ἀαγ5, δπα 
μον ψτοίθ 204 ῬοοΚβ. Τῇ ἤγϑὺ 184 ἢθ νχὰβ ὀομηιηδπαθα ἰο ΡᾳὈ]18}}; 
μ6 Ἰαβὲ 70 σου [ο Ὀ6 ἀρ! γογθα ἴο ἐπ 6 τγ186 ΟΠΪγ. 

ΑΒ (86 Αταδῖο ὡπα ἘΠορὶς ἰουταϊπαία μοῦ τ] ἢ {π6 οαγίθθη ἢ 
οἰδρίογ, [Π6Υ δαὰ ἃ ἔδυν σοσὰβ τοϑρθούϊηρ ΕὐΖγα δ ὑγαηβίδύιοη ἴο μθᾶνθῃ, 
8η6] ρον ὑπο γϑὰν οἵ 18 ἀθαίῃ νϑυὺ αἰἴδυθηγ. Βαΐ ἴῃ {86 1μαἴη, 
{π6 νοῖος οὗ (ἀσοά, νι ίοι μδα Ὀθραῃ ἰο βροαῖ ἴο ΕὔΖια αὖ {π6 ον γ- ΕΠ 
νψοῦβ οὗ {μ6 ἐουγίθθηι ἢ ομαρίθυ, 18 Θομππθᾶ. Αἱ ΠΘῪ ῬΓΟΡΠΘΟΥ 15 
6] νογθα ἴο ἢϊπ τοβρθοίϊηρ' (μ6 ἀοδίγαοιοι οἵ {πΠ6 παίϊομϑ, ββρϑοὶα! 
Ἐρσγρί. Οἰὐδοὺ ρ]δοββ ἃγὸ {ῃγϑαίθηθα. Τὴ ρϑορίβ οὗ ἀοα 816 οχ- 
Πογίθα ἰο Γορϑῃΐίδησα ἴῃ {Π6 τηθϑῃ {ϊΠ|6. 

Βοίογθ βρϑαϊκίπρ' οἵ ἐπ ἂρ οὐ {Π18 ργοἀποίίοῃ, 116 τηυϑὺ ἢγϑύ ὑϑίου 
ἴο 116 ατϑοκ ἑοχῦ σβθηοθ [86 1,0] νγα8 τηδ468. (ΟἸ]οιηθηΐ οἵ Αἴἷοχ- 
ὉΠαΤΙα ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ αὐοίαθβ ἃ ραββαρο ἴτοιῃ ν. 8ὅ. ψι (Π6 τηἰγοαποίουν 
Τοσιαΐα, “Κ ᾿υβασαβ (86 ργορῃού βαγβ.} ϑοιηθ μᾶγθ αἷβο. μου 10 15 
οἰθα ἴῃ {π6 ἘΡΙΒ116 οἵἠἨ Βαγμαῦαβ (οἢδΡ. Χ11.), ΠΘΥΘ, 1 ΕΠ ΤΩΔΉΠΘΙ, 
ἜχΖγα, σου] θ6 ἐοητηρᾶ ἃ ργορἢοί. Βαῦ 1ὖ 18 τοῦ ρυ 4016, ἃ8 υζοΚθ 

1 Βιχοτηδῖα, 111, 16. 
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θη ἐδ Ῥοινί, Βοοῖ Ὁ} Εξάγαξ. ᾿ 993 

ΒΏΡΡΟΒΟΒβ, ἐμπαῦ 186 τεϊίου οἵ [16 8ο-οα]] 64 Βαγηδθαβ Τρ 016 οἰϊβα ἔσομαι 
ΘΠΟΙΒΘΥ ΔΡΟΟΥΎΡΒΑΙ ὈοΟΚ. (Οοἰουλθϑῖαβ, βοοῦβοη, ἀπ Η οἔθ]6. αἰβὸ 
Βοϊΐονα ἐμδὲ ἴὰ {μ6 ἢγβϑὺ ΕἸ: 5616 οὐ ΟἸοιηθαύ (οΒάρ. ].), {μοτα 15. δὴ 
ΔΙΠυβίου ἰο 4 Ἐπβᾶγαβ ᾿. 16. ; ψὮ116 Φ δοβυδπη ἅπαβ σαθθβ οὐ 118. τ86 
ἴπ {π6 “Ῥαβίον οἵ Ηδυιαδβ." Βαῦ {π|688 τϑίδυβμοθβ οδπηοῦ θ6 8] ον, 
ΤῊΘ ΟἿΪΥ βύτα ὑθβυϊπτμουν ἴο {μ6 δχϊβίθποθ οἵ {86 ὈΟΟΙΪς ἴῃ {π6 βθοομᾷ 
ΟΘΗΓΌΤΥ 18 ΟἸοιηθηῦ δ. [Ὁ 18 αυἱΐθ ἃ πιϊδίαϊςθ (ο 580, 85. ἃ ὙΨΟΥ͂ ἴπ 
Κιιϊίοβ Ονγοϊοραάϊα ἄοδβ, {μαῦ Ἰτϑθθουβ Ἰοοϊκοα πρὸ δ ὈΟΟΪΚ 85 
σΔποιΐοαὶ ἀπά ἀϊνίηα; ἴοσ {ποτ 18 τὸ ουϊάοπμοο παῦ ἢ6 γὰ8 ούϑθῃ 
Δα Γ 6 οἵ 18 Ἔχ βίθπορ. 

765 (με ατοοῖὶς ἐγαμϑιαἰθα ἴγοτα ἃ Ἡ θῦσονν οὐἱοῖηα] ἢ «0μη Μοχΐη 
ΒΆΡΡοΒβϑαᾶ {μπαὺ {μα Βοοῖὶς οου]Ἱᾷ ποῦ παν Ὀθθα πυιτύθῃ ἴῃ ὐθοὶς αὖ Βυϑῦ, 
Ὀοοδιβα 1Ὁ 18 80 ὑπογουρὮ Υ «6 1δ. ἴῃ ΘΥΟΥῪ τοβρθοί. Βυθίβοβη 6. 
αἰ50 δῃΠθανουγθα ἰοὸ Βμον ἴσοτα 188 Τιαἰϊπ, {μ80 ταϊβίύδκοβ τωρ Ὀγ {Π6 
σθοῖκ ἰγαηβϑίαΐου Ὀοίγαγοᾶ ἃ Ἡθτον οὐἱοῖηαὶ.5 Βα {Π6886 γα ἃ]} 
οουήθοίατα!. ὙΠΘγΘ σαπ 6 πὸ ἀοιδύ {πᾶὺ 1 γα ψυιύίθη αὖ ἢγθὺ 
ἴῃ ἀστοῖς ; ἔον 1 15 ρογσνδάθα ὃν (ἀτοβπιβ ᾿ποοηβιβίθηῦ συ ἢ ἃ ὙΘΙΒΊΟΏ, 
ΤΠ15 μα5 Ῥθϑῃ ρύονβᾶ ΡΥ δ αῃ ἄδθν Ὑ]18.3 - 
ΒΟ νγὰβ {86 Ῥοοκ πυιϊίοη ῦ Ηρθ ᾿͵ πιυϑὺ τορατ ΟἸΪΥ ἐξ 

ῬΥΌΡΘΥ σοπίδηίβ, Υ1Ζ. Ομ ρύουβ 111.----χῖγο; ἔον [86 τϑυλδιπῖπρ ομαρύθυΒ αἰ 
ποῦ ΟΥΡΊΠΔΠ]Υ ὈΘ]οηρ ἰο π6856. ΤῈ6 δαίποῦ σγὰ8 ἃ εἶ 6, 88. ΔΡρθδ18 
ἤγοσα {πΠ6 τ οΪ]ο τηδίίου δηᾶ τηϑῆμοῦ. ΕΗ φρουβομαίθβ Εὔζγα. ἅμα Ὦ1Β 
βιὑυδίϊοη, αὐἐτὶ θα ςπρο ἰο Ηἰπὶ σγομ ἀοΥ Ὁ] πϊβάοτῃ ἀηα ᾿πϑριταύίοθ. ΤῊΘ 
μϑιη6 οἵ (ἀοᾶ 15 πον θγα ἔαπα Ὀαύ ἴῃ [5γ86] (111, 30.}; [δγδοὶ θϑρ {86 
ἀἰνίημθ ργβοθρίβ, θαῦ πού {η86 μϑαίμθη. (111. 36.) ΤῊ. Μοββίδ] 18 
ΒΡΟΚδη οὗ 65 ἔαΐασθ Εἴνϑῃ ἢ18 ἀθαίῃ 15 Βρόίκβῃ οὔ ἴῃ ἃ «6188, πού ἃ 
ΟΠ ἰβύϊδη ταῦ. ΤΉΘΓΘ ἀγα αἶβο «[δυσιβὰ τηγύμιοαὶ 1468 1ηΐουνγοσθη 
1 {86 δαΐποῦ Β ἀθβουϊρθοηβ οὗ ἰαπα πα ναΐθυ, Ὀθϑιθηαοίμ, δρᾶ 
Ἰονιδίμδη. ἢ 

Τὸ 15 ροδϑεϊδίο (μοῦ (μ8 6 βαι δαῦοΥ ταδὺ παν Ἰινοα βίου (ἢ γβί, ἃ5 
Βοη6 Πᾶνα βαρμοβοά, Ὑ οὐ 10 15 ὙΘΙῪ ᾿τηργο 016. ΕΎοτα {π6 αποίδίϊοπ 
τηϑᾶθ Ὀγ ΟἸδιαθηὺ οὗ ΑἸοχαμάτία, τ ταυβῦ, 1 ροδβί-ογιβύιαμ, μαννα Ὀθθὴ 

πυϊτίοπ ἴῃ {μ6 γδὺ σθητυτΥ ΟΥ Ῥορίπΐηρ' οὗὁἨ [Π6 Βθοοῃμά δου ΟΒυῖβῦ; 
βίποο Ὁ πχαδῦ βᾶνθ θθθῃ Κπόσγη ἴῃ {π6 ΟὨΥΟΙ ἃ ΘΟΠΒΙἀογα ]θ. {{πὴ6 
ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ἰο {π6 οἰξαίΐοπ, Βαΐῦ βυοῖ ἃ ργοδιοίίομ ἃ5. {118 πουἹά. 
ΒΑΡαΙγ μανα οὐύαϊποα σθπθῦαὶ ΘΌΥΤΓΘΠΟΥ ΟἹ ϑοσθρίδποθ ἃτιοπρ' ΟΠ τβ- 

[ἰλη8 αὖ ἃ ἄτα θη « αἀαΐδηχ δπα (ΒΥ Δ ΉἸΟΥ ἡ Γ6 ἴῃ ΒΠΔΓΡ ΘΟΒἢΙοῦ, 
μαᾶ 10 Ετϑῦ ἀρρϑαγθᾶ αἷογ 16 Ῥδι]ηθ θροοῦ. Βθβίᾶββ, [μ6 ἀροοὰ- 
Ἰγρθ!ο βιυπαύίοα δηα οὨτοποϊορν οὗἉ 10 ἃΓ6 δάνθιβθ ἴο 118 ΘΟ ροβι 0 

αἴθου 186 δανϑηΐ οἵ (τιβῦ, 
Τη {π6 ο᾽θυθηίῃ ομαρίον 18 ἀθβουϊ θα δη θαρ]6, τιβίηο ἤγοτ {Π6 568, 

σ ΒΟ μαᾷ ἔνοῖνα ἔβα μουθᾶ πίηρθ ἀπά ἰἤτθο μθαᾶβ, ἀθηούμηρ (86 
Ἐβομιδη θα ρῖτθ. ΤῊΪΒ 185. (Κοὴ ἔσομαι (μ8 ἐουσίμ οπιρῖγο οὗ 1) Δη16], 
ΜΉ οι πγὰβ ᾿πἰογρτοίθα ἴο σταθῶ {π6 Βοιηδπ, ἴῃ {π6 Ῥοπιδῃ Ροτιοα οἵ 

ον αἰβίουυ, ὑμέ ποὲ δεΐοσο ΤῊ 5, {η6 οαττοηῦ ορ!πίοη, 18 [Ὁ] ον 
ΒΥ 16 τυϊίοσ οὗ {86 ργββθηῦ ὍοοΚ. Ἠΐδποθ νγ6 816 θᾶ ἴο 866, ἰμαΐ 

1 ὅρα Το 5 Ὑ Θυβθ ἢ οἰποσ ν δι. ἘΠ], ΡΌ. 151, 152. 
3 Τῇ Ηθηκοβ Μύβοαπι, νο]. 11]. Ρ. 478. ἐἐ βερῃ. 
3 Πϊβραίαίίο ΟΥἰο8, ὅζο., Ομ ΡΙΘΙΒ 1. Δηᾶ 1], 
4 δὲ Τὐϊοκοῖβ Υ ουβθοῃ, τ. 8. γ7. Ὁ. 189. 6ἐ δρῶ. 

ὙΟΙ,. 11, 25 
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994 Παϊνοιμοίϊοη, ἰο ἔζιθ Αροετηρ]ια. 

μ6 οουἹά ποὲ βᾶνθ πυυϊξίθη Βεΐοστα (86 τρ4416 οὗ (π6 ἢτβί οθπέαγυ. 
δεΐοτα Ομ τῖβύ, σμθα {μαΐ νἱον οὗ Πα 16} 8 ἔσαγί ϑιαρῖγο Ὀεραπ ἴο Ὀ6 
οηἰογίδι 66, 
Α ροοά δα] οἵ ἱπρδηίοιι βροουϊαίϊοπ μα8 Ὀθθη ἱπάα]ρθα ἴῃ το- 

Βρθοίησ {π86 ῥργϑοῖβο τηδϑηΐηρ οὐ 186 ἔν ῖνο τῖπρδ, [Π766 Βοδᾶβ, ἀπά 
Β28}} {βαΐμοτβ στουίπρ ουὐ οὗ οἶμον ἔδαϊμιϑγβ Ὀϑἱοηρίηρ' [0 ἐπ6 68 6]6 : 

ἴον ἴμ8 ρυσροβθ οἱ δϑοουϊαϊηΐηρ {π6 ργθοῖβα ροϊπῦ οἵ Βοπιδῃ ὨἰβίοτΥ 

ἱπαιολίοα, Τιδυτομοοὶ, αἰ σότον 3, ὅδ ἅον 1185, Β. Βαποτ," 16] ον"; 

πᾷ Το, παν ἰτὶθα ἰο δἰἱπϊπαΐῖο [π6 ταθ ὈΥ͂ [818 ταθδῃ8 ; ὉπουρΊι 

ὙΠῸ 1Μ||6 οθδθοι. ΑἹΙ {μαῦ οαπ Β6 ῬγοΌΔΟΙΥ ᾿ηΐοστθα 15, ἐπαΐ {ῃ6 

τυϊζον ᾿ἰγοᾷ ἴῃ {π6 πιο οὐ {μ6 ἰῆγθθ μααᾶβ; δῃᾷ δου {πΠ6 τα 6]6, 

ὙΠΟ τταβ {μ6 Ἰαῦροι μοαᾶ, Παᾶ αἰϊδβαρροαγοᾶ. Τηθθ6 ψοῖθ 5118. 

ῬομηροΥ, δπᾶ Οβᾶυ. [Ιπἢ χἱ. 86. 1 15. 5614 {παὺ {Π6 ΤΊσἢῦ Ποδα 

ἀανουγοά τμ6 ἰδέ, ὦ. ὁ. ὐϑαυ σοπαπογοα ῬοιροΥυ. Βθποθ {86 δὺ- 

μον τοί δἴζοσ Ῥοιηρθυβ ἄβθαίῃ, Βαΐ 8 οουἱᾶ πού ἢᾶνθ ψυϊ θη 

Αἰζου [Π6 ἀΔοβίγαοίίοπ οὗ “ ογαβαίθιη ὈΥ {88 Βοτμδπβ; [ον {818 15 πού 

τηθπἐϊοπϑᾶ οὐ ἱπ 0] 168 ; βἰποα βοἢ ραββαᾶρθ8 ἃ8 1. 1---29,, χ. 28---ὐθ., 

χὶῖ, 44, ὅτο., τοϊαῖθ ἴο {π6 δβϑυτηθᾶ βίδπᾶ-ροιηὺ οὗ ὥζνυα Βιτηβο] , δου 

[86 ἀεβίταοοη οὗὨ {86 οἷτΥ ὈΥ τ Βαρυ]οπίαπβ. ΤῊΒ 1αβύ οοπῆϊοῦ οὗ 

[η6 Βοιλδη οταρῖτ ὙΠῸ 186 ΤΠμΘΟΟΥΔΟΥ μα ποὺ Βαρρθηθά, Ὀυΐ νγ88 

παρθηδίηρ, ΤΠὺβ {πὸ ΒοοΙς νγ88 Θοτηροδθα ΒΒΟΥΟΪΎ Ὀεοσθ {Π6 Δανθηῦ 

οὗ Ομεϊβί, βοαθπμοσο δρουῦ 40 Βιο. ΤῊ15 18 ποῦ ψουυ αἰ ογθηῦ ἴσοια 

(16 ἄαία αδϑίσποᾷ ὈΥ Ἰμδύτοποθ, υἱζ. βοΐ 28 ἀπά 2 Β.0.; ΟΥ 

τπδὲ οἵ Ἴδη γ]18, βοοι δέξου [86 ἀβαίῃ οὗ δα] Οβασ Βυὺ αἰ ῦγοσ, 

ὙΥΙΟΒΟΙοσ, ἀπ Βαῦου αβϑίρῃ {86 ἀαίθ 94 οὐ 9ὅ 4.0.5 νον μηρ' 

ΘΟμΒρῖτο5. [0 5μονγ {μαῦ 105 ὈισΈμτ-ρΙΔο6 τὰ ργρῦ, ποῦ ῬΑ] ΒΌΠ6. 

ΤῊΪΒ 18 σομῆττηϑα ὈΥ {π6 ἔβοῦ {παῦῷ (π6 “6 ιβα ΘΙΌΥ Ππο5. Δ]ὰ46 ἰο 

Βοπιαπ ἰβίουυ ἷἰπ {π6 βᾶτη8 τοᾶηπθ; ΜΉΘΓΘᾶΒ, ΒΌΟΙ ΤΘΕΘΓΘΠΟΘΒ. 88 

οδαγροίοείβα [πμ6 Ῥδ᾿θβου πίῃ Ὀοοῖς οὗ ποοῖι, ἃ’6 δβθηῦ. 

Τιδύτοποθ τίσ ]γ ρογοοῖνρᾶ ἐπα ὑπ πους ταυδῦ μᾶνθ ὈΘ6η ΘΔΥ]Ὺ 

Ἰητογροϊαϊοᾶ Ὀγ {π6 ΟΠ τϊβδηβ. ΤΕΐηρθ ἴο0 « ΘΥνΙΒἢ. ὙΘΥΘ οτητ{64 : 

ΔΗ ρἼοββθϑ Ὑ6γ6 Ἰηβοτθα, οὐ δα  ἱοη5 τηϑᾶθ, ὙΒ1ΟΒ βουνϑα ἰο δάδρύ 1 

ἸΊΟΥ6 ΠΘΑΥΪΥ ἴο ΟἸτβδη 1468, ΑΒ 8) ΘΧΆΙΏΡΙ8, 076 ΤΘΙῸΣ Το ὙἹ. 28., 

ΟΠ Ιΐις ταθιις ζόδιιδ, τα Β0Ὲ «[6βι18, ἰμβίθδα οὗ συ λίομ {6 ΕὙΒΙΟΡΙΟ [ι85, 

μιν Δ7εϑείαῖι; ἀπ (6 Αταρῖο, τὶν δϑοπ Δ] οδϑαῆ. ΤΏ6 Ατάθῖο οτὐτίβ 

δὲ πιογϊοίμν Χλιι5. γιθιι5 ΟἸιγίδίμδ, ἴὰ υἱ. 29. ; ἀϑπᾶ {1 ἘΠδίοριο, 400 

γ 6818, ἴῃ σ]]. 28, 
ΤῊΒ Ἰαΐϑι δρρεμαάϊχ, δομβίβίϊηρ' οὐ ομβαρίθυβ χν. δῃα Χυΐ., γ7α 8 Ὑιτ οι 

ἴῃ Εργρί, 8 ἰπΐογῃδὶ ουϊάθηοθ ῥτόνθβ. 530 4180 {8μ6 β'τϑὺ ὕνχο ὀμδρίουβ. 

οί Ὀοίγαυ ἃ Ομτιβαη οὐἱρίῃ: [Ὁ ἴπ {Π6 ἢγβὺ ὕὑγγο ομαρίθυβ, {Π6 

ΟΙά Τοβίαπιθπὺ ρθορ]θ αγθ ἀθβουϊρϑα 88 δἰτεδᾶν τεὐθοίθα, δαπᾶ 1π6 Ν δῦ 

Τορβίδιηθηῦ ῬΘΟρΪ6 γϑοοϊνϑα Ἰηΐο ὑποῖν ῥἷδοθ, νυ 118 βουλθ Ῥ]δ 68 ρΡρΘᾶν 

ἰο 6 ΤΟΙ  ἴβοθποαβ οὗ Φομπ᾿Β Αροοαίυρβο (ἰ. 86. 48---46.); ἀπα 1ῃ 1Π6 

1 Ῥγπηὶ ΕΖζιδα 1 τὶ Ν οὐσβίο ΖΕ ορίοα, ἀἰθηοσαὶ ἘΘΙΏΔΙΚΒ, Ρ. 317. οἱ δεῃῇ. 

2. Φαμτβαηᾶοτι ἄρθ8. ΗΘ118,.1. Ρ. 70. δὲ βθῃῇ. 
3 γ)δρυΐδίίο ΟΥ 64, ὅα., Ρ. 177, εξ δέῃ. 
4 Τὴ (δὲ Βουϊποῦ Φαβγθίςο, [ἂν νυ ββϑηΐ. Κα Κ, 1841, Ρ. 887. δὲ 567. 

5 Ὅϊ Φαμυνοοῆθη Ὀδη1615, Ὁ. 200. εἔ δεφᾳ. 
6 86 ΤΆϊοϊο, Ρ. 196. δὲ 5640. 
τ Ῥγίηΐ ΕΖτϑο Πὐτὶ Υ δὐϑῖο ΖΦ Ὠορίςα, ἀθπογαὶ ἘΟΠΛΑΓ ΕΒ, Ὁ. 517, ὅς, 



θη ἔδο Τροιγίῇ Βοοῖ 9. ἘΞάγαϑ. 99ὅ 

Ιλϑὲ ἔτγο ομαρίϑιβ, δῃ δοαυαἰπίαποθ τι {86 ΑΡΟΟΆΪυ 86 οἵ « ο.π ΤΩΔΥ 
αἶϑο Ὀ6 ἀοιοοίεά (χν. 8. 18. 40.}.Ὼ ΝοΙμο. ρῖθοθ μὰ8 Δ ΠΥ σοπηθοίζοῃ 
στ (86 ποτ ἰ[561, τ ΒΙ ἢ σοηβίβίβ οὗ ομαρίθυβ 111.----χῖν. 

Τὲ δαβ Ῥδθοῃ ἰουπά {μαὺ {86 ἘΜ ΙορΙο ἀπὰ Ατδῦϊο νθυβίοἢΒ. ἅΓ6 
οἷον δῃηᾷ βϑεοσ τοργαβθηΐαθινθβ οὐ [Π6 οὐἹρίηαὶ ασθοὶς ἰοχύ ἐμ ΤΠ 6 
Τιαπ. ΤῊ μᾶ8 Ὅδθα ἰμίοιτοα, ποὺ ΟὨΪΥ ἔτοσι {πεῖν παπύϊηρ {Π6 
ἔσαν οπαρίοτβ, το οτα οὗ Ἰαΐου οὐἹρίη ; θαΐ 4150 ἔτη ὑΠ6 Δα οπ 
ἴῃ νἱῖ. 38, 86., ἃ σοπβι στα ]6 ραγὲ οἵ πιο Ατηρτοβθ αποίθϑ, ὑπουρἢ 
1. 15 ποὺ ἴὴ ἐδ 1 ἴλη ἰαχῦύ. ͵ 

Τί μαβ θθοι οὐβοσυϑᾶ ΡΥ δ η ἄγ 115, ἐπαὺ ὑπ Τιϑύϊη ἰγαπβίδίιοι 
οὗ ομαρίουβ 1. ἢ. δῃᾶᾷ χν. χυΐ. αἸἴου8 ἔγουα ἐπαὺ οὗ {16 τϑιμδιημεΓ Ἰὴ 
Βανίηρ ἔδυσου πλβίακοβ Θηα ΘΟΥΓΌΡΟΙΟΙΒ, ἃ5. Ὑ06}1 ἃ8. ἴῃ Βοίηρ ἀογιγρᾶ 
ἔγοτῃ ασβοῖς τ υϊίθη ἴῃ ἃ Ὀοιῦου βύγίθ. Ῥυοῦδθὶν {86 Τιαῦη Παα ποῦ 
αὐ γβὺ {Πο86 ομαρίοσβ. [Ι͂ἢ τιοϑὺ Τπ ΜΆ. οὗὨ {π6 Ῥοοϊς {ΠῸ 0 ἃτθ 
γγ ΔῊ Πρ’, 

Ματχίουβ 1, Μ 55. οὗ {86 1016 ἤδνα ἐπθ ἰαβὺ το οπαρύθιβ ἃ8 
ἐπ6 ΒΓ Βοοκ οὗ Ἐπβᾶάταβ, Τιδυῦθηοθ τη 10 η5 οη6 οοάδχ 1ῃ {Π6 
ΒεΙ 5. Μαβοατα τ βῖο ΒρθακΚβ οἵ ἐδ6 δὲν θοο ΚΒ οὗ 1βασαβ οὐ γα, ἃ. 6. 
Εστα (1.), Νοβοιδῃ (3.), Εστα (3.), ἃ 6. [86 ὅγβυ ὑνὸ οπαρίουβ οἵ 
1886 ρυθβοπύ ψουκ, Εὐχτα (4.), ἑ. ὁ. [786 {π|γὰ Εἰβάγαβ 1ὰ (6 Τ, ΧΧ,, 
ἙΖτὰ (δ.). ἡ. 6. 1π6 ΤΟυν ἢ θοοῸΚ οὗ Ἐδβᾶγαβ (6Ἀ. 111.----πῖν.), ΕἰΖτὰ (6.), 
οοπίδίηϊηρ' {π6 Εἰ ΓΘ Ομ ἢ ἀπά βἰχύθθμ ἢ ομαρύθγβ. 
ΤῊ Τουσ ὈΟΟΚ οἵ Ἐϊβᾶγαβ 15. ἃ συϑυν Ἰηἰογοδίίηρ' Ββρθοίσαθῃ οὗἨ {6 

Ἰαΐου Το 88: ἀροοαϊγρίο [ἰτογαΐατθ ΑΒ. ἃ σϑοογὰ οἵ «θυ 8 ΞΘηΠ- 
τηθηΐθ ΟὨ ΒΘΥΘΙΆΙ ἱπιροτίαπῦ ροϊηΐβ 5ΒΠΟΓΕΎ Ὀδέογθ {π᾿ τῖβα οἵ ΟἸσιβα- 
ΔΕ Υ, ἰῦ ἄθβουνθθ ΠῸ ἱποοηβι θυ ]8 αὐΐθμίίοθ. ΤΠ6 ἀθβουιρί]0η8 8ΓΘ 
Βρὶ θᾶ δηᾷ εἰσίῃ, ὙΠ6 οὐἱρῖπαὶ Ἰαηρταρθ τηιτιδὺ πᾶν Ὀ6Θη 6Χ- 

οο]]δηὐ Η 6] Θηἰϑίῖο σαῖς, οουγθβροηαϊηρ' ἴῃ οἰθρᾶποθ Πα ΤΑ ΠΠΟ ἰο 
{π6 Ὀοϊά, οτἱρίπαὶ 14θαβ ίοι 10 οάϊοβ ἔστι. ΓᾺΘ πυιίθυ γ88 ὈΥ͂ ΠῸ 
γηθδη8 ἀοηοϊδηῦ ἴῃ ᾿πνθηίοι, πηθπίαὶ ΘΠ ΟΥρΡῪ, 8ἃπα Δ δι 5.1, [1 15 

ΔρΡραγθιύ {μα Παπίθ] 15 {86 γρ8; ΘΒρθοίΆ ΠΥ ἴῃ βοτὴθ νἸβίοηϑ. ΤῸ 

ἐπαῦ τνοσῖς δηᾷ {π6 ῬοοΙς οὗ Εὐποοῖ 1 Βα5 τηοϑύ γθβϑιαθ]απθθ. Βυΐ ἃ8 

ἙΠΟΟΙ ἰβ οὗἨ “αϊορίϊπίαη, θᾶ Ἰοασίμ Εἰβάγαβ οὐ Ἅ«ἀἰθσαπάτγίαπῃ οΥἱρῖῃ, 
ΤΠ6Γ6 ἃ ἀινθυβιθ68 θθίνγθθα ὑμθιη. 

ὝΕΥΥ ἔδν Βᾶνο τοραταθα {π6 Ῥοοῖς 8. {π6 δαϊιθπύϊο Ῥυοάποίϊου. οἱ 

Ἑχτα, δχοθρὺ βοιὴθ ἔβηδίῖϊοβ ἀπᾶ ταυβίϊοβ, Α ὑτῖροῦ ἴπ ἹΚΊ[08 Ογ- 

οἰορεράϊα ἱποουυθοῦΥ ἀββογίβ ἐμαὺ ΥΥ αἰβίοῃ. οοῃβιἀογϑα 10 1 6818 ᾿ρμῦ: 

Ὑ Βογθαβ ἐμπαῦ δοοθηύσιο βομοῖαγ ἐμουρσαῦ 16 το 6 (μ86 ργοἀποίίομ οὗ ἃ 

ον ῖβῃ ΟΝ υβἤδη ἀρουὺ 99 οὐ 100 γϑαῖβ δῇζοσ Ουιβί, 
ΤῊΘ Ἐοιηδη Οδίμο]ῖο ομυτοι αἰνγαγβ τοὐθοίθα {π6 ἔσαγί. Ὀοοΐς οὗ 

Ἐπαάγαβ, ποὺ δβὑθοιηϊῃρ' 16 οὩΠΟΏΪΟΑὶ : δπα Ταιΐμον αἰα ποὺ {Γ8}8- 

Ιαίθ [ύ, 

1 366. ἘΞΘΑΥ οἡ [86 Δροβίο!ϊς Οὐπρυϊαίίοπβ, ΡΡ. 88, 89.. ἴῃ. ἮΙ Ῥυεϊμαϊθγο ΟἸ ΓΒ ΔΏ Δ Υ 

του υθα, 



996 7]ηἰγοάμοίίζοπ ἐο ἔἶιο Αροογυρῆα. 

ΟΗΑΡ, 111. 

ΤῊ ΒΟΟΙ͂ ΟΕ ΤΟΒΙΤ, 

ΤῊ Βοοῖς οὗὁὨἩἍ ΤΟΙ 15 οὐ 168 βίβλος λόγων Τωβίτ, ἃ ρῴγαβα ἰαίκθῃ 

ἤγοα 186 δομπηθηδοηθηῦ; ΟΥ̓ΒΠΏΡΙΥ Τωβέτ, ἴῃ Τιαίϊη 7υδῖας, ΠΟΥ 
᾿Τοδία, Τοδίξ εἰ Τονέαβ, {δῦ πέρίμδφιο “ δὲΩ. 

ΤΙ ΒΙΒίουυ οοπίαϊποα ἴπ [Π6 ῬοοΪκ ΓΒ ἃ8 ἘΟΙ]ΟΥΤΒ: 
ΤΟΡΙΐ, οὗ 6 ἐτδ6 οἵ Ναρβία!, τγὰβ οαγυϊθα ΔΤΑΥ ΟΑΡΌγΘ ἴο 

ΝΙπουθῆ ἴῃ {μ6 ὕπιθ οὗ ϑΠαἰπηϑηθβου Κιηρ οὗ Αββυυῖα, Ηθ ψγ)ὰβ ἃ 

Ηἱοιβ δηα ἀρτιρσῃὺ Τη8}, ΡΠ ]ΠἸου5 ἴῃ {Π6 ΟὨβουνδηοο οὗ {Π| ἰανν, δῃα 

ἤτ66 ἤτοι ἰ4οϊαίσγ. Ηδ τοδιτῖθα Ἡδημδῖ, οἵ μ185. οσῃ Κιηάγοθά, δηά 
μα Ὅν μοῦ ἃ βοῃ, ΤΌρῖ88. Ππᾶρυ ΘΒ μ ΘΒ ῸΣ Π18. ΘΟΠἀΠἼοη. Ὑγὰ5 

ῬΓΟΒΡΘΓΟΙΒ; [ῸΓ 6 Ὀθοᾶπιθ 8185. ργνογοι, 8π4 αἀδροβιοα σι (αδῦδ6] 

αἱ ἤασο5, ἰπὰ Μοάϊα, ἴδῃ ἰαθηΐβ οὗ βῖγοσ. Βυύ ὑπ6θὉ ΘΟΠΔΟΠΘΙΙΌ, 

α8ὸ ΚΙΠΘΑ͂ τηϑηγ οὗ {88 “76ν78, 6 ττᾶβ οβ] ρα ο ἤθ6 Ὀδολπβθ οἵ [}15 

Δἰτὴβ δηἃ οματὶγ ἴθ θυγγίηρ {Π6 ἀοδᾶ Ὀοάϊ65 οὗἨ μ18 δου πίγυ 6} 3 80 

ἐπαὶ 6 ᾿Ἰοβὺ 11 δα μβαᾶᾷ. Αἴοι θη μδο ΠΟΥ 5 ταῦγαθυ, ἢὮ6. γὙὰ8. Ὁ6Γ- 

τ οα ἰο τοίαση ἰο ΝΙπουθῖ ὑπᾶοὲ Εξασπαάάοῃ, αὖ {πΠ6 ᾿πἰθΥ ΒΒ 0 ἢ 

οἱ Αομἰδοματαβ, 818. Ὀγου μου Β 505. βοοῃ δέου μ6 ]οβύ [118 δυββισῃύ 
(Ἰγουρἢ Ὀἰγά8, ἴθ ὁοηβοασθησθ οὗ Π18 ββορίηρ' ουίβιἀθ ὈΥ [Π6 Μ78}} οἵ 

018 οοιγίγαγα ψ τ μ18. ἴαοα ποονουθα, δὔθου Ὀατγγίηρ' ἃ ῬΟΟΙ [5γ86 16 

Π8Ὸ Βαᾶ Ὀθοὴ βἰγδησοά απᾶ ἰπτόσιι ἱπίο {π6 ταδυκοί- ρίαθο. Βαΐ 

1πουρ ποὺ ὈΠπᾶ ἀπ Ῥοοῦ, Ἀ8 ὑγὰ8. ΘΟῃΒΟΙ ΘΠΙΟΥΒΙ Υ πρτϊρῃύ. ὙΥΏΘα 

Ηἷβ ψίο τϑοοϊνϑα {(μ8 ργθβεπῦ οἵ ἃ κα, Το δ ὑπουραῦ 16 παά Ὀαθπ 

βίοϊθῃ, δηᾷ σοῦ ᾿πίο δῃ δαξαγοδίϊοη 1 ἢ 18. ψτ6 ἀροαῦ 1, ψο ἰασηίρα 

.υἱπὶ ἢ Πἰβ αἰτα8 δηᾶ τἱσβίθουβ ἀ6θά8, Βοῖπρ' συιανθᾶ, ἢΠ6 ῥγασϑά 

(ο Θοἄ τμαΐ Βα τοῖρμὺ 416. Οπ [π6 βαῆιθ ἄδυ, ϑαγα, θϑίηρ τϑργοϑοῃθα 

ὈΥ͂ μου ἔἈΠογβ πλαά8, Ὀϑίοοϊς μουβθ] (ο ἀοά ἴῃ ᾿υᾶγου. δὴθ νγὰϑ {Π6 
ἀλυρμίον οἵ Εδριδ] ἴῃ Ἐποθαΐαπα, ἀπά πα Ἰοβῦ βθυϑθη ἤαβραηάβ οα [Π6 
Ὀυϊάα] πίῖρηΐ, ὈΥ {μ6 ᾿ηβύγυμηθη αν οὗ Αβιηοᾶθαβ [88 δυ]! Βρ1Υ]}. 
ἜΡ86] ΔοσοΓἸ ΠΡῚΥ τπγᾶ8 βοηὺ ἰὸ Ὀοίἢ. 

Ἐχροοίίπρ' ἀθαίῃ, 88 μ6 ψιβηθά, ΤΟΙ σᾶνο ᾿πβυγι οι 008 ἴο 18 ΒΟ 
ΤΟ αθ, (6]1ππρ’ ἶπὶ ΟΥ̓ [86 τρόπου ἰδ πτῖτῃ Οαρδ6ὶ ἴθ Μοᾶϊα. ἀο- 
οογαϊ πον γουηρ ΤΟΡῖα5 νγοπῦ ἰο Μραϊα ἰο ἔθίοι {Π8 τλοπθυ, δοοοτα- 
Ρϑηϊοᾷ ὈΥ͂ δὴ 8ηρ8ὶ, ὴο οἤδιθα ἰο Ὀ6 ἢ18 συϊᾶθ, δπαὰ γγηο 0816 
᾿ϊπλβ6 1 Α αχίαβ, βοιὶ οὗ Απαηῖαβ Οπ {π61} ἸουσηοΥ το ΕδὈθϑίδηδ {Π|6 0 
οδτὴθ ἰὸ ἴπ6 ΤΊστβ, θθτα Τ ΟΌ145 τοοῖὶς ἃ δ τ 810}} ἰδαροβα ουὐ οὗ [16 
ΤἶνοΥ ἀπᾶ που]Ἱά πᾶνα ἀονουτοα ἴα, ἄταν 10 το ἰαπά, ἀπά ἰοοῖ ουὐὖ οὗ 
τὸ [ῃ6 Ποατί, ᾿ἴνοσυ, δπᾶ ρβ}], αὖ {π6 οοπιηηδπα οὗὨ [Π6 δῆρβὶ. 6 νγγὰϑ 
Αἶβο αἀνιβεᾷ ὈΥῪ {π6 δῆρϑὶ ἰοὺ ΠΠΔΥΤΎ 5δτα, (Π6 ἀαπσηίον οὗ Ῥδρτοὶ, 
Ὀαΐπρ' [λ6 ΟὨΪΥ τηδῃ οὗ δοὺ Κἰπάσθα. ὙΥ̓μθα ἢ μοβιτδίοθα ὁ δοοοιηῦ 

οὗ ναὶ μαᾶ ὈΘί] θα (Π6 πιαϊά, [π6 Δηρ6] ἰδαραῦ Ὠΐτὰ μονν ἰο ἀτγθ 
ΑΎΔΥ {Π6 πΊοκοᾶ Βριτῦ. Βαρτθ] ρᾶνα [15 ἀδασῃ οΥ 1ῃ τηδυυϊᾶρσθ ἴο [06 

γΟσΠρ' πλδη ΜῊΟ ἄγονα δινΥ 186 ΜΊΟΪκΘα βΒρ!τῦ, α5. ἢ6 Πμαᾶ θθ6θὴ ἰαρῃϊ. 
Αριροάθῃβ Ποᾷ δοοογάϊημοῖν Ἰπΐο {π6 υτηοβύ ρατίβ οἵ Ὀσγρί, τ Πογ6 {Π6 
ΔΩΡῸΪ θουπᾶ Πἶμι. Δ8 ΤΌΙα5 νγὰβ ΟὈ]ΠΡ ΘΑ ἴο βίδυ ἐουτίθθη ἀαν5 ἔον {Π6 
νἀ αἴηρ᾽ ἔραβύ, μα εοαὺ {π6 8Δῆρ6] ἰο (ἀαῦδ86] ἔοτ [λ6 τόπου. ὙΠ6 ἰαςίοΥ 
δυουρεῦ Οαθ861 Πἰπη561} ἐο {6 νϑϑαϊπρ, Οτ {π6 οχριγαύϊοπ οὗ {86 
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ὙΘαἤτηρ' [ραδύ, Βαρτιθὶ βοηῦ ἀὐγὰν ΤΌΡΙα5 ἀπά 15 υϊδ ΔΓ ΠᾺ]} {Π|6 τ 
σοοάβ, Ὀ] βίης {μοῖὰ αὖ ἰμ6 1Ὁ ἀοραγίασγθ Α'8 {Π6 ἐγανθῖ!ουβ Δρρυοδοῃϑά 
Νίηονθη, ΒΑΡ 86] δἀνιβεα ΤΟΡΙα5. ἰο Παβίθη ἔογυγασα Ὀθοσο 15 ψ ἕο, 
ΘΠ ΔΡΡΙΥ {86 ρᾺ}} οἵἉ [86 ἤδῃ ο {π6 ἔἈ{Π 6 ν᾽ 5 6Υ68 αὖ {ποὶν γδβὺ τηθούϊησ, 
ΤΟΙ γϑοονουθα Π18 βρῆς Ὀγ {815 Ἰηθαηβ. Τηθ ἀδαρῃὐου-Ἰ- αν νὰ 5 
7ογ ΠΥ σι ϑ]οοπηθά, ἀπα ΤΟΙ 5 νἀ ϊηρ τγὰβ οϑ]θργαΐθα βανθὴ ἄδγ3. 
Οη Τοῦτ οἴδγιησ ὑπ6 8η96] 4] οὗ δῦ μ μᾶ, {πμ6 Ἰαύδον. Ἰτητηθα!ι- 
αἰοὶν ἰοοῖκ ἔμ υ ἃπα βοὴ 88146, Ὀ]6ββθα {μοι͵ δπᾶ ὀχμογίθα {ποῖ ἰὸ 
Ὀ6 Δα] ἰο {ποὶῦ (ἀοᾶ ; το] ηρ [ἄθτ {μαΐ ἢ 88 Βαρθδθ], ΟἿ 
οὗ {Π6 βϑύβθῃ ΠΟΙΥ Δηρ6]5, ἃπα νγὰϑ ΠΟῪ τοὐασπίηο 0 θάνῃ. Αο- 
ΘΟΥΑΙΠΡῚΥ Πα ἀϊβαρροαγθά. Ὑγε ἢᾶγθ ἔμβῃ ἃ Βοιρ Οἵ ργδῖβα ἴο (χοᾶ, 

νει θη ἄονσῃ ὈΥ ΤΟΡΙΐ, οοπίαϊηϊηρ Ῥτορμϑίϊο οἰδηοθβ ἰηῦο {86 διύαχα, 
ΤΠῈ6 Ὀοοῖϊς οἷοβθβ ψιτ γαῦουβ ραυ ]Ου] 5 οὐ {μ6 ἴδμγ. Τοθι 
οὐδαϊη8β ὅο 85 ἀΠυβαδὶ ἀρθ, ἀπα δάνιβοβ Πἷβ βοὴ ἰοὸ ἰθαγα ΝΙΏθυθῃ, 
βϑοδιβα 1Ὁ τγχὰβ (0 μ6 ἀοβίγογϑα δοοογάϊηρ' ἰο {πΠ6 ργϑαϊοομβ οἵ οπ8Ἐ. 
Αἴοῦ 186 ἀδείῃ οἵ {δύμου ἀπᾷ ταοίμον, Το ρῖαβ τοιπονοα ἰοὸ Εποθαίδηδ, 
διηα ἰῆοτα αϊοά, Πανῖπρ' ἤχβύ μθασα οὐ Νίπονυθῃβ ἀδβίσαοοηῃ. 

ἼΠΟΓΘ ἀγὸ ἀποσθηύ (αχύβ οἵ {π|5 παυταῖῖνα, Τρ ατϑεῖς ἰοχῦ ἴῃ {86 
ϑαρύπαριην 18 18 ΟΠ6. ὈΒΌΔΙΠ]Υ [Ὁ]]ονν θα, θθοαῦβα 1Ὁ νγὰβ ὑμαῦ οὗὨ {116 
Οτθοκ ομπσοῆ. ΤΉἬΘΥΘ 15 Δποίμου τονϊβοα σοῖς ἰαχύ, νν ἰοῦ ἢδ5 ὈΘ θη 
ΡΓΘΒουνθα οὐἶΐγ ἴῃ ρᾶγύ, ΟἸοβοὶν γϑϊαίθα ἰο {818 Ἰα ον γὰ8 ἃ ὥΎΤΙλΟ 
ὙΘΙΒΙΟΩ, ὙΙΟΙ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 18 δχίδηϊ ΟἿἹΥ ποτα νἱ. 10. ΤΉΏΘΥΘ 81Ὸ 
ἴῆγχοο 1 αίλη ὙΘΥΒΊΟΉ8, ναυυίηρ' Θομβι ἀγα ἶν,---[ῃ6 ο]α Τιαπη, (86 ]- 
ϑαΐθ, δῃα οη6 ρυϊηἰθα Ὀγ ΘΑ ΔΌΘΥ ἀπιοηρ' [μ6 γϑ ΘῈ Β ΥϑδαϊηρΒ οὗ (ῃ6 
Μογβὶο Κοίιδ. 'ΉΆΘΓΘ ἀγ6 α8ο ὑνγο ἀπ ἴδγοηὺ Ηθῦγον ἰοχῦβ, ομ6 ρυϊπίθα 
αῦ Οοπδίδηῃορ]θ, 1617, 4ϊο., ἔογ  ΒΙοὴ Εδρίαβ αἴουνναγαβ τηϑαθ ἃ 
Τιαῦπ ἰχαηβίαίϊου. ΤῊΘ οἴμοὺ τγὰβ ἢγβὺ ρυϊπίθα ὈῪ δοραβίίδη Μαάηβίου, 
αὖ Β48511], 1642, 8γο., δῃᾷ οἴδβη δἴογναγάθ. Βοίῃῃ ὃ ἴῃ ΥΥ δἰομ Β 
ῬοΙΪυρ]οίι. 

ΤΠ6 χοϊαϊίοη οὗἩ {μθ686 ἰθχίβ ἰοὸ ομϑ δηοίμου 15 οἵ ἃ κἰπα ψΒΙοἢ 
ρῖνβδ στῖβθ [0 τΔΩΥ σοπ]θοίαγοθ. ὙΠῸῪ ΟἸΠΟΣ ἴῃ πϑπλθ8, ΠυΤΑΌΘΓ8, 
Βθοομπάδνν οΟἸἰχουτηβίβμοθβ, ἔοσιὴβ ἃηα ἰγὴ8 οἵ βρβϑοῦ; Ὀϑῖῃρ' βοιηδ- 
{ϊτη88 βῃουίθυ, δ οὐμθύβ ἰοπροσ. Βαῦ {π6 ρϑῃθιαὶ Ὀ8518. πὰ ἔοστα 
οὗ {6 παιγαῦνβ 15 {π6 βᾶτηθ ἴῃ ἃ]. Γνο ΒΥροίβμθβοβ αι {πϑυθίοσα 
ῬΟΒΒΙΡΙ6 ; υἱζΖ., {86 ναγΐουιβ Ὑυ 6.8 δα ρογαίθα {8ῃ6 βαπὴθ τηϑίθυιδ 
ἸΠἀορομ ἀθηθν οὗἨ οπ6 Ὡποίμου ; ΟΥ {Π6Ὶ6 νγὰβ ἃ τι θη ἀοουτμηθηῦ 0 
{116 Ὀα515 οὗ ψἈ]οἢ [Π6 ργαβαπῦ νγοῦκθ ὑγ6 6 τδ6 τ Βοπιθ ἀθρτθθ οὗ 
᾿Ἰπἀοροπᾶάθποθ 1η {86 ὑγοαϊπηθηῦ οὐ [π6 τηδίοσῖαϊβι ὙῊῸ ἰαύίον ἤγρο- 
{Π6818. ΒΘϑῖῃβ ἴο δ6 {π6 ἰσὰθ ομθ; δηᾶ {86η {86 ῥγόθίοθτα ρῥγθβθηϊθα [ῸΣ 
ἀἰβουβδίοι 15 Δ ᾿ηνοβι σϑίίοη οὐὨ ἐπ δοπιπιογι θα 828. 

ὙἼΠοβα ἰηἰαγθβίθα ἴῃ ταϊπαίο ἀἰβουββίομβ οὗ (15 παύστθ ταυϑὺ ἢαγθ 
ΥΘΟΟΊΤΕ6 [0 ΠΟΘῺ ΒΒ σοΥ, θὰ ψ ΒΙΟΒ {π6 βγδὺ βοϊθηῆο αὐξθαρὲ νγὰβ 
τηϑθ ἴο βοῖνβ {Π8 ῬσΌ ] θα ἴῃ ααδϑύίοπ. Ηγθ ργοαῦ οὐἹλοαὶ βαρϑοι 
Δ ἰαοῦ ἀγα ἀἰϊβρίαγοα. Τμδ γὑϑβαὶὲ αὐτο αὖ σὰϑ δαἀορίρα ὈγῪ 
Βονιμοϊαΐ ; δηά, τι βοιὴβ δχοθρίϊοῃβ, ὈΚ 1)6 ΝΥ οἵα. ὟΥ 6 Ὀοΐϊονο, 
Βουγθυου, ἐπαῦ [π6 οΥἾ 108. ἱηροποϊ οοπδίγιοίβα ὡ Θομαρ Ἰοα ρα ζΑὈτῖο 
ΟΥ ὙΘΙῪ ἔγαι] τηδύθσίαϊθ, Μοσθ Βιιοοθββία! {μη ΠΡΘᾺ μα8. Ὀθθη {886 

16 ΟἰΘβομίςμία ΤΟΙ 5 πα οι ἄγϑυ νουβομίθάθηθη ΟΥρίπα]θη, ἄθτη Οὐ Ββομθῃ, ἄθπὶ 
ΤιαἰοἰὨἰδοβοη 465 Ἠϊθγομγτηπβ πᾶ δἰποῖα ϑυγίβομαπ, πορουβείζὺ παπᾶ τῶξ ΑΠιπουκαηροη 
Θχορϑιβοβοη πη Κυϊτίβοθοι Τημαῖτθ, ἀυοΒ οἴποῦ ἘΪπ]οἰσαπρ γουβομθῃ, 9088, 1800... 
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τηοϑὺ γϑοδηῦ ὙΎΙΟΡ οα {π6 Βαβθ]οοί, ΕὙ ΖΒΟΒ 6, τ μ1οἷ. μΔ8. δυΊβοπ ἔτοτη 
[15 θοῖησ οὗ ἃ 1688 δοπβίγιοίνθ ῬΥΟΡΘΠ ΒΥ. 
ΤΏ τρεῖς ἰοχὺ ἴα {πΠ6 ΠΧ Χ., ἐπουρῃ ποῦ {π6 Βγδύ, 15 ὑπαῦ τ πῖ ἢ. 

ἈΡΡτΌΔΟΙ65. πϑαγϑϑὺ οὐ 411 ἰο {π6 οὐἱσίπαὶ οπθ. ΤΆ]8 ἔδοὐ 18 δαται ρα 
ούθη ὈΥ Ημποὶ απᾶ ἩΗουδίσαηῦ; {πουρῃ (ΑΙ 1108 ΡΘΏΘΓΑΠΥ͂ Ὀγθίοσ 

[μ6 Ὑυΐϊσαίε. Ηδτδ {π6 παιγαίίνβ 18 βαρ θβθ: ὈΥ 1ῦ γγθ ὁ ΘΣρἰδιῃ 
ὙἘΥ δἰτογαίομβ γα δἀορίοα ἴῃ {86 οἴμοι (δ χίβ: ἀπά 10 Τρὺ ΘύΘ ὉΘ 

οοττθοίθα ἴῃ βοπιθ ρίδοοβ ποῦ γαύ σοτιτιρίοα ὈΥ͂ τηθϑῃβ οὗ {π6πι: ὙΠθγθαβ 

(88 Ἰαἴΐον ἐοχίβ ρῖνθ πὸ ΒΌ 6}! δββίβίδῃσθ ἴῃ ραββαρθθ ΨΉΘΓΘ ἐξ Πα ὈΘΘα 
οοταρίοα Ὀδίοτα {μ6πλ.ἦ 

Τι 15 ἀπο! ἰο ἀροϊᾶθ τ μοῖμον {86 ΟαὙὐθοῖς ΡῈ δὴ οὐἹρίηδὶ ΟΥ ἃ 

γοιβίοῃ. Πρϑῃ μὲ8 ροϊηΐθα οὐ ΠΙΔΗΥ͂ τηϊϑίακοβ οὗ ἐΐθ ἐγαπδίαζογ, 88 

μ6 οομοοῖνοβ ; Ρυΐ Δ μουρῃ 10 18 ποῦ οἶθαῦ {παῦ [ΠΟῪ 411 Ὀθαγ {μ6 
ΘΒαγδοίθυ 6 ἀββρ:Β [0 {{18Π|, ΒΟΙῺΒ 8.6 ἈΠαΌΘΒΕΟΠΘΌΪν ΒΟ ἢ, 85. 111. 6.; 

ἴγ. 19., ποὺ μδίαπάϊηρ; ΕὙ ΖΒΟ ΘΒ αββαγίζομ οὗ {π6 οοπίταγγ. ΤῈΘ 

Ἡταϊβίησ ἴοπα 8150 5μονβ ὑπαῦ 1Π6 οτσῖπα] γγὰθ ἴὰ Ἡθῦτονγ. ΤΠ 
βέγοηρ ὈδΓρατίβιηβ οὐ ἀϊοίίοη ἕανουν {86 βᾶπιθ νῖθνυ. Ηΐθποθ 10 γγ88 

ΡῬΓΟΌΔΡΙΥ τυ θη ἰπ Ηθθτθν. Βυϊύζβομα {π|πΚ8 {πὲ ἃ «7607 νγὰβ 
ΘΕ ρΑΌΪ6 οὗ πυϊάπο 1 ἴῃ αὙβοὶς 5 10 βίδμᾶβ ; θαΐ 10 18 τηοβῦ ὉΠΠΚΟΙΥ 

πα ἃ ΙΡαϊοείϊπίαη 6 ν (ἀπ ἔγοτα βασι 10 ταυβῦ μαᾶνο ργοοθθαᾶθα) οου]Ἱά 

ΟΥ ΜουΪά πῆγα 80 οοῃιροβοά 10. 1 ἰβΒ ἔτι ἰμαῦὺ Οτρθῃ ουϊποθα ΠῸ 

Κπον]θᾶσα οὗ α Ηδῦγον ἰοχύ, δμᾶ {πᾶ {πὸ Ομ άθθ ἴτοπὶ ΜΒ1Ὸ 

οιόπιο ἐγδηβὶαὐθα νγαβ ἃ ἰαΐοτ ῥτοἀποίίοῃ ; Ὀαὺ {815 15 Ἰηβυ πη οιθηῦ ὕὸ 

Βμδῖκα {π6 ΗΠ ΘΌΥΘΥ ΟΥΡΊ ΛΑΠ ΠΥ. 
ΤῊΘ ατροκ ἰοχί, οὗ ψ ΒΙοἢ νγθ ἃ βρθϑαϊκίηρ,, Βα5 ὈΘ6ἢ Ῥγθβου θα ἴῃ 

αι ΤΟΙΘΥΔΌΙΪΥ ρυτα βίαίθ Ηὶμηθβ πᾷ Ῥδυβοηβ οΟἸ]αἰθα οἰρμίθοα ΜΉ. 
οὗ ᾿ς. Ὑἧδ ϑ'γγίας γϑιβίοῃ ρυϊηίθα ἴπ {π6 Ἰμοπᾶοῃ Ῥοϊγρίοῦῦ νγὰβ 

τηϑᾶθ ἔγομι 10 85 [Ὁ 88 υἱῖ. 9.. δοοογάϊηρ (0 [Π6 τρλῦριη 8] δηποίδι]οη 

ἴῃ [Πββμοῖβ Μ5. Τῇ τοιμαϊπίπρ' ρατύ τηυϑὲ ὑπογοίογθ Βᾶνθ Ὀθθῃ 
ἰδ κοη [τότ Δηούθοσ δα ΠΠ10Ὲ. 

ΒοβΙ 465 1η18, ἔποτθ 15 δποίμον ατϑοὶς ἰοχὺ ἴῃ (86 Οοαοχ ΕὙΙαοτοο- 

Αὐρσπβίαπαβ, ῥυϊη θᾶ Ὁ. ΤΙβομθπογί, ἴῃ 1846 ; ἀπά ἰἴπ 44, 106. 107. 

οἵ Ηοϊτιοβ απᾶ Ῥαΐβοθβι Τμ6 ἢτϑὺ σοᾶθχ οοῃπίθίηβ ἴᾧ τότ 1. 1. (0 
1. 2., 1π6 τοιηδῖπάου μοίηρ οί. Τῇ 1δϑὺ (σθ ΜΆ. ρἵῖνβ 10 ἔτοια 
νἱ. 9--- ΧΙ]. ; 116 τοιημαϊηΐηρ σμδρίουβ 1 (θὰ Ὀδῖηρ ἐδ θαγίϊθ 7 ἐθτέ. 

Οἱ οοταραιίπρ' {π|8 ἑοχῦ ὙΠ 66 -ργθοθάϊπρ Οη6, 1 Δρρθαῦβ ἰὸ Ὧθ 
ποίμίπο' τότ {μᾶπ ἃ του βίο. ΑὈΡγονϊδίάομϑ 8πα ΘὨΪ γροπιθηΐβ ἃτΘ 
πδ46. Ναπιθβ, Πα ΌΘΥ8, ὉγοΣ8, ἀγ6 δ] οσοᾶ, ΤΉθθ8 ΔΓΘ ἈΒΌΔΙ]Υ [ῸΓ 
186 Βείίου ; αὖ ἰϑαβῦ ὕΠ 6 Ὺ ἃ16 ΒΌΘὮ ἃ8 τηᾶϊκο {πμ6 ατοθῖ τουηάβγ, {116 

ἀπ τοῦ ρουβριοαουβ; ἴῸΓ {86 ὑπγπ8 δηα οοπβύγ ποίη 8 ἃγ6 παργουθά. 
Ἐυγϊίζθομο 885 οπάθανουτσρα ἰοὸ τοϑύογτα {π6 ἰοχύ ἴθ απο 85 ΤᾺΣ ἃ 

ῬοΒβῖθ]6 ; δηᾷᾶ ἰο ϑχῃῖθιῦ 10 ὙΠ 086 ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ͂ ΟΥ̓Γ108] Δρράαγαίαϑ. 
Τῆς Ηδρτον ἰοχὺ ρῥυϊπίθα αὖ Οομβίδῃπορ]α δᾶ 1,αὐ]ηϊβα Ὀγ 

Ἑαρίαβ (Η. Ἐ᾿ ἴῃ ἘΥΙ Ζβ 6) 18. ποίμίηρ' τλοσο ὑπᾶπ ἃ ῬᾶΓΑρταβ οἵ 
1ἢ8 το. [0 ἄοοβ ποὺ ἀϊπῆἔἜοὭόν τουσοῃ ἔχουσα {μ6 βοιτοθ ΏΘπΟοΘ 10 νγὰ8 
[ἀΚοη. ΤΠοῖδ δῖ, ᾿πἀθ64, ΤΠΟΥ ΟΠδΔΏρ68, ΟΘΟΠΒΙΒΌΡ' 1ῃ ΘΧΡΙ ΠΔΙΟΡΥ 

αἀαϊίοπ8, δηαἰαγροιηθηῦ οὐ ὙΒβδίθυον 18 δϑοϑίϊο ἴῃ {π6 τησίίθσ, δηά 
γατίουβ δουἀστηθηΐθ. ΤΉΏΘΙΘ 8.6 8180 ΤΠΘΗΥ͂ ΤΩΪΒΔΡΡΙΘΗΘΏΒΊΟΏΒ οὗ [86 

1 Ἑχοροῖ. Ηδπάραοι,, νοὶ], 11, 2 Ὅϊο (ἰββοβίομίο ΤΟΙ 5, τι. 8. τύ. Ρ. ΟΧΧΊΙ. 6 δ6ᾳ. 
3. δερ χοροῦ, Ἠδπάθυοὶ, ἢ. Ρ. 8., Εἰη]οἱθ, ἰῃ ἀδ5. Θθαοι ΤΟΙ, 
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ΟΥσίπαὶ. Τῷ 18 ἀρραγθηὺ θ6514685 {μαὲ {π6 ἐγαπβίαίοῦ μδά τηοσα ἐ8π 006 
ἰοχὺ Ὀοΐοσο μἴτὰ π᾿ ΒΟΠ16 Ρ]8068: δπηα {μα΄ [6 ταϑα!ηρβ οὐ μοί ἰοχίβ 
Πᾶγο Ὀ6θὴ πιϊχϑαᾶ ΠΡ, ΤΏΟΤΘ ΟΥ 1658, 81166 [ἢ ΨΘΓΙΒΊΟΙ νγαβ τη8 46. ΠΡῸπ 
ΒΘΙΡῚΒ 10 10 ἃ Οὐπβίδηπορο]ϊΐαῃ ἐΓ6 7 οὗ {16 ὑνι. οοπίυγ ; 
ΤΥ Ζβοῆθ ῬΙδοθβ 1Ὁ ἃ ΘΓ ΤΥ Θϑυ]]θχ 

ΤῊὴ6 οἱδον Ηθρτον ἰοχὺ ρυδιϑηθά [Ὁ ἴμ6 βυϑῦ ὕσηθ ὈΥ 6Ὁ. 
ΜΜ πβίου, απᾶὰ ταὰτκοά Ἢ. Μ. Ὀγ Εὐϊύζβομθ, 15 βιταρὶν {86 τανιβίοι οὗ 
ΔῈ δχϊβίίηρ ἰοχύ, ποῦ ἃ ἢγβύ ἰγαπβίαίϊομ. ΤΠ6 οἷά [,μαἰΐη βθοϑιβ ἴο 

Πᾶνα θαϑη ἰδ6 θαβὶβ οὐ ψ ΒΙοῦ {π6 τοάδοίϊοσ. ψουκοᾶ, δπα νοῦ ἢθ 

ἐγϑαιϊβα σι στοῦ πθοάοτθ. ΤῊ Αἰ ἐθγαῦοπβ Ταδ 48 Ὑγ6 6 ταθηΥ ; {Π6 
οὐἱρῖπαὶ ἰοχύ δοίπρ' Βμουίθηθα δοηβι ἀθυα]γ, πα «ΘΒ ΘσΘμἀδνῪ 
ταδξουῖαϊβ οομε  αύηρ ἴο {π6 ἀἰϑῆσυχοιηθηῦ οὗὨ {86 βίουυ. Ηθποο 1Π8 
δαΐμου νγὰ8 ἃ 760; ποὺ ἃ Ουϊβίίδη, ἃ5 ἘΠ ΟΠ Ποση 3 οοη]εοίαγοα, ΠΠσθπ 
ΒΌΡΡροβϑθβ {μα μ ᾿ιἰνϑᾶ 1π Τία!υ ἴῃ {86 81 οοπίατυ : ραΐ ΕΓΙΖΒΟΒΘ 
(τὴ Κ8 παὺ 1815 ΠΟ γον ἰοχύ 15 ουθα σουηροῦ δὴ Ἡ. ΚΕ, 
ΤΉ οἱ 1,αὐΐη ἰοχὺ γᾶ ἢγϑῦ ρα 564 ὈΥ ϑαρδίιον ἔγουα ὑγὸ ΜΡ. 

οἵ δρουῦ {π6 οἰρμῖι σοπίασυ. ΤὨΪΒ οάϊθοι αἰδοὸ ρᾺ}15η84 {16 γατῖουβ 
τραρβ οὗ διοίμου οοῦοσχ, ἀοίβοῦνθ τὰ τοδην θίδοθβ, Ἐρθ δὰ α180 
ἀποίμον ΜΆ. θεϊοηρίηρ ἰο (88 Ναίΐοαιῃι (Νο. 7.); [86 ἰδχύ τῇ ψ Β]οὴ 
ἀἰογθα 5οὸ ταῦοῖ ἔγοπι ὑπαὺ οὗὨ {Π6 οἶμον ΜΘ. Ὁμαῦ 6 Ἰυαροά 16 ἴο 
μ6 ἃ ἀϊπδγοηῦ νογβίου, ἐβουρἢ ἰαίτθη ἔγοσα {86 βᾶάτωθ ΟὐὝὐθϑὶς οὐἹριθδὶ, 
Βαΐ ὑπὸ οοᾶοχ 15 ᾿ἱποοιηρἰθίθ, οοηίβι ]ηρ' ΠΟ ΙΏΟΓΘ {δῃ 1. 1---νἱ. 12., 

γοίβο5 183. δῃᾷᾶ 14. βείπσ ἴτοα {π6 υσαῖο, Οπ σοχηραχίησ {Π6 
Ἰαϊίον ΤᾺ {π6 οὐμοῦ ἰοχί, 1 15 οΟυ]οΌΒΙΥ ἰαΐοῦ; ἀμα [16 1, 15 1688 

ὈαΥ ΆΓΟΤΊΙ5. 
Απροῖο Μαὶ μαβ αἶβο ρυϊη θᾶ (μ6 οἰξαϊίοπβ οἵ 188 ῬΟΟΪΚ οοπίαϊπθα ἴῃ 

[86 ϑρϑοιίιηι οἵ Απισαβίϊπα,  ΒΙοἢ ἜΧΒΙΌΙ5 ἃ νοτγ οἱὰ Μ5.. ὁ πάρίηρ 
ἔγουα {π686, {π6 ἰοχῇ ᾿ϑ σϑνὶβοα απ πιϑᾶθ βᾶβιθν, οὔθη θη ασροα, 

βοιηθίίηγχοβ αυτά σϑα, " 
ΤᾺΘ Ιαπρααρο οὗ {π6 οἰ Τιαίϊα νουβίοι 1 θαυθαγοῦβ: δρᾶ {86 βγ]6 

ἀἰιῆαδθ ἀπα ριοῖχ. 1 5πονβ {μ8 οῇογίβ οἵ ὁπ ψῇο πα νϑγῪ οοη- 

ΒΙ4ογθ 18 Δ: οαΪΥ ἴῃ ἰταηβ᾽αλπρ ἐπ ΟὝὙθοὶς ᾿πίο 1μαἰη. [πὶ τοραγα 

ἴο ἐμ6 οτίρί μα! οὗ 10, Εν ύζβομθ σῖνοβ (88 [ὉΠονῖπρ τα] 5. οὐ Βἰ8 

ἰηνοϑίραίίοπθ. 1. ΤῊΘ ρυθδίβι. ρα γγχὰ8 τηδᾶθ ἔτοτα [μ8 τϑυῖβοά 

Οὐροὶς ἰοχὺ Δἰσθδαυ ἀθβουρθά. 2. [ἢ γαιϊουβ ρΙϑοθθ {88 τιβαὰ] ατθοκ 

ἰοχὶ ψὰϑ {μ6 Ῥαβῖβ, ἂβ υἱ. 1ὅ---17., νἱ, 1ὅ----18., νἴ, 14---]Ἰ 7... ΧΗ. 

θ---9. 11--22., χι!, 6---18. 838. χ, 1-- χὶ, 19. 185. ἃ ΠΧὑΠ 6 οἵ 

Βοίῃ ἰοχίβ. 4. Τῇογδ 15 ἃ 1ο] ΘΟ] πυτηθγοιβ ᾿ἰδῦ οὐ ῥοῦ]: 8.16]-- 

ἰομβ ἴο, δπᾷ τροιβοιίίομβ ἴῃ, {π6 βίοσυ. ΧΟ ΘΌΪΥ ὑπ Δα ΠΟῈΒ 

Βο]οπσοά, ἴον [86 ταοϑὺ ραγὺ, ὑο {π86 Τιαθπ5.5 ὙΠΘ νϑυβίοη ΔΡρΘαΒ [0 

Ῥϑίομσ ἰο (μ6 βθοομᾷ οὐ {(μἰγᾷ σθηΐατυ, ἐπα 0 αν θθθη ταϑᾶθ ἴῃ 

Αἴῖοα. ὙΤ26 ἰδχύ ταυβὺ μανθ βυβουθα ταδην οΠδηρ68 δπα ΘΟΥΤΌΡΕΟΠΒ 

ἴῃ {μ6 σουτθθ οὗ ἐγαμϑηλβδίοι, βίποα {86 ψϑιῖουβ ΤΠ ΠΡΒ. ΓΘ 80 

ΠΌΙΆΘΓΙΟΊΙΒ. 
ΤῊ Γ,αἰϊα ἰοχὺ ἴπ {πμ6 γυϊρσαίθ ἰβ ἃ νϑγβίου. 16} «ΓΘγοόπιθ ταϑάθ 

ἔτοιι ἃ Οβαϊᾶθε φορΥ, 88 μ6 Αἰπιβ}] χϑἰαΐθβ, Ὑπ6 ΟἼΘΘΚ νγὰϑ πο 

υϑ648, ΤΉΘΥΘ 18 ἃ Θομβίογα}]6 ἀΙδγοποθ ἰοο Ὀούνγθθα Ὁ δἀπά {πὸ 

1 566 106 Ἑ χοροί, ἩδηαΡι ἢ, 1]. ῬΡ. 9, 10. 2 Ἑϊηϊοΐτυπρ, Ῥ. 418. 

8 Ἑκεροῖ, ΗδηάΡαΟΙ, ἰ. Ρ. 14. 4 ϑρ]ο]ρίαπι Βομλδηπηι, ν0]. 1Χ. ΤΟΥ ΡΡ. 21---25. 
5 χοροί, Ἠδηάθιςῇ, 11. ἘΠΏ]οἾ. ΡΡ. 11, 12. ᾿ . 
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τρί ; δπᾷ {86 βίου ἴθ ὈΟΐ 18 ποῦ Θχϑοι  {π6 βᾶπιθ, Ὑῆπ8, {πὸ 
τε ἰοχύ τλακαβ ΤΟΌΙὺ βρθᾶκ οὗ μἰπηβοὶῦ ἴῃ {π6 ἢγδὺ Ῥϑύβοιῃ, ἀπά 
τοὶαίθ "158 οσῃ [Π6: τ Ήργθαβ «] ΟΥοτ Θ᾿ Β ὙΘΓΒΙΟῺ ΒΡΘΑΪΒ οἵ δῖτα ἴῃ {πΠ6 
{μιγτ Ῥουβοη, πα ἀβϑαπηθ8 δηούμον ὑμδη ΤΟΙ 88 (ῃ6 δαΐμοσ, Τὴ 
ΟΥΙΏΘΥ 18 ἸΔΟΥΘ ΘΟΡΙΟῸΒ ἴῃ {π6 τρογὰϊ ραᾶτῦ; {π6 ἰαὐίου, ἴῃ 1Π6 [185- 
ΤΟΥΊΟΔΙ. 

ΤΊ ὰ5 θθϑῃ βυβρθοίθα, σὰ σοοά τϑάβοη, ἐπαῦ ΔΙ που {π6 ασθθκ 
ἰαχὲ υγὰᾶβ ποὺ οοπβυϊ θα ἴῃ ταδκίηρ {μ15 ΓΔ νουβίοῃ, (ῃ6 Πα] 468 
ΟΥΡΊΩ8] τᾶβ ποὺ {π6 8016 Ραβὶβ οὗ 1Ἢ', ὙἼᾺΘ ἰδηρααρα 18. (00 11{{]6 
ἩοὈταϊδίησ ἴο [ιν {π6 146 οὗἉ 1{5 θοϊπρ' α »γὴρΕΥ ἐγαπϑδίαϊϊοπ. ΤῊ 
Βύγ 16 4180 18 ἀη}1|τ6 τπαὖ οὗ «΄θγόπιθ, Ὀδίπρ' πιο} [685 ἡθαῦ δηα οἰθρδηῦ 
ἴμδῃ ιῖ8.ι [ὖ δοίϑθθβθ ἴῃ ἸΏΔΩΥ γοϑρθοίβ ΜΠ {π6 οἱ 1, {δχί. 
Βα ϑιάθβ, [μθγα 15 ἃ Ὁ γι δύϊδη πα το ΚΒ ομαγαοῦοθυ αροὰῦ [16 ὈΟΟΚ ἃ8 
1ῦ Ὡρρθϑαῦβ 'π {815 ἔογαι, ψῃοἢ δου] ποῦ μαναὰ Ὀθ]οηροά ἴο ὑπ6 ΟΠ4]466 
ΘΧθηρ]ατ. [ᾧ ἈΡΡΘΑΓΒ τῆοτο {κ 8ῃ οχύγαοῦ οὐ δυυ!αστηθηῦ ἔγομι ἃ 
Ιατσον που, Η]16α ουὐ 1 οὔμοῦ ὑγαῖῦβ 80 85 [0 ρῖνθ τλοτΘ ΘΟΠΟΙ ΠΊΕ 
ἴο ἴπ6 παγταίϊγο, δηα δάἀαρὺ 16 ἰο ῥγαοῦϊοα] 86.. Ηθμοο 1ὖ ταυϑὺ ὈΘ 
Ἰηξουγοᾶ, {μαὺ «6ήόμαθ αϑοα {π6 μα άθο οὐἱρῖη] 1ῃ ἃ ΥὙΘΙΥ͂ ΘΟΥΒΟΓῪ 
ΔΗ ἀΥ γᾶν πγὰγ. Ηδ «ριϊασοα 10 τιπουΐ ἀουδύ; δηα ρϑ!α απ 
85 Τη0ἢ} τοσατα ἰοὸ {86 ο]4 Τ,μαὐη ἃ8. ἴο 10, ἴπ τιδκίηρ' {Π6 ῥγθβδθηΐ 
νογβίοθ. Τῇ Ομ] 466 νγὰβ {π6 οὔ ρΊμα] θ8518, ἃ5. Β6. 1 π|56}} σϑ]αίθϑ : 
Ῥυὺ Βα τηυϑῦ μᾶνθ Βα ΒΘ α ΘΜΠΥ υδθα {π6 οἷα Τ,αἰϊῃ ὙΘΥΥ ἔρθουν 1ῃ 
δααρίάπρ᾽ Εἴβ ὑγουῖκ ἔο Θοο] βββίϊοαὶ 86, ΤΉΘΙΘ 18 ΤλογΘ οὗ {π6 Ἰαὐίου 
δἰδπιθμῦ ἴῃ 1 ὑμαῃ οὗ [π6 ΟἸμα!ϊᾶθθ. αἀοοογάϊηρνυ, 1Ὁ 15 οὗ ἃ τῃοηρτοὶ 
παΐυτο. [0 15 βίσδησθ {μαὖῦ ΦογοστηΘ πᾶ8. ΠΘΥΘΙ τλθη Πα δὴν Ὀαύὺ {86 
ΟΠ ΑἸ 4θβ ΘοΡΥ 88 {ῃ6 οὐἱρίπαὶ οὗὨἨ μὶ5 νθυύβίοῃ, ΑβΒ ΕὙϊΖβοιθ βαυ8, μ8 
88 014 ἐδ ἐρμέϊ, Ὀὰΐ πού ἐδ τολοίο ἐγπ]ι.. 
ΤῊ ἰταπβίαιΐοι {μπ8 τηδῆθ βοοὴ βαρρίαηίοα {86 οἷα 1,1, ἀπὰ 

Ῥδοδίηθ {π6 δα πθηῦο οπ6 οὗ {Π6 Τμαὔϊη οματοῦ, 4.8 οοῃίδϊηθα 1ῃ {Π6 
γυϊραίο, Ὁ 15. ὑπαὺ δαορίοα ὈῪ Βοϊαδῃ (ὐδίμοοθ. [μαῦμοι ὑγϑηβίαἰθα 
ἔγουῦ Ὁ... ΤῺΘ γνϑυβίουῃ ἴῃ οἂν ἘΠΡ]Βῃ ΒΙ0]68 νὰ τηδᾶθ ἔγομπι (868 
ατοοκ. 

Τὸ μα8 Ὀθθῃ ἀιβρυϊοα τυ μοίμοῦ [μ6 οοπίθρηίβ οἵ [π6 θοΟΚ δ Βιβίοτιοαὶ, 
ΘΟΒΟΙΖ 2, ἀηα τηοβὺ οὐμουβ βϑοηρίηρ ἰο ἴπ6 Βοπλδη (ὑδίμοϊο ΘΒ τΟἢ, 
ΒΌΡΡΟΒΟ {86 παυγαύῦϊνθ ὕο θ6 γΌρον ἠιδίογυ. [τὰ ἕανουν οὗὨ {818 ν᾽ 6 10 
15. Δ]]Ποροᾶ, {πᾶῦ {π6 Ῥυΐποιραὶ ὁσοῦνγθηθθ ἴῃ {Π6 ῬΟΟΚ 18 Ὀχουρῦύ Ἰηΐο 
ΒΌΟἢ οομηθοίϊοῃ γι ΟΥΒΟΥ ψν 611-Κηονγ ουθηΐβ ἃ5. 0 ΠΟΙ ΙΟῸΒ. ΒΙΟΥΥ 
ΘΧΒΙρι5. Τᾷ8ὸ τοϊπαΐδ. δοοουῃῦ οἵ {π6 {ὑγ1ῦ6 το ψ  ιοὴ Τορῖὺ Ῥ6]οηρΡ, 
Πα οὗἨ ΠΔΗΥ͂ ἔθΠΆΪΥ ῬαΥ 1Ο]86 78, ἄγ αἾδὸ 8]Π]6ρ θα 1 ΟΡΡΟΒΙΠΙΟῊ ἴο 6 
ἀβϑισηρίϊΐου οὗ ἃ βοίμάουβ παυταῦνθ. ϑίουιοαὶ δῃα ρϑοργαρ θοαὶ 
Πούϊοαβ, Ὁ ΒΊΟΝ 816 Ια 5 δοουγαίθ, ἃγ6 δαΔιιοθα οὐ Ὀθμα!}  οὐὨ {16 
βθπιθ Ορ᾿ πο. Βα {8688 {πῖπηρθ ΘΙΡᾺ {18 ον τ ἀραϊηϑῦ ἴΠ6 σθηθγαὶ 
ἴοπθ μα ομδγδοίοε οὐ [86 σου, χα ἢ 105 τηαγυ 6} ]οὰ8 οοηὐθηΐβ, δηα 108 
ῬΑΓΟΔ] βἰι! τιν ἴο 600 ; 411 [Ἀγουγίησ' Ἀπούθ οι ὙἹ 6 Υ. 

ΟΥβογα, 85 Πρθῃ, Βαρροβο ὑμαῦ {ἢ 6 Ὀ8518 ἃοῃθ 18. ῃιβίογιοδὶ, {86 τϑϑὺ 
Ὀεῖπρ ποι] οὰ8. ΟΥ̓Βᾶτηθη. ΤῈ6 68ϑθηΐίαϊβ ἃ. 6 Ὑ68} Βιβίουυ : θαὺ [Π6 
ΒΠΠπρ Ρ οἵ {πμ6 οὐΠ]1π6, πα {86 ἀγ6 858 1ὰ σοι 10 15 οἱοίμ6α, Ῥβ]οηρ 
το {Π6 τοῦ Ἀ]ΠΊ561: ΟΥ̓́ ΘΓΘ ἴῃ ρᾶγῦ ἰγδα! 1068], μανῖησ Ὀ66η ΟΥΆΪ]Υ 

1 Ἑχεροῖ. Ηδηᾶραοι,, ᾿1. ἘΠΏ]οῦ. ΡΡ. 12, 18. 
2 Ἑϊη]οἰζπηρ; ἴῃ ἀἷο μοὶ ρθη βοΒτ  νοη, τι, 8. τύ. γὙ0], 11, Ρ᾽. ὅ62, δ68, 
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ἐπαηδιῖ 6 ὉΓ οοπίυχίοβ, δηα τϑοϑῖγρα ἃ οουίαϊῃ βῇδθ8 ἴῃ {μοὶγ 
ῬΓορτοβθ. ΔηΥ δἰξοιαρῦ ἴο βθραχαῦθ ὑπ6 Πἰβίουϊοαὶ θδβ18 ἔγοτα {Π6 
Δ αΪουβ οἰθιηθηΐβ πιυϑῦ, οἵ οουγβο, Ὀ6 ῬΌΓΘΙΥ βυθ]θοϊνθ ; 51Π06 
ῬΓΌΡοΣ ἀδία τὸ ϑηθπρ ἰοναῦβ [Π8 οἰ τηϊηδίίοη οὐὗἨ Ὁπ6 τϑβρθοίίνθ 
ΓΒ. 

: Α {πϊγτᾷ ορϊπῖοη 15, ὑπᾶὺ [ῃ86 ψ8ο]6 18 ἃ [4Ὁ]6, τυϊίθη ἔρὺ βοπιθ 
ἀοβηϊίθ ρατροβο. ὙΤΠ8Β 18 μ6]4 Ὀγ «74Ππ, Ἐπομμοση, Βοσορ, [)8 
Ὑγοἰιο, ΕὐϊζΖβομα; ἀπ 10 Δρρθαγβ ἴο τι8 τηοϑῦ οοπϑιϑύθηῦ Ὁ {π6 
οομίοηίβ δπα ἴοπα οὗ {π6 ψοῦῖς. ΤΠθγο ἀτὸ αἸΠΠΟΟ] 0165 τι οδηποῦ 
Ὀ6 οἰδαγθᾷ δνγαῦ οἱ ΔΗΥ͂ Οὔμ6Υ ΒΥρού 688. θΘἢ 88.--- 
ΘΘΥ ἢ ΔΏΡΘΪΒ ΓΘ ΤΟΡΓΘΒΘη θα 85 βίθπαϊηρ Ὀοίοτο αοα 8πᾶ Ὀγπρὶηρ' 

1ῃ6 ΡΓΆΥοΙ5 οὗ {86 ρίοιβ Ὀοΐογα ἢἷ8 ἴἤσοπο. (χὶϊ. 12, 16.) ΤΠ δῃρθὶ 
ἜΡΒιδοῖ, ἴῃ ἃ μυτηδῃ ἔογτα, ροῖνοβ ἃ [158 ἀοοοαπῦ οὐ [18 ὈΘ]ομρησ ἴῸ 
Διὶ [5γ 1158} {γ106 ἀπ ΓΆΤΆΙΪΥ ; πα τηαῖκθ8, ἢ ΤΟΡΊ85, ἃ ὙΘΥΥ͂ ἰοηρ; 
Ἰοῦγπου, δρονϑ ἃ ἐμουβϑῃᾷ τη1168, (ομδρ. ν. δηα [Ὁ] ον.) ΤῊΘ 6υ1]} 
βριστἱῦ Αβιποᾶάθαβ Ὀυσηβ τ ἢ ᾿αϑὺ ἔογ 1Π6 Ὀδααί1.} ὅανγα, δηᾶ [ῃΣΟΟΡῊ 
ΘΩΥΥ͂, 8}1} [Π6 τηϑ ὙΠῸ Δρριόδομθα 18. Ρϑ]ονθα ὑοῦ βιαϊ ίθῃ ; Ὑ7}1]6 
{Π6 ποκα αὐ βίηρ' ἔγομα {π6 μϑατύ δῃηα ᾿ἰνοὺ οὗ ἃ ΗΠ ἀγόονθ ἢ1ηλ ΑὙΤΆ : 
Δηα πο νγᾶβ θουπᾷ ὈΥ͂ δ Δηροὶ οὐ ρὈΟΩ βριτιῦ τὰ ρρον ργρῦ. (σἹ, 9, 
20., νἱϊϊ. 2, 8.) [0 15 ἀιου!] ἰο 5686 πον {16 ΒρΆΟ 8. οου]α αγθ 
πιαίοα ἡγάστα ἀπηρ ἰαΐο Ὀοίῃ ΤΟΙ 8. ογ68 δὺ ομοθ, ἀθρυινιηρ Βα οὗ 
Βισηῦ ΟΥΘΥ δέου ; δηᾶ ΒΟ {μ6 ρᾺ}} οὗὁ 8. ὙθυῪ Ῥθοῦ αν ἢβἢ, ΟΥὁ τίμιο υ 
ΥἸγ τ -οηβίου, ΘΟ] μᾶγο τοϑίοτθα 16, Τοῦ ἅμα ϑαγδ 8ΓΘ ἸΠΠΟΟΘΏΥ 
ΥὙΘΡΥΟΘΟ αὶ αὖ {π6 βϑιηθ (τα ἢ οί ὈΥΔΥ͂ [ῸΓ Βρθϑαυ αἀθαίῃ ; δπᾶ Ὀούϊ 
γϑορῖγθ μ6]ρΡ τοι {6 Δηροὶ Βαρμδοὶ, Ὴ]Β 15 ἃ ῬΘΟΌΪΙΔΥ ΘΟΙΠΟΙάθ ΠΟΘ, 
ΒΘ 85 18 τηοϑῦ Ἀποοιητηοῃ ἴῃ δοίπλ [1{6 αὖ 0Π6 ὙΘΓΥ Β8Π18 {1π16. (ΟΠ 0. 
11.) Ασαΐπ, Ηδροβ οσὁ Βᾶρα, πῃ Μοᾶϊα, χὰ θα} ὈΥ Βοίθαοαβ Ν1- 
οαἴοι, δοοογάϊπρ τὸ δίγαδο; δηᾷ {μουθίοσυθ 1ᾧ ἀ1α πού δχῖδῦ δου 800 
Β.Ο. ; ὙΏΟχθαβ, 1ὖ 15 Β6γῸ βαϊᾷ ἴο ἴᾶνα οχιβίθα 1 ΑἸοχδηουΒ {1Π|6, ἢ, 6. 
700 Β.06. [1 18 ἴσὰο {μὰ Αὐτίδῃ ταθηθϊοηβ Εαρο ἴῃ {Π6 ΘαμραΙρ 5. οὗ 
ΑἸδχαηᾶον; Ὀαὺ Πα 08}18 10 ἃ ἰαπαὶ οὐ σοιπίγῃ (χῶρος), δια (068 ποῦ 
ΒΡοαῖς οὗ ἃ ἰοσχῃ. 126 ὈοοΪς α͵8ο βίαϊθβ (παῦ “ΓΟΡΙῦ ν788 ΟΔΥΤΙΘα ΔΥΤΑΥ͂ 
ΌΥ Βαϊ πιαηθβοῦ (ο ΝΊΠονυθῃ ; ψ ΉΘΥθαΒ (86 {π1δ6 οὗ Ναρβία!! ἤδα Ὀθθῃ 
Αἰτοααᾶν ἐγαηβροτίθα γῪ ΤΊρ]Δ ρΊ]68ου. (οτρ. 1. 2. νὰ 2 ΚΊηρΒ 
χυ. 29.}} 

ΕΝ Ἡμοιονίοι! δα σθοσταρμῖοαὶ αἰ ΠΟ] 0165. 780 ταθη ]ομΘα Δ.6 ποῖ 
811 ἱπβιιρϑσαῦϊθ. Ὑ οὐ δοηὶθ ἈΡΌΘΑΥ 88 Β80 8, Απα {8618 δ.Θ οαυίδι ]ν 
Ῥῃθποιίαθηξ ὑμαῦ ἀγα Ἀγ βίο! ν Ἰπογθα 106, 85 {86 ἈΠ πατηρ ἃπα Θυγα οἵ 
ΓοΡ.. ΤΏ ταϊσδοιϊοιβ πῃ {π18 ᾿ηβίδηοθ ἰα καβ ὑπΠ6 βῆδρο οὗ {86 ἴη- 
οΥΘα!016. Ηδρπορ, πιοβῦ οὗ {π6 ραυθϊοι]διβ θα παπιθυ θα ἀγθ ἔἈοι Δ ]6 
ἰο {86 Βυροίμοβϑὶβ σι βηα8. ποίμιπρ Ὀαύ δΒοίϊΐοη ἴῃ {π6 δβίοτυ. 
Βεβιᾶθβ, [μ8. σμθῦ παῖηθβ {παΐ ἄρρβϑᾶγ ἂγὰ βριιποαπί, ΤΟθΙῦ ΟΥ̓ "Δ 
ἴῃ Ηδφρτονγ, 15. τὶν φοοάηε58 ; ἴῃ8 βοὸῃ ΤΟΡΙαΒ (}3}), φορά 8. “76- 
λουαΐλ,, δο. δ. 

16 τμθὰ {16 Ηἰβίουυ 6 βοϊιίουβ, {π6 αποβέϊοη δυῖβθβ, ΥΥ̓ μᾶῦ νγα8 
[86 οὔΐδοι οὗ {86 ψυϊοσ Ὁ ΥὙγμαύ 18 [ῃ6 τόσα] οὗ {π6 8016 ὃ Τὴ 
παγταίνο τγὰβ ἰπἰοπαθα ἰο βῃον ἐπαὺ {π6 ὑγα] Υ Ρίουβ πιϑ γ7π0 ρθγβ6- 
ὙΟΥΘΒ ἴπ το γηρ οα Οοά, ἴῃ ροοά ψοΥ8, ἀπα ἴῃ ῬΓΔΥΘΥ, 18. ὙΥ6}} 

1 Κο0 9488 ΕΠη]οΪ6. γοΐ, 11, Ρ. 896. δέ 86ηη. 
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ΤΟΥ θα αὖ ἰαϑί. ΤῊ1Β ταν Ρ6 ἀοἀπορα ἔγομὶ {μ6 γογβ οὗ [Π6 δησοῖ 
ἴο ΤοΡΙὺ ἃ πα ΠῚΒ Β01 ἴῃ χὶϊ. θ---10. 

Τὸ 18 νου ἀμ α ἰο ἀοίογμιῖμα (86 ἀαία οἵ {86 Ὀοοῖ. Αὐ οπβ 
ὕπηθ {π6 ργθνα]πρ ΟρΡ᾿πίοη ψα8, {μαῦ ΤΟΙ πγοίθ {π6 ἤγβύ {πιγίθθη 
οδμαρίοιϑ ; ΤΟΡΐδβ8, [π6 8οῃ, {π86 ρτϑαίϑυ ραχύὺ οὐ {86 Γουγίθθης ; βοπηθ 
ὉΠΠΌΤ. ῬΟΥβ0Π, ρεῦμα }8 (86 σταπάβομ, μαυίηρ δ ἀθα {πὸ ἰαβὺ ἔσαν 
γΘΙΒ6Β, [1,06 ΟΥ̓ οθ, βυοἢ 85 Ασα, δαϊηθ- Οστοῖχ, δα ὥοΠ0]Ζ, 
ΒΌΡΡοΟΒΘ ἰμᾶῦὺ (86 ἔδίμεσ δῃμᾷ βοῃ ἰοΐβ ἔν ΠΠΘΠΔΟΙΓΒ, ὙΓΒ10}} ὙγοΓῸ 
ΘΟ ΡΙ]6α οὐ Ραΐ ἰορϑίμον πὶ ὑπ ῖν ῥγαβθηῦ βῆδρα ὈΥ͂ βοῃιθ ἰαΐθι 
ΡΘβοι; ἴῃ {86 ἐΐππο οὗ {π6 τθακ- Μδοθάοπιδη ἀμ! η]οη, 85 6.012 
οοπ͵θοίαγοβ.: Βα 1ῦ οδπποῦ θ6 τηδᾶθ ργόρδθῖθ {παΐ {Π6 ΟΥ̓ΡΊΠΆΙ τγὰ8 
ἩΡτον,, πα 18 πον 1οβϑί, 6 πημβί ἰακο {π6 ατϑοκ ἴῃ {π6 δορίαδ- 
σἱηί 48 υἱγέμαϊψ [6 οΥἹρἴηαὶ, δηα στθᾶβοη ἔγτοτα 10 ἰο {πΠ6 Δανβουβαρ 
δηα 6. Νεμου ῬΏΔ]Ο ΠΟΥ «ΟΒΟΡΠᾺΒ Υοίου ἴο Ὁ; ἀπά {86 δαυ]ιοβὺ 
Δ] υβίοῃ 15 δέτο {86 τα α1]6 οἵ {π6 βοοομὰ δϑθπίασυ οὗ {π6 ΟΠ γιϑύϊδῃ 
οῖᾶ. Ηδποο {ῃογ6 15 ΒΟΙὴ6 τ 800) [0 ἀοαθρί, τ ἘΠΟΠ ΠΟΤ, ψμοίμοῦ 
ἢ θ6 δὴ δηῖθ-  σἸβάδη ρῥγοάιιοίίοη, ἘΔΌΥΙΟΙΒ ΗΙδοοβ 10 100 γϑαγβ δέου 
ΟμτῖβΣ Ὑῦε Ὀδίθνα ἐμαὺ β μοὶ ἀαίθ 18 ἰοο βαυΐγ. Τῃ6 Ὀοοϊς 
γΘρυθβθηΐβ βουθῃ ΔΙΟ Δηρσ 65. ἃροὰῦ 186 ἤτοπο οὗ (ἀοᾶ ; ἃ ἀοοίγϊηο 
ψ Β10ἢ αἸα πού ονίδιη ΟΟΤΤΘΠΟΥ διηοπρ' [Π6 εἶ ονγ8 {11 δου {86 ταῖρῃ οὗ 
Τλαγῖβ Η γβίαθροβ;; ἴου {16 οαβίοσῃ οἵ ΒΥ μα Ἰπρ' {π6 ΤΠτοπθ οἵ {116 
ῬΡουυβίδῃ τη οηϑυ 5 1 βουθῃ ΘΟΌ ΠΟΙ οΥβ οἵ βίαϊθ νγὰβ ᾿πίτοάποθα ὈΥ 
{π΄ ΤΠ ΟΠΔΙΌΝ, 8η4 σάγα οοοαβίοη ἴο {π6 ἀοοίγΠ6 1 ατιθϑίίοη. Ὑγο ἅο 
ποὺ {μ1πἰκς ἐπαὺ [Π6 νους ὁ ρ6 μ]δοθα 80 ἰαίθ 88 [16 δοιῃμηοποθηχθηῦ 
οὗ ἐμ6 Ουϊβίύίδῃ δοιὰ; [ῸΥ 1ὖ 15 ἃ «6188 ῥτοαποῦοη ; ἀπά ἐπ6 ᾿1ΘΓΆΓΥ 
τηοῃπηθηΐβ οὗὨ ὑπαὺ σηθ ργοοθϑαϊηρ' ἔτομ εἶ 68 Ῥθαν ἃ ἀιἤδγθηῦ ομὼ- 
γιοίου. ΤΟΥ 185 8 ΒΠΩΡΙΠΟΙΟΥ πα πδίυγα  μ688 δροιΐ Ὁ ὉΠ|1Κ6 1Π6 
ΑΥΕΠΟΙ ΠΥ μα Βα ρογβε 10115 δἱν 6] ομρτπρ' ἰοὸ {ἢ6 ρχοαποίοηβ οὗἉ (ἢ 
Ἐγϑὺ σθηξασυ Ὀαοίογο Ομ σιϑῦ, πο 1Ὁ τηυϑὺ θ6 ἀαϊοά, νι ΕὙΌΖΒΟΙ ὅ, 
οἰμοὺ ᾿τητηραϊαίθ!ν Ὀθίουθ, οὐ ᾿τπιπιθαϊαίθ Υ αἴνου, (μ6 Μαοοαῦθδῃ ρ6- 
Το,  ὙΥ6 ργϑίοσ (μ6 Ἰαύίοσ. Εὔα] ἃ οοπ)θοίαγθβ ἰμαῦ 10 νγὰβ οοπὶ- 
Ῥοββᾶ ὉΥ ἃ «6 γνγ ᾿ἰνιηρ ἴῃ {π6 γχϑυγοίθ ᾿ὐαβί, ποῦ τη ἰαΐον ὑμαῃ {16 
οπᾷ οὗ {86 Ῥουβίδῃ ρϑυῖϊοα; δῃᾶ ὑπμπαὺ 1Ὁ νγὰ8 ὑγαπβαίθα ουὐ οἵ {86 
ἩΘΌΤΟΝ οΟΥΡΊΩΔ] τηΐο ατθοὶς, ρουθδρ5 ἴῃ {Ππ6 ἰαβδῦ σθηύυσυ ὈΘΙΌΓΘ 
ΟἸ χϊβῦ, οὐ 5}}}} Ἰαΐθυ. ὙΤΠ6 βρισιῦ οἵ 16 ὑγουῖς 15 ἀθοιάθα!ν Ῥδ]θβηϊδη. 
ΤῊΘ ἰοπθ οὗἉ 1(5 δί 108] ἀοοίσιπθ ροϊηίβ ἴο {π6 «΄ παδίϑηι οὗὨἨ ἐμδαΐ ἰδπᾶ; 
τ ΠΙΟἢ 15 σοΙ ΤΟ ογαίθα ὈΥ {86 Τηδηποῦ οἵ τυιησ. (8566 ἵν. ὅ. ἕχο,, Υἱ. 
7. 14... ν11. 8., χα, 8., Θοαραγοα 1 ΥΝ Ἰβάοχα νι], 7., 4 Μδοο. 1. 6.) 
Τ0 ἀοο5 ποὺ Ὡθοθββαυ!ν [Ό]]ονν ὑπαῦ {Π6 ΔαῦΠοΥ τπυτοίβ 1ὖ ἴῃ ΔΙ θη ; 
{που ἰμαῦ 15 [Π6 πιοϑβύ ργ 8016 ορίπῖοθ. ΤΠ τιϑησ ἘΒΑγιβαῖβυα οἱ 
ῬΑ] θϑίπθ τύ 6 ἀἰδοοσηθα 1η {86 ἔΟῸΣ οἀΥα1η4] νἰστύαθβ βού ἔσῃ ἴῃ 
186 ψουῦΐ ; νἱζΖ., ργδυϑῦ, αδίϊηρσ',, δἰτὴβ, πα τὴρ ΘΟ ΒΗ 688. 
ΤΏ ναϊὰθ οὗ [μ86 Ῥοοὶς οαμποί ψ6}}1 Ὧ6. ἀδηῃϊθὰ ὈΥ͂ ΔΠΥ 1πιραῦῦϊὰ] 

πᾶσα. ΤΠ ἰδησπαρσο, πα θ64, 15 ἩΘὈγδιβιηρ' Δ Πα τηδυ]ςθα σι [ἢ 5016- 
οἰβιηβ ; δύ 1Ὁ Βᾶα8 ἃ ἀδθῆπιτο βαρ. Τὴ6 βίουῦυ 18 ομαγδοίοσιβθα ὉΥ 
ΟΥΡΊΠΑΠΥ δ ΒΙΓΆΡΙΠΙΟΙΌΥ ; [ὉΓ ψΠ1Οἢ. ΤΥ ΆΒῸ. 10 85. αἰνγαὺβϑ Ὀθθὴ 
Ῥορυϊαγ. ὙΤΒουρΡ {π6 Ὀοοῖς οὗ 900 νγχαὰβ θυ θεν ἴῃ {86 δυῦμου 

ι ἘΠΠ]ο της, νο]. 11, Ρ. 563. ς 3 ΤΆᾺΡΟΥ ΤΟΡίδ6, “61, ὅζα., Ρ. 4. 
3 χοροί. Παπάθμςἢ, 1. Ρ. 16.  Ἀἔἧἑἔ{ΞῖἨ ἀἐβο !οδίο 465 ΨΟΪΚΒ 15:80], νο]. 111, 2. Ρ. 257. 
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τηϊπᾶ, ᾿πηῇποποίηρ ραυλουϊαν Ῥογίϊοπθ οὐἨ {π6 Ὠδυυίϊγθ ΤΩΟΥΘ ΟΥ' 1088 
ῬΙΟΙΑΪ ΘΗ, ὑμοτα 15 ὦ ἄθρτοα οὗ ᾿πάθρθπαθποθ ἔα τοηονϑ ἔγοτα {Π6 
ΘΟΡγΙβί, Ηθτα ρῥἰ θυ 18 ἀβ!ποαίθα ἴῃ δῃ αἰ γαοίϊνο πα Ἰη ογθϑθπρ' 
ΤΩΔΉΠΟΡ. [8 ἔστ δ ἅτ ἀοβουθοα ἴὰ {86} δα  αἴδυν ἃηαΔ ΘΟΙΒΘΙΥΙῺρΡ; 

ῬΟΜΘΥ νοῦ πιθη. Ηαπιδη δἰδοίίοῃ 15 4180 ἀδριοίθα ἴῃ 8ῃ Δι. 1685 δπὰ 
παΐητο] γγαῦ. Βα] σίου δαυτπθδύηθϑθ ροῦνϑαθ5 {Π6 Ὑγου]. ΤῊΘ ΒΡΘΘΟΒ6Β 
θα ἀϊαϊοραθβ ἀγὸ ἀρρτγορτῖαίθ ΤΉΘΥ ἃγθ ποι Π6Ὶ ὉΓΟΙΙΧ ΠΟΥ πηδαυϊύ- 

ΔΌ16. Ῥουβδυθιεῖησ ρἰ θυ ἀπαϊδοίθα ὈΥ͂ Ῥγθυδλ]ησ' σΟΥΓΡΟΟΠ. 15 5668 

ἴῃ αἰἐγαοίῖνα οο]ουγ8, ραββίηρ Τῃσοαρ ἢ βυθοῦ {τῖα]5, Ὀὰῦ τϑυγαγαά θα δηὰ 

νἱοϊουϊοαβ ἴῃ {π6 δμᾷ. Ηρποο Τψαὐμοῖ Ῥγοποῦπ 665 ἃ ὙΘΓῪ ἰἈνοῦτΆ Ὁ ]8 

ορίπίοα ροα {86 ψουΐκ, οα]]Ππρ 1 ἰϑογμεῖ απα φορά ἐο τεαΐ αδ5 {6 
φτοάμοΐξζοτι Οὗ α 7ἴπ6 δεῦτοιυ Ῥοεέ. 

ΤῊΝ 716 ν}8 πουοῦ τορατάρα 1Ὁ 85 θϑ]οηρίηρσ ἴο {πΠ8 οδποη, 48 ΟΥ̓ΡᾺ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ ἰοβιϊῆθβ. ΤῊ 5 18 οοηβιταθα ὈΥ [1 μού {παὐ ἐμ6 οἰ ἀοϑ0 
115ὲ5 οὗ ἴποὸ σον ἢ οαποπῖοαὶ θοοκκΒ ἴῃ [μ6 Βαίμογ8---ἴὰ Μο]ίο, Οτῖρθῃ, 

δηἃ Φογομιθ-- -ομοῦ Ὁ; Μ816 Αἰδαπαβῖαβ, Οὐ}, ατορονυ οὗ Να- 
ΖίδηζΖαπι, ΕἸΡΙΡμδηῖαβ, ΗΠ ΠΔΡΎ, δα «Γ ΘΥΌΠ16, ἄφοϊαγ 1 ΔρΡοΟΥΥρὮδὶ. 

Τὴ {86 Οτοοῖὶς οδυσχοι, ΟἸομαθηῦ οὐ ΑἸοχαπαάγια αποίθβ Χὶ]. 8, 88 
[ἈΚδη ἕλοι ἡ γραφή, ϑογίρέμγο; τα Ὁπογθίογα ἢ8 ταυϑῦ βᾶνθ τϑραγάθα 
10 ἃ5 ἃ Βδογϑᾶ Ὀοοῖκ. Εἄὔνθῃ Οτῖρσθα ἴῃ ὑνγο Ὁ 068 ΟἸδ65 1ὖῦ ἃ5. ϑογρξιγα 
οΥ γραφή, [1κ86 ΟἸοπιοηῦ. Βαΐ αἴτουναγᾶβ, Ἰῃ σοπμβθαθθηοθ οὗ ΟΥρ6 18 
ἀοοϊαγαίίομ. σοποογηΐηρ' 10, Ὑ]Ζ., ὑμαῦ {Π86 «6 ν)ἷὸ 14 πού 86 1ἴ, πα 
(μλαῦ [Π6ὺ βροῖκ δραϊηβί 1 (ριϑῦ. δ Αὐποδῆστα, δπα ἀθ ΟΥΔΟὨ6), 
[86 ατοοκ [0Ππογ5 ραῦ 10 ἀηλοηρ' [16 ΔρΟΟΥΥΡΠΔ] ὙΠ ΠΡΒ, 

ΤΉΘΥΘ 15. βοιῃθ ᾿ἱποομβιβίθμου ἴῃ ΟΥΡΘη ΜΏΘΙΘ μ6 Βρϑαῖβ οἵ ΤΌ 
ἴῃ ἀΠδγθηῦ ρδοθΒ: ΟΣ Ῥρϑύβδρ8 88 πιθᾶπῦ ἴο ρ͵δοβ [Π8 ορϊπίοῃ οἵ ἐπ 
7 ν8 δπᾶ {πὸ ἀϊνουβθ βθηπηθηΐβ οἰτμον οὗ ἰμαβ61} οὐ οὐ {π6 ΟἸἸβί88 

ΘΘΠΘΙΆΠΥ, ἧπ οοπίγαβῦ. [8 6 Ἰπίθηδοά {{|ὸ Ἰαύίου, 8 μᾶθ ποῖ οχ- 

ῬΥΘβββά 8 τηθαπίηρ' οἰθασγ. [06 οὐΐθ᾽' 15 στρα ἴπ βαρροβίπρ' {παῦ᾿ 

ἜΠογα 18 δἰ ΠΟΥ ἱποοΒΙΒΌΘ ΠΟΥ ΟΥ ΟὈΒΟΌΓΙΓΥ ἴῃ ἢ18 βία θιμθηΐβ οα {Π6 ΡΟΙΗΐ, 

Ασροοταϊηρ ἰο Αὐμαπαβῖυβ, ᾿Ὁ ψχὰ8. ποῦ διμοηρ [6 σαποπίοαί ψΙΥλλησ5 
Ῥυΐύ διροηρ Βο886 νι μἰο σοῦ ρτοροβοα ὃν [16 ἔύμογβ ἴο Ὅ6. τϑαᾶ ὈΥῪ 

ΒΌΘὮ 5 Ὑ͵ΘΓ6 »ΥΟΥ Πρ ὍΡ 8π4 Ὑγ]Βμθα ο 6 ᾿πϑίυποίβα ἴῃ [η6 νγοτα οἵ 
Ρἰοίγ.2 Τὸ ψὰϑ το ὈΥ 186 ομυτοι 88. ἀβϑία] ἴον ϑαϊβοαίίο; ἴῃ 

οα ΘΟ ἰδίπρ' ἀπ ῥα ίησ 10 γγ88 Ῥγ θα ΠΥ ὩΡΡΙ]1Θα ; Ὀαὺ ἀοοίνΙΠΑΠ]γΥ 

ἀηα ἐπθουϑιοαν 10 μαᾶᾷ πὸ φαὐμουιγ. 5. ἀἰδβποίίοη, μουγθυθῦ, 

Βούνϑοη οαποηίοαϊ ἀπ ἀροογηρίιαϊ αἴτουνγασαβ ἀἰβαρρθαγθά, 1’ πού ἴῃ 

[86 Οτθοῖκ ομυτοι ρϑηουαν, αὖ ἰθαϑῦ μοῦ δῃα [μ6γ; [ὉΓ ἴπ {Π0 
ΝΙοιαοοᾶπου οὗ {[π6 Αἰπὐοομοηΐδη ομαγοῖ, δοχιηροβοά Ὀν 156ν- ΗΠ θΌγϑυβ, 
ΤΟΙ ἀρῬθαγ8 διλοηρ' ὑμ6 βδογθα ὈΟΟΚΘΒ. 

Ια {μ6 Τιαὐΐπ ομυχοι ἐμ6 σου νγὰ8 γα] θᾶ τηοσ Β1σ]ν ΤΏδη ἴῃ ἴπ6.. 

το. ὙΤμὰβ Ογρείδπ οὗ {πὸ Αἰρῖσαπ Ὀγαποῖι γα θη Οἰΐαθβ 10; 

δια ἴῃ βθος ἃ ΜΨΑΥ δ8 ἰη4οαΐαβ ὦ μἰσῇ ἀρρτοροϊαιίοη οὗὨ 115 ναϊαθ. [Ἃἢη 

ὁ16 ρἷαοθ Ἠ6 68118 1 αἰυΐηο δογίρέμγθ. Αταρτοβο 0818 1Ὁ α ργορλιθέϊς 

δοοῖ. ΗΠ ΙΑΥΥ δἰαίθβ ἰμδὲ βοπιθ ἱβμϑα ἰὸ δα ἰο {π6 118ὺ οὗὁἨἁ θΟΟΙΒ 

ΤΟΡΙ δηᾶ συ; ἀπ 80 ἴο τρακα ὑνϑηγ-ίουν, οἴνοι (86 παπλθοῦ οἵ 

Ἰούίουβ ἴῃ μ6 Οσθοὶς αἱρμαρδοί. πάρα, μοί ΗπΠαγΥῪ ἀπά Δυριβῆπθο 

1. ἘΠη]6ῖ0 1 ἀδ5 Α. Ἔ, ρῥ. 40. : 
2 8566 τῆς οὐσίηαὶ ράβδαρσο ἴῃ Ἰζγομμοίοι᾽ 5 ΘΔ Πομβαραταϊθηρ, Ρ. 9. 



1004 ΤΙαϊγοαμοξίοπ ἴο ἐΐι6 Αροογυρῖια. 

186 1 5 οσαποηΐσαῖ, ΤμΘ ἰηῆποποθ οὐἩ {π6 αὐλοῦ 18. β6θὴ ἴπ ἐπ τὸ- 
οορἄοι οὗ {6 ὈοοΚκ αἴνοσ μἷἰβ ἄδυ. Τὸ {πἰγτά οοῦπο! οὐ (ὐατίμαρο, 
Α.Ὁ. 397, [ογτη}]γ ἀθοϊαγοα [86 οΔπΟΙΙΟΙΥ οὗ ΤΟΙ ; ἃ υαἀρτηρηῦ 4150 
ῬΙοποιπορά Ὀγ ἰπ6 Βοπιᾶῃ Ὀίβμορ [πποοϑηΐῦ 1. (Α.Ὁ. 406) 1π δῃ 
ΘΡ᾿516 ἰο Τυχαρουῖαβ, Ὀῖβμορ οὔ Τουϊουβθ. «θσοσαθ ἀθοίαυθα {παῖ 10 
γγὰ5 ποΐ Τουπᾷ ἴῃ {π6 Φ6 15}. ὅποι ; θαύ μα ΒΒ 6 1} ΘΧρυθθβθα ΠΟ 
ορ᾿πΐοῃ ππήδυουταθ]α (ο ᾿ς. [αὶ {π6 Βοιπδῃ ομυχοῖ {π6 ὈΟΟΪΚ τνγὰβ 
οδηοπΐοαὶ, ἃ5 Ἴ1)716 866 ἔγοια {π6 ἄδθοτθα οὗ Ῥορο (ἀοἰαβίυβ. Ἀπ Ἱπουρῇ 
βδνϑιαὶ ἐμ μευϑ Βροα οὗ 10 88 1π6 ατβοῖ ομυγοῖ ἀβαδ}}γ ἀ1α ; γοῦ πῃ 
{8158 [ΠΟῪ ρᾶνα {π6ῖ: ρῥυῖναϊα βθπἐϊ) ΘηΓ8 ΤΠΘΓΘΙΥ͂ ; [Ὁ διμοηρ᾽ {μι ΓΔ 1Π8 
σΘΠΘΙΆΪΥ 6 Μ͵ὰ8 ὉΠΑΘΘΒΏΟΠΔΌΪΥ οδποηΐοα. Ὑ8μ6 ἄθογθο οἵ {6 
σουοῖ] οὗ ΕἸογοποα ἴῃ 1439, τοϊαὐηρ ἰο {π6 σου, μ88 Ὀθοη βαβροοίθα 
8 βρυγίουβθ, ΤΠ6 οουμηο}]} οὗὁἨ Ττθηῦ (1646) ῥτγοπουποβα 1τῦ σα ποη]ολὶ, 
α΄]δῖησ δὰ ἀπδίμϑιαα ἀροϊηϑῦ 81] ψῸ αἸουθα τὰ ορϊηΐοη. 86 δᾶγθ 
ΔΙ δα βθθη {παῦ 1μαὐποι γθοοιαμηθη 8 ὑπ. ΒΟΟΚ 88 υβϑία] ἴῃ ρῥτγο- 
τηοίπρ ΡΟἱοίν ; δηᾷ Ῥο]Ποαη Βρθαῖβ ΤΟΥ δ ΓΟΏΡΊΥ ἰμδη Π6, ΒαυΙηρ 
τμαῦ 1 ἴβ [Ὁ}1 οὐὗἩ [π6 πιοβὺ βδ αἰαΥῪ ᾿ηβίγαοίϊοηβ, ρου πῖπρ ΡΟΤ ἴο 
βα ἢ πᾶ τλογϑῖβ:; δηᾷ {πᾶῷ Βοίμ ἰδηριᾶρα ἀπά σοπύθηίβ ΒΒῸΝ {Π6 
ΦΌΒΟΥ ἰο Βαγα Ὀθθη ρα θα ὙΙ ἃ ρτορβοίϊο ἃπα ΠΟΙΥ 8ρι σἹῦ 

ΟΗΑΡ. 1Υ. 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΌΡΙΤΗ. 

ΤῊΒ βοοῖ οὗ «“υἀ 10} τοϊαΐθϑ μον ἃ [ΘΒ τσιᾶον,, ὈΥ πᾶπη6 ἐπα 1}, 
Δο] ἱγογοᾶ μοῦ πδῦνϑ ἴοσῃ Βούμυϊα δηα 411] 1βγϑθὶ ἔγοτα ἀθβίσαοίίοη ὈῪ 
1η6 ΑΒΒΥΥΙΔΏΒ. 

ΝΟαομαάημοζζαι, Κιπρ οὗ Νιηονοῖ ἴῃ Αβϑυγῖα, ταδᾶθ υγὰ Ὁ ἀρσαϊηβύ 
Ατρμαχαᾷ, κίηρ οἵ Μϑάϊδ, σγβο γϑϑιάϑα 1π {π6 ξου ΕΠ 8α οἷἦγ οὗ Ἰὰοθά- 
χη. Ηανίηρ {πγϑαύθηθα 4}} γ8ὸ σου ποί διά Ὠῖτη, ἢ6. τηδτοῃθα 
ἀρεϊηϑὺ Αὐρμαχαᾶ, ψμοῖὰ Π8 βθνγ, δὰ ὙΒΟΒ6 ΟἿἿΥ Β6 αὐίου! ἀ6- 
βίτογϑᾶ, Αβον Εἰπηβ ἢ ἀπα Π18 ΔΥΤΩΥ, οἡ σϑίασπίηρ' ἰο ΝΊΠον θη, Πδά 
ἀπ υ]ρϑα ἴῃ γανϑὶβ ἔῸσ {π6 βραθθ οὗ 120 ἄδυβϑ, πθ σϑβοϊνβα ἴο σαῖς 
ΗΪ8 νϑηρθαηοθ οὐ {86 Μ016 θαυῆ. ἘΪοίοσμΘ8. νὰ δρροϊπίοα 
ΘΘΠΘΙΔΙ. ΑσοοΥαΙ ΡΥ, [86 Ἰαἰίου ργοοθοαθα οα ἢ18 ἀδβίγαοίινα οαμι- 
Ῥαῖστι, ὙΠ οΥἄουβ 0 Βρᾶτθ θῸμ6 {δᾶ Μοῦ] ποῦ βαρ. ὙΠ ἃ 
Ὑγ6]]-Θαυἱρροά ΔΥΤΑΥ Π6 τηϑτοθ θα ἴον γασα {11} Π6 σοῦ ἀν 1μἴο {116 
Ῥίαϊη οἵ ᾿αμλδβοιιβ. Νοίβίηρ' νγὰ8 8016 ὕο νιθιβίαπα ἢϊπὶ; 6 νδϑίθα, 
ἀεβίγογ θά, απᾶ ταυταογβα. ΤῊΘ Ἰπμαθιδηίβ οἵὗἨ ἁ {6 8βΒθα- οοαβῦ θερσοά 
ῸΓ Ῥβᾶθε ; γεῦ Ηο]οΐδσῃαβ οαύ ἀονγη {Π 617 σγονο8 δηα ἀθβίγογϑα ὑμε]ν 
σοᾶβ, ἐμαὺ 811 παύϊοπβ ταῖρῦ ουβῃρ ΝΟΡΘΟΒ]ΏΘΖΖαῦ ἃοηθ. Αρ- 
Ῥτοδομίησ' ὁ πᾶάθϑ, μΠ6 ῥ᾽ τοΠ6α Ὀθύνγθθη (αθῦα δηά ϑουίμοροϊ!β, ὑπᾶῦ μΘ 
ταῖς οοἾ]θοῦ 41} τπ6 Ὀασραρθ οἵὁἠἨ ἢ18 ὅτωγ. [Γπᾶθϑὺ (ῃ688 οἰγοπην- 
βίδποοθβ {86 678 616 δἴταια οἵ ᾿ΐπὶ, δηὰ σοα ἴῃ σγοαῦ ἰγτοι 0 ]6 ἔῸγ 
“  ογιαβαίθια δηᾶ μ6 ἰθαρῖὶθ. ὍΠΟΥ μα Ὀυὺ τοοθη!ν σϑύυγηθα ἔγομι 

1 366 ΕΥΓΖΒΕΒο ἢ ἴμο ΕἸχοροῖ, ΠΑ μα ριΟὮ, 11, ΕἸΠ]οΙ . ΡΡ. 18, 19. 
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186 οαρενῖγ; δπᾶ {π6 μουβθ οἵ (ὐοᾶ νγ88 ποῦ Ἰοπρ' το- ἀδαϊοαίεα, Τὴθ 
Ηρ -ρυϊοδὲ οαῖτα πτοίθ (9 ομᾶτρο ἐμ Ἱπμαθιϊαηίβ ἰο ἔου αν [86 
τηοαηΐδῖη ρΆ5568:; δπά 8]]} [86 Ῥ6οόρὶθ Βυτ]θα ἐπϑιηβοῖνοβ μοίοσο {π6 
Τιοτά ἴπ βυρρ!οαϊίοπ. Ηδνίηρ ἱπαυϊγτθα οὗὨ (μ6 (ὐδπαδπῖΐο ῥυΐποοϑ 
“10 [6 ΟὨΠάγοη οὗ [βτδ6] ψογθ, δπα μανιηρ γοοοὶνϑα ἃ ᾿σῖθῖ δοοοαηύ 
οἔ 1οα ἔσοια Αομῖοῦ {μ6 Αττηοηϊθ. ΤΟ δανιβθα Ὠϊμ ποῖ ἴο τηθ84]6 
στ τοῖα οχοορὺ {μ6 Ἰαἰίου βιμπϑα ἀραϊπϑὺ {πον (αοά, Ἡο]οἴδυποβ 
ἀεβρίβθα {πὸ Τ)εἰγ, Τμτθαίθηθα Αοθῖου, απα βϑηῦ Βῖτν υγαῪ 1ῃ σπιβίοαν 
ἰο 6 ἀε]:γεγθά ἀρ ᾿πύο [88 Βαμα οὐὗὁἨ ὑπ6 οἰ] άτθη οὗἨ [βγ86], νι μθτθ ἢ6 
τοϊαίοα τιῖμαὺ μαᾶ ἰάθη ρ͵8ο6, δπα νγὰβ ν7ν8}} τϑοοῖνοα. ὙΠῸ παχύ ἋΑΥ 
Ἡ Ο]Οἴο "688 ΔΥΤΩΥ͂ τηδγο θα τον γᾶ Βρίμυ]1α, αἰ 5ῖθρϑ ἴο {[Π6 γ0)]δ66, 
δθα οὐὐ οἱ᾽ [88 ΒΌΡΡΙΥ οὗ ναῖον ἴτγοτη ἴὅ, [πὰ ΘΟμΒΘαΘΠ08 ΟΥ̓ [8185 
ΤΩΘΑΒΌΓΟ, θαυ] ταπῦ βοοὸμ θαρδῃ ἰο θ6 [6]Ὁ τὴ {δ6 οἰτγ : Π6 Ῥ60016 
(αϊπιθα δηᾷ ἡγοτο ἀἰβριχι θᾶ, τϑαποβίϊηρ' {π6 6] 6618 ἴο ἀθ] νοῦ 10 ἀρ, σγὰ0 
σεϊηποα {π86 βρεο8 οἵ ἔνθ ἄδγυ8, αἴγϑι. συ] οἢ, Βμου]α πὸ μ6]Ρ Θοπλθ, {Π6 Ὁ 
Ῥτοιηϊβοα τὸ βυσσθηᾶοσ Αὖ {8158 ραγῦ οὗἨ {π0 Ὠἰβίοσυ 15. Ἰηἰγοάποθα 
Πα, ἃ φίουβ, θθααίιξα]. ἀηὰ τοῦ σπιᾶου, ψΠοῸ ὈΪαμπιρα {86 σου ΥΠΟΥΒ 
ἔου Ἐπ ῖν Ῥυόμπλῖβα [0 γἱο]α, δα δανιβθα ἐμθῖὰ ἴο ὑγαβῦ ἴθ (ἀοα, δὴ 
Θηραροά ἰοὸ ἄο ἃ {μῖπρ' σι ΐο βμουὰ θ6. Ῥδυρούμπα Πῦ τοπιθταθοτθά, 
ἀρουῦ ψΒϊο {ΠΥ ποθ ποὺ ἐμθη ἰ0 ᾿παῦϊγα; πα {0 ἀβινον [βγαβὶ 
σὰ (86 ἄνα ἄαγβ ἐπαὺ {μῸὺ Πα ῥγοταιϊβϑα [0 βαυυθηᾶθν {π6 ΟἸΤΥ ἴο 
ἐμοῖς ϑμθηλῖθθ. ΔΙ͂ΟΣ ἃ τομλαυ καθ] ὑγάγοῦ ἴο {π6 Τιογά, 5Π6 αἀγοββθά 
ΒΘΥΒ6 1 ρΆΠ]Υ, ἀπ γϑηὺ Του ΒΥ πἰσῃῦ ἔτοα Βοίμα]α τα ΠΟΙ πιδὶά 
θα [186 πΘΟΘΒΒΑΙῪ αὐίϊοϊθ8. οὗἨ βυβίθπαποθ Ἡδυϊηρ ΘΟ Ἄροπ [6 
βγθῦ Αββυυίδῃ τγαύομ, Βμὴ86 γα οοῃἀαοίοα ἰο [16 ὑοῦ οὗ Ηο]ο ΓΕΒ, 
ὙΠΟΥΘ 56 ψγὰ8 ΟΎΘΔΟΪΥ Δαἀπιγοα (ῸΥ μοῦ Ὀθδα  ῬοΙΒ ὈΥ {π6 σϑηθταὶ 
ΔΩ͂ 15 βοσναηίβ. Ηο δϑκοά ποὺ πὸ 586 νψ 88, δπα {86 οδθδθ οὐ Ποῖ 

οομηρ. ΟΔΟΘΟΥΔΙηρΙγ, 5η6 δὐάτοββθα ἰὼ πἴμὰ ἃ ἢαίίοσιπρ' ΒΡΘΘΟΒ, 
ὙΒΙΟΒ ρῥΙοαβοα οχοθθαϊηρυ. 86 τοίαββα [το οαὺ οἵ Ηο]ο θυ 888 [οοά, 
πα τοραϊγοα (ο {π6 ν]6υ οὗ Βϑίμα]α ὕπτθ8 βυαοοθδβῖνθ πΊρ 5 [0 ᾿ΓΔΥ. 

Οἱ {86 ἔοατίν ἄαγ {86 ρσαποχαὶ ταϑᾶθ ἃ ἔδαϑ ΤΟΥ ΠΥ 586, ἴπ οΥοσ [86 
το δβδοίμαγ [ο ντῖῃ ΠΘῚ ΟΥΘΥῚ ἰοὸ Πῖ5 ἀδβῖγθβι 5:6 σοι ρ]16α τ] ἢ 
{86 Ἰηνιταϊοπ, ἃπά ἀρρθαγθα 5ὸ Ὀθδαθα] δπα αὐτοῖνα αὖ [μ6 Ὀθαπαποί 
{πα μῖ8 μοαχὺ τγᾶϑ γαυβμθα 1 μου. ΤΠτουρ {86 ἸΟῪ οὗ Βανμμρ' 
ΠΘΙ ΘΟΙΏΡΔΩΥ Π6 ἄτϑηϊς ἰο οχοθθθ. ΒΘ 8}1 {μ8 ριιθϑίβ μβαα σϑῦσοα 
᾿Δῃᾶ 586 νγὰβ ἰϑϊ αἷοπ ἢ Ηο]οΐουπιθθ, 5μ6 ργαγϑά ἰο (ἀοα Ὀεβ146 
[π6 Ὀεα τ Ώθγθοι μα ἰΔΥ Ἰηἰοχϊοαϊθα, ἰοοῖς ἄονγπι ἢ18 ἰἈ]οβίοη, ἀπά αὐ 
ἔνο βίγοϊκθβα ουαὐὺ οἱ μἷβ μοαά, σι μῖοα βῃθ ραν ἰὸ μι ταδὶ ἰο σΆΥΎΥ. 
ΤῊ ὕπο, δοθοσάϊηρ' ἴο οπβύίομι, υγϑηύ ἐοροίμοσ [0 ῬΥΔΥΘΓ, ραββθα {Π6 

ΘΆΤΩΡ, ἃπᾷ δὐτιγϑᾶ βαοὶν ἴθ Βοί μα ]18, σμοτα ὑπ γθ γγ88 ΠΟῪ ργϑδὺ )0Υ. 

Αοδῖοῦ Ῥδϑοᾶμιθ δὴ ἴβυϑϑῖζθ: ἀμ {μ6 πραᾶ οὗ ΗἩο]οΐθυμ 5. νγὰ8 508- 

Ῥαπᾶρά οἱ {πὸ γγ8}}. Α,8 βοοῦ 85 10 βϑοῦτιθ Κποῦσῃ ἴῃ {86 σατὰρ ὑμαὺ 

[86 ρθπογαὶ νγὰβ ἄθα, {μ6γ6 τγαὰβ ρυϑαΐ ποῖβθ δῃα δοπβίθγπαύιοι ἢ {6 
Αββυσίδῃβ ἢθᾶ ; [16 οἰἰ]άτοπ οὗ [βγ86ὶ] στυβῃθα οαὐ προπ ἔμθπι; {π6 
ΟΑΙῚΡ νγᾶβ ἰἈΚοη πα Βροϊ]οᾶ ; ἀπᾷ {ποῖα νγχὰβ σγϑαῦ βἰδιρηῦθν, [86 
ΘΠΘΙΩΥ͂ Βανΐηρ ὈΘ6 ἢ Ῥαγβιθᾶ θαγοπᾶ Πθατααβουῦβι Μοὶ Ῥγδῖβθ 18 ρθη 
ἰο Φ0 61; {μ86 ΒΙρη-ργῖθϑῦ σοηθ8 0 5886 Β6Γ:; 86 γϑοοῖνοβ Ηο]ο- 
ἔοι ΘϑΒ ἰθηΐ, 8] 88 ρ]αίβ, θ6ᾶ8, ἀπ νθβ886]85, ἀπά 411 1.18 βία. ΤῊΘ 
πΌΠΊΘη ραμού ἀγουμᾶ μά οἵἴονη ΠΟΥ ὙΠῊ ἃ ρα ]δπα ΟΕ ΟἸ1γ6. 
5.06 15 Ἰῃθη Ταργθβθηϊθα 85 βἰηρίηρ ἃ βοηρ οἵ ΡὈγαΐβθ, ββοου θα ὮὉΥ 8}} 



1006 7]αηϊγοαμοίοηῃ ἴο ἐΐο Αροογγρῆα. 

{π6 ρβϑόρὶ5, Ηνίηρ' Θηξογοά “οετβαίθτα, (Π6 ρθορ]6 βγβῇ σχουβαὶρ {86 
Τιοτὰ ; πᾷ οοπθπαα ἔραβθπρ' ον (πγθα τηοπύμ8. Φπα10}Δ} ροο5 ὈΔΟΙΚ ἴο 
Βοί 118, νυ ἤθτα Βῆὴ6 1ἴνθβ ἴῃ τοσοῦ Βοποὺν {π6 τοϑύ οἵ μοὺ ἄδγβ, δά 
ἄϊο5 αὖ {π8 ἀρὸ οὗ 106 γοᾶγβ, ρυθϑ Υ Ἰαπιθηίθα ὈΥ 411 {π6 Ῥβθορίβ, σγῃο 

(ὉΓ ἃ Ἰοηρ' ἐΐπι6 αῇδον δον ἄθαί ποτα ποὺ αἰβίαγθαα Ὀγ {π6 ἔθαν οὗ 
Θηθπιῖθ8. (οἷ. 1.---χ τ.) 
ΤῊ βίοσυ μιᾶ8 ββθη ργ}βουνβα ἷπ βαυθσαὶ ἰαχίβ, αἰ σΊ Πρ ΠΟΤῈ ΟΥ̓ 

1688 ἔγοπι οὔθ ἃποίμου. ΤΠοῖο 18 ἢγϑὺ {86 τρεῖς ἑαχὺ σοππθοίρα τ τ 

(μ6 Βαρύπαρίηὐ, τ ΒΙΟΒ 15 {π6 οἰἀοϑῦ οὗ 411. ὙΠ ααθβίϊομ ὑπθη 8γ1868, 

νας {6 Βοοῖς τὰὺύϊίθα ἴπὰ ατθοκ ἢ ΟΥ, να 1 ἰγταπβαίθα ἱπίο {ῃαΐ 

Ἰδησααρα ἔγοπα (86 Η Ργον οὐ Ομ 4669 Ἑδθτιοῖαβ, ὅαμη, ἀπ Ε1οἢ- 
ΒΟΙΏ, ἅτο ἴῃ ἴδνουῦ οὗ {86 ατϑοῖς βοΐηρ {πη6 οὐἱσίπα!. αΐ {18 
ορ᾿ πίοῃ 18 τῃϑη! β βι]γ ἱποοστθοῦ, ὙῈ6 Ἰαπρθαρθ Ὀθδγ8 {86 βίϑιῃρ οἵ ἃ 

Ἡδφρτον οὐἱρῖηα!. Ἐυνουυίηρ ἀρουῦΐ 10 ἢκ8 ἃ οοἰουτσίηρ ΠΟΙ ΤΌ 618 

τι πού ἀπο] ἴο (611, ἔογ 016 πτηοϑῦ ρατί, ψμϑὺ νγαβ Ὀεΐογα {Π6 {τ8ΠΕ- 

Ἰαΐου. ΑΒ δχδιρίοβ ΜΠ Οἢ ροϊηῦ ἰὼ ἃ ΗΘΌΤΘΟ βοῦτοθ, ΒΎΖβομο ! 

ἁἀάαοοβ κληρονομεῖν, ν. 15. ; διέθετο, ν. 18. ; ἐν ταῖς ἡμέραις, ΝΥ Ἀ1οΪὶ 

ΟΟΘΏ 5 ἰδ ἐϊπη68 ; σφόδρα ΞΞ ἽΝ), ὙΒΙΟὮ 15 ἰοαπα ἀθουῦ {Π10ῈῪ {Ππ168:; 

δηα {Π6 Ττδαπθηῦ ρῆταβα πλῆθος πόλυ σφόδρα. ΤῸ {μ658 ΤηΔηΥ ΟΥΘ 18 
τηϊσῃὺ θ6 δἀθᾷ. Βεβί4εβ, τηϊβύακεβ. οὔ ἐγαῃβίδίίομ ἌΡΡΘΑΥ 1 1. 8,, 
τι. ὅ., 11,1. 9, 10., δηᾷ οἰβαυσβοσθ, 10 885 αἷδὸ Ὀθθὴ οοπ]θοϊαγθα ᾿Υ 

ἘτΥΈΖεομο, ἐπας {πὸ οοπίιβίοη τ Ιο 15. οοπηθοίβα 1 80 την σθο- 

σΥΔΡὮΙΟΑΙ πᾶτηθ8 ὈΘ]οπρθ ΤῸ {86 τηοϑὲ ρασύ ο {Π6 ἰγδῃβίαϊου ἀπ ἴὸ 
Τυδηβου 6 Υ8, ταῖμου [μ8ῃ [86 οτἱρῖπαὶ σϊίου. ΥΥ 6 τοδ  ὑπουθοσα τορᾶτα 
[ῃ6 ΟὙΘΕΚΚ γουβίοπ ἴῃ {Π6 ΤΙ ΧΌΧ, δ8. μανίηρ θθ6θηὴ {6 οΥὐἹρίηα] ὉΠῸ 
ἰαῖκοα ἔτοια ἐμ6 Ηθῦτγον ; δηᾶ, οα {π6 Μ}0]6, 10} ]1Υ τορυθϑθηθης 

π6 ΕΙΒΙΟΥΥ 85 αἱ ἢγϑὺ γι ίθπ. ὙΠ ομαγδοίθυ οὐ 0815 ὑγδηβίδίιοη. 18 
11|ς16τ1. ΤῈ ρϑίβοῃ ψιοὸ πτηϑᾶθ 10 Δρρθᾶτβ ἴο πᾶνθ [0]ον θὰ {Π6 
ἩΌΓΘΥ ὙΘΙῪ οἰοβοὶγ. Ὑοῦ ἢ νγὰβ νγ68}} δοαυδίηϊοα τι} {π6 Οτθοίς 
Ιδησιαρα, δπα οου]ά παν πιονϑά πιοτο ἤγουν μα μ8 Ῥθϑῃ ἀϊβροβθά. 

Αορογάϊηρ ἰο ΒΥ Ζβομθ, {μ8. οὐἹρίηα! ἰαχῦ πὰβ Ῥθθῃ τηοβῦ ἔα ΠΥ 
ῬΡγθβουνϑα ἴῃ (Οὐοά. 11. 

ΤΉΘΓΘ ἅ16 το οΟἴμ6Ὶ ἔουπιβ οὗ {π6 ἰαχὺ συμ ἀοραγί 1π ἃ ΠΙΘΆΒΙΓΘ 
ἔτομι {μ8Ὁ }πδὺ ποορᾶ 48 {π6 βαηἀατηθηΐαὶ ομ6. ὙΠ686 Ῥαγίαθ ΠΊΟΓΘ 
ΟΥ̓ {μΠ6 σμαγβοίοε οὗ δἱαρδογδίϊοῃβ οὐ γϑυϊβίοῃμβ οὐ [86 οὐἹοῖπαὶ;: Β1η668 
[Π6Υ ργββϑῃῦ τηϑίθσίαὶ αἰ θγαίϊοπβι ΤΠ6 016 15 ἰουπᾶ ἴῃ ΜΗ. ὅ8. «πὰ 

ἴῃ δὴ οἷά ϑϑυυῖδο ψουβίοη. ρυϊηὐθα τῇ ὙΝ αἰτοηΒ Ῥοϊυρίοιῦ; {Π|6 οἴμογ, 
ἴῃ {86 οἹά Τ,αη ἀπ Μ55. 19. 108. 

ΤῊΘ ϑυσγίδο ὑϑυβῖοη τγᾶ8. 846 ἔγτοὰ ἐπ Οὐρὶ, δηα Δαάμθυθ5. ἴο 
10 νϑύθα!]γ. ΤΠ οἷα Ἰμαίλη γγχὰβ αἷ8ὸ ἐαίζθῃ ἔγοιῃ ὉΠ6 βᾶπλθ ΒΟΙΤΙΌΘ. 
Τὴ τὸ, βονγανϑσ, (86 ἀϊοίζοι 18 σουρἢ ἀπᾶ ὈΔΥθατοαΒ ; ἃ βου οὐ 1,156 

ἩδΡτον -Οὐθοῖκ, ἃ ΕὙΪΈΖβοιβ ΔΕΥ ὕθυταβ 1. ὍΘ τοῖς (00, νγ88 
ποὺ πη γοαυοίθν πιβυπάογβίοοα ὈΥ {μ6 ὑγαπβίαῦου. ϑδθδί]ο᾽ ρυϊηἰθα 
1 ἴτοια ἔνε Μ59.; ἴοσ ἃ Κπον]εᾶσα οὗἨ σῇ ϊοῖ να τηβῦ Ὀ6 οοπίθηῦ ἴο 
τοίου ἰο Πῖπι 3: δηά αἷβο ἰο ΝΊΟΚοΒ ὃ ἀπ ΕὙϊσβοῃο. ἢ 
ΤῊ ἰοχύ πὰ (86 υϊσαία νουβίομ ργοοθθαθα ἤοπὶ «] ϑγότηθ. Ητο 

1 Ἑκαοροῖ, ἩΔηάΡΌΟΙ, 11. Ρ. 116, 
2 ΒΡ] Ἰογα πὶ Κ'δογούστῃ 1,01 η96 Ν οΥβίομθβ ἀπίϊᾳαϑ, νο]. 1. Ρ. 744. 
8 Ὧρ Ψείονῖβ Τοβίδιηθπί οοἀΐοαηι αὐοογατῃ ἔδη1}115 4550 0810. 
4 Τὴ τὴς Ἑχοροῖ, Ἠδηἀθυςἢ, 1]. 



ΟἈ ἐδ Βοοΐ 9}, “Χμαϊέ. Ὁ 1007 

{86 ἔοιτη ρίνοι ἰο {86 τηδύοτα]8 Θοπϑυϊθαθπρ' (86 ΒΙΟΥΥ 15 ΘΟΠΒΙΔΘΓΔΌΙΥ͂ 
ἀιδυθηί. ϑοιλθ ρᾶγίβ ΟΘΟΌΡΥ δποίμου Ρ͵δοθ. Τμαδβ χίν. ὅ---10. 18 
αἱ ἴδε δπᾶ οὗ {86 {ῃϊσίοοαῦ ομαρίοσ. ΟΥΠΟΥ ραγὶβ ἅτ οὐαιἐθα, 88 
1. 13---16. ϑβοιαθ ἐπῖηρβ ἅγα δἀαθᾶ, 85 δἰζευ ἷἱν. 11. δῃά χῖν. 8. Α 
ϑοοᾶ ἅθ4] 15 δρτϊαρθᾶ : ὙΓὯ116 ΟΥΠΘΙ ρΙ5668 ἅτ ϑηϊασρθᾶ, ΤΏΘΥΘ 816 
ΠΌΙΛΘΓΟΙΒ ἀονϊαιομβ ἴῃ ΠΔΙ268 δπα ΠυΩΟΓ8; δπ4, οα [πΠ6 ψ0]6, {Π6 

ΒΘΏΒ6 18 ἐΓΘαΌΘΛΠΥ ἀἰββίταασ. ὙᾺΘ6 χοϊαίίοη οἵ {818 Ἰμϑῦϊη τὸ {πὸ 
οὐοὺ ἤόσταβ οὗ 186 ἰοχὺ μᾶ5 66 ΘΟΡΙΟΌΒΙΥ ροϊη θα ουὖ ὈΥ Οδρρε 05], 

ἔγομι βοτὰ Ἐϊοδδονη, Βουί μος, ἀπᾷ οἴ ουΒ, σῖγα Δ ΠΥ ΒρΘΟΙΏΘΠ5 Οἵ 

ἀϊνουθῖυ. Ηδθποθ 1Ὁ τηυϑί θ6 ᾿πΐοστοᾶ (μαὺ «Γϑγοπαθ δοίθα ἔγθθὶυ ἴπ 
τοηδοτίηρ {π6 ἰαχύ π6 δά Ὀοίοτθ μἴτωο, Ηδθ τησβὺ μᾶνθ ῬΑΙΟΥ τὸ- 

συ ὕθα [86 Ηἰβίοσυ. ΥΥ οἱ 3 δῃα ϑοβοὶζῦ {πιπὶς {παὺ  ΘῃΌπθ πλδάθ 1 
ἔγοτα {88 οὐὔἱρίηδι Ασαια ἰοχῦ; αὐ Ηἷ8 Οὐ ὙΥΟΡὯ8. ΒΟΔΥΟΘΙΥ 501} 

{μ15 ορϊῃΐοῃ. [Ὁ 18 ρἰαίπ {μαῦ μ6 δα βυοὶ ἃ ἐθχὺ θϑίογβ δΐπι; ὙγΒ]0}, 

Βοτγονοῦ, οουἹᾶ ποῦ μᾶγ Ὀθθη Π6 οὐἱρίπαὶ σμθποθ {μ6 ϑορίπεριη 

Οτοοῖς ψα5 ἰαΐκθα ; θαὺ Βα ἀϊἸα ποὺ ἐγαηϑβίαίε [μα΄ Αὐδπλθοδη ἰηΐο 1,Δ61Π. 
ΤῊ6 Ὑυϊραίε [απ 15 ποῦ α υϑγϑίοη, ἕγοτη {μ6 μα] άθθ. ὙΥ̓μδὺ 88 Ὠ6 
τηϑᾶῖδ οὗ 16 ἴῃ {π6 ργοδποίοη οὗ 15 Τιαῦδι ὑθχὺ 1Ὁ 15. ἸπηρΟββ: 0168. ὕο 
ἀϊδοονοῦ;: θαΐ Ὁ Βοϑβ ἴο δᾶγθ ὈθΘη Β] σ᾽ δηα ὑγ1ῆ1ηρ, «6 ΟἢῚΘ 
βᾶγβ ὑπαῦ δ διωρυίαίοα ἐΐθ ηιοβέ οογγιρέ υαγῖοίψ 9 πιαηψ 1.85.5, 
γϑξουγίηρ [ο {π6 στϑαῦ ναυιοίυ ἴῃ {88 Τιαῦη ΜΉ, οὗ {πμ6 εγβίο Κ͵εί. 
171αἰ. Ὑε θοϊίονα {μαῦ Βα συουραῦ ἔοσ 86 ταοδῦ ραστῖ οἡ {86 Ῥαβ185 οἵ 
(π6 οἷά Τιαὐΐπ γϑυβίομ, τ ΒΙΟἢ ΔΟΎΘ68. ἴῃ {86 τηδῖῃ ΜΠ} Ὠ156. [0 15 ΟΠ 
(818. Ὀυϊποῖρ!α ἐπαῦ πὸ πᾶ ἴῃ [ἷβ ἰοχὺ Τμαΐλη ἔΟΥΤΩΒ Δ Πα ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 

ΜΠΪοΟΝ Βα ἄοοϑ ποὺ δ βϑαύῆθῦθ ϑυρίου. Τμὰὺ8 (6 Μ55. οὗ {π6 οἱά 

Τιαϊϊα ἐουπχθᾶ ἐπ ομἱο Ραβῖ85. οὗ Φϑιοιμθ᾽β ὑγαηβίδίοι ; Ὀτιὺ 6 ρτὸ- 

Θοραραᾶ βὸ μαβϑάϊν ἀμπᾶ ρογξαποίον!ν, {παῦ μ6 ἀ14 ποὺ ῥγοάυποθ ἃ 

᾿ ρορᾶ γουβίοθ, 1ῃ6 Ομαϊᾶβο ἰθχύ [6 τᾶ πᾶγθ οὐσσαδίοπαίψ τθ- 
᾿βατάοα, 

Τι πα Ὅθοπ βυρροβθᾶ ὈΥ τυδην {πα 511] οὐμον ὑαχίβ, ἴῃ δ 10 η 

ἰὼ ἰῇ8ὲ ΟὙἼθοκ δὰ [μἷπ πὰ πο τὸ 16 δοαυδιηϊθα δ [Π6 

ῥγοϑθηύ αν, χα γὸ πόυσῃ (0 086 ἔλίμοΥΒ; Ὀθοδθθ Ῥδββάρ 8. ΔΓῸ βοιλθ- 

ἰπι65 ααοίαα ὈΥ ἐποπὶ ἩΠσΝ πὸ ἸΟΉροΥ οσὶβύ, ὙΠὰ8. οἰζαθ!οη 8. ἔτΌτα 

Οτῖρϑπβ ὑοῦ κ8 τα ρτοἀαοθᾶ, μοι μανθ ποῦ {μθῖ: οὐἹρίηα!β ἴῃ {86 

ργοβθηῦ βοοῖς οὗ “0, [πῃ ΕΚο τδηπθι, ἃ ρᾶββαᾶρα 15 αἀποίθα ΠΌΤΑ 

Ἐυ]ροπίαϑ οὗ Βαβρα, ὙΠῺῈ ἐπ βϑῖὴθ σῖθυ. Βαΐ ΕὙΙΈΖΒΟΒΘ, ΔΡῸ 8ῃ 

Θχδιηϊπαίίοη οὗ {π6 ραγεουϊαν ρΙθοα8 τϑίθγθα (ο, μὰ8 βῆουσῃι {μαῦ {ΠῸῪ 
816 ποί οἰ αοη8 ἔγοια «“ υα 1}. 
ΤῊ αασϑίϊομ ΠΟΥ ἃγῖ868, 18 {86 παγγαῦγθ ἴῃ {86 ὈΟΟΙΚ Εἰβίοσγιοαὶ ὃ 

Ήδνο ψγὸ ἴῃ ὁ ἃ ἰτπ6 ἰβίουυ οὗ δοίπδὶ οοουσγθμοοβ ἢ Μομπίξδυοομ, 

Ὅμ Ῥίῃ, Ἡμποὶ, δπᾶ οὔποτ, Ἰοοϊκοα ἀροῖ {π6 οοπίθηίβ ἃ8. Εἰβυου Δ} Υ 

τὰ. Βαῦ ἀραϊηδὺ 1818 ΤΩ} ΠΥ ΘΟΠΒ᾽ ἀθγα 10}}8 ταδῪ θ6 ἀτρθᾶ; ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 

(88 στϑαῦ ᾿ιἰβίουϊοαὶ δῃα σθορυαρῃῖοα! ἸμδΟΟΌΓΆΟΙΘΒ. ὑπαῦ ΟΟΘΌΓ. ΤῊὰυΒ 

ΝΟΟυΟΒαἄπθζζαν ρόνθσηβ ἴῃ ΝΊΩΘΥΘΙ, ἃπά 15. οδ]]οα ἰκίηρ οἵἨ Αββγυῖα. 

(ὦ. 7.); τι ποτθαβ [15 ἔαύμον πδὰ ἀοδίγογϑα ΝΊΠουθῃ, ἃμα [6 νγ88 Κῖπρ' 

οὗ Βαθγοθ. Αὐρμαχαᾷ, Κίπρ οἔ Μαεάΐα, 18 βαϊὰ ἰο βανθ τϑραῖγθά 

1 Οοττηοηξαγῖ οἱ Νο οί οὐ οο ἰῃ οία5. Τοδίδτηθηξημι, Ρ. ὅ74. 6ὲ 866. 

2 Τῇ Ηεθβ8 Ἐϊη]οϊϊπηρ, γ0]. ἵν. Ρ. 109. 8 ἘΠη]οϊταπρ;, νοΪ. 11. Ῥ. 607. 
4 « Μαυϊοχιῃι οοἀΐϊοατα νατίοἰαίθπι νἱυοβἰββίταδτῃ αηραίΐαν!." Ῥεῖ, δᾶ 110. Δ αῖμ. 

δ Ἑχοροί, ἨΔΠαὈΒΟὮ, 11, ΡΡ. 122, 128 



1008 Τιϊγοσμοΐξίοη, ἐο ἐἶ6 Αροοσγγρῆα. 

Ἐξοδαίδηδ (1. 1.); γχᾶβ οπα οὐ {86 τηοβέ ἀποίθηῦ Μϑαϊδῃη τροῃαγοβδ: 
ἃ νγ88 βἰδίῃ ΒΥ ΝΟΡυομαάποζζαν (1. 6.);: τ μθγθαβ Αὐρμαχϑαᾶ 18 1Π6 
Πδη6 οὗ ἃ Θουμγ. ΤΠ 96 ν.8 μα γούαγπθϑα ἴτοια οαρθνιῦν (τ. 19.); 
μαΐ ΝΟΡΟΙΟΒδάποζζαν μδᾶ οαττίοα {Ποπὶ ἀνγαῦ. ΝΙΊΠΟνΘἢ 18 5{1}} βίαπαϊηρ, 
{πουρἢ {π6 ον μαᾷ τοϊασπβα ἔγομι 6χῖθ. [Ὁ που] ἀρρθὰν ἔοτα 
{88 παιγδῖδνα οἱ Ηο]οίθυ 658 οχρϑάϊποη, {παῦ Ὧ6 τγσϑῦ ἤᾶνα ραββθαᾶ 
ὑσῖοο {βσουρῇ Ῥαϊδοδίπο θθίοσ μα μϑαγὰ οὗ {88 ἐϑνγβ, πὸ σγ6γθ {Π6π 
μΉΚπονγῃ ἴο Πΐτη ; δῇίοῦ σι μοῦ, [Π6 1} ΘΟΥΒΙΓΥ 15 ᾿ηναᾶρθα, ((ὐοπιρ. 11. 

. 12, 13. 1ὅ, 16.; ν. 1, 2, 3.; νἱῖ, 1.) ὙΠ οἷν οὗ Βοίμα]α 15 ἃ Η]8Δ06 
ααϊῖα ἀπκποσῃ. Δοοογαϊηρ' ἴο [88 δοοοπηῦ, 10 πηϑὺ πᾶν βοοα πού 
αν ἴσομι ἐ ογάβαϊομι, ϑιιοηρ {ἢ 6 τηοτπίαϊη8; ΟΥἹ πὰ {Ππ6 ρ]αίη οὗ 188- 
ἀγδ 6] η. 

Μαιίουβ αὐῤξοιιρίβ αν Ῥθθη τηϑᾶδθ ἰο Ὀτίησ (86 ΝΟ ΖΖαῦ οἵ 
ἴδ Βοοῖϊκ ἱπέο οοππθούϊο 1 ἰβίοσυ. Τῆοβθ τᾷο ρ]θοθ {Π6 δνβῃίβ 
τοἸαίθα ἴθ {πμ6 ροβύ-6χια ἐΐμηθ, τϑοοσηϊβίπο ᾿ῃ ἢ ἃ Ῥδγβίδῃ [κί πρ,, 
Πᾶν υϑιϊουϑυ ἰΔἀοη Προ πὰ ἢ Οδπλῦγβοβ, ὴμῃ [τὰ Η γ8- 
ἰαβρθβ, τὶ ΧοΥχοβ, τι Ατίδχουχθθβ, Οὐδ, ἄο. Βα {πὸ πη- 
ΒΙΟΟΘΕΒ 685 οὐ {ῃ686 αἰξειηρίβ μᾶὰ5θ βθθπ ΒΟ ΠΥ οχροβϑα 
ὈΥ ἘΛΟΒΠοΥη ἀπᾷ Βογίμοϊάῦ, 10 18 τὰ (μα τρληυ ΟἸΓΟυΤΑΒίΔΏΟΘΒ 
ἔἈνουΣ τΠ6 Ἰηβογίίοη οὗ {π6 ΒΙΒΌΟΥΥ ἴῃ {86 {26 Ῥοβίθσιο ἰο {π6 σαρί!- 
ὙἹΥ, ΒΌΘΒ 85 “ δμοϊαϊκίπι δα ἢ Εἴτα {π6 δαπηθάνιτῃ (1ν. 8., χν. 8.) 
βίδηδίηρ αὖ {π6 μϑαᾶ οὗὨ [μ86 παίϊοπ, δῃὰ πὸ Κἰπρ' θϑίῃρ πιϑπίοπθᾶ ; 
ἔπ ἰθαρ!α μανίησ θ6θη το- ἀβαϊοαίθα ὈΥ {π6 Ῥθορίὶθ πῖὸ μαά θδαυΐ 
ΤΘΟΘΒΕΥ τοϊαγηθα ἤοτα οἀρύϊν!ν (ν. 18, 19., ἱν, 8.), ὅθ, Υ οὐ οἰμδν 
{πϊπρδ 8.6 ἀραίηϑυ ἴΐ, 88, ΝΊ που θῇ 501] βίαπαϊηρ,, ἃπ Θχ ρϑαϊ θη ἀραϊπϑύ 
ἴ6γ861 Ὀγ Νερυομδάμοζζαν οὗ [ἢ 8 Κιηά τηϑηθιοηθᾶ, ὅτο, ο. ΝοΥ ἢᾶνθ 
{πο86 οὐμδϊοβ Β6θῃ [685 ἀμ ΘΟΘΒ5Ὁ] πγ80 μᾶνα ᾿ηβογίθα {ῃ8 ΠΙβίουυ οὗ 
6 Ὀοοῖς ἴπ {86 {πὸ δεζόγε (μ6 οἀρυϊνγ. Τα ἰαθουτοα οχροβιθϊομβ 
οὗ βοΠο]Ζ απᾶ ὙΥ ο]ίβ ἴον 0815 ρτροββ ἅγβ πηβα βίδοίοσυ. ΘοΟρ]ΒΙηρ' 
ἴη Αὐρῃαχαῦ δἰἴμοῦ Πεἤοσοθ ΟΥὁΎ 815. βδοὸῃ ῬΥδουῦββ, ὑΠ6Ὺ ἅττα ρα ΖΖΙΘα 
ὈΥ Νορυομδάποζζαν : απ δοοογάϊπον {ΠΟΥ ΘΟμ]ΘοίαΓα8 Οη {Π15 ροϊηΐ 
416 τιοϑύ ἀΐνοσβο. Εἰβαυμαάδοῃ, ϑεοβαποδιη, τη] δάδη, Μογοάδοῃ- 
Βαϊαἄαμ, ΝΑΡοροϊαββαν, μβανθ 811] Ῥθθὴ δὐνοοαίθά, υῦ στ ν 1 Π8 
οᾶ86. 15 {π6 Κίηρ 64]1ὁ64 ΝοΡποποάμοζζαν ἢ ΤῊΘ. 8]6η06. τ βρθοίϊηρ; 
8. ἰκϊησ 'ἱπ πᾶδ8 15. ἈΒΌΔΠΥ οοπποοίρα ταῦ {16 τοῖση οὗ ΜδμΒΒΘΒ, 
Βαυΐ (86 ἀἰ βου] Υ 5.1} τουμαΐηβ; [ἴῸΓ ὁ ϑμοϊα κα ἀπ {ῃ6 αηῃ θα πὶ 
{86 πὶ ἀρρβϑαν αὖ {Π6 Ποδα οἵ [π6 παίϊοπ ἐπ ἐδ ἐΐηι6 9} ἐλι6 ἀΐπσϑ; ἃ ταοϑβῦ 
ἀπαβαδὶ οἰτουτηδίδηοα ; δηᾷᾶ ἐδε ροορίε μαᾷ Ἰαίθὶν τϑίυσπρα ἔτοτῃ 
Βδρυ]οη (ἦν. 3.), ποῦ ΒΡ Μαπαςβοῖι. Βεβι465, πὸ «ϑῃοϊδκίηι 18 
τα ἸοηΘα 8 ΠΙρΉ-ρυϊοδὺ αὖ « ουαβαίθα ῬΥΙΟΓ ἰο {88 6Χ1186δ. Τμ8 δἵ- 
[οπιρίβ ἰο ἰθοπν πῖπα ἢ ΕΠ Κῖτα. ἀπᾶον Ἡ  ζοκίδῃ (απ Μδη- 
ΔΒΒΘῊ 9), οὐ πὶ ἩΠΚΊΔἢ ἀπάσυ « οβίαμ, ἀγα δἰ τορϑίμοι ΔυΡΙσασυ. [Ιη 
Βῃογί, 16 ρϑιρ! σι ϊο8 δυιβίηρ οαὐ οὗ [ἢ6 νἱϑυγ 10 ἢ. ἀβϑίσηβ 086 Π18- 
(ΟΥῪ ἴῃ ἐμ ῬοοΪς ἰο {π6 ργθ- 6 Χ116 ρϑυϊοα ἃγ8 ἸηΒΌρ ΓΑ 6 ; γιϑύ ἃ8 {Π086 
αὐϊδομίησ ἴο [86 ΟἾΕΥ σίθνν ΜΒΙΟΩ ἤχθδ 1Ὁ τη {Π6 Ῥοδβί- 6 χ!! {1πὴ6 ΔΓΘ. 
Ἡδ ποθ νγγχα οδηποῦ δἀορὺ {π6 ορίμῖομ  ΠΙΟ Ηπα18 δούπα] ΒΙΒίΟΥΤΎ ΠΘΓΘ. 
Απᾷ [Ὁ 15 αἴ8ο δι γαυυ ἴο Ἰοοῖς ἕο βμϑεέξαηπέϊαϊ Ἰυϊδίοτν ἀγθββθα ουὐ δηὰ 
ἀἰβῆριγοα τ} οτὰ] σα! ΠΟ 58. ἀπά ὑγαη βίου [ΟΠ 8, ἃ 8 ΘΑ θίϊομοῦ 5 

} ἙΠπ]οἑίπηρ, το]. 11. Ὁ. 590. δὲ δεῳφ. 
3 Ἐπ] αὐτοταπροι ἄογ ὈΙθΠ 5οοι (οβοβίοῃίο, ΤΉ] ἱ, Ρ. 369. 6έ δέᾳῃ. 
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ἄοοβ. Ἐν ΠΟῪ οδῇ ΠΥ ΟὯΘ βοραγαΐίθ {μ6 θϑϑοημέϊαϊ δηᾶὰ Κϊδέογίοαῖ 
ἔχοι ἐδ οχίογῃδὶ βῃ6}1 σι σοι τ 15 ομοαθοᾶ Ηον οἂη ἢ 
ἀϊνί46 {86 ἔτὰθ ἴσοι {86 ἔογοῖρῃῃ δῃὰ [8156 δαταϊχύασο ᾿ποογροσγαίθα 
ψΠᾺ 102 ΑἹΙ {πὸ 8 οδῃ 4ο 18 ἸΘΥΘΙΥ ἴο ΤΘΙΥ ΟἹ 88 οὐγῃ βαρ, 
διηα ᾿πᾶάυ]ρα πῃ θη 1688 Θομ]θοίαγθ. 

ατούϊαβ ' ΒΌρροβϑβ {μα 186 οοπίθηΐβ οὗ ἔπ ῬΟΟΚ ἔοστῃ δη Ἰβίουιοαὶ 
ΔΙΙΘΡΌΤΥ τοϊαπρ το {86 ἴπβᾶπο δἰοιηρὺ οὗ Δπθοοπαβ ΕΡΙΡΠδμ65. ἰὸ 
δχίδγτηϊπαία π6 Μοβαῖο ουβηρ ἴῃ «πάρ. Αὐοοοταϊπο 0 Βίτη 108 

ΒΟΟΡ6 γγχὰ8 ἴο δόῃβοὶθ πᾶ δηῃϊτηδίθ [Π6 ρθορὶθ οἢ [Π6 οοοββίοῃ οὗ 
Απ οΟ 588. ἱπναβίου οὗ δ υᾶθα. ἥῆ 6 τηυβὺ σγϑίοσ ἰο Βογυίμο]αῦ " [ῸΓ 
ΒΟΠῚΘ ΤΟΙΊΔΥΚΒ ἀραϊπδύ {818 ΠΥ ΡΟ 6818. 

Νο οἵμοὺ ἰθῃδῦ]ο νἱον οὗ [86 ὈΟΟΚ τοηλδῖηβ ἐθαη {παὺ τ οοπίαϊ 8 
Ῥυτα βοοπ. στο 1 15 οἵ {|{|6 τλουαθηῦ τυ μα δρρϑ!δίζοπ 6 ἃρρὶ1οα 
ἰο ὁ; ψμοίμον ἄγαπια, παῖ Βυάάθαβ; οὐ ὁρορεο, ψιϊπ Ατίϊοροαβ: 
οὐ αροΐοσιο, Ὑ ἸᾺ ΒΑΡΟΓ; οὐ ἀϊάαοίίε μοεηι, σῖτα θη: ΟΥ̓ πιογαΐ 
οίίοη, ν ἢ Βαῦου; οὐ γοπιαποθ, ὙΠ ΘΓ; οὐ σι Εὐνγα]ά, 8 
φτορ]ιοίϊο-ροφέϊοαϊ παγταΐξἧσο Ῥτθβθιϊηρ' ἃ. οομἔπβθα ταϊχίασα οὗ βοίοῃ 
δι ηα ΒΙΒΙΟΥΥ. 
ΤΒουρ {86 ΠΙΒΕΟΥΥ ΒΒΟΥΒ ἃ Βίγβῃρθ ζυταΠηρ' ΤΟρ ίμου οἱ τηδίθυδἱδ 

Ῥοϑοπρίηρ ἰο ἀἰδσθηῦ {ΐπη68: γοῦ ΒΘ Ὑἱθυγθα 88 ἃ ὙΠ0]6, 1{ 15 ποῦ 
ψΠΠΒοὰὺ παύαγδ 658, ΒΡ Οἱ, δπα οΥἹρΊπα]γ. ΤῈ ρῥυϊποῖραὶ οἰα- 
τδοίουβ ἅτ6 Ὑ06}1} ἄγαν, Θβρθοῖα νυ πα] Βουβο!,, 1 φιμμέο οοἰοιγίη 
απά υογίϑὶηιϊξιαο, [6 υυϊῖου μ88 ποῦ Ῥθθῃ ὙΘΥΥῪ Βα Οβϑ}. Ὑἱονοϑᾶ 
ἔγοη ἃ Ὁ υϊβδη βίαπα-ροϊηΐ, [86 ομαγδοίοσ οὗ «πα 1 οαηπού ὃ6 
ΔΡρτοναᾷ ; ἔου δ μουρἢ 56 ἀἰβρίαγβ ραϊσιοίβυω, οουσαρθ, δα μ] θυ, 
ΒΠ6 διηρίουβ ἀἰββι τη ]αύϊομ, 1165, 8πα τηυταϑ ὅο ΔΟσΘΟΙΆΡ ΙΒ ΠΟΥ 6μᾶ. 

ΘΌΘὮ ἸΤΔΟΥΔΠ ΤΥ, 1π ΘΟΠΘΟΙΟΩ ΨὙΠῊ ἃ τἱρ!α αὐϊδοβυαθαῦ ἰὸ {π6 ἰδ, 
οδηποῦ οοιαροτέ ψ ἢ {π6 βἰαύα ο- οοἱς οὗἉ [86 ΟἸτιβύϊδῃ ; ἹποΡῈ {ποτα 
18. ἂ' ῬΆΓΆ116] ἴῃ ἐπ6 σαβ6 οὐ δίβογα ἀπᾷ .[46]1.. 4.8 απ ἐπβέγιοέϊυο γἱοἐϊοη, 
ψΒΙΟ ἰμ6 ΤΟΥ ἈΡΡΘΔΙΒ ἰο 8 ἰο 6, Ὁ 18 0Χ716}1 οοποοιγθα δηα οοτὰ 
Ῥοβοᾷ ὈΥ ἃ 969. ἀπάον {86 ο]α ἀϊδροηβδίλοῃ. 

Τὰ 15. ποὺ δϑβϑὺ ἰο ἀοίθυπιῖπθ (86 ὄϊηθ μθη {Π6 ῬΟΟΪΚ νγ88 ει ΐθῃ. 
ΤΊ ἰβΒ πγϑὺ τωϑηποηρα ὈΥ ΟἸδιαθηΐ οὗ Ἔοσμθ, ἴπ 88 Εριβι]θ ἰο {Π6 

(οἰ μῖαπθ. Νοῖμοῦ “ οβορμυβ ποῦ ῬΏΣΪο ΑἸ] ἰο 103 ΠΟΥ 816 ὕΠ6Γ8 

ΔΏΥ ΤΟΙ γΘποΘΒ ἐ0 ἰὐ ἴῃ {86 Ν υν Τ δβίατμθπύ, που ρὮ βοπλα ἤαγα ἱμουρῃύ 
βο. Νὸὼὸ οχίουμαϊ ουϊάθηοα 15 ἀνα ]α 016 ἴῃ ἀθοϊαϊηρ' {Ππ6 Ροϊηῦ. ΥΘ 
γαδὺ ἰοοῖς αὖ {μ6 οοπίθηξβ ὑμθιηβοῖνοθ. πα ουθὴ μθῦα ἔῃ Γ8 18 
Ταῦ ἢ τόοτα ἴον Ἀοβι δ ΠΟΥ δπα ἀουρί, Μογθῖβ δπα Εὔα] ἀργυθα ἴῃ 
Ῥἰδοῖηρ 15 οὐσία ἴὰ (86 ὥτηθ οἵ Φομη Ἡγτοθηαβ;: [86 ἔοστηοσ πῃ 106 
ΟΥ 104 8.6.3; [86 Ἰαίίαγ, 130 8.0.΄; οδοὶ αὐγνίηρ αὖ Π18. ΟὟ Θ0Π- 
ΟἹ βίοι ἴῃ 818 οὐσῃ Ψ8Υ, ἔτοπὶ σοι ππρ ἃ πιπηθ 1 οὗ οἸΓουπηβύδμοαβ 
ἴα {86 Ῥοοῖϊκ, τ Βϊδίουγ. Υο ἄο ποὺ αὐΐβοιι δηγ ναῖὰθ ΟἹ ΡΟΎΤῸῚ οὗ 
Ῥτοοῦ ἰο [16 ραγίϊουϊανβ δἀδασοα ὈΥ οἰἴμογ ; ὑπουρᾺ ὈΘἰιοντηρ {μαῦ τ86 

Βροομά ΟΘὨΤΌΣΥ Ὀοέογα ΟἸτῖβὶ 18 ἰμ6 τηοϑὺ ργοῦδ]6 ροτϊοα οὗ οτἹρίη. 
ΤῊΘ Ῥβθορίϑ οὗ {μ6 96 ν78, 10 15. ρ]164, Βα Ῥ6θῃ Ἰοηρ' Ορργββββᾶ : {π6 

Βρ᾿τῖῦ οὗ τϑυθηρ πᾶ Ῥθθη πουτβῃθα πιμῖπ {ποτὰ ; {μοῖν Ι4θ85. μα 

1 Ῥτοϊδροιηθηδ ἴῃ Τήδγατι “061. 2 Ἐϊη]εἰίπηρ,, γοΐ. ν. Ρ. 2551. δέ βεῃρ. 

8 Τῇ 1π6 ΒοπΏΟΙ Ζο (Βοσῖ ἐσ ῬΒΠοβορῃῖο απὰ Καιμο!ίβομθ ΤΠθοϊορίο, ἴον 188ὅ, Ρ. 47. 

οἰ βοῇ. ; 
4. (οβοβίομίο 69 ΨΌΙΚΒ 18Γ86], γ0], 111. Ρ. 542. εἰ 866. 

ΥΟΙ,. 11. Ὁ 



1010 Ζιϊγοάιοίίοπ ἐο ἐδ «Αροογρῆα, 

Ὀθοοτηθ ἰθρα], ΠΆΤΤΟΥ͂,, {πη θα 'ἴπ 6 ὑγὰῦ {ΠΥ τηδηϊοϑίθα ἐΠθγηβοῖναβ 
ΤΏΟΥΘ 8ἃη4 τηογ6 ἰογαγβ {μ6 δἄνοηΐ οὗἨ Μοββίδῃ: {μ6 ονϑβ οὗ {86 
ΘΑΡΌΔΙΗ δηα ΠΟῪ Το 816 τῃϑη!οποά, δΔπα αἷ8δοὸ {86 ΘΑ ατϊτη 
(στ. 6., ἵν, 8., χν. 8.), ροϊπηρ ἴο 1π6 σαπί υΤῪ ᾿τητη α!δίθ Υ Ὀαΐοτθ 
Ομτιϑέ, 15 ποῖ ἰο η6 ΟΝ τιβἤδη οσὰ 1561, Β6βι46β, Ὁ βῃ ὑπ] 0 
ὈΪδοοα συ ἴῃ ἐπ Μδοοαῦεαῃ ροσῖοα. Τὴ ὙΥο [Π6η γγὰ8 ἃ 
ῬαΙοβιϊπΐδη 76», Βοϊοηρίηρ ἰο {86 βεοοπά σθηίαγυ Ὀαΐογα ΟἸτῖβῦ; πὰ 
1τῃ6 τρεῖς ἐγαμβαΐοῃ ἴῃ ἴμ6 ϑορίυδριηῦ τησϑῦ πᾶνε θ6 6 τα846 ΒΟΟΠ. 
ΟΣ [μ6 οὐἱσίπαὶ ἀρρβασθᾶ. ΟἾμοὺ ἔοστηβ οὐ {88 ἰδχύ, 88 Ὑ8}1 ἃΒ {88 
ο] 1 1,αἰη δηᾶ ϑγγιδο νϑυβίοῃβ, θϑίοπο ἰο {μ6 Ὁ γβάϑη γα, δἰ ἴῃ 6 Ρ 
{π6 βϑοοπᾶ οὐ {πἰγὰ οδηίαγΥ οὗ 16. ΤΏ οὈ]οοῦ σψβῖοῖ [Π6 ττῖίου δά 
ἴῃ νίαν ψγχὰβ ἰο ύγαίκθη, Θποοῦτηρο, 8πΠα οομηΐοτὺ {π6 ἸοΟΠρ-ΟρΡΡΓΘββοα 
οονθηϑηύ: 6016, ἈΥ. Βμῃοσίηρ ἰμϑὴ {πΠ8 (ἀοα ΠανΟΥ ἔὈγβαθ8. {βοτὰ 
ἃ5. Ἰοπρ 88 (δ. 16 (181 ο Ηϊτηβοὶῇ, θαῦ τρᾶκθ8 ἃ ὙγῪ οἵὁ ϑβοὰρθ 
[ον ἐῃθηλ ἴῃ [8μ8 βδνεγθϑὺ {1π|68 ὈΥῪ [θυ ΠΥ Ῥυπιβιηρ {Π6 1 Ἠθαίῃθη 
ΟΡΡΙΘΒΒΟΓΆ. 

ΤῊδ θοοῖς οὗ Φυδιῃ τγαὰβ δχοϊμἀθα ὈΥ {μ6 «6γ.]18 ἔγοπι {π6 πα θ6 Ὁ 
οὗ {μοῖν βδογθά οδποηῖοαὶ ψψουκθ. Ατμοηρ [26 οι] ΟγΙβδη8, 10 
γγ 88. ΒΌΆ]]Υ Ρ]αοοα 4] οπρ ψα0ἢ ΤΟΌΙ δηὰ παρα οὗἨ δοοογαϊηρῖγ. [Ὁ 
15. ααοίεα Ὀγ ΟἸοιχθηῦ οὗ ΑἸοχαπάσγια πα Οὔῖρθη; τὰ {86 Αροβίο!ο 
Οὐοπδε[αὐϊοηβ; Ὀγ ΤΡ] Π18η, Ατώρτοβθ, δ θύοσηθ, Αὐριβίῖηθ. θΟἢ 
ΙΏ6 ἢ ἃ8 Οτίρθη δηᾶ «“ϑγοσαθ ἰοοκοα ἀροὸὰ 1 8ἃβ Δροογυύρῇαὶ; Ὀαΐ 
Τπουρῆς {μαῦ 10 ψα5 δομάποῖνο ἴο δαἀϊβοδίίομ, ἀπ ταϊρύ ὑβουθέοσα Ὀ8 
γοδα ἔοΥυ 108 φυϑοίῖοα! 86. ΟἸμουβ αἸα ποῦ τᾶ {μαὺ αἰβυ πού! : 
Δα ΔΟΘΟΓΔΙΏΡῚΥ 10 γγχὰ8 ρἰδοθα ὈΥ [Ππ6 5146 οὗ {[πΠ6 ὀδποηῃΐοαὶ ὈΟΟΚΘΒ. 
ὙΥ παῦ “6γοίῃηθ πιθδῃβ ΕΥ̓͂ {88 Λήῆσοηιθ βγῃοα ρα ηρ 1 1π {π6 ΠαΙΩΌΘΥ 
οὗ {86 ΒΟΙΥ Ὀοοκβ, 1Ὁ ἰ8 αἀβου]ῦ ὑο (611. Τὺ 18 οἷθαῦ ὑμὰῦὺ {88 
Τιαἴϊα ομυτοῦ ναϊαθά τ τότ ΒΙΡΏΪ {μᾶὰ {86 ατροῖκ ; ἴοῦ. {86 
Ῥβϑυᾶο- Αἰμαπαβίαβ ἰγθαίβ 10 Π|κ6 [86 ΘΔ ΠΟΏ10 4] τΥὩρΒ : Απριβίηθ 
ΒΡΘδ ΚΒ οὗἔἁἩ 1Ὁ 85 ὑβουρῇ 1Ὁ σγουθ οδποπῖοδ! ; δῃηά (π6 {γα σοιποῖ]} οὗ 
(ὑατίμαρθ ΘΧΡΥ ΒΒ ρὰδ 16 Ἰηΐο {886 σᾶμοθ. Τὴ6 σουπο}} οὗ Τγοπὺ 
Τοοῖκ 1Ὁ ΤΌγταδ ΠΥ ἰπύο {86 παμαροῦ οὗ [π6 ᾿ηβριγϑα πτιϊηρβ, 

ΟΗΑΡ. ν. 

ΟΝ ΤῊΒΞ ἘΒΒΈ ΟἿ ΤῊΝ ΟΒΠΑΡΤΕΈΞΒΒ ΟΕ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΞΎΗΒΕΕΝ, ΗΙΟῊ ΑΒῈ 

ΕΟΝῸ ΝΕΙΤΗΒΕ ΙΝ ΤῊΝ ΒΕΡΕΕΥΥ ΝΟ ΙΝ ΤῊΝ ΟΠΑΙΌΕΕ,. 

ΤῊΞ αἀαϊέϊομβ ἐο {π6 ὈοοΪκ οὗ ΕἸΒΊΒΟΡ τ Ἀ1Ὸἢ ἅτ [Ομ πα ἴῃ ἐμ δορίυδ- 
σἱηΐ δηᾷ ο]4 Τιαλίη σϑγβίοπ ἃγὰ: 1. ἃ ἄγθαια οὗ Μογάθοδῖ, ν Βιοἢ βίαπαβ 
τὴ {86 ατοοκ Ὀοϑίοσα 1. 1, θυΐῦ 15 1ὴ {μ6 γυϊραία χὶ. 1----χῇ. 6. 2. ΤῺΘ 
οαϊοὶ οὗ Ηδίμδη, τηθηίϊομϑα 111. 12. ὅζο., δηα ρμ]αοοά τὴ {86 ΤΙΣ Χ, δου 
Ἠϊ. 18.; ἴῃ {86 νυϊσαίο, ΧΗ, 1----7, 8. Α ργάγοῦ οἵ Μογάβοδὶ δῃὰ 
Ἐμοῦ; ἴὰ (16 ΠΧ Χ. αὔἴοῦ 1γ. 17. ; 1ῇ ἴ)6 γαϊσαίθ, χα. 8-- χῖν. 19. 
4, Δῃ Θια  6}]Π1Βῃγαθηΐ οὗ {π6 βοθῆθ βϑύνγοῃ ΕἸβίμοῦ πα {π6 ἰϊπρ; ἴῃ 

1 ΟΡ. ἘΠΟΒΒοστ Β ἘΠη]οἰϊπηρ, Ρ. 888, δὲ δε. 



θη ἐἶο “αάιίξον8 ἐο ἐΐε Βοοῖ ὁ} ἘΞι1ι67. 1Ο11 

{η6 Τ ΧΧ. ν. 1, 2.;: ἴῃ ἰδὲ Ν υἱραῖα, χν. 4---19, δ. Μοτγάρδοι!β δαϊοΐ 
ταθηϊοποᾶ γϊ. 9. : ἴῃ {π6 ΠΧ Χ, δον νῖ]. 12. ; ἴῃ {π6 Ὑ υ]σαίο, χνὶ. 
1---256. 6. Τῇο ἱπἰογρτγοίδίοη οὐ Μογάθοδι Β ἄγϑατη, ἀπᾷ {π6 δοοοιπί 
οὔ {η6 ργοοϊδυιαίίοῃ οὗ {π6 Ῥαγα ἔδινα ἴῃ Εργρῦ; ἴῃ (86 1, ΧΧ 
Δηα αυϊσαίο ἴον ΣΧ. 8. 

Τι 18 οἴϑαγ {μαὺ {π686 ΔἸ 10 Π58 ἅγ6 Βρυσίουϑι; ἔοΥ {ποὺ οοηίτασιϊοῦ, 
ἴῃ γατϊοὰβ νγαγ8, {π6 Δα μοηύο ἰοχῦ οὗ Εἰβίμου, Τὰ ΤΧΧ 1, 8,, 
Ὑαυϊρσαία χὶ. 2., χἱ!, 1. ἄο ποῦ ἄργβ τι 1. 10. 19---22., Π1. 1. 4, 
Αραϊη, ΤΠ ΧᾺΧ νι]. 18. ὅο., γαἱραία χνυὶ. 22., αἰβαρτθοθ ψτι ἴχ, 
20. 82. Τμδ ργϑυδ]τηρ ΤΟΙΙρΊΟυΒ ἴοηθ 18. 4180 ΠΠΚ6 (86 ΗΘΌΓΟΥ 
ὙΓΓΊΓΟΥ. 

Τὴ Μϑ982. οὔτ ΠΧ Χ., [86 ἁἀὐάη!θοηβ ἃγο ᾿πβουίθα ἴῃ ὑποῖν βυϊίδ ]6 
ὈΪδο68 ; 80 {μαῦ ἔμ σ͵0186 Δρρθδιβ 88. ὁπ86 βοοῖς. Τῆγοο ΜΌΝ. 19, 
9035, 108», ργββϑηὺ ἃ ὙΘΙῪ Ῥθοῦ αν ἰαχῦ, τυ 10 τὰβ ἢγβὺ Ὄχι 1064. ὈΥ͂ 
Τῦββμογ [Ὁ 15 ἃ Ἰαίθυ τουϊβίοι οὗ ἰῃθ δοϊώσηομ 9Π6, ργθβοπίϊηρ 60η- 
ΒΙἄθυαθ]6 ομδηρο8 ἴῃ {86 ἰδηρσαᾶρο. Υ̓ ΒΘΥΘΥΟΥ {86 τοἀδοίου ἀἸα πού 
τη ἀογθίαπα {π6 ἑαχὺ δοίοσα μὰ, τὖ νγ88 αἰΐοσθα, οιλθίτηθβ 1ὖὉ νὰ 
ΘΟΠΘΠηΒΘΩ͂ : αὖ οἶμον ἰϊπηθθ 1 σγχὰβ δηϊαυρθα, (ὐοπγδαϊ 0.8. Ὑ6ΥΘ 
4150 σϑιηουρᾶ, [Ι͂6 βμοτύ, 1ὺ 18 ἃ ὑπογοιπρὴ τουδὶ οἵ [86 οἷάον σοὶ 
ταχύ, τηδθ ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ͂ αὖ οὴ6 {ἰπι6 ἀμ Οἡ ΟΠ6 ὈΓΙΠΟΙΡΙδ. 

Α5 ἰο {π6 οΥὶρί πα! ἰδηστιᾶσα οὗ {1686 ΑῬοοτυρμαὶ Δα] 1008, 10 νγἃ8 
ἀπἀουρύθαϊν ταὶ ; ὑπουρὰ 00.012 501}} δριιθβ ὑπαῦ ἰῃ6 Ὺ Ὑ 6Υ6 
ἰγαυιϑίαιοα ἕο 4 Ηθῦτον οὐ Ατδιηθθδῃ οὐἱρῖηϑὶ, Ὀθοαυβθ ἴῃ {Π6 
Βα ρβουιρύϊοη δρροηᾶθα ἰοὸ ὑπὸ 1 ΧΧ, 10 15. βαιά οἵ {868 θριβι]6 οὗ 
Ῥατίμα, “Τὰ {86 Ὀασίῃ γϑὰῦ οὗὨ {μ6 τοῖρῃ οὐ Ῥίοϊθιαθυβ ἀπά (]θο- 
ραΐτα, Ποβιίμθαβ, ΤΟ Βα α ἢ γγ88 ἃ ρυϊϑβδῦ ὅπ Τ,ονῖῖθ, πα Ῥ ΤΟΙ θιι5 
᾿5. βοῃ, Ὀγοῦραῦ {Π18 ορβι] οἵ Ῥυτίμα, ψ Βῖοι {παν βαϊα τὰ8 [86 
βᾶταθ, δπα {παὺ Γυγβισωδομυβ [μ6 βοὸη οὐἨ Ῥτο]ομλθαΒ, ὑμϑῦ ὑγα8. ἸῺ ἐΓ 6ΥᾺ- 
Βα θη, Βα ἱπίουργοίθα τ, το ἃ ρᾶγῦ 6 ᾿ῃῇουβ {Π8 ψ8016 ; 
ἀτραΐηρ' {πα΄ 16 [815 ΘΡΙΒ616 Τογο ὑγϑηβιαὐθά, αἱ {06 ΔΑΊ οΠΒ γΘγῸ 50.2 
Βαύ {π6 ψοτὰ ἐπιστολή, ορίξέϊθ, τὰ. [ῃΏ8 νϑύβθ γαβῦ οίνϑῃ, Ββοι]α ποῦ ὉΘ 
τοβίτοἱθᾶ, τ ἢ ΌΒοΙΖ, ἴο οπ6 ραγέ οὗ ἴπ6 δἀἀηίομπβ, ῬΑΠοΥ ἀο68 τ 
οδαγαοίοσῖβα (86 ψμοΐθ Ῥοοῖκ, ὙΠΟ. 18 τοριγάθα ἃ8. 8ὴ δρὶβι]6 οὗ 
Μοτάοροαοϊι ἰο {π6 68 (χ. 20.) ΒΒ βίτοῃρ ΗἩ δὈγαΐϑιαβ δἀἀποθά ὈΥ͂ 
{Π15. οΥὐ0, ἔῸ (06 βδῖὴθ ῬΓΡΟΒΘ, ῬΓΌΨΘ ΠῸ τηοτα ὕπαπ {μας {6 
ΣΟΥ γβ ἃ 967, δηᾶ {μα Βα ἰταπδαίθα ἔοι (6 Ἡθῦτον. ΤΠ6 

Βύ) 16 18 Ἰηδαϊοά, ογμαίθ, δῃα βοτηον μαῦ ροθϑίλοαὶ. ὑΠαΐ οὗ 186 οταϊ ποτ Ὺ 

δηἃ ΟΙᾶογν ἰαχύὺ (Δ.) 1Β βαρ δα πλοῦ ργόβαῖο ἐμβθη [86 [75816- 
τῖλῃ (Β.). | 

"1 : ἀαοαῖν ἰο ἀϊξοονου ἰμ6 οὐἱθίπαὶ δαΐθοῦ οὗἨ [6886 δα ἀἰμοη5. πὶ 
Α. ϑοιια μβανθ βαυρροβϑᾶ ὑμαῦ (μ8 ἰγαπβίαΐου οὗ [π6 ὈοοΚ ᾿ἱπίο τρεϊ, 

δα [86 νυῖοσ οὗ 106 ΑΡοΟΙΥΡΒΑΙ ραγίβ, γχὰ8 {π86 βᾶπλθ ῬΘΥ͂ΒΟ. 

Ορροββᾶ ἴο {μ͵8, μβουγϑνοσ, 18 ὑπ6 αἰ δσθμοθ οἵ βίγ]8. ἀπά Φ8676 ἃ.Θ 

οοπἰγαάιοίίοηβ Ὀούνθοη ἐμ ὑψο ὙΠΊΟΝ τοπᾶθυ {86 ἸἀΘΗ ΟΥ͂ ὐΓο 

ΠπΏρτΟΌΔὉ16, ὙῈΘ ρ ποδὶ ορῪ οἵ Μογάᾶθοαὶ 18 ταρθαΐϊθα, ΤΉΘΥΘ 18 αἶβο 
ἃ ναπί οὗ οοπηδοίοι θούνεθῃ [86 Ηρα δηα Οτθοὶς ραγίβ, ἃ8 γ118}} 

48 8Π. ἸΩΡΙΌΡΘΥ ρ]δοῖηρ οὗ {μ6 Ἰαύου, ψμ]οἢ ἂο ποὺ ΒΒοῪ {π6 παπᾶ οὗ 

1. ϑγηίδρτηα ἀθ ἄτϑοι Τ ΙΧ Χ. ἱπίογρτούστω νου βίου. ΑγΡροπαΐχ, 

2. Ἐϊη]οϊναηρ;, γο], 11. Ρ, 587. 
8τ2 



1012 ο΄ Τπίγοάμοίίοῃ ἔο {6 “ροογγρῆα. 

οη8 τοἄδοίοσ. Ηδποθ {δ Οσθοκ ὑγαηβίαίου δῃᾶ {μ6 ψυῖῦοῦ οὗ {πὸ 
Δα διοηΒ ογα ποῦ Ομ δπᾷ {86 βᾶιηθ. Τὴ6 βυβουϊρίοπ ἔουπᾶά πὶ 
ατθοκ ΜΆ. τρᾶν ρουμαρβ ἰϑδᾶ ἰο ἃ ἀοίογπιϊπαίίοη οὗἉ ὑΐ6 {π|6 ἀπά 
ῬΙδοα αὖ νυ Βῖοι [μ686 Αροοσύρμαὶ ρασίβ οτἱσ᾽παίθᾷ, ΒΥ ““ {818 ΘρΊ5{16 
οὗ Ῥυχίπι ψὸ υπἀογβίαπα τῃ6 οπᾶγθ ὈοῸΚ οὗ Εβίμοῦ; ὉῪ Ῥίο θαυ, 

ῬὨΠοχαθίοσ, 88 [Πββοι δηᾶ βοῇ 012 βΌρροβθβ. ΤῈ βυ βου ρίοη τησβί 

Βα τορεγἰοιβα ἰο [86 ἐχαπβίαϊϊοι οὐ [πὸ Ηθῦγον Ὀοοΐκ, πα ἀοθ8 ποῦ 

ΥΘΙΟΣ [0 ΟΥ ἱποίυαδα {π6 δἀάϊίίομβ νοι σογο αἰξογνγαγαβ ἀρροπᾶθα 

ἰο {86 νοτβΐοι ἢ ἐμβουρᾷ {π6 βυθβουιρίλοπ γχὰβ βαβθαπθηῦ ἴῃ ἔπη ἴο 

1Π6 δἀά!ομβ. ΤῈ6 σεῖΐοσ οὗ ἴμϑῖὰ τγχᾶβ Ὧἃη Εἰσγρίίδῃ «760; [0 [86 
Ἰδηστιαρθ 1Β Βιιοι 88 [0 βῃου ἃ ουἱναϊοα Ἠ6]Θηϊδύ οὗἨ ὑμπᾶῦ οουπίτυ. 

Ης Ῥοϊοηροᾷ, 88 γγ πᾶν βθθῃ, ἴο {π6 βθοοπα οϑηξισυ Ὀοΐοσθ ΟΒτῖβί, 

Ναπηδγοιιβ νου βίοηΒ οὗ {π686 8] 1 01η8 οχἰβί.---ἰμ6 014 1,αἴϊη, (ὐορίϊο, 

Ἑπμορῖο, ϑγγίδο, Αὐτηθηΐδη, (ἀθοσρίδῃ, Ατδρῖο, δα ϑ᾽ανοηῖο. ἊΑΔΑ5 

411 τ τὸ ταδᾶθ ἔγοια {86 ΠΧ Χ., [π6 Βᾶτηθ ροβίοῃ 158 οοσαρ[θα ἴῃ ὑμ6 τὰ 

ὈγΥ ἰμ6 δἀνθηϊιουβ ρογίίοπμθβ, 88 ἴῃ {π6 ΟὝσθοῖκ θποθ {ΟΥ̓ ΜΘΓΘ 
τἀ Κθὰ., ΤῈΟ τηοβὲ ᾿τηρογίαπὐ οὗ {8686 Ὑϑυβίουβ ἃγο {π6 οἱά 1, ἀπά 
γυϊραίο. ΤὮΘ ἔογπιοὺ νγὰ8 ρῥτϊηϊθα ὈΥ͂ βδρδίίο ἔτοσα ἴῃσθ ΜΆ5.; 
ἃμα 18 ἱποοιηρίθίθ, ἃβ Μ6}} ἂβ οουγαρί. [ᾧ 18 ὙΘΥΥ ἔγθα ἴπ οδὰ- 
ταοίου, {πίπρβ θοΐηρ αἀάοά ἀηᾶ βαθίτδοίβα ποὺ πηβγθαυθηῦγ. ΤῈΘ 
ἐγαηβίδίοσ γ85 ποῦ ὙΘΙΥ͂ δοιηροίθμν [ῸΓ [18 (αβὶς; δπᾶ {μϑυθίοσο Β18 
ἀϊοίίοπ 18 τουρῃ. ΕΥσβομθ {πἰπκβ' {μαῦ ἃ πχοᾶ ΟὝσθοκ ἰοχύ ἰδ 
Ῥοίοσε μΐω. ΕῸΓΣ {μ6 τηοϑὺῦ ραῦΐ 1Ὁ σψὰ8 Α., δυΐ ἢ δ]θηηθηΐβ 

Ῥα]οπρίηρ ἰο Β.; 8δῃᾷ ἴῃ βοιιθ ρδοθβ ἀθοί βάν Β. ὙὍμδ δάαιοπβ 
816 ῬΑ ΘΌ]ΑΥΪΥ πούϊοοα Ὀγ ΕὙϊύζβομθ, «δγόπιθ, (88 δαΐμπον οἵ {88 
γουβίοῃ ἴῃ {86 γυϊραία, μα (88 ἰεχῦ Α. Ῥοΐοτο Εἴτα, δα ἰγαηβιαὐθα 
ΨΟΥΥ ἔγθοϊγ. [Ὁ ψὰθ Β6 ψῆο ἢγβί ρυύ 411 {π6 ΑΡοογυρβαὶ ραγίβ αὖ ἴΠ6 
δπὰ οὗ [π6 θοῸΚ 88 δἀδιίοπβ ὙΠ6 ἤγβὺ ὑγᾶθα οὗἨ {6} δσχιβίθῃοθ 18 
τοῦ ψῖθα ἴῃ Φοβορθαβ, 80 μ88 Ἰποογροταίθα {ποὶγ βυϊδβίδῃοθ 1ηἴο ἢΪ8 

Απϑααϊίεβ, βοιηθίμηθβ ψογὰά ἕου που, θὰ} ΟΥΘΏΘΥ 1π Ὠ18. ΟΥ̓ ὙΓΑΥ ἢ 
Οτΐρϑῃ βρθᾶκβ ἴῃ δσργθβθ ἰθιτωβ οὗὨ βοπῖθ ρϑββαρθθ ἴῃ (6 ὈΟΟΙ οἵ 
Ἐβίδον σ ομ ποτ ψαπϊπρ ᾿ὰ ΗΘΡτγον ὃ; δηα {86 ρατίβ ὈθίοσΘ τ8 ἃ. 
ἐγβα ΘΠ Π]Ὺ ταθηίϊοποά ὈΥ͂ βιιοοθραϊηρ ΑΌμο 8, δ ΕΠρΡΙρμϑηῖυβ, 1)άπη88- 
οθηυϑ, ΗΠ αγΥ, Αυρτβίϊηθ, ὅθ. ΑΒ {60 σψογθ ἱποογρογεαίοα τι (86 

δαρίυαρίπὺ γογβίοῃ, [Π6Ὺ Ὑ͵6 16 ΘαΌΔΙΠ]Υ τϑϑ Ὑιἢ 0[Π6 οαποηῖοαὶ ΕἸΒΕ ΔΒΓ, 
δηα 86 [86 βαῖηθ δυϊμουιγ. ΤΉοβα 80 Βα ΔὴΥ οΥἸ1ο8] ρογοθρίϊοῃ, 
ΒΘ {πα (μον ἀϊά ποῖ ῬγΟΡΟΥΪΥ Ὀοοηρ ὑο {π6 Ῥοοκ οἵ Εβύμοι, δῃὰ 
μοι ἰαἰθα ἴῃ σομβοασθμοθ ἴο ργαηῦ {π6πὶ [Π6 Βᾶ1τὴ6 Ῥοβιϊοη. «ΓΘΙΌΠῚΘ 
ΒρΡϑδβ απίανουγδοὶν οὗ ἴμ6πὶ: θαὺ 845 {Π6Υ βίοοα ἴῃ {86 Ὑυ]ραίο, {86 
οομηο} οὗ ΤΊοαΐ ἀδοϊαγοα {θὰ ἴἦὋο θ6 οδποηῖοδὶ. Τμαΐμοσ σῖνοβ ἃ 
Ὠἰσῆον οϑιϊχηδία οὗ ἔμπθπὶ [Π8ῃ ταοβὺ βυοοθθάϊηρ Ῥτοίθβίδηίβ. 

1 Ἑχοροί, Ηδηάθιο} 11. Ρ. 78. 3. Απέααᾳ. Σὶ. 6. 6. 
8 Τὴ Ἐρίδβι. δὰ Αἰγίοδῃ. 



Οη ἐμὲ Βοοῖ 9,.06|6(ἃ Ῥδίξάοηι. 1018 

ΟΗΑΡ, ΥἹ]. 

ΤῊ; ΒΟΟΚ ΟΕ ὙΒΌΟΝ: 

ΤῊΕ οἰ ἀοϑι ᾿πβουϊρέϊοῃ οὐὨ {118 ῬοοΚ 15 ἐλ ἢ βάοηι 9. δοϊοπιοη, σοφία 
Σαλωμών, οἵ σοφία Σολομῶντος, ὙἹΒΙΟΙ 18 ργεῆχϑα ἰο {μ6 ΑἸθχδμάτγιδη 
νουβίου. Ὶλἀἴρε ἴπ6 Φἴπαθ οὗ “ϑγοτηθ δηά (ἀϑἰδβιιβ τὖῦ γγὰ8. οἂ]] δὰ ἐλὸ 
Βουΐ ὁ} Ῥίδάοηι, 88 τὸ 18. 88} ὑθυταθᾷ ἴῃ {π6 ψυϊραίθ. [Ὁ νγὰϑ 8150 
ο]164 Ὀγ Αἰμαπαβίαβ δᾶ ΕΡΙρῃδηῖιβ, πτπανάρετος σοφία, αἰϊουϊγέμοιιϑ 
Ῥρίραοπι. ὍΤὨΘ ἀρρε!]δθίοπ οὗ ἤβάονι 18. βυϊζ]θ 00 {π6 οοπίθῃίβ, 
ΠΟ ἢ ἅΓ6 ᾿ηϑίγαοῦοηβ τοϊδηρ ο τίβάοση, πᾶ γϑοοιωτηθη αίϊοηβ οὗ 
ἰῦ [ο 411, Θβρϑοίδ!]γ ἰο Κίπρβ δα ῬΥΪΏΟΘΒ. 

Τὸ 18 αἰνἀοα ἱπίο {πγθ86 ραγίβ ὙἹζΖ. 1.---ν΄ ; νυἱ.---ἰχ. ; Σ.---σχῖχ, ΤῈΘ 
ἢγϑὶ ὀχῃοχίς ἰοὸ βαϊνο δου. στ ἱβάουα, δηα δυοϊα δυουυτμηρ ψν ιοῇ 
ΟΡΡοΒβ6Β 1ἴῦ; [86 ββοοπά ἐγ μ5.68 ρα ΠΙΟΌ] ΑΓ ᾿πβίγ ποίου σθβρθοίηρ [88 
ΤΩΔΏΠΘΥ οὗ οὈίαϊπίηρ 1, 1.8 παύαγθ δπᾶ 115. Ὀ]θββίπρβ: Ὑ 8116 {Π6 
{ϊτὰ τϑοοια θη 8 10 ἱβγοῦρ ὑπΠ6 τηράϊατα οὗ «ον Ίβα μιβίοσυ. ΤῈ 
Βνϑῦ ρατῦ 15 δὴ δἀἄγθββ ἴο 411 (86 τΌ]ΟΥΒ οὐ {86 ϑαγίῃ, ϑη]οϊηϊηρ' Ὁ 8πὶ 
ἴο ἈΡΡΙΥ {πϑιβοῖνϑβ ἰο νγϊβάοτη 8.8 {π6 8016 δοπάϊϊομ οὐἁ Ἱἱπηπηουία γΥ, 
ἴῃ σοπέγαϑῦ νυ [Π6 ῬΓΙΠΟΙΡΙ]65 οὗἨ {ῃ6 πῃρΌαΪΥ ἀπ ἔγθθ- ΠῚ Π]ΚΘΥΒ. τ  ΠῸ 
ἀθπΥ ᾿πατυ [Δ ΠΥ "αἱ ῥαΐατα ὑϑοοαρθπβθ. 86 δαΐμου ἀθβοῦ 68 {86 
ἰδιρουαὶ δηᾶ δίθσμδὶ Ἰοὺ οὐ {πὸ ρίουθβ; [Π6 Τ ΙΒΟΙΎ δπά ἀθϑίχπουοη οὗ 
{π6 νίοκοά. ΤΙ͂ῃ {πὸ βθοομαᾶ ρεαῦῦ, ϑοϊοίθοῃ 18 ἱπίγοάποθα 88 ρου- 
ἰγαγῖηρ νϊβάοιῃ, βίδθηρ τι μαὺ 10 18, πον 10 Θοπιθ8 ἔοσί ἤτοι (ἀοα Ὀγ 
Θαγπμοϑὺ Ὀυϑυοῦ, δπα ψῆδῦ 10 Ῥγοάυοθβ, νἱΖ. ὑθιωρθυδηοθ, ῬΓΠάθηΟΘ, 
7υθοθ, δ ΘΟΙΓΔΡῸ ; 88 8180, ΒΟΥ ΒΘ ΒλγηΒ61} Πα Ὀδθη. θχαϊίθα ὈΥῪ 10. 
ΤῊΗ6 {π|γτὰ ρατὺ οοπίαϊηβ ἰδίου οὶ οχϑπιρ]68. ἀγασσῃ το {π6 (]ὰ 
Τοβίδιηθηῦ ἰβίουυ, βμονίηρ' (88 Βαρρίπϑββ ΒΊΟΝ δα [Ὀ]]ον θα 1}68 
Ῥυγβαῖϊῦ οὗἨ τίβάογω, ψ τ [6 ἔλταὶ οΘομβθα θη 688 οὗ [01}Υ δῃᾶ 1ΔοἸ]αίτΥ. 

Τῃ δδοῖ οὗ ὑπ6 {πτθ6 ραγβ νγίβάομι 18 τθοοιαπχθηαβα, 88 {π6 σα ἰο 
8. ἸΔΡΡΥ͂ ἱπυπλογία ν σι ῃ τοϊδίίοη ἕο ἔγβϑ- ] Κῖπρ' Ορροπ θη (8 (1.---- ν.); 
[π6 σοηαπϊοπβ ἀπᾶοθσ ποι [16 ροββθβϑίοη οὐ 10 18 οὐίδπθα δγθ ρίνϑῃ 
(Ὁ].-ττ-ἀχ.) ; δπᾶ Βἰβίουυ 15 δά ἀιοϑᾶ ἴο βϑῦ ἔουτ 18 οἱαῖτηϑ (Σ.--- ΣΧ] Χ.), 

Τὴ γοϊαίζοι ἰο [μ6 ἀπῖγ οὗὨ [μ6 ὈοΟΙ,, βοπὶβ μᾶγθ {γ]6α [0 ᾿παρϑῖν Τῦ 
ἴῃ ἀἴδγοπὲ τοί μοᾶβ. Τῆυβ Ηουβισεπί, αἰνιαῖηρ 10 Ἰηΐο ὕνο ρϑγίβ, 
νἱζΖ. 1.---ἶχ, δηᾷ χΧ.---χῖχ., τοραγθα {86 Ηγβὺ 88. συ θη ὈΥ ΘΟΙόσηοῃ ; 

{π6 Βθοοπά, ὮΥ ἃ ἰαἴϑυ 1βυγββ}16, ρϑμαρβ ὈΥ {π6 βαᾶῖὴβθ ὕγ)ῶὲο στϑηαογοά 
(8)6 ἢγοὺ ᾿Ἰαίο ατὐοοκιὶ ἘΠΟΏΒοΥπ, ἴῃ [1 ᾿πϑῆπου, πηᾶῖζοβ ὕνο αἰν1- 

βίοῃϑ ργοοθϑάϊηρ ἔγομῃ ἀπΠἴδγθηί τυ] 8, ἡ. 6. 1.---χὶ. 1, δῃά ΧΙ, 2--- 
-τχῖχΣ Βγοίβομμθι ον θορίπβ {Π6 βϑσοπᾶ ρατύ τὶδα ὑμ6 ἔνθ! ἢ 
ομαρίον, Ὀαΐ βυράϊν!468 {π6 ἢγϑὺ ἰπίο ὕτο ρίθοθβθ υϊυῦθῃ Ὀγ ἀιβογθηῦ 
ῬΘΙΒΟΠΒ, ἕ. 6. 1.-----ἰὐί, 8., ἀπᾷ νἱ. 9---χιῦ ὙῈΘ γϑῦ ρατὺ 18 βυρροβθά [ὁ 

86 {π6 ἐταρτηθηὺ οὗ ἃ ἰᾶῦροὺ ὑγουῖς ει θη ὈΥ ἃ ῬΑ] θβυϊπῖδη «6 ν᾽ ; [Π6 
Βοοομᾶ, 1{π6 ψψουΚ οὗ δὴ ΑἸοχαητυίδη 6 Ὁ ἂὖ {μ6 {πη6 οὗ ΟἸτιδῦ ; [86 

1 Ῥχοϊθροπι. ἰη Νοί. Οὐε. ἴῃ οἸηηο8 Ὑ, Τι Πἰρχοβ, νοὶ. 1, ΡὈ. ΘσΟΧΥΣ. δῃᾶ ΟΟΧΣΙ. 
2 Ἐπη]οϊπηρ, Ρ. 90. οἐ 8644. 
8 χλιβϑογίϑιϊο ἀ6 Π0τὶ βαρίθηίία Ρατίθ ῥγίοσο, ὅσο. 1804. ([γθ ῬΧΟΡΤΑΙΊΠΊΘΒ. ) 
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1014 ΤΙπἰγοάμοξίον ἐο ἐδ6 Δ ροογγρῆια. 

{ἱγᾶ, 6 ρίαδθθβ δδουῦ μ6 βᾶτιθ μεοτϊοᾶ; Ὑ1116 (μ6 δ᾽θνυθῃίῃ οδπαρίον 
Ρῥτοοθοᾶρᾷ ἔγομαι Εἴτα ψ8ὸ ραΐ {μ6 {μγθ8 ρατίβ ὑορϑίμου, ἔοσ {Π6 Ῥύγροβθ 
οὗ απἰτπρ' [88 βεοομᾷ απ {εἰτὰ, Βουίμο! αν τπαῖκοβ {π6 ὕπνο αἰ: ΒίοηΒ 
1,-- χῆ, 27. ἀπά χιϊ..-- χῖχ., αὐ θυϊπρ ἐμβοα ἰο αἰετοῦ δαΐμουβ 

ἘΠΠΟ ΘΙ Ργα μ᾽ ταοἀϊβοδίίοη οὗ Βυθίβομποί4θιβ Βυροίμοβῖβ, αηά Νδοῖ- 

ἶσα] 8. ταοϑὺ γε οἷδὶ ἀἰθππθιαουταθηῦ, ἃγθ ἀπάββθυυϊηρ οὗ τη ΘΏ ΟΠ. 
ΤΆ 18 Βιρουῆσοιυβ ἰο Ἔχαπαῖηθ {π6 ραγθοα αν οοποίἀογαύϊομβ δἀἀποθα 1ῃ 

[ἄνοιαν οὐ ϑδ οι ΠΥρού μι βῖβ ὈῪ 118 Ῥσόροβοι. Του μΒᾶνο Ῥ6θῺ ϑχϑμαϊηρα 

ἀπᾷ τοδαϊοα ὈΥ Βαποττηθίβίου 25, τίμια ᾽, δα ὙΥ ο[[6..4 ὙΤῈΘ ἀὔρὰ- 
τηδπίθ ΜΏΪΟΝ γα Βαρροβοᾶ ἰὸ βυουῦ ΔΠΥ͂ βοραιαίίοη ἰπΐο ἀϊβίϊποί 

Ρίθοθα ργοοθθάϊηρ' ἔγοπι {70 ΟΥΤΊΟΓΘ ῬΘΙΒΟΠΒ ΔΓ 180 ο᾽Θηΐ, ΠΟΥΤΘΥΘΙ 
Ραμ 51018 βοιὴθ οὗ {πϑιὰ πρᾶν ἀρρθᾶτ. ΤῊΘ ρᾶγίβ μδπρ' 076} ὑορσϑίμοῦ 

δηα ἔοτια ἃ υπἰϊοα 016. ΤῊ βύγ]θ δηᾶ ἰδηρᾳδρα ἴοοῸ Δ. ὯΟῸ ΤΟΥΘ 

ἀἰογοπί μὰ τ θᾶῦ οπ6 τσρῃὺ οσχροοὺ ἔσοια (86 ψδυοιβ τιδίθο Β 
ἰουομθα ἀροη. 

Θηρία πογάβ ἀμᾷ ἰανουσιίθ οχρυθββίομβ οοοῦν ἴθ 8} (π6 ματίβϑ 
τὴ ἢ ἴῃ [88 βᾶηθ ρτορογίίοη. [10 οαῃποὺ δ6 ἀθηϊθᾶ, Βονονον, {πᾶύ 
[Π6γ 18 ἃ βουοθρί 016 ἀΙβΈγθποθ Ὀθίνγθθῃ 86 οοπίθπίβ πα τηϑηποῦ οὗ 

(μ6 Ἰαβύ (δὰ ομαρίογβ οοπιραϑὰ σι {86 Ῥγθοθάϊηρ πῖπθ, [ἡ 186 
[ουταθυ, ϑοϊοσμοπ ΠΟ ἸΟΩΡῸΙ ΔΡΡΘΑΥΒ 88 {π6 Βρθᾶκου; δῃᾶ {π6 1ᾶθα οἱ 
νγιβάοιη ἄοθϑ ποῖ ρυϊάθ {ῃ6 {μγθϑᾶ οὐ ἄδβοουσβο. Βαῦ σι βδίονοῦ 

ἀἰβδγθποθ ἐμούο ἴβ θούτψθθῃ (μθπὶ ἴῃ 14688, ἀοοίχπο, δηα ἰδηριιᾶσθ, 15 

γ ΒΟΙν 8016 ἰπίο ἀἰνουβιον οὐ ἰορίοβ, απ 18 τάοσθ ὑβδῃ οουπίθυ αἰδηοθα 

Ῥγ [86 ρϑου αυι6ε8 οοσαμαοα (ο Ὀοίι, 1.---ἰχ, δπᾶ χ.--χῖχ Τθὰ8 

ὁδμαρίον χυ. 1--ῦ. 15. ἃ ῥσδύου, {3 οἷ. 1χ. (Οὐὐμαραγα αἶβὸ χῖν. 26, 

96. απ χνυῖϊ. 18, 19. τ] τὶ]. 22, Ὑπαὺ [86 Ῥυϊποῖρ] 68 ἰαυρῃῦ 1π [Π6 

Βθοομᾶ ραγῦ ἅγ6 {6 ΒΆ1η6 88 1ἴπ {π6 βτϑί, τον θ6 βθθὴ ΠΌΤΩ χ, 19,20. 

Οὐοτωραγα ἰοο, χ 1. 18. 1} 11. 18., Βότὸ {88 ΤΘΙΘΓΘΠΟΘ οὗ {86 ἰὈΥΘΓ' 

ἰο ἴπ6 Ἰαϊίου 1β ἀρρατεπί. Οὐδυίαίῃ 1ᾶ4θδ8 σϑοὺν ἰπγουρμουῦ: Μ8118 
ἐλνουτῖτθ ΘΧΡΥ ββίομβ, [τ π5 οὗἨ ἀἸβοοιτβο, δηα 511π|ρ16 ΤΘΥΓΏΒ, ἈΡΡΘΑΥ 1Π. 
4}1 βοοϊομβιῦ Ηδποθ {μ6 ἁπὶτΥ οὗ (μ6 Ῥοοῖϊκ Ββου]α ποὺ 06 αϊδίαγθδά. 

ΤΉοΟΒΘ ψῖο αν οα]δᾶ {μ6 ὉΠΙΓΥ ἴῃ αποβίίοῃ ἤᾶνθ ΘΘΠΘΙΆΪΥ 

ΒΡΟΚΚΘἢ ἀσαϊπδὺ ὑπ6 ἑπέοσγιέψ, Τϊη]κῖπρ; {παῦ {88 γουκ Βα8 ποὺ θοτλθ 
ἄονγῃ ἰὸ 18 ἴῃ 118 οὐ σῖπαὶ ἔοστα, θαὺ παῖ Ὁ 15. ἱπυρονυίβοῦ οἰτμον δὖ 0Π6 

Ῥορὶπηΐπρ' οἱ 6πᾶ, οΥ 88 Ὀ6θπ δη]αυσοα ὈΥ Βα βθαπθηύ Ἰη ΟΓΡΟἸΔΙΠΟΏΒ. 
Ἡσουδίραπί ἐμουρλῦ ἐπαὐ, 186 1716 σψοσῖς νγὰβ ποὺ ἃ ἔγαρτηδπῦ Ὀϑ]οπρίηρ 

ἴο ἃ ἰᾶτσοι ομθ, ἀῦ τησϑὺ δὖ ἰϑαδὺ πᾶν δᾶ ἃ δοτασαθποθπιθηῦ 1 
8}. ἸΠΒΟΙΙΡ ΟΠ, βίτααν ἰο {μο86 ργθῆχοϑα ἰο Ῥσυονθυθβ δῃά Εἰς] θβιαβίββ, 
ΤῊ18. 18 οοππῃθοίθα τι [86 ΘΥΓΟΠΘΟῸΒ Ὑ] 6 Ὲ [μαὺ Θο]οσου σσούθ [86 
Βυβί ρατί, δῃᾷ προᾶβ πὸ γϑϑιϊαϊΐοθ. Οἱ {π οἴμον μαηά, τοίϊι8, 
Οαἰπιοί, ἀπά ᾿Ποβογη, Ἰοοϊκθα ρου ἐμ6 ΜΟΥ 88. ἱποοιωρίθίθ αὖ {Π8 

οθᾶ. Τα νἱοὸν οἵ Ηδεβο δῃᾷ Ηουθηγθῖο ἢ 18. Βταῖαν Π6 πὶ ΤΏΘΥ 
Βο]ῖονο τμαῦ {Π6 ψχουῖς γγχὰ5 ποῦ βπῖβῃθα, Βυῦ 1Ὁ 18 ΘΆΒΥ ἴο Β66 ἃ ΡΙΌΡΘΥ 
ΘΟμοϊαβιοη δὖ χῖχ. 22. 

Τιαἴου ᾿μ θιροϊαίίομϑ Ὀγ ἃ Ομειβίδη Βαμα ψ6 16 ἀββυιαβα Ὀγ τοί: 

1 ἘΠη]οἰτπηρ, νοὶ. ν. Ρ. 226]. 
3 Οοχῃηθδηΐδγιαβ ἴῃ ϑαρ᾽οηίαπι ΒΑ]ΟΙΊΟΠΪ8, Ρ. 8. δὲ 560. 
8 (τα Πα ΠΘΌΟΥ 88 ΒΌΘΒ ἀογ ὙΥ οἰβμοῖν, 8 8 ΕἸΠΙ οἰ ταπΡ᾽, Ὁ. ΧΧΙΙ, θέ 864. 
4 ἘΠη]ο Γαηρ ἰὴ 416 ΠΟΙ ρθη ΘΟΒΣ θη γοὴ Ηογρϑί, Ἡ θ ἐν ̓ ν. Ρ. 179. δέ 8εηῇ. 
δ᾽ δ'ρο Οτίσημ, Ρ. ΧΧΧΙΥ. θὲ 66. ' 
6. Απποιδςοῃο5 ἱπὶ Υὶ οἴτι5 Τοβύαηοηΐαμα, 6, Ὑ ΟΡΟΪ, νο]. 111. Ρ.. 69. 



Οἡ ἐλὸ Δδοοῖ 9} Τρ δάοηι. 101 

δα {μοὰρἢ Πα 1 πο βρϑοῖν ἔμι6πὶ, δ τηπβὺ Βανο ταϑϑηὺ {Π6 Ῥαββαρ68 
ΜΏΙΟΙ ἀγ6 ραγΆ 1616 ἴῃ 86156 ὉΠ οχργθβϑῖου Ὁγ ΝΟ Τοβίδηηθηςξ 

ὈΪδοοβ: δῃὰ ὙΒῖο ἢ 6 σψουα οχρ δίῃ ΟΥ̓ τϑίδγθησοθ ἰοὸ {πὸ Ἰαϊίοῦ. 
ΤΗῺΒ {μα τὶρσμίθουβ ταδη 18 581 [0 ῬΟ58688 [88 ᾿σπον]θᾶρο οἵ αοᾷ, ἀπ 
ἰ5. ἃ παῖς ϑεοῦ, βογυαπί 0} ἔθ 71,ογὰ ; Ἰαιραδρθ ΔρΡΡ]ΙΘ ἃ ἴπ {π6 Νὸ 
δβίασαθηῦ ἰο ἰῃ6 Μοββίδῃ. (Οορ. ἰϊ. 18. ἀπαὰ Μαί. χχνῖϊ. 43.. ομη 
χῖχ. 7.) ΗἱἴΐβΒ Ῥουβθουϊουβ ΓΘ ΤΟργθβοηϊρα 848 τηοοκιηρ Πῖτα ἴῃ {86 

ΤΩΔΗΏΘΥ {πὸ οὐυοῖῆοιβ οὗ 6805 ἀου θα Ἠλὰ: “ 1 οὗ τι 566 18 Π18 πΣ 

Ὀ6 ἔτὰθ: δηᾶ ᾿οϑῦ ἃ8 ρῥίουβ ν μαῦ 8841] Ὠᾶρρθη ἴπ [86 ὁπ οἵ διἼη)." 
(Οοταρ. 1..ὄ 17. δῃᾷ Μαιῦ. χχνι. 40.) ὙΠογΘ ἃγθ ῥἰδοθβ 8150 ὙΠ υθ 

186 Βαρρίμϑεβ οὗ [886 ἔαθατο 118 18. σϑργθβθηύθα δομἝοιυα]Υ 00 186 

Νον Τοβίαιηθηῦ δ α βλίπίπσ (οοταρ. 1. 7. ἀπα Μαίῦ. χὶ!. 48.), 88 
α γεϊησ δᾶ ἡμάσίπφ ὁ ἐδ τυογἰά (οοταρ. 1, 8. ἀῃᾷ Μαί. χῖχ. 28.). 
Βαυῦ {μὲ Κπον]οᾶσο οὗ Οοἄ 18 οἴνοπι αὐἰχιθυίοα, ἴπ {πΠ6 Ῥγορμϑίϊο 
πτϊθηρθ οὗ τπ6 ΟἹα Ἰαοβίθιηθηί, ἰο ΘΥΟΥΎ γὰρ ἰβυβθ]ο: ἀπα παῖς 
ϑεοῦ, Ξεγυαπὲ 9.0}, Οοα, 18. ΟἸΪΥ ἃ ἱταπβαϊοι οὗ {πθὸ ΗΘΌγθ Ῥθγϑβθ 
οιηρογϑᾶ οὗ {πὸ Μεβϑίδῃ 'π 1βϑῖδ ἢ 8 Ῥγόρῃθοῖθβ (11. 18., 1Π..11.}. 50 

{μα 1Ὁ ταῖσῃῦ Ὀ6 ἀρρ]οα ἐο (86 τἱρῃίθουβ πιδῃ, οὐ ἰο Μρββίδῃ ἢῚΒ 
μι684, ὈΥ͂ ὁπ6 υπδοαπαϊπίοα Μ 1} [86 ΝΥ Τοβίδιηθην, Υ̓Παύ 18 βαιά 
οὗ {μ6 ξαΐατα ἀοσίηγ οἵ [86 τἱρῃύθουβ πῖὰπὶ ἴπ 111. 6. 8, 18. θογτονγθαᾶ 
ἔγοιχ Π.ϑηΐαὶ νἱῖ. 18. ὅχο., χὶὶ. 1, 2. Ἡδπμοθ χα οδπποῦ δ]]ον οὗ τηΐογ- 

Ροϊαίλομβ ἔγοτα {6 Ν ν Τ᾽ ϑβδίαταθπί ὈΥ͂ ἃ ΟΜ γιβίδῃ μαπα. 
ΟΥμοῦβ μᾶνο βυρροβεοᾶ ἐπαῦ {86 ΘῃὔγΘ ὙΤΟΥΪΚ ΤΩΔΥ πᾶν ὈΘ6η ΘΟπι- 

Ροββᾷ Ὀγ ἃ Ομγίβδη. Βυΐ δ5 {86 ρᾶββαρβθ ουὐ ψΒ0Β {Π6ΥῪ τ 1}]}Υ 
ΤΕΙΥ Ὑθ᾽ {π088 78 πούϊορα, χα πϑϑᾶ ποῦ ἔυίμου ΠΠ0α6 [0 ὑΠ61Γ ὙἹΘΥ,. 
Τα 15 γϑΥῪ τπ|6 ἐμαῦ Βοπλθ ρἷδθθβ ἴῃ 88 Νὸνν Τϑίδιηθπί, ἴο ὙΠ10} τ76 

5681} αὐιδυνγατβ τοίου, ργθβθηΐ σοηβι ἀογ8 016. δἰ μα αυν [0 Ῥαββαρθδ ἸῺ 

{η18 ψόουκ; θαὺ (ἢ6 ΒαΤΙΟΠΥ τλΔῪ μ6 Ὀοίζου. οχρ]δῖμθα ὈΥ Βαρροβιηῦ; 

ὙΝ ἰκάογα ἐπ οὐἱρῖπαὶ. Τῆδ φεπεγαὶ σοπιρίθαίοη οὗὨ ὕπ6 ὈΟΟΪ ἈΡΎΘΘΒ ἴθι 

τόσο Ί δὴ Αἰοχαπάνδη-" ον β δαςβοσβηῖρ ὑμδη ἃ (ὑυιβύϊδη ΟΠ6. 

ὙΥ6 ὁδῃῃοῦ Ἔχρὶδὶπ ᾽ῦ ας α τυλοῖο ἔγοτα 6 ΟἸγἸβύϊδπ δίαπά- ροϊπί, Α. 

ῬΒΠΟΒορΒῖοαὶ «(ον Βῃ βρῖτὶῦ Ὀγθαῖμ68 Τπγουρμουῦ 10, Υ οὐ τ, ἼὙΘρ611685 

0,85 τοίθυγβα ἰο ἃ ρᾶϑβαρθ ἴῃ (88 Μυτγδίοστιδπ (ΔΠΟῺ ὙΥΊΟ. Π6 {168 ΤῸ 

Θχρίδῖτι ἴῃ ΒΌΟΝ ἃ ΤΑΔΠΏΘΥ 88 [0 [Δ γΟΟΥ {μ6 1468. οὗ {18 Ὀοοϊς Βανιὴνσ 

Ῥθθῃ ψυϊζίθα δἴτζοσ {86 σοταπιθηοομιθηῦ οἵ {πὸ ΟΒτιβύδῃ ἀἸβρθηβδίοη. 

ΤῊΘ ὈοοΚ ϑαρίοηξία Ὀοΐπρ; ἰαιτοάπορα τπίο {88 [1δῦ (““ οὐ δαριθηῦία δὺ 

δυαϊοῖβ ϑαϊουιοπίβ ἴῃ Βοπούθηὶ ἰρϑῖαβ βουιρία 7) ἴῃ σοπηθούϊομ 8 (86 

ατϊηρθ οὗ 186 Νονν Τϑδίατηθπί, μ6 ΒΌΡΡΟΒΕΒ {μαὺ 10 νγὰβ ἃ τϑοθῃῦ 

πουῖς ὉΥ ἃ τϑοθηΐ πυϊίοσ, 8π4 ταπκοά ας ἐο ἀαίε αὶΐμ {π6 οὔμοτβ {παΐ 

4Υ6 ἴμογο τηϑηϊοποᾶ, [ἢ βυρροτ οἵ δῖ8β οοπ͵)θοίατο ἢ6 αἶβο δά πιο68, 

ὙΠῈ ταποῖι ᾿ηρσθηυΥ, ἃ βαπέθμοθ ἴῃ « Θγοπιθ Β ργϑίδοθ (ο {88 ΒοΟΙκΒ οὗ 

ΘΟΪΟΙΊΟΗ ; ἐγ} ἃ Ῥαβθᾶρθ ἴῃ Εὐαβοθῖαβ τθθτθ {πὶ Ηἰβίοτιδη τη θη 0 ἢ 8 

186 Ὀοοῖς οὗ ὙΥΙΒάοπι νγβθπ βρϑακίπρ οὗ Ισθρϑὰβ. ΠῚ (86 ρδοβ οὗ {π6 

Μαυταίοῦίαη ὅποη ποῖ6 ᾿ποοιταρί, ΤΥΘΡΘΙ]68 8 τϑαβοηῖηρ ΜΟΙ]α 

δομηθηᾷ 1861} ἴο ΟἿΣ ἀρργοθαίίοη. Βαΐ τ Ὀ6]δυβ 10 ἴο Ρ6 {δο- 

ΤΟΌΡΉΪΥ σογταρῦ; πᾷ ταυδὺ ἐμογϑέοσα ᾿πῆδν, τα ΒΌΠΒΘα ὅ, {μαὺ Ὀοΐοτο 

(μ6 βδῃίθποθ ψθοτο ϑαρίδηξία ϑοϊοπιοηῖβ 18 Βροῖκθῃ οἷ, 116 ΘΡΙΒ616 1Ὸ 

1. Κο6 ΕΠΟΒΠΟΥτ 5 ΕἸ] , Ὁ. 129. 6ἔ δθηᾳ. 
3. 5.66 ἴθ ΦΟΌΓΙΔΙ ἴον ΟἸδββίοδὶ δηὰ βδογθᾶ ῬΏΠΟΪΟΡῪ [ῸΓΣ Ματοῦ, 1855, Ρ 857. 6 δος. 
8 Ἡ!ργροϊγίαϑ δηᾶ μΐ5 Αρ6, γο]. 11. Ρ. 185. δὲ βεηῆι 
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1016 7ηἰγοάμοΐίοη ἰο ἐἦι6 ΑΙροογυρῆζα. 

ῆ6 Ἡοῦτοῦβ μαα θδθϑη τπθηἰϊοηοϑᾶ 48 ει θη ὈΥ βοπῖο ἡ ηἰθπα οὗ Ῥδαϊ. 
Ἡδποα [86 Ἡίδάοηι 9.6, ϑοίοπνιοπ τοίθσβ ἴο 186 Ῥοοῖ οὗὐἠ ῬΥΟνθυ8 88 
μανίησ θθθη Θομιρ θα ἴῃ {86 Β8Π|8 ταϑηπ6} ὈΥ͂ 7) Ἰεπά8. οὗ ϑοϊογηοη. 
ΤῊ [δοῦ (μαὺ [η6 Ῥτογουῦβ, οὐ {π6 Ἰαὐΐοσ ρατύ οἵ ἔμϑηὶ αὖ ἰθαβύ, γγ88 

τυ θη οαὖ ὈΥ ἐμ6 τιθῃ οὗ Η 6 ζοϊτιδῇ (οἱ φίλοι Ἐζεκίου, Τ Χ Χ. χχν. 1.) 

ΘΔ ΠΒ865 ἃ οοπποοίζοπ Ὀοΐνγθοα (86 Μαυταίοτίδῃ ἐγαρταθηΐ δηᾶ {Π6 
Ῥοοῖς οἵ Ῥτονειδβ. Ηθροβῖρρυβ, {μ6 δυίμον οὗ {π6 Μυταίογίδη (ὑὍποῃ, 

τηϊβαπαεγβίοοά, οὗ ταδὶ πίογργθίθα ἤτοι χοῦ οὗ τθοο]θοίίομ, ἔπ 6 Ο σεῖς 

ψοτάβ ἴα Ῥγονεσθβ σχχυ. 1., ΕΥ̓ Ρυϊίπρ {μ6 ἔγιθ μα 8 97 ϑοίοπιοη ἴῸΥ 

9, Ποσελίαι. Ἡδπθθ ψγ ἄρτθθ τ Βαπβθη, 8πα 711} ΤΎΘρ 1168 
Πίγηβο αὶ 'ἴπ μῖβ Τωθοίαγα οα (86 Η]βίοσῖς Εν ἄθηοα οἵ 6 Νοὸνν Τοβία- 

τηοηΐ, ἴῃ ΔΡΡΙ γίπρ ἐλ Ῥίδάοηι 9 ϑοϊοπιοη ὕο πὸ ὈΟΟΚ οἵἩ ῬΤΟνΘΓΌΒ, 8 

νγχὰ8 πού Ὁποοιηοη ἴῃ [Π6 Βοοοπᾷ οοηξατγ, ἃπα ποΐ ἴο 86 ΑΡοοτυρμὶ 
Ῥτοαποίοῃ. 

Τὴ ἃ ραββᾶρθ οὗ [μ15 Κὶ πᾶ, ψθθτο [π6 τοδαϊπρ' πα 1ηὐογρτθίαϊιομ 816 
αἰζεμᾶρα τι 80 τποῖ ἀποογίαϊηΐν, δηα {Π6 δυάθποο τὰ ἔδνουν οὗ 

ϑαρίοηΐξία ΔΡΡΙΥγΙπρ ἰο {π6 Ῥτονοῦῦβ οὐ ΥΝ Ἰβάοση Ῥγθροπάθγαΐββ οἡ 
ΠΟΊΟΙΣ 5146, νγα Βῃου]Ἱὰ 6 ρσΘΠΘΙΆΙΠΥ σιμάρα ὈΥ οὐλογ ΘΟΠΒΙἀΘΓΔΟΠΒ. 
Απά βυοὶ {πογο ἅγ6 {π΄ ἈρΡΡΘδΣ ἴο ὰ8 ἴο γϑμᾶου [86 οοιηροβιίοη οὗ 
[86 ὈοοΚ οὗ ΥΥ̓Ιβάομα ροϑίοσθ {86 ΟἸυβδη οσᾶὰ σ ΣῪ ῬΙΌΡΔΡΙΒ. 

ΤῊς οΥὐἱρῖπαὶ Ἰαπρυαρα τγὰ8 ποῦ ΗΘΌγοντ, 85 ἴῃοβ6 ψμὸ Ὀ6Ιῖθνα {μαῦ 
ΘΟΪοιηοη νγα5 (886 ΤΟΥ ἅττα ΟὈ]Πσ α ἰο τααϊηίαίθ. ΟἸΠΘΥΒ, ΒΟΥΤΘΥΘΓ, 
γχ8ο 4ο ποῦ Πο]ᾷ [πμ6 ϑοϊουηοηῖο δαύπουβδῖρ, {πῖπὶς {πᾶὖ 16 νγᾶβ Θοταροβθα 
ΘἸμΘΥ ὙΠΟ οὐ ἴπ ρα ἱπ {μπᾶ ἰοηρτιθ, 88 ατούιβ, Ἡοαυριρδηΐ, 
Βυθιβομημθί θυ, δηᾶ ΕΠρ τοί ; [μ6 ἢγβὺ οὐἱτο ᾿τηδοϊπιηρ (86 ΘΠΠΓΘ 
ψοΥϊς ἢ {π6 βεοοπά, [μ6 βτβὺ πίπθ ομαρίαγβ ; {86 {γα ἀπὰ ἔουτί, {86 

βτϑὺ ἔνε ομαρίθυβ, ὕο βάν θθϑὴ ψυϊ θη αὖ γί ἴῃ Ἠθῦστατ. ἘΔ. ἀβατγῖδ 
1πουρπῦ ἐμαὺ 10 νγγαβ συϊθέθῃ ἴα [π6 ΟΒα] 466 ἰοηραθ; ποῦ {π6 ὥγσῖδο, 88 
βίαϊθα Ὀγ 6 ὙΥ οὐΐβ.} 8.0 αἷδο Εαῦθσῦ. Τῆβδβο δοπ]θούαγθϑ Βᾶνθ Ὀ6Θῃ 
Βα ΠΟΙ ΠῸΠ] νυ τοξαθα Ὀγ νᾶιῖουβ πτϊύουβ, 85. ΕΠΙΟΏΠΟΓΗ, ΒουΠο] ας, Ἦ 8586, 

τίμημα, ΥΥ͂ οἰΐθ, απᾶ οἴμουβ. 10 18 561685 ἴο ἅρρθαὶ ἰο ἩΌΥδίβιη8, 
διηᾷ ἴο ]οσ α τοϊβίακαβ οὐ ἰγαπβίδίίοῃ ἔγτοτα (88 Η ρσον ἴῃ ἴδνουσ οὗ 
4. δ Ργον οὐἱρίηαὶ, Ὁ [6 ΘΧΘΙΆΡΙ6Β. ἀτ6 81} πυραίογγ. 86 οτἱρὶ- 
μα] οὗ (88 ατθοῖ ἰοχί 1Β ἀπαποϑύοπαϊθ. 6 βίγ]6 18 ταυσος βεῦίον 
ἴμδπ ομ6 σπου οχρθοῦ θυθὴ ἴῃ ὑπ6 ἴγθθ νουβίοῃ οὗ ἃ Ηδργον ἰσδχί. 
ΤΉΘΓΘ 816 ἃ ΠΌΠΟΙ οὗ ρᾳτο ΟὝΘΟΙΚ ΘΧΡΥΙΘΕΒΙΟΠ8, γΥ Π10 ἢ) οου]α πού μανα 
Ῥτοοθϑαθα ἔγομα ἃ ὑγϑηβίαίου πὶ 80 στϑδῦ δδυπάδῃμοθ, ἘΣΧΘΠΊΡ]6Β ΟΟΟῸΓ 
ἴῃ ἵν. 2., .χ. 8. 12... 1. 11. 16., ἃ. 6. Βοβιά6β, [8866 ἃΓ6 τηϑην Θοϊηροιπά 
ὙΟΓ8. ΓῸΥ Ὑ ΒΙΟΝ ΘΟΥΓ βροηαίηρ ἰθυὴβ ψου]α Ὧ6 Ββουρμξ 1π ναῖῃ ἴῃ 
Ἡδοῦτον. ὅ66 χ. 8., χὶ. 8., χῖν. 28., ἰχ. δ., 1. 4... χν. 4.. ν. 22., νἱ]. 
Ἴ. 8.. ἢ. 19., χνὶ. 8. ΤΟΙ ἅὙ6 4150 ὩΠΙΠΘΥΟΌΒ ῬΔΙΟΠΟΙΏΔΒΙ88, 8880- 
ΠΆΠΟΘΒ, ὈΪαγ8 οὐ ΜΟΙ͂Β, 884 ΟΧΥΤΊοΥα, ΜΏΟΒΘ ΟΥ̓ΘΊΩΔΙ 18. τὐθοκ. 
Οομρ. νἱ. 22. ὅχζο., νἱ. 18., 1. 10... 1ν. 2., νἱ. 10., ΧΙ]. ὃ. 12. ὅχο., 1, 8. 
νυ. 10., νἱ. θ., χίχ. 21. [Ιῃ βπογί, {λ6 οβμαγδούοσιβο οο]ουσιηρ οὗἨ (86 
Ιδηριιαρα Βρθακβ ἀθοϊ θα ]γ ἴῃ ἴάνουτ οὗ ἃ τϑοῖ οτιρὶηλὶ." 
νη τορατά ἰο ἐδ αμίΐον, ᾿ὰ ᾺΒ ΘΟΙΩΤΔΟΩΪΥ ἱδπουρῦ αὖ Οη6 

[τῶ {μαῦὺ 6 ψὰ8 ϑοίουιοῃ. ΟἸοιαθῃ οἵ ΑἸ]οχαπάγια, Οτῖσθῃ, 

1 ὅρο ὙΥ εἶϊο, Ἡ. ἵν. ΡΡ. 183, 184. ποίο. 
2. ὅθ Ηλββοβ Ὀ]16 ΥΥ οἰβιοὶῦ ϑαϊοσλο᾿Β, Ρ. 196. θὲ δεᾳ.; δῃᾷ ατίσαμι, ἢ. Χ]. 
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ΤΟΥ] απ, Τιδοϊδηίίαβ, ἀμ ΒΕ. ΑΖατῖαβ, Βῃδγθα {815 ορὶπῖοη. Εγθη 
1ῃ τηοᾶθγῃ {πη68, Βοη6 δηζουίαι θα {Π 6 Βδταθ νἱθν, ὃἃ5. Τιτηυβ, Ηποί, 
δα Ηουδιρσαηί ἴῃ ραγί, [Ὁ 15 11561688 δὖ {Π6 ργϑβθηῦ ἄδυ ἴο σϑῆαίβ 10, 

Αὐραβίπθ τοραγάθα «6βὺ8 ΘΙΤΘΟΙ 48. {π6 δαΐμον, θὰΐ δογνσαγβ 
τοίσαοίοα {86 οριπῖοη. Υ̓μαῦ σάν σὶβα ἰο {Π18 βίσϑησθ Βυροί 6818 
Ὑγ88 {86 οοπίουπαϊπρ' οὗ ἔνγγχὸ Β᾽π}1180 ῬΟΟΚΒ, ίγδοῦ δπαᾶ ΥΥ̓ Ἰβάουῃ. 

 ΘΓΌΤ.6 ΔρΡΡΘδΥΒ ἴο ἢᾶγϑ ἰθαῃϑα (ο {86 ορϊηῖοη δῇ ῬΏΠΟ τπγὰ8 {86 
ααΐμοτ. ΤΠΒ σον ψγὰ8 6] ὈΥ̓͂ ΤΥ ΤἈΌΡΙΏΒ, ΔΙΠΟΩρ ΜΏΟΙΩ [15 
Ἐ. οάα δ; δηᾶ ΟΥ̓ δπν ΟἸ τιβύθη τυϊίουβ ἴοο, 88 ΝΊΟΒΟΪα8 α6 
1,γτα, Θ΄ αἰαϊίπυβ, Γχυα. Ὑῖνο5, Γαμου, δέσιροὶ, απο, ὅς. Βαΐ 
πού βδίδπαίπρ {π6 σΘΠΘΙΑΙ Βι τα] υ ῦν ἴῃ Ὀοΐα τ! 8, {ΠΟΥΘ 15 80 ἃ 
στοδῦ ἀἰβδγθηοα θούπψθοῃ ἴθ. [}ἢ ὙΥ βου {μ6 Ῥ]αίομϊο ῬὨΠ]ΟΒΟΡΕΥ 
Ἃοο8. πού Ἄρρϑδῦ ἰο αν ροποίγαίθα ἃπᾶ βαίαγαίθα {η6 τσὶ ου Β τηϊηά, 
45 πὰ ῬἢΠ]ο. ΤῊ αἰ ΥΒΙΥ 18 ρα γ ΘΙ] ΑΥΪΥ τηδηϊθϑῦ ἴῃ 06 ἀθβουρίίοι 
οὗ αἰνῖπα ψιβάομῃ 48 τοϊαίθαά ἰο ῬὮ1]οΒ 1ᾶ4688 οὗὁἨ ψιβάου οὐ [86 ]ΟΡῸΒ, 
ὙΠ [86 Ἰαύζον σοφία ἃπα λόγος 66 δἰ  Ἰἀθηίοα! ΟΥ̓ ταοβὺ ἰηὐ]- 
τηδίου το]αίθα ; ὑγ 8116 ἴῃ ΟὟΥ ῬΟΟΪΚ 811 ἰγᾶθθβ οὗ [π6 βρϑου]δίϊνθ α86 οὗ 
λόγος γα ψαρίϊησ, [πὰ ῬὮ]]ο, δ σιβὴ ΑἸΟχδπαυ] 8 ΔΡΡΘΆΥΒ ἴῃ 8 
ΤΑΌΟΘὮ τηογ6 αἀανϑ]οροα ἔοστα (μδη ἴῃ ὙΥ Ἰβάοιη. Β6βι 68, [Π6 βέγ]θ δπά 
ΤΩΘΠΠΘΟΥ ΔΙῸ ὙΘΙῪ αμἴογοηῦ ἔγοιη {μοβθ ομαγδοίουιδο οὗ Ῥθμηο {Π6 
ΑἸοχδπάσγιδη. Βθησα βομθ τηοάθυμβ μᾶγα τηοαιῆοα {Π6 ΟΡΙ ΣΟ 80 
[0 ἃ8 ἴο 580, ὑμαὺ 1ὖ γγὰβ ποῦ {π6 ψ611-Κπόσὰ ῬΏΪ]ο οὗ ΑἸδχδπάγία, 
Ῥυΐ δῃ οΪ δ᾽ ον ῬὨΙ]ΟΒΟρΡΠΟΥ οὗ {6 βαῖὴβ ἤδῃῆιθ, 0 δἰ  Υ οοτ- 
ΡῬοΒϑα τ {πγτουρποῦί, 85 Μϑαϊηδ, (ἰδηὰβ, Ῥδμθ]1α8, ὈυβῖαΒ, ΥΥ ΘΥ5- 
ἀοτί, Βυδάσαβ, δηα ΟἴΘΥΒ ΒΌΡΡοΒβο ; οὐ ραῦ 1ὖ αὖ ἰοαβύ ᾿πίο 108 ργθβθηῦ 
[οσ, 8ἃ5 Βο ]υτῖηθ δα Ησποῖ (πηι. Βεύ ἐμαὶ οἱάοσ ῬὮΠΠΟ τηθη- 
(ἰοπρα ὈΥ Φοβϑρῃυβ2 νγ8β ἃ Ὠοαίμϑη, ποῦ ἃ 560; δπᾷ οου]ά {μου θίοτθ 
Βαγϑ μδα ποίμιηρ ἴοὸ ἀο πψιῦ {π6 Ῥοοῖϊκ οὗ ΥΥ̓ΊΒάοσχη. 

ἘθοΥ ὃ Τπουρδὺ {παῦ {86 ὈΟΟΙΚ νγὰβ πτι θη ὈΥ Φουα ΔθοΪ, ψῈΟ, 
8.5 [86 γϑϑίογεν οὐ {86 ἐβθιηρῖθ, ταῖρηῦ 6 οα] θα {86 βθοοπα ϑο]οπιοῃ. 

 Βυὺΐ {μ6 πη6 οἵ ΖοΥα ΔΘ] 18 ἴοο φαῦῖγ. ΓΘ ραββαρθ 1π ΙΧ. 8. Βι1ϊβ 
ΘΟ]ουλοη 8]0π6, 8ηα ποῦ ΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΙ ΠΟ ταῖϊσῦ 6 ο4]164 ϑοίοσμος ἈΥ͂ ἃ 
ἤρυχα οὗ βρϑϑοῆ:; ἔου {μ6 {τοπο οὗ Ὠ18 [ἈΓΠΘΥ 18. βρόκθῃ οὗ (ἰχ. 
7.19... 

ΑἹ] αὐῤθιωρίβ ἰο ἀϊβοονοσ (8 δαΐμοῦ τὰ ραυου]τῖν ταυϑύ 6 ἀθδη- 
ἀοποά, Τῇ νυϊου οἰὕΠ6 οὗ ἃ ραγί, οὐ οὗ {86 ψ 016, 88 απ γθηΐ 
ΟΥΙΟ8. ΒΌΡΡΟΒΘ, νγὰβ ποὺ ἃ Ῥδἰθβίιπϊδη [6.7 αὖ {π6 {ϊπι6 οὗἨ Απὐϊοοθτιβ 
ἘΡΊΡδη68, δἰβθ 6 που] ποὺ βανα πυϊίθῃ ἴῃ ατϑθκ, θαΐ ἴη Η Όγον. 
ΝΟΥ νγὰβ Β6 ἃ 96. οὐ πίοι Ὀοίοσα Εἰριρῃδηθ8, δοοογαϊηρ' ἰοὸ ῬΔΏ]ὰΒ: 
ἴου 80 τυοῖ ατγθοίδη οαϊύαγα οου]α ΒοΑΓΟΘΙΥ ἤᾶνο Ὀθθη Θσμιρι θα Ὀγ 
Δ Απβοομβοπίδῃ οἵ μα ἄγ. ΝοΥ ἀϊτᾶ μα Ὀοίοπρ ἴο {86 δβθοὺῦ οἵ {μ6 
ΤΒογαροαίδ, 45 ἘΠΟΒΒοση ὅ, Οἰγῦγου δ, ἀθα ΤΆθμηθΘ ἴ ΒΌΡΡΟΒΘ, ῬΙΙΠοΙ- 
ῬΆΠῪ ὁπ δοσοιπῦ οὗὨ {π6 βιαϊθιαθηΐβ ἴθ ἢ. 18. ὅσο. δηᾶ χΥ!. 28. ΤῈΘ 
ἔΟΥΤΔΘΥ Ῥᾶββαρθ ἄοθβ ποὺ οοηπϑοὺ ἐΐθ μηπιαγγίθα βἰαΐε Ὀπὺ οἰ θ581.688 

1 Οομρ. ατίμημ, Ῥ. 11. δἰ βοᾷ. 3 Οουῖτα Αρίοη, ,. 238. 
8. ῬΥΟΪ ΒΙΟΠ88 Υἱ. ΒαροῚ Π γαπι ΚΘ ρ δ 186, Υ, 4 866 ατΐτητα, ΡΡ. ΣΙ], χ]ῖν, 
5. ἘΠπ]οἷδ, Ὁ. 150. 
8. ῬΏΙΟ ἀπά ἀΐθ ΑἸοχδηυϊηΐβομα ΤἈΘοβορῃίο, νοὶ. 11. Ρ. 265, θὲ 5646. , 
1 (ΑΘΒΟΒ ΘΒ Ποἢ6 Παβί !!ππρ; ἄθν 7 Δ 1Βο- ]οκαπτἴβομθα ἘΠ ρομ8- ΕΒΠΟβορμῖο, ΔὉ» 

1861]. 11. Ρ. 170. 
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ὙΠ} Ὀ]ΘΒΒΘάπμ688: δηᾶ {π6 Ἰδαίου βρϑαῖβ οἵ Ῥγᾶυϑὺ δηα ῥργαῖβα δὖ (Π6 
ἀαγβρυίηρ; τὰ Οἢ 1π {Π|6 ΒΆΠῚ6 ΤΩΔΠΉΘΓ 88 ῬΒαΐτα νυ. 4.» ΙΧΧΧΎΤΙ. 14. τ }- 
ουὖ τοίογοποθ ἰο {86 ΤΒογαροαίς ἡπα Εββθηθθ, ΤΠὰΒ ὑΠ6ΥΘ 186. ΠΟ 
ουϊάθποα (μα [86 ἩΥΥΙΙΟΙ τγὰ8 ἃ τρθτηθροσ οἵ {16 βοοῦ οὗ [6 Τβογαροαίῷ 
ΟΥ ᾿ὐββθηθβ. Ϊ 
ΤῊ δυίμου ταπβὺ μάνα θθοπ δὴ Εἰργρίίδη 607 τῃο ᾿ϊνϑα τπποβὺ ὑΓΤῸ- 

ὈΔΌ]Υ δἱ ΑἸθχαπάτγια, ἔον 8 νγαβ γ 6}} δοα αϑϊηθα τ ἢ τϑοίδη ΠΠ ογαῦαγθ 
δηἃ (Π6 ῬΒΠΟΒΟΡΏΥ Ῥγαναίθηῦ 1ῃ {μαῦ μῖασθβ. [10 18 σιαϊοαίοιβ [0 
8 Κ6 Ηἴτη, τῇ ΟὐΥπο 5 ἃ [μαρ46. ἀπά ΟοἸἄπασθη, ομθ οἵ 188 
βαυθηΐγ-ενο Οὐθοκ ἱπίογργθίουβ; 88 1 (6 ἔβθυΐοιβ δοοοὰηῦ οὗὨ {868 
οΥρΊη οὗ [86 δορύπδριηῦ ΈΓ6 ΠΙΓΘΥΔΠΪΥ {γ8. 
ΤῊ ἄπιθ αὖ νοι μ6 Ἰνρα που] ἀρρθᾶν ἔσομαι {86 βρϑηῃθσαὶ ομδ- 

τοίου οὐ {86 ποχῖς ἰο βᾶγθ θθθη {πδὺ οἱ {86 Ῥίοϊοιαιθβ. (ἀσϊτημι 
γηΆ[κ68 {π6 τεῖσῃ οὗ ῬίοϊομΥ ῬΆγβοου (148---117) {Π6 Ὀουπάδγ 
Ῥοίογο σ βιοῖ 1Ὁ σου] ποὺ μᾶγα θθθὴ τυι θη, θθοαῦβα {μ6ὴ (δ6 «6 Υ78 
ἴῃ Ερυρὺ ἤγϑὺ βαραὴ ἰο Ὀ6 βυβύθιῃδι αν ρογβοουίθα; ραὺ ΥΥ 6ἰΐα, 
217 Β.0., ΜΨΈΏΙΟΙ Ἰδαίου 18 ἴοο θδυΐγ, ἴὉΣ ψγχ οδπποῦ Δρριόνα οὗἨ [6 
τηοα6 ἴῃ ψΨ ΔΙΟἢ {π6 Θυ]άθησθ [ῸΥ 10 15 αἀἀπποροα Ὀγ {μαΐ οὐἱο, Οὐ 8 
ΟΡΙΠπίομ 15 {86 πηοϑῦ ρυορ80]16,Ἠ Α ΘΟμ θα Θϑυον ὑμδη ῬὮ1]0 ΒΘΘΙῺΒ 
(0 6 τϑαυγοϑα [Ὁ [86 ἄορτοο οὗἨ ἀθυβίοριηθηῦ τ πῖοῖ (86 το] ρου 
ῬΒΠ]ΟΒορὴν οὐ ΑἸθχαπάγία μα αἰἰαϊηοα ἵπ {π6 1ηὔοσναὶ θούνθθῃ {88 
ὙΓΠ 6γ8. Ηρποο {π6 δυΐίμοῦ οὐ ὙΊΒάοιη τὺ μάν ᾿ἰγθὰ δδνουῦ 
120 8.6. 
ΤῊ δἷπὶ οὐ [ἢ6 Δαῦμου ταῦ 6 βαϊα ἴο Ρ6, ἴο τϑοοιηχηθμα Μ]ΒάότΩ, 

Θη ἰο ἀοβοσῖθο {Π6 Ὀ]ΙΘβδίηρβ τὖῦ ὈσϊηρΒ Ὀοὶ το ᾿ηἀϊνιάια]5 ἃπα ΡΘΟΡΪ68. 
Βαΐύ {18 15 ἰοο ρῬμθσαὶ ἃ βίαἰθιαθπί. ΥΥ μαύ 16α ἴπα ὅο δοιῆροβθ [86 
ῬοοΐΪς τηυδὺ πᾶν Ῥθθη δοπμηθοίθα σι} {Π6 οἰγουτηβίαῃοοβ οὗ {86 {1τὴ6 
αὖ σοι ἢ6 ᾿νρᾶ. ἩΒβίουοα] το αὐϊοπβ τηαδὺ ποὺ Ὀ6 ογθυϊοοϊκθα ἴῃ 105 
οὔσῃ. Τὴ οοπηθούϊοῃ βϑύνγθθῃ [8γ86] δπὰ Εἰργρύ ρᾷγβ σΥἹβα ἴο {86 
τοῆρούοπα οὗἨ {18 δ Πρ ύδηθα ἀμα ραίτιοϊο ον. ΗΒ Θουηγγιθῃ 
Βαεγθα ἔγουα {π6 ὀρρυθββίοηβ οὗ π6 Ῥίοϊθηηῖθβ ᾿ῃ Εσγρί. Ηθποθ ἢ6 
γγὰ8 6α το Ὀγΐηρ ἰο {88 τϑοο]]θούϊοη οἵ [μ686 ὑγυϑηῃηῖοαὶ ΤΟ ΠΔΥΟὮΒ 
Ὑαῦ μδα ποθ ὈΘία]Π6η {86 Εσγυρίίδηβ οα δοοοαπηῦ οὗὨ {ποῦ ὑγθαϊμηθηῦ 
οὗ {86 ὁβοβθῆ ρθορίθ; δῃᾶ δὖ {π6 βϑηθ {|π|6 0 Βῇου {πθη, ΟΥ̓ {Π6 
ΘΧΘΙΏΡΙΟ οὗ δοϊοσηομ, [86 ΟἸ]Ὺ ΜΆΥ ἴῃ ἡ ΒΙΟΒ μον οουϊα πᾶν ἃ ΠΔΡΡΥ͂ 
ΘΠ4 νἹούοσιουβ σοῖρη, Βοβι68, ἢ6 τηθαηῦ [0 οουογί ἃπα δα ιμο δ 
1Π86 ΟρΡγβϑβϑα 1βγδο] ἴθβ, ῃὸ Ὠ8Δα θδθϑη βοαπσοα ἴῃ ρατύ ᾿πίο Βργρίδῃ 
ἸΔοαῦσυ, ἁπᾶου {Π61} Βον ΓΘ ΠλΙ ΒΟΥ ΌΠΘΒ ; ἴο βυγοηρίποη ἔπθια ἴῃ Βα 6 1ν 
ἰο (οᾶ ; πᾶ ἴο Ορϑῃ ὯΡ {π6 ργοβρϑοὺ οὗ ἃ βΒρθϑαγν αβίνοσαπμοθ ἔτο μὴ 
βουνιααθ. ΤῊ ψαυηηρθ ἀπ Θσμουίδι 8 ΒΟ. {Π6 ὈοοΪς ΘΧὨΙΌ18Β 
ασαληδῦ ἐπ6 ῬΥΙΠΟΙ 0168 οἵ δροβίαϊθ ἔγθϑί ! ΠΚΟΥΒ σοῦ Ἰπἰοπαθά, ΡΑΓΙΥ 
ἴῸΓ ΒΌοἢῃ ὉΠ 6] ]Θνηρ' 6 8 ἃ8 ἀΘηΥ Ηρ Ἰητ ΟΣ ΔΠ1Υ 16 ἃ νἱοῖουβ [16 
8.4 Πα {πογθίουθ Ὀθοοηθ Ἠθδίμθηβ ἰπ αἰβροβιθοη δπα τϑπηοῦ οὗ 
ΤΙ Κίπρ; ἀπ ΡΑΥΠΥ ἔογ {πμ6 ϑαΐμοπ ὑμθιηβαῖναβ, 0 βῃον {Π6 
[ῸΠΥ οἵ 1Δοϊαίσυ. Τινπθ τϊβάοιη τγχὰ8 ἰκα ορροβοᾶ ἰο {86 ροὺ- 
γΘΥΒΙΟΏΒ οὗ «αδ18η Δηα {π6 παΐαγο οἵ μϑαιμθηΐβηα, [Γὺ οοπάποίοα ἰο 
νσπαθ πα ᾿τηπηογί γ. ΤΆυΒ {86 οοοαβίοη οὗ {π6 Ῥοοΐς πιαδὺ Ὧ6 
Βουρῦ 1ῃ [86 Βἰδίου!οαὶ Οἰγουχμηβίδμοθβ οὐ {π6 ἄπλθ5 αὖ ἡ ΒΟ ἢ 1 8Ρ- 

λ 360 Οὐ πη, Ρ. [νἱ. 
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Ρθαγοᾶ, Τῃὸ συϊίοῦ μδὰ ἃ ἀδβηιία οδ͵]θού. ὙΥΒθη μ6 βὰν ἢἰδ᾽ 
ΘΟαπέγγθη ΟΡργαββθα ὈΥ ἀπ α]ϊουῖηρ' ΤᾺ]ΘΙΒ ΟΥἩὨ [ᾷΒ6 ψου]ᾶ, ἐμοὶ 
ΔΡοβίαβυ ἔχοι (6 πδίϊομδὶ [δ1ἢ, (886 ργθναίθηοθ οὗ δμοδίμβθη 140- 
Ἰαίσυ, Ἰοαριιοα 848 1 νγὰβ πῖ βουθυυ ἀσαῖϊμδῦ {Π6 σονδπαπί- Ῥ ΟΡ ]6, 
Ὧ18 βριτῖῦ νγ͵χἃ8 δυϊστοα χιύμῖη Βἴτα ; ἃπα ἢ6 Π6]4 [ὈΤ τγϊβάοια 5 {Π6 
ἔχὰ6 δηιἀοίο ἴο {π6 ἔμ186 ρυϊῃμοῖρ]68 οὐ δροβίαδϊίοβ ---- {Π6 ΟὨΪΥ͂ ψᾶῪ ἴο 
ΒδρΡΡίπθββ, {86 βαΐβρααγα οὗ ἃ}1] Ῥγόβρθύουβ τὰ]6. ὙΥ 116, ἱμογοΐοτγθ, δ 
ἱπίοπάρα ἴο (θ80} (86 ἀδροηογαΐθ ἰογβ {πᾶὺ Ὀούϊο γᾶν ΒΟ. {Β6 
Πδα Ογβαϑῃ ; 218 δ'τη γγῶὰβ 4180 ἰοὸ ϑβϑίδὈ 8} δηᾷ οομηΐογῦ {86 ΡῥΙοῺΒ 
ΒΥ απᾶον {Π61ν Παγα ἐγοαίϊπιοηῦ; γι ποιὰ ἐογροιπρ ἴο Τϑοοτασηθηα 
ὙΠ Βάοι ἐο {ἢ6 ΤΌ]ΟΥ5 δ ηα ὈΥΙΠ66Β οὗ [Π6 ψου]α ποτὰ βοτὰ οδιηθ (Π6 
ΟΡΡΥΘΒΒΙο ἢ. ὉΠΑ͂ΘΥ ΜΏΙ1ΟΝ « πάδίβηα βυθυϑα, 

ΤΠ6 ΔΠΟΠΥΙΊΟΙΒ ΔΌΪΠΟΙ ρουβοημδύθβ Κίηρ Βοϊοσηοη ὑυβοῖὰ 6 ἰηὐγο- 
ἄποθβ 88 βρθακίηρ, Ὀθοδιβο {μα΄ ΤΟ ΓΟ τγὰβ γι {μ6 Ἰαίθι «ΓΘ Ὺγ8 
{μ6 1464] οἵ Υ ΙΒάομα. ΒΥ δϑουιδιησ 8 ῬΟΟΚ ἰοὸ ἴτω, 6 νγὰ8 Π|Κοὶγ 
[0 ΡὈΓΟΟΌΓΟ ρυθαίοσ δοσθρίδποθ ΤῸ 15 ἀοοίχιηθθ. γο πᾶ ἃ 581}}118 7 
Ροιβοῃδίζοῃ οἵ οϊοσμοῃ 1ὰ πο  οβιαβίθβθ, οἵ ὙΠΟ ὙΥΙβάοτα 18. δὴ 
τη! 10ῃ. ᾿ 

ἜΠ6 Ῥοοϊς 18 σ ΥῪ να] αδὉ]6 858 δη δχροβιίίοῃ οὗὨ {πὸ «ον 8 στο! ρίουβ 
ῬΒΙΠΟΒΟΡΠΥ͂ αὖ ἃ οογίαϊπ Ῥουϊοα. ΤΙ0 οοπίαϊπϑ ἃ βυβίθμι οὐὔἨ «Θυιβῃ 
ἀορτηδίιοβ, δοοογ!ηρ [0 {Ππ6 ῬΥΙΠΟΙΡ] 68 μ614 Ὀγ {Π6 Δπομνυλοῦβ ἩΤΙΘΥ. 
1116 νιθννβ ργορουπσοα τοβρθοίϊηρ (ἀοα δηα Η15 ῥχονιάθῃοο, {Π6 οὐἹ- 
Θ͵ἾΠΔ] βίαϊο οἵ τᾶ σβοῖὶ (ὑὐοά 15 βαϊα ἴο μᾶνθ ογθαίβα ᾿τητηοσίαὶ δηα 
ἴο δανθ πιδᾶβ 8ῃ ᾿τηᾶρὸ οἵ ΗΒ οσσῃ δὐθυηῖυ (11. 28.), οὗ {86 δηΐγαῃοθ 
οὗ βῖπ δηα ἀϑαίῃ πο {π6 νου], ἃ Γαΐατο βίαίθ οὗἉ γούσαγαβ δηα ρα μ]8ῃ- 
ἸηΘΠΐ8, ὅζο, ὅζο, ἃτ6 οοχγϑοῦ 8δηα βουρίασαὶ. ὙΠ {π6 δχοορύοη οὗ 
ΒΟΙῚ6 δχγανεαρδηύ βίδθιηθηΐβ, ὑμ6 οοπίθηὐβ ἃ’ οὗ ἃ Ῥᾳγ6, ΠΟΌ]6, δηὰ 
οἰοναίθα ομαγδοίοθσ, βυοῃ 85 ἔθ 7 ρὨΙ]ΟΒΟΡΠΘΥΒ οὐ {Π6 δποϊθηῦ σοῦ] α 
οου]ά ἢανα ργοιμραίθα. ΤΠ σγουὶς 18 ποὺ παραβθα σι {π6 Βποπρ' 
ῬδΓΟ8}1{165 8ηα ργΘ) 1068 οὗ δηθπααϊίγ. ΤῊΘ ΤΟΥ ΟΥΙΟΙΊΒΠΘ5Β. ΟἵὨἨ 8β8- 
ΟΥΙἤο685, ᾿Ἰυϑίγαύϊοηβ, δβοθίιοϊβιη, ἄοθθ ποῦ ρρθασ. ΤὮΘ ΠΔΙΎΟΥΤΙΘΒΒ οὗ 
186 νίονγβ ϑηΐογίαϊηϑα Ὀν {Π6 τηδ]οσιὺν οὗ {Ππ6 «6 γ 18}. παύϊοη ΟἹ. Τηοτὰ] 
Βυ ]θοίβ, δὰ {16 ραυϊουϊαγίβια σϊοῦ 164 ἰμθῖὰ ἰο δαίβ 4}1 οὔμον 
ῬΘΟΡΙ65, 816 πού ἴπ [88 θοοΚ. ΤΉ6 δυῦβμουῦ Ἰπηονβ ΟὨΪΥ {89 μοι δᾶ 
1Π6 σοά]θ88 ἴῃ {ῃ6 “ψου]ᾶ : βο {μαὺ 6 τηϑύ αν Ὀθθὴ ἃ ᾿1ρϑγὰὶ δπά 
ΘΕ] ρθη Θα 67, ΜᾺ μδᾷ τἴβθη ἀρονο {88 {16 π6858 οἵ ΠῚΒ σουπίσγ- 
τηθῃ ΟΥ̓ {μ6 ἔοτοθ οὗ δῇ δη]αυρθα ῬἈΠ]ΟΒΟΡΠΥ αβθά ἀροη 1π 6 ]]Προηῦ 
Ὀἱοίγ. Νοιίβίῃρ' οδπ 6 ποῦ οοναίθα ὑμδῃ Π18 ροτίγαιῦ οὗὨ ἃ 1158 τλδη 
(.. 4---6. 1ὅ., . 28., νἱ. 19... Ὑ πιοϑὰ ποὺ ἐμογθέοσθ δ8 βυγργιβοα 
αὖὺ [μῃ6 ΨΘΥῪ βνουχαὉ]6 τϑοθρύϊο {86 ὈοοΪς 88 δἰνγαῦβ τηθῦ στ 1η 
δηοϊθηξ 8Π4 τηοθυῃ {π68. [18 το] ρΊΟ.Β δηα ΤΩΟΡᾺΣ ἐΘ ΘΟ ΘΗ 1165 
ἴῦ ἰο ρῥγδοιαϊπθηῦ ἀϊδι ποίου. Ηδποθ ἴὖ 15 αιβηίο!ῦ ἰο 866 ψᾺΥ 1ὖ 
Βῃου]ᾶ ΡῈ ϑχοϊ ρα ἔτομα ἃ. ὁδθοη Ὑ βιοῖ μ88 ΕἸΒΌΠΟΥ 1ῃ τῷ, 
ΤῊ 5Β.γ16 18 γϑῖῪ ἀπθαυδὶ, ἃ8Β Τονγἢ 7 0ΒΌΥ τϑηλαυῖκβ, Τὺ 185 ροπι- 

Ρουϑβ, ΒΆΡ] πη6, ἑατρια, αἰι86, βίπιρ!6, ὑδαθο!οροαὶ, γαγγῖπρ σι ἢ [86 
Βα ]θοί, δῃᾷ βϑίἄοιη ἰβθάϊουβι ὙΤλ6 ἰδαϊοϊοριοβ ἅτ {86 τϑβαὶ οὗ 
Ἡργοὺν ῥδιΆ]]6]18πὶ ; δᾶ ὑμ6 ἤραγαθ 6 ΠΕΠΙΘΙΌι8. ΤῊΘ ΔυΐΠΟΥ Β 
ΤηΔΒΙΘΓΥ οὗ ΟἼὙ οὶς 15 Θυθυυ ΒΘ. Ὑ]Β1016 ; {μ6 οατα δπα αὐ π6 ϑιῃρὶογοα 

᾿ ὅθ ἘΠΟΒΠΟΥΗ, Ρ. 98. 6ἐ δθᾳῃ. 



1020 διϊγο(ιοίζίοι το ἰΐ6 Αροογυρῆα. 

806 Ῥαϊοπῦ (0 ΘΥΟΥΥ͂ τοδάοσ, ἘΠ᾿ ἐμοίβ ἃγα δοουτηυ]αίθα ἴῃ τἱοῇ γος 
ξαβίοι, Τ᾿ ΒΘΓΟΥΟΣ (Π6Υ Βθθῖι ἰο ρῖνα ογδίουϊοαὶ ἔα] π688 οὐ οἴου. ΤΉυΒ 
βάοι 15 ἀθριοἰοα ὮΥ 8 στοαὶ ναυϊοὺγ οἵ δα]θοίίνϑβ, 411 βυϊία Ὁ] ἀπά 
βοϊϑοί, (8866. γῇ! 22. ᾧ6.) Νὸ 688 ὕμδῃ ὑναπίγτ-οπθ ῬγθαἸοαΐθβ ΔΘ 
ΘΙΩΡΙογϑα ἴῃ ἀοβουϊθίηρ 1. ΑΒ δὴ δοίάνθ ΘπογρΥ οἵ (ἀοα ἴῃ {Π6 
ῬΒγβῖοαὶ δηᾶ τρογαὶ του ]α, 10 15 τθργθβθηίθα 85 1Δἀθηθοαὶ τ] ἐΐ6 δρύτὶξ 
οὗ ἀοά. (. 7.» νἱ!. 7. 22., ὕ1Χ. 17.. ΧΙ. 1.) 
ΤῊ τορίουβ ἀοοίτϊηθ οὗ {86 δαΐμουῦ σγὰ8 ἀουῖνθα ἔτοτη νδυῖουβ 

ΒουτοΘβ, [ἡ {86 ἢγβϑὺ ρΙδοθ, ἔμ6γ6 ἃγὰ 1άθα8 δηα βθηϊιηθηΐβ ΥΒ1Οἢ ἢΘ 
τοοοϊγοα Ὀγ ἰγαάιίίοπ, οΥ ἄγον ἴγοτα (16 ΒοΪν Ὀοοῖκ8 οὗ μῖ8. παίοῃ. 
Ἠδς νγᾶβ ἃ ὡϊϑιοΐοῖι ῬΒΙΠΟΒΟΡΒΘΙ; δπα ἃ8 βοῖ Ἰπμοτ θα {π6 ουγτθηΐ 
ορἰῃΐομβ οὗ μἷ8 οουαπίτγηαθηθ. Βαΐ ἴῃ {6 βθοοπᾶ ρίδοβ, μ6 ᾿ϊνϑᾶ δἱ 
ΑἸοχαπάᾶσγία, ὑγμ6 6 ἃ ῬΘΟυ Α. ῬΒΙ]ΟΒΟΡὮΥ ὑμθη ρτονα]θα. Ῥ]δίοῃίβιῃ 

᾿ Βαᾷ Ῥαδθῃ ἱποογροτγαίθα μοῦ τ (Π6 πιοᾶθ8 οὔ {β᾽πκίπρ' ουγταπΐ 
διαοηρ' {π6 οὐ] ναί. Ἡδποο 6 βπᾶ ταϑην ΒΙδἰομὶο ἀ]οπρ' Μυ1ἢ «} ον 188 
14648. ὕρροσ Αβία μδᾶ 4180 οοπέγιθαϊθα ἴο ὑπ ρυθυδιπρ [18 οὗἉ [ῃ68 
Ἰοατηθα δπα τοββϑοίϊηρ' αὖ ΑἸοχδηᾶτια. ΑΑσοογάϊηρν, {Π6Γ6 18 ἃ βίγοῃρ; 
ΑἸοχαπατιηΐθη ἴῃ {πμ6 ὈΟΟΚ᾽ {μὺ 18, {π6 το]ρίουβ ἢ] ΟΒΟΡὮΥ ΒΟ 
τγ πᾷ ἴῃ ῬὨ1ο- ΡΙαἰουμίβηη, ἃ. 16 888 Ῥθθῃ ἰογμλθά, ρογνδάθβ τὸ ἴο ἃ 
ΘΟΠΒΙ ἄογδ]6 οχίθηι, [πάρθρα, {818 σου] βοδυοθὶυ πᾶν 668 οὐμοῦ- 
γγῖθ6 ἴῃ {86 ρτοἀαοίίοη οὗἩ ἃ ουίναίοα ἀπμα ριουβ τϑῃ Πἰνίηρ δἵ 
ΑἸοχαπάτνϊα ; ἔοσ ΒΟΎΘΥΘΥ ΒΙΓΟΠΡΊΥ ἢ ΤΠΔῪ μάν ἤθθη αἰΐδομβά. [ο 
{86 1 οὗὨ μῖ8 οσσῃ παίϊομ, ΒυστουμἸπρ' ᾿ΠΗπθπο65 ταηυβὺ αῇδοῦ ἢ18 
Τ16, 

Τὸ 18 ἀἸηου]ι, 1’ ποὺ ἱπιροββῖῦ]6, ἰο βαραγαύθ (6 δ]θηθηίβ οὗ [86 
Ὅοοϊς ἃπᾶ δββίρῃῃ ραυουϊαῦ βοη τηθηΐβ ἴο {86} τοβρθοῖγθ ΒΟΌΓΟΘΒ. 
768 τρδύ ἱπάροα νι βοιὴθ ρυοθδθΠτγ, αἀἰναθ οὔ᾽ ἔγοπλ {86 γοβῦ 
ΒΌΘὮ Ἰάθα5 ἃ8 Ὑ6͵6 οἰ. οοπίαϊ θᾶ ἴῃ, ΟΥ ᾿ἱπέοσυθα ἔχου, {Π6 βαοτοα 
πδύϊοπαὶ τυ! ηρΒ οὗ {π6 “6νγ8 ; Ὀαΐ ἰο αἰδβουϊπιηαίθ ἐδδ τεπιαϊπίηφ 8568- 
ἐἰτηθπία, δπ4 {0 ἐγαθο ἐμιοῖγ οτἱρίῃ, 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΡΟΒβ1 016. (Οὐδγίβϑιῃ ὙἹΘΥΒ 
ἀονῖνοα τοι αἰ δυθηῦ βοῦγοοβ τη! Οὐ ἱπηταθαϊδύο Υ, μ8α] ὈΘΟΟΙΩΘ 
ϑτηδὶ σαηηδίθα γι ομ6. 8ποίμοῦ ᾿π ΑἸθχδπασια δπιοπηρ ΡΒ] ΟΒΟρ 10 Δ] 
6, ὙΏ6η ἰδ6 ψυϊου Πἰνϑα δμα στοίο. 

Ῥ]αἰοβ ἀοοίτϊηθ οὐ {μ6 ὙΥ οὐἹᾶ- 5οὰ] 18. βθθὴ ἱπ ψπαῦ 18 Βα: οὗ 
ὙΥΙράσμῃ ἴα ἷ. 7.; ὁ 15 {π6ὸ ϑριτῦ οὗ οα πμῖοῃ 118 [μ6 σοῦ] ἀπᾶ 
ΘΙ Ργϑο 65 ὑπ παΐνοσβοι ΡΒ]δΐο οοποοινρα οἵ {86 βοι] ἃ8 ἃ βυιβίβῃοθ 
ὙΒΙΟῚ οχβίθα Ὀοίοσγα {[μ6 ὈΟΑῪ ; 8ὸ 186 δυίΐμον οἵ ὙΥ̓βΒάοπι δββουίβ [86 
Ῥσϑοσχβίθμοα οὗ βοι]8 ἴῃ νηἱ, 19, 20. Τπ [Π|τ6 τρδηηθυ, {π6 Ῥ]α ομβίϑ 
Ἰοοϊκοα ἀροπ ἐπ Βυτηδη ΒΟΥ 8 ἃ ργίβοῃ οἵὁἨ {μ6 βοι] ; δπά {πϑγθίουθ 
(6 ἀθοϊαϊπηθα βαυθγοὶν ἀραϊπβῦ ἴῦ : ἤΘη66 ΟἹ ΔΌΠΟΥ ΒΔΥ8 10 ΙΧ. 1., 
““ {ῃ6 ΘοΥΤ ΡΟ Ϊ6 ῬΟΔῪ ργθββοίμ ἄοότῃ {π6 50ὰ], δηα {Π6 Θαυίῃυ ἰαθογ- 
Π8016 τοῖρμοίι ἄοτχη ὑπ6 ταϊηα {πᾶ τηπβϑί ΡΟ ταδηΥ {πϊηρΒ.} ΤΒΘ 
Βοθοοὶ οἵ ΡΙαΐο γχοδυοοά 411 {π6 νἱγύποα ἰο ἴουσ,  Π]ΟΒ βίαπα μου 1η 
{16 Β8Π16 Τη8Πη6} (Υ111, 7.). Α.8 1π Ρ]αὔο, 8ὸ μοῦθ, {86 1.61 18. ποῦ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 8πα ἀἰγθον οα]Π]6α ἃ δοίπο 9} ἰἰσλέ, Βαὺ ἴτοτα ἐἠθ πιαηῖ- 
εοίαϊοπς οἱ Ποὶῦγ θοὺἢ Ιθᾶγθ ὰβ ἴὸ ᾿πέου ἰμαὖ ὑπο Υ σοπδιἀογοά Ηϊπηὶ 
5. ἃ Βεΐηρ οὗἁἩ ᾿Ιρῃῦ; ἔογῦ Ῥ]δίο σϑργεβθπίβ {86 ὙΥ οὐἱὰ -ὅοα], ΒΟ 
1 δὴ οιηδηδίου ἴτοτα Οοά, 88 οοπβιβησ οὗἉ Ἰισμῦ; δρᾷ {π6 δυΐβμον οὗ 

1 566, Ββογογνοῖ, αὐἰταπλ οη Π6 ΟΡΡοΞβΙ(ί6 5146, ῥ. 17. δέ ϑϑᾳᾳ. 
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ΟἿἿ Ῥοοῖκκ ἀδβουῖθοθ ὑμ6 ϑριτιῦ οὗ τψιβάοτα 85 ἃ πο, ρῦτο ὀιηδηδίϊοι 
(ἀπαύγασμα) οὗ [μ8 ονοη]δβίϊπρ' ΠρΡΗ , Τῷ 18 οουίαϊῃ, μουσονοσ, ὑμαὐ ἴῃ 
ΤΩΔΗΥ͂ ρίαοοβ {μ18 9615}: ΡΒ] ΟΒΟΡΠΘΥ π88 ἀθρατίβα ἔγοτα Ῥ]δίομπϊο 
νἷονβ Ὑ86Ι6 ΠΟΥ σγογῸ ᾿ῃοοπβιδύθηῦ τῖθ [ῃ6 παύομαι ἢ. Ηδ 
ΡῬΙοοθοᾶρα ἱπάθρθμάθη  !γ, 80 88 δἰ ὕποὺ ἴο τηου]ά δηα τηοα!ν, οὐ 6ἷβ6 
θη γον ἴο ἀρᾶπάοη {86 Ιάθαβ οὗ Ῥίαίο. ον ἀ- ϑομὶ δ8 οοποεῖνϑᾶ 
οὗ Ὀγ Ρ]αΐο, ἀπά {μ6 ϑρίχγί 9.6 Οοα ἃβ ἀδριοίθα ὈΥ [86 ἃποηγτηοιβ 
δαΐμον οὗ ΥἸβάοιῃ, ἅτ {886 βαπχθ; [ῃ6 Ἰαίίου βοῖῃρ ἰαίζθη ἔγοσα {π6 
ΤΟΥΤΏΘΥ. 

Ἑτοι πῃ οὐἹϑηΐδὶ βοῦτοθ --ἰμ6 ΟἸΆ] 466 οὐ Ῥουβίδῃ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΉΥ «--- 
ψαχίοιβ (γαῖ ἴῃ {86 ὈΟΟΪΚ γο 6 αἷβο ἀογϊνοᾶ, Τμα ἰοδαϊπρ οὐἹθηία 
ἰοποῦ νγὰβ {π6 οἴ αχ οὗὁἨ 411] {μΐηρβ ἔγοτα ἀοᾶ, ΤῊΪΒ 18 οὈβούνϑθ]ο ἴῃ 
οὖν δαί μου᾿Β ἀθβουιρύϊοι οὗἨ [Π6 ϑ'ρ:γ1ῦ, Ὑ οὐ 1Ὁ 15 ἀρραγϑηῦύ ὑπαῦ μα ἀἸὰ 
πού ἀογῖνθ ταῦποῖ ἔγοσα {π6 ΟΠ 816466 οὐ Ῥουβίδῃ ῬΒ]ΟΒΟΡΗΥ, δηὰ ἠοέμέηφ᾽ 
ἀϊγοοίίν. Τ γγχὰβ ἔγοπι ἃ ὐϑοῖκ βυβίθπι ἐπρϑα τῖνῃ ποι οὐ θηία]- 
ἴδια ἐμαῦὺ μ6 τεοϑινϑα {86 ἔθ Βα ρογαϊηαίθ ἔθαϊθατοθ ουβογυϑῦθ ἴῃ ΒΒ 
ψοΥκ. ἢ 

ὙΥΒΟΙΒΟΣ οἿΥ Δαϊμου ΒΒ 1ᾶθα οὗ (86 αἸνίηθ τ βάοιη, σπου] θα Ὀγ {86 
Ῥδη Βοἰβ τ ουλδηιβίο βυβύθμι οὗ {86 Ἐϊαβί, οοποοῖνϑα οὗὨ {μδὺ Ὑυ]βαάοπι 
85. 8η ᾿παοροηαθηῦ δηα ῬΘΥΒΟμΆ] οχιβίθημοθ, ΨὙ}ΠῚΟ οδὴθ ἰού [τῸΠὰ 
(οα ῬὈεοίΐογο [π6 ογθαίϊζοῃ οἵ {86 σου δπα ὈΥ σοι (οα τηδα8 {ῃ6. 
ΜΟΙ] ; ΟΥ 88 ἃ ροϑίϊοαὶ ρουβοπιῆοασίοη οὗ {πΠ6 ψῖ8δὲ οα Ὠἰπι861} (866 
νἱϊ. 7. 25, 26., ν11. 1---6.)., 15 ἀου δα] δηα αἰβραίοα, Τη ορροδίϊϊοιμ ἰο 
Ἰδθμθ δηα οὔμθιβ ψγχὸ δάορὺ {μ6 ἰαύίοσ νἱδν ; δ σου] ΘΟΙαρδγΘ 
νι [86 Ῥαββθαρο8 Τοΐουτοα ἴο ἴῃ {86 ὈΟΟΚ οὗ ΥΥ Ἰβάουα βιγηῖ]αν ΟΠ68 ἴῃ 
ῬχοΟνΘΓῸΒ ἵν. 7. ὅζο., νὰ. 26., ΘΒΡΘοΙα ΠΥ νἱ!. 2ὅ, 26., δῃα 5ιταοῃ χσχῖν. 
1. ὅχο., ουΘ ὑπ 6Γ6 15 ἃ ροθίϊοαὶ ρϑυβοπιποδύοη οὗ σψιβάοθ. ἨθπῸθ 
γ76 ΔΙῸ 1Π0]1η64 ἰο θ6]16 να {πᾶῦ {π6 ὙΎϊοῦ οἵὗἁἨ δὰ ὈοοΪς πορᾶ πού ἤἴᾶγθ 
ἀογῖνοα Π15 ἀοοίσηα οἵὗὨ αἰνίηθ υιβάοτσα ἔτομπὶ ΔΎ Ὀαΐ ἃ «Γ΄ Θνν 18} ΒουχΌΘ, 
δηαἃ {μα 6 α΄ ποὺ τϑργϑβϑηῦ 1Ὁ 88 ἃ ἡψροδέαβὶβ ΔΠῪ τοῦθ {πᾶη 60 
ΒΟΠῚ6 ρδββδρθβ ἴῃ ῬΥΟΨΘΙΌΒ δπα Βίσδοῦ, οἵ 1 ἢ {π6 ταοβὺ ῥχοσαϊηθηῦ 
Ε16 Ῥγον. γἱ. 22. ὅχο., δπα διγθοῆ χΧχῖν. 1. ΒΟΓΘ ὑπο 6 15 ἃ 881}} 
ῬΟΙάο ργοβοροροῖδ32 Βαυΐ ῬΆΒΠο βοοη Ὁ υ ταϊχϑᾶ «οιβὶ δπα Ῥ]6- 
τοι 1ἄθ88 τοβρϑούϊρ' ἐΐθ αἀἱυΐπο μπαογδέαπαϊησ, Ἡ ΠλΟ. να Ὠΐτη ΒΘΘΙῺΒ 
ἴο Ὀ6 ΒΥΠΟΠΥΙΊΟΤΒ ὙΠ} ἐἦό ἀϊυΐμο τοϊδάοηι οὗ {18 Ῥοοΐκ, οαἹ]πρ τὺ πΠ6 
οἰ θϑὺ βοὴ οὗ (οᾶ, δὴ ᾿πηᾶρο οὗ (οά, ὦ ἔθδομϑι οἵ τηθῃ, ἃ ΒΙΡῊ ρυϊθβῦ, 
δ. 1 ΟΙΌΘΒΒΟΥ, ἃ τηραϊαίογ. ΤῊΙΒ σοΙηθ85 πθϑγ (86 (Δ ειβύδῃ 1468 οὗ {Π6 
ἀϊνίηθ νυ ]βάοτῃ 88 τηδηϊδδίβα ἴθ ΟἸχιϑύ. Τῇθ οριμοῖβ Δρρ]1θα Ὀοίμ 
ἤδγ6 δῃᾶ ἴῃ ῬΆΙΪο ἴο {μ6 αἰνῖηθ σ]βάοια ἃπα αἀἰνῖπθ ἀπαδυβίαπαϊηρο. 
πα {ποῖ} μιρῃοϑὺ ὑγα τα δπα τϑα! !βαύΐοη ἴῃ ΟἸσῖδὺ αἰομθ [ὲ 15 ψουῃν 
ΟΥ̓ ποΐορ ἐμαΐ ἐΐθ 8ριγὲὶξ 97 τοϊδάοτι ἴῃ ῬΡ1]Ο 18 αἰ ἴθσγθηῦ ἔγοτα ἐδ αὐυίηθ 
μηπαογδίαη ας. 
᾿ς ΟἿἽΥ ἰτπῖ8 Μ1]1 ποὺ 8110ὁν οὗ ἃ [1] ἀϊβοιββίου οὐὁἨ [86 ρϑου]αῦ ἀ06- 
ὑσ]ὴ65 Ῥυοια]οαίθα 1η {Π6 ῬΟΟΙ οὗ Ὑγβάοτα δηα {86 βουγοθβ ΏΘΏΟΘ 
ὍΠΟΥ σγ6Γ6 ἰαθα, ΤΒ βυδ]θού νγὰβ ᾿ηγοβαραίοα ΡγῪ ἘΠΟΏΠΟΙΗ ; Β1Π06 
ὙΏΟΒ6 τὴ6 Ὁ μα8 Ὀθθη ἀϊβουββοα ἴῃ ἀΠἴογθηῦ γαγ8 ὈΥ ΒΘ Θιτηθι βίου, 
αταπι, θδθμη6, ΑἸ ῦγοι, δπᾶ ΥΥ ο]16. ΤῊ ᾿ἰαβϑὲ υῖ θυ υρῖιο5 ἀρδιηδὺ 

1 566 ἘΠΟΒΒΟΓη 8 ΕἸη]οἰδαηρ, Ρ. 106. 6ἐ δ6ηῃ. 
2. 5ο0 ατίηπι, Ε]η]οῖΌ, ΡΡ. χν. χυΐ. ; δῃᾷ Οοτημηθηΐδι, Ρ. 154. 



1022 7ηϊγοάμοξίοη ἐο ἔΐο Αροογυρῆα. 

{86 1ᾶάοα {μαὺ [86 θΟΟΙΚ ργθβοπίβ δῃ ΑἸθχαπάγιδη-} ον βι ΡΠ] ΟΒΟΡΕΥ οὗ 
το] σίοι, οοπίρηιίηρ ἐμαὺ {μ6 ἀοοίγϊμοβ ἃτὸ δ ΓΘ] Ὺ οἱ 6 18} στον 
Δ οΥἱσίη, τ μαΐθνο ΑἸ χδπαγί θη ἈρΡΡΘδ ΓΒ 1η {Π6 ΜΟΥ Ὀθῖηρ ἰαίκθῃ 
ἔγοτα 86 βατθ «ον ἰβῃ βουσοθ. Ηδ ψ1} {ππ85 μᾶνθ πὸ [Ὀγθσῃ 6]6- 
Τηθπίβ ἴῃ ἴ0---- πὸ ῬΙαίοπῖο οὐ Αϑίαῦο ρΒΠ]ΟΒΟΡγ.ΐ 50Π012 5 ἀρρθδιβ 
ἴο Ὧδ οὗἉ {πΠ6 βᾶπιθ ορίπίοθ, Βιυΐ τε ὀδηποῦ ϑββεηῦ (ο 10; πουρ} Ἰη 
ΒΟΙΩ6 ραγϊουϊατβ Παθῆπθ ἀπά οἴμιθβ πᾶν σαυτῖθα {Π6 1 ΒΥΡΟΙ6818 
ἴοο ἴΆγ. 

ΤῊ6 Οτοοῖὶς ἐοχί οὗὨ [86 σψγουῦΐῖς μ88 ἀδβοθηαθα ἴῃ ἃ ἰο θυ] Ὁ Ῥυγ6 
βίαϊα, ϑοιιδ ταϊβίαίκοθ οὐὨἨ ὑγαηβου 6 ὙΒ ΠλΔΥ Ὀ6 δοτγτοοίθα ὈΥ͂ οὐἰ1οα] 
ἀοουπηρηίβ, δ ἴῃ υἱὶ. 29., χὶ. 6., χὶ!, 20., χῖχ. 10, ΟἿΪ]Υ ἃ ἴϑνν οού- 
ΤΡ ΠΟΠΒ 8Γ6 80 σ6 ΠΟΙΆ ἃπα δηοΙθηῦ 88 [0 τω8Κ6 {ἢ 6 ΟΥΡΊ ΠΑ] τϑδάϊηρ αη- 
οαγίδϊη, Βιοἢ 88 1η χι!. 6., ἐκ μέσου μυσταθείας σου, χῇΘτΘ ποιίμον ΜΙ55. 
ΠΟΥ ψΟΥΒΙΟΩΒ δῇογαά δϑϑιδίδηοθ. ΤΠ6 τιοδοϑὶ ΔρΡραγαίαβ οἱ οὐποαὶ γτϑδά- 
ἴηρα 15 ἴπ Ηοΐπη68 ἀπά ῬΘΙΒΟΠΒ8ἘΒ δι οη οὗὨ [6 δορύπαριηθ. ΤΉΠΟ᾽Β 
οΟ]Π] αἰϊοπβ οὗ πῖπθ Ῥαγὶβ ΜΘ. ὑγ 6. ὭΘΥΘΥ ΡΌὈ]15η6α.2 ὙΠΘΙΘ 8.6 
βουθῦαὶ δηοϊθηῦ Ὑϑυβίοαβ οὐ 86 ὈοΟΙ,, 411 ἰάκθὴ ἔγοια {86 οὐἹρὶπαὶ 
ατοοῖκ. 

ΤΠ6 Τιαίλῃ ἴῃ {π6 Ὑυϊραία 15 ο]Δ6Υ ΤΠ «ΓΟΓΌΠΊ6, ΔΠα 18 50 116 γ8] ἃ 8 
ἴο Ὀ6 ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙ]Υ πη1η06}}101016. Ἐττοπθοῦβ ᾿πίουργοίδιοη8Β 8γ6 ποῦ 
ΨΟΙῪ τοαπϑηΐ ἴῃ 10, ΒΌ0 ἢ 85 6: πέῤίϊο ἔου αὐτοσχεδίως, 1]. 2. ; φιοπῖαηι 
απέεοοαοδαξ πιὸ ἰδία βαρϊοηξῖα ἴοΥ ὅτι αὐτῶν ἡγεῖται σοφία, νυἱῖ. 12.: ομὶ 
αδιπάαγοηξ ἴῸΥ ἀποροῦντες, πὶ. ὅ.: δηα ξίφος ὀξύ τῃ χν]]. 16. ἑαἰκίηρ 
186 ποπιϊηαίνθ Ἰηβίθδα οἵ ἰμ6 δοουβαίίνθ [Ὁ ἢδ8 4180 ἃ ἔδυ ᾿ποοη- 
ΒΙάογ 016 Δα! 1008 ο {μ6 τρεῖς ἰοχύ. (11. 8. 17., ν. 14., νι. 1. 28... 1χ. 
18., χὶ 14.) Ομ δχϑῆρῖθ ΟὨΪΥ οὗ οπηββίοῃ (11. 4.) ἀθβθῦνϑβϑθ ποίϊσθ. 
Βυὺ [6 ΜΌΝ. δηᾷ φαϊοηβ οὗ [15 ο]α Τα νουβίοη οἴΐθη αἰ ῸΥ ἔσοτα 
016 850 ΈΠ6Σ. ἢ 

ΤΗ6 ϑὅγυϊδο νϑυύβίοη ργιηἰοα ἴπ (6 ῬοΙγρ]οὐίβ Δα ΘΓ 5. ΤΟΥ Ο]ΟΒΘΙΥ͂ 
ἴο {86 ατεοοῖκ ἰοαγαβ (ῃ6 σοτητηθποοταθηῦ ὕμαη ἴῃ6 οἷοβθο. Μάδην οὗ 
118 ῬΘΟΌΠΙΔΥ τ δα! ησβ ἅΓ6 πού ηρ᾽ το γ6 ὑπδη τηϊβίακοθ οὗ ὑγαηβουιρίιοη. 
Τὸ 15 ἔΓΘΟΥ 8Πα τη Ὑ6 ῬαΔΡὨγαβίο {πδη {π6 1,αἴϊη; δπα οοπίγδοίβ ΟΥ̓ 
ΘΗΪαΥρο8. {8η6 οΥση4] πιπουδ ΔΠΥ͂ Θββθηίαὶ αἰζθγαίίο οὗὨ [Π6 5686. 
Ὑ μαΐουϑε ἀδνίδίιοηβ, ὑμπογοίογθ, 1 οχ1105 το {μ6 σοῖς ἰοχί δΓ6 
πππηρογίδηξ, ΒΟΌΡἪ ΤΠΘΥ͂ ἀγ6 [ο] ΓΔ ὈΪΥ παμηθγοιθ. ΤΟ ἀδία οὗ {818 
ψΘΥΒΊΟη οοπηοῦ δ6 ΘΧΔΟΙΪΥ ἀοίοστηθα. 

ΤῊ6 Αὐϑθιο ὑγαπβίαύϊομ, 4150 ρυϊηίθα ἴῃ {86 Ῥοϊγνρ]ουίθ, δαμουύοβ 
οἰοβοὶν ἰο {π6 ατροὶς ἰοχύ, Τοπάρυιηρ 1ὖ [ῸὉΓ {Π6 τηοϑὺ ρᾶτί [|| γΆ}} 0, 
Δ. ΠΟΡΘΙ αἰνογρίηρ' ᾿πἴ0 146 ΡΥ ρῆγαβθ, ὑμουσἢ βοιηθίπλθβ ἃ {016 
δχρ᾽απαΐοσυ. [18 δααιομβ 0 τπ6 οΥὐἹρῖπαὶ ἃ Ὀαὺ ἔδυν, ἀπα [Πο86 
οηἷΐν οὗὨἨ ΒΘΟΟΠΘΔΥῪ ᾿πηρογίδηοθ, 8ἃ8 ἴῃ 11, 9. Οὐ {π6 πιβοΐθ, 10 18. δὴ 
δοοαγαίθ δηᾶ [Ὁ] ὑγαπβίδύοθ. ὍΤη6 ἀδΐα 15 ἀποογίδιη. 
ΤῊ Αὐταθπῖδη γϑυβίοι 18, ῬΟΥὮΔΡ5, ὑμ6 ταοβὺ [ἰ|ογὰ] οὗ 411. Τί [0]- 

Ιονβ 6 ΟὙΘοῖκ ἰοχύ τυ ϑί] πογα ἴοΥ νοχα ; δηᾶ οἴϊϑη τη αΐθα {86 
ΟΙΔΥ ὌΡοΟΠ ἰθυπὴβ ποῦ πηβ] ἤν. ΤῊ6 δα μοῦ τγᾶ8 ουἀθη]γ π6]]} 
δοαπαϊηἰοα πιὰ σθοῖς ἢ δηα ἔθτν οαβ865 οἵ πυιϑυπαουβίδη την 10 ὁδῃ θ6 
᾿πηρυΐοα ἰο τη, ἃ8 ἴῃ ἵν. 2. ΤΠ ὙΘΥΒΙΟΠ γὼὰβ τηϑἀθ ἰονγαγαβ {86 

1 8366 ἨοΥθβιΒ ἘΠ Π] οἷν. Ἡ. ἱν. Ὁ. 161. 6 βεφᾳ. 2 ἘΠηϊοϊταηρ,, νοΐ. 111, Ὁ. 216. 
5. 8366 Βρθοίθη Θχοσοϊ οηθτα οΥἰοαγατα ἴῃ Βρισηίδα βδοσμοπβ, ΗΔ]. 1828, 



Οη {16 οοΐ 96, Ἀιεαάοηι. 1028 

ταϊα]α οὗ {86 ΔΛ οδμαύαγυ, δηα 18 οὗ ᾿ἱπέουϊου ᾿τηρογίδῃοθ 0 ΠΟΠΘ 
ΟΥΒΘΣ, 

ΟΥ̓ 6 Οορᾶο, Ἐθορῖο, (Λοίμιο, (ἀδογρίδῃ, δηα 5] ανῖο γθυβίοηβ 76 
πΘΘα ποῦ ΠΟΥ͂ βρθδῖ. 
ΤῊ ἢγϑὲ ἔγᾶθθβ οὐ (86 ῬοΟΙ Ροϊοπρ' ἰο {π6 δροβίο!το ἔτη, ἢ" ῬΔ 1] 

ΡῈ βυρροβοᾷ ἰο Βαγθ μδᾶ γϑίβγθῃοθ ἴο 1Ὁ ἴῃ βοπηθ οἱ Π15 βριβι]θ8β. ΤῈ 
ῬΑβΒαρ 8 ἴῃ ΜΒΙΟΒ 1Ὁ 18. ταοϑῦ ργοῦ80}]6 ἐπα {16 δροβί]ϊθ μιαὰ οογίαϊπ 
Ῥίδοοβ οὔ ΥἸβάοτα ἴῃ 15 τηϊπὰ ἀγθ, Βομαν 1. 20---82., οοταρ. ΥΥ ἸΒάοτα 
χῖ, 1--16.; Βομι. 1. 31., σορ. ὙΥΊΒάοτα χὶ. 16. ; θομι. 1Χ. 21.» ΘΟΤΩΡ. 
ΥΥ βάστα χυ. 7. ; Βοτα. ἰχ. 22, 28., οοίωρ. ὙΥ Ἰβάοτα χί!. 20, 21.:; Ῥοια. 
χὶ. 32... οοταρ. ΥΝ Ἰβάοτη χὶ. 29. ; Βοτα, ἢ. 4., σοταρ. ὙΥ Ἰβάοτα συ. 1.; 1 (οΥ. 

νἱ. 2.» Θοαρ. ΥΥ Ιβάοσῃ 111, 8.; 2 Ὅτ. νυ. 4., οορ. ΥὟ Ἰβάοσω 1χ. 15.: 

ἘΡἢ. νἱ. 18 ---17., οοταρ. ΥΥ ἰϑάοτη ν. 18 .-- -20.; 1 Τθθ8. ἵν. 18., 

σοαρ. ὙΥ βάομα 1. 18. [πὶ {π6 Ομ οῖῖο ΕἸ βι168. ἀπά τμαὺ ἴο {π6 

ἩδΌτονβ βἰπηλ δὰ 4] 51008 ΤΥ 86 ἰουπᾶ. Ὑαγοιβ ρίδοθβ ἴῃ [868 
ἘΡΙ5:16 οὗἨ «Φἀταθβ ἴῃ ρδυ ] Ό]Ω} ΒΟΥ ὙΘΙΑΙ ἸΒΟΘΏθῸ5. ΟὗἨ ΟἿΥ ῬγΘβθηΐ 
ῬόοΙΪς, δ ϑομηθοικθηαγροῦ, ΤῊ6116, Κογα, Βθιοσ, δμα ΒΊθοὶς Ὠδγ6 ΡοΥ- 

οοἰγθᾶ. Ὑμοβο ροϊπίβα ουξ ἴῃ {π6 (ο5ρ0615. ἃγθ τθοτο ἔβη ἀου θα. 
76 Ἰοοῖκ ἀρὸμ 1Ὁ 85 ἃ πιοδὺ ᾿ρυ θα 6 βαρροβιίίομι οα {886 φατύ οὗ 
Οτίτητη απ οἰμοὺβ ἰο τϑβϑοῖνα βαο οοϊποίθηθθϑ 1ηἴο ἃ ΘΟΥΙΏΟΙ «ΓΘ ΙΒἢ 
οὐποιίίομ δμ ταϑηποῦ οὗ {μϊπἰκίπρ, οὐ ᾿πΐο {16 δοιηιαοη π86 οὗ ΟἹα 
Τ᾽ οβίδιηθηῦ ρα β58ρ᾽68. 

Αἴζοεν {π6 ιν Τοϑίαιαθηῦ, [μ6 ϑαυ!οβὺ τοοοσητῖοι οὗἉ [86 ὈοΟΚ 18 ἴῃ 
16 ἘΠ᾽ 5116 οὐ ΟἸδπιθπῦ ἴο [86 Οὐον μίαηβ. ΤῊ βαρροβθα δ|] 5108 
ἴῃ Βαγπαθαβ, πᾶ Ἡ ροβῖρραβ (6ρ. Εἰα560. 11. 28.) οαππού 6 βυδίαϊποα.3 

ΤΠη6 οΥΚ τγᾶϑ ποσοῦ ἴῃ 86 οἄποη οὗ ἴπ6 678. «βρῆ δπά 
ῬΆΙο ἄο ποῦ τοίοσ ἰο ἴ, [π1Κ6 τηᾶπποὺ ἰῦ 15 ψαπέϊπρ ἴῃ {ἢ 6 οαΐδ- 

Ἰοριθ8 οὗ Οτίσϑη ἀπά “9 όγοτηθ. ὅϑοηλθ Ββᾶνθ ἐπβουρηὺύ {πα Μο100}8 118, 
ἴῃ ΕἸ ΒΘ 8, ταθηθοπβ ἴδ; ας {86 τὶσηῦ τϑδάϊηρ' (παροιμίας, ἡ καὶ 

σοφία) Θχοϊυᾶοβ τὸ ἔμοσθ, Αὐμαπδβῖαβ, Ογυῖ, ΟὙθροτυ οὗ ΝΩΑΖΙΔΗΖΌΤΙΩ, 
ἘρΙρμαμπΐαβ, Φ  ύοσηθ, ἀπά οἴμοῦβ ΘΧΡΥΘΘΒΙΥ οὐ σἱγῦ ΠΥ Ῥτοποῦποθ 1 
ΔΡΟΟΙΥΡΒαΙ. Ὑοῦ τῦ 18 οογίαϊη ἐπαὺ 10 τγβ παϑϑα ὈΥ͂ ΤΔΠΥ ὈΟΙᾺ ἴῃ 
ΡΟΝ] πᾷ ρῥτγίναία αὖ ἃ ΥθυῪ ΘΔΙ]Υ Ραγϊοά ; πᾶ {μαὺ [Ππ6 τρδ]ουῖν οὗ 
τοδᾶθυβ, 88 ὙΧ76}} ἃ8 οὗ {π6 ἰαίμϑυβ {βουηβαῖνϑθ, ταϑθ πὸ αἰβυπούοπ Ὀ6- 

ὕνθθη ἴὉ δη4 {μ6 οαποηΐοδὶ τυϊηρβ, θα ἀββισῃιθα 10 {6 βθπὴ6 σα]ὰθ 
δια δαὐμοιῖίγ. ΤᾺ πποτθ οαυίουβ δηᾶ ἀϊβοογηΐηρ,, ἱπάθοᾷ, οὗὨἨ {6 
(ἈΤΠΘΥΒ (88 “ ΘΙ Π.6) τηδᾶθ {π6 αἰβιϊποίΐοι. ἐμπαῦ 10 τηῖρῃῦ Ὀ6 οταρίογοά 
Ὧν ἔἴὸ οαἱπεαίίοη 9 ἐδ ρεορῖε, ποὲ 707 ὁεέαδίείπσ ἐδ6 ατέλογῖέῳ οἢ 
δοοϊοδὶαδίέοαϊ ἀοοίγῖηοδ ; Ὀὰὺ 818 γχὰ8 ποὺ σομλσπ ]Υ Ορβοῦσοᾶ, Ἡθποθ 
ΟἸδιαθηὺ οὗ ΑἸδχαηάνϊα χαοίθβ ΥΥ βάοσα ὈΥ {μ6 ᾿πτοαποίοΥΥ. ΡΠ ΓαΒ6 
ἡ θεία σοφία λέγει, ἀἰυΐπο Ἡρίδάοπι δαψε: ἀρᾷ ἰπ ἀποίμϑ Ῥίδοθ ὉΥ͂ 

ϑοϊοπιοη βαγ8. ΟΥρΡῸΠ χρϑίθυβ (0 10 48 θεῖος λόγος, ἔθ αϊἱοῖπο ἤογά. 
Βοίῃ Τογία ] απ ἀπὰ Ουρυίδη 8146 ἴο 10 88 ἐδο ἤίβαοηι 90 ϑοίοπιοῃ ; 
186 Ιαξίοι αββογπρ', δὲν ϑοζοπιοη ἐδ Ποῖν ϑριγὶξ δἤοισδ5, ἃτι [86 ἔΌΥΤΩΘΡ 
αυοίίπρ' 1 {πκ6 οἀπομῖοαὶ ϑουρίαγο τ {886 ἔὈσπλα]α, ας τὲ ἐβ τυγϊθΉ. 
ΑἸδμαπαβῖπβ αποίθβ ἰῷ ἂ8 ϑορίρέμτο; διὰ ΟΥ̓] γϑίϑυβ τὸ 10 δἃ8 ὕπ6 ῥτὸ- 

1 (66 ΝΙΖΒΟΝ ἴῃ (μ6 Ζοϊἐβομτίι βὰν ΟὨΠτ ΕΠ [6 ὙΥ͂ ἰββοπβοπδῆε, πα. 5. τσ. 1850, Νοβ, 47---49.: 
δια ΒΊΘΘΚ ποθον ἅϊ6 5:6] πηρ; ἄοΥ ΔΡΟΙΚΤΎΡΒΘη, τοργίπῦθα ἔγοσα [86 βύπαϊοη πὰ ΚΎΚΘΩ, 
Ῥ. 78. δὲ 56ᾳῃ. 

3. 5686 ὙΥΙΒάοη), πὶ. 21., χἱϊ, 12.; ΟἸδιαθηιΒ ορίβι. 8. 27.; δηᾶ ατίπιπι, Ρ. ̓ ΙΧΧΊΙ, 
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ἀυοίίΐοη οὗἩ ϑοϊομιοθ. ἘΡ'ρμαπῖαβ, το οὔξθη δά 1 ἀσαϊηδὲ 1Π6 
(ὐποβίϊοβ, δΏΡΙΟΥΒ [Π8 Θχρυβββίομβ, ϑοίοηιοη δαν8, “445 ἐἦι6 δογίρέιγ βαψϑ, 
Ας ἐλ πιοξέ δίοοδοα 0 ἐδ ργορἢοίβ βξαψϑ. ἘμιΒΘΌΪ.8 ἀρρθαΐβ ἰο 8 ΚΊπρϑ 
(Ι Κίῃρβ 'π Ηθῦτον) δᾶ (6 θοοῖ οὗἉ Υ͵Βάοπι 88 θεία γραφή, ἀϊυΐπο 
δογίρέιτο. ἮΦ 4180 γϑίόγβ ἰο {86 Ἰδαίου ἃ8 ἃ θεῖον λόγιον, αἀἰνίπθ οΥαοῖο. 
ἩΠΙΑΤΥ τϑίουβ ὅο {86 Ὁποηστηοιβ ΒΌΓΒΟΥ 88 ὦ ργορἢεΐ : αι Αὐρυβίπθ 
ΒαΥΒ οὗὁἨ Κ᾽τθοῦ ἀηα ὙΥΒάοπι, ἐμαὺ δίπο ἐδ ἀδδογυεά ἐο δ6 ἑαλθη ἐπίο 
ατἰμογῖέγ, ἐδον αγό ἐο 6 πιμηδογεά ἀπιοηφ ἐδ ργορλείδ. ἴτὶ δποίμον 
σοῦκ Βα οὐ] ὙΥΙβάοτα απ ἐπβρίγοα δοοζ, ΤἸβιάογθ αἰδττηβ ἐμαὶ ἐλε 

οἤιγτοῖ 9.7 Οἰγίφε ποποιιγα ἀπά ργϑαοΐος ἐδ αϊυΐπθ δοοῖς ὙΥ̓ἸΒάοτη, 
ἘΠοοϊοδἰαβίίοιβ, ΤΟΟἱΐ, πᾷ 61}. ΤΟ {μιτα οουπο}] οὗ (αγίβαρα ραΐ 
1Ὲ διαοπρ {86 ΘΘΠΟΠΙΟΩΙ τι ηρβ; 88 614 {μ6 Οὐοιποῖ] οὗ Τγοηῦ δ ἃ 
Ἰαίοσ ρϑσϊοῦ, 

ΟΗΑΡ, Υἱ1. 

ΤῊΞ ὙΨΙΒΞΌΟΜ ΟἿ σΕΒῸΒ ΤῊΞ ΒΟῸΝ ΟΕ ΒΙΒΑΟΘΗ. 

ΤῊΒ τρεῖς 1}16 οὗ {μ6 Ὀοοϊκ 1Β Σοφία Ἰησοῦ υἱοῦ Σειρὰχ, ἐδ Ῥδάοηι 
Ὁ, υοθιι δοπὶ 0066}, δίγαοϊ, ; [86 Τιαἴϊη, ΤΕ οοϊοοίαβέέσιιδ, απ ἐοοϊοδἰαδίϊοαϊ 
γοαάἴησ- οοἹς ; 186 Ἰαδίου βμονίπρ {πᾶῦ 1 τγὰβ ΡΌΡΠΟΙΥ ἀβθα ἴῃ {88 
᾿ΟΒυχΟΉ 68, δ 716 Δ ῸῚ ΤΟΙ βία θεηθηΐβ οἵ Φϑίοιαα δῃὰ Βυῆπαβ. Αὐμά- 

παβῖτιβ  βᾶγβ {μαΐ 1 νγὰβ ραΐ ἰπίο {π6 Βαπᾶβ οἵ οαἰθομβυταθηβ, πὰ 
μηδ {π6 Ὀα518 οὐ ᾿μβυγαοῦοηβ ἴῃ τηοσα]θ, Τύ 18 1688 {|ςοὶγ ὑμαῦ {86 
Τιαἰΐπ πϑῖὴθ νγὰ8 σίγϑῃ ἴὸ ἀἰβερτ 8 10 ἔγοτα ΕἸοο] οβίαβίθβ, ὑυβῖ ἢ ἰὐ 
ΤΟΒΘΙΩΌΪ6Β ἴῃ ψϑυῖουβ τοβρθοίβι 186 ατὐθοκ ἔθου οα]]βα 10 πανάρετος 
σοφία οΥ λόγος, ἐγοαδιῦε 0} υἱγέμε. 
ΠῊ 6 τροϑυ δ δῆσα οὗ ἐμ6 Ῥοοῖς ἰο ἐμ6 Ῥγονοσρβ οὗ δοϊογμοῃ, μοί ἴῃ 

τηδίίοσ δα ἴοστα, ἰΒ οὐνίουβ. Ηδθγθ Ὑ]ΒΟΙῚ 18 ΤΟργθβθηίθα 88 {Π6 
ΒΟΌΓΟΘ οὗ 411 νἱγίαϑ ἀπά μαρρίπθθθ, ΤῊΘ του 1 18 Ραβϑα οὐ {86 Ὀ6]16Γ 
οὗ ἃ ὑθοοῦρθμοο ἴπ {μ18 18, 7αδὺ 88 {μπαῦ οὗ (86 ῬΥονοΌ8 18; ἀπά, 
ἐπογοίοσο ἴὲ 18. πού οὗ {86 οἰοναίβα δηᾶῆ βρίγιίαα) παίατο οὗ {πΠ6 Νὸν 
Τοβίατηθηῦ οὐμῖοβ, ὙΒΘΤΘ {Π6 Τοῦ 68 ΔΓ ΤΙ ΗΪΥ ἀὐαυγῃ ΤΤΌΤὰ Ὁποῦ 6 Γ᾽ 
βίαξε οὐ δχϊβύθβμοθ. ΤῊ υἱὸν ρίνθη οὗ {86 σου] 18 ρυπαθηίϊαὶ. Υ οὐ [Π6 
ΤΩΟΓΆΪ ργοοθρίβ 66 ργθβθηϊθα 86 βχοϑαι]θηῦ ἃπα νϑίθα]8. Τμδύ ὑΠΘῪ 
ἄο ποῦ γϑδοῇ νυ εῪ [81, ποὺ ρϑηῃθίγαϊθ Ὀθγοπα {86 Ὀαβὺ ἔοστα οὗ «πἀδίβια, 
18. παίαγαὶ! ἴῃ {86 οἰτοιπιδίδποθθ ; γϑῦ ΠΥ ΒΠΟΥ τϑἤθοίοη ἀπα τηθηΐαὶ] 
ουϊατο. Ὑπὸ πύου με ον θοῦ {πουρμῦ τσοῖ οα {π6 ναγιϑα 
ἀβρϑοίβ οὐ Ἀυτηδη 116. Ηο μ8ᾶ βιυα!οα [{8 ΤΠ 675 δπα ἔουίαποβ οὗ 
τη Κα τι [86 οΑἸ πη 6 588 ἀπ πλαίαυ!υ οὗἨ ἃ ῬΒἸ]οβορθου. αἀοοοχά- 
ἸΠΡΊΥ, Β6 68 Θιῃ οαΙ64 {μ6 τοβα]ῦ οἵ 18 οσσῃ {πουρίϑ ἀηα Θχρουῖθηοθ. 
Απά ἴῃ δἀδιίίοη ἰο {μαὐ, Βα 888 ἀἄγάνῃ ἔσοτα {86 ΒΥονυὉΒ οἵ ΟΙΌ ΟΠ, 
δηα {π6 Ὑυϊηρδ οὗ ΟἹ 6. πιογα] δίβι Μαχὶπβ οὗ οὐμδὺ [βγϑβὶ16 σπο- 
τ ο]ορ βίβ ἃΓ6 ἰΔΥσ  Υ Ἱποουροταῦθα ὑχιῖῖῃ [6 ὈΟΟΚ. ()ῃ βϑυβῦδὶ (ορὶοβ, 
Ἰπᾶ664, {π6 76 18 στϑαίθσ ἔμ] π688 ἃπᾶα τηοτθ Θοππθχίοη ὑμδη ἴῃ (μ6 Ῥτο- 

3 Ἐρίβιοἶα ἑορταστικῆ, ΟΡΡ. γο]. 11. Ρ. 89. 
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γουῦβ οὐ ϑοϊοσθοῃ, 88 15 δυϊδοπὺ ἔγοσα οι. χὶϊ. 8--- σι, 23., χυ, 11---90., 
χυϊ. 26---χνυῖ 20,, χῖχ. 6---17., χχῖ, 16---27., χχυὶ, 1---18., Χχχ. 
1---18.; χχχυῖ 27---ΧΧΧΥΠ. 1ὅ., ΧΧΧΥΊΙ, 24---χχχῖχ, 11, Απᾷ ΟἈἢ. 1. 
--ἴχ, χχῖν. τᾶν 6 Θομηραγθα τι ῬτονθυΌ8. 1.---ῖχ., θϑίηρ θυ! θα] ν 
(Ά Κη ἔγοιῃ {86 Ἰαὐίου. 
ΤῊ ὈοΟΟΪΚ ΘοΟΙαΘ ΠΟ65 1} ἃ ἀοβουϊρίίοη οὐ {86 οΥἹρῚΠ πα γα] οὗ 

υὺιβάοι, ἀπ {Π6 ὙΧὯΥ ἴῃ Β16} 1 την 06 αἰίαἰπ6α, (οἢ. 1. 1.) [πὰ {86 
ὑπϑηΐνυ-ΓΟΌτ ἢ μορίου ὙΠ Ἴβάουα 15 ρ υΒο 64, 45 ἴῃ [86 οἰσ ἢ οπαρίογ οἵ 
Ῥτονοῦθ8, δπα Ῥγομποιιηοθβ μΘΥ ον Θα]οσγ. Τ86 οοποίυσϊηρ ΟΠΘΡΙΟΥΒ 
οοπίδίῃ ἃ τουῖον οὗ {Ππ6 ταοϑῦ διαϊηθηῦ θη Ὀϑ]οησίπρ ἴο {16 ΗθΌτονν 
παύϊομ, ἴῃ (86 οτάον οὗ {π6 δογιρίαγοβ, (οἢ. χ]ῖν.---1.)}) Τὴ 186 Ιπΐοχ- 
τηϑάϊαίθ ραυίβ ὁσοσι τη 1014 ΡγοΟυ θυ 8, σθηθτα] δηα ραν] υ]αγ, τὸ- 
ΒΡΘούπρ' τηϑην ααίο5, ἴῃ 1Π6 σουγβθ οὗ ψΒΙΟΒ. {ῃ6 Δαΐμον Θσμογίβ, 
ΘΩΘΟΌΓΒΡΘΒ, ὙΥΔΓΏΒ, ὉΠ ἀΘ5Ο 1068. 

Νο φϑῃθσαὶ ρ]δὴ 15 ΟὈΒΘΡΔ016, πον βίδπάϊηρ' ἐμ6 δοππδχιοη οὗ 
ψϑυϊοιβ ρατίβ. Α οοπύϊππουβ ἐπγθϑα ἀο68 ποῦ τὰ {πτοὰὺρῇ [86 Μ}Ο]6. 
ΤΏΘΓΘ 15 ΠΟ ρουυδαϊηρ αηϊΐγ. Ὑοῦ 6 Βῃοῦ]α ποὺ 6 ἀἸβροβϑα ἰο οδ]} 
1 ἃ γμαρεοάν, αὶ Βουμοϊαί, [}0 15 σαίμοι ὦ οο]]θοίϊομ οὗἩ ργονυθυθβ 
ΔΠΑ͂ βαπίθηϊουβ βαυ ηρθ. Τοίθηβ ᾿ οοηἸ]θούιγοϑ ἐπαῦ [Π6 ψυῖῦοῦ ΠδΒ 
[]οννοα {Π6 ογᾶοϑν οἵ μ6 ἀδοδίοριιθ ἴῃ {π6 Ὡπ μα ποϊδΈ]οη. οὗ 5 τχογὉ] 

᾿ς Ῥγροθρίβ; μθαῦ {Π15 18. Ἱποοσγθού, Ἀἀμπὰ ψῇθη οπηΐαρ 2 Θχρ] δῖ {Π6 
τγϑηΐ οὐὗἨ Θοππθοίίοη ἴῃ {86 ὙγΟΥΪς, ΡΑΧΓΥ ὈΥ αἸΒΟΤΘΥ δἰθου γα 8 Ἰηἰ1Ὸ- 
ἀυοορά διαοπρ {86 βαραΐαΐθ βϑοίίοῃβ, ῬαΥῸΪΥ ὈΥ {μ6 Ῥϑοῦϊιαν ἔοστα 1ῃ 
ὙΥΒΙΟἢ 1Ὁ 645 οΘοηθ ἀονῃ 0 ΟἿἿΪ {1Π16, γ1Ζ. ἃ ΤΩΘΥ6 ΥΤΟᾺρΡἢ Οὐ] 1π6 πο 
νγ88 ἰπἰοη θά ἰο μ6 4116 ὉΡ πᾶ που] 66 τηἴο ἃ τιηϊὐθα τ 016, [15 σοη- 
7θοΐατα 18 ργου Πα 688. 

Τὸ ψ}}} 6 γϑδαιν οοπορινϑα {παῦὺ {π6 ὈοοΟΪς οδη ΒοδιΌΘΙν Ὀ6 ἀνα θα 
ἴηΐο Ῥαυὺβ οὐ βδοζοῃμβ. ἘΜΟΠΠΟΤ 5. αν βίοι ἰηΐο ἰῃγθΘ ῬΟΓΓΟΏ8, ν]Ζ. 
1.--χχΊ,, χχῖν.--Χ]1. 14., χ]. 16 ---]. 24... ἃ5. Ψ6]] ἃ8. Ὧ18 ποίϊοη ὑμπαῦ 
1686 ἴῆγϑθ ψ 616 αὖ Ἡτσβὺ αἰδύιπου σου 8 ποῦ ογα αἰουναγαβ πηιίοα 
Όγ {π6 δαίμοῦ ᾿πίο ὁ9Π6, ταϑὺ Ὀ6 το]θοίθα : ὑπουρὴ 10 ΟρΡΘηΒ ἊΡ ἃ γῶν 
οὗ Ἔδχριαϊπιηρ {Π6 αἸογοπὺ ροβίτοη οοοαρ!θα Ὀγν {μ86 βθοοῃβ ΤὙΟΠῚ 
οἢ, χχχ. 2ὅ. δῃᾷ ουνψαγά, ἴῃ {Π6 Οομρ] αἰθηβίδη, ΑΓΒ, ἀπ Απύνουρ 
ἰοαχύῦ; απᾶ ἴῃ ἐπαὺ οὗ ἰμ6 αίάζοαμ, ΑἸδχαηάγιδη, ΑἸαϊπθ δα 1018. 
Βυΐ [ογγα 16. οὈ]θούϊομβ 116 ἀσαϊπϑύ (ἢ18 ν1θ νυν, ἃ8 Βυθίβομ 61 46. ἢὰ8 
βῇῆονη.8 Α5 {86 Δυΐμοῦ σψγοῖθ ἴῃ ΗΠ ΘΌΤΘΝ ΟΥ̓ Ατδλθοδῃ, ὑνὸ Ὑθοὶς 
ἐγαηβδίουβ τὺ 6 δββυχηθα, ΏΙΟ. 15. ἹΠΊΌΟΒΒΙ0]6, βδίποθ {πΠ6 τοῖς 
ἰοχὺ ἴῃ {π6 ΟὐΟΙΡ]υὐδηβίδη 15 {116 Βᾶμλ 6 ἃ5. ΟἿἿ' ΘΟΠΊΠΊΟΙ. ΟΠ. 

]88π αν! 468. {π6 σους ᾿ηΐο ἔθτθο βϑούομβ, {Π6 γβύῦ θα γϑοῖπο' {Π6 
βυϑὺ ἐουυ-ἰθχσθθ ομδρύθιβ ; [Π6 βθοομπὰ ἔγοπι χ]ν. το 1.;: ἀπα {π6 {μϊγὰ 
{π6 τοιγχαϊπάθγ ἡ Οἱ ἐμ6 οἴου μαπᾷ, ϑοῃοὶχὅ αἸβοουθὺβ ὑνοἶνγθ βθοί] 08 

αῊ ἢ ΡΘοΙ 8ν Ἰῃβουρ ϊοηβ; πιρμοὰῦ ροϊηθπο οαὐ ΔΠΥ ΘΘΠΘΙΆΙ αἸΨΊΒΙΟΠ 
σοι ρΥ  μδπάϊηρ θοίῃ {686 δηᾶ [πὸ τϑιηδιηΐηρ ραγίβ οἵ [μ86 ῬΌοΚ. Οπ 
1π6 Ὑ80]6, Φ4η 15 86 δαϑί ραγυ θη {παῦ Πα5 Ὀθ6η ρτοροβαᾶ ; ἐπουρῇ 
ΠΟΙ ΓΠ6Γ Ὁ ΠΟΥ ΔΗΥ͂ ΟΥΒΘΓ οδῃ Ὧδ Ομ ΥΟ]ν βα βίλοίουυ ἴῃ ἃ ΤΟΥ Κ ΤἩ ΒΙΟῃ 
18 80 ἀοβ ΣῪ 8δη4 ἰσγθρι]δῦ ἰπ {86 πδίμτα οὗ 115 οοπίθηίθ. ἢ115 ἢγϑὺ 

1 Ταῦ β᾽ ΟΠ 65 ρΌΠΟΙΆ]65 ἐπ Βαρ᾽Θη 8 τὴ {651 διταοιθ, Ρ. 561. 6έ δέρῃ. 
2 (οχητχρηΐαῖίο 46 ὅόβα βίγαοϊ δ ΕΟ] βιαβϑίοο ἤοπ ᾿ἶδτο, Β64 τὶ ἐἈυγαρίηθ, 1779, ἕνο. 
8 ΤΑροτ “9658 διίγαοιάδο, ῬΓΟΙΘΡΟΙΏΘΏ8, Ρ. 18. 6 566ῇ. 
2 ἘΠη]εἷδ, νο]. 11. Ρρ. 984, 935. 5. ΕΠ η]οἷν. νο]. 111. Ρ.. 188, 6 86ᾳὴ. 
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αἰ νιβίοῃ ἰπ ρατγίϊου αν 18 ποί ἃ οοη πυουβ βθοίϊοπ, θαΐ 18 τη ουπηρ]οα 
τι, ἀπᾷ ᾿ηἰοττιιρίοα Ὀγ, πιαΐοσῖδ]8 ἔογοϊση ἰο {86 οοπίεχί. 

. ΤῊ6 δυΐίπον. 08118 Βἰτηβο] Φ6βθ5 {86 βοῃ οἵ ϑίσδοι, οὗ “ }υ βδίοσα 
(1. 27.); δηᾷ {πὲ 18. 411 {86 Ἰηϊογτηδίίοη 1 οἢ γγχ6 μᾶγθ σθβρθοῦϊηρ' Π18 
Ῥδύβοῦ. τοίϊαβ. {μη Π6 νγᾶβ ἃ ρῬυβιοῖδῃ, θθοδιβα ΧΧΧΥΙΙ, 1---Ἰ, 
ὀοπίαϊηβ ἃ στθαὺ δῃοοιηΐϊαμλ Οἢ. ΡΥ ΒΙΟἶΔη5; 8Πα ΟΠΘΥΒ ΒΌΡΡΟΒΘ πῃ 
8 ἢ Ομ δοοουπὺ οὗ τι]68 οὐ μα! ἢ Βεΐπο σίνϑη (ΣΧχι. 21, 22.), ἀπά 

Ὀοοδιβ6 6 Ὀοίγαγβ ρδίβοϊορίοαὶ πον θᾶρα (χχῆι. 16, 17., χχν. 17.» 
χχυῖ. 192., χχχ. 24., χχχὶ. 20.).. Τάπαάθὶ σοη]δοίαγοθ 6 νγὰβ ἃ Ὀτιϑβί, 
θαοδαβα ἰδ6 Ηῦγον Ρῥτιθβίβ ΘΓ 4180 Ρῃγϑιοίδηβ, (θοῦρθ συ ποθ 1] 83 

68115 Βἴτη λέσλ ργίεδὲ οὗ 1Π6 «607; δηᾶ 80 88 ἢδ8 θθθῃ 1Δ4ϑηψ8ῆθά νυ] 
6888 οὐ Φαβοη. Βυῦ [π6 οῃαγαοίοσ οἵ “΄4βοὴ 18 ᾿ποοῃβιβίθην τ {παῖ 
146Δ:.Ύ Ηον οοὐἹά ομθ ὙΠῸ ρυγομαβοαᾶ {μ6 ΠΡ ργιθϑίβ οβῖοθ ἔτοτὰ 
Απίϊοοδυβ ΕΡΙΡΒαΠ65, ψΠῸ βϑὺ 8514.6 8 οσσὰὶ Ὀσούμον Ομΐδβ [86 ΤΗϊγα, 
ἀπᾶ θαραῃ ἰο ᾿πίτοάποθ ποαίμθῃ ουβύοταβ ᾿πίο « πάθ8, πτῖύθ ἃ τους οἵ 
{Π18 παίασθ, Ὑ ΒΙΟΩ Βροακθ ΜΠ 50 ρστοαὺ ταβροοῦ οἵ Μοβαίβιῃ ; δπά οἵ 
τοού π6, ογάσγ, μπβι166, 1π ΘΟΙΠΤΩΘΠἀΔΙΟΥΥ ἰθυηβ ἢ ΤΠΟΓΘ 15 {Π{|16 1 
ἐπ οοπίθηΐβ ἰοὸ 0501} }Ἰ} 016 Βαρροπίυοι ἐπαῦ (86 τοι νγὰβ8 ἃ ὈγΙθβί. 
ΝΕΙΘΙ Ὧ15 Ἰδησαδρθ ΠΟΥ ἢΪ5 τπηδύξοι 15 ἴῃ ἔδνουῦ οὗ 1, ς 

ΤῊδ δρὸ οὗ {π6 ὈΟΟΚ 18 πού θαβ]υ δβοοσίαϊποᾶ. ΤῊ δαϊ μου θα ]οσῪ 
οὗ ρτϑαΐῖ τβϑῃ ἰθυμηϊηαίθβ 1 Βίγαοη [16 ὨΙΡῺ ῥτιθβί, (]. 1. ὅ9,)ὺ Βαΐ 
ΔΒ ἴποῦα σχασο ὕψο οὐ {παὺ πᾶτὴθ 1ὖ 185 πποογίαϊῃ ὙΥ ΒΙΟἢ 15 τηθθηί. ΤΠ}6 
γϑὺ τγὰβ ϑ'πλοη, Βα πδιηθᾶ {π6 οὐδέ, ψχηΠο Πνϑα ἴῃ {16 Ταῖρῃ οὗ Ῥίο]οαν 
Τιαρὶ (300---292 8.0.) Τῇαδ οὐμϑὺ σγᾶβ δίπλοη ὑπ Θβοοῃά, ψ|ο Πνρὰ 
ἴῃ {88 τοῖρσῃ οὐ Ῥίοϊθωυ ῬμΙΠ]οραίον (217---19ὅ Β.0.). Βοβίάθβ {6 
δῃποογαῖαπὶ οἢ σ΄οη {Π6 ΠἰρῊ ρῥτγιθβί, δποίμϑι οἰγουπηβίαηοθ ΔΡΡΑΓΘ ΠΥ 
Ἰηα]οαύηρ' ἃ ΘΟμ ΘΙΠΙΡΟΓΆΓΥ 15 06 ποίί66 ἴῃ {86 φῬγοϊοραθ ργθῆχϑα [ὸ 
{86 ψτοῦῖς Ὀγ {86 σγτϑπάβοη οὗ τ[π6 ψυϊίοῦ, γγμὸ τα ηβαὐθα Ὁ Ἰηΐο ἀτοθκ, 
νἱΖ. ἐπαὺ δοτγαΐηρ' τ᾿πΐο Εὐσγρὺ ἴῃ {πὸ {π|τ γ -οισ ἢ γον θη Εὐπογοθίοβ 
τγαϑ Κίπρ, δα ἰουπᾶ {μ6 Ὀοοκ. Ηρα ασϑῖπ, μονθυυ, ἐπουθ 15. ὑπ 
οογίαϊ μέν, βῖποθ ἔπ γα ποτ ὑνγὸ Κίηρβ οὗ στρὺ οΆ1166 Ἐπιθρρ'δίθ8,--- 
Ἐππογροϑίθθ 1., 500 Δ ΒΟ ββοῦ οὔ Ῥίοϊθτην ΡΒ] Δα ΘΙ ρηυβ (247, ἄο. 
Β.0.); δηᾶ Ἰπογροίοβ 1. οὐ ῬΆγβοου (169 το. Β.0.). 
ΤῊ δυύΐβου σου ΙΒ ἴῃ ἢ18 θοοΐς οἵ 86 ὀρργϑββίοπ ἃηα 1η} 0168 

ὙΠΟ 8. παύου τγ)χὰβ ΟὈ] σα το βαβου, (χχχυῖ. 9. Χῶ.) ὙΠὸ ΒΙΡἢ 
Ῥγιοδύ 4150 15 Βροθῃ οὗ ἃ8. οὔθ ψῆο ἰογῆθα {Π 6 οἷἦγ δηα ρῥγοίβοίθα 
{86 ἰδαρ]6. (1. 4) ὙΠ 686. οἰγουτηβίδηοθβ ταϊἰαΐθ ἀσεάπδὺ {16 1τᾶρα οὗ 
ϑηοη 1. Ῥοίηρ τηθδηῦ; Βη06 ἴὴ ΠῚ8 ὅἋἀΥ, ψΠοίμοῦ πάρ Ῥίο!θαΥ 
ῬΒΠΔαΘΙρἤ 8, ΟΥ̓ ἴῃ {86 {ἰταθ ᾿πηπηθαϊαίοὶν δἰῸ Π18 τοῖρῃ, {πΠ6 Ῥ6ορ]6 
ΤΟΙ δὶ θα πῃτηοϊοβίθα Ὀγ ρογβθουίοη. Ἡθησα 1 15 {πουρϑῦ {μαὺ ίτηοῃ 
71. ταυβὺ θ6 πιϑδηύ, τι Ῥίο θα ῬΒΙ]οραίοῦ, το, Δοοογαϊηρ' ἰο {86 
{ηϊγὰ ὈοοΚ οὗ Μδοοάρθθβ, ρογβοοαίθα {π6 ογχ8, ΤῊ18 νἱθνν 15 Θοη- 
Πτιηθα Ὀγ {π6 οἰτουτηβίαποθ ἐπαὺ {Π6 ὙΤΙΘΙ Τηδηθϑίβ σγθαῦ ΘΩΤΩΥ 
ϑρϑϊηδὺ [ἢ6 Θδιηδυδη8 ἃπα Τἀπτηθδηβ, τυ 10}. γγαθ ΚΙ ]6α Δγθβῃ αὖ 
[π6 τη6 Ὀγ Ῥοίῃ {Π656 βαραγδίϊησ ἴγοτῃ [Π6 «6ν78, πα Ὧν (6 ΓΟΥΠΔΟΥ 
δὐθούϊηρ' ἃ ἴθρ]6 οη Μουπί (ἀουϊζίη ἴῃ Ποπου οὗἉ πριίοσ, 1ὴ οου- 
προίοῃ ΜΙ 018 10 Βῃου ]α Ὀ6 ποίορα ἐπαξ {π6 {πιτγ-οιρ ἢ τρὰν οἵ 

1 ΤΙ ουβοίζιηρ ἀ65 ΒΟΠΟ5 9655 ΘΙγϑο ἢ 5. βόμη, Ἐπ], Ὁ. 8. 
2 ΟΠ τομορυδρηϊΐδ, Ὁ. 276. 
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Ἐαογρ θ᾽ 5 γοῖρῃ σδηηοῦ ΔΡΡΙΥ ἴο Τπιοτρϑίοϑ 1,, τ ηο τοὶρ θα ΩῸ ΠΠΟΓΘ 
{π8ῃ ὑνγοπίυ - ἔνθ οὐ ὑὐγθηΐΥ -ϑὶχ γϑαιβ, Ὀαὺ πιαν γΕ3Ὲ} ἰο Ἐππογροίαδβ 11, 
οΥὁἨ ῬΆγβοοη, Μ)ἘΟ τοὶρηθα 50 Ἰοηρ;, 77 ̓ιΐδ γεσθηον ὃθ ἱποϊμάρα, ῬαΘὮ 15 
{π6 νἱονν οὗ Ῥυίάθαιχ, ᾿ιοῆμογη, Βυθβομηθίαογ, Βουμο]αΐ, ὅθ. Βαΐ 
]Πη ταῖβοϑ ἀουδίβ ἀσαϊηδῦ 1ὖ Ὀθόδιβο {16 δ ποοιηϊα 8. ἴῃ {πΠ6 ΒΙο ἢ 
Θμαρίου ἄο ποῦ ἃρΎβ 80 Μ061} 8 δίταοη {86 ΘΘΟΟΠα ἃ8 ΔῊ Βίηοη 
ἐπ6 «βὐ, ΒΙρἢ ῥγιδδύ ἔγοιῃ 800---292 Β.0. Ηδθ αἶβο γαραγαβ {Π6 {ϊπη6885 
᾿π}}}164 ἴῃ {π6 ψυῖίου βΒ ἀθβου ρύίομ 88 οοῃοογάδηῦ; δηα (86 (ῃϊγίν- 
οἰρθι γον 'π {86 Ῥσοϊοριαθ 88 σϑίουσιπρ ἰο ἐῤ ἐγαηδἰαέοτ᾽5 αφ6, ἀπ 
πού ἰο ἐδ γοίρη 9} «Επιογφοίθ5, ϑίποα ποι υ {πΠ6 ἢγβὺ ΠΟΙ {Π6 ββοομπὰ 
ΤΩ ΟΒΔΓΟΝ οὗ ὑπαῦ Ὡϑῖηθ τοῖσηθα 80 ἰοηρ. Ασοογαϊ ΡΥ, «πη {π1 8 
ἐπα ἐπα θοῦ γγχὰβ συ 8η 292---280 Β.0., 16 (6 ἰΓαμβίδίου ᾿ἰνρα 
ἀπο Ἐσμπογροίοθβ 1., ρούχαη 246---22] 8.0." 

ΤΊ 15 ἀιθιου]ῦ το ἀφοῖᾷθ θούνθοῃ [8686 οοπῆιϊοιίηρ νίονγβ. Ομ ἰΒίηρ' 
18. ῬΙΌΌΑΡΌ]6, ὑμαὺ δέηιοη ἐδι6 δὲ 185 τηθδῃῦ ; ἔρον [Π6 Θῃοο 8 ΔΡΥΘΘ 
Ὀεβύ νι π. Απᾶ Ὁ 18 ποῖ δὲ 811 πθοθβϑθιν ἰοὸ ΒΌΡΡΟΒΘ, 88. 18 
πΡ]16α ἴῃ {δ 8 ΥΘαΒΟΏΪΠΡΒ 1υ8ὺ ΒρΘΟΙΗ͂Θα, {Ππᾶὖ [Π6 γιοῦ οἵ {πὸ Ροοϊς 
ψὰ8 οογίοηιρογαγῃ κοὐ, δίσλοι (π6 πρὴ ρυϊθδῦ. ὙΠ6 ἰδίου ταν Ὠᾶνθ 
Ῥδθη ἀδϑα ἴον ἃ {1π|6, ἴογ διρὰαῦ {πα 15 11ρ0]164 ἴῃ {Π6 ΒΡ ΘΓ οπαρίοε: 
δα 411 μα 15 νυ ίθη οὐ δῖπὶ ἢὰ5 Ὀθθη ρού ἔγτοπὶ γθοθηΐ Οὐδ] ἰ.861- 
ἰοῦ, Πα {Ππ6 ὙὙὯΥ 15 ρΓδραγθα ἴον {16 σοποίβιοη ὑπαὺ {6 ἘσαοΥρ ῦθϑ 
ΒΡΟΚαα οὗ ὃν {Π6 στγαμάβοι χὰ ρον {πΠ6 βϑοοπα οὐ ἰῃμαῦ μδγα : 
ὙΒΙΟῊ 185 Θοπῆτιηθα Ὀγ (δα ἔδοί ὑμαὺ {16 {πιτύγ -οἰσ τ γϑῶγ ὀαπηού Ὀ6 
Ῥγοαιοαίθα οἱ {μ6 γβί, θαῦ πηδᾶν 6 οἵ {πΠ6 βϑθοοπά, ργονι8α Π18 ΤΡΌΠΟΥ 
Ὀ6 ᾿ποϊυρα. 6 ἀο ποί Ηχ ὑἀροῃ Ἰυπογροίοβ 1. [Ὁ [16 γθαβοῦ ἐμδῦ 
ΘΟ ἰὸ δᾶνὸ ἰπῆποηορα ὙΥμοΥ 3, γνιΖ. ἰμαὺ {86 σα τγαβ ποὺ οοπ- 
οἸυἀοα 1ἢ {π6 {ἰπη6 οὗ Τὐποισοίαβ 1. ; ΓῸΓ ἴῃ ΟἿΓ ΟΡΙμΟη 1 τῦᾶς [68 
οἰοβοᾶ. Νοιίμου οδὰ γα δαορύ 818 δηᾶ ἐ}8Πη}8 σιθν οὗἩ {π6 ἐμιτίγ- 
οἰ ἢ γϑᾶν τϑίδυσϊησ' ἰο {μ6 ἰγαπβ]αἴοῦ 5 ἀρθ, ἀηα ποῦ (ο {86 τοὶρῃ οἵ 
Ἐππογροίθθ. [Ὁ 15 γὰρ ἰμαθοᾶ, ἃ5 Υ1Π6Υ Οὔβουγοϑ, {Παὺ {Π6 τρεῖς 
οομβυΓ αούϊοη 15, ΡΥΘητ 8} Βρθα κι ηρ,, τόσο οογγθοῦ 1Γ {π6 {πιτύγ- 
οἰραθῃ γον 4106 ἰο ἀρ; Ὀαυΐ οοτγϑοῦ ρΎΔΙΩΤΊΔΥ 666 ποῦ Ρ6 Ἰοοκϑά 
[ον ἴῃ {86 Οὐκ νουβίοθ. ΤΏΘΥΘ 18 20 ὙΘΆΒ0ὴ ἴον βρϑοϊγιηρ {Π6 
γα πβ]αίου Β ἀρ ἴῃ οΘομπθούϊζοη πῖτῃ ππογροίθβ ΝΟΙΒΟΥ 15. 015 {86 
οὈνίουβ ταθαπίησ,. Ηδηοθ 11ὸ Γαΐου τ ἰο {86 τϑῖρῃ οὗ Ὁῃδῦ τηοηδτΌΝ,. 
Ῥιοϊθαν Εἰπεγρδίοβ 17. θαρδῃ [0 τοῖρῃ 169 Β.0.; δηά 1ξ νψγχ βιιδύγαού 
{μϊτγ-οῖρηῦ γϑαγβ ἔγοτα ἐμαὺ ψγ οὐύαϊπ {πΠ6 γϑαὰῦ 131. Ηθ ΤΑΥ͂ {μυ8 
Πᾶνα ταϑάθ ἢ18 ἰταπδίαϊίοη αρουὺ 180 ΒΚ0. Αδουὺ ΒΕΡΌΥ ΥΘΔΥΒ τᾶν 6 
ὩΠονοα [ὉΓ {86 1πΐοῦναὶ θαίσγθθῃ {816 ρυδηαίμθ πα ργδηάβομῃ, 
ὙΠΟ Ὀυΐηρβ ὑπ6 οοιμηροβιίίοη ἰο 180 ΒῈ.06. θα Ὀ6]16υθ {ῃ6 αἀαίθ 
ΠΟΥ͂ ρἴνϑη 18 ΠΘϑΟΣ (μ6 ὑγὰθ ὁπ ἔμδη ἐπαὺ δββίρῃθα Ὀγ. Η:ὐχὶρ 5, 
ὙΠῸ ἰμίηκβ {πα “6ϑὰ8 βοὴ οὐ διγδοῖ ψτούθ αισιηρ {ῃ6 Μδοσαῦθδῃ 
βέγιροῦο [Ὸγ ἔγθθάομι, ἑ. 6. αρουύ ὑνγθηῦν γθϑγβ ἰδίου. 1815 18 ἀουιγοα 
{τοῖα Βοπλ6 Ῥαββαρθ8 ΜΒΙΟΙ [86 οὐἹο Ἰἀθη 1 68. ὙΠ ΒρΘοΙΆ 6 ραγυϊ 818 
ἴῃ ΙΒύΟΥΥ ; ΒΕ ΖΔΓ ΔΟΌΒΙΥ δἃ85. ψ)1ὰ Ὀ6]ϊονα (ἰν. 28.. χ. 8---10., ΧΧΧΙ, 22, 
ὅτο., ΧΧΧΊΝ, 1---18., χχχυὶ. 18---17.)».» Απᾷά 1Ὁ 15 ὀου ΔΊ Δ]Ὺ ΠΟΥΘ οουτϑοῦ 
1μδη (μαΐ οὗ ὅβοθοῖζ, τὸ βαρροβθβ ὑμ6 ΟῚ ἰο μᾶνθ ᾿ϊνοα δθουῦί 

1 ἘΠΏ]οΣ, νο]. 11. Ῥ. 980. 6ἐ δογῃ. ᾿ 
2 ἩΘΑΙ ΣΟΥ ΓΟΥΡΊ ΟΝ, αὐίῖο]8 9 6511 Βόθη ΙΓ 6ἢ}8, νῸ]. 1. Ρ, 555. 
5 Ὅϊο Ῥβδιηθῃ, γ0] 1, Ρ᾿. 118. 
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2300 Β. α.1] ΤὴὨο αἰγουμηθίαησοθ δα ιοϑα ἴῃ ἔανοῦν οὗ 80 ΘαΥ]Υ 4 ἀδὲθ 
ΓΘ ὙΘΙῪ 5᾽6πᾶον; δηᾷ {π6 ἐπι οὗ οἱοβίπσ {μ6. σαποη ᾿πίθτἔαγθθ Ηδά 
16 σψουῖς Ὀθθὴ ΘΟΠΙΡΟΒΘΩ͂ 80 ΘαΠῪ 16 ποῦ μάνα Ῥθθη ρυῦ ἱπίο {Π6 
ΟΔΠΟΠΙΟΔΙ [18ύ. 

ΤΠ6 Ῥτοίοριιο βίαΐοβ ἐμαὶ {86 Ὅρος τγᾶβ οὐ σίπα! ν τυ ίαπ ἴῃ 
Ἡοργεν, δηᾶ ἰγαηβίαἰοᾶ ὈΥ {π6 σταπάβοῃ οὐἨ ἰμ6 δαίθον ᾿πίο ατϑαξ. 
Τογοόπια βίαΐθ ἐμαὶ 6 βαν ἰμ6 Ηοῦτον, δηα ἰμαὺ τὸ μαα {μ6 {1016 

Ὁ υΌ, πιογαῖ τιατῖπιθ. [Ὁ μὰ8 Ὀθθη ἀουθίεα, Βούγουθσ, ΟΥ̓ ΘοΆΠΘΟΥ, 
Βγβιβομποίδδσ, ἀπᾶᾷ οἴμουβ, ῃϑμον «Θγομιθ στ] }γ Πα (ἢ 6. ΟΥΡΊΠΑΙ 
ἀοουπμαοπί βοέοσο μῖπλ. [Γὑ τηΔὺ Πᾶνα θ6θη ἃ ὥυσγίδο οὐ δαϊάθθ γϑυβίοῃ 
ἴῃ Ηδθτον Ἰοίίοτβ. ὙΠοτΘ 185 ρσοοᾶά γὙϑᾶβοῃ ἴον ϑηΐουίαι πῖπρ {ἢ 686 
ἀουρβίβ, 1, στ Τότ, ἘΠΟΒΒοΥη, ἀπ ΒΥθιβομη 6 υ, σγχ6 πηἀεγβίαπα 

(αὶ Ἠδῦτον πναϑ [86 οὐ σῖθα] ἰδηραδρα οὐ {πΠ6 ῬΟΟΚ. ΕῸΓ {μαὐ, Βον- 
δνον, ϑιδυά]η απᾷ Βουίμοὶαῦ {μῖπῖς {ποῦ 185 ΠΟ ᾿τητηθάϊαΐθ πϑοθαββιίυ. 

Τ6 {μ6 ψοτὰ Τοδγαίσιηι, ϑιαρ] γε ὈΥ «΄Θγόπηθ, δπα 108 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΟΙησ' 
ἝἙβραϊστὶ ἴῃ {86 ῥῬτοίοριιθ, πηθϑη ϑυγο- Οἠαίἀαϊο, 858. ὉΠΟΥ͂ ταϑὺ ὙἹ ἢ 
Ῥτοργϊοῖγ, ἰπ {πὲ σα86 {8676 15 ποίιϊηρ' ραϊηβὺ ὑμ6 ἔλού οὗἨ «Θγοστα θ᾿ Β 
δανῖπρ {πΠ6 οΥἱρῖπαὶ ἴῃ ἷβ μαπᾶάβ. Ομ {μῖηρ 18 οογίδιη, (μα 1Π6 
ΟΥΙΟΊΠΑ] τγᾶ8 οἰὐπον ΗΘΌΓΘΥ ΟΥ Αταϊηθαη. Απά ψ͵ὸ ἃγθ ἱποϊηθᾶ ἰο 
ΠΟ] ἐπαὺ 1Ὁ τγδθ {π6 ἔοσιαθσ, ΤῈ 80, 1Ὁ 18 πγοϑὺ ργοαὉ]6 ἐμπαὺ «Γ ΘΥΌΤΩΘ 
ΤΩΘΓΟΙΥ Β8}07 ἃ ϑυσίδο γϑυβίοη ἴπ ΗΘ Όγον Ἰοίίοτβ : ΜΠΙοΝ, μανίπρ' δα 
ΠΆΒΌΪΥ Ἰοοϊκοᾶ δ, Ὧ8. τηϊβίοοϊς ἔθ ὑπ οὐἱρῖμαὶ. Τῆ|6 παίατο οἵ {{6 
Οτϑοῖς ἀϊοίϊομ ϑιαρ]ου θα βμονβ {μδὺ 10 15 ἃ 5] 188} δηα 5.1} ᾿τηλθα 0 Ὼ 
οὔ (6 Ηθῦτον. Τῇ βίσαούασθ 15 συν Η Όγαϊο. ΤΓΏΉΘΥΙΘ 15 ἃ οἷοθθ 
ΔΗ Ὁ  Όσὰ ρΔΓΆ]16]185π| οὐ τηθιη 18, τ ῃ θῇ Βμονβ ἃ εἶ ον {ΠἸπκίησ' 1 
βΒοπιθ Οἵ ῦ Ἰδηρααρα ἐμδη ασθοῖκ, ΤᾺΒ ὑγαηβίαἴου 88 οἴζθη [0] ονσοα 
τπ6 ογᾶον οὗ [86 ψογᾶὰβ ἃ5 ΤΠ6Υ βίοοα ἴπ {π6 οὐἱοῖπαὶ ἰθχί, δπα ρα 
Ῥοίἢ ἰδγιηϑ Δηα βοηΐθηοϑϑ ἰορσούμου συ σγϑαῦ σαΓΘ 688, 80 ἃ8 10 Χϑ- 
Ῥτγθβοπὺ {π6 ΗθΌγθνν ὙΘΥῪ οἰοβοῖγ. ΕΗ [α5 ββουβοθα δἰθθᾶποθ, 16 Π6 
ἍΘ͵Θ ΘΆΡΔΌ]6 οἵ 10, ἴο ᾿1ἰοτα! γ. Ηδποα {μ6 (ἀτϑοῖὶς 18 οὐ α Κιπα ἐμαῦ 
οαῃ 6 ΘΑΒΙΥ γοπάθγρα μοὶ ἰπίο Ηδργον, απ [Π6 πον νϑύβίοῃ ψγου]ὰ 
Ἠδγθ 4}1 {π6 ἀρρβᾶγάποβ οἵ 8η οὐἱρῖίπαὶ, ὙΠῚΒ γϑπιασκ 18 σουβεα Ὀν 
Δ ἱπϑροοίίοι οἵ Το 5 ΗἩΘΌτον ἰταπβίαίίομ οἵὗἩ 186 ὑνθπίυ- συν αι 
ομαρίον, ἱπ ψμϊοῖι ὙΥ Ιβάοτα 15 ρευβοηι θᾶ; τ μοτο {886 δἰβρϑηῦ οὐἹδο 
ἐς 88 Θηδοανουγθα 88 το ἃ8 ῬΟβ5101]6 0 ῬΥΌΒΟΓνΘ, ΟΥ᾽ ταύ Ὁ Υθβϑίουο, 

[6 ἔογιῃ δῃᾶ ομδγαοίου οὗ ἴπ6 οὐἱοὶμαὶ.᾽ 32 ὙΠΟΥΘ ἀγο αἰ8ο 8]}π|51018 

ἰο {86 Ηδῦτγον πᾶ ταϊϑαπεγβίδπ!ηρ οὗ 10, σοῦ οδῃ ΟὨΪΥ Ὀ6 6Χχ- 
ΡὈΪαἰμϑά ὈῪ (86 οτἱρίπμαὶ, βαοῖ 88 υἱ. 21., “ΚΞ ἴον ὙγΠβάομῃ ἐς αεοογαϊησ 
ἐο Δ67γ παηιθ, δι 586 15. ποὺ πιδηϊξοδὺ ἀπο τηληγ. ΗΓ {Π6Γ6 18 8ῃ 
.4]]υδῖοπ ἰο {π6 Αταρῖο 1., ἴο ἄποισ, ἃπα ἴῃ ΗΠ οῦγον, ἐο δε οοποραϊζοά. 

ΤῊΐβ οαπποῦ ΔΡΡΙΥ ἰοὸ {π6 ατθοὶς σορα [ον εὐἰβάοηι, νἷΖζ. σοφία, Ὀπὶ 
ἰὸ {πὸ Ηοῦγτον ποῦν. [Ἃἃ χχῖν. 27. ψ τοδᾶ, “Ηδ τρακοίῃ {6 

ἀοοίτϊπα οὗ Κπονθᾶρο ΔρΡῬθᾶῦ 48 ἴπ6 1σπ, ἀπά α8 (ἀθοῃ ἴῃ {Π6 {πὶ 

οὗ νἱπίαρο. Ηδτα {πεῦθ 18 ἃ. τρϊβίαϊζα ἴῃ (86 ποσὰ φῶς. ΤΠΘ 
οσἱρίμαὶ νγὰβ ἽΝ τὶ δθ5, 88. ἴῃ ΑἸΊΟΒ ν]1], 8., τηϑϑηϊηρ ἐλ6 ἐμὲ ΝΪο. 
Τη χχί. 12. γγα αν ἐμ6 ποιῃ πικρία, δίἐἐογη6855 ; ὙΓΏΘΥΘΑΒ 10 ΒῃΟΙ]α ὉΘ 
γοδοϊϊίοπ, δοοοτάϊηρ ἰο (6 οοπίοχί. ΤῈ6 ὑγαπβίαον δοπίοιπαρά ΠΡ, 

᾿ ἘΠη1611. νο]. ἢϊ, Ὁ. 198. 
2 ἸδοϊΏχοΒ Οἡ ἨΘΌΓΕΥ ῬΟΟΙΓΥ, Ρ. 307. δἰ δοῆᾳ. ϑίονγθ Β δα ΠΟη, 
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δὲ ογηθ55, πα ΠΡ, γοϑοϊϊοη. ΤῊ ΧἸ11, 8. το Τοϑα, “6 ἐπ ταομί 18 οἁ]]οά 
ΔΟΥ ΠΟΥ Πδη6," μὴν κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς (σελήνης) ἐστιν; ὙὮΘΓΕ μὴν 
ταυϑῦ τοργοβοιὺ ΠῚ (πχοηί), δπα σελήνη, [ΠῚ (ἸΤΠοΟ01}. 

ΤῊΘ ἐγδηβίαου ρῖνθβ 8 ἰο ᾿πΐϑυ ἔγοπι [18 Ῥγοϊοραρ {μαῦ 6 νγ88 ἃ 
Ῥα]οϑίϊπιδη ἐν], θοδιβ Π6 οαὴθ ἰοὸ ᾿σγρὺ αὖ ἃ οαγίδϊη ἐΐπη6, απ 
{Βογ τοπάοσοα {π6 βοοὶς ᾿πίο ἀυθοῖς, ΗΙΠΒ πϑῆγθ ἢ Ὠϊμη561} ἄοο8 ποῦ 
1611: Ῥαΐ (86 δυΐμοῦ οὗ {π6 ϑυπορβὶβ ὅδοι ϑουιρίασ ἴῃ Αἰμδηδ- 
5158 ψοΥῖβ, ΕἸΡΙρηδηΐαΒ, ἀπα οὐμου ἃποίθπὺ τὶύθυβ 68}} τη «6808 
Βοῃ οἵ ϑίγδαοῃ, 710 15 φυθβῦομα 16 οί υ {Π15 ψγ88 ποῖ ἃ θυ 60ῃ- 
7θοἴαγο οἱ {861} ρᾶγί. οηθ ἤδγθ βυρροβϑᾶ ἐπαῦ 6 δααρά ἐμο ΠΕ - 
ἢγϑύ ομαρίου; 1 βο πα τηυϑῦ ἴᾶνα τυ ίθα 1 ἴῃ Οσθοῖκ,  υθαβ 10 
ὈθαΥΒ [86 βᾶπη6 σμαγδοίου δηα νγα8 (ακθη ἔσοτα {88 βαπλα οὐἱρὶμδὶ ἃ8 {86 
τού οὗ {86 βῬοοκ. Ηϑῃοθ {Π6 βιιρροβιύίομ 15 σγοιῃᾷ]685. 

ἼΤΠΘΓΘ 15 ἃ βθοομα ῥγοϊοσιιθ 1η {π6 (Οὐοταρ] υἱαηπβίδη Β1Ό]6 δηᾶ {Π6 
γαυϊραία, σῇ ἢ 15. βρυτίουβΒ. Εἴ 18 ἰάθη ἴτοα {πΠ6 ϑγπορεῖς ϑ'αο. 
δογίρέ., απὰ 15 φυϊηίθα Ὀγ 11πᾶ46, Βτοίβοβποιάον, Αὐριβα, ἀπά Αρϑὶ. 

Τη6 αὙθοῖ ἰοχί [λὰ8 βυ ουθα την ΟΟΥΤΌΡΟΟΙΒ δηα που ΡΟ] 018, 
1 ΘοηΒΘα θη66 οὗ 105 ἔγϑαπθηΐ π86 ἴῃ {π6 ατσθοκ ομυσοῃ. ΤἯΘ86 10 18 
ΠΟΥ͂ ᾿ΠΡΟΒΒΙΌ]6, 1η πχοϑὺ Οδ868, [0 ἀἸΙΒοονοῦ ἀπ οχοϊαάθ. ΤΠ νασῖα- 
(10η85 ἰὼ τοῖς ΜΘ. αν παύαγα Πν ραβϑθα τηΐο δαϊίομβ. ΤΉὰ8 1π 
{86 διχσπο οαϊομ, χ. 21., σὶ. 15, 16., χυΐϊ. 1ὅ, 16. ἀγα οχἵμ{64. ΤΗΘ 
Ιαβί ομδρίοῃ 185 σϑηίιηρ ἴπ ΤΥ ΜΙ 55. δηᾶ βαϊ!]οη5:; δηα {π6 ὐοια- 
ΡῬΙυἰδηβίδη Β101]6 ἢα5 {86 δα! το χυ]. 10., χῖχ. 2, 8. ὅ. 18, 19. 21., 
ΧΧΊΙ, 6, ὅχο,, ΧΧΊ], ὅ, ὅζο., χχνυ. 16. 12., χχυϊ. 19--297.0. Τα αἰξογοηῦ 
ΔΙΎΔΗσοτηθηὐ οἵὁἨ βϑοίομβ ἔγοιῃ οἢ. χχχ. 9ὅ. δπᾶ ουνεαγάβ, ἴα {86 Υ αἰ1- 
ο8Π, ΑἸοχδηάγιδη, δα ΑἸάϊπο ἰοχί, ἀπα {86 ΟἸαρ] υἱδηβῖδη, ῬΆΥ]8. 
δια Απύνοιρ θα! οη5, πηΔῪ 6 β6θη ἔγομα {π6 ἔὉ]] ον πρ' 4.068 :---- 

Ῥαζοαῃπ απ Οἰδιογ5, Οοπιρίεἰοπδίαπ απ Οἰδογ8. 

ΧΧΧ. 95----82, - - . ΧχΧΙΗ. 12. ὅζο; 
χχχὶ. - ᾿ - - ἃ χΧχχῖν. 
ΧΧΧῊ, - ᾿ - - - χχχν. 
ΧΧΧΙΙ 1. ἄο, - - - - ΣΧΧΥΪ.]. ὃς 
ΧΧΧΙΙ, 12. - . Ξ- « χΧχχ. 26 
χχχίγ. - - - “ ΣΧΣΙ. 
ΧΧΧν, - - - - ΧΧΧΙ͂. 
ΧΧΧΥΙ. 1---Ἰὅ. - - - - ΧΧΧΊΙ, 1---16. 
ΧΧΧΥΪ, 117-91. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 14. ἄχεα. 

ΤΉΘβ6 ναι ϊαίϊομϑ ἃπα τυ ΩΥ͂ ΟἾΘΥΒ, ῸΓ ὑμοῖθ 185 ΒαυαΪν ἃ. γθῦβθ ἴῃ 
ὙΠΟ {8616 185 ποῦ βοπηβ ἀἸΒοῦθρθποΥ τα {86 αὐ ΜΌ., σαπποῦ μᾶγΘ 
ὈΘΘΏ ΘΗΘΓΘΙΥ οὐίηρ ἰο ὑγϑηβοΥ  Υ8᾽ ταϊβύα κϑ. [ἢ τηοϑύ Θᾶβθ8, ρ60- 
1808, [6 οὐἱρὶ παίβα ἴῃ ἀθβῖρῃ. Μδην δἀάιύϊομβ ἕνα Ὀθθῃ ἰδίκθη 
ἴτοια (88 Εδίμθυβ ὈῪ ὑγϑηβου 6 ΓΒ ΟΥ̓́Τ 618; ἀπ Βοηδίβοῃ [88 ΒΆΘΗ 

. 1μαῦ ναγίουβ ᾿ηθουροϊδίοπβ ἴῃ {π6 Οὐταρ! αἰθηβίάπ θαι τΠ]0η. οὐ {86}: 
οὐὔἱσίη ἰο ΟἸθπιθεὺ οὐ ΑἸἹθχαπάσια ΤΉΏΘΥ ἅτ Ἰουπα δ ᾿θαβϑὺ 1ῃ ἢ]8 
ὙγοΥΚ8. ΤῊΘ Ὑαύίοαη ἰοχὺ 18 ἔγθθδὺ ἔοα ᾿μβθυ 05 δὴ ὉΠΟΡΙ 108] 
Δ] ΓΑ 1 ΟΠ8. 

Ὑ͵ΒΟΘνοΣ ῖβμθβ ἰοὸ ἵππον ἴμ6 οἰμίοβ οὗ [88 6.718 δήδσσ. {π6 6Χ1}68 
τηυϑῦ Θοπλ8 (ο [Π18 ὈΟΟΪΚΚ αβ8 ἃ ἀοουτιοπύ οὗ ρτϑαῦ γαϊιθ. ΤῊ δαῖθποῦ 

᾿. Θροοίησι οχογοϊ αἰ οηθχα οὐἰ υἰοατατα ἴῃ οὐ. Τοδῦ. ΠΌΤΟΒ ΑΡΟΟΥΎΡΕΟΒ 6 βουῖριῖ5 ραίγατι 
οὐ ΔΓ 4115 ὙΟΥΒΙΟΠΙΌΠ5, ὅζο., Ρ. 32. 6 δοη : 

ὃοϑτσυϑ 



1080 , Πιϊγοάμοίίοη ἕο ἐξ 4 ροοῦψρλια. 

᾿ς α΄ 5865 Ππηβ56 1}, ἔου (Π6 πχοβὲ ρατί; ἰο {π6 τα] 4416 ο[8455, βαϊάοτῃ σἰβιηρ 
το ἴμοβα ἴῃ ΒΊρΡὮΘΥ βίδομβ. ΟἾΪΥ ὁποθ ἄοθβ Β8 βρθαῖ ἰὸ {πὸ σγουῖ- 
ταδί ἀθᾶ {ῃ6 διῆσοσ, ([μ6 ρμγβιοίδη, δηᾶ ὅπ6 Ἰθασπθά (ΧΧΧΥ,1.):; 
Δη4 ἔπγῖοα ἴο ᾿υῖποοϑ δπᾷ τυ]οσβ. ΤῊ Ὀοοῖς 18 ποῦ ψιπουῦ 108 ἀοἴθοίβ, 
ποὺ βία μάτηρ 105. γαϊαθ. Γρῃῦ ἀπά ἀαυκμοθβ ἅτ πηϊχθα. ΓΘ 
ΡΓοΪϊοα8 οὗ ἀποῖθπύ {ϊπι68 ἅγ6 βθθὴ ἴῃ δοπηθοίίοῃ ψγ] τϑοθηΐ 14685. 

Οοά 15 τυᾶοῖν τοργθβοπίθα α5. ἰβκίηρ νθηρθαῃοθ, δπα αδίηρ᾽ ἔῸΓ ὑπαῦ 

Ρύτροβα το, μαὶ], ἔα πιῖηθ, ὅζο. (χχχῖσ. 28.); {πμ8 ἔβοϊιηρ οὗ δαίγϑα ἰοὸ 

ΠδΙἸΟΠ81] Θηθιηΐοβϑ, (Ὁ. ὙΠο56 ἀοϑίσαοιοη ΡΥΆΥΘΥ 18 αὐδαγϑα, ΔΡΡΘΩΥΒ ἸῺ 

χχχνῖ. 2. ἅς. 86 οἰ παίίομαὶ Ὀ6]16 {παᾶὉ νἱρίαθ 15. τουγαγάθα ὈΥῪ 

ΘΑΥΒΙΥ ῬΓΟΒΡΟΥΠΥ͂ πιϑηϊξαβίβ 1[561} (χ]. 22.); ἀπα γονβ μβᾶνθ τρουὶῦ 

απϑὶσποα το {μθπὶ (ΧΥΠ. 22.). ΤῊΘ ΔαΙΒΟΥ οἾνΘΒ ΘΧΡΓΘΒβιοη [0 ΒΟΠῚΘ 
Μεββίαπΐο Βορββ, 85 {88 ρ]ουιβοδίίοη οἵ « 6υιβαίθμι, [Π6 σϑαπίοῃ ἀπά 

τοβϑίοταίίοι οὗ {86 ἰπῖθ65 οὗ Φδοοῦ. (Χχχυῖ. 1 .---17.)0 ΗΒ ἀορτηαίϊο {Π6- 

ΟἷοοΎῪ ἰ8Β {6116 σου, Ῥοίηρ ἀδίθοϊνθ δῃᾷ διτοπθοῦβ. ὙΥΠϑίΠοῦ 
ἀπο Ὀ6 ΔΠΥ͂ ἔτᾶθοβ οἵ ΑἸδχδῃαγδη (ΠΘΟΒΟΡΠΥ͂ ἴῃ {86 Ῥγοἀποίοῃ, 
15 ποῦ ὙΘΙῪ οἷοι. ΟἸγῦγον , ὙΠῸ πηδιπΐδη8 {Π6 αἰ τδῦϊν, γοίοβ ἴο 

[π6 ὑπϑηΐν - σαν ομαρίοσ, 88. Ῥγοβοηηρ (86 ΑἸοχαπανίδη Ἰᾶθα οὗ 
τίβάομ. (ὐδγίαϊηϊν (86 Πγβὺ ἐνγθηθγτοη6 ΨΘΙΒ65 60 ποὺ ΒΑΥΤΩΟΏΪΒΘ 

ὙΠ} 1Π6 οἰ ϑγαθ 8 ἢ. Ῥάθμηα 2 Πἰμαβοὶῖ, τη τορυάίθίθβ [Π6 
ἴάοα οὗ Δῃῦ ΑἸοχαπανίαπ δ]οτηθηίβ ἴῃ 086 ὈΟΟΙΚ, 18 Θοταρθ 184 ἰο τὸ- 

οορηἶδθ ἴμθπὶ ἴῃ ἃ ἔθ Ῥίβοθβ, δῃα δ ΙΓ ΥΥ (0 ἀΒΒΌπλΘ Ἰη ΓΘ ΡΟΪΔ Οη. 
Ὑ6( τπ6 ᾿πἤποποθ οἵ ατϑοὶς ουϊθατο δηα ῬΒΙΟΒΟΡΏΥ 18. ΟὈΒΘΡΥΔ0]8 

ΟὨΪΥ Βοῖα ἀπ {Π6γ6 ; {π6 “6 δι ταϊπα οὗ Ῥαϊθβίάπθ θϑίηρ' τϑῆροιθα 

(υουρμουῦ θοίμ ἴπ [86 Βυϊδίαμοθ δηα ἔουτηα. Τῇ νἱθυγβ οἵ {π6 που] 
Δα οὗ 1{{6 Ἔχβιθι θα 6]οπρ Θββθη ἈΠ} ἰο [88 οἰ ἔγρο οἵ ΗΠ ΘΡΥΘΥ 
πα Ομ ἐγ, ταῦμοι (μ8ῃ ἰο {Ππ6 Ἰδοῦ Πα τῆοτο ῬὨΔ]ΟΒΟΡΏΙΟ Βθη ἰταθηἴβ 
οὔ τμ6 7618 ψἘΠῸ τοϑ δα τη Εἰσγρύ. 
ΤῊ βίγ]6 18 ροθίϊοδί, ψϑβθιαπηρ {μαΐ ἐουπα ἴῃ 411 {Π6 δοίίθι 

Διδοοῦο πυθηρβ οὗ ΔΕΒ ΌΪΟΥ ; [86 ΟΥἹ]Υ ἀἰβθτθμσθ 18, {{παὖ 10 18 ΤΊΟΥΘ 
ΒΙΡΉΙΪΥ οοἸουτοά, 48 γ78]}] 85 τῆοσθ δραπαδηῦ ἴῃ ᾿τηᾶρο5 ἃπα βρτι68. 

ΤῊ6 Ταθα Βροαῖκβ οὗ υόδιια 8δοη 96} δίγαοῖ, οὐ δῖγα, διὰ ρα β ἢ18 
Ῥοοῖς οὗὨ πιογα]8 διιοηρ {πμ6 βδογοά πτϊθηρδ οὗὁἨ ἀηταυὐ (ἀπιοηρ' [Π6 
313, ΟΥ̓ΒΑΡΊΟΡΥΔΡΠα). δόηιθ βθηΐβθποθβ 81 οογίϑί]ν οἰἰθα ἔγοτα 1. 

Βαῦὺ ἴπ οἰμοὺ ρίδοββ, ργου 8. 816 αποίοα, ἀπᾶον {πΠ6 παηηα οὗ Ββη- 

Οἴγα, ἴου ποῖ οἰΠ6 Υ πὸ ΔηΔΙοροιΒ ραββαρθϑ, ΟΥ ΟΠ ν᾽ Βαίθυ , οδ ἢ 

ΡῈ Τουπᾶ ἴῃ 116 τοῖς βίσαοθ, Τα Ἰαύίου οοιηργθῃοπα νγῖουβ Βθη{1- 
πλθηΐβ Μ ΙΟΝ ἀγα {Ὑἰῆϊηρ' οὐ ἀρϑυτά ἢ ου ψ ϊοι δοοουῃῦ, {π6 τοϑατηρ' οὗ 

Ἔδη- ϑισαβ Ῥγου θυ β 15 Του δι θη ὈΥ τλᾶην ἘΜΔΌΡΙΠΒ. 88 ῬΘΙΒΙΟΙΟᾺΒ ἰοὸ 

[λ6 5ου].ὅ 
ΤΏΘΥο 416 πὸ 5818}] οΟἸ]θοὐϊομβ οἵ ργουθθβ Δρμαϑύοα ]ν ἀυταηρδά, 

5111 οχίαπὺ ἀπᾶρν [886 παθο οὗ Βϑη- τα. δοῖηθ ἔδυ οἵ {π686. αἶβὸ 

ΡΡΘΔΣ ἴῃ εἶθϑιι8 ΒΊσΘ ΘΟ, αἰπηοϑὺ ἴῃ 1Π6. Βαπη6 ὙγΟΡ8; ΟἾΠΘΥΒ ΓΘΒΘΠΔΪΘ 
ἴῃ ὑποὶν οοπίθηΐβ ῬγΟν ΘΒ Οχιβθηρ ἴῃὰ [8 Ῥοοΐς, ἱπουρὴ {16 ἰθυταβ 
ΘΧΡΙ σβίπρ' ἐμοὶ ἅτ αἰ γθπε; 8116 ΠΟ ράγΆ}16]8 ἴο οὐβμϑιβ οδῃ ὈὉθ 

[ουμᾶ. Ὑῆαβ {μδὴ {π6 Βρη- δῖγω, {π6 δαίμου οἵ ὑπ686 ἔνσοὸ ΔΙρβαθθίςα 

οΟΙ]δοἰΐοηβ, {πΠ6 βαᾶπιθ ἃ8Β “9688 βοὴ οἵ βίγαοῃ ὃ Τῆρῖν ἸΔΘΠΕΥ 18 

ι ῬΉΠΟ πηᾶ ἀϊα ΑἸοχδη αι ἴβομα ΤΠΘΟΒΟρΡΪθ, ΑΒΘ] απηρ 11. Ρ. 81. 6ἐ βθᾳῃ. 
. 2. (ἀϑβοῃ!ομΠίομο Τατβιθ]σηρ' ἀοΥ γα. ΑἸοχ. Ἐο]. ῬΏΔ]ΟΒ. ΔΌΓΠΟΙΙ. 11. ». 129. εἐ 5666. 

8. βδϑερ 1)0 ' οεὐἴο᾽5 ΕἸΠ]οΟΙ0. ΡΡ. 470, 471]. 



Οἱ ἐδιο Ῥιδάοπι 97 «768ιι5 ἐδ ϑοῃ 90 ϑίγαοῖι, 1081 

Δϑβιηθα Ὁ. Εποί, ὙΥ οἱ, ἘΔ τιοῖα5, δηα Βουίμο]ᾶϊξ, ᾿Αραϊηδί {815, 
Βαγίοϊοοοῖ ἀπά οἰμουβ ατρο ἴμ6 ἀΠθγθηοθ οἵ πδηχα ἐξ 93, Βεη- ϑίγα, 
Δι υἱὸς Σειράχ, εαυϊναοπί, το ΠῚ 3. θ6βιαθβ, ἘΠΟΏΒογη  δἀάθοθϑ 
{Π6 ποὺ τ[μαῖ Βοη- διττὰ 15 ο41164 {Π6 5οη οὗ ἐδφ ργορἢοὲ “Ψογοπιίαΐι, ΜΙ Βῖομ 
76505 σοῦ )χὰ85 ποί. Νοιῦμοῦ οὗ {Π86886 ὀοῃβιθγαίοηϑ Βθθιὴβ [0 115 
ΟΥ δὴν νοῦ, θθοδιβ ϑέγα 15. ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ ΒΟ [61 ἔοστῃ οὗἨ δίγαοΐ; ἀπά 
{π6 016 δδουῦ Βοιη- ϑιτα θϑιηρ' «ΓΛ 8} 5 800 158 1ποοηϑιβίθην 1} 
ἰμ6 ἀϑι8] Δρρϑ!]αίΐοη .Β6η- δέγα, ἱ. 6. δοηὶ 906 δῖγα. Ῥαῦ {ποὰρῃ {86 
Ῥδύβοῃ 0811.8ὰ Βϑη-ὅδῖτα ἴῃ 1π6 οο]]θοίου οὔ Ῥτονθυρβ οἀϊοα Ὀγ 
Ὄγαβίαϑ 3, Δη6 ἴῃ {16 ΤΑ], Δ 6 16 η 1081} 1} «658 ΘΙΓΘΟἢ, 
χα οδπποῦ Ὀο]ΐονα {παὺ {πΠ6 ῬΥΟνοΥ 5 Δβου θα ἰο Εἴτη 6.6 ΤΘΑΠΪν ἢ15, 
Τη θυ ροΪαὐΐομ 15 ἤοο ΔΙ ΙΓΓΑΥΥ 8 ΔΒΒΙ ΤΩ ΟΝ ῸΓ ὑμοβα {0 τϑϑογύ ἴο 
Ὅ780 Δβοῦῖρα ἃ]} ἰο «658 ΘΊγοι {86 Δαύθοῦ οὗὨἨ ΕἰοοΙ δϑιαδίουϑ. ὙΥ ἢ 
{πὸ οχοδρίίΐοι οὗ ἃ θυ ἔδυ ἴῃ ἰῃ6 Ταϊμασα, τ] οἢ τὸ Ὀούμ δι θβίδη- 
{1}}}γ δπα νου θΆ]ν «6815 γα Β βαπύθῃοββ, [Π6 τοϑῦ ΒΟ ἢ ἀγ6 {86 6 
αἀἀαοράᾶ, 8πα {π6 οο]]δούοη8 δαϊίθα Ὀγ Πγαβὶαβ, ργοοθοαθα ἔγοπλ οὐ ον 
Ῥοίβοθϑ. Ἂαἂβ.}ῃ6 πϑηιδ οὗ «6888 ϑΙγθο νγὰ8 ΟΟἰθὈταϊθα 1ῃ {Π6 ἰαίαι 
σποταὶο ῬοΟρίσΥ οὗ {π6 “6 νγ8, Κ ΟΪουμομ᾽Β ἴῃ {Π|6 Θ47]161, ΘΟἸ]ΘΟΙΟῊΒ 
ΟΥ̓ τηογδ] τη χῖτηΒ Μ ΒΙΟΝ Πα ΟπΙβοα ψν Ὁ} (86 Βρισιῦ οὗἮὨ δ18 θΟΟΙΚ, 6 γ6 
αἰἰτθαϊοα ἰο ἢ. Ηἰ5 πάη σου 6. ἃ σϑοοισηθηαδίοῃ:; δπᾶ 
{παγθίογο 1 νγαβ ἔγθ ον πβοα ἰο βού {μ6ῃλ οὔ. ΤΉΘΓΘ 18 ΠῸ ΘΟΤΑρΔΙΊΒΟΠ 
Ῥούνψϑοῃ {π6 γαϊὰθ δηα θχοθί]θποα οἵ {μόοβθ γὑϑα]]ν θο]οπρὶπρ ἴο (Π6 
Θα ΠΟΥ, ἃ ΒΌΟἢ. 8.5 ἡ 6 Βα Βθα ἐγ οασγθηῦ ἈΠα 6 Η18 παη6. ΤῊΘ 
Ἰαϊίου αγ οἴνϑη ὑπ ῆϊηρ', ρα γ]6, αρϑασα. Βββίάθβ, 8 Ομ! 468 αἱαϊθοί 
1ὴ ὙὙΏΙΟᾺ ΠΥ Δἴ ΘΧΡΙΘΒΒθα 18. 80 Ἱπηρυτο δπα τηϊχϑα σι ἀτθοκ 
γΟΥ5. 45 [0 τϑρασίαΐθ ε΄ 655. Θιγαο ἢ Β Δα ΠΟΥΒΠΙρΡ. 

ΤΉτοα δποϊθηῦ γογβίομβ οὗ (886 θοοῖς οὗ διχαοῦ αν Ὀθθα Ῥυϊηΐθα : 
ν]Ζ., ὃ ϑγυῖδο, δὴ. ΑτΆθῖο, ἀπά ἃ 1 αἰ. 

ΤῊΘ ϑ'υγῖίδο 15 ποὺ ἃ {1 {Π|] γτοργοβθηίαϊνο οὗ {μ6 ατθοῖ. ΤῈ 
ἰοχὺ 15 ΒοιηθἝτηθ68 ΒΠΟΥ ΘΙ, ΒΟΙΠΘΌΩΘΒ Ἰοηροσ. ΕΠοΥ {Π6 ΟὙΘΘΚ ΘΟΡΥ 
ἔγοσα συ βίοι 10 8 ταϑβ πησϑὺ μᾶνθ Ὀθθη πλποῇ αἰίογθα δηα οοτγαρίθα ; 
ΟΥ {88 ϑυτίας νγαὰβ ἀδυϊνοα ἔγοτὴ ἀποίμον βουστοθ. ἘΠΟΏΠΟση ἀπά 
Βτοίβοβηθιου ἰακα [86 ΓΌΥΤΔΘῚ νἱθν ; 8116 Βοηαίβοῃ, Βουμο]αῦ, ἀπά. 
οΟἰμουβ, ΒΌΡΡροββ {παῦ {π6 ὥὄγυϊαο γγὰβ ἔγτοτα [86 οὐἱσῖμαὶ ΗΘΌΥΘΥ ἰδχύ 
ΟΥ̓ ἃ ἰδίου τϑοθηβίοη οὗ 10. [0 15 ἀμ οαϊὺ ἰο ἀθοϊάθ 1 ἢ. 18 {Π6 ΠΊΟΓΘ 
ῬΥΌΡΔΡΙΘ ; ἴου {π6 ονυϊάθμοθ δαάιισθᾶ οα Ὀοίμ 8468 158 βίβπαθι δμὰ 
Ῥγθοαγίοαβ. 6 1πο]1π ἴο {π6 νἱϑὺ οἵ {ποβα ψμὸ {μη ὑμαὺ τΠ6 
Οτθοῖκκ τπθμοο {Π6 ϑγγῖδο νγὰβ τηϑᾶβ μ8α Ὀ6θη ρΥ ΘΑ Υ αἰίογθα, ΤῊ 
ἃρ6 ΟΥ̓ {8185 Θυτῖδο ἐχδηβιδίοη. ἰβ ἀποογίαίϊη. ἰ[ὑ 15 ο]46 {πᾶῃ {π6 
Αταρῖο, πίοι Ἰαϊίου {0Π]Ο 8 106 50 β]δυί θη ἃ8. ἴ0 βῃον 1086] {86 
ἀδαρὮ τίου. 

ΤΠοΓα 15. δηοίμου ϑγειδο νουβίοη οὐ {π6 Ῥοοὶς σι ϊοῖ 511} γυϑηλδιη8 
Ὀπρτϊηίθᾷ. Τύ ἴβ ἴπ {86 Ξὅ'υτο- ΗΠ δβχδθιατο οοᾶθχ αὖ Μιΐδη;: δῃὰ 18 
Δασηβηοα χη ΟΥσθηβ οὐ 104] βῖρηβ, Βαΐ ΠῸ ῬτΌΡΘΥ οχϑιπαύοῃ 
οὗ Ὁ Βᾶ8 γοϑῦ θθθὴ τιδᾶθ, ἃ5 ἔα ἃ8 νγ8 ΚΏΟΥ͂. , 

ΤῊΘ Τιαὐϊπ γουβίοι ἴῃ ἐμ ψυϊσαίθ 15 οἱ ἄδυ ἐμπδπ «} ΘΤΌτηΘ. ΤῸ 15 ἴῃ 
ἃ ὙΘΙῪ Γαδ δηᾶ Ῥαγθάγουβ βίγ16, αηᾶ ἀδρατίβ ἔγομα {μ6 τθοὶς (ο ἀθουΐ 
[86 βαπη6 δχίθηῦ 88 {πμ6 ϑ'υτῖδο Ὑη6 ἼΘΘΚ ΘΟΡΥ ΏΘΠΟΘ 10 γγ)ἃ8 ἴδ κῃ 

.1. ἘΠΗ]ο πη ρ, Ρ. 88. οἕ δϑρῃ. 
2 Βοη-ϑ τῷ ρυουοσ ϊα νοσξῖοπθ ἰαιῖπα οἵ σοτηπηθηνατὶθ 11 αϑιν. δ. γπδῖι5. ΕΤΆΠΘΚ. 1597, 410. 

νυ εέ 



1022. β 7]ηϊτοάμοξίοη ἐο ἐδ Αροογγρλα. 

γησβέ {μουοίοσο πᾶνε 66 ῃ αἰδθρτιτοα ὉΥ Δἀα!Έ]0η8, ΟἸΔΙΒΒΙΟΏΒ, Δ][6τ8- 
ἰἴομβ, ἅπᾶ ἰγδηβροβιθίουβ. Βυθίβομπθι θυ ̓ μ88 δἀαιιοθα Ἰηδηῦ 6χΧ- 
ΔΙΏΡ]65. (0 5μον 115 Οασθαοῖ οὐἱρίη; βυοῖ 48, αὐσθοὶς ψοσα8. ἸΘ Ὁ απ- 

τη] αϊθα, δμα τοϊβίακε Βα ϑαθαῦῖοσ 5 {π1ηκ8 188. οὐἹρίηδ] τγ85 
Ἡοῦτον ; ἀπά Ββϑηροὶ 3 οοτηραγοᾶ {Π6 ἢτβὺ δηὰ {μιτ γ-ἔουτ ἢ οπαρίθιβ 
ἴὴ {88 ατροκ δηᾷ Τιδίΐη ἰοχίβ, ἰο βου {πᾶΐ ΘΑ Δ, Β ὙἹ 6 18 οογγθοί. 

Ηδ ἰβ οδ]σϑᾶ, πουσθνθι, ἰο δαπιῖθ, ἐμεῦ 1π τοπάθυϊηρ' ἔτοτα [Π6 Ἡ ΘΌΤΟΥ 

οὐἱσίπαὶ, {86 1,Δῃπ ὑτϑηβὶαΐου αβθα {6 σοῖς ἃ5 δὴ δΔΌΧΙ ΠΥ. ΗρΥ6, 

ἀραῖῃ, ([μ6 ουϊάθηοθ 15 οἵ βυοῃ ἃ ηδύαγθ 88 ποῦ ἴο ῬΓΘΡοπάογαίθ το ἢ 

[ὁ ΟἰἴΠποῖν 5146. ΥΥ6 Ὀργϑίοσ [Π6 ἔουγμθσ ορίῃηϊομθ. 1818 ψϑ βίο ῃ 18 ὙΘΙῪ 

ἀποῖοηξ; βίποθ [86 ΒΙμοῦβ οὐ {π6 βθοοπᾷ ἀπά {τὰ σθηΐϊασ]θ5. αυοίθ 

[5 νογᾶβ. [Ὲ βϑοηρβ οἰζμου ἰο {π6 δπᾶ οὔ {π6 ἢτγβῦ οὐ [π6 Ὀθριπηϊηρ 
οὗ {16 βοοοπᾶ δϑηΐυσυ Ὀοίοσο ΟἸυιβί. 

ὥοιηθ μαγῦϑ ἐπουρπξ ὑπαὶ [Π6 Θαυ]16ϑὺ ἀ86 οὗ [π6 ῬοοΙς 18 ἐο Ὀ6 ἔοπιπα 

ἴῃ ἀἰβεγθηῦ ρίδοθβ οὐ 1ῃ6 Νον Ταβίδτηθηῦ, θβρϑοῖα]ν ἴῃ {π6 ΘΡΙΒ616 οὗ 

απο. [0 18 8] ορϑᾶ Ὁπαῦ {πο γ6 ἅτ γαυϊοιβ ἈΠ] πιβίοηΒ ἩΒΙΟἢ ΒΠΟῪ 8ἢ 

ἀοαυαϊπίαποθ Ὑ1Ὲ 10 οα {Π6 ρατῦ οὗ {ποβ8 βαογθᾶ πυϊΐουβ Βαύ {86 βίτηϊ- 

Ἰαυιγ ᾿ϑύννβθῃ ραββαρθδ ἴῃ ΟἿ ὈοοΙς πᾶ ἴῃ 86 Νανν Τοβίαμπηθηΐ πιὰν 

οφεϊδῖν δ6 ασοοιιγιέοα [07 οἰ Βοτ σῖβθ. [Γὺ 15 ῬΡοββίθ]6 {πᾶ {πὸ τι ίουβ ἀὐγον 

ἔγοτα ἃ οοιηηοι οὐαὶ ἐγϑ! ἴοι ; οἵ", 51] Αυ γ οὗἨἁ ἰορῖο8. τὰν μᾶνϑ 16α 
ἴο ΘηΔΙΟρΡΟΙΒ Πι0468 οὗ Ἔχργββδβίοῃη. ΤῊ ΠΠΚΘΠ688 18 ποὶ ψϑιῪ ἀθβηϊίο 

ὉΓ πιδΙκοα : ἂπᾶ {πογϑίοσθ βοὰθ πᾶν ἀουθδίοα τι βοῖμον 16 Ογιβῦδα 

ὙΥΥΪοΥΒ. δοίθϑ! ΠΥ θιρ]ογθα {π6 θοῦ. Τὴ πραγϑϑῦ ἰὸ “ἂμ δρρᾶγϑῃηΐ 

χαοίαἰϊοπ 18 Φ8ιη68 1. 19., ἴγτοῦι ΒΙσΔΟἢ ν, 18, ΟἾΠΟΥΒ. ἃγ6, ΘΙΤΔΘὮ 

1, 1δὅ. οομαραγοά 1 ΨόΒη σχῖν. 28.; χχῖχ. 16. ἢ Τιῦΐο χυὶ. 9. ; ΧΙ. 

10. τι 1 Τίμα. νἱ. 9, 10. ; χχχῖῖ!. 18. χα Βοοτα. 1χ. 21. ; σχὶ. 18, 19. 

Ὑ} Ταῦκα χὶϊ. 19.: χν. 16, τ ἢ Μαίι. σχῖχ. 17. ; χχν. 1]. ἢ “1165 

11. 2. χχχυ. 11. ὙΠ 2 Οὐν. 1χ. 7. ὟΝ 6 μοϊὰ ἐμαῦ 86 Νὸν ᾿  δβϑίδηηθηῦ 

νυϊίουβ ἀϊ4 ἄγαν ἔγοσα 10 θο(ἢ Ἰάθαβ δηᾶ τγοτᾶβ. ΤῊ οἱ ἀθϑύ τϑίβσθῃοθ ἴὸ 
10 βθθιηβ ἴο δ6 ἴῃ {μ8 δρίβῃ]6 οὐ Βδαύβαθαβθ, ἘΠῸ ρᾶββᾶρθ ἔμεσο αποίρα 

βίδηᾶβ ἴῃ {πὸ Αροβίοϊ!ο Ομ αξίομβ. ΟἸδιηθηῦ οὗ Βόταδ οἰΐοβ 10 ; δῃηὰ 
αἶβο Ισπαίίαβ. Τῦ νγὰβ τα οἢ τϑᾶ ἴῃ {Π6 ΘΑΡΙΥῪ ΟΠ ΤΟΙ 68 ; πα ΑὐΠΔΠ Δ ΒΙ18 
Δῃξουτηβ ὰ8 ἰμαὺ Ὁ τχᾶβ ραὺ ἰπΐο {π6 μαπάβ οὗ δα θοϊμ τη ΘῈ} 8ἃ8 ἃ ΠΟΤᾺ] 
οαἰδοβίβια. Οτῖρϑη, Δπαβίαβίτιβ οὐ Απθοος, δ Ασηργοββθ, οἱΐθ 10 ἃ8 
ϑεγίρίμνα; ΕἸΡΙΡΒΘμΙαΒ ἴδυτὴβ τῦ ἀἰσίπα ϑογίρέιγα ; ΟΥρτγίδη 88, αἀϊυῖπα 
δεγίρέιγα ϑρίτιἑις ϑαποίί. Αὐσυβίπα 08}}5 τὺ {δον ργορἠοίϊοιιδ, α ργο- 
ρος δοοῖ. Τῃὰ Ῥο]θπιῖοβ 16 νγὰβ αβ6α πιμουύ μοϑιϊδεϊοπ ἔοσ {π6 οοπ- 
βαϊαίίοπ οἵ Ορροπϑῃηΐίβ, 85 ΕΥ Αυρπβίϊπθ. ΤῊΘ {πἰγὰ Θοθη60}]} οὗ Οδγίμαρθ 
στουπαρα 18 βίαίθιηθηῦ σϑβρθοπρ {86 τοραρίϊδπι οὗὁὨ οδγίαϊῃ ῬΘΙΒΟΠΒ 
προπ {π6 θοοϊκ ; δπᾶ ορροπθηΐβ πθύϑν ἐπουρᾷί ΟΥἹ Δββουιηρ' πῃ ΤΘΡΙΥ͂ 
τῃαὺ (μ6 Ἀαβῖβ σγὰβ ποὺ ὀϑ ΠΟ 68}. «ΓΘΓΟΠ16, ΠΟΥΤΘΥ ΘΙ, ΘΧΡΓΟΒδοα Πἰπηβο ἢ 
ΟΔα ΙΟΌΒΙΥ δπα οὐἸ (10 8}}γ ταραγαϊπηρ 10, ἐλαέ ἐξ βἠοιιία δὲ τιδοά οπῖψ ΚΟΥ 
ἐλ οαἀϊεαίίοη, 9 ἐμ ρεοορῖο, ἀπά ποὲ ἔο οοηζῖτπι ἐδ ατιἐδογῖέῳ 9} Θοοἶοδῖ- 
αϑέϊοαϊ ἀοοέγίπο6. Ὑαοὺ [88 ὈΟΟΚ οοπίϊπαρα ἰο Ὀ6 Θπιρίογοα σι πουῦ 
ΔΗΥ͂ ααοβίίΐοῃ Ὀδίπρ' Ταὶβθα σβρθοίϊπρ 118 σδποη οἷ ἀονῃ 0 ὑπ 
ὁοθ61} οὗ Ττοιΐ, τ μθη 10 αβ ἔοσταα νυ ραΐ τηΐο 06 σᾶποπ, 

ΣΤΡΟΥ 7688 Βιταςῖᾶθα ἄτεοο, δο. ΕἸΧΟΌΓΘαΒ 1. Ῥ. 699. δὲ 864. 
2. ΒΙΡ]οσατα Βδογόσατη Τί] η88 ὙΘΥΒΙΟ 68 δηςΊατι85, γ0]. 1]. Ὁ. 390. 
ὃ Τῦοθοῦ αἴθ τη Δ 55! θη Οι6}16 ἀθγ αἰύθῃ 1 Αι ΒΟ ἤθη ΓΠορεγβοίζαπο ἄθ8. ΒθΟ68 

ΒΊΓΔΘΙ, ἴῃ ἘΠΟΠ ΠΟΥ π᾿ 5 ΔΙ] σοτα. ΒΙΒΠΟΌΙΘΚ. ὙΠῸῚ] νἱῖ. Ρ. 832. δέ βέᾳῃ. 



“ Οδἡ ἔλια Βοοῖ, φὶ Βαγτιοῖ. ὦ 1088 

ΤᾺ 9678 πονοῦ μο]δοϑα 10 ἀηοηρ {Π|61} ὁΘ ΠΟΙ Ϊο4] Θοιρίατοβ. Ηθποὰ 
10 15 ποῦ 1ῃ {86 15[53 οἵ ῬΆ1]Ο, «οβθρῆπβ, Μ6]1ο, Οτίρϑη, δηα “ϑγόταθ. 
5811 {86 Ιαϑὲ ψτιου βαγβ ὑμαύ 1 ψγὰ8 ῥα δοηρ τ ΕΠ οοΙ οβιαβίθβ ἀπ 
1η6 βοηρ οἵ ϑβοϊοηοῃ. ΥὙΥ̓ΟΙΡΕΥ δας που 168. ἃτηοπρ (μ6 ΒΑΌΡΙ 8 
ΒΡΘΘΚ ΒΙσμῖγ οὗἉ 1; δπά ἴπ {π6 ὈαρΊπηϊηρ οὗὁἨ {π6 ΤΟπστἢ οσπίαγυ, {86 
ΒΔΡυ]ομΐαι Ταϊμαμα ρΡαΐβ 10 ἀταοπρ {π6 οἰἐλιιδίπι, πϑίηρ {παῦ ἴθγτα ἴῃ ἃ 
Ἰοοβθ βθηβθ. 
ΤΟ ἘΣΠΟἾ 5. νϑυβίοη ἈΡρΘαΥΒ ἕο αν θθθῃ ταδᾶθ ἔγοτη ὑμ8 υθοϊς 

ἰοχὺ ἃ5 δχβιθι θα ἴῃ ἰμ6 (ὐοπιρ! υὐθηβίαη ῬοΙγρ]οῦθ. ᾺΪΒ 15 τηατῦου οὗ 
Ταρτοί ; βῖποθβ ἐμαύ όσα οἵ 186 ἰοχὺ 15 ἴπ6 ταοβϑὲ οουγαρύ ὑπαῦ μᾶ5 θθθῃ 
ΡῬγϊηΐοα, μα γαδοδῃ 18 {Π6 ρυτοβύ. 

ΟΗΑΡ, ΝΠ]. 

ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΞΒΌΟΘΗ. 

Ιν {86 ΔΗ͂ γοαῦ αἴνοσυ {π6 ἀοβιστιοζοη οἵ «΄ ουαβαίθιη ὈΥ {π6 Ομ Δ] ἄθαμϑ 
ΒΑγοΒ 1β βαϊᾷ ἰο ανα συυϊἰίθη ἴὴ Βαῦυίοι {π6 ψογάβ οὗ ἐπὶ8 θΟΟΚ, 
ΔΠα ἰο μᾶγ τᾶ ῃμ6πὶ βοίοσα ὁ θομποπιδῃ δηα {π6 ἀββθη 164 ῬΘΟρ]6, 
ἢ (6 Ῥυῖησοβ δη4 ποῦ]68, Οἱ {μαὺ οοοαβίοπ ποὺ Ἀπ 164 {Ππ6π- 
Βαῖνθ θοϑίοσγθ {π6 Τωοσά, παρ ἃ οο ]δούϊοη οἵ τρόμου, 8δπα βοηΐ 10 {0 
] ογυιβαίθιη τ ἰ(δ6 5|]νῸΓ σθββ6]β οὗ {π6 ἰθαρίθ τηϑάθ ὃν Κιίηρ 
Ζραβίδἢῃ αἴοῦ ΝοΡΌΟΒΔάμθΖΖζαῦ Πα ΟαΥΥΘα ἀνα «ΓΘομομια ἢ ἰὸ 
ΒΔΡΥΪον,, γθατιθϑίηρ; ὑπαὺ {μ6 ΒΡ ῥυϊθδύ «Γ οαϊκίμη πα {Π6 τοϑῦ που]ὰ 
ΒρΡομα {Π6 ΤΩ ΟΠΘΥ οἡ {186 βου ῆοθβ, ἀμ ὈΥΑΥ [ῸΥ {μ6 [πἴ6 οὗ ΝΟ ΟΠ Δα- 
ὭΘΖΖΑΙ ἃπα 15 Βοῃ. 186 ὈοοΪκ Μὰβ ἴο θ6 τϑδαά ἴῃ δ ἐθιηρῖθ, οἡ (86 
[δαβίβ ἀπά βοϊθιηη ἄαγθ. Αἰοῦ (818. παγταῦνα [Ὁ] ἃ Θοη βββίοη 
ἈΠ6Ὶ ῥσᾶυοῦ ((. 1ὅ---ἰι, 8.) ἴο ὙἹΒ1ΟΝ 18 Ἰτατηβἀ! αἴθ Υ ρροπαβά ἃ βῃοτνύ 
ὈΥΆΥΘΙ ΤῸΣ ΤΔΘΙῸΥ αὐΐογρᾶ ἴῃ ἀἰβύγθθϑ ἀηα 6χῖ]6 (111, 1---8.)}. [5γ86] 18 
ἰμθη αἰτοῦ «αἀάτοββαά, (111. 9---ἶν. 29.) ΤμΑΒΕΎ, « Θγυβαίθτα 8 ὁχ- 
Βογίθα τὸ ἰδῖκα οοιηΐογὺ δῃᾷ τα͵οϊοθ: [ὉΥ δῆ β888}} σϑύασῃ οἂὐ οὗ 
οαρύϊνι νυ Ὑ 1} ρἴοευ. (1ν.330----ν. 9.) 

ΤΠ6 ῬΟΟΚ ῬΤΟΡΘΟΙΙ͂Υ οομϑιβίβ οἵ ἔνχο Βθοίίοῃβ; Υ]Ζ. 1. 1.----11, 8., ἀπ 
1}, 9---ν. 9.: 1. 1--- 9, 15 Ἰηἰχοάδαοίοτυ, αὐ ᾿δαβύ 10 {π6 Πγϑὺ ραγί. 

Βογ ΠοΙ αν ἀροιιθβ ὑμαὺ 111, 1- 8, 18 ἀἸἰδποῦ ἤῸπι οὨαρύθυβ 1. δηα 11., 
διηα οαμηοῦ μᾶνο ρτοοοοαθδα ἴγοτα {π6 βαῖηθ τυϊΐου, θθοαῦβα {Π6 δαΐθοῦ 
Οὗ {π6 6ρ 5818 ἴῃ 16 βσϑὶ ὑνγο ομβορίοιβ οου]α βοαύοθὶν Πᾶνα Β.8ΠΚ Ρ80Κ 
Ἰηΐο {886 οοιηρ]αϊηΐβ οὗ ἃ ἰγου]θα βρὶτιύ, σσμιο 1] ἀρ {86 ῥγᾶνου, 
ἴοι [μ68 πθ ἤορθβ υὐἱἱοτϑᾶ δὖ {μ6 δπᾶ οὗ {μ6 ββοοπᾶ οπαρίθυ; Ὀθοδαβθ 
ΠΟ ἔγϑοθ8 οὗ {π6 86 οἵ “ ϑγθιηΐδηβ ργόρῃθοὶθβ δηα ΤΠ δη161᾽ 5. ὈΟΟΪΚ 16 
ψΨΊ81016, {πΠ6 ρί6ο6 (Π]. 1---8,} Βανίηρ στϑδίοσ οὐἹρΊ ΠΥ ; Ὀθοδαβα {ἢ 6 
ὑπ οί] ἀρρϑὶ]αίΐοι 7εγαοὶ απαὶ “ζμάαΐ, (11. 1. 26.) ἄοο8. ποῦ οσοῦγ, Ὀὰΐὺ 
ΒΙΠΆΡΙΥ ἐδ ροορῖο 9} ]ςγαοῖ; αι Ὀδοαιβα {μ6γ 81:6 ἔθνυγου. Ἡ θΟγδιβυηβ8.3 
Τὸ {π6868 δρριπηθηΐθ, βουγουο, [6 ὟΥ οἰΐο 5 σβρ]168 δοποβῖνθὶγ, ἰπαὲ 
1. 29. ὅζο. 816 {πΠ8 τγογβ οὗ Φϑβουδῇ, σοῃίδιπίπρ' ἃ ῬΙΌΓΑΙΒΘ ἴῃ γϑ] αἰ! οὴ 

1 (ΟΡ. ΕΟ ΒοΥ 8 ἘΠη]ο61:, Ρ. 76. οἐ δοῃᾳ. ΠΣ 
2 ῬΠη]οἱῦ. γο]. ἷνγ. ρρ. 1743. δπᾶ 1762. 5. ἘΠΠ]εἷ, ΡΡ. 474, 47ὅ. 



1034 7]ηἐγο(ιιοξίογι ἐο ἐδὲ Αροεγψρλα. 

ἴο {π6 [αΐαγα, 8116 ἴῃ 111, 1. ὅτο. {π6 οχΐ 168 βρϑδκ οἱὁἠἨἠ {πὸ Ῥγϑβϑηΐ' 
{πᾶὺ {6 γ6 τορθηΐδησα 185 ταῦ τϑᾶ, μοῦ 1 18 οογποα : {παὖ 111. 8. ἴκ 4 
ΤΟΙ πΙβοθηοο οὗ “61. χ!. 18.; {παὶ ονθῃ ἴῃ 11. 1ὅ. 86. 15γαοῖ ἀἰουα 
σου 18, ἃπΠα {Π6Γ6 8 πὸ προθββιυ ἴου ργθβογυίηρ ἰβγουρδμουῦ {Π6 βᾶπιθ 
ῬΑΙΆΠ]6ΠΊβτὰ ἢ ἀμ ἐμαὶ ἔμο γα ἅγθ 88 τυΔ ΠΥ ΗΘ ΥΒΙΒμΩΒ. ἴῃ {Π6 ὁη6 88 1 
16 οἰμοσ, ρυοροσγιϊοπαίοϊυ. Ηδποθ τ 6] ον ὑπαῦ {86 βθοίίοῃ 1. 1 
---ἰῖι, 8. Βῃουϊα ποὺ Β6 βαραγαίθα. [Ὁ 15 9ὁΠ6 ρίθ0β. 

Τα {{κ πλδηηο, 16 18 οοπίοηαραά Ὀγ Βουίδοϊαΐ, ὑπαὺ 1]. 9--ν. 9. 
Ῥτοοθοᾶθα ἔτοπη ἃῃοίμου ρϑσβοι ὑμαη {π6 ττιίοῦ οὗ 1. 1----ἰϊ, ὅδ, ; ΟΥ, 
ἃΒ Ὅ6 5Βμου]α βαν, οὔ 1. 1---1, 8.; θοοδιβα ἐμ6 ἰαπραδρα 18 τη ἢ ΡΌΓΕΥ 
ΔΩ τοῦθ ἤονηρ, [Π6 Τοργδβοηίαίϊοη τποτο ἱπαθροηαθηύ οὗὨ οἱάἄθν 
τ ηρβ, απ {π6 Δ]οχαπάσγιδη ου]ύατα οὗἉ (π6 δυῦμοῦ ἀρραγθαῦ. ΤῈ 
ΥΘΡΙΥ οἵ Πὲ ΥΥ οἰϊθ 5 ἴο {π688 ραυ ου αγβ 15 ἱπβαβιοϊοηῦ; ἕον {86 αἰ οτ- 
666 οὗ οοπίθηΐβ πα τϑργθβθηίδ θη οδἢ ΒΟΔΓΟΘΙΥ δοοοππηὺ ἴον ἐλθ (7 
έγοποο 9} ἀϊοϊϊοα. Απᾷ {μοπρἢ 10 ΡΒ6 ἐσθ ὑπαῦ ομαρίδυ ν. 18 σοι ρ! θα 

ουαξ οὐ ἴβαίαϊι, γοῦ {π18 ἄοθβ ποῖ αὔρτιθ δῇ ἀθμϑίοροιβ ἀθροπάθποα ; ἴον 
1 18 «Τεγοηιίαΐ᾽ς. Ὀοοῖκς ἩΠϊοΝ ἰ8 δρᾶ ἴῃ ἱ. 1---}}, 8.; ψΆ16 75αἰαΐ 18 
πιθ64 ἴῃ {πὸ οἶμοὺ βθοϊΐοῃη. ἀραϊηβὺ {π6 ΑἸδχαπαγίδῃ ῬἈ]]ΟΒΟΡΥ οΚ {Π|6 
ττϊίον Ἠς ὙΥ οὐΐα τοίου ἰὸ τ μαῦ 15 βαϊά ἴῃ “655 Κἴτδο ΧΧΙν., ΜΏΘΥΘ 
τοϊϑαοηι 18. ΒΡΟΪκθῃ οὗἁ βἰτα ΠΥ ὅο {π6 ταδπίϊοη οὔ 10 1 111. 14. ὅσ. 
ΤῊϊΒ ἰαϑὲ 15 1π6 ψοιρηθϑὺ ραυοαϊαν ἀσαϊηδὺ [μ6 ΑἸΘΧδηαὙλῃ ΟΥΙΡΊΩ 
οὗ ἔπ βϑοίΐομ βίποβ τοϊβάψζοηι 15 ποῦ βροίκθῃ οἵ δἴϑον {π6 ἔϑβϑϊοι οὗἨ {Π6 
ῬΒΠΟΒΟΡΆΥ ργθνδι]ηρ ἴῃ {π6 βοβοοὶβ ἂὖ ΑἸοχαπάνία; υὰύ 10 18. ποῦ 
ΘΟΠΟΙαβῖνθ, πη1685 10 οου]Ἱα Ὀ6 βῃονγῃ (Παὖ [816 ργθναϊθπαῦ ἔγρα οὗ ἐπα 
ἀοοίχίμο ννὰ8 χοᾶ. [1 που]Ἱά ββϑϑὰ, {(μαῦὺ {π6 τυῖῦον οὗἨ (818 βοοομπᾶ 

βϑοίϊοῃ τῦᾶϑ δοχυδιηἰθα τὴ {π6 1 οταύατα οὗἨ [88 Αγνδθῖδηβ (11]. 28.) 
ἃη4 σι 086 {],Θοροπῖθβ οὐ ἐμ6 αὐσθακ ρἈΠ]οβορθῦβ (οοταρ. μυθολόγοι, 
Ὧ1. 28.., ἐοῖϊογ5 Οὗ ἰοσοπα8), ὙΌΙΟΒ οου]α βοδτοθῖν Ὀ6 δχρθοίβα οὗ ἃ 

Ῥα]οβυϊπίδῃ 67. [ἢ πκ τηδηποῦ, ὑπ6 δχρυθββίομ, λοιθθ 9} Οὐοά, τὰ 
11, 24., ἀπ {86 Δρρ]οαίίοπ οὗὨ δαιμόνια ἴπ ἵν. 7. ἐο ἰάοἶδ, ἄγ ΤΩΟΥΘ 
ΔΡρτορτγίαῖθ ἴο δῃ Αἰοχαπαγίδη ὑμᾶπ ἃ Ῥαϊοβίπϊδη, Ηθηοθ Ὑ7 8.6 
ἀΙἸβροββά ἰο τοὐϑοὺ {π6 ππῖ Υ οὗὨ [πμ6 Ῥοοὶς οοπίεπαθα ἔργ ὈΥ 1)6 ΥΥ̓ οἰ[6, 
δα ἴο αββσαθ ὑμαῦ {π6 ὑνγο βθοίϊοῃβ οὐ ψΒῖο 10 15 ΘοΙηροβθα Ὑγ6Γ6 
ΟΥΙΡΊΠΑΠν Ἰπἀθροπάθης δηα αἸβ πού. . 

ΑΥὐ {μ8 σομυμιοποοιηθηὺ οὗ {π6 θοοῖκ, Βαγυαοῖ (μ6 βοη οὗἨ Νουῖαβ 15 

καἰ ἰο Βανα ψυϊ θα 0 ἴῃ ΒαΌγ]οθ. ΤΏΒοτθ οδη ὃ6 {{{16 ἀουδύ {πᾶΐ 
[16 Βαιιοῆ τὸ ψγὰ8 “ ουθυλα ἢ! ΒΒ ἔα  {α] {ΓΘ Πα 15 τιθϑηΐ, πα ποῦ 

Δποίθου οὗ {π6 βδῖηθ 8116, ἃ8 {Ὧ8η 3 1πἰἰπλαῦθ68 ; ῸΓ {16 ΤΠ ΘΓ πϑιηα, 

Νουΐδῃ, ἰβ {π6 δαῖηθ, δῃᾷ θοίῃ στοία ἄονγῃ {886 οὐδ0168 οἵἨἁ «Γϑγθπιδῇ. 

15 10 οογγϑοὺ {πογϑίοσα ἴο μβοϊά {παῦῷ [η15 Βαγιοῖ, ἃ8. 8]Π]Π6ρβα δὖ {Π6 
οοΙαπηθποθπιθηΐ, σοί {86 ποὺκ Βοιηαπ (ὐδίβοϊο {μθοϊοριδη8 
μανθ ἀβΈΆ ΠΥ αἰττωθα ἐμαῦ μ6 τψὰβ {π6 δυΐμοι, ἔἤτοα Β6]δυτ!η6 
ἄονα ἰο ϑοθοῖΖ δπᾶ Μουϊϊηϊὸ; αμᾶ ομο Ῥχοίοδίδηῦ αὖ ἰθαβί, {Π|8 

ὙΕἰπιβῖοαὶ ὙΥ εἰβίομ, ἀρτθοβ τὶ ἰμθα, Βαυΐ {818 ὙἹθὺ 15 ππύθηδὈ]8 
ἴον (86 [Ὁ] ηρ᾽ ΓΘΆΒΟΠ8. 

1, Το σπουῖς οοπίαϊηβ μἰβύουοαὶ ᾿πδοουγϑοῖθβ. «}Θγθπλῖδἢ γγὰβ Δ}1γ00 
ἴπ [86 ΗΠ γοαῦ δον {πὸ ἀοβίσαοίοι οὗἨ “γαβαίθμ ; γϑῦ {π6 ορίβι]6 

1 ἘΠη]οΪδ, νο]. 1γ. Ὁ. 1763. 2 ἘΠΗΙοἷἱ, Ρ, 474. 
3 ἘΠη]οἰζ. γο], 11, ΡΡ. 859, 860. 
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15. ἀαϊοα αὖ ΒΑΌΥΙΟΠ ἴῃ {818 βᾶπλθ γϑᾶγ. Τύ 18 πηοϑὺ πη] Κ6 ὶγ ἐπαΐ 
ΒΑτυοὶ ἸΘΙν ἐΓΘγθγαΐδ,, βίποθ [ἢ6 ὕὑνγο ἔπἸ6η 48 μδα τϑιηδίποα ἰοροίμον ἴπ 
ῬΓΟΒΡΟΙῪΥ δηᾶ δανογβιίγ. Ομ δοοουηΐ τηδίτθβ Βαγαοῃ πονοΥ ἰθᾶνθ 
Ἑργρὶ ; Δποίμιδι γργθβθηΐβ ἴτὴ ἃ8 ἰβανίηρ 1 δἴτου [86 ἀρδίῃ οὗ “6γ6- 
τ. ϑμου]ᾷ {π6 Ἰαύίου Ὀ6 186 τὰ οΠ6, 1Ὁ 15 Βαγαν ῬΟΒΒΙ0]6 τπαῦ ἢ6 
σου] μανο [οἷ Εἰρυρὺ αἴδυ “ ϑγοιδῇ μα ἀϊθα τῇ {μ6 ΕΠ γᾶν βὰὉ- 
ΒΘαΌΘΗΠΥ ἰο {86 ἀοδίγαοίίοη. οὗ «6γυβαθη (μι 1οἢ, Πποιγονθι, 15. ἃ 
ΤΊΘΓ6 ὨΥΡΟΙ6518), ἢᾶγο σὍπο ἴο ΒΑΡΎ Ομ, ἀπὰ τυ θα ὑπ6 ὈοΟΪΚ {Π6γὸ 
1ῃ. {π6 ΒΔ 16 γ͵8 8 7. 

Αοοογάϊηρ; ἰο οἷ. 1, 8. ΄Θομουῖδῃ νγὰβ ργεβοηῦ ἴῃ [Π6 στϑαὺ ΔΒΒΘΙ ΌΪΥ 
Ὀοϑίοτβ συ μῖο {Π6 ΘρΙ5016 νγὰ8 Ττϑδᾶ; ψῃοΥθαΒ γ76 ἰθατη ἴτοτὶ 2 ΚΚἸηρΒ 
ΧΧΥ. 27. [ῃαῦὺ ὯΘ6 νγαὰϑ ἱκρῦ ἃ ῬΙΊΒΟΠΘΥ ἃ5 ἰοῃσ 88 ΝΡ ΟΠ Δα ΠΘΖΖΕΣ 
Ἰϊνοα. ΤΠ ἔδοί, ἴοο, οὗ 811 {Ππ8 «ΘΒ 6 χ1]65 τηθϑύϊηρ ἰοροίμου ὈΥ 
Ἦ δι ϑ'μά οὐ Επμρλγαΐεβ ὅο ὮΘᾺΡ {π6 Θρ'5]6 τϑϑᾶ, βθϑίῃβ [Ὀ}]ΟῸ8. 
ἰ, 8,4. 
Αραΐπ, “οακίπα 15 δυἹ θη] Βαρροβοα ἰο 6 ΒΙρΡῊ ρυιοϑὺ αὐ “ογὰ- 

ΒΆ]6ῃη. (1. 7.) Βαῦ ποπθ οὗ {πᾶὺ πϑίὴθ ὁσουγβ ἴῃ (6 1ϊδὺ οὐὗἩ μιρὴ 
ῥγϊοθίβ; δπᾶ ἴῃ {86 ΒΓ γοϑᾶν ἴον {μ6 αδβίγαοίίοη οὐ «ογαβα θα 
 ΘΒοζααξκ Α]16α {π6 οοο. (1 ΟἼτοη. νἱ. 1δ.) 

ΤΏΟΘΙΘ 15. 450 ἃ τηϊβίακ 1ῃ 1. 2. [1{ [ῃ6 νϑύβα Ὀδ τοίουγοα ἴο {Π6 
σαΥΤΎΥΪΠρ᾽ ΔΥΤΑΥ͂ Οὗ «6 οι μη, {Π6 ΟἸΤΥ νγα8 ποῦ {π6η θυγηῦ; ἀπα 1 1ὖ 
4114 6 ἐο {μ8 ἀοδίχαοίίοι οὗἨ {μ6 οἷὐγ ὃν ΝοριομδάμθζΖζαδι, 1Ὁ 15 τΌ Πρ; 
ἴο ταργοβθηῦ {88 ἰθηρ]6 δμα 1058 ὙΓΟΥΒΠΙΡ 85 5{1}} οχιβίλπο,, ΠΙΘᾺ 15 
ἄοπο ἴῃ {π6 οἰσαἢ δηα Ὁ] ΟσΊηρ γ 6 7868. 

2, ῬΘΙΜΙ ἸΒοΘη6 65 Οὗ ἰδίου ὈΟΟΪΚΒ ἴῃ 1Π6 οδηοη οὗ (86 Οἱα Τοβίδιηθης 
816 ἔουπᾶ ἴῃ {15 ΟΠ.6.9 ΒΌΡΡοβιηρ ἴᾧ ἴο αν ργυοοθθαρα ἔγομῃ Βδγποῃ 
Εἰ πηβο αὶ Οὐ. 1. 1ὅ---17. ψῖῖὰ ΤΠ δῃ, ἰχ. 7. ζο., ΝΘ. ἴχ. 82. ; ἢ...1, 2. 
ψ 1 ΤΠ Δη. ἰχ. 12.; 11. 7. ἢ ΠΏ δηῃ. ᾿χ. 18. ; 11. 9. ἢ 10) 8η. ἴχ. 14. : 
1. 11. νι Ὅλη. ἰχ. ὅ. 1δὅ., ΝΕ. ἰχ. 10.; ἢ. 19. ψ τῇ [2 Δη. τχ. 18. 

8. ΤῊ Ὠἰδίουϊοαι βιυααίομ ὑῬγΘθαρροβθά 15 ποὺ ἴῃ Βασλοπν ΜΙ] {Π6 
Ἰαπρααρθ, Θβρθ δ! ]ν πὰ {86 Βοοοπα βϑούϊοη. ΤῊΘ 6Χ}]6 18 {π6 {1τὴ0 
ψΠ6π {π6 ραγΟα] 678 παυγαίθα 8Γ6 Βα ρροβθα ἴο αν ἔθη ρἷδοθ; γοῦ 
γὺὸὺ μπᾶ βοῇ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ8. 88, ““ἱμοὰ αὐὖὺ άχθη Οἷα ἴῃ ἃ βίγδηρβ 
ὀοαπύγυ 7 (111. 10.}; δηᾶ {Π6 ἀο᾽ γϑύάποα σομβα θη] δχρθοίθα 15 β1α᾽ 
ἴο 6 βοοπ (ἰν. 22. ὅζ5.).. [π {Π18 Θομηθούϊου Ὑ78. ΤΠΔῪ 8|80 τοι ἴὸ 
Ἰ, 2. ΤΟΥ͂Θ ρδυοΌ]αΥ]ν ὑμ8ῃ Ὀοίοσθ. Το ααΐθ οἵ {π6 ὈΟΟΚ 18 ρίνθῃ.. 
ἐς Ἶῃ {86 ΠΗ γοαγ, ἂπᾶ ἴῃ {π6 βονθηίῃ ἄδν οὗἨ {π6 τηοῃίῃ, νγμαῦ {1π|6 
45 ἰὴ6 ΟἸαΙάδαηβ οὸκ «δ γαβαίοτη, δηα Ὀυατηΐ 1Ὁ πιὰ ἤτο.7 ΤΠ 
Ἰαπριιαρθ 15 ἰπἀοῆηϊίθ. ΠΟΒΒοσηἾ πα οἴμοι ἤχ ἰμ6 ἀαίθ οὗ {Π6 
Ῥοοΐκ ΟΥ 18 δρίβιῖ8, δοοογάϊῃσ ἰο {86 βίαϊθιηθῃῦ αποίθα, ἴῃ (88 ΕΒ} 
γϑαῦ οὗ {π6 οἀρυνν οὗ “ Θμοϊδομίῃ ; πᾷ βαρροβα {μοῦ [μ6 Βοήουγῃ οἵ 

Βαγοι ἴῃ ΒΔΌΥΪοΠ τοἰαίθβ ἰ0 ἃ ΟΌ ΠΟΥ {π| που οι μ6 ἰοοὶς ἢ 
μἷβ Ῥχοίμου βοσγαίδῃ ἰο Ὀγΐηρ' [π8 νββ5618. οὗ {86 ἰθῃιρ]6 Ὀδοῖς ἴο ὁτὰ- 
β8] 61, (7 61. 11. 9.) Βαΐ “ϑιιβαίθιι τγὰβ ποὺ {ποθὴ Ὀυτηύ; πα 10 15 
ἀου]ς το 566. μον {86 γϑββοὶβ ψ πῖο Ζοάθιίδῃ οαυβοα ἰοὸ Ὀ6 τηδάβ 
αἴτον [86 ἀοροτίδίοπ οὗ 6 οϊδομίῃ, σοῦ ἐο Βαῦγ]οη. ΒουΒοΙαὉ " ἀπά 
οἰμβϑιβ ΒΌΡροβα [π6 Ἰαπριαρα ἴο σϑίϑυ ἰο {πὸ ΒΡ γὙϑὰῦ δἰον {Π6 
ἀεβίσαοίίομ. οὗ «ογιβαίοη Υ ΝΟΡυομαάπαδζζαι ; ἀπα {Π18 15. ΘΘΥ ΑΙ 

δ ἘΠη]ο δ. Ρ. 378, δὲ δ6ηῃ. 2 ΤΙ ]οἷι, νοῖ. ἦν, Ρ. 1758, 6 δεηῃ. 
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τὴοτ6 ΠἸκοῖγ ἰο παν Ὀθθη ἱπίοπᾶρα; Ὀαΐ 1 80, ὑπ6 ἰθαρ]8 πᾶ 4] α7 
ΔΥ6 5} δυρροβαᾶ ο ἢ6 βίαπάϊησ, (1..10, 14.) 106 ΥΥ̓ εὐϊθ᾽, σοτηρατὶπρ, 
2 Κίπρβ χχν. 8., {μ1πκ8 (Παΐ ἔτει Βῃοι] Ὀ6 μηνὶ (1. 2.): Ὀαΐ {ποτα 15 
ὯῸ δ ΠΟΥ ΤΥ ἔογ (185, Ηδ α͵50 τϑμλδιῖβ (μα ἐν τῷ καιρῷ 5Βῃοι] ποί 
ΡῈ τομᾶογοα αὔον ἐδ ἐΐνιθ. Τῦ σουίαι ΜΙΥ πλθϑη8, ΠΟΥγΘΥΘΥ, αὐ ἐἠ6 ἐΐηιο, 
ΜΓ ΠΙΟΙ διαουπΐθ ἰο {π6 βΒᾶῖη6. [Ἃ}ἢ ἩΒαίθυοσ ΜὙΑΥ {μ6 ἀαίθ 6 πηάογ- 
βἰοοῦ, (86 Εἰβίουϊοαὶ βι ὑπδίϊοιι ἀββασαθα 185 ποῦ τηδϊ ἰϑϊηθα. 

ἘῸγ (16 ΤϑᾶβοηΒ δύ 855,66, 85 γ76]] 48 οὔμογβ ὑπαῦ τηῖσύ δ6 σίνοῃ, 
τὸ Βο]ᾷ ἐπαὶ {π6 ᾿ΟΥΚ 18 πού δυϊμθηϊθ. Τύ τγὰβ πού τυ θη ὈῪ 
Βδσθοῖ ; ποὺ 41 10 οτἱρίπαίθ 80 ΘΑΥΪΥ 88 18 {11η6. 

Τὰ τϑρατὰ [ο {π6 οὐἱσῖηδὶ ἰδησυαρα οὗ (μ6 Ὀοοΐς, στοαῦ αἰνουβιίυ οὗ 
ορίπίοπ ργθναῖ 8. Ηοί, (ὐαἰπιοί, Βοπαίΐβοῃ, Τό ύθβοσ, Οὐ μοθογρ, 
Μόονοτβ, Η:ἰΖὶρ, πα 1)6 ὙΥ οὐΐβ, ὑμῖπκ {μαῦ 10 γγὰβ Οὐ ΡΊ ΔΙ τ τι θη 
ἴῃ Ηδρτον ; ψμοῖθαβ τού, ΕἸΟΒΠοση, Βογίβο]αι, Ηβνουηῖοκ, 
ἄροϊάθ ἴὰ ἔδανουν οἵ ἀτοοῖκ. Τὴ ατρυταθπίβ δἀἀδυοοα οὐ ροίδι 8168 
8Υ6. πο ψοῖσμύν, 6ἰ8β6ὸ {ποθ ουα ποὺ 06 80 τρσοῖ αν θυ οὗἉ 
ΒΘη τη θηΐ. β 
ΤῊ τηοβὺ πηρογίδηὐ οἰγουτηβίδῃοθ ἴῃ ἔυνουῦ οἵ ἃ ΗΠ ΘΌΥΘῪ ΟΥ̓ΡῚ ΠΑ] 

15, {παὖῦ ἴῃ {86 ἔδυγίθθητ νοσῦβο οὗ [Π6 ἤἢγβί ομαρίοσ χὰ πα τὉ βίαίθα 
ἐμαὶ [6 σψουῦῖς γα8 ᾿πἰοπα θα ἴο Β6 ῬΗΌ]ΟΙΥ τοϑα ἴῃ {86 θηρ]6. ΕῸΓ 
[815 ρύτροβα 1 τηυδὺ πάνθ Ὀθθὴ ΘΟπιροβοα ἐπ Ποῦγειυ. ἸΤιοοκΚίηρ' δῦ 
{π6 ἔνχο βθοίομῃβ δραγί, υἱΖ. 1. 1---ῖ. 8. δηα τι. 9---ν, 9., (πῃ6 ἤγβῦ. 
ΒΡΡΘΑΙΒ ἰο Ὀ6. 8. ἐγδηβ] 0 Π, ΘΒΡΘΟΙΠΥ ἃ8 {86 ΤΙ Χ Χ, οὗ «Θγϑυαδ!} 5 
ΒοΟΚ ψὰβ διηρὶ γᾶ Ὀγ {6 ὑγαηδαίοσ, (Οοιαρ. Βαγθοι 1. 9. 1} 
6γ. χχῖν. 1.) Ηρ 5 ὄνθα {μῖη 8 {Πα [86 ὑγϑηβίαίου οὗἨ ὈΟίἢ νγὰ8 
{π6 βαιθ. Βοϑί4θβ, {πὸ Ἡογαίβηηβ ἃτα οὗ ἃ Κιπά ψ1Ὸἢ βμον ἃ (ἀτοοῖκ 

ἐταπβδᾶομ. 186 ρϑηΐαβ οὗ {π6 ατϑοὶς ἰδηρτιασα 15 80 το ἢ ἴῃ {86 
Ὀαοκοτουπά, δηά {π6 ομαγαούουιβίιοβ οὐ Ἡ 6] 6 πιβίιο στθθκ 80 ἔδυ, (πὰΡ 
ἃ γουβίοπ μθοϑὺ δχρίϑδίηβ ὑπΠ6 ρῇῃθηοσίθμοη. Αβ ΕὙϊΖβομθ δρν τὸ- 
τηλγκβ, 1Ὁ γραᾶβ π1|κ6 8ποίθπου ρατὸ οὐ {86 τυ ΧΧ.5 Ὑῃ6 []ονιηρ' 
Ρϑου δε 165 ἀγὸ δἀἀδυορα ἃ8 ἱπαϊοδίπρ ἃ ΗΘΡΥΘΥ οΥὐἹρίηαὶ : καὶ περὶ 
ἁμαρτίας (ἰ. 10.): οὗ... ἐκεῖ, οὗ... ἐπ’ αὐτῷ, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη ; ἀπο- 
στολή (11. 28.), βόμβησις (11. 29.5. ΑΑπα βοπιθ ραββᾶρ 8 οδπ ΟὨΪΥ 6 
Θσχρ αἰπθα ὈΥ σοϊηρ ἰο {π6 ΗἩΘΌΓΘΥ, 85 11. 18. 
ΤῊ Ιαησαδαρο οὗ {π6 Ββοομα βϑοίίοῃ αἰ ΠΘΥΒ ὙΘΥῪ ῬΟΙΘΘΡΌΙΥ ἔτσι 

ἐμαὺ οὗ 1π6 υϑύ. [0 15 ΡΌΓΟΥ δῃηα τόσο ἤονιηρ, Γμ6 ἩΘΌΓΑΙΒΠῚΒ ΔΓ6 
ἔδνγου ; ἃπα {πο γ6 18 συϑδίου ἈρΡρθᾶγαπμοθ οἱ οὐἱρῖπαγ. ρθπορ 1{ 18 
ἸΠς ΘΙ ἴο Βᾶνθ θ68η συ θη αὖ ἢγβὺ ἴῃ ὐθοὶς. 

ατοαὺ βίγθββ 185 [14 ὃν Ηβνογηῖοὶς ὁ οα {μ6 βοΐ {μαὺ 1 1Π6 τοῦ 6 
δ ΑἸοχαμασϊδα Ῥγοάδυοίοῃ, 1 τηυδῦ μάνα Ὀ66 ΘΟΙΩρΟΒΘα ἴῃ σϑροὶς; 
Ὀαυΐ {πᾶ ἄοθ8 ποὺ πϑοθββασ  ! Υ [Ὁ]. Τῇ ἤγβὺ βθοίϊοῃ ναὰβ Ῥγο Δ Ϊν 
τυιτἴθη ἴῃ Ῥαϊοβϑίπο, δηα {μογοίοσο ἴῃ Ηρθῦτον ; [Π6 Βϑοομα β6θιὴ8 
ἰο 6 δῃ ΑἸΙοσχδμαγιδη ρῥγοαποίίοῃ, 8πα νγὰβ ὑμουθίουθ οοιηροβθα ἴῃ 
ατοοϊς. | 

ΟἌρΡ61118 ὅ ἐπουρβῦ ἐπαῦ 1Ὁ νγὰβ Ἰηδθπαθα ἃ8 8. Βυρρίθιηθπί ἴο ἰἴο 
διδὺ ομαρίθγ οὗ «“θγθααῆῃ. Ἡδνθγηιοκ, ἀρϑῖπ, οοηπθοίθα τ ψι}} 

1 ἙΠη]οἰίπηρ, Ὁ. 478. 2 Ὧϊο Ῥβδίσηθῃ, εἰδῦ. απμα Κυὶΐ, Οὐτημι. ἃ. 8. Μ΄. γοϊΐ. 1. Ρ. 119. 
3 Ἑχοροῦ, Πδηα πο, ἱ. Ρῥ. 172. 
4 1)6 1ῦτοὸ ΒΤ ΟὮΣ ΔΡΟΟΓΥΡΙΟ σΟΙητηΘηἴδίῖ0 οΥἹ108, Ρ. 8, 
5. Ο(Ιητ η ΔΤ οὐ ποῖδ οὐ σο 1η Ὗ΄, Τ', Ὁ. δ64. 
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1π6 4διἢ ομαρίοι οὗ «]6γθιηϊαμ, ἃ8 ἂπ Δρρομπᾶϊχ, Βοίῃ ΠυΥροίαβοβ 
ΔΥΘ ΤΟΌΠΑΪΘΒΒ. 
Το οδ]ϑοῦ οὗἉ [86 ἢγβὺ βϑοίϊομι ὑγὰβ ο βίον {Π6 Ῥϑορὶθ {μα {ΠΟΥ͂ 

5Βῃου]ἃ Βυχηθ]6 ἐμβοιλβοῖγοθ Ὀοίοσο (ἀοα ἃπᾶὰ ὈΓΔΥ [ῸΓ ἀο]νούαηοθ : 
ὙΠ οτοαΒ ἐμαὶ οὗὨ ἰμ6 βϑθοομα νγχὰβ ἴο δῃμοοῦσαρθ δπα οοιηΐονῦ {ῃϑτὴ ἴῃ 
{μοῖν ἀϊβέγοββοα οομάϊοη. Ἡδποα 6 ἃγ6 164 ἰο {μ1η]ς οὗ {ῃ6 Μδο- 
οΔθοδ ροτῖοά, οί 48 {παὺ ἴῃ ΒΊΟΝ 086 ὕνγχο βθοίϊοπβ ὑγσογ τυϊ θη, 
διηα 4180 ἴὰ σι ῖοῦ {86 ἢγβύ νγὰβ ἰγϑηβ]αἰοά, δπᾶ (Πθη Ὀούῃ Ραΐ ἰοροίμοσ. 
ΤῊὴ6 ψύυϊΐου οὐ [6 βοοοπᾶ βϑοίΐοῃ, ὙΠῸ γγβ 8ὴ αἸθχδπασϊδη {6 0, 
μανίησ Τοαπᾷ ἐπ δ γβί βϑοίϊοῃ, ψ ΒΙΟὮ τγὰβ ἃ- Ῥα οβαπίδη Ἡ ΘΌΓΟΥ ρτο- 
ἀποίζοη, ἰχϑηβὶαἰοθα 10 δηᾷ ρ]δορά 10 Ὀοίογθ ῃϊ5 οσσῃ ἡ οσκ. 

Ἡ σὶρ τγὰβ {π6 ἢσϑὺ ὙΠῸ ἰτγϊϑα το Βμον ἐμαῦ {π6 ὑγαπβίαίον οὗ “616- 
ταῖδῃ δηα οὐ Βαγιοῃ γὰβ οὁπ6 δῃα {ἢ 6 βδτὴθ Ῥϑύβοθ, 6 ΥΘβϑι  ὈΪΏ068 
βεύνχθοῃ {μ6 ϑαρίπαριπῦ νϑυβίοη οἵἨ «Γϑγθιηϊδῃ δηα {μ6 φῥγοάποτίοῃ 
Ῥαοΐοσθ 8 δῖ6 ᾿πηἀθθα δρραγθπὺ ἴῃ δ᾿ βαύθυϑυ ὑΑΥ {6 Ὺ δ΄θ δχραἰπϑᾶ. 
Βαΐ {πουρὰ Ηπ:Ζὶρ Ῥ]αυΒΙ0}γ τοίουβ ὅο ΒΌο Ῥ] 8068 88 11. 26., 1, 9... ΘΟἸᾺ - 
Ρατοᾶ πῃ 6γ. ΧΧΣΙΙ. 86., Χχῖν. 1.; δῃαὰ ΕὙΌΖΒΟΙΘ, ὙΠΟ {Ό]]Ον 5 Ὠΐπι, 
αϑϑοσίβ ὑπαὶ {86 ἀρυθϑιηθηῦ δχύθη 8 πού τ Υ ΘΙ Υ ἴο Οη6 Οἵ' ὕνΧ2ὸ ῬΙδο068 

. Ῥαυΐ ἴο {π6 6μ {176 τϑηηθῦ οἵ μοί ; ὑοσαβ δηα Ομ Οὐ] 08 ΟΟΟΌΥΤΙΠρ' 
ἴῃ Βαυυοῖ, ψΠ]Οἢ ἀγ6 δ᾽πλοδύ ρΘΟΌ]ιαΣ ἰο {86 ὑγδηβίαΐοσ οὐ «Γϑυθυαλῇ : 
νὰ οαμηοῦ αϑϑϑηῦ ἰοὸ {Π6 σοῃοϊαβῖοη. [Ὁ 185. Ὀθύου ἴο δχρ δίῃ {110 
Βα] αν [165 ὈΥ {π6 δος τὲ {86 δορίπαρτηῦ νϑυβίοῃ γ1ὰ8 αϑ5θα Ὀγ {Π6 
ἐγδηβίδίου δπα πεϊίθυ, δἃ5 Βουίμοιας ἀπα Ἡδνθυηῖοκ 1. 1,655 ρτο- 
4016 15 Μονθυββ νἱϑν, ὑπαὺ {Π6 ὑγδηβίαθοσ δα ρ γα ἐΐ6 Αοχαπαίγίαῃ 

- τεσοηϑίογ, 0 ἐδ Ηοδγοιυ ἐοτί. 
ΤῊ6 7678 πουοῦ ἀπ οα {π6 ῬοοῖΪς 88 οδποῃΐοα!. 80 «Γϑιόταθ ἂπὰ 

ἘΡΙΡμθηΐαβ βίαΐθ ἀποηρ {μ6 αν] ΟἸισϊβύιθη τυϊίθυβ 10 γΛ)ἃ8 ἔγβ- 
4αθηεν αυοίθα αἶνον ὑμ6 πη οὗ [σϑμθυθ. Βοῖμ σθοῖς δπα 1μδη 
(αἴ μουϑ τοίου ἴο ἢ. ΑΒ Ὁ 8 ρ]ϑδορᾶ ἴὰ 86 ΠΧ Χ, Ὀϑίοτα οὐ αἴϊου. 
1η6 Τιλιθη δίϊοηΒ, 8Π4 νγὰ8 γοραυ θα ἴῃ {π6 Πσιὺ οὐὗἨ δῇ Αρροπαϊΐχ ἰὸ 
γι ῖδῃ ; 10 γγχᾶ8 ΘΟΙΩΤΔΟΠΪΥ ἰγοαίθα 1π {Π6 ΒΔ Π16 ΠΆΠΠΟΥ 88 ἐ ΘΥΘΙΩΙΔΉ, 
Θα.8} οὩποηΐοα Δα μου Ὀοίηρ ἀβϑιρηθα ὸ 1. Ἡδποθ ἐπ6 σοσιβ 
οὗ Βδυυοῖ ἡ γα οζθα ααοίοα 845 {π6 ψογβ οὗ Φ υθιιῖδῃ {μ6 Ῥγορποί. 
Τγοηθαβ, ΟἸομλοπὺ οὗ ΑἸθχαπάσια, ἀμ Τογία απ 5οὸ οἵα πο. ΟἿ6- 
ταϑηὺ αποίθβ Ὁ ἰπ ὁπ6 ρἶδοβ 88 ἐΐθ αὐνΐπο ϑογίρέμγε (ἡ θεία γραφή). 
Ογρτΐδη γϑίδυβ ἰὸ 10 {μ68: ἐλ6 Ἡοῖΐψ δρίγὶἐ ἐθαολιο5 ὃν «ογοηιαΐ. ἘΎΟΤΩ 
ἃ οαΐθπα ΡΟ] ἸΒμ6 ἃ ΟΥ̓ ΟἸἰΒ] ουϊαβ5, οα.  ϑγθγαῖϊαμ, Τμδηηθπίδίοηβ, ἃπὰ 
Βαγαοῖ, ψγ16 ᾿πἴον {μα οἱ νυειουβ ἔγθαθθη!]ν οοταταθηίθα οἱ {86 ὈοΟΪ,, 

48 Τβδοδογοὺ ἀϊ4, ΟΥΥ] οὐἨ «] υβα]θτα βρθᾶκβ οὔ {μ6 ῬΟΟΚ 885 οαποηὶ- 

ὁ]. [Ιὰ {86 οαἰαίοσαθ οὗ [86 σα ποηΐοα] ὈΟΟΪ8 ρσίνθῃ ἴῃ {16 ΠΗ -ΠΙπτἢ 
οΆΠΟΝ οὗἩ [86 Θουμοῖ οὗ Τ,δοάτοθα, 1Ὁ 15 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ πδιηθᾶ, Τ18 ΘΔ ῃΟΗ1- 
οἷν 18 ΠΟῪ ΘΟΠΙΠΙΟΠΪΥ͂ μ6]4 ΡΥ Εοπιαη (δ ο1108, βίποθ 10 νγὰβ ἀββοσίθα 
ὈΥ {π8 οουμοῖ! οὗ Τυθηί. Ῥτοίοβίδηξβ ραΐ 10 ἀπιοπρ' {86 ΑΡΟΟΥΥΡΒᾶ. 

ΤῊΩ ἐποπίγ-ῆνο Μ55. υδοά ὈΥ Ηοΐπιθβ ἀπὰ Ῥδυβοῦβ ἴῃ {μεν 

οἀϊίου τ ἀϊνι θα Ἰηΐο ὕνγο οἰβββθβ γ ΕὙΪΊΖβομθ, δοοογαϊηρ ἰὸ 186 
παίατο οἵ (π6 ἰοχύ ρτϑβοπίθα. 

ΤῊΒ ρυϊποῖραὶ γϑυβίοηβ αὐ {86 ὑνγο Γι π, ἔπ ϑγγῖδο, ἀπᾶ {Π6 ΑτδΌ]ο. 

ΤῊ οἱὰ 1,αἰΐη, τ μοι 18 οοπίαϊποά ἴῃ {μ6 Ψυϊσαΐο, 18 Πογα]. Α1] 18 

1 ρα Ἐπ Ζβοῖς, ἴα Ἑχοροῖ, Ἠδπάδυοι, 1. Ρ. 1173. 5 Τααράπηϊ, 1638, [ἤγα6 ὙΟἰπτη}8, 



1038 ]Τηἰγοάἀμοίίοη ἰο ἐδ Αροογγρῆα. 

ἀονίαἰλοηϑ ἔτοπὶ ἐμ6 ασθακ τσογθ οο]]θοίεα Ὀγ Οδρρβ!]α85.} ΤΠ βϑοοηῖ 
οἷά Τιαΐῃ νϑυβίοη τγὰ8 ἢγβί ῥεϊπίβα δὲ Βοιλθ ΟΥ̓ 05. Μανία ὅὑατοὸ 
(1688), ἀῃᾶ αἴίογν αγᾶβ γαργϊηίθα Ὀγ ϑεαβδίϊοσ. 10 15 8 σϑυϊβίομ οὔ [86 
Ἀγβὺ, ἴῃ ἴοι μ6 Οὐτθοὶκ νγὰβ ἀβρᾶ ; δηᾶ ργεβθηΐβ ἃ ἴτϑϑι σθῃοσίηρ οὗ 
ἔπ6 βουτοο ἔτοπι ποῖ 1 8 πιδᾶθ. Τπ6 ὥγγίδο 185 Ποσαὶ ὁπ {Π6 
8016. Αοοογάϊηρ ἰο Ετ᾿ύσβομο 2. ἃ Ἰαῦδυ τοϊχϑα ἰθχύ 1188 δύ {π6 [4818 
οὗ μεθα {δτθα ἐγαηβιαίίΐοηβ.Ό ΤῊὴ6 Αὐϑθ]6 ΨΘΙΒΊΟΏ 18 ΨΘΙῪ [1{6Γ8]. 
ΤΏΡ 1β αἶβο ἃ ϑυγίδς Ηοχαρίαῦ γουβοη οἵ Βάγαοι 1η 1Π8 τν 6} -Κηονγη 
οοᾶοχ δοϊοπρίπρ᾽ ἰο ἐΒ6 Απηθτοβίδη ΓὐβργαυΥ αὖ ΜΊ]δη. 

- Τὴ δα Ῥαγίβ δπᾷ Ἰωομάοη Ῥο] γρ]οὐίβ 15 ρυϊηὐθα ἴῃ γυῖαο ἀπα 1,801 Π 

ἃ ἢγβί δρίβι]8 οἵ Βαγοι {π6 βουῖθ6, δα γθββθά ἰοὸ {π6 πῖπθ {τῖθ68 πα 
μ41 θογοπά {π6 Επαρῃγαΐθθ. Τὴ θοοκ οὗ Βαγιοῖ βατηβηθᾶ {π6 οο- 
οαβίο οὗἹὨ 15 θεοῖσ συ θη, [Ὁ ΠΘΥΟΙ ἐογυπιοα ἃ ρματί οὗ {πὸ Τ, ΧΧ,, 

Δα βϑοπῖβ (0 βάν βθθῃ οομηροβοᾶ Ἀγ ἃ Ομγιδίίδῃ : ἐπουρὴι 10 πιιϑῦ 
ΡῈ οοῃίθεβοα ἰμαῦ {86 Ουιβθδη δἰθιαθπῦ ἀο68 ποὺ τηποῆ ἈΡΡΘΆΓ, 
ΕὙ  ζβοῆα οοπ]δοίατοβ ὃ {πα [86 πτϊῖοῦ γ88 ἃ ϑυσίαθ τῆοπκ. [{ 18 
ἀπῆουϊ: ἰο ἄθοϊ4θ τ μοίμου 10 15 ἃ ἰγαπβίαἰϊομ Οὐ ποί. ΜΟοχΘ ΡΟ ΔΌΪΥ͂ 
1 158 Δ ΟΥἹΡΊΏΔ]. 

ΟΗΑΡ, ΙΧ, 

ΤῊΝ; ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ σΕΕΕΜΥ. 

ΑΝ δρίβεϊθ οὐ Φϑγοιαίδῃ οἰΐθη βίαῃ 8 88 {Π|| βίχίβ οἰαρίον οἔ Ῥάγμοῇ,. 
᾿Αοοογάϊηρ: (ο {π6 Ἰπδουϊρίϊοπ 10 γγχᾶ8 βθηΐ Ὀγ “ Θγθπδῃ, αὖ [88 Θοπιηαπα 

οὔ αοᾶ, το [π8 76.718, γῆο σγοτθ ἰο ΡῈ 166 οἀρίζγοβ ᾿πίο Βαῦυ]ομ οα 

δοοομπί οὗ {ποὶγ βἰηβ, ΤΏργΘ {86 0 6 γῸ ἴο τϑιηϑίῃ βαύθη σ᾿ ΠΟΙΆΙΟΠΒ, 

Δα ἰο 566 5|1ν61, ροϊἄθη, ἀπά σοοάθηῃ ροᾶβ θΌτη6 ΡΟ {π6 βιουϊάθτα, 

Ὑν 056 ᾿ΟΥΒΗΪΡ [ΠΥ Βῃου]α οΑΥ ΠΥ ἀνοϊα, ΑΠοΥ {818 {Ππ0Ὸ ττιίον 

ἀοβουῖθθβ, ἴῃ ἃ ἀθοϊδιμδίογυ βύυ]8, {π6 [ΠΥ δηᾶ δρβαγάϊυ οἵἁἨ Ἰἀο]αίτυ. 
(8---72.) ὙἼῊ6 οοποϊιβῖοη 18 αρσαρύ. (γον. 78.) 

Αὐ ἄχβὺ {18 βρῖβι]8 μα πὸ οομπθοίϊοη 1 ΒΑΡ ΟὮ δηᾶ {Π6 1μἀπιθη- 

ἰαϊϊοθβ. ΑΙ] {π8 τοίου 16 μ85 ἴο “ ϑγομιδῇ 15, {παῦ 10 πᾶ8 Ὅθθῃ ραΐ 

ἰορσϑίμου οὐὐ οὗ “716γ. χ. 1---16. ἀῃᾶ χχῖχ. 4---28., [ῃ6 σοπίθη(β 

Ῥοϊηρ οορϊοα ἔγοτα (88 ὁη6, δη4 {Π6 ογια ἔσομαι [86 οὔμου. [{8 βοραγαίθ 
ἱπβουρθίομ, οοηἰθηίβ, ἀΠδγθποθ οὗ βίγ]6, ἀπα {π6 Θαυ]ν Ἰδύου!οα] πο] 68 

γϑβρθοίϊηρ 10 ἕανοὺΣ [86 ΟΥ̓ρῖπαΙ Ἰπδορομάθποθ οἵ {86 Ἰοἰίον, βΒβονσιηρ 
{παὶ 15 Θομιθιπαύΐοι τ ἢ ΒΑΣΟἷα να τυ Υ ]γ δοοϊδοπίαὶ. Εσ σοῦ Μ55. 
Πανα 16 ἴθδη Βαγθοι, δηᾶ 10 18 Ῥυΐ ἴῃ ἴθθτὰ Βουαθγηθβ αὖ {π6 δπα οἵ 

Βδγυος 48 {Ππ6 βιχίμ ομαρίογ ; βοιηθίζπιθβ αἴφου 886 Γμδτηθη δ Π8. 

Τηροάοτοί ἀπᾶ ἩΠατΥ οἵ ῬοΙ 6 ΥΒ ρᾶ85 ουϑὺ {π6 Θρ᾿β]6. 
ΤΉΘΙΘ οὔῃ δ6 πὸ ααδβίίϊοη ἰπαὺ ἐπ Ἰοἰίο 88. ποὺ τε ίθη ὈΥ͂ 

Ταγθπιίας : δπᾶ, {μογθίοσθ, ταοάθση Οὐδίμο!ς ὑμθοϊορίδηβ ἀο Μψ16}} (0 

αθαπάοι ἐπ Ἔχαμιρ]6 οὗ {ποῦ Ῥγθάθοθϑβουβ ὙΠῸ τοδί ηϊδιηθα 105 δα μθη- 

(ἰοἰγ. Εῦνϑῃ ΒΘ Π012Ζ ἀργθθ8 τι} Φ ΘΓΟΙῚΒ Ὑ780 6088 10 ψευδεπύγραφος ; 
{μουρῖ Ηποί, θὰ Ῥῖμ, Οαϊτηθί, δπὰ ΑἸΌΘΣ αϑϑουίθα 105 Φογθδῃ- 

1 Οοπηδηΐδυῖ οἱ πσία οτἰίοδθ ἴῃ Υ͂. Τὶ Ρ. ὅ64. 
2. χοροί, ΗδηάΡαΟΙ,, ἱ. Ρ. 175. ᾿ 8. ΤρΙα. Ρ. 176. 
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δα ΠοΥΒῃΡ, [ἢ {π6 Ἰαἰίου σαδ6 10 πηιϑὺ μῶν θθθὴ πσϊξίοπ ἴῃ ΗΘΌΓΤΟΥ; 
ὙΓΠΟΓΘαΒ ᾿πίογηδί ουϊάθημοο ἱποομηίθβί νυ 5μονβ {παῦ [πΠ6 αὙΘοΙκς 15 οτί- 
σῖμα]; [ῸΓ 1Ὁ 15 Ρᾳ σα Ἡ6]]Θηιβίιο ἀστοῖς, ΒΒ βῖαθ65, {6 γΓΑΓΠ Πρ ἀοδΙηδῦ 
ἸΔο]αίτΥ αἀάγοββοα ἰοὸ ὑπ6 }οὺγῦβ Ῥθβρθδκβ ἃ ἔὈΓΘΙσμ ον ̓ νίπσ ουαὐ οἵ 
Ῥα]οβῦπο. ΤῈ τηοϑὺ ργόραῦ]6 ρΪδοα οὗ 18 οὐἹρίῃ 15 Βσυρί.: 
ΤῊ οἸάοβύ ἈΠ αβίοι το {86 οσϊβίθῃηοθ οὗ {π6 θριβϑί]θ 18. ΘΟΙΩΤΩΟΗ]Υ͂ 

ουπᾷ ἴῃ 2 Μδϑοο. 1. 2. Βαυΐ νῖ} ΕὙΙύΖβοιθ γγχὸ ΓΘ ἍΠ8Ὀ]6 ἰο 566 
186 ἀρρτορυϊδίθμθβϑβ οὗ {π6 βαρροξββᾶ τϑίοσθποθ. Ββοόδῦβο ἃ θυ ὑχογαβ 
ΔΙ Βἰτηῖαν ἴῃ 11. 2. δηα {π6 4{Π γσουβα οἵ ουν δριβίϊθ, 10 ἀοθβ πού ΤΌΠΟ 
ἐμαῦ {Π6 Ἰαὐίου τγὰβ ἐμ6 οἱ θυ ; ΟΥ 1παθϑα ἐμαῦ {πμ6 Μίδοοαθϑθδῃ δαΐῃοῦ 
Πδᾷ δὴν τοβρϑοῦ ἰο {π6 δρὶβίϊθβ ΤΆθγα 18 πὸ δααρίδϊοη οὗ {Π6 οῃ6 
ὈΪδοθ ἰο {μ6 οἴμευ. 511) 1 185. Ῥγοῦδο!6 {μαὺ {86 πτϊζου ᾿ἰνϑα τη [86 
Μδοοδθδδῃ ροτϊοᾶ, 

Ὑμαΐ νγαβ βαἰα οὗ (16 τϑοθρίϊοπ οὗἩ Βαγοι ὈΥ ἐμ6 ΘαΡ]Υ οδυτοι 
ἈΡΡΙ]168 ἴο {18 δρὶβί]6 1580. 
ΤῊ οἱ Τ,αὐΐπ σϑυβίο ρα Βηθα Ὀν ΘΑ αῦιον 15 ᾿ογα]. ΤῊ ϑυτῖαο 

ἐγϑυιβ] αἰϊοη 15 ἔγϑου, ψΒΙΟὮ τηδὺ 6 δοοοπηίθα ἔργ, ἴῃ ρατγί, Ὀγ ὑπ [ποῦ 
ἐμαὶ {πΠ6 ΟἼΘ6Κ νγᾶ8 οἴξβη τηϊβαπάογβθίοοα. ΤῊᾺ6 ΑὐδθϊΟ 15 5011} τηοτό 
1|ζογὰ] {μ8ῃ (86 οἱ Τιαἰϊθ, Νὸ οὔθ Ὧδ8 γϑί δχδιηϊηθα {π6 ϑυυῖθο 
ΤΙ χαρίαν οοᾶοχ ἴπ ἐμ Ατωρσοβίδη ΓἰΌΓΑΙΎ αὖ ΜΊ]4η, 80 ἃ8 ἰο Ὀ6 8016. 
ἰο (611 ἐῃ86 οοπμϑοίΐϊομ βϑύνγθθῃ 1 ἀπ {π6 ατϑοῖς οὐἱρῖμπαὶ. 

ΤῊ. ΑΥΡΙΤΙΟΝΧΒ ΤῸ ΠΑΝΊΕΙ, ἃπᾶ (6 ΗἸΙΒΤΟΒΥῪ ΟΕ ύΌδβΑΝΝΑ 
Πᾶνα Ὀθθη αἰγοδαν δχαμπϑαᾶ δὖ ραρα 986 δηά [ὉΠ] ηρ. 

ΟΗΑΡ. Χ. 

ΤῊΒ ῬΕΔΥΕΕ ΟΕ ΜΑΝΑΒΒΕΒ. 

Τὸ ἴ5 τοϊαίϑα ἴῃ ἐμ6 τιϊγιγ-οι τᾶ ὁμαρίοῦ οὗ {π6 βθοομὰ βοοῖς οἵ ΟἸγο- 

ποθ ἐμαῦ Κίπρ Μαπδββθὰ τεϊρτιϑᾶ Πυ-ἢνθ γθαγβ τι «Γ Θυαβάίοιη, πα 

γ6- Θβἐα}584 ἐμ6 ᾿ψουβῃῖρ οἵ 11.018 τ ἰοὰ 18 αμον Βα Δ ὈΟΠβμθα. [ἢ 

Θοηβθαιθηο8 οὗ 88 Ὁπξαἰ {βι1] 0.685 [0 6 πονδῇ {π6 Κίηρ' οὗ Αββυσῖδ γγ88 

Ῥτοπιρίθα ἴο οοτιθ ἀραἰπδὺ ἴηι, πᾶ ἰακα μἰπὶ ρυίβοποῦ ἰοὸ Βῦν]Οη. 

ΤΏ ογΘ π6 ταρϑηϊθᾶ δηᾶ ἰαγηθᾶ ἰὸ 186 ωμοτὰ ; ὁᾺ ὙΥΒΙΟ. δοοουπῦ ὯΘ 

“ταϑ τοϑίογσοα ἰο Ψογυβαίθι, δπα ᾿ἰγϑᾷ ἴπ δοοογάδῃοθ σχῇ {π6 αἰγΠ6 

αν. (2 Οἴου. χχχὶῖ. 11, 12,18.) [ἡ [86 εἰρμίθαπίι σγϑγβα οὗ {μ6. 

ΘΒαρίοΡ ἴῃ απθδίδομ 10 18. τϑιλδυκοά, ἰμδὺ “ ἴμ6 τοϑύ οὗ {86 δοίβ οὗ 

ΜΔ παββθ,, απα ἢ ἷς Ῥγαψοῦ τιπίο ἢΐ6 αοά, ἀπ ἴμ6 πογᾶβ οὗ [Π6 ΒΘ6Θ1Β 

{με Ερᾶκθ ἴο μἴτω ἴῃ 1μ6 πᾶιιθ οὔ {μ6 Ἰωοτὰ ἀοά οὗ 5186], ἅγ6 ἴῃ {Π6 

βοοκ οὔ ἐμ Κίηρβ οὗ 15στϑ8θ]. ποθ ἴξ σου] ἀρρϑᾶν ὑπὖ ἃ ̓γΑΥ ΟΣ οἵ 

ΜΑΏΔΘΒΘΒ ἴῃ ἩΘΌτον οχϊβίθα ἴὰ {π6 ἄαγβ οὗἨ ἴμ6 ΟἸἈγομ 616- τίου ; 

πᾶ ἰῷ 18 ροϑοίδῖο ὑπος 1[μ6 σομηροδβιθίοι ἴῃ ἀὐθθκ οα] δα “116 ῬτάγοΣ οὗ 

᾿ 66 ἘΥ ΖΒΟΠα ἴῃ Ἐχοροί. ΗδπάρποΙ, ἱ. Ρ. 200. 



1040 Πιγο(εοίίοη ἴο ἔἶι6 4 ροογψρῆα. 

ΜΔ Π88868," οὗ 1π6 Τιαίη ἰοχὲ οὗ 1 ἴῃ ἐμ6 Ὑυϊραίθ, τᾶν πᾶν θ6 θη 
ἰγαηϑαὐθα ἔτομι {π6 Ἰοϑὺ οΥἹρΊ πὶ. 

ΤῊΘ ρῥγοδαοίίοῃ 'π χαρϑέίοι 18 Ὀθαα ΠΥ βαρ] πα ἰοποξίηρ. 
ΤῊῸ ἰάδα8 ἃγθ β 1 {4016 ἴῃ ἰμ6 οἰτουτηδίδποθθ, Μ611-ἀτγδηροᾶ, ἀπά 
μαίατα!, ΤΉΏΘΥ ἃγ6 βιο 88 που] αὐῖβα ἴῃ {π6 τηϊπα οἵ [88 Κίῃρ' 
βιζαδίοα 48 6 ψγᾶβ; Ὀϑίησ {86 οἴἶβρτίηρ δπα δυϊάθποθ οὗ ρϑησΐηδ τὸ- 
Ροϑπίδησθ. . Τμαὺ [Π6ῪΥ σϑβϑῖηθ]6 τιμδῦ οοσῦγβ ἴῃ ΟἹ Τοβίασηθηῦ ὈΟΟΪ8 
οἴ τθοἢ ἰδίου οὐἱρίη ἐμ {π᾿ {{π|6 οἵ Μδηδββθ πθϑα ποὺ 6 ἐαγπρᾶ 
ἰο {πεῖν ἀἰβαάναπέαρα δ5 ὑμβουρη {ΠΟῪ Ὑγ6γ6 ὈΟΥΤΟΥΤΘα, βίῃοθ ΒΙ ΠΉΠ]ΠΑΙΊ 
οὔ βἐυδίϊοη που] 64}1 {πο πὰ ἔοσίμ ψιποὺέ ᾿πίδύίοη. ΤῊΘ Θχοθρίϊοηβ 
τηδῖο γ Βογίμπο! αν  ἰο {π6 βυλί Δ] θη 685 οἵ βοπιθ βχργθββίοηβ ραῦ ἴῃΐο 
{πὸ του οὗ Μδηδββθῃ ἴῃ νοῦβοβ 10. δπᾷ 18. ἅτ οἵ πὸ ἴοτοθ, 88 

ΕΥ ΖΒ 6 5 μα5 βϑῆογη. 1ῃ0 ὙΤΠῸΟΙ γἃ8 ὈΥ̓ ΠΟ τη68η8 ἀοἤοϊθηί 1η 
8{1}} οὐ αὐὐθηίοη. 

ΤΠΗ6 οοπίθηΐβ 5μ0 {παῦ ὑπὸ ὙΥΙΟΙ ὰ8 ἃ 9600 Ψ}ι0 τγαᾶβ5. γ76]}} 
δοαππηϊηίοῦ ΜΠ ατθοκ, Αὐ ψμδῦ {π|6 Πα ἸΙνϑᾶ 15 ἀποογίδιη. 'ΓΠ6 
ΘΑ 6δὲ ἐγᾶοθ οὐ {πῸ ὑγουὶς 15 ἴῃ {πΠ6 Αροβίο!ο (ὐοῃβε αὐοπ8 11, 22., 
ὙΠ6γα [Ὁ 15 πιϑη ]οποά ἀπά σίνϑη αὖ ἰθησίῃ.3 Ηοποθ ΕΔΌΥΙοῖα8 ὁ οοη- 
δοίαγοά {πᾶὺ {π6 ῬΊΆγον οἵ Μδπαββαβ ργοσθθαρᾷ ἔγοιῃ [π6 δαίΐμπον οὗ 
[ἢ8 (ὐοπϑυϊαθοπβ. Βυΐῦ {π6 οπο νγὰβ ἃ “6ν7, (86 οὐμεῦ ἃ γι βίδῃ ; 
Δηᾷ {π6 ἰοχύ, 85. οσἴνϑῃ ἴῃ {886 Οομϑεαοηβ, μὰ8. θθθα οογταρίθα ἴῃ 
γαγίουβ ὉΪΆΟ68, ἃ5 σοιῃραγοῦ 8 {86 ατοοῖς Μ55. Βουίβοϊάϊ βαρ- 
Ροβϑᾷ ὅ ἐπαῦ {πμ6 νι αῖθον νὰ ἃ Οὐ -βρθακίηρ 6. ὈοΪοποίησ ἴο 1ῃ6 
ΒΘοομα οὐἩ {πἰγὰ οδηΐυσυ οὗ {π6 ΟΒγιβάδῃ σα, τ μῸ Πϊνθα, ρουμαρ8, ἴῃ 
Ἐργρύ. αὖ 1 18 ἴδ1 ΙΏΟΥΘ Ῥγ θ 8816 {πμαὺ πο 1νϑα Ὀείογσα Ομ γῖβί ; ρϑὺ- 
ΠᾺΡΒ ἴῃ {Π6 ΘΟ ΠΕΠΤΥ Ῥυῖοῦ ἴο 186 ΟΠ ἰβάδη οτα, [Τὺ 15 ἃ ρχοάποίάδοῃ οὗ 
[Π6 βαπιθ οἶβββ 88 Οὐ ὺ ΔροΟσΥ ΒΑ νυιηρβ γι οΥἹριπαίθα ἴῃ {ῃ8 
Βαοομᾷ οὐ ἢχϑὺ σϑπίυσυ Ὀαίοσα {π6 βανίουῦ Ἀρρθαγθα οα ϑαυίῃ. 

ΤΏἬοΙοΘ 616 τηδὴν «6» 15}. ΙασΘμἀβ τοβροοῦηρ {π6 ῬταΥοΡ οὗ Μδηδβ- 
βοῦ, Το Ταγρίπῃ οα ΟἸΒγοπίο]θβ 88 οι οαϊ θα ψάγῖοιιβ ΒΙ Πρ ΪΔΤ ΟἹγ- 
ουτηβίδηοοϑ ὀοηποοίοα Μη} 10. ΟἸΠΘΓΒ 416 σοπίδπθα ἴῃ {Π6 ΑΡροβίο!ιο 
(οπϑιιυοηβ, ἴῃ Φόοῦπ Πδιμδβοθηαβ8, ἴῃ Απαϑίδϑιιϑ, δηα 1448. 

ΤῊΝ οἱ Τιαϊπ νουβίοι ἀ1ἃ πο ῥγοοθϑα ἔγοηὶ «6γόυλθ, ἔου {π6 16π- 
σαδρο 18 ποῦ 18: Ν ΙΠΕΥ ἰβ 10 ἃ ρατύ οὗ {π6 οἷά 1μα]ἢ (Υ ϑγεῖο Υ᾽ ϑίι8) 
ΘΟΙΏΙΩΟΠΪΥ͂ 50 68]66, ἔῸΓ 10 15 Ἰαίου. [10 15 ἃ ροοα γουβίοῃ οἢ {Π6 γγ 8016, 
ΤΏΘΤΘ 18 αἶβο ἃ θρτον ἰταμβίαίϊουμι τηϑᾶθ ἔγοια {πΠ6 τϑακ. 

ΝΟ ΒΟΥ Βοιαδῃ (δ 01168 ποΥ Ῥτούοβίαπίβ Ἰἰοοῖς Ροη {86 ὈΥΑΥ͂ΘΙ ἃ8 
ΟΔΔΟΙΪΟΔΙ, 

Τί. ροβιοη ἀΙΠ Ἐγ8. τὰ ἀἰἤδγοης ΜΒ. ἀπα θοοῖθ, ΤῊΘ τηοϑῦ ἀβυ] 
Ῥΐαδοθ 15 ἴτας (16 ῬΡβαίτηβ, διηοπρ' {π6 Ἡ γτηη8: 88 1π {π6 οάοχ ΑἸοχ- 
ἀηαἀείπαβ, πα [86 Ζυσοῦ ΜΆ. οὔ {πὸ Ῥβαΐγηβ υβϑα ὃν ΕὙΙ͂Ζβοῆθ, δηα 1π. 
{16 ἘΠΠΙορΙο Ῥβαὶοῦ ρα] Βῃ6α Ὀγ Ἰωυαο] δοιαθίμηθβ 10 15. δέδεν 
βοοοπᾷ ΟἸΒγοηῖο165, 45 ἴῃ {6 γυϊραία ἴῃ ϑα θα θυ Β σου Κ. δην, ἃ8 
Τιιίμοῦ δηα Ποϊποοοίαβ, Ρ]466 1 αὖ [16 δηᾷ οὔ {μ6 ΟἹὰ Τοβίδαμηθηί. [ἢ 
οαἀϊομβ οὗ {π6 Ὑυϊσαΐθ 10 18 ΘΟΙΩΤΔΟΏΪΥ ρΡαὖ αὖ {π6 οἷοβα οὗ ἴπ6 Νον 
Τοβίατηθηῦ. Βιρο Θαἀρ64 Ὀγ {π6 {γα ἀπα ἐοαγίῃ ὈοΟ ΚΒ οἵ Εἰβάγδβ. 

ι ἘΠη]οϊταηρ,, νο]. Υ. Ὁ. 2618. 5 Τὴ {μ6 Εχοροί, Ηδηάθπο!, 1, Ρ. 157. 
3. β6ο 176] Ζ6 8 δἀϊοη, ΡΡ. 86, 87. 4 ΤΑΌΥΙ ΔΡοοΥΡΙΙ ίγαοι, δος, Ρ. 208, 
5. ἘΠη]οῖς. ν. Ρ. 3022. ' 
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Τὴ ἐπ οἹᾶον αὐ! ἄοπβ οὗ {πὸ ΓΙ ΧΟΧ, δ5 γ76}1 88 ἴῃ τη ηΥ τιοᾶδετι ΟΠ68 
τι ἴβΒ οὐρᾷ. ΤΏυΒ ᾽ 18 ποὺ ἴῃ [86 φαἀἠμοη5 οὗὨἨ ΤΊΒΟΒΟμ ον αδπᾷ {Π6 
Βαρδβίοσβ. Βαΐ 10 18 ἴῃ ΑΡϑ]Β δαϊίοι οὗὨ {86 ΑΡοογυρβαὶ ῬοοΚΚ8, δ ΕΟΥ 
{86 ϑοηρ οὗ {π6 (ἄτθο ΟΠ] άτθῃ. 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. 

ΤῊΣ ΕἸΒΞΗ͂ῚΥῚ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΜΑΟΟΘΑΒΕΕ, 

'ΤῊΞΒ πδιγθ “ποοανοθα 18 ΘΟΙΩΙΊΟΠΪΥ͂ ΔΡΡΙ164 ἰο [88 ΤΆ ΠΪΥ δηα ροϑίθυν 
οὗ {μ6 ον β ῥυϊοϑὺ Μαυίδῖαβ, τὸ τοδὶ δι ηθα ἃ Ἰοηρ Δ Πα ΒΘυΘΥΘ 
βίγαροίο ἀραἰπβὺ {π6 Κίπρδ οὗ [Π6 Βοϊθαοιϊαϊδῃ γτᾶθο πα παν οἤδοίθα 
8} ᾿πάἀδροπᾶοπθ ροβιθομ ἔοσ [Π6 « Θυσῖβ. ρθορ]6, {11} [μ6 γϑᾶγ 87 8.6. 
ΤῊΘ δρρϑι]δίΐοη ὑγὰβ οὐἱρίπα!ν ἈρρΠ6α ἰο «υα48, {π6 {δϊγ  Βοη. οὗ 
Μαιίαίμδ8, ἃβ ἃ βυγπαῖηθ. (1 Μδϑοο. 11, 8.. 111,1... ν. 24. ; 2 Μδοο. ΣΧ. 1.) 
ΤῊΘ πὰ 15 ἀουινοα οσα Πρ Η6Ρ., 3 9 ΟΠαἰα., α λαπιηιοῦ ; ὁχ- 
Ῥγοββίηρ {π6 ἀδβίγιουῦνθ γον 88 οὗ «παΔ8.} [ἢ Οτθοκ ὁ 18 Μακκα- 
βαῖος. Απούμον ἀουϊνοίϊοη, δοοογαϊηρ ὑο ΒΟ ἢ 1 15. τε θη "339 ΟΥ 
33, ΒΌΡρΟΒ6β ἐμαὺ ὑμ6 ποτα 18 ξοστηϑᾶ ἔγοτα {86 1114] Ἰδύίοτβ οἵ 
ΓΠ" ΝΣ ὭΩΘ , τσῦο ἀπιοηρ ἐδ σοῖς ἐς {λ6 εἰπίο “εμουαὴ 3. π ΙΘΆ 18 
Βαϊ τὸ αν Ὀθθὴ {μ6 τροίδο οα {86 «}Θυνιβὰ βδπααγαβ ἴῃ ὑμ86 ὙγΔΥΒ 
ἀρσαϊηβὺ [Π6 θβθθωυ. Βαὺ {818 νγὰβ ἃ ζαΐθγ ἀϑᾶρ6, σμῖο α1ἃ ποὺ οΥἹ- 
σιηδίθ {11 δἴνθου {π6 «6 188. βίδίθ μδα Ὅθθπ ἀοδβίτογοϑα ; απὰ ἴῃ {μαὺ 
οα86, (86 ποτά ἴὰ Οατοοκ που ποὺ αν βθθῃ συ θη Ὑγ ἢ κα. 
ΕἘὸν (6 Ἰαίίοσ. τϑᾶβοῃ, ἃποίμον ἀογϊγαίίοι ρχοροβθα Ὀγ 1)6]1}0ΖΒοἢ 3 
τηυβὺ θ6 ταὐθοίθα. ΤΏ Ὡϑῖηθ ψγὰ8 ρυϑάθα!ν δχίθμαβα, }}} Ἡὸ νγὰβ 
δυθη ΔΡΡ]164 ἰο {μ6 7678 ἴῃ Εἰργρὺ ρογβθουαίθα ὃν Ῥίοίθαυ ῬΒΠ]ορδΐον. 
(966 186 ᾿πβουϊροι οὗὁ 8 Μδοοαρθθβ.) ΤᾺΘ Δρρβι]δῦοη “,8ηιοη ΘαΉ ΟΥ̓ 
Ἡαςπιοηαη 1ἰΒ ΘΟΙΩΙΠΟΠΘΙ ἴῃ 6 8 1 οτγαύαγο, μοῖηρ' ἀοεῖγϑα ἔγοπὶ 
᾿Ασαμωναῖος, ἴμ8 σγϑηαίδίμον οὗ Μαίαιϊαθ.. 
ΤῊ Πτβὺ βοοῖς οὐ Μδοοδθθθβ οοπίδϊηβ ἃ διἰβίουυ οἵ {Π6 εἶθ νν8 ἔγότη 

{8π6 τεῖρῃ οἵ Απϑοσμαβ Εριρἤδπδ8 {1 {Π6 ἀθαίῃ οὗὁἨ {6 «}Θννῖ8} Ῥυιθβῦ 
ΘΏΘΙ, . 6. οια 1756 1] 18δὅ Βιο. 10 τῇδὺ 6 αἰνιἀθα πο ἔουΣ 
Ῥαιίβ, ΔρΎ θα] ἴο [88 ΡῬτοπλΐηθποθ οὐ {Π6 ἔσαν ΒΙΡῊ ῥυἹθβίβ μα ᾿ΣΙΏ 668 
Ὅ7Π|0. χὰ] 6 ονοῦ {π6 ρ6ο0ρ]6 δῃᾶ 16 {πρὶν ἀην, Μαἰίαιϊαβ, εἰ ὰα88 
Μβοοδῦθιβ, ἐ“οπαίμαπ, ἀπ Θιοη ; ΥἱΖ. 1. ΒΎΟΙΩ ᾧπ6 ΔΟΙΏΠΊΘ6ΠΟΘ- 
τηδηῦ οὔ Απίοομυβ ΕἸΡΙ ΡΒ μ65 8. τοῖρῃ {11 ἐη6 ἀθαίῃ οὗ Μαὐνα 188, 
Ομαρύουβ 1. ἢ. 2. ΤΒ6 Ὠϊβίουυ οἵ {π6 ργϑβίαθπου οὔ πᾶδ8 Μαοοαῦθαβ, 
τι... ἰχ. 22. 8. ΤὮδ σογευημηθηῦ πα ΠΙρἢ ῥγιθβίμποοά οὗὨ «Γ᾿ οπδίμδμ, 
οἷ. ἰχ. 28 ---χίϊ. ὅ8. 4. Ἡϊβίοῦν οὗ {86 Βιρἢ ρῥυϊοδὺ ϑίσαοη, οἷ. ΧΙ}, 
--σν. 
ΤῊ τγουΐκ 18 πυϊύθῃ ἱπ ἃ ΘΟ ραγα γ  ]Υ ΘαΒῪ δηα ἤονίηρ σϑεῖϊς 

Βίγ]6; δπᾶ ἰὖ Βᾶ8 ΤϑῃΥ ρᾷγθ (Οἀθοΐβιηβ. [π ροϊπῦ οὗἁ ἰδηρίδρθο, 
ἸΠ6664, 16 15 ΒΌΡΘΥΪΟΥ (0 ΤΔΠΥ͂ ὈΟΟΚΒ Ρϑ]οπρίηρ' το {86 Βαρίπαρηί, 

1 ΟὐτΡ. [ἢ παρ Ομ411685 Τατγίεϊ, 2 (θβοβίομίο ἄθν 10. 4Ἰβοῦθη. Ῥορβίθ, Ρ. 28.. 

γΟΙ. 11. ὃ Χ 



1042 7ηϊγοάιοίο" ἴο ἐδ Δ ροογμρῆα. 

Υοἱ {μ6 ἰδηστιαρο 18 Ἠορταϊβίηρσ, ἀπ (86. ἱπῆποποο οἵ ἴιο ΤΣ Χ, ἀροι 
10 Ῥογοθρθ]ς, (Οοιιρ. ἱκ. 2ὅ., πῖν. 9.) Τὸ 18 ἃ ἐγαπϑίαἰϊοπ, ποὺ 88 
ογίσιπαῖ; ἴογ ταπῦ ΗΘὈταΐβεηβ ἀγο 1Ποταΐ ᾿πυύταύοῃβ οὗ {Π6 Ηορτον : 
ΗΠ ΤΩΒΠΥ͂ ΟὈβοι τ [165 ἀἰβαρρθαν οα {μ6 βυρροβί(ίοπ οἵ ταϊβίακθϑ τηδᾶθ 

ὈΥ (86 ἰγαπβίαίον. (1. 28., 11. 8. 84., 1. 3., ἵν, 19, 24, ζο.}} Β6β1:468, 

Οτίρϑῃ 5 δχρυθββῖυ βρθακβ ἱπ ἕαυουν οὗ ἃ Ηθῦτον οτίρίπαὶ : ὑπ6 ἴπ- 

βοιρθϊοπ μ6 τ868, Σαρβὴθ Σαρβανὲ ἔλ, τοΐεττιπρ; ῬΑ ΟΌ] Αγ ἴο [86 

βγϑί Βοοῖς ; δπᾶ τὰ Μακκαβαικά Βανΐηρ Ὀ66η ρυϑάθ8}}ν οχίθῃαθα ἴὸ 

[88 τοιιδἰηΐηρ' ῬΟΟΪΚ8, τ Π16 ἢ} ὙΓΘΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ οοῃπθούθα τι ὑμ6 Ητδί. 

Τὴ {{|π6 τῶϑπηϑῦ “9 6γόπαθ Βα {μ6 ΗδΡτον οὐἱρῖμα!. Τῆὰ5 {πο γ6 δ ῃ 

06 11||6 ἄουδε μαι 186 ατθοῖκ ττὰβ (ακθὴ ἔγοτα ἃ 5 Ββοταιῦιο οΥἹρίηα!ὶ. 

Ἡηρβίθηθογρ, μουγουθν, δββοστίβ {μαι {π6 ““Ο)α!άθθ ἢ ὈθῸΚ οὗ {86 

Μδοοαῦθθθ ρα Ηβμοᾶ Ὀγ Βαγιοϊοοοὶ, 18 ἐμαὺ τοξοστθᾶ ἴο Ὀν Οτῖρθη ἀπά 

Ζοίοθ. Βαΐ (815 ἰβ ἱποογτϑοῖ, ἔου 10 ἰβ ποῦ ἴθ Ομ ᾶθο, ὺ ἩΘΌΓΘΥ: 

ἴς σομβίβίβ οὐ ὯῸ τροσα ἔμδη 21 ρᾳρῈ8 Β1η8}} 0110: ἴῦ μὰ5 ἃ ἀπογθηῦ 

016 ἔγοια ἐπαῦ σίνθη Ὁ. Ηθηρβίοπθογρ : 1Ὁ τοϊαῦθβ Ἀπό ΒΒ ΡΘγΒ6- 

οαἰΐοι οὗὨ 86 6 γ)8 ἴῃ ἃ νεΥῪ ἀἰβογους ταῦ ἔγοτα {π6 ἢγθύ Ὀοοῖς οὗ 

Μδοοαθθοβ; δῃᾶ {π6 ρεϊποῖραὶ μούὸ ἴπ ἴὖ 18. ποῦ «πἀδ8, θα «0Ππ. 

Ἡ πο 1ὲ οαηποῦ μ6 {πα [88 σου 18 “ἃ μαᾷ ἰτϊαιοι ἀπά ἀϊβῆσυτος- 

τηθηῦ ΟΥ1 Μδοοαθθεβ,7 885 Ηθηρβίθῃθογρ; 6818 11.45 ἸΚ ὁπηϊοοῦῦ τηθηίο0 8 

ὑπο Βοἀϊοίαθ Μ855.5: ἀπά ὙΥ οἷ βρθακβ οὗ ἀποίμου οοπίαϊηἷπρ' ἃ λίβέον 
9 ἔϊο Μαοοαῦοες τι τοι πὰ Ομα] 466. ΒΎοα {88 Οαίαθ6, ψΒοἢ 

Ἱκεοππίοοίί βαρροβθβ (ὁ βανθ βθθὰ {88 οὐἱρίηαὶ, {16 ΒΙΒΙΟΤΥ Ὑγὰ8 ἐγϑῃβ- 

Ἰαϊοᾶ τωἰο Ἡδρτον : π ΒΙ Ομ γογβίοι 15 Ἰηβογίθα ἴῃ βανθγαὰὶ Μ55. οἵ {86 

Ἡροῦτον ΒΙΡ]6, δμᾶ μα8 θθϑὰ ρυεϊπίθα θυ. Βαγίοϊοοοὶ. ὁ (ὐούίοι βίβίθϑθ 

ἐπαῦ “πὰ Ατομθίβμορ Μαυβμβ Πἰργατυ αὖ ΠῈΘ]Ϊα ἰβ ἃ 5028}} ἩΘΌΥΘΥ 
ΤῸ}} ου ραγοβταθπί, ψι Βοαῦ ροϊηί8, Θοηἰαϊηϊηρ [8158 δἰβίοσυ οἵ Δημοομαϑ 

δᾶ οὗ “Φοβῃ, {π6 βοὴ οἵ Μδιαιμίαδϑ ;᾿ οἵ σοι {π6 Ὀϑρίπηϊηρ (πα 

ῬγΟΌΆΡΙΥ {86 ψ»ΠΟ]6) ἀρυθθβ πὰ ὑμπαὺ γβ]ο πὰ8 θθΘῃ ρα βμθα ὈΥ 

ατιοϊοοοῖαβ,,᾿, 7 ΤῊ σομβοαη 6566 οὗ ἘΘΏρβίθη ΟΣ Ἐ τ! βίδ 6 ἴῃ ΒΘΥΊΠΡ; 

ἐπα Βατίοϊοοοῖ ρα] 5μ6α {μ6 Ολαϊάεο, ἀν ἸΚ Θπηιοοῦ! 8 βίαίοταθηῦ ὑπαῦ 

Ἠ6 Ρυθ ιβμθὰ ἃ Μρῦγοιο υϑγϑίοη οἵ (μ6 ΟΠμα!ἄθθ, ἃ τυϊίοῦ ἴῃ ΠΧ 1008 

Ογοϊορωᾶϊα ἀϑβουίβ ἐμαΐ Βαχίοϊοοοῖ ρα ]Ἰβμθα ὑνγο ἀσοιπεπέβ, ομ6 ἴῃ 
Ομα]ᾶδθα, [μ6 οἴμοῦ ἴῃ Ηθῦσον ! 8 

ὙΥΒοίμοΣ {πὸ οὐἱρῖπαὶ τὰ ἩΘΌΥΘΥ ΟΥὁ ΑΤΔΙ θΔ ΟΔἢ ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὧδ 

αἰϊβοογουθᾷ πον. ἼΤῆ6 ἔουταου 185 οα {86 ψΟΪ6 ποτα ῬΥΟΌΔΪ6, Β'ΠῸ6 

186 αὐαἴπον τψτοίθ δου (μ6 ταοᾶθὶ οὗ {πὸ ΟἹα Τοβίαιηθηῦ ἰβίοσιοαὶ 

Ῥοοῖκβ ; δᾶ [86 ατσθοκ ἑοχῦ ἂμ Ὀ6 μοδὺ Ὄχρίαϊποα ομ {π6 ΒΡΡροβι 05 

οἵ βυοιι δῃ οτρ᾽ πα]. ὙΤμ6 {{Π| οὗ 10 ρἴίνοι ὈΥ Οτῖρθῃ τοὰγ Ρ6 θαυϊ- 

ψαϊοπὲ ἰο διὲ ἢ ἪΡ δ), Η ἰδίου Ὁ ἐἶιο ργΐηοοϑ 9 ἐδι6 δοπι5 9 Ο΄οά, Ἰ. ὁ. 
0} 1εγαοῖ, ὙΨΕϊΟΝ ῬΥΘΒΌΡΡοβοθ {μαὺ ὝΨ, ἴῃ Οτρσθῃ, γγχὰ8. ἃ ταϊβίακο ἴου 

ἡ, Οὐμοχβ, ἂβ Βοοβαγι, Βυάάδιβ, Εὐγαϊά, ὅζο. ρὶγθ ὃς 5.2 ἽΦ 2 ΨΦ, 

ἐμ βοορίγο 4} ἐδ6 ργίποθ 9 ἐἶι6 8οπ8 9" Οὐοά, 1. 6. 4 ϑδίπιοη, γιὸ 15 

οἈ]16ἃ ρεῖποθ. Τἰβ ταᾶκοβ (μ6 ρυϊποῖραὶ ρατὺ οἵ ἴππ Ὀοοὶς ἰο ὈΘ 

1 366 Οτίπηη ἴῃ [86 Εχοροῖ, ΗΑπάΡαοἢ ἰπ ἄθη ΑΡΟΚτΎΡΠΘη, 111. Ῥ, ΧΧ. 
2. Αρ. Ε{860. γἱ. 25. 3 Βοεϊίγᾶρο, γ0]. 1. Ρ.. 2390, 6 8εῳᾳ. 

4 ΤΟΙ, Ρ. 298, δ ἩΙββουίδοη [86 ϑαοοπᾷ, Ρρ. 584, 585. 
6 ΒΙΡΙΠΙοἴοοα ΒΔΌΡΙπἰσᾶ, γνο]. 1. Ῥ. 883. δέ δθαῃ. : 
7 ΤῊ ἔγβ ὈοΟΚ5 οἵ Μίδοοδρθοβ ἴῃ ἘΠρΊ58, Τηἰτοἀποίίοι, Ρ. ΧΧΊΝ. 
9. ΑΤ 616 Μδοολθθ68, 
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ομαρίουβ Χ111.---χνῖ., ἀπά ὑΠ6 τοϑῦ ἃ του πη γοἀαοίίζοῃ ; τ ΒΟ, 15. ποί 
Ἰκοὶγ. 
7 μο {μ6 ατοοῖς ὑγδηβίαϊου γγαβ οδῃηηοῦ μθ6 αἀἰβοογογρᾶ δὲ {π6 ῬΙδβοπί 

ἄαγ. Ησοῦὶ Ἰἀοη θα τὰ τ ὙΒοοαοίϊοι:: Ραΐ 4) ΟΒΘΡΒτΙΒ, 80 
Ἰινοα Ἰοπρ θοΐοτθ Τβοοάοίομ, τδάθ πδ6 οὗ {86 Ῥγθβεπῦ αὐτοὶ ἐοχί, 
Β0 {πα {115 ΒΥΡροΙ 6815 15 ἸΏ ΡΟΒΒΙ]6. 

ΤΠ6 οὐἱρίηδὶ τιον τησϑὺ πᾶν θθθη ἃ Ῥϑοϑυϊηϊδη ἐἴονγ, ἃ8. 18 
Ἰηξουγθα ἴτοσὶ ἐμ6 Ἰδηρσιαρο, (6 δοουγζαίθ δοαπδιπίαποθ τ {ῃ6 
Ἰοοδ 165 οὗ Ῥαἰθβίηθ, δηα 18 οἷοβθ βυιαρδίμυ σιῦῃ [Π6 ΠΟΤΟΘ8 ΠοβΘ 
6645 ἅτ πδυγδίθα, (ὐοσμο]1ὰ8 ἃ [,ρ146, Ἡπιρί, ὅζο., οοπ]οοίατοα {πα 
{86 ΒΙΡ ρῥυιοϑὺ ομη Ἡγτοδπιβ γγὰ8 {86 δΔαΐδμου ; ἰο ἡ ΒΙΟἢ 18 ὁρροβοᾶ 
86 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ τι864 ἴῃ ΧΥ,, 225. Ῥυϊάοδυχ ἀραίη, βουρμὺ {μαὺ τ νγγὰ85 
οἰ οΥ οοταροβοα Ὁγ Φοθῃ Ἡνγοδηιβ {μ6 βοὴ οὗ σ΄: 0}, ΟΥ ΟΥ̓ Βύϊη6 
ΟὔΠΟ 8. διηρὶ ουθά ὈΥ ῖτη.2 010] " βαρροβοᾶ {μαὺ {π6 δαύποῦ νγὰ8 
Ῥουαρ5 {μ6 «πάλ8 Βροῖθη οὗ ἴὴ 2 Νίδοο. 11. 14., ψποὸ ““ ραίμογρα 
ἰορϑίμον 81} [8086 ὑλῖηρδ ὑμαῦ 616 Ἰοβύ ὈῪ σϑάβοι οἵ [86 χὰ γὸ μαᾶ;" 
γγοσ8 1 οἢ ἀο ποὺ τοίου ὅο Ὧ18 ουγίζέπρ α δοοΐ. 
ΤΏ ὕπηθ θη {Π|6 Δαϊοῦ Πγϑα τησϑύ 6 ἀουῖνϑα τ δΊΉ]}Υ ΤΌΤΩ ΧΥΪ. 

28. Ὧο. ΥὙού {π6 ἰδηρίαρο ᾿θᾶνϑδ 10 ἀοα ἃ] τ μϑύμον ὑπ 6 ουὶς τγὰ8 
οοταροβοα ἀαγῖπρ' ἴπΠ6 σονθγῃμηθηύ οὗ Φ“ομη Ηγγσδπαβ, ἱμουρἢ ἃ οοη- 
ΒΙάΘγα 16 ἐἰπ6 δέξου 105 Θοϊηταθποοιηθηΐ : ΟΥ δου 815 ἀθαύῃ. Βογίβοϑεαα, 
Ἡρηρβίθηθοτρ,, ΥΥ ο[16, δηα ὅοβο]Ζ, δάορύ {π6 ἔογμηοσ ορίῃϊοη ; ὑπ 8116 
ἘΠοΏΒοση, Βουίμο]αύ, )6 Ὑγ ἴα, Εὐγγαὶα, δῃα σῖγα, δανοοαίθ {6 
Ἰαϊῖϊοσ. Τα οὔθ δυρυτηθηῦ ιρ]ογϑα ὈΥ βαοὶ ἃ8 ἰαϊκα {Π6 ἢγβύ υἱὸν 
15. {86 πηργ ΗΠ γ οὗ {86 νυν Βανηρ σίνθῃ ΟὨΪΥ {π6᾿ ἐδγηιηιι8 ἃ 
χίο οὗ [16 Δηπ8}8 οὗ «ομη Η γγοδμτι ΒΒ ραβδί βοοά, ψιοὰὺ {16 ἐθγηιητι5 
αὐ φιιθηι, τὰ οᾶ86 ἴΠπ6 Δ Πη815 μαα Ῥθθῃ οοιηρ]οίθα {1} {μ6 ἀθαίῃ οὐ {6 
ΒΙρΡᾺ ρῥυϊθϑῦ; ΒΘΥΘαΒ 1 ἢ 616 511] ᾿νὶπρ' {86 ἐθγηηπ1|5 α σι ΔΊΟΤΘ 18 
πϑίατα!. Βαΐ {Π6 νει ο 5 ΔΙ] αδίοη ἴο [86 Δ μη818 ὑγχὰβ τη 46 ἴον {16 ρὺγ- 
Ροβ6 οὗ ἱπαϊοαύηρ' {παὐ [Π6 Δ η 8185 νγοῦα οοιύϊπιιθα δὖ {Π6 ν ΥῪ ροϊηῦ 
ΜΠ το {86 Ὠἰδίονυ οἵ {π6 Ὀοοΐς Ὀγθᾶῖβ οἷ: δηα {μ6 δμ 818 ἃΥΘ Βροΐίκθῃ 
οὗ 45 ἃ Ῥυθ]}1ο πᾶ γγΧ611-Κπόσσῃ ἀοουτηθηῦ. 6 ΘΧΡΥΘββίοη “ς ΘῃγΟΙ]- 
6168 οὗ δὲβ ρυϊθϑίμοοά, ἔσοτα {π6 ἔτη 6 νγχὰβ τηδάθ Ὠϊσἢ ργιθδὺ δου 
Ἠ5 ΤΑΊ ΠΟΥ," ΤΑΔΥῪ 85 “1611 6 ἰδίκοπ ἰο ἱποῖπαθ [86 οηΐιτο Π1ΡῊ Ῥυιοϑῦ- 
Βοοῦ ; πᾶ {πουοίοσο {86 ἐθγηιηιδ αὐ φιιθηι ὙΤᾺΒ ὉὈΠΉΆΘΟΘΒβασγ. ΤΠΟΒ6 
ΔΏΠ818 γγο]α ΒοΔΊΟ ΘΙ Βαγο Ὀθοομηθ οατγοηῦ {11 ἐμποῪ παᾶ Ὀδθη οοϊη- 

. ῬΙοἰοα σψιῦλι Φομη Ηντοδητβ᾽Β ἀθαίῃ. Ἡθποθ γα τοσαχα 10 δ5 ὑγρά ]6 
ὑμαῦ [16 σγοῦκ γὰβ πυϊίθῃ αἰτοῦ ὑμαὺ ονθηΐ; μὸν Ἰοπρ ΙΤΟΓ οαπποί 
ΘΆΒΙγ θ6 ἀοίθστηϊπθα. (Εἀὐϊπαη ὁ ἢδ885 οδ]]6α αὐξθηίιοη ἕο ἐμ οἰγοιμ- 
βίδπορϑ, {πᾶῦ {π6 Μρββίδηϊο δχρϑοίδίϊοη 18 θη τ Γ Ϊυ ἴῃ {86 ΡΔοκΚρτοπμηᾶ, 
Β0 ἰμαὺ {π6 τη 414 ποὺ δχοῖΐϊα {μ6 πθϑᾶ οἵ βοᾷ Βορθ, δηα νγδβϑ 
Τπογθίογο ἃ ἔοσυπιπαΐθ οη6, βΌοἢ 85 {πμ6 βγβί γϑᾶγβ οὔ «δηηφοαβ ΑἸοχ- 
Δ Π6Υ; δηα {παὺ {πΠ6 1Ι4688 ϑηζογίδιηθα θγ {πὸ δυΐμοῦ τοβρθοίπρ' ὑμ6 
ΒΟΙΏΔΗΒ 7616 ἃ ρ] θα βίη 1] αβίοῃ. (111. 1. 6.) Τπαοθά, {Π6 ΜΑΥ ἴῃ 
ὙΥΏΙΟ {86 Το ἃγΘ βροίζςθῃ οὗ βῇονβ ὑμαῦ [8 ἐἶϑννβ μβδα ποΐ [δ] 

1 οι βίγαῦῖο δνδηρο] οι, Ὁ. 512. " ᾿ 
 Οοπῃηθροίίοη οὗ [Π6 ΗἰϑίοΣΥ οὗ 186 ΟΙΪά απ Νὸν Τοβίαπισηΐ, ράγί 11. θΟΟΚ 11], νοὶ], 11, 

Ῥ. 186. 64. 1718. ᾿ 
3 ἘΠη]οΙῦ. νο]. ἢ, Ρρ. 651, 692, 4 Ἑχεροῖ, Ημαθ οὮ, 111, Ὁ. Χχν. 
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πο ῖν ῬουοΥ ἀπᾶ Τρργϑββίοι ; μαὺ μα οὨ]γ λεαγά οὶ ἐδιοῖγ ζαηιθ. Ἡθηοθ 
{86 ἐογηιΐπη8 αὐ φμθηι οὗ [ῃ6 οτἱρίηῃ σδῃποῦ δ6 δον θά Β.0., ἴῃ ΒΊΘἢ 
γΘΑΥ ῬΟΙΏΡΘΥ ΡΙαπάοτοα «ΓΘ Υ βδ θα ; ΠΟΥ ὁπ {Π6 ἐθγηιπιι8 ἃ ψ0 ὉΘ 
Ῥεῖοῦ ἰο Φομῃ Ηγυοαπαβ ἀθαίμ, ὦ 6. 106 Βισ. ῬοΙμΔΡ8 δροαΐ 80 8.0, 
15. ὩΘΑΥΪΥ {86 ἀαΐθ. 

ΤῊΘ ομαγδοίοσ δπᾷ ἰοπα οὗ {π6 ῬοΟΚ γα Ὀοί βίπηρ]8 δῃᾶ παίαταὶ. 
Τὸ 18 ἀἰβείπραϊβῃθα ὈΥ ογθα! Β1Π1ῦν, δοσύχδοῦ, ἃπα 8 ΘΑΒΥ͂ ΠΙΒέουΊοΑΙ 
Βίγ]6, ΤΏ ροιϊοά ἀββουι θα 18 οπο οὔ {μ6 πιοϑύ ἱτηρογίδη ἴῃ ἐπ 
δαῖτ οὐ [η6 οονθηδηύσρθορῖθ. ΤΉΘΥ 6.6 Βα ]θοίοα ἰο ἃ πιοβῦ Β6υθυθ 
ογᾶθαὶ οὐ βϑμδ] οὗ μον ἢ, Ὑ86 {1{18] ψγὰ8 ργοίγδοϊβα, {ῃμγϑαῦ- 
Θηΐηρ, ἴο 811 οαὐνγατα ἀρρθϑᾶγαῃοθ, {Π 61} ΥΘΥΥ͂ Θχἰβίθποθ ἃ8 ἃ τᾷοθ. 15. 
(οὐ ἀϊᾶ πού υὐΐουυ ἔοσβακθ μθ. ΒΥ ἢῖ8 δα {Π6} τηδϊηὐαϊπθα 8ῃ 
Βογοῖο βίγιροῖθ ἀραϊπϑύὺ {μ6 1} ρογβθουΐουβ, δπα δομιθυθᾶ {μ6ῖν 1π68- 
Ῥαπάθμοο.. 86 ΒΙΒΙΟΓΥ 18 (014 πῃ Δ. ΔΡ(]688 ΤΩΒΏΠΟΙ ; ἃΠα ἈΡρΘ818 ἴῃ 
411 βϑβθηία] ροϊηΐβ ἐγυβύνογίῃγ. ὙΤΉΘΓΘ ἅτ 20 ΒΙΡΏΪ πτουρηῦ α6- 
ΒοΙΡομΒ δηα ἀοοοτγαίίομβ. 186 σους 18 ρογνδαθα ὈΥ͂ ἃ 6θρ τροσαὶ 
δαγποδίηθϑβ, ἃπα ἃ ᾿ἰνίηρ' ᾿πἰογοϑὺ οα ὑθμ4} οὗἁἨ {μ8 ἐμβϑοοσϑου. ΥὙοῦ 
1Π6 γα 15 ἃ ρϑυθθρθθ]6 ἀπἴδγθηοθ Ὀϑύνγθθῃ 10 ἃ πα 5:τΏ118} ὨΙβίου θα] ὉΠ68 
οὗ 1886 ΟΙά Τοβίαταθηῦ ; δβρϑοίϑ! !ν [μο56. οὐ βϑασλθθὶ δα ἵἔτηρθ. [Ὁ 
νγδηίβ {86 ἐπδοογαίο δπα γοσίουβ ργαρτηδίϊβηι οὔ {Ππ6 ἰαύίθσ. Εὐνθηΐβ 
806 ποῦ ρτεβθηίθα ἴῃ ἃ Βαρουπδίαχαὶ ροϊηῦ οἵ νου. ΤᾺΘ 161 Υ 18 πού 
ἀρθβουῖ θα δ8 σου κίπρ οαυὐ ΗΒ ρύτροβο, δπα αἰ σθοῦ Υ Ἰη θυξθγιηρ τ 
[886 παίυγα! οουγβα οὐ δυθηΐίβι [ᾧ 18 ποὺ βαϊα ὑπαῦ ἰἢ6 ἤθγοθθ δῃηὰ 
ῬΘΟΡΙΘ ἡ ῦ8 δηϊτηδιθα Ὀγ {π6 ϑριτιῦ οὗ (ἀοᾶ ; ΠΟΙ 18 «Θῃονδῆ τορτο- 
βϑηἰραᾷ 85 ἀὐγακϑηΐηρ ἴῃ {μ6]ν Βοαγίβ ἃπ ἈΠΒΒΆ θη οουγαρα δηα Ζθα] 1π 
[86 βαοζβᾶ οομίθϑί (Ὸὸγ ἐποὶγ το] ρίοσβ δ. ΤῊ6 παγταίνο 15. ὑῃ- 
Ῥογναῆθα Ὁγ {μαὺ Ομ} ἅ-Π|Κ6 το ριουβ βριτιῦ ὙΠΟ. 15 ΤΊ ΘΒ ]ν Ῥοῦγοα 
ον ῦ ἰπ6 ποῦ ]οΓ ργοάαοίίομβ οὗ {88 ο]4 ΙΒγθ! βἢ ΡἸδίοσγ. ΤῊ Ὀσθαί 
οὗ ἀϊνίπθ ροϑϑυ νγδυταῖπρ' {86 σοηίθηΐβ ΤΙ} 8 ἰη νης οὐαί τηρ' ΒΡΙ ΓΙ ΠΥ, 
18 πού ἔμογ, Εὔνθῃ ἴπ ρίβοοθ ὙΒΘΥΘ {886 ὙΥΙΡΟΥ οἴνοδ ΘΧρύθββιοῃ ἴὸ 
[ἷ8. ἔβϑιϊπσβ ἴῃ ᾿γτῖο θῇ μβίομβ, ἃ8 1. 2ὅ---28, 38---40., Π, 7----]8,, 111. 
8---9, 4δ.; ἀμ ψΠΘΥαῈ 6 τἸ8Κο8 818. ΒΟΥΟΘΒ πὶ {Π 61 Βρθθοθθβ δηά 
ῬΥΔΥΘΙΒ ΘΧΡΥΘΒΒ ἔστη ἰγαβὺ ἴῃ {πΠ6 Ῥτοίθοίίοη οἵ (ἀοά ψ8ο Πδά οἵ οἷα 
ἄοπο ρτοϑαῦ ἀβθαβ ἴῃ 18γ86] (11. 20. ὅτο., 1. 18. ὅχο, 60., ἱν. 8. ὅχζο., ΧΙ. 
9. 1δ., κυνὶ. 8. ὅ.0.}; κ6 ἰπάυϊραθβ πὸ στοβθοϊζοῃβ οὐ ἰδ ονα ὍΡΟΙ ἐδ6 
γοϊίσίοιια ἀβρθοὺ οἵ δνβηΐβι. Τῃ6 ΒΙΒίΟΓΥ 18 δῃίγου οὈ͵θοῖϊνθ. 10 
ὈΘΔΥΒ ΠΟ πρτθ88 οὗ [Π8 τ ριοιβ τη οὗὁἨ {πΠ6 δυίμογῦ, υΒ]Οἢ ἈΡΡΘΑΥΒ 
ἰο Βαγνο ᾿ἰταϊοᾶ 1861} το δὴ αρϑίταοῦ ἢ τῇ Ῥγονιάθποο ; οὐ, ἢ ιὖ [60 
ἐμαὶ (οὔ τηϑηϊοϑιοα ἩγλΒ6 1} διηοηρ {πΠ6 ὀονθπμδπί-ῬΘορ]α ὈΥ {Π6 
ἀοραβ Ηδς βηβδϑ]θᾶ (ἤθιὰ ἰο ἄο, δπᾶ {86 βυϊουιπρθ 6 βΒυαρρονίοα {θὰ 
ἴῃ Θῃδατίπο,, οαγ Ά Πν αὐβίαϊ θα ἔγομι ρνιμρ' αὐΐθγαποθ ἕο 1άθα8 Θουτθ-. 
Βροπάϊηρ' ἰο Βα ἢ [6 πρβ. Ηδθποθ 1ὖ 185. ἠδίαταὶ [ο ὀχρϑοῦ ποίμιπρ οἵ 
[86 πιϊγαοαΐουβ ἴῃ {πμ6 ἰδίου. ἀπᾶ ψὸ τηθοῦ ψιὰ ΠΟ τηϊταο]6 80- 
οογαιηρῖγ. ΤᾺΘ ΟὨΙΥ͂ ἀρρτγόθοῖ ο οη8 18 δῇ χὶ. 72., ΜΏΘΥΘ 10 18 
πποογίδιῃ Ἡ βοῖμοῦ (86 πψιαϊίθυ ι]8ῃ6α 10 ἴο 6 απάογβίοοα {μαὖ “ οπμαίπδῃ 
Ραΐ [86 Θπθίων ἰο ΗἸρῃΐ ὈΥ ἃ τϑηλδυκαῦ 6 αμα αἰτοῦ Ἰηίθγίθγθποθ οἱ 
(οᾶ οπ Η}5 6 ῃ 81; οΥὐὁἩ βούμοσ Β6 414 πού ἔοσροῦ 15 ουβίοτηαγυ πηϑίμοα 
ἕο [ῃ6 τηοτηθηΐ. 

Τὴ σομβθαῦθμοο οὐ (88 αῦβθμοθ οὗ βυθδ]θοίνο το] σΊΟΊΒΠ688 ἔγοτα {6 
ἰβίουυ, ἐὺ Β88 θθθῃ δοιηραγοά τι {86 ροβύ- σι ]Β ὈΟΟΚΒ οὗ στα ἀπά 
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ΝΟΒοΙϊδ, Ἡ Β1ΘΒ ἀο ποῦ βοῦ ὁθουσυθ ΘΒ ἴῃ ἃ Βαρογπδίαγαὶ Πρἢἐ δον 
1π6 οἹᾶ {πϑοογαῖῖο ργαρτπαβα. Βαῦ {Π6 ΘοΙαρδγβοη οὐθῃ ΠΘΥΘ 18 ἴῃ 
[Ἀγουν οὗ {π6 το σδποηῖοδὶ του 8, 85 ΜΨ{11 Ὀ6. βθθὴ Ὁγ τϑίδσσϊηρ ἴο 

ΒΟὮ Ῥαββαρ68 8ἃ5 ΕἸΖγο, ψ111. 81., Νϑἢ. 11. 8.12. 20., 1ν. 9... νἹ!, ὅ. ΤΔυ8, 

{ποπρ {86 γα 18 δῇ ἀρργοδοῖι ἴῃ [μ086 ὈΟΟΚΒ ἴο {86 ὁβμαγδοίθι ἱπηργθϑβθα 

ου {π6 ῥγδβθηΐ Ὠιἰβίοσυ, {Π0Ὺ ἃγθ ποὺ 580 οἷά, Ὀᾶγ8, ἈπΒρΙ ΓΙ ΠΥ 

δοποοίνοϑα, δῃᾷ οοιηροβοᾶ,. ΤΉΘΥ 8168 1688 οὈ]θοίλνϑ. 

ΤΠΗΟ Ηἰσίουῖοαὶ ναΐαθ δηᾷ οὐθι 1 γ οὗὁἩ (86 ῬοΟΙκ μᾶνθ αἰνσαγβ θθθῃ 

γὙϑοορηἶδβ64, ταἰβίηρ' 1τῦ ἴὰτ ἀθονθ 1μ6 βοοοπᾶ Ὀοοῖς οἵ Μδοοαῦθθθ ΥὙοί 

ἼΒβοΥδ δ. ταῖπου ἀοίδοϊβ Ὑ ΒΙοΝ οαπποὺ θβοᾶρθ ποίϊοθ. 16 δχύγθιβ 

Ὀγθυὴν οὗὨ [86 βίαϊθιηθηίβ ἤθγ ἀπά ὑΠπῦθ 15 ππβα βίο συ, 88 ἴῃ ΙΧ. 

δ4---73., τβοτα [Π6 Ὠἰβίουυ οἵ βϑύθῃ γ8δι8 18 ἴ00 Βιι οΙ ΠΟΉ]Υ ΘΊΨΘΩ, 

ΤΟ Δουΐηρ' 10 Βοιαθῃδῦ ΟὈβοῦγθ. ΤΉΘΓΘ Δ.Θ ἃ 50 ΒΟΠ16 ΘΧΑΡΟΘΓΘΙΠΟΠΒ, 

48 ἷν. 94., ν. 44., νἱ. 47. ὅθ. Ιπ ΤὈγοῖσῃ ΠἰβίοΥΥ ὑπ6 δαϊμο ΤΩΔΪΚΘ5 

ψϑυϊουβ τηϊβίαϊκοθ, ἃ8 ἴῃ ἷ. 6.» Βοτα Β6 τᾶ κοβ ΑἸθχδηᾶον ἀϊνιαθ ἢ15 

Κἰηράοπι οα μῖ8 ἀθαιῃ- 6: ἃ ἔδοῦ οοπύγαϊοίοα ὈΥ Οὐτίϊυβ, ἀπὰ ὙΠΟ] ν 

ΠΩΡΥΟΡΔΌ]6:; {μουρὴ Βοταδη Οδίμο] 1. πυϊίθυβ, Π|Κ6 ΥΝ εἴθ 3, ναϊὶν 

δηάθανου ἰο νἱηάιοαίο 1(5 ἐγα μα] 655. 8.0, ἰοο, ἴῃ γ111. 7.» ὙΠΘΓΘ 1ὖ 

15. τοϊαίϑα {παὶ (26 Βοιμδπβ ἰοοῖς Απίϊοομαβ αἰῖνθ, ὅτο., 811 οἰ ββίοαὶ 

Ὑττουβ οοπίταδίοῦ {π6 βίαίθιιθηί. Ηδποα 10 ταυβῦ μ6 τϑ)θούθα, ἱβουρἢ 

Οδίμοὶϊο δυΐμοῦβ Ὑ τὸ ἀοίαπᾶα ἰδ δνθὴ αἴνος αὐ. ὙΥ ϑυβά συ  Β᾽ ἀπ- 

ΘΆΒΥΤΟΥΔΌΪῈ ῥτοοῦ οὔ ϑουτοῦυ. ΤῊ6 ὙΙΘΕ α͵80 τολκ68 ἐΐε ϑραγίαπϑ ἴο Ὀ6 

ἀεβοθπάοα ἔτοια Αθταματὰ δαυα]ν τ {π6 7 6.78, πα ὑμογθίοσθ Ὀοῃ 

Ῥαϊοπρ: ἰο {π6 βϑιη8 τᾶθβ, ψνΒΙΟΩ 18 ἃ ταϊβίακθ. (χιῖ. 21.) ΟΥ̓ΒΘΥ τοῖποῦ 

ΟΥΤΟΙ͂Β τηϊσηῦ θ6 πιρπεοηθᾶ. ΤΉθβ8, μουγονεῦ, ἀδίγδοῦ 0016 ἴσοι {86 
σεπογαῖ γα] 688 οὐ {Π6 πανυϑῖνα ; ἔου βμ6 βίδθθιωθηΐβ πΒ. 181} ἀΡΤΘ6 

Ὑ1ΓῸ ἐποβ6 οὐ ατθοῖκς αμᾷ Βοιηδῃ πυϊίουβ γοβρθοίϊηρ {π6 Εἰργρίιδη 8ηὰ 

Ογυίαῃ Κίπσβ. ἴπ ομτοποίορυ, [88 δγὰ ο (86 βϑίθυοιἀθ 15 ΤΟΠ]ΟνΓΘα, 

ΜΉΏΟΩ. ῬαρίηβΒ Ματοῖὶ 311 8.0. θη βοίθαουθ οοπαποιθα ΒΑΌΥ]Οη. 

(ὐομπίθιηρογαιῦ ϑϑ᾽θαοί απ οοῖπβ δοσγορογαῖα {6 Βιιοοββϑίοῃ ΟΡ ϑυθηΐβ 

σἴνοη ἴῃ {86 σοῦ. ΤῊΘ δχϑοίμββϑϑ οἵ Ὠ1Β ΘΒγομοϊορῖοαὶ ἀοὔα! 8 τα Κο8 

τ ΒΙΡΉΪΥ τόθ} 16 {μα {μ6 νυῖθε 84 υειυίθπ ΒΟΌΓΟΘΒ. ΤῊΙΒ 15 

Ἰηηδίοα ἴα ἰχ. 22., ψ᾿ἤθγθ, ἢ τηοϑὺ ἰηὐουργθίουβ, 76 ἀπαἀουβίαπα 

[π6 νγογᾶβ “ [Π6Υ ἀγὸ ποῦ υυϊθη ἢ ἐπὶ ἐδθ δοιιγσες ἦθ ἐπιρίογθά. Ης 

α͵Ἶ5ο ἱποοσρογαῖθα οὔοῖαὶ ἀοσαταθηΐβ ἱπίο ᾿185. ΒΙΒΌΟΡΥ, 88 18. τηϑηϊίοδί 

γοῖὴ υἱἱ. 22. ὅο., χ. 18. ζο. 2ὅ---45., χὶ. 80---ϑῇ,, χίὶ. ὅ---23., ΧΙ]. 

36--.40., χῖν. 20---28., χῖγ. 27. ὅτο., χν. 2---9., χν, 29, 24. ΒΟΙΩΘ 

ΔΙΘ ἜΧΡΥΘΘΒΙΥ ΤηΘὨ ]ΟμΘα 88 σορῖθ8, ἈΠ ΤΩΔΥ {ΠΘΥΘΙΌΓΘ 6 ταραγαθα 88 

Δα ητῖο μα σοπυΐπο; Μ 8116 οἴμιουβ ἀγα ἀοα 0658 7766 γοργοάμοίοΉ8, 

ἀπά ῬΑΓΠΥ ρογυογβίοπα, ἰῃ68 οΥὐἱοῖπα]β ποὺ βανίηρ ὈΘΘὴ Ὀϑἴογθ  ῖτη. 

ΤῊΘ ἀρτϑϑιηθηΐ οὗ ἐμ6 ἀἰδγοπὺ ραγίβ οἵ 186 ὈΟῸΚ {σουσδουύ ἴῃ 

οδαγδοῦῖδυ, ἴοπθ, δῃᾷ βύυ]6, 18 δῃ δυἹάθῃοθ οὗ {π6 ᾿τοοἄοια σι ΙΟᾺ 

[6 ἐτθαϊϑα {μ8 βουγοθβι [π δἀδάιοπ ἰο οἵποῖαὶ ἀοοιπηθπίβ, 6 Θπὶ- 

ῬΙογϑᾶ οτὔὰ {ταδιθίοι, ἕο μ6 ἀἸ4 πού ἰϊνθ ἴοο Ιαΐς ἰο τϑοθῖγθ οὐδ] 

δοταηπηϊοδίΐομβι, ὙΒοίμου μα δἴμαβο τὶ πμαβϑθᾶ ἴπ ῬΌύβοη. ΔΗΥ͂ οὗ 

[86 οορασγθηοοβ ἀθβουϊ θα 18 δχίγθιλθὶυ ἀουθίξα!, 

1 ὅρα ατίητα ἰῃ (μ6 Ἑκορσοῦ. Ἠδπάδαοι, 11]. Ρ. Χυίϊ, οἔ 8664. 

2 Τῇ Ηογρβι 8 Εἰπ]οίμαηρ, Ηδἤ. 1γ. ΡΡ. 238, 24. , 

8 (ὀτητηδηξαῖίο μἰβιουιοο-οτ ἴσα ἅ6 846 ἰδιουίοα Πἰρτογθτα Μδοοαθαϊςογατ, 1747. 

4 560 ατημι, Εχοροῦ, Ἠδπάρθποϊι, "1, Ῥ. ΧΣ. ἐέ 8644. 
3 χϑ8 



1046 . 7]πἰγοσποίίοη ἐο ἐΐθ “ροογψρῆλα. 

ΤΠ6 οἱ Τιαἰΐπ νογβίομ οὐὗἩ {πμ6 σουῖς γὰβ πιδάθ ἔτοπι {πΠ6 ατθοὶς 
Ῥοΐοτο {μ6 {ἴτας οὗ Φούοπιθ, δᾶ ἴβ Πἴοταὶ οα 186 συ 016, ὑμουρἢ ἀπ ἴον- 
ἴηρ' ἴῃ γαυῖουβ ραγί σα δτ8 ἔγτοπὶ οὐγ ργθβθηύ οὐἱρῖπαὶ, ϑαθαίιον ῥυϊηύρα 
ὉΥ {16 546. οὗ 106 ἃποίμογ ἕοστα οὗ {μ6 ἰαχύ 885 ἴδ ἃ8 (ῃῆ6. οπά οἵ {Π6 
ἐθιγέθοηίῃ ομαρίογ, ἰαῖκοα ἴσοι ἃ ΜΆ. ἴῃ ἐμ6 1 ργανυ οὗ δὲ, (ἀϑυτλδίῃ 
δῦ Ῥατῖβ, [Τύ 1Β ΒΙΩΡΙΥ ἃ γουϊβίοπ οὗ {π6 οἱάθν ἰδθχί ὈΥ [88 αἱὰ οὗ 186 
ατδοῖ,, Αηρεῖο Μα1} [88 αἷδβο ρυϊηίθα δὴ οἱά 1μαἴϊῃ ἰγαπβίδίϊοη οἱ 
11, 49---61., τ ΠΙΟΙ δ 8 ΘΟ μΒ: ἀου ]ν ἔγοτα {π6 ἀ808] ἑθχύ, 

ΤῊΣ οἱά ϑυτῖίαο γουβίοῃ ἴθ {86 Ῥαγὶβ δπα Ἰιοπάοῃ Ῥοϊυρ]οίβ 15 
Α18ο 1Πἰἴογαὶ, ἀπ νγαϑ ἰΆΚοα ἔγοια (88 ατθοῖκ, ποῦ π6 ἩΘΌτον, 885 ΤΎΘη- 
ἀρ αγρ ργονθϑα,.3 

ΤῊς (ᾶοχ Ναϊίοαπυβ ναί {86 ἐπγθα Ὀοοῖβ οὗ Μδοοδθθοβ, δπᾶ, 
τπογϑίογα {π6 ἰοχῦ ἴῃ {86 ᾿λοιηδη δἀϊάομ οὗ {π6 1 Χ Χ,, γγχὰβ ἰαΐκθη ἴτοτα 
οἶμον Μ55. 
ΤῊ δαν]οϑὺ ἰγδοθ οὗ ἐπ6 Ῥοοῖς 15 ΤὈυπᾶ ἴῃ «οβαρῆαβ, συμ ᾿ηοογ- 

Ῥοτγαίθα 1(8 οοπίοηίβ ἰπίο [18 Αποαυλθθ8, Βαΐ 6 μαβ οἴῃ ἀθραγίοά 
ἔγοια {π6 οταβ οὔ {μ6 ἰοχύ ἴῃ γαγίουιβ γᾶγ8, δπα ἔτοτη αἰ θγθηῦ οδιι568, 
88 ατίμηπι Πὰ8 ροϊπίθα ουἱ,58 Τὺ 18 ποῦ ραὺ ὈΥῪ δϊτὰ ᾿πίο {8Π6 (ὑΔηοη. 
ΝΟΙοΣ. ΟἸθιηθηΐ οὗ Α]οχδηᾶσα μον ΕΒ θια8Β τοργάρα 10 85. ἃ ρατγΐ 
οὗ 1π6 ον 8} αποη. Οτρθῃ 4180 δχοϊυᾶθβ 10 ἔτομι ὑπ 6 βαῖὴθ 118, 
(Αρ. Ἐπυβθῦ. νἱ. 26.) Βαΐ εοἰβουσιθγο μ6 βρϑβῖβ οὔ {π6 Ῥοοῖβ οὗ Μδο- 
ΟΔΡ665 ἃ8 ϑογέρέωγε διᾶ αμϊογίἑαἐῖυο. (1)6 Ῥυϊπορ. 1. 1.) «θγομλθ 
ΒΔΥ5 ἰμαΐ ὑμ6 ομυτοῦ γϑαᾶβ {μοπὰ, μας ἄἀο65 ποὺ δάγαιϊὺ ὑμϑῖὰ δυλοηρ [86 
ΘΒ ΠΟΏΪΟΔΙ ϑουρύυγσοθ. Βαῦ Β6 οἰΐθβ ἔμοῖὴ θἰβθυυμογθ 858 ἠοΐψ δογίρέιγθ. 
Αὐρπβίῖηθ 5805 ἐμαῦ πού {μ6 «618, θαύ {μ6 οἴχατοί, ἰοΟΚ8 ΠΡΟ {6 ηλ 
ἃ5. Θαπο ΐοα, ὁ δοοουπί οὗ {μ6 Βυβουίηρβ οὐ οογίαϊπ ταατύγτβ. ΤῈΘ 
ΘΟ 6115 αὖ ΗΙρΡΡρο δμᾶ Οδγίμβαρο ἢγβθύ ἔουτ ΠΥ τοοοῖνθα ἰπθῖα Ἰηΐο 
1886 ὕδποη (1... 898 δπᾷ 397); δηᾷ, ἴπ τηοάθσῃῃ {{π|659 ἠΠ6 (Οὐ ΠΟΙ 
οὗ Ττϑηΐ βου ]οα ἐμοῖσ οαποπῖοαὶ Δαν μου Υ ἴοὸσ {μ6 (ὐδύμο!ο ΟΒυτοῃ. 
ΤΟΥ. ἘΟΟΙ ἃ ΨΟΙΥ ξαγοῦτα]ο νἱϑν οὗὁἨ ΟἿ ῥγθϑθηῦ ὍΟΥΚ, ἈΠΠΥΓΊ] Πρ; 
ἐπαῦ 10 15. ““ ποὺ πυγουίμν ἴο 6 τϑοκοηθᾶ διηοηρ' [Π6 Οἴμ6ὺ ΒΟΙ͂γ ὈΟΟΚΒ, 
Ὀδοῦσβο ἴὉ 15 ὙΘΡῪ ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ ἀηᾷ πβθα] ἔοσ {ΠῃΠ6 ἀπαογβίαπαϊπρ οὗὨ {8 
Ῥγορμοὺ Πδη168] ἴα {86 οἱ θνθμίῃ οὁμαρίον. ΤΠΐδβ Ἰυπασταθηῦ 18 τορθαϊθα 
Ὀγ Οτίπαμα, ὙΠῸ βαύβ ὑπαὺ “10 σοΥίδ! ]Υ ἄθβοσνθθ ἃ ρδοθ διλοηρ [Π6 
ΠαρΊορταρμα οὗἩ ἐπ ϑποι, ρϑυμαρβ ποὺ βλύγ! Υ ὑγι δ {Π6 Βαλα στρ 
88 {πΠ6 Ῥοοῖκα οὗ Εζτα ἀπ Νειθιῖδῃ, θαὺ ἀροιάθαϊν ἢ ὦ ὈΘύίον 
οἰαίτα ἔπὰπ (86 ῬοΟΚ οὗ Ἐβίμου." δ Αραϊπϑὺ {818 ορϊπίοπι 1ὖ ταϑὺ Ὀ6 
Βα14, ἃ8 ᾿η 4664 1Ὁ Βα8 Ὀθθη, {πᾶὖ {π6 ὙΤΙΘΥ Βἰτη5618 οομπίβθβθα {πΠ6 ἂρ 
ἴῃ Μ ΠΙΟμ Π6 Πἰνϑα ἰο μαννα θ6θῃ ὁπ6 ἔογβαίκθη ὈΥ͂ {π6 σγυϑδοΐοιιβ δβϑιβῦ- 
806 οὗ {Π6 Ηο]γ ϑριτι (ἀν. 46., ᾿χ. 27., χῖν. 41.); Ὀὰὺ Ῥϑυμδαρβ 10 
15. ἃ Βυ Ποϊοηῦ τορΙυ, ὑμαῦ ἴῃ {π6 ραββαρθβ σϑίδυσθα (ο {π6 Ῥθοι δ ταὰ- 
τἰξοβίδιοι οὐ {86 Ηοὶν ϑρινῦ 868 ἃ ργορἠοίϊς ϑρισιῦ 15. Βροίκθῃ οἱ, ποὲ 
Ἠϊ8 ορογδίίοπ ἴῃ ρϑηθσαὶ. [ὑ 15 ἀμῆσα! ἴο 566 τη τ μαὺ τσοβρθοῦ {Π6 
ὙΓΟΥΪς 15 ἸΏ ΟΥΟΥ ἂς ἃ τοἤοῖε ἴο ἴμ6 Ῥοοῖϊς οὗ Εἰβίμπου. [0 18. οουίαη]ῦ 
1 θυ ου ἴῃ ἴοπθ, Βριτῤ, πα οομὐθηΐβ ἰο Εἰστα δηα ΝοΒθμαδῃ. 

1 Κρ!ο]ορίατη Ἐοταϑηστη, γ0]. 1Χ. Ῥ. 60, δὲ 56ῳ. 
2 Τὴ ΕἸΘΒΠΟΥ 8 ΒΘΡου του Π}, γ0]. ΧΥ. ΡΡ. 58---Ἰ 8, 
8 Ἑ χοροῦ, Ἡδηἀθυοἢ, 111. Ῥ. ΧΧνΥἹ, οἰ δϑῃᾳ. 
4 Ῥ, 165. 6ἃ. Ἡδἀδοροηηΐηρ, ὙΏΟ56 Ὠοΐο 866. 5 Ἑχοροῖ, Ηδηάραςβ, [1], Ρ, χχί, 
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ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 

ΤῊΣ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΟΟΑΒΈ. 

ΤῊΣ ὈΟΟΚ οοπρίβίβ οὗ ὑτο ἰοὐΐουβ δἀἀγοββθα ὈΥ͂ [86 ῬΑ] ββϑ!πῖδῃ “[ονγ8 
ἴο ἐμοῖσ Ὀυθίμγοῃ 'ὰ Εἰργρύ, τοἰδιηρ' ἰο [86 ΟΟΥΘΙΛΟΗΥ͂ οὗ (86 ἰδιηρ]θ᾽ 5 
ἀοἀϊοαίίοη, (1.--ἰϊ. 18.) ΤΆΘη [Ό]ΠΟτΒ δὴ Δουαρυηθηύ οὗὁἨ ἃ Εἰβίουϊοαϊ 
ψοτῖὶς οοποοιπῖπο' [μ6 Μϑοοαθ668, τυϊίθη ὈΥ ΟΠ6 “΄48οη οὗἨ ΟὝὙΤΘΏΘ, 
ἢ δὴ ᾿πἰγοἀποιου (11. 19----392.) δῃα Θοποϊ βίου (χν. 87---99.}. ΤῊΘ 
οχίγαοι ἴῃ αἀαοϑίϊΐοι ὈορῖηΒ τι {π6 αὐὐοιυρίοα ΤΟ ΘΥῪ οὗὨ [88 ὑθιηρῖθ 
Ὀγ Ηο]Ποάοτιβ ππᾶᾷον βείθαουβ ῬΗΠοραίου, ἀπα ἰουηαϊμαΐθθ τιῦῃ Νιοα- 
πουἶῖβ ἀθδίῃ (1. 1---πν. 836.), Θια υϑοῖηρ ἃ Ῥογῖοα οὗὨ ουγίθθπ ὙθΆγΒ, 
γ1Ζ. ἔσο 176 ἰο 161 8.6. 
ΤῊ ὕνο Ἰϑίξουβ ἅτ ποὺ ρϑῃῦΐηθ, βϑόδιιβθ πον σοπίδίπ ΟὨΓΌΠΟΪΟ- 

σίοαὶ ούτουβ ἴῃ ἰ. 7. (88 8 νυ ἴῃ “ 6υπιβαίθιη ἀπά «[πᾶ68 816 Βαϊ: [ο 
Ὧδνα στοδηθᾶ ἀπᾶθ᾽ ὀρργοββίοθ πᾶν Κἰηρ' Τομλθίγιαβ. ΤῊ τηϊβίαϊκο 
15. ὑπαῦ [(Π6 τρϑδπομοὶν ουθηΐβ ἩΒΙΟΩ ἰοοὶς οΐδοθ ὑπᾶθ ΑἩΠΟΟΠαΒ 
ΕἸΡΙρβδποβ ὑγογα ὑγαμβίουτθα ἰοὸ {818 Ἰδίου ρϑυϊοα. [π 1. 10. {π6 βθοομᾶ 
ΘΡ᾿ 5016 15 ἀαϊβά (86 1881 γϑὰνῦ οὗ [88 ογὰ οὗ [π86 ϑοίϑυοιἀθ (128 8.0.), 
δα 15 πεϊτίθη ἰπ 1.6 πδῖηθ οἵ {μ6 οουμοὶ] δπᾶ ἐἀδ5]; τ ΘΓΘΑΒ ὕζμαας 
"ΜΜαοοαῦοιια, [μ6 ρϑύβοῃ δυϊἀομίγ Ἰηἰοπάδα, ἀϊοα {μιτίγ-ϑῖχ Ὑθαγ8. Ὀ6- 
ἔογϑ, ἴῃ {π6 1δϑηα γϑὰῦ οὗ [86 βαῖμθ ο. ΤῊ Βρυτουβηβββ οὗἉ {Π6 
Ἰϑἐύοσβ 18 οοπῆσνιηθα ὈΥ {π6 ἀρβυτγα Ἰϑρϑπᾶβ ἐμ 6 Υ οοπίαϊη τϑβρθούϊησ' {6 
ΠμοΙ͂ν ἄτο, {π6 Δ θγηδοῖθ, ὑπ6 αὐῖ, δπᾶα {86 αἰΐδι οἵἨ ῆόθηβο; ψ ΠΟ 
Ῥοίγαν ἃ ἰαΐον ἔτη τμ8ῃ {μαὺ οὗἩ [π6 8]Π6ροᾶ ἀαίο, οὐ 188 {π|6 οὗ «πάδα 
Μδοοάροῦβ. ((. 19---. 8.) ΤᾺΘ συῖίου οὗ {πὸ τουρδίπαου οἱ {π6 ὈοΟΚ, 
ΟΥ, ἴῃ οἶμον πχογᾶβ, {π6 δρτιᾶσον οὐὗἠἨ «“5οπβ ποῦϊ, οδπποὺ Πᾶνα ἔουρϑα 
86 δρίβι]8δβ ἰπ φαρβίζοῃ, Ὀθοδσβθ [Π6 βθοοπᾶ ρῖνϑϑ δὴ δοοοιπῦ οὗ {ΠῸ 
ἀθαίῃ οὗ Απίοοδυβ ΕρΊρβαπαβ (1. 18---16.), οοπίγδαϊοίοσυ ὕο ὑμαῦ ἴῃ 
ἐπα πἰπίμ ομαρίοσ. Τὰ Ομγοποϊορυ ἴῃ {18 τρδηποῦ 068 ποὺ ἄρτ66 
πῖτὰ ἐμαὶ οὗ {μ6 οριβι]οβ. 1, στ ὙΥ ογμβάοχέ, Ῥαυ]αβ, Βεγίμραυ, 
δπα οὐμοτβ, (88 ἄδίθ (1881 γϑᾶγ) δὖ 186 Ῥθρίπυίηρ οὗ {π6 ἸΟΓᾺ σουβθ 

Βοίομρ ἴο 1886 ργθοθάϊηρ' γϑύβθ, {π6ῃ [86 6ρὶβ|16 Ὑτι θα ἴθ {πὸ 1691} 

γϑαν (. 7.) 15 Ῥγοῦ 0} γ 1Δἀοπίϊοα! τ} ὑμαὺ οοπίαϊπθα τὰ {86 ΤΟΙΒ δηᾶ 
ξΟ]ο πο νοῦβοθ, ἀπ 186 ἄδίθ 18 156; ἴον {π6 ἀθαϊοδίίοη οὗ [Π6 
ἰοΙ 0 ]6 τοίοσγθα ἰο ἰοοῖκ ρίδοα θαυ]θυ, υἱΖ. ἀπᾶον «πάΔ8 Μαοοαῦουβ, ἴῃ 

{86 γϑᾶῦ 148. Τὴ {|| τηᾶπποῦ ἰὐ 15 ἱπιργορ 16 ὑμαὺ 086 ΘρΙζομαῖβου οἱ 
αβοη σοσκ ργοῆχοα {μ6 ὕνγο δρὶβ.1688 ἰο 15 οὐσῃι ργοάποίϊομ, Βαυϊηρ; 
ἐουπᾷ ἔμθται ἰγθϑαν τυ θη ; ΤῸ 86 οου]α ΒΟΔΓΟΘΙΥ Βῶνο 64 [0 566 

[86 Ὠἰδίοτίοαὶ δπᾶ οὨτοποϊοσίοαὶ οοη σδαιοίϊομβ ὑο ἈΒ ΟὝΤᾺ ὙΓΟΣ ΓΠΙΟῺ 
(μου οοπίαϊπθα, ΤῊ οομποοίΐοι βούνθθῃ 1,. 19. δπα {πὸ Ἰοὐύθυβ 18 

Α18ὺ Ιοοβο, ποὺ {ἐπδίαπάϊπρ ὑπ6 ρατίῖο]8 δέ Ηδποθ 176 ΒΌΡροβθ {πεαῦ 
{16 Ἰοὐύθυβ σοῦ ργθῆχοα το {π6 Ὀοοῖς ὈΥ͂ Βοῖμβ οἴμον ἀπα ἰαῦθι' βϑύβοῃι 
88ῃ (6 δρι οσαῖβου οἵ ἅ80}. 

ΤΆ μαβ θθϑθὴ βυρροβαᾶ Ὁγ ατοίζαβ πᾶ Βουίμοϊαὺ ὑπαὶ {π6 ἰαβύ ἴον 

1 ΤΙ βΈτοης ορίηΐοηβ γϑβροοίίηρ 9.485 ΤΩΔΥ Ὀ6 566η. ἴῃ Βαβῃδρο᾿Β Η]ΒίοΟΣΥ οὗ μ6 9608, 

ῬΟΟΚ γν. 6ἢ, 1. 
2. ὅθ Βουίμοϊᾶι, ἘΠη]οῖδ, 11. ῬΡ. 1061, 1062. 

ὃ Χ 
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ΟμδρίοτΒ ἅτ ποὲ ρατΐ οὗ {π6 Δργϊαστηθηύ οὗἉ “480π᾿8 σχουῖς ; {Π6 ὙΥΙύοΣ 
μανΐπρ' {ποτ [Ὁ]Πονθα δποίμον βδουτοθ. Βαΐ νγχ8 ἅἃγθ Π80} 6 ἰο 8686 [88 
ΘοΥΓθοίμ6β8 οὗ {Π18 γίδθυγ, ὑμοιρ ναυϊουθβ οἰΓουτηβίδῃηοθϑ ἃγ Δα ποθα 1π 

Βυρροτὶ οὗ 1. ὙΠΟΥ μᾶνα θθαπ τοί θα ὈΥ Βεογίμϑαι  δηᾶ ὙΥ̓ 6] 6.5 
Ἡδποα τὸ παυβὺ θ6]ογο ὑμπαὺ [π6 οὐρῖμαὶ ἡγοῦ οὗ ἀ8οη παυγαΐθα {ἢ 6 
Ἰήβίοσυ οὗ {86 8.78 απᾶον [86 ἔουυ ϑγτίδῃ Κἴηρβ, βϑίθαουβ ΝΙΟΔΏΟΥ, 
Απθοοβαβ ΕΡΙρμαηθβ, Απίοομαβ Ἐπιραΐοι, δπα Πϑιηθίσταβ ϑοίθυ. 10 
ΤᾺΠΒ Ρ478}18] τι {π6 βγϑὺ Ὀοοὶς οὗ Μδοοάθθοθ, ἔομι ἵν. 7., δαΐ 

τουμηϊηδίοϑ θαυ] 6; βίποθ 1Ὁ ΘΑΥΥΙ65 (86 ΒΙΒίΟΙΥ ἀονῃ [0 ΠῸ τλοτ6 ὑμδῃ 
1601 8.0. 

ΑΒ ἰο [π6 ομαγδοίου οὗ ὑμ6 Ῥόοῖκ Ὁ 15 Ἰηξδεῖου ἰο {π6 Ηγβὺ ἴῃ τηϑην 
Ῥατίϊουϊατθ. [ἡ οὐ! ΠΠν, Βταρ οἱ, Θουυθοίῃβββ, 8η ἃ παὑαγα ἢ 688 
10 βυβουβ ρυθϑῦ! ἴῃ Θομρατῖβοθ. Ηδγθ {π6 δμδῥθοίίυϊέῳ οὗ [86 Ὑυῖίεν 
ῬΙοταϊπΘ ΠΟΥ ἀρρθᾶτβ. ΑἹ] 15 οο]ουγθα τι 086 μπ168 οὔὨ Π΄Β οὐ το ]1- 

σἰουθποθβ, Η6 ὅο68 ποῦ δἰβίαϊῃ ἴγοτη υββθοίοηβ οὗ δ18. οὐ 858. {π6 
τυϊζον οὐ τπ6 γβὺ θοοὶς 4068, οΥὁἩ ἰοᾶνα {86 46645 ἀοβου θα ἰο τᾶ [Π 61} 

ΟὟ ἸΠΩΡΥΘΒΒΙΟΩ ΟἹ [86 τηϊπᾷ οὗἩ [μ6 τοαᾶθσ.0 Οπ {π6 οοπύγατγ, μ8 
ἄγοββοβ ἐῃθιὴ οαὖ ἴῃ ἃ ΤΏΔΠΠΟΙ ΜΉΙΟΝ 15 ΤΩΘΥΘΙΥ {Π6 οαὐναα τοἨθοίίοῃ 
οὗ μῖὶβ οὐγῃ ὑπουϊοα] ἃηα βυρουβί οι Ῥιθίϊβημ. Ασοοσαϊ ον {88 
σγουἷς Δθουπ 5 1 το βίο Β τλῖγ8 6165, ΒΌΟἢ. 85 {πμαὖὺ ΒΟ Βάρροπϑὰ 
ἰο ΗἩε]οάογαβ {π6 πλθϑβθηροῦ οὐ Θϑιθαοαβ, θη μ6 σγϑηῦ [0 (δίκα ΑΥΤΑΥ 
{16 ἰσϑαβυτθβ οὗ ἐμ6 ἐθῃῖρὶθ :----ς ΤΉΘΥΘ ΔρΡρθαγθα δὴ ἤοῦβθ ΜΠ ἃ ἰθγ-. 

τῖ0]6 του ἀροπ ἴτω, δμᾶ δἄογπθα τι ἃ νΘΡῪ [αῖν οονθυϊηρ, ἀπ Π6 

γὰρ βογοοῖν, ἀπ βυαοία δὖ Ἡοοάοταβ τὰ [15 ἔονο-ϊθοί; ἀθα τὖ 
Βϑοιῃρᾷ ἐπαΡ μα {μαὺ βαὺ ροπ {π6 ΒοΥβ6 84 οοτηρΙθίθ μᾶΓ 655 οἵ ρο]α, 
Μούθουον ὑπο οἴμο γουπῃρ' τΏ6η Δρρϑαγθα Ὀϑίοτθ Ἀϊπὶ, ποίβὉ]8. ἴῃ 

βυγθηρ τ, Ἔσο ]θηῦ ἴῃ Ῥοϑαΐγν, ἃπα ΘΟμΊΟΪΥ ἴῃ ΔρράΑΓοὶ, ὅ7η0 βίοοα ὈΥ͂ 
Ἠΐα οἡ δἰἐποΥ 546, δα βοουτροα Πΐμι ΘΟ 08}]γ, δΠα] σαν ΠἾμὰ ΤΩΔΠΥ͂ 
ΒΟΙΘ βίσῖρθβι Αμᾶ Ἡδιοάογαβ [611] βυδάθη!ν απίο {16 στουπά, δμᾶ 

γγὰ8 οοΙηραββο σι ρτοαὺ ἀαυζηθβ85, θα {πον {πᾶὶ στοῦ τα Πῖπα 

ἰοοῖς Εἴτα ἃρ δπᾷ ραὺ ἴα ἰηΐο 8 1πίθγ," ὅτο. (111. 2ὅ---27.).. ΟΥ̓ [88 
βάση Κἰπᾶ 15 {86 ᾿τνοπᾶου χοϊαϊθα ἤθη Αποοθαβ ἀπάογίοοκ ἃ βεοομα 

οχρβάμάοη ἀραϊηδὺ ὥσγρί:---“ ΤὨΣΤΟυΡ 411} 186 οἷν, ἔοὼγ ἴπΠ6 βρᾶοθ 

Δἰτηοϑὺ οὐ ΤΟΥ ἄαγβ, [Π6γ6 Ἴ 6 6 866} Πουβθίωθῃ τη ηϊηρ' 1ῃ {ἢ 6 811, ἴῃ 
οἷοί οὗ ροὶᾶ, δπᾷ διτηϑᾶ ὙΠ Ἰαποθβ, 1|κ6 ἃ Ὀθαπα οὗἉ βο] 1θγβ, δπὰ 
ἘΡΌΟΡΒ ΟΥἨ ὨΠογβθιηθῃ ἴπ ΔΙΤΆΥ, Θποοπηίοσϊηρ 8Πα ΤᾺΠΗΪηρ Οη6 ἀρδιηδβὺ 

δηοίμον, τ] βμακίηρ; οὗ Β816145 δπᾷ τη! μα α οὗ ρ1Κ68, δηᾶ ἀγαν!ηρ' 
οἵ βυογᾶϑβ, δηᾷ οαβίϊπρ' οὗ ἀατγίβ, δα ρ] ὐἰοτῖηρ οὗ σο] θη ΟΥ̓Δ ΘΠΐβ, 
δ Πᾶγπθβθ οὗ 811 βογίβ. (νυν. 2, 8.) Ὑ ὁ αἷβο γϑδᾶ, {μαῦ ὃ Ἀθδνυθηὶῦ 
Ῥτοίθοίου. οἢ Βουβθθδοῖς, “ 1η 106 οἰοίίηρ,, βμεακίηρ 18. δύαοαν οἵ 
ρο]4,᾽ ἀρροατϑᾶ 88 Ἰϑαάδι οὗ {86 «6778 δραϊηβὺ {Π6 ὥτίδηβ (Χ]. 8. ὅζο.); 
αηά ἐπαῦ 16 Ῥχορμοῦ “6γθιαῖθμ ἀρρθαγθα ἰο Οπ188, δμα σᾶγο «π0|88 ἃ 
βυγοτά οὐ ρο]ά. (χνυ. 12. ὅζο, 9.) Ὑοὺ Βοιηδῃ (ὑδίβοὶτο τυϊίθυβ, 16 
ὙΝ οἷο, ἀρίβπα {ἢ686 τηοῃβύγοβιθθβ, οα. {86 ρυουπα ὑπδῦ ΤΩΪΤΆ 0168. ΔΘ 
ῬΟΒΒΙ ΜΠ 168: δπᾷ ἐπαῦ ποπ6 οδη βου [86 {π]πρ8 ἀθβου θα ποῦ ἰο Πᾶνθ 
Βαρραποᾶ, γε ἀο πού, μβοσϑυθσ, ἄθηυ {886 οχιβύθποθ οἵ ταλγδο 8, 
Βαΐ {μ6 ραγέϊομαγ τυοπθγς ᾿θυα ἀθβουιθοα, (κθη ἴῃ Θομπθοίίοῃ τι 

1π6 οἰτουτηβίδῃοοβ ἴῃ Ἡ ΒΙΟΒ {Π6 0} γοτθ πσουρῦ ἀπα {π6 οΟὐ]θοίβ {6 ΎῪ 

1 8 δοουμᾶο Μδοσδθθοσθτῃ Π10ΓῸ, Ρ. 9. 
23 Τὴ Ἠουδι᾽8 Εἰη]οῖ, Ηοῖν ἵν, Ρ. 57. θέ δ64η. 
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ΟΤΘ τηθϑὴΐ 0 Β67Ύ6, ὈΘΆΣ ΟΝ ἰμοῖν ἴδοθ {η6. τηδυῖκβ οἵἨ ἱτωροββι 1Π10Υ. 
6 Πονδὴ ἄοσβ ποῦ {μ05 ᾿πίθσίθυθ οα 06}4}} οὗἉ Η18 ρθορῖδ. 

Βεβιᾶθβ, [ῆ6 θοΟΚ μᾶ8 πλϑην Πιβύοτιοαὶ ἀπ ΟὨγΟΠΟΪορίοαὶ ταϊβίβίκ 68. 
ΤΠυΒ, ἴῃ χσ. 8, ὅζο,, 10 18 Τοἰαίβα ῃδὺ [πη6 οἴοσϊηρ οὐ βδουῆοο ἰο αοά 
ἴῃ {π6 ἰθπιρῖθ )88 ΧΗ θυ δἰΌΟΥ ὑπὸ ὙΘΑΓ8᾽ Ἰη  ΘΥΥ ΠΡΊΝ ; ὙΓΏΘΙΓΘΆΒ, 
δοορουάϊηρ (0 1 Μδοο. 'ν. 62.» {πΠ6 Ἰπίουταρίϊοι. οομ ]π66 [ΠΓ66 Ὑ6Ά 5. 
Βοίῃ Φοβορὰυβ δῃᾶ «ϑγοσηθ ἄστθθ ψῖἢ {π6 Ἰαίίογ, ἥα πβϑϑᾶ ποῖ 
τοῦαίο ἀραΐη {μ6 τοί θα βοϊα λοηβ οὐ Οὐδί 1108 Θμαἀθαγουτσηρ' ἴο γθοοι- 
σ116 ἐπ ὑγνγο ἀδἴβθβ. 

ΑΠΟΙΠΟΥ ᾿ΠΔΟΘΌΓΔΟΥ 15 ἔοι ἴῃ Χὶ, 1----Ἴ12, οοιηραγϑα ψ 1} 1 Μ8οο. ἴν. 
26--892, Αοοοτγάϊηρ' ἰο {μ6 ἢγδὺ ράββαρα 1 γβὶ88 Τ᾿ τ μΘα ἀρδϊηϑὺ 86 
“)ογ)8 ΒΟο δου {16 ὙἹοίουυ οὗ «πᾶδ5 ονϑῖ ΤΙ τοίπϑαβ, ἴῃ {86 π|6 οὗ 

ΑΒ ΠΟΟΠ.8. Επρδΐου, οἴνου ὑπὸ τϑ- ἀθαϊοαίίοι οὗ {π6 τθαρὶθ; Ὀαΐ δο- 
οογτπρ ἰο {Π6 Β66οπΏ, 10 ἰ00Κ ρίδοθ 1 {μ6 τη οὗ ἀπίοομαβ Ερ]- 
Ῥηδηῖαβ, ὀεξογο [μ6 ρυτπολθοπ οὗ {π6 ἰθταρ!6. 6 γ6 βοῖαβ Ῥχγοίεβίαδῃτ8, 
85 [Πββμδγ, Ροίδνιαβ, πα Ῥυϊάθδασχ, γι (ὑδίμο]ο πειῦθυβ ρΘΏΘΓΑΙΪΥ, 
ἀβθατηθ ἔσο αἰβεγεηξ δχρθαϊουβ. Βαΐ μᾶΐ 18. ὙΘΡῪ ἱρτο Ὁ ]6, 
Βίποα [Ὁ τηβίκοβ {πμ6 τιον οὗ γϑῦ Μδοσοᾶθθθβ ομῦ {ῃ6 Βαοοημα Ὄχρϑαι- 
[ἴοι ; 8πα {π6 δαΐμου οὗ βοοοπ Μίδοοδρθοβ οὔτῦ {π6 ἢγβθύ. θηοθ, 
τὑγ76 ὀδπηοῦ Ραυὺ ἑάἀοῃ έν ἐλ ἕισο, 88. ΥΥ̓ ΘΥΤΙΒαοΥ ἀο685.᾿} 

ΤΏΘΓΟ 816 80 νδγίουβ ραγίβ οὐ ομαρίοσ ἵν. ΒΟ ἀο ποὺ ἄρτθο τι 
1 Μδϑοο. νἱι. (Οορ. ἰν. 11. σα ν 1]. 17. ὅτο.) 

5.11 ἐαυίμον, {16 ττιίοῦ οὗ {86 βοοοπᾷ Ῥοοὶς ριϑιθυα! νυ ἀαίθβ ουθηΐβ 
θοῦ ἃ. γ681 ἰαΐου μη {πΠ6 ἢγβῦ ὈοΟΪΚ, ἴοΥ 1Ὁ σου] ἀρΡρθαν {μαῦ {ῃ6 
Του ον ρϑρίηβ {86 ογὰ οὗ {πΠ6 δοίθυοια 1 312 ΒιΟ. ψ θη, ἴον {Π6 
Πγϑὺ παρ, ϑοιθαουβ ταδᾶθ ἃ ὑπ υτηρραμύ οηὐτυ πο Βαγοι ;  ΠΘΥΘΔΒ, 
ΔΟσΘΟΥΙηρ ἐο {86 ομχοποίορυ οὗὨ ἴμ8 ἢγβέ Ῥοοκ, {886 βᾶτηθ θγύῶ ὈΘΡῚΠΒ 
ὙΠῊ 311 Β.0., θη ϑοίθασαβ οοπαποσθα Βαῦγ]οη. Τῃ6 ΤΌΥΙΊΘΥ 15 
ἀποογτϑοῦ, δῃα {86 ταϊβία Κα 18 οοηππρα {ὰτουρμοῦί.2 ΑἸ] {πΠ6 1ι8{- 
Ποαύϊομβ οὗ {πὶ5 ὙΠΟ πᾶν θθθη οἴοτοα, Ὀοίμ Ὀγ Ῥτοίεδβίδμύ δι 
ΠΟΙ 5}. ΟΥ̓ 68 416 ἸηΒ οἰ οηΐ, ἃ8 Βογίμοδι 5 88 ργουθα. 

Τὴ {π|κ6 ταϑθοῦ {86 Ὀοοῖς ργοβοαίβ οχαρρογαύθα δηα ΔΓΕ 6ὰ- 
6] Πῃχηθηΐ ἴῃ νἱ. 18. ὅζο., [ὉΓ ψ ]οἢ τὸ τοί ίο Ηδββθέ, δηα ἡ Ποθ6 
ἀοίδποθ ὈΥ Οὐδίβο!ο υϊουβ 15. ππθαῖς ᾿πάθοα ὅ; δῃα ἴῃ νἱ]. 27. ὅτο.; 
ὙΓΒΙΟὮ 5. οὐ {π6 βᾶτηβ ομαγδοίοσ. ΗΡΏΪ στουρης ἀθβουρύομβ, 6χ- 
ΒΙΡΙηρ' [4186 ἀθοογδίζοη 1ἢ Ραγύ, ἃ.6 ἔθου μα 1η 11, 14, ὅτο., ν. 11, ὅζο, ; 
Θιη4 πιογαδίηρ αἰοφιιδιξζοηδ, Ψ1Ο τᾶν 6 ἰακθῃ [ῸΓ ταῦ ὑΠΘΥῪ δ ΓΘ 
ὍΣ, ἴα ν. 17. ἅο., νἱ. 12. ὅχο., ἴχ. 8. ζο, Τῇ δι] ΠἸβηταθηβ 
δα γοῆηδθοίίοηβ Ὀϑίοπμρ ἰο ἐλ ορίϊοηιΐδθῦ, Ὀθοασβθ ὕπο ἈΔΥΓΔΟΏΙ86 
νἹἢ [86 ἴομθ δηᾶ βίγ]θ οὐ {π6 ῥγοϊοριιθ δπᾶ δρίορῃθ, ἃ8 Βεγίμβοααδ 
85 οὐρβογυβά, 

Βαυῦ ψῆο γὰβ 9480ῃ, δπᾷ σμθη ἀϊὰ Πα ᾿νοῦ ΗΠ δηᾷᾶ [18 ἂρθ 
816 οί πβκπονη. [Ὁ 18 Το] ΘΓ Ό]Υ Οἰθαι ἐμαὺ μ6 αἸ4 ποῦ τᾶ 1186 
οὗ [με τθὺ Ὀοοκ οὗ Μϑοοαῦθοβ, νμαΐθνοσ οὔμου. ἀοουμηθηΐβ ἢ6 δᾶ, 
όιη6 οὗ {88 τηϊδίακθα ορβθύνϑθ]ο ἴῃ {86 ΔΙ αρτηθηῦ τηδὺ πού ᾿παθθα 

1 86 α6 ἰδέ. ΠΡγογατῃ Μδ6οΔ}. Ρ. 99. εἴ 566. , 
2. 566 Ὑ᾽οΥβαοτῇ ἄ6 Πᾶς 110. Μδοοδθ. Ρῃ. 18----87. 8 Ὧδε ϑεουηᾶ, Μδ8ο6, {ΠῦτοῸ, Ῥ. 4. 
4 17)45 Δηάοτο ΒΟ ἀοΥ ΜΑΚΚΑΡΒΟΥ πὰ ποροτσβοῦζί, τι. 5. Ὸ Ρ. 907. 
5. ΟΟΏΡ. ΥΥ εἰἐ6᾽ 8 ἀοίθπος, ἴῃ ΗοΥθϑυΒ ΕἸη]οἷῦ. Ἡ, 4. Ρ. 59. εἴ βεᾳᾳ. 
6. 06 βοουπᾷ. Μδοο, Πτο, Ρ. 12. 
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αν Ῥθθῃ ἴῃ {π6 ΟΥἹρῖη] ΒΙΒίΟΥΥ, βθοι 88 ὑμὺ ἴῃ ΧΙ, 1. ὅζζο. «Γ880 
τηιβῦ μαν ᾿ἰγρα δον 160 8.0., βίποθ {π6 ΒΙβύοΟΥΥ 15 ὑσουρὖ ἀοντη το 
ἐμαὺ τπη6. Απά Ὁ 15 ΠΚοῖγ {πᾶΐ Β6 Πγοα οοπδίἀογαδίῳ ἰαΐεγ, ὈΘΟΒαΒ6 
ἢθ6 τηϑᾶβθ 850 ΤΩΘΔΗΥ͂ ταϊβίακοβ ; ἃ ἰδοῦ ΜὨΙΟΝ τηδὺ Ὧ6 οοσσαβιοπαῖἶῳ 
ΟὙΩΡ ἴο {μ6 με βουγοθθ μΒ6 οιωρίογθα; αῦ 15 τη οὔθ μθν ἀκα 6 
ἴο οἵα ἰγαδι!οθ. ὙΠ6 δοοουμίβ οἵ Ἰϑῃν ΟΟΟΌΥΤΘΠΟΘΒ. δα ὈΘΟΟΙΏῈ6 
αἰβῆρυτεά δηᾷ δ ]]ΠἸβηθα ὈΥ ἰγδαϊίοη. Ἡθηοθ ἄυοθθ ΠΌΠΊΘΥΟΙΙΒ 
ΘΥΓΟΥΒ. 
ὙΠ τοβρϑοὺ ἰοὸ ἐΐό φρίξοηιῖδον οὗ {π6 ἤν ὈοοΪτβ οἵ 880ῃ "16 'ζσπον 

85 {π|6. δ μα Ὀδθϑὴ 1Δθη ηρα τι 9 πᾶὰ5 Μδοολθοδαβ, ἐπα 48 {Π6 
Ἔββθῃθ, {86 δαΐμου οἵ {π6 ὙΥ̓βάοιμι οἵ δοϊοηοῃ, ΒΏ1]1ο οὗ ΑἸθχδηστία, 
Θῃα «οβορμαβ. Α1] βαοῖ Θοπ)θοίαγοβ 806 ΘΙ ΟΥ δπα ΠαρΙΌΡΆ 016. Ηδ 
ΒΘΘΟΙῺΒ ἴο δᾶγθ θθθῃ δῃ Εὐσγρίϊδη εἐἶ6 07, οἀποαίοα ἴῃ ἐπα τῇμοίουϊοαὶ 
Βοθοο β οὗ Αἰθχαπάσιθ. 16 βύγ]θ 15 δύ βοῖαὶ, οταΐοσιοαὶ, αἰἴδοιβα, 
ΤΒοτο 185 ἃ βίσνιηρ ΔἰΟΥ οἰθραηοθ 8 Πα βηγαχσύ ἐθύυηβ Οὗ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ,, 
ΜΟΙ Ῥοίγαγβ ΑἸοχϑηαγίδῃ ἰαϑύθθ. Οὐπδίθθαβ δπα γϑυ οβιῦ ΘυἸη06 
186 ΑἸοχδηάγιδη τυϑπηοῦ οὗ ψυιϊίηρ, ὙΥΒ {815 ΘΟΠΟΙ ΠΒΊ ΟΠ. ἀΟΎΘΘΟΒ 
{86 ἔλοὺ {μᾶῦ ΒΘ τρᾶῖκβ ἃ ῬΘΟΌΪΙ ἀἰβυϊποίο. Ὀθύνγθθμ (86 ὑθιρ!θ ἴῃ 
Τυσγρὺ δηᾷ {μαὺ δὖ «δγαβα θη), οα]Π]1πρ {μ86 Ἰαίον ἐλ ἐθηιρῖίε γοποισηθά 
ΑἿ] ἐλ τοογία ΟὐΘ7, ΟΥ Ποποιμγθα ΟἹΘΥ αἷΐ ἐΐε τοογίά, (11. 22., τι, 12.) 
ΘΟΠΟΙΖ πᾷ ὙΥ οἴ ἃῦραθ, ἔγτομλ ὙϑΓΊΟΒ. ῬΑΙΙΙΘΌΪΑΤΒ, {πᾶ}. ὯΘ6 γγχὰβ ἃ 
Ῥ]οϑ πῖδη “6; μαΐ {815 15 1685 ρυ 8016, Ὀοϊηρ' ἀϊβοοπιηὐθηθησθα ὈγΥ 
{π6 [ϑοὺ {μαὺ Ζἀβοῃ νγχαὰβ ἃ Ογὐγϑῃίΐδῃ, ἃ8 ὙΧ 611 δβ Ὀγ {86 τϑοὶς βίγ]θ οὗ 
186 δρίφοιηῖβοσ Ῥουμᾶρ5 «ἀβοὸπ ψτούθ ἀροαὺ 120 Β.0.; 8818. ΘΡΙΦΌΤΑΙΒΟΡ 
ΒΠΟΥΟΪΥ δου, ἐ, 6. ἀρουῦ 100. ΤᾺΘ ὑτνὸ ἰθίίοτβ σε Ῥγθῆχρα 58} 
Ἰαΐου ; 10 τηδὺ 6 ὈΥ͂ δίτη ψ8Ο. Δρρϑπαβϑα {π6 σοῦκ ἰο (6 1 ΧΧ, 7 εν 
Ὑ6γ6 ττιίθῃ αἴζοσ [86 ἀθδί οἵ δ οῦπ Η γγοθΠ 8. 

ΤΠΘΓΘ οἂπ Ὅ6 {6 ἀουδὲ {μεὺ [6 σου σᾶ ΟΥἸΡΊΠΑΙΥ οοταροβοα 
ἴη ατοοκ. [ΙὉ Ῥθαβ πὸ τρϑκθ οὗ ἃ ἰγδηβίαιϊοη όσα ΗΘ ΌΥΘ ΟΥ̓ 
ΟἸιαϊάθθ, δπᾷ μ88 ἃ ρᾷσε Ηβι]θηϊβοιο αἸοϊόη. ΤῊ οαττομύ ἰδηραδρθ 
οὗ ὕγεϑμθ νγὰβ ατϑοῖς ; δηα {πογθίοσο «βοι τηϑὺ πᾶν οογηροβθα ἢΪ8 
ΠΙβύουυ ἴῃ ὑμαὺ ἀϊα]θοί, ΤῈΘ ΘρΊφου ΙΒ Ὶ οιαρίουθᾶ {86 βάηθ. ΑΒ ἴο 
{π6 ὕπνο ϑριβι165 ργθῆχαϑα, Π6 0 σσϑῦθ ἢγϑὺ τυ θη ἴθ ΠΌΤΟΥ ΟΥ Ατγὰ- 
τηδοαῃ, [ἘΠ 6 Ὺ ψγ 8 σθ8}}ν δα αγοββοα ἰοὸ ὑπὸ Τρ ρθη «6078 ὈΥ [8086 
οὗ Φογαβαίθια {μ6Ὺ τηυϑὲ Βαν θβθθὴ οοιηροβθα ἱπ σθακ, εἶβα {μ6 γ᾽ 
σου] μαννα θθθα τἀπὶ πἰ6}}10 1016. Βαΐ 45 [Π6Υ 81:6 ποῖ ρϑηαῖιθ, ὑμ6γ8 
ἴθ ὯῸ πρΟρΒβΙ τυ ἰὸν δἀγοοαίίῃρ {μεῖς ατϑοὶς οτἱρῖπαὶ οι {818 στουπά. 
ΤῊ ἩΟγαίβιαβ ἰὴ {ποηὶ βθον {πὺ (Π6Υ σγοτὸ ἐγαηπβίαΐθα, ἃ8 Βουί μοῦ 
βνγ. ὙΥΒΟΙΜΟΣ {86} ἡοτο ἰχαμπβίαιθα το αὐθθκ ὈΥ͂ Πήτη “0 οοπ- 
προίαᾷ ἐμοὶ πιὰ {86 τοιμαίηον οὐ [86 ΤΟΥΚ ΟΥ πο, ͵7ὸ 8.6. ὑη8016 
ἴο {6}. 
ΤΏΡ 8Γ6 ὑνχο δποῖοηξ γϑυβίοιβ οὗ ἰπ6 Ὀοοΐς, οὔθ ἴῃ [μαὐϊπ, {86 

οἶμϑὺ ἴῃ ϑιγίδο, θοίῃ ρῥυϊπίβα ἴῃ [88 Τιοπάοπ Ῥοϊγρ]ού, Τὴ 1μαὐϊη 
18. δηία- ΗΠΙΟΥοπ στηϊδῃ, [Γὺ νγὰβ ταδάθ ἔγουα {Π6 (ἀτθοῖ, Ὀὰὺ 15 ποῦ Ὑουῦ 
1ῖτεγα], 8. 1ὲ ἀθραγίβ ἔγοτα ἐπ6 οὐἹρίῃαὶ ἴῃ τυϑηΥ Ῥ]Δ668, οἴξθη {το ῸρὮ 
ΤΑΒα ΡΥ μοπβίοι οὐ [86 βθηβθ6. ΘΔ ΡΔΌΟΥ ῥυϊηὐθα δηούμον 1μϑ! ἰοχῦ, 
ΜΓ ΙΟῊ 15 ἃ τη6γ6 τουιβίοη οὐ {π6 πϑι8] οὁΠ6, ἃΠπα 15 ΤΟ ἢ ΙΏΟΤΘ ΘΟΥΥΘΟΐ. 

ΤῈ6 ϑ'γεῖδο γϑυβίοῃ, ἱβουρῃ ἰακθη ἔγοτα {μ6 ατϑθκ, ἀδραιίβ ἔῸπὶ 

1 Ἑ1η]61Ὁ, γο]. 111, Ρ»,. 1072, 
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1 1ὰ ἸΘῪ ᾿πβδίδῃμοθθ, ΤῊΘ ὑγϑηβίδίου ἔγθα αθ ΠΥ τηϊβαπάογβίοοα {86 
ΟΡ ΠΑ]. 
Ἶμο Ατϑθῖο βθοοπᾶ Ῥοοκ οὗ Μδοοδθθθβ, ἴθ {πὸ Ῥασγὶβ Ῥοϊγρίοίί, ἰ 

ποῦ ὃ ἰσαῃδίδίίοη οὗὨ {μ6 τϑοῖ ἰοχύ, ἱβουρ {π6 δοπίθηϊβ σὰῃ ρᾶγΆ}16] 
α« (86 Οτθοκ ἴῃ {μ6 ἢγβὺ βιχίθεπ ομαρίθυβι [Ὁ 18 1ῃ6 σουύβίοῃ οὔ 
Ἡρδῦτον σοῦ. ΤΟ βυοοθοαϊηρ' οπαρίογρ (χυ]!.---Πχ.}) Ὀτίηρ ἀἄονα 
[86 Βἰβίοτυ ἔγοτα [86 ρΙδοβ ψβογθ (86 ΟὟΘΟΙΚ ΤοΥΪκ βίορβ {1}] {6 Εἴτα 88 
οἵ Ἡοτοᾶ {πμ6 τθαί. 

Νεοῖῖμοσ ῬΏΙϊο ποὺ Φοβορμαβ 8106 65 το ἐπ πτουῖς : ἴῸῪ ὑπ6 ὈΟΟΙ οου- 
οογηΐησ {86 Μδοοᾶῦθοβ αἰμ]ραΐθα το (86 Δίου ῬΘΙοΩρΒ [0 δποῖμοῦ 
δαΐμβου. ὙΥΥ Βοίβου ἰδ σεῖο οἵ μ6 ΕΡΙΒ116 ἐο {πὸ Η δῦγονβ 8110 68 
ἴο πο ἰογτίυτεβ οὗ Ε]θαΖαῦ δπα {π6 βθνθὴ Ὀγούμουβ (οορ. ΗΒ. ΣΙ. 8. 
σι 2 Μδοο. νἱ. 19. ---ν}}.) ΠΊΔΥ ῬΘΥα 08 δαπ οὗ ἀοὰ δύ. 1816 ἢγϑὺ 
οἷϑαν ἰγ8οθ οὗ {6 οχϊβίθποβ οἵ {6 ψόουῖς 15 τὰ ΟἸθιηθηῦ οὗ ΑἸοχαπαάτσια, 
Οτίρθη δδ8 ἰηὐγτοάδασοδα ἃ Ἰαῦρο ρΐθοθ οὗ {86 1Ἰβίοσυ ἴῃ ἴο 18 δοτωτηθη- 
ΤΑΥῪ ὁπ Εἰχοάαβ; δπᾶ Π6 ἔΥΘαῸΘΠΌΕΙΥ τι5685 10 Θἰβθύμοσθ. [Τηίο [Π6 οδπῸΠ 
οὗ ἰμε 9607 Ὁ νγὰβ πονοῦν δαμλτ6α, Τὴ τϑοθρύϊοῃ 1 τπιθῦ ψΠ 88 
{6 βᾶῖηθ 88 ὑμαὺ οἵ [μ6 γβύ Ῥοοῖκ, σιτ τ 10} 10 88 7οἸη6 ; δπᾶ 78 
τοίου ἴο {86 ὑδβιτηομἑθβ Δαν αποίθα οἵ οί. 

ΘΌΟΗΑΡ, ΧΠ]. 

ΤῊΞ ΤΗΙΕῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΟΘΟΑΒΡΕΈΕΚ, 

ΓΗΙΒ φγοδαοίζοῃ 15. ἱπιργορ τ Θα 164. {86 ἐλέγα ὈοΟΚ οὗ {μ6 Μδο- 
οα 668, βῖποθ Ὁ ἀοθβ ποὺ τόποι οα ἐπ6 {ΐη6 οἵ μ6 Μϑοοδθθδῃ ὨΘΥΟΘΒ, 

Ὀυὶ ἀοβογῖροβ τ μαὺ 15. οὗ δαυ]οῦ ἀδίθ. μοι {π6 Εσυρίϊδη Κίησ 
Ῥίοϊοιαν ῬΒΙ]οραίου πγαβ το ασηϊηρ' ἔτομη 8 ΘΣρϑάϊοι ἀραϊηδύ Απίο- 
οἴ {μ6 ατοθαὺ θ᾿. Ὑ8Υ οὗἉ “9 6γ βα!θγα, Ἀ6 σγα8 ἰδτηρίθα ουὖ οἵ συ ]ΟΒΙ Υ 
ἴο Ῥοποίγαίθ ἱπίο {μ6 ΒΟΙΥ οὐὗἨἁ ΒΟΙ68 1ῃ {π6 ἐθηαρ]θ. αὖ 0Π6 τηοπιθηΐ 
οὗ δηϊοσΐπρ, μουουθσ, μ6 [61] ἄονστι Βρβθο] 888, δα βοὺπ βάν ἊΡ ΒΒ 
αἰξοιαρύ. ΑΕΡΟΡ 88 αὐτῖναὶ ἴπ Εργρὺ μα τββοϊ γᾶ ἴο ἀνσθηρθ ἰτηβο] 
Ὄρου {86 6578 {μ6γθ, δπᾷ οοτωηδηᾶθα {μαὺ ΤΠ6Υ Βμου]α 8} ἔογίοι 
{πεῖν ρυϊν!οροβ σταηίθα ὈΥ Ῥίοϊομαν 1μΔρ], 1688. ΤΠΘΥ οομδβθηϊθα [0 

ΡῈ ᾿πἰ αἰθᾶ τηΐο ἴμ6 οτρίθβ οὔ Βεαοοῖπβ Αι Ραΐ ἃ ἔδθυνγ οομπιρ!6α, Πρ 

οτάογϑα {παΐ 411 ἔπ τϑγδοίουυ, πὶ {πον τγῖνϑϑ δηα ομΠ]άγδη, βμου]α 
Ὅ6 ομαϊποα ἴῃ [μ6 ργοαῦ αἰτοὰβ οἵ ΑἸδθχαπᾶτία, ἰοὸ 06 ἐπαηρ] θα ἴο 

- ἄραία ΒΕ. ἄγαηκϑη οἰθρμδπίβ. Βαΐ δὖ {86 Ῥγάγον οὗ Ε]θάζαν {π6 ῥτιοϑί, 

ἔνχο ΔΏΡ6 8 Δρρϑαγϑά ἴῃ ἰευτῖθ]6 ἔουτα Ῥϑύνγθομ {86 6 0})78 8ηα {π6 6]6- 

Ῥμδηίβ, ἀπᾶ Ὑ616 νἱβ1 018 ομ]γ ἰο {π8 8.718. ΤΠ αβτιριύεά 6ἰθρηδηΐβ 
τγοηΐ ῬαοΚυαγᾶθ ἀπα ογαβῃθα {π6 βο]1θῖ5. ΤᾺ Ἰεϊηρ' οασδοα [88 «} 678 
ἴοὸ Ὧ6 τρὶβαβϑᾶ ἔγοσα {μοὶῦ ομαῖηβ, δρροϊηϊθᾶ ἃ ἔδβίάναὶ, δμα τηδθ 8ῃ 
δαϊοί ἐπαξ ποπθ οἵ δῖ8 βυ ]θοῖβ βμοι]α Ἰπ͵ατο ἃ 6. ὁπ δοοοπηύ οἵἁἌ Ὠ18 
το] ρίου, Ηδ αἷβο ρογτηϊ θα {π6 «186 078, αἴνου {ΠΥ Βα τϑίασπθα ἰὸ 
[ΏοΙΣ Πογαθβ, (0 τηδββθοῦθ (Π68 δροβίαοβ; Ὑ ΒΊΟΝ ὑΠ 60 αἸα. 
ΤῊ Πἰβίουυ 18 ποίμἴηρ 686 ἐμδῃ ἃ τηοβϑὺ δβατὰ “6158 8016. ΑΔ8 

ἔν 88 βϑῃυΐῃθ ᾿ἰβίουυ 15 Κποόνσῃ, ὑμοῦο γ88 ποίμϊηρ ἴῃ ὑπὸ οοπάποῦ οὗ 



1062 - . Ππηγοαπμοξοη, ἐο ἐδ “ροογυρῆα,. 

ῬΙΟΪοαΥ ῬΗΠ]οραΐοῦ ἑονγατᾶ8 {π6 16 νγ5 σῖοῖι οου]α 168 ἰΒοτὰ ἰο ἰοδᾶ 
ἢΪ8. ἸΠΘΠΊΟΣΥ ὙΠ 80 ἀιβουδοοία] ἃ Ποίΐοη. Τμ6 οτὶρῖῃ οὗὨ (88 βίου 
Ο8} ΟὨΪΥ Ὀ6 ριρβδβθᾷ. ἘΛΟΏΒΟΥΗ ΒΌΡΡοΟΒοβ {παῦ 8 Ἰπύθσομδηρδ οὗ ρβὺ- 
ΒΟΏΒ 86 ἔδοίβ [168 δὲ {π6 6818 οὗ 1.1 [πὰ Βυβπ 88 1 μαὐϊη ὑγδηβίδίλοη 
οὗ Φοβοριββ βθοομα ῬΟΟΚ δραϊπθῦ Αρίοῃ, 15 σα πα Δ ΔΡΡΘΠΟῚΣ τὸ- 
Ἰαίληρ [πα μ6 Εἰσγρίϊδη ρῥυῖποθ Ῥο]θμαυ Ἐγβοοπ ]βιιθα (0 ἴα κθ {6 
Βοθρίτο οαὖ οὗἩ 1π6 Βαμπᾶβ οὗἨ [18 τωούμον ΟἸθοραῖτα, ἀπ ὑπαῦ ἢθ θνθῃ- 
{ΡΠ βυοοοοᾶθα, Αὐ ῃγβὺ Β6 τηθὺ σηἢ βίσοπρ' Ορροβιτοη ΠΌῸΠι [ἢ 6 
᾿σΘμ ΙΑ Πββίπιο οὗ ἰπ6 Ερυρίϊδῃ ἄυταν, Οπ85, ἃ εἶθ. «Αοοογαϊπρ]ν πὸ 
τοβοϊνϑᾶ ἰο (ΔΚ νϑῃρβϑᾶποθ οἢ 81] {86 6 ν))ὺ]8 ἴῃ ΑἸ]θχαπάτσια, Βοπὰ ἢ 
οα.ΒΘΩ͂ ἰο θ6 οβαϊηϑᾶ ἴῃ {π6 ἐμοαίγο, τ τ μον πῖνοβ δηα Ομ άτθπ, ἴῸΣ 
1π6 ρατροβα οὗ Ῥοίηρ ἐγιαρ θα ἴο ἀθαίῃ ὈΥ ἀγαπκθη δἱθριδηίβ Βαύ 
186 δἰορμαπίβ [81] ἀροι {86 αὐξαπαάδηίβ οὐὗὈ [π6 Κιηρ' ἰτηβοὶῦ: δηᾶ ἃ ἰθγ- 
τὶ ]6 Βυμηδῃ [όσα ἐπγϑαίθηϊ ΡΥ ἔουραθ {μ6 Κιηρ ο ρουβθοαΐθ {Ππ6 
968. δ νὰ αἷβο τωονϑᾶ ο {Π18 ὈΥ ὑμ6 Ῥαϊονϑα οὗ 185 Ὠθατί; δηὰ 
ἐμ6 ΑἸδχαπαάγίδη 6 ν}8 ἔγοτα {Π15 ἄπηα ἔοσυγαγα Ἰκορῦ ἃ γϑατ]ν θβίϊναὶ 
ἴῃ ΤΠΘΙΠΟΤΎ Οἵ ὑμ6 ΤΟΙΔΔΓΚΘΌ]Θ νηΐ. : 

ΤΆ πιᾶῦ ΡῈ ἐμουρ]ιῦ ὈΥ͂ βοηθ {ποῦ ἃ ὁμδηρα οὗὨ ρϑίβοῃ 1165 ἴῃ (815 
πᾶτταΐνθ, δηᾶ {πα Ὁ ἀτοβα οαὖ οὗ {π6 ὨΙΒΌΟΣΥ οοπίδϊηρα 1η {π6 {π|γὰ 
ῬοΟΚ οὗ Μδοοδθοαθβ; οὐ νγχ88 ἰδ Κοὴ Ῥϑμαρ8 ἤΌπι {86 ὈΟΟΚ 1561}, τ 
ἸηΔαδίτιουβ ὑγαπβίουτηδίίΐοη. Βυὺ 10 18 ὁπ {86 ΨΈΟ]6 ᾿ἸπηριΌθ 6016 {δαί 
Ἐυἤπυβ, οΥὨ {886 Ῥϑύβοῃ ἴτοηυ σβοῖα 86 σοὺ ἴῦ δἰἴμοὺ ΟΥ̓ΆΠΥ ΟΥ̓ 1 
πυϊηρ, ἄγον 10 ἔτοτα {π6 πδυγαίνθ δι 8 ἴῃ οαγ ῬΟΟΚ. ΒδίΠοΓ 18 
86 βίου ἰο4 Ὀγ Βυ πα (μ6 οτἱρῖπαὶ, οαὖ οὗ “ΒῖοΙ,, ὈΥ ὑγαηβίοστηδ- 
ἐϊοῃ οὗἨ πᾶμμββ, ὅπ6 τηϊχίπρ ἀρ οὗ οὐβοῖ πηδύξουβ, δῃα ῬΘΟΆ] 18 δια 6]- 
᾿ΙΒΗπιθηίβ, ἐπ Πἰβύοτυ οοπίαϊηθα 1η [86 Μαοοδῦθαπ ΡοοΪΚ ἃΓΌβ6.5 

ΤῊδ οὐ͵δθοῦ οὗ [86 δυῦμπου νγὰβ ἰὸ βοὺ οσί [886 οὐὔἱρῖῃ οἵ ἃ Ὑϑδυΐν 
Τοβῦναὶ τ μοι 0π6 «6 ν)75 οἰ εργαίβά ἴῃ Ερυρί. (νυ. 86.) 

ΤῊ6 οσοπίοπίβ ἔννουν {π6 βαρροβιθίοι {μαῦ {μ6 δαῦμοῦ νγα8 δὴ ἄσψρ- 
ἰΐϊαπ 76. ΤὨϊβ 18 οομβτιηθα ΕΥ̓ {π6 ἀρ ἀβοῖαὶ, θοταθαβίϊο βίυ]β, ἂπὰ 
1π6 τλογὰ] σϑββοίϊομβ ᾿πίουβρογεβα, τσ ο ἢ ΟΠδγϑούθυιβ 811 [Π8 Ὠϊβίουϊοα! 
Ῥτοδαοίίομϑ οὗ {π6 76.018 ἱπ Εἰσγρί. [Ὁ ψχὰ8 συϊύθη αὖ βγϑῦ ἴῃ ασθοῖ: 
ῸΓ {πο γ6 ἃΓ6 πὸ ἔτᾶοθ8 οἵ ἃ Ηθῦσθνν οὐ Ασὐιηθδη οὐϊρίηδὶ ἴῃ {Π6 1Δπ- 
σαδρο. ΤΠ ῥϑίβοῃ απ δρδ οὗ (88 συν ἅγ6 ὉΠ]Πτ6 ἀπ κποσῃ. [0 
15 οἷδαν ἐμαὶ Ἢ ψὰβ νυϊίθη αἴτου {π6 βεοομᾷ Ὀοοῖς οὗ Μδοοαῦθοβ, Ὀ6- 

ὁδ 86 Ὁ ΘΟΟΌΡΙ68 8ἢ ἀποΟΠτοποϊορίοδὶ ρΐδοθ ποχὺ ἴο {86 Ἰαὐίοι : 50 {πδΐ 
τὸ νγὰβ ποὺ Κπονῃ ἰο {π6 ΑἸοχαπασγίαμβ {1} ἃ ἰαύθ ρϑτῖοα. 10 ῬγοῦΌ ]Ὺ 

ΔΡΡΘαγθα ἱπυτηθαϊαίοὶυ Ὀδίοσγ {μ6 οοτηπηιθποοιηθηῦ οὗ {πὸ ΟἸτβυδπ 
δὐβ, δουίδϊηγ ποὶ πάρουν Ῥίοϊθαν ῬΒΠοραῖον ὑμαὺ 18 δουῦ 200 γϑδιβ 
Ῥαΐοτθ {μ6 διγί οὗ οὔὖῦ ϑανίουγ, δβ ΔΠΠ1χ βαρροβοα.5 ὙΤῊΘ ἢγϑῦ ποίϊοθ 
οὗ 1 15. ἴῃ {π6 “4οϑβίοϊίς Οαποηϑ, ν᾽ ἈἸο ἀγα δββισηϑα ὑο {π6 {πι|τὰ οοη-᾿ 
ΤΌΤΥ ; ΔΠ4 ἴῃ ἡ ΒΙΟΒ 16 18. ἸοοΟΚοα ὍΡΟΙ 88 ἃ βαογρα Ῥοοῖκ. ΕΒ ΌΙι 8 

Θχοϊαᾶδα 1{ δπᾷ 411 πὸ Μδοοδθθαὴ βοοῖκβ ἔγοια {π6 ὀάποπ; Ὀυὺ ΤΘο- 

ἀοτϑί 68118 1 α λοῖψ εογίξησ. Ῥδβουᾶο- ΑἸμαπαβῖαβ ρα [Π6 Τῃγθθ 
ῬοοΚ9 οὗἩἍ Μδοοδρθθβ ἐορϑίμδγ, τοιλδυιηρ οὗ [μ6τὰ {μδὺ ΤΠΘΥ͂ ἅτ δρολθῃ 
ασαϊπδί, ῬὨΠοβίογρίυβ γοὐθοῖβ {π6 ἐμιγὰ Ῥοοῖς Ὀθοδθβθ οὗ 18 ἔΆ188, 

1 ἘΠηΙοἰθαπρ' ἴῃ ἀϊ6 ΔΡΟΚΥΥ ΡΒ βομθη ΘΒ τΙ θη, Ὁ. 8, ΚΥ. Ῥ. 284. εἔ 8666. 
2. 66 ΒοΙΒΟΙαΙΒ ἘΠΠ]οἱδ, νο]. 11, Ὁ. 1086. θέ 860. 
3 ΤῊς Φαάστησῃῦ οὗ {π6 δηοίοπί Φονίϑῃ ΟΠατοΙ ἀραϊηβὺ {π6 Τ᾿ ΔυΊ8}8, Ρ. 67. 
4 Οδηοη 76. ἴῃ Οοἰο]εσι! Ῥαίγοβ ΑΡοβίο! οὶ, τοὶ. 1. Ρ. 448, εἅ. 1698. 
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ΝΊΘΘΡΒοσΒ οματγϑοίθυβθϑ Ὁ 8 ἃ Ὑυϊπρ' τ ΒΙΟΝ 18 δροΐόπ ασαϊπϑί. Τί 
ΠΘΥΘΥ [οσταϑᾶ 8 ρατὺ οὔ μ6 Ὑαϊραίθ ; δα νγα8, ἐμοσοίοσγθ, ποὺ τϑορινϑα 
τηΐο {π6 δποη οὗ {π6 (ὐδίβο!ο Ομασγοι ; ὑπουρὴ 10 15. ἴπ {μα οὗ {Π6 
ατϑοῖς Ουσοῦ. Νὸ [μη γϑυβίοι οὗ 1Ὁ 88 Ῥθθῃ ἀϊβοογεσϑα ἴῃ ΔΩ 
ΜΒ. οὔτὰε γαϊραίο. | 

Τὴ {μ6 Ἰμομᾶοπ Ῥοϊυρίοίε {μ6γ6 15 ἃ ὺὐυσῖαο νϑυβίοη οἵ 10, Ἡ ΒΙΟΒ 18 
ἔγϑα ἴῃ 15 ομαγαοίοσ, ἃπα δρουπαϊηρ' ἴῃ τηϊβίαϊκοϑ ; θαύ 6 4Ὧο πού Κπον 
ἴῃ ψ μδΐ οβυϊπιαϊίοι [ηΠ6 γτίδη ομαγσοι 6.4 {π6 ὈοοΚ. ὙὍΤμδ υσῖίοι οὗ 
[η6 αὐίϊοϊα Μδοοαῦθθβ, ᾿ῃ {μ6 Ογοϊορεάϊα οὗ δαοσθα 1,1 ογαΐαγο, 1η- 
ΘΟΥΓΕΘΙΥ βίαίοϑ ἐμαῦ {π6 {μ1τἃ ὈΟΟΚ οἵ Μαροαρθθβ 15 ἰὴ {πὸ Υ ἀϊοδῃ 
Δ19.: ὙΠ οτθαβ {86 {τα 15, ὑπαῦ ποπθ οὗἉ {86 [8τϑα ὈῬΟΟΪΒ 18 ἴῃ 1, Αἢ} 

416 ἴῃ ἰμ6 Οοἄοχ ΑἸ]Ἰοχαπάσγιθυβ. ΤῈῊ6 ἢγϑύ ἘΣ ΠΡ] 15}. γϑυβίοη γἃ8 τηϑαᾶθ 
Ὁγ ὙΥαἰίον Τσηπα (1660), ψ  ῖοῖ τγὰβ Ἰηβοσίθα, τι ΘΟΥΓΘΟΙΙΟΏΒ, 1π 
Ββοκοῖβ Β1016 (1661). Α βθοοπά ὑγαῃβίδίϊοι γαθ ρα] Βῃ6α Ὀγ ΥΝ 18- 
ἰοη ἴῃ μῖβ ““ Αὐἰμοηίῖο Πθοουμιοηΐβ᾽" (2 γο]8. 1719 δπᾶ 1727). Α 
{μἰτᾷ νϑυύβίοῃ τγὰβ τδθ ὈΥ Οταΐν6}}, ἀπα οἀαοαᾶ ἰο 18 οἀϊίοη οὗὨ {ῃ6 
Δα ογιξθα νοσβίοη (1786). Οοὐἰύομ Β ψϑυβίοῃ 15 ἃ σϑυϊβίοῃ οἵ ΥΥ ἰβίομ᾽Β, 
δια 18 ἀθοιάθαϊν {μ6 Ρεβὺ (1882). Τμαῖβον αϊα πού ἰχταηβ]αίθ 16, (ὑΑ]- 
τηρὲ τοηἄογθα ἃ ἰπίο ΕἼΘμΟΙ, δηα ᾿πβουίϑα Ὁ τὰ {86 {πϊγτα νοϊαμπιρ οὗ 
818 ““1λ.6γ] ΟὐοἸατηθπίαυυ οα ὕμ6 ΒΙ1Ρ016.᾽} 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ΤῊΒ ΕΟΌΈΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΟΟΑΒΕΕΒ. 

ΤῊ ΟὝὙθοῖκ υυῖουβ Βοιηθτηθ8 Βρθὰκ οὗ ἃ Ὀαγ Ὀοοῖς οὗ Μασοαθ665, 
Ῥρουᾶο- Αἰπαπαβῖπαβ, ὅποι β, ῬΒΙΠαβίσιαβ, αμα οὔϊουβ, ταοπίϊοι 1: 

Ῥυΐ πὸ 1,αἰΐη τψιῖϊοσ. ΑἊΑΑ5 τὸ δοοοπηῦ 15 σίγθῃ οὗὨ 185 σΘοηΐθηΐβ, γγ786 8ΓΘ 
ἴῃ Ἰρποόγάποθ τοραγαϊπρ' 1. ὙΒΘη Θἰχίαβ ϑοπθηβῖ8 ἔοαηα ἃ ατθοκ 
ΜΆ. ἴῃ {μ6 ΠΌτΆΤΥ οὐ ϑδαηίοθ Ῥαρῃίηαβ οοηπίδιηηρ' ὑπ6 ἰβίουυ οὗ {Π6 
ΒΙρἢ-ρυοϑίμοοῦ οὗ Φομπ Ἡγτγοδηῖβ, 86 ὑμουρηῦ Π6 Βαά ἔοαπα 1Ππ6 
σους. Βαυΐ (8 ΜΒ. ν8 ἀοοίσογοα ὈΥ ἤτο, θα ὑμ6 ϑητγο ΠΌΥΑΓΥ 

οὗ Ῥαρτίπυβ γγχὰ8 Ῥαγποᾶ, [6 «60 ἔουμα δὴ Ατὐαθῖο  ιβίουυ οὗ {ΠῸ 
Μασοδδδαβ 8δπᾶ οἵ {π6 76.771 ρσϑηῃθγαῖίγ, ἔσομαι βοϊθαοαβ, βοη οἵ Απίϊο- 

οαβ {π6 Οτοαΐ, 111 {μ6 δῖ οὗ ΟἸ σῖβί, βίοι Β6 Ἰηβογίθα ἴῃ (Π6 

Ῥαγῖβ Ῥοϊυρίοιί. Ἐτομι 818 σοῦ 1Ὁ γγὰβ ἰαίκθα δπα ραὺ ἰπΐο {Π9 

Τιοπάοη Ῥοϊγρίοιί. Ἑαδίμεν Τὰ Ηδγο, (μιηκίηρ' 10 νγὰ8. {μ6 ἔθου 

Ῥοοῖκ οὗ Μδόοδθβόβ, σορυϊηϊθα {86 Τιδδῃ σουβίοη οἵ {π6 Ῥαυῖβ Ῥοϊγ- 

σ]ούί, ἰπ {π6 Διδίί!α Μίαχίμια; Ὀὰὺὺ ψια (6 ομαϊββίοπ οὗ {π6 ἢγβὺ 

πἰπδίθο ομαρίοσβ Οὐαἰταθί, μονγαυθι, Π88 ββονγῃ ὑμαῦ {818 ὑγχὰ8. ποῦ 

186 σοπυΐπδ ἔοι! Ροοῖς οὗ Μαοοαθθεβ8. 
ΤΠ (οὔοχ ΑἸοχαπασίηυβ οὗ {μ6 ατροὶς ΒΙ0]6, ἀπά δἷδοῦ 1ὖ Βοὴθ 

βαποπβ οὗ [86 10 Χ Χ. (ΑἸ4. 1618 ; 4851}, 164, 1ὅδ0, 1682 ; ΔΙροῃΐ, 

1526; Ἐταηκίοτί, 1697; Ναεποί. 1687; ατὰῦο, 1119; Βγοιῖ, Τιρατ, 

1 ὅθε Οοὐέξοι ὁπ {6 νο Ὀοο8 οἵ Μϑοοδῦθββ, ἢ. ΧΧχ. 
2 Τλιβϑοσίδοηβ ααἱ ροιγοηῦ ΒΟΥΥΪΡ ἀ6 ῬγΟΙΟρότηθπ68 9 1 ΘουΓ6 βαϊηίθ, γΟΪ, 11, ῥ. 425. 



105. Ταηϊγοάεοίίοη ἰο ἐδι6 ΑΙροογγρῆα. 

1731) δοπίδίπ ὑπ6 σϑαΐ Τουτὶ ῬοοΚ οὗ Μδοοαῦθοβ (Μακκαβαίων 
λόγος δ' ἴῃ Οοα. ΑἸοχ.). Τὸ 15 ποὺ ἴπ {π6 αίζοαπ ΜΆ, ἃ8. 15. οἴῃ 
αϑβοσίθα : ΠΟΥ ἴῃ 186 Ναίίζοδη οαϊξέίοη. ΓῊΪ5 ΤΟΥΪς νγᾶβ οπο6 αὐἰἰτὶαίϊοα 
ἴο “΄οβϑρμυβ: πα ν)ὰ8 ὑβοσοίοσθ ργϊηΐθα διηοπρ Β15 τυϊτηρθ. Τὺ Π88 
ἀμογοηῦ {1165 τὰ ΜΘ. 45, Ἰωσηπον περὶ σώφρονος λογισμοῦ, περὶ 
αὐτοκράτορος λογισμοῦ, κ-.τ.λ.» ὁπ. ἔα διρτόγηαον 0} γδαβοη ὃν «οξερῆπδ; 
εἰς Μακκαβαίους λόγος, αἰδοθιγ86 σοποογπησ ἐδ Μαςξοαδεοοδ, ζο. Τὶ 
οοπίαλῃβ ἃ ΡΒ] ΟΒΟρΡΒῖΟΔΙ πα ἀϑοθίϊο ὑγθαϊβ οὗ 86 ἀοχτηϊηΐοι οὗ σίσλὲ 
γθαβ0Ή: ΟΥ̓ΘΥ [86 ῬΑΒ5:0η8, 88 1Π]Ππϑίχαύθα ὈΥ {Ππ6 Βιϑίουυ οὗ {Π6 τραγίυυ- 
ἄοπμι οὗ ἘΠ]οαΖαν, {86 βου ὈΓΟΙΒΘΥΒ, δηα {6 1" τηούμοῦ; δηα 15 ΒΠΏΡΙΥ͂ 
8. ἰυγρτα διαρ  βοϑίϊοι οὗ 2 Μδοο, νυἱ. υἱ. μι]οβίγαίαβ, ΕΒ  θ1ι8. 
ΘΗ «6γόταθ, βου 1Ὁ [0 ΦΟΒΘΡαΒ; ἐμουρἢ 16 18 ΘΟΥΔΙΗΪΥ ποί ἢ15. 
ΝαζΖίδῃζοῃ ργϑίβθβ 86 Ὀοοΐς, Ὀαὺ οταῖίβ (86 πᾶτθ οὗ οβορῆυβ, ὙΒΘΓΘ 
15 Π0 τ ΆΒΟ0Π ΤῸΓ αὐ] θα ηρ' 10, 1} Ατοαβ, ἰο βοσαβ οὐδ} “ζοβορῆλι8 
ἐῆδη {86 «Γ ουγῖβ ἈΣΒΙΟΥ ΔΗ. 

ΤΈ6 δῦμου βθθίηϑ ο ἤᾶγα ᾿ 1064 ΒΟΠ.6 ὈΥΪΠΟΙΡ]685 οὗἩ {86 ϑ'τοῖοβ, 
ὙΠῸ οχαϊ θα Ὠυσηδπ τϑᾶβοι δηα Υἱγίιθ 80 88 οὸ ᾿πιϑρῖηθ δηγ ηρ 
οοὐἹά ΡῈ ἄοπμθ ὈΥῪ {ὑμῖν δβϑιβίδῃοθ αἰθπθ.0 Τμὰβ ΒΘ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο ᾿ᾶνθ 
ϑἀορίοα [ῃη6 δαυδ! τυ οὗ βῖῃβι Ηδθ αἷβο ἱπβιηυδίθθ ἐμαὶ τὸ ἀἰθυῖνο 
ΟἿΣ 5015 τΌΤὰ ΟἿΣ ραγοηΐθβ. ΕΗ οοπίχαθιοίβ τῆ6 ἰοχὺ οὗ {π6 βϑοομα 
ὍοοΙκ οὗ Μδοοδῦβαβ. (Οορ. 2 Μδοο. 11. 8, 7, 8. ὙΠ {86 ἢγϑύ ομαρίου 
οὗ (μἰ8 θοο1.) Ηδ τιϑίκθβ τϑηΥ ὈΪΠάΘΙΒ; δ {μαὖ Αποοομαθ Ερ]- 
Ῥ,δη65 γγχὰ8 80η οὗἨ δοίθασυβ; ὙΠΘΡΘΔΒ 6 ὙὍ7ῶ8 [18 ὙΟΌΠΡΟΥ ὈΙΟΪΠΘΓ.. 
ΤΠΗ6 ΘΑ αίϊοαὶ γϑᾶν 18. οουοπηαθα σι {86 γϑᾶν οὗ “ἀΡ01||66.0. Ηθ 
1561. βίαϊθεβ ὑμὰῦ Αηοομυβ ἀνουχεα ἐμ 6 }]8 ἴεν {Π6 τιδιίγτ- 
ἄοια οὗ Ε]οαΖαν ἀπα {16 βουθῃ Ὀγθίγθῃη. 

ΤῊΘ βίυ]6 οὗ 1η6 Ῥοοΐκς 15 1ηῆαίοα, δπα ἰδ6 ἤσθαγοβ ἀγο δυπάδηύ. 
Τηδοορά, [06 “016 τϑπηον πα αϊοίίοη ἅτ ἀπνγουίῃν οἵ ἐοβοραβ.. 
ΤᾺ ον ῖθ Ὠἰδίογίδη οουἹά ποὺ Βαᾶνο θθθῃ ρΌ] οὗὨ 80 ταῦσο ἢ Ἰσπο- 
ΤΆΠ06. [10 18 ἐμ6 σποῦῖς οὗ βοῆχθ ὁὴ6 Ὅἷ͵Ο ψ]ΒΠ6α 0ο ορίδιη ἃ ἔδνου- 
Θ 016 τϑοθρίίοῃ (ῸΣ 16 ὈΥ αδίπρ' δὴ 1{Ππδύττουβ πδῖηθ. 

Τι 15 ἀ που] ἴο (611 (μ6 ἄπηθ δηα ρίδοθ θη 1ὖ ψγἃ8 ψεϊίθη. ΥΥ6 
οδπποῦ θαίο 1Ὁ δα] ου ἰμδη. {86 βθοοπμα οὁθηςυτΥ οὗ 86 (ἸΒειβδη οΥγϑ : 
8 ἐῃ6 τΤΙΟΥ ΨΜἘῸ ΟοΙΩροβοα 1 ἴῃ ΟὙΘΘΚ ῥυοθαθὶα βοϊοηροᾶ ἰο 
Ῥα]οβϑπ ; ἴου μβαᾶὰ 6 θββθῃ ἂμ Αἰδχϑδπάνϊαπ, ἢ18. ῬἈΠΟΒΟΡΏΥ σπου]ά 
Ὦαγα θθϑμ ἀΠΠδσθηί. 

Αταροῦυ οὗ Ναζιδηζατη, ΑἸαΡΓΟΒ6, «Γ ΘΥΌΙΏΘ; δηα ΟἸγγβοβίοτα, μᾶν6 
ἄτανση {μοὶν ἀοβουϊρύίομβ οὗ μ6 ΜδἼοοαθθαῃ τηδυῦυτβ ἔσομαι {818 [ουτ ἢ 
ῬοοκΚ. Φογοιμθ ϑηΐουβ ἰηΐο ἀθίβ]β οἱ {Π6 11 Βυ συ ηρ8 ΒΙΟἢ ΓΘ ποῦ ἴῃ 
186 βθοοπᾷ Ῥοοῖς οὔ Μδοοᾶδθοβ ΤῈ ἢγβύ Εἰμρ] ἢ ὑγαπβίαίιομ οὐ τὖ 
γγ88 σίνθῃ ὈΥ Οοἰΐοι ; ἰὸν 1 Ἐδβίσδηρθ, ἴῃ 18 σγϑυϑίοι οὗὨ “ βαρῇαβ, 
Ῥγοβϑηίρα ποέξέπο διιξ α ἴοοδο ραγαρἤτγαϑθε. 

1 ὅ66 (δἰ μηοΒ ΤΠ ̓ββου θ!οΠ8, γο], 11, Ρ. 428. 



θη ἐδο ΕΝ Δδοοῖ 9 ΜΜασοαῦσος. 106ὅ 

ΟΗΑΡ. ΧΥ. 

ΤῊΒ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΟΟΘΑΒΕΈΕΞ. 

ΤῊΝ ΠΗ͂Ϊ, ΒοοΙκ οὗ Μϑοοῦθθθβ, αΒ 1Ὁ 18 οδ]ϑᾷ ὈῪ Οοἰΐοπ, 18 ὑπαῦ π ΒΊΟΝ 
[88 βθϑη τοίεσγοα ἰοὸ ἴῃ {π6 1αβϑὲ ομαρίον ἂ5 {μ6 γομγέβ ὈΟΟΚ οὗ 1,8 δὰ γ 
δηᾷ 16 Ηδγο, υἱζ. ἔμ μἰβίουυ οὔ 96 νῖβῃ αθαῖτβ ἔγοα ΗΠ Οαοτβ᾽Β 
αὐϊογταρὸ οα 1μ8 ὑγθαβισυ αὖ “ΘΓ βα]οπα, {11 Ἡ ΤΟ Β βἰδαρμίος οὗὨ 818 
τ Μαγίδμιμοθ, ΠῈΣ ταί μου, δπα [18 ὕγχο βοῆβ, [ᾧ σομβιβίβ οὗ βἢἔγ- 
ΠΪΠ6 ΟὨδρίογβ. 
ΝομοΣ [μ6 τράπηθι ΠΟΥ π6 ταδίζοῦ οὗ [86 σουῖς οαπ 06 οΔ|168 

δοοᾷ, 48 ἴδ: 88 "χα οἂπ πάρα ἔτοτα {π Ασάθῖο ὑαχὺ πον οχίβίϊηρ, ἀπά 
ἐμαΐ 15 411 τὸ βανϑ; ἴοσ Οὐοίίοῃ 18 πιϊβίαϑῃ πὶ βαγίηρ ἐμαὺ {16 ὍΤΕ 18 
αχίαπὺ ἴῃ {86 ϑγεῖδο Ἰδηρτιαρο 8180. 

Τὶ ἴβ ουϊδαπὶ {μαὺ Ζοβθρθυβ 41 ποῦ π86 ἴ; βίποθ ἔπθῦθ ἅγὰ {π]ηρ8 
ἴὴ ΨΕΙΟΙ ἢ ἀμἴδυα ἔγοσα [εἶθ βίαϊθιαθμίβ, ἃ (ὐδἰπιθὶ ἢὰ5 ροϊπίθα ουΐ. 

Ἐαβοθῖαβ ἀπ “  γομηθ, δἴθον οἰδπρ᾽ [86 Πγβὲ θοῸΚ οἵὁ Μδοσαθθθβ ψβιοῖ 

οπἂβ ὙΠ (6 ἄρα οὗ ϑίπιοπ, οοιθππαθ {88 ἰδίου οἵ [18 808 

Ηνγτοδπαβ, πἱιμουξ τρβκίηρ τηθπύΐοι οὗ [88 σους, Τῦ τοᾶκθθ Ηγυ- 
οατιβ μᾶν {π6 {{πΠῸ οὗ ἀΐησ ἔγοτα (6 Βόταδῃ βοπαΐο ; δρᾷ {86 ἈΌμΑΟΥ 

οὗ βαπαίουβ αὖ Βομιβ 320 (οκ. χχὶἹ.). Τύ ἀθβουῖθοβ εἷπὶ δθ μανίπρ' Ὀὰδ 
[πτθ8 βοὴβ (οι. χχυἹ); πμϑτθαβ οβθρηυβ ροἴγοβ μὰ ἔνθ. πὸ 

Βοιαδα δα Εἰσυρίϊαπ ΒΟ] 1678 8.6 ἀΒΌΔΙ]Υ 8116 Τι]αοοαοπίαπβ. Μουπῦ 

Οουἰζῖπι 18 Θοπη ΠΥ ἰοττα θα υζοδοῖ ; ϑαμαατῖα, ϑεδαβίο; πα Θ᾽οθθτη, 

Νεαροϊϊς οὐ ΝΝαρίοιιθ. Τὺ 15 βιαίοᾷ ἰπαῦ {π6 Τἀυτηδαμβ μανῖηρ ὈΘΘπ 

δομαπογϑαᾶ ὈΥ Ηγτοαμπιβ ῥγοΐθββθα {π6 «}6 7188 τΠρίοῃ εἰ] ἐλ6 ἀ6- 

οἰγιοέϊοπ ΟΥ {6 5οοοπα ἤοιιδ6 (οἷ. χχὶ.); βμουίηρ {πᾶΐ {π6 γα ηβίαὐϊομ, 

ΟΥ γαξθον {π6 ἰοχὲ οὐ σοι ἰδ6 Ατάῦὶο 15 Του παρα, νγὰβ ποὺ οοτα- 

Ροβϑᾷ {1} οἴνου {π6 ἀββίγαοίάοι οὗ [16 ἔθιαρ]8 ὈῪ {μ6 Βιοπιδῃβ. γγ ὰ 

818 ἀρτθ68. ἃ τϑιρδιῖς ἴῃ 1μ6 ὑνγοπίγ- ΕΠ ομαρίον, πποτο, αἴτοῦ [Π6 

[ἄγθα ῥυϊποῖραὶ βϑοίβ διλοηρ [88 76 0Ὁ}8 ἃ.6 Βρόκθῃ οἵ, {πμ6 αδααηῖπηι 

Ῥαΐπρ: [88 Ἰαδί, 10 18 δἀάοᾷ, “0886 δυῦμοῦ οὗἩ [86 Ὀοοὶς ἀἸ4 ποῦ χιδκθ 

ταϑηθοι οὗ 1ποὶν τοΐθ, που ἄο τ πον 1 οχοθρῦ 1π 80 ΤᾺ1 ἃ 8 αὖ 15 615- 

φονοχθᾶ ὈΥ {πο ῖσ πϑτηθ ; [ὉΣ [67 Δρρ 164 {πϑταβοίνϑβ [0 βυοἢ Ῥγδοίσοθϑ 

ΔΒ οὐτλθ ὩΘΔΣ ἰοὸ 186 τοῦθ δυαϊπθηῦ νἱγίθθβ." [ἢ [πὸ τΔΉΏΘΥ “ {86 

δαίΐδμον οὗ [88 ῬοΟΚ᾽ 1β βρόκϑῃ οὗ ἴπ ἔνγο οὐμϑι Ῥίβοϑβ (]γ. 28. 11χ. 96.) 

ΤῊ δχργθββίοπ ᾿πιρ]168 {πᾶῦ (86 ὑταῃϑίαίον πτοίθ Ἰοπρ ἴοι {π6 τϑὺ 

ϑιαύπον. 
ΤῊ ὑοῦ γγαβ οὐἱρίπαΠγ πε ὑΐοα πῃ Ἡ ΘΌΓΘΥΝ ; ΟἹ ταῖμοσ, ἐμ ατθοὶς 

ἰοχί, σβθποθ [886 Ατδδῖς νγὰβ ἰθίκθη, γὅγ1χἃὰ8 οοπιρίϊο ἴτοα ἩΘΌΤΟΥ 

ΠλΘΙΔΟἾΤΒ ΟΥὨ ΔΠη815. ΤὍΘ ἐυγη8 δηα Ιἀϊοιηβ οὐ ἢπΠ6 ΗΘΌΥΘΥ 16 ῬΓΘ- 

βευνβᾶ δὐθὴ ἰὰ [86 Αταδῖο. Ὗδο ἰμ8 ΟὝσὐοῖὶκ δοιρῖ!ο 1 νγᾶ8, 10 15 

Ωρ ΒΒΙ018 ἰο ἀΐϊβοογοσ. ϑαρροβίηρ (89 Ατάθῖο (0 Ὀ6 δ ἔα Γ μα] το- 

ΡῬτοδαοίίοι οὗ Ηΐβ ὑου, 16 οδπποῦ Βρθᾶκ ΒΙΡΆΪΥ οὗἁ δ]8 δοατιδιηΐδηθ 

ὙΠᾺ (μ6 ΒΙβίουυ οἵ ἰμ6 96.718 οὐ οἵ ἴῃ Ῥβοπιδηβ, Ηθβ [μὰβ Β0πὶ6 

1 ὥρᾳ ΟΔΙΠΠο1Ἐ Ὀἰθβουίαιίοπβ ααΐ Ροαγοηΐ ΒΟΥ, ὥς, γὙ0]. 1}. Ρ. 424. 



1066 Τ7Τηϊγοαμοίίοη ἐο ἔδ6 Αροογυρῇλα. 

ΤΘΙΏΔΥΚΑΡ]6 ῬΘΟυ ΙΑΥ [168 οὗἩ Ἰδηρθᾶσθο : ΒΟ 88, “ {π6 ποιβα οὗ (οᾶ,; 
8Π4 “186 ΠΟΙ Βουβ6," ἴον ἐΐθ ἐδηιρίο; “186 ἰαπα οὗὁἨὨ {86 δΒοῖὶν 
Βοιβ6,᾽ ἴον κάρα ; ““{π6 οἷέγ οὗ ἐμ6 Βοῖγ Βόιιβ6,᾽ [ὉΓ «εγμδαΐοηι ; ““ [86 

στοαῦ ἀπά σοοᾶ αοἕ :" “188 τηδϑπ οὗ [88 νψεδί. [π βρθακίῃρ οὐ [86 
ἀοδᾶ νγ ταθοὺ ψῖτμ ἐπα Θχοϊδτηδίϊοηβ, “ ἰο Βοτα θ6 ρ6806 1 δηὰ ““(ἀοά 
Ῥ6 πιϑγοὶ] ἐο ἐμοα ]" ΑἸΓΒΟΟρΡἢ ποηθ οὗ 8656 δχρυβββίοῃβ [ΟΥ168 
186 δβουϊριίοῃ οὐ ἐμ σγουῦΐκ ἰο ἃ «ἰ6ὺ; γϑῦ βοτηθ οἵ ὑβϑῖὰ ροϊηῦ δύ ἰθϑαϑὺ 
ἴο ἃ Ῥϑίβοῃ 1ἱνίπρ' ουὐ οἵ Ῥαϊοβίϊπθ. Ηθ νγὰ8 ὁῃ8 οὐ ἐδ αϊδρογϑίομ ὙἹὯ0 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ῥοϊοπροά ἰο Αβἰα Μίπον, δπᾷ ᾿νβᾶ δἰἴμϑν ἴῃ {π6 {π|γὰ ΟΣ 
ἐουγί δοπίαγυ οὗ [86 Ομ βδη οσὰ. Ὑπὸ Αὐϑθὶο νϑυβίοῃ τηπϑύ Ὧθ 

ἀαϊοά ἴον {8 βουθῃία οϑηίαγυ ; ἃΠα ἈΡΡΘΆΥΒ ἰο Ὀ6 Πρ ΠΥ τοπάουρα 

ἔτοια {86 ΟὝθοκ, 88 1 μα8 ργθβογυνβᾶ {86 Ηδργαίβυηβ οὗ ἴπ6 ταὶς 

ΘΟ] δίιοη. 
ΤῈ {μϊτὰ, Τουγέν, ἀπ ΕΠ ῬΟΟΚΒ ἃΓ6 ΠΩΡΓΟΡΟΥΥ οα] θα θοΟ 8 οΥΓῦ 

ἐΐο Μαοσεαῦεο8 ; ἰδ ἐπίτ Θβρθοῖϑ!]ν 80, Ὀθοδῦβο 10 18 Θη ΘΟ ΓΙΟΓ ἴῃ Ῥοϊηΐ 

οὔ ἀαίε ἰο 86 Μαϑοοδθθδῃ ροτοᾶ. ΤΕ ἀὐταπροᾶ ἴῃ ογᾶθγ οὗ {πη6, (86 
ἐηϊτᾶ ΒοοΚ ψουἹᾶ μ6 {86 ἔγβῦ; {μ6 ββοοπᾶ ψου]Ἱᾶ τοίδϊπ 18 ριθβθηῦ 
Ῥίαοα ; πᾶ {π6 ἢγβυ που]Ἱᾶ 6 {π|γτᾶὰ, ΤῈῈΘ ἔσατεμ οοἰποῖάθθ ἴῃ ροϊηῦ 
οὗ πη τ ἃ ρατύ οὗ {88 βοοοηᾷ; νἱΖ. ἢ, νἱ. νῇ, ὙΠ6 ΕΠ, ΔΙ͂ΘΓ 
τοίη τ μαῦ μα Ῥ6θῃ δἰγθαγ (014 ἴῃ {π6 βεοοπᾶ δηᾷ {μῖγα ὈΟΟΙΒ, 
ΟαΥτῖθβ {π6 ἰβίοσυ ἄνα ἴο 1μ6 ἔπι οὗ ΟἸγιβῦ, ἀπα 80 ΒΌΡΡΙ168 ἃ 
ΟΠ ΔΒ. 

Τὰ {π6 ρῥγθορᾶϊπο' δοοουπέ οὗ {π8 Δροουυ ΡΒ] ῬοΌ 8, 16 Βανθ δυοϊά θά 
1μοβ6 ἀπο] ροϊηΐβ οὗ ἀἰϊδουββίοη το δεπρ' ἴο {π6 ροδβιύϊοη [μ6 υ Βμου 
ΟΟΟΘΌΡΥ ; Β0 ἢ} 85, {πΠ6 παίισο ἃπαᾶ ομαγδοίου οὐὗἨ [86 ββραγδίπρ Ππ6 
Βεύνϑθη {ῃϑ δη {86 οδπομῖοδὶ ; [Π6 τϑβρϑοῖνα δι μουι δπα να]ὰ8 
Οὗ 680} οἶδϑβ; [86 τϑάβοῃβ ὙΙΟΝ τηδὺ μάν 164 αὖ σϑῦ ἰο {π6 ρα πρ' 
οὗ {π86 Δροουυρβαὶ ἀρατύ ἔτοτα {μ8 ὀΔΠΟΠΪ64] ; 8π4 {886 σομβΙ ἀθσδίοη οἵ 
{86 φαρβίϊοι, τ μϑίμον π6 Νὸνν Τδδίαπιθηῦ τυϊουβ Γαγ δ αποίδ!!ο 8 
ΟΥὁἉ ΤΘΙΔΪ Ιβοθη 68 οὔ 186 Αροοῦυρμδ ἴῃ {μ8 (ἀοΒρο]85 δα ΕἸ β6168. ὙΠ 
ΒΌΘΝ ρΌΠΘΙᾺΪ] ἰορίοβ 1 νγᾶβ ποῦ οἵ ῥιόνίπο6 0 1 ἔα ΓΘ, βίποθ ἐΠΟΥ 
ὈδΙοπρ' ἰο ἃ ἀἰβουββίοη οὗ {π6 ὁδοῦ. ἀπά, ᾿πάθϑᾶ, γχθ ὁΘου]α ΒοδΙΌΘΙΥ 
μᾶγο ϑηζογϑαᾶ ἀροι ἐμοῖν οχϑιηϊηδύζοῃ γι ποὺ τυϊθληρ' ἃ σοϊαταθ. ΤΉΘΥ 
816. ὈΟΙἢ ρϑιΡΙ6χϑᾶ δπᾷ ἀδ)ϊοαίθβ. Τὺ 15 Ἱπῃροββ1}}]6 ῸΣ τι8 [0 τϑξβυ' ἴο 
ΔΩΥ͂ ΜΟΙΚ ΟἹ 6β88γ, [,ε{1π, (ἀοττηδη, ΕΠ ρ]5}, ἜΤΘΠΟΝ, οὐ Π)υίςἢ, 
Ὑν Β1Οἢ ἐτοαίβ ἰμοπὶ 1} ΓᾺ] 655 ΟΥὁἩ Βθσοθθβ. Ργοΐβββοῦ ϑύυατί τηϑᾶθ ἃ 
σοοα οοπιπιοποθηιεπέ ἴῃ ᾿18 σουκΚ οα {μ6 ΟἹά ΤΙ δβίαπιθηῦ δηοι : Ὀαυΐ 
{παὖ ΒοΆΤΟΘΙΥ Τουομθβ {πΠ6 αροογψρῆαϊ ὈΟΟΙΒ, δπα 18 ἴοο αροίοσοίίο 
Τπτουρμουαί. ΥΥ ογάβ σου ῃΒ 1 μθοῦαγοβ οα [μ6 ὕδῆοῃ 816 ἴοο ῬοΟρυΪϊαῦ 
ΘΠ Βυρογῆοίαὶ ἰο ρἷγθ ταῦθ βα βίμβοιου.32 ΤΉΘΥ ἀὸ πού Θυ]η06 

. 66 Οοἰΐοι οὐ ἐπ8 ἔνα Ῥοοΐβ οὗ Μδοοδῦοθδ, ῬΡ, ΧΧ ΧΙ. Χχχὶλ. 
2 Οἡ {Π6 ἱπδρίγϑέϊοη οὐ ΗοΪγ βογίρίαγο, Οὐ οἡ. μα ὕδῆοη οὗ {π6 ΟἹ δηᾶ Νονν Τεβίαπηθηί, 

δηἃ οα [86 ΔΡροούγρδμα, 1851, Βοοομᾷ οαϊτίοπ. Αταοηρ ΟἴΒΟΥ ἈΒΒΟΓΙΟΙΒ Ἡ ΒΙΘὮ {ἢ15 ΨΥΊΓΟΥ. 
ΤΊΔΚΟΚ ἰ6 ἐπ ΠΟ] ονίπρ : “ ΝοΙΓΠΟΥ [86 Δροβῦ]6 (Ἐ 88}), ΠΟΙ ΔΗΥ͂ οὗ μὶβ Ὀγθίμτθμ, ΠΟΥ ΒΘ] 
αἰνίπα Μαβίου, ον αποίβᾷ ἃ βίῃρ]6 βαπίθῃςθ τόση ἀπῳ ὁπ6 οὗ [68 ΑΡΟΟΥΎΡΏδΙ ὈΟΟΚΒ οἵ ἴδο 
ΟΙὰ Τεβίαιηθηΐ. ᾿Ὃ. 79.) Εδνν νοι] Ὑσῖρθ ἴῃ [818 ἀπαπ8}18 88 5.716, ΔΙ͂ΟΣ τϑδαϊηρ᾽ [Π6 ἐγεῶ- 
εἶδος οὐ Θάοι, δὰ ΝΙσβοῦ, ὙΠῸ βου (παὺ 1 {Π6γ6 ἅτ ποῖ ἔοστηδὶ ψμοίαζίοηβ, Β: ΟΕ] 50 
(8116, {6 γ8 ἃ:δ δὲ 1θαϑῦ ΠΌΤΩΘΥΟΙΒ 8}1π510}8 8 ἃ ΤΟΙ ΒΟ ΘΏ 668, ΘΥἹἀΘ Ποΐηρ᾽ [Π86 ΓΑΤΑ ΑΓ 
οὔ ἴῃ. Νειν Τοβίδιηθηΐ τυϊίοσβ ἸῺ [886 ΑΡΟΟΥΥΡΒδ, δηᾶ [Π6 ᾿πῆποπσς οὗ [π6 ]αίοῦ ΠΡΟ 
ὉΠ 6ΙΓ τη 65 οὗἩ Ἐβουρῆϊ δπᾶ δχργοββίοῃ Τῦ 18 θυθῃ δϑθηγτηθᾶ ΟΥ̓ ΒΙΘοΘΙς, γη0 Βδἃ5 τ ΠΟῪ 
ἰηνοδυραϊθα [π6 βαδ]θοῦ, ἐμαὶ [Π6 Ἰρδπηογ πὰ οχίοπε οὗ ἰμδῦ ἱῃῆπθηςθ ΘΟΙΩΡ]οΙΘΙΥ Οαῦ- 
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ΤΆτ ἢ. δοαπαϊηέδησα 1} ἐμ6 Βα ]θοί. Α ἔδυ γϑαῖβ δρῸ, {μ6 αποβίϊομ 
θαρδῃὴ ἴο 86 ἀοβαίβθα 1ῃ (ὐθιτηθην ; οσινίηρ σἶβα ἐο νϑυίοιβ ἐγθαῖβαβ 
Δ. ΘΒΒΑΥΒ ΟἹ ΟΡροβιίβ 81468. ϑοηὴθ δανοοαίθα 4. βίγῖοῦ βϑραχγδίομ 
οὗ {Π6 σαποπῖοαὶ δηα ΔροοΎΡμα] ῬΟΟΚΒ, ταδὶ ἰδ ΐηρ {πᾶ {π6 Ια ίοΣ 
Βῃοι ἃ θ6 δχοϊπαρα το οὐσὐ ΒΙ10]68;:; ψ1116 οΟἴμουβ νἱπαϊ!οαίρα ἃ 
ὈΪ466 ἴοσ {π6 δροοῦυρβμαὶ, ἴῃ π6 Β10]6, δίδου μῃ6 ὀδηομπῖοα]. Οἱ {μα 
Ῥηγὶδὲ βιᾶθ, ἃ5 τὸ 88 βθθη οδ᾽]θα, γυ ἈΙοἢ 15 ἡ ΒΟ]]Υ δάνουβα ἰο {Π6 8Ρο- 
ΟΥὙΡΒΔΙ ῬοΟΚΒ, ἈρΡρθαγθα νϑυϊοὰβ ἰγθαίϊβθβ ΟΥ̓ ΤΠΘο] ορΊΔηΒ οὗἩ {π6 116- 
οσγταβθα ΟΒΌΓΟΙ ; Ὀγ Θομτοραάογὶ δᾶ ΕἸ γαγα.2 ΤῸ {Π686 τηδν 6 δἀἀοᾶ 

τγοῖρῖβ [Π6 ἤοτοῦ οὗἩ Ἔσρυθββ φποίαϊίουθ. ὙΏΘα Ἐοτηδυ βίβ δδϑοσὺ ἐπδὺ Βοσὴθ οὗ [16 ἘΔΙΠΘΙΒ 
αυοῖο (Π656 ὈΟΟΚΒ 85 ϑογέρίμγο, απ 6811 ὑθτα σαποπῖοαϊ, ὟΥ ΟΥ̓ ἀβυγοσῃ δστηβ {Π80 [86 ΓΟΥΤηΒ 
ϑογίρέμγο ἀυιὰ σαποπίσαϊ ἅτ οἴξοη ἀ8θα ὈΥ δοπια οὗ {π ἘΔΙΉΘΙΒ 1π 8. ὙΘΙῪ ψΙ46 δπα σΘΠΘΥΔ] 
Β6η586. ΤῊΪΒ ΠΒὰ5 186 δρΡρϑϑύδῃοο οὗ ἃ βαδίου πρθ ; δηα Ὀ651:4685, ἘπιβΘ ὉΠ ΒΡΡΘ418 ἴο [Π6 
ὈΟΟΚ οὗ ΥΥ ἰβάοτα ἀπᾶρι [Π6 Δρρο)Ἰδίίοη, θεία γραφῆ δηᾷ θεῖον λόγιον, “ ἀϊυΐπο ϑδογὶρίατο," δηά 
“ ἀϊσίια οτϑο]θ. ΑΡΡΙΥ ἴο {86 δρίμοὺ αὐνῖπο Ἀθτο, δῦ ὙΥ οὐ ἀβυγουθῃ 6ἰβθυσμο θ 58 Υ5, 
“ ΤΏργο οδηποῦ δ6 ἄδσγδ65 ἴῃ ἱπδριίγαίοη. ἼΠΟΤΘ Ἵδηποῦ ΌΘ ΤΔΟΤΙΘ ΟΥ̓1658 1 Ὑγῆδῦ 15 ἀἰυΐηθ." 
(Ρ. 89.) [Ιῃ ᾿1Κὸ τηϑηηοσ, ΟἸοιηθηΐ οὗ ΑἸοχδπασία ΔΡΡ]168 ἧ θεία γραφή, ἀϊυΐπα ϑοτγίρέωγο, 
οί ἐο ΘΙσδο δηα Βαγθοῦ ; ΑΥἸμϑη851.5 αποίο5 Ιγδοῃ ἢ [ῃ6 ψγοσάβ, ὥς που ἢ ἱερά φησι 
γραφή, 8 ἐΐ6 Ξαογοα ϑογίρέμν6 βοπιρισίογο δαψ8. ἘΣΡΙΡδηϊὰ8 αἀποίθβ [η6 ΔΆΓΒΟΥ οὗἩ 1[μ6 ῬοΟΚ 
οὗ ΥΥβάοχῃ 85 ἐἦό πιοοὲ δίος8οα Ὁ ἐα ργορἢοξ5 (Βοϊοτθοη); ΗΠΔΥΎ 68115 [Π6 Βᾶτηθ, ἃ ργορῆεῖ; 
8η4 ΘΥΘ ΦΘΥΌΤΩΘ ΔΡΡ]165 ἰο Θιγδοῖ, ϑογίρξιγα βαποία. ἘΔΒῊ δυᾶ ππίοπηδοα βἰδιοιηθηᾷβ ἴῃ 
Ὑ οὐ ἀβου 5 ὈΟΟΙΚ 8.6 ΠΠΠΊΘΓΌΙΒ, 5ΌΟὮ 8.8, “ 10 15 ᾿Π ἀπΌ108]6 [η8ὲ ΕΖγα τουβθα [16 ΘΟρὶ65 
[θη οχίδμπέ οὗ (86 «Ὁ π]|8}} ϑβουιρίατοβ, απ οο]]θοίθᾷ (Πθτὰ ἴῃ ὁπ6 σοϊατηρ, μα οοτηρ!ο θα 
186 ὕδῃοι οὗ {π6 ΟἹά ἸΤορίδιηθηΐ." (Ρ. 8388.) Ἐνοη Ῥυϊάοθαυχ τηῖρηῦ ἤδνο ῥγονθηίθα Πΐτη 
ἔγοτη [ἈΠ1ηρ; ἰπΐο [818 Τα]βίακθ. ““ΤῈῺ6 ΑΡοοσυρηδ] ὈΟΟΚΒ ἴῃ δῖ8 [Αὐριϑίϊηθ6᾽ 5] Ἰπαρτηθηΐ, 
δτ6 πού ἰηδρίτοα, (Ὁ. 89.) Βυῦ 6 βρθδκβ οὗ ὕνο οὗ ὑῇϑὴ 845 οἵ 186 οδηοηΐοδὶ, 1ῃ Ὦ18 
Τα 88 οἡ ΟἸ τ βιίϑη ἀοοίτηθ (οΔΡ. 8.) : “1|1 ἄπο ΠΌτὶ απ ϑαριθηςίη, ῬΔΙΟΤΊΟΙ15, οὐ 4118, 
ααὶ Το] βἰαβύϊουιβ 1Π βου ἰσασ, ψφποηίδτη ἐπ αποίογϊίαΐοπι τϑοὶρὲ πιογμθγιπξ, ἸΠΊΟΥ Ῥγορἠθέϊοοσς 
ἈὐτΊΘΥαΠαῚὶ βπηΐ. Τ1Β ΔρΥθο8 ὙΠ ΟΥΡυδη 20, τοίουυϊηρ ἴο ΚΙσο Η]. βίδιθβ, ἐΐδ 
Μοΐν ϑρίγιὶξ ϑροαζε ἐπ εἶθ ἀϊυΐπα ϑογίρξισος ἀπά βαψδ, 1. 6. “ωοχαϊαῦ ἴῃ ϑογίρίιγὶς αἰοϊηϊς 
Δριγίξιβ βαποῖιδ οἱ αἰοῖν, ὅθ. (1)6 Ορϑῖδ οὐ Ἐ]θθπλο8.) [Ι͂ῃ Θ πού. Ρ]8ςο6, ἰο ῥόον ἐπδΐ 
Αὐρηβίζηθ Βου 68 1568 [ῃ6 ψογτᾷ οαποπῖίσαϊΐ ἴῃ ἃ 146 56η86, ΥΥ ογάβυγοσιῃ δά ποθϑ [86 
Ῥάβϑαρθ ΏΟΤΘ (μδ΄ ΕΔΊΒΟΥ Βα Υ8, “ ΟΥἨ π6 Βουιρίαγοβ 68116 8 ΘΒ ΏΟΙΪΟΔΙ, [Πο86. 806 ἴο ὃ6 ργθ8- 
ξουτθα ψΒΊΟἢ 816 γτϑοο γᾶ ὈΥ͂ 811] ομαγοθβ, ἀπ [880 ὉΓΠ086 ἅτ ἴο 6 ρ]δοθᾶ ποχύ ἡ ΠΟ ΓΘ 
ΔοκΚηον]οᾶροα ὈΥ [86 ΤηΔῆΟΥ δη σΎΘΥΘΥ ρα οἵ (τ βίθη 8 οΠ},᾽ δη ἃ δΥριι65, “ Οδη ΔΏΥ τοδβοι- 
ΔΌΙΘ Τη8) ΒΡΘΔΙ οὗ ργείεγεποθ οἵ ομθ ὀδῃμοηΐο8] ΘΟΥΡύαΓΘ, ὈΓΟΡΘΥΪΥ 50 681164, ἰο ΔΠΟΙΠΟΥ ἢ 
ἼΠΘσΟ οδηποῦ Ὀ6 αἀ6076685 Τὴ ἐπδρίγαϊξίοη. “ΆΘΤΘ σϑηποῦ 6 πηότο Οὐ [655 ἴῃ ψηδὺ 15 ἀἰυΐηο. Τὰ 15 
ὈΠοΥθίοσθ οἱἰθαῦ ὑμαῦ [6 γγογὰ οαποπῖςαϊ 18 ΒΟΤΊΘΙ 68 δα ὈῪ Ααρ ΒΕ 6 ἴῃ ἃ ἸΔΧΟΙ 5656, 50 
85 Ὡοῦ ΟὨΪΥ͂ ἰο ἀδδίσπδίθ ἩΥΠΡΒ ΒΕΓΊΟΟΥ Βρθακίπρ' ἐπδρίγοα, Ὀτιῦ 4150 [Το οσαρταοο [056 τν ϊοἢ 
ΘΙ Π6]4 ἢ Υονούθηοα δηα τοϑα Ὀγ (86 ΟΒατοΙ. (ΡΡ. 89, 80.) ΤῊϊ5 γοαβοῃΐηρ' 15 ΛΊΘΟΥ 
[Δ ]Πδοϊοῦβ πα υπϑοιηᾶ. Απραβθηθ 15 τοίουσιπρ ἴῃ [Π6 ρᾶβϑαρα αποίθα ἕο {μ6 ἀἰδγθης 
τοοθρίίοῃ τ ῖ ἢ 186 δοοῖδ 97 {6 νειν Τορίαπιθπξ τϑοοϊνοα ἔγοσα [Π6 ΘΑΥΪῪ ΟΠαγΟΠ68. ϑοχὴθ 
ὙΘΙΘ ΠΗΪΥΘΥΒΘΙΠ]Υ δατηϊ6α, ΟἸΠΘΥΒ ἡ 16 σοοοὶγθα ὈΚ [86 τη). ΟΥΔΟΥΒ σγοῦο στο͵θοτοά 
ὈΥ [Π6 ΤγΔΊΟΓΙΥ ; ΒΌΟἢ 85 {Πη6 δθοοηά ἘΡΊ816 οὗ Ῥοίεασ. Απραβηθ 15 ποῦ Δ] πᾶ ]ηρ ἴο ἃρο- 
ΟΥ̓ΡΒΔΙ ὈΟΟΪΒ δὖ 81. Τὴθ "γε δγθηοθ τοθη!]Ἱοηθα 15 ἐΐα ἀεσγ 6 077 γτϑοερέϊογε ΜΝ ΙΟ ΒΟΙΩΘ 
ὈΟΟΚΒ τηθῦ 1 ἔγοτα [Π6 ΘσΠΌΤΟΒΘΒ, ΘΟΙΩρΑΙΘα 1 ΟΥΠογ58. Εὔνθῃ 1Ὁ ἰ0 αἱά Τοϊαῖθ ἴο ἐῤδ 
ἐπίογηαἰ σοοάπ688 οἵ ΟἿ ΘΒ ΠΟΙΪΟΔΙ ἡγοῦ ἄρον δποίμοι, γγο μο]α {Πδὺ Θυθγ “ ὙΘΘΒΟΠΘΌΪΘ 
τ ΔῈ παν ΒΡΡΙΥ͂ 10 τηοϑῦ Ἰθρ᾽ ὑγηδίθὶ Υ το οαποπίσαϊ ὈΟΟΚΘ, ἘῸΓ, [Π6γ6 αγῷ ἄθρυβθβ ἴῃ 
ἸηδρΙγαίϊοη ; Ὀοβίθβ, ἔπη ψψῆδὺ 15 αἰνίηθ δῃηἃ μαϊηδη δὖὺ {Π6 β8πὴ6 {1π|6, ΠΠΚ Γῃ6 βδοσϑᾶ 
ΤΙ Πηρ5, ΓΠΟΥΘ ἐ8, Θηα πιιδὲ ὧδ, ΤαοΥΘ ΟΥ 1688 οὔ ἐπ ἀϊνίπθ δοπηδηΐ; ΤηοΥ6 ΟΥ̓ [685 οὗ {Π8 
Ὠυτηϑη Θ]θσηθηῖ. ΕἸΥΘΡῪ τοβθοιηρ τοϑᾶον οὗ [ὴ6 ΒΙ0]6 Μ1}} δ᾽Ίον {Παὺ τὴ 8 βϑοσθᾷ ὈΟΟΚΒ8 
ΤΑΔΥ Ὀ6 οἰαββιἢθᾷ δοοογάϊηρ ἴο {Π6 17 1πίθτ δ] σαῖαθ ; ἴον {ἦδ6 πιοπ ἰἠαξ ιυγοῖα (ἤδη τοῖα 
ἰηβρίγϑά ἴῃ αἰ δγθηῦ ἄθρτθθβθ. ὙΟ ἀβυγοστῃ Δ Πἃ ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΙΒ [41] ἴηΐο ᾿ἸπΘ Χ  ] 8}}]6 σοηΐα- 
βίο ὉΥ͂ ποὺ βθϑίῃρ ὑμεΐ ᾿πϑρισϑοη οδηποῦ ὍΘ ὈΥΟΡΟΙΪΥ ῥγϑαϊοαίθα οὗ τυγίέπρ6. ΒΥ ὃ 
ΠΟΙΏΤΊΟΙ ΠΟΆΓΕ, ἱπδρίγοά 18 ΔΡὈ]1οα το τυγίέίπρ ἴῃ 2 Τίτα. [1.. 16.; Ὀπύ οογγεοιῖν ἀπά ρτορεγίῃ, 
ἐμδρίγαἴοτι ΥΘΥΘΥΒ ἴ0 ἐΐ6 πιϊπά οἵ τῆ. Τὴ ον βρίτῖῦ Ὀγθαῦ68. ᾿πίο [Π6 τηϊπᾶ; ΜΆΘΟΙ 
τηϊηᾶ, 60 ὄγϑαιλοα ἵπέο, σῖνϑϑ θχ ρυθββίοῃ [0 σογίαίη 1ᾶθα5. Ὑοὺ Ηδ ἀο068 ποῖ Ὀγθδίμθ ἱπίο αἰ 
πιά 8 ἐδ ὑοῦ βαπιθ ἐξῖπρϑ, ἴῃ [86 βαηθ τοδῆηοσ. Ηο ΠΕ ΘΏ665 {Ποτὴ ἐπ ἃ πιοάδ ἀσοογαπί 
εὐἱέζ, αι. ἴῃ ΒοΙη6 ἄδθρτθα σοπδογυαΐίυο ΟἿ, Ῥγθυῖοιβ ἰἸΟΘΥ ΠΟΥ σ165, [αδίθβ, δηα ἈΔΌ 175. 

1 Ὑ͵16 γϑῖσηθη βιοἢ Βίσοι πηᾶ ὟΥ δἰ Ζθη Ζαβδιητηθη ἢ Βρυῖϊομῦ ἀογ Ηθτν. ΕἸ γί (η0 ἄδίο), 
2 Ἐ ΠΡΕΊΡΒ σοροὴ ἄρῃ ΑΡοκτυρμθη, ταρτϊηῖθᾶ ἰστοτα ὑπὸ Βοξοττηθᾷ Κἰτομοηζοί θην, 

Ἐ8561,1851. 

ΨΟΙ,. 11: ΦΥ 



1088 Τηϊγοάμοϊίοη, ἐο ἐδι6 Αροογγρῇα. 

πὸ ρτῖζθ βββαγβ οὗ ἸΚ661}} δπᾶ ΚΊπρο", ψ τ (86 Βαρθθοαποπί ἰγοαίβα οὗ 
[86 ἔογπιου, ἀραϊπϑὺ ϑ.ῖον δὰ Ηδηρβίθηθογρ. 5. Οπ {88 οἴου 8146, γχϑύθ 
ῬΟΘΠΞμοα {π6 ἀϊδβογιδίϊοηβ οὐ δμ6γΆ, ΝΙΖβοὅ, πα Β]ΘοΚ. 5 ΤῈ Βο- 
τηϑηΐδύ σίου μ88 θ66ῃ 80]Υ δάνοοαίεα Ὀγ Ηοτρβύ7, 5080]Ζ5, ἀπα Μαϊου.9 
ΤἼὰΒ (μ6 ααοϑίζοῃ ἀνγαῖίβ ἃ ἐμποτουρ ἃπα βαβίδοίοσυ αἸἰΒο ΒΒ οη. ἔΤΌΤΩ 
[Π8 Ῥρθη οἵα βοβοΐδῦ ἼῸ 18 αὖ ὁπ66 τηδβίον οἵ {88 δῃηίῖγ ΠΠΙοταύπσθ δπα 
186 πρράξα] Ἰορὶο,---οὐ ὁπ ψἼΟ Βᾶ8 ἃ ἄθθΡ σϑύθύθῃοθ ἴου ὑμ6 ΒΊ0]6, 
Δα 8ῃ δαυλὶ τορᾶτγα ἔογ ὑσατῃ ΥΒΘΥΘΥΟΥ 1 ΔΡροδσβ, [Ὁ ψου]ᾶ 6 οὐ 
οὗ ΡΙδοβ 01 ὧδ (ο ἱπάϊοαίθ οὔτ’ ΟΡ᾿ ΠΙ0η5 ὁ {Π|6 Ῥγββαῃύ οοοδβῖοῃ ἔπ ΟΣ 
1Βδη ἰο 867, {πᾶὖ γγχ8 8.6 4: ββα βῆ α Ὑῖ τ 411 1Π Πρ] 15} ῬΟΟΚΒ γα μᾶνϑ 
Β6θῃ οἢ {μ6 βυθ]θοῦ; δῃᾶ {μαὺ (86 ΟἸατοι οὗ Ἐπρίαπα ἢ85 οὐβοινϑα ἃ 
νῖβα τηοδοσγδθϊοη σοϑροοῖησ (86 ΔΡΟΟΙΎρΒδ, Μ᾽ ΒΙΟῊ 15 σομάποϊνο ἰοὸ {86 
τσ νον, Ὁ,8 ἅῦτθ ΜΠ ΠΒῸΡ ἀηᾷ {μ6 Τιαίμογαη (τοί τποῦθ 
ἩΘΑΥΙΥ {Π6η ἢ [86 Βαοίουμηθα. Βυΐ {πῶὸ 18 βασίῃρ [{{|{6 ἰο {πθ6 
ροϊπ. ΤῊΘ ὑγιθ ρα οὗ ᾿ῃνοβειραίίομ 18 Ορθπϑαᾶ ἊΡ ΕΥ̓͂ {86 ὙΘΡῪ 806 
Θββθυβ οὗ ΒΙθθΚ, Νι Ζβοῦ, δᾶ ὅ΄16σ, ὙΠῸ οἷα σσουκ οἵ Ὀβθορ (ὐοβῖῃ ἢ 
16. ρουθδαρ5 {π6 δύ 'ῃ ἘΣ ΠΡΊ 1585} τοβρθοίϊηρ {86 τοϊαῦνα ροβιζοι οὗ (ἢ 
Θα πο 68} ἃηαἃ ΔρΟΟΥΎΡΒαὶ Ῥοοῖκβ; (Ὁ 6 ργδϑαμμθ, ὑμαὺ ποθ ὙΠῸ 
Κηονγβ Α]οχδηᾶου Β ΡΟ οὐ [π6 δποη "ἢ ν{01}} ἰμάογβα {Π6 αββουίοη οὗ 
115. βάτον ἴῃ (π18 οοαπίχν, “ [αὶ τ, ΑἸθχδαηάθυβ σουϊς [πμ6 δυιάθηοο οὗ 
ἃ ρτραΐ αυθβίϊοῃ 18 ὙΘΥΥ͂ ΒΙΘΟΘΒΒΕΌΙΠΥ οοπάἀθηβοᾶ: . .. πᾶ {μαύ 16 ψ11]], 
ΡΥ 118 ΒΆΡΡΥ πᾶ υδιοιουβ Ὀγθυ 7. πᾶν ἃ ΡΟΥΤΘΥᾺ] δα τ β:β[1688 1τὰ- 
ῬΥΘΒΒΙΟΙ. ΟἹ [Π6 τα, 

1 Τὴῖθ Αροκυυρῆθη ἅε8 Α. Τ΄ 1852 ; δηᾶ, ΐῖΘ ΑΡοκυυρμθηῆταρθ την Βου ἀοΚβΙομυρπηρ; 

ἄογ ἄδγϑα! Ῥ6ΖΡ]. βομγθα Τὴν, ΒΡ 6.8. ππᾶὰ τ, ἩΘΏΡΒίΘΏ ΘΓ Β δαΐβ Ὥθαθ ὈοΙΘας Ποῖ, 

1855. 
2. ῬαΡΙΠΒΗ6α εὐ Ἐτδη κίοσι οα ἐμ6 Μαϊμθ, ἰπ 1882. 
83. Ὅϊ6 Αροκυυρβεπέγαρθ πιΐν ΒουοΚβι οι ϊσαηρ; ἀθγ ἀδταπ θοΖ 6}. Θουτίίθη Ὅγ. 5.16.8 

πηᾶ Ὅτ: Ἡδηρ ΒΘ ΠΡ ΥΡ ΒΒ δαΐβ ἤθπ6 Ρεϊθαομίοί, 18δδ. 
4 Απάθυϊπηροη ἐγ οἰ δα ῖρο8 βου  νογθυᾶπαπίδα, Π1, Βδιαπλ]αηρ,, Ρ. 486. δἰ φ644. ἴῃ 

ἔπο Ἐνδηρ ΒΟΉ ΚΕ γομοπζοίνπηρ, ἴον 1828, πο8. 59, 60. : 16 Αροκτυύρβιθη. ' οὐ βοι ἀϊραῃρ 

ἴῆγϑϑ αἰ υρθυϑοβίοη ΑΠΒΟΉ] 5865 δη αΐ6 ΒΙΡ6], 1858; 8δηᾶ, Τιοἰζίοα Υ οὐῦ ἅδον ἀϊ6 ΑΡΟΚτΥ- 
ῬΒδη ἴῃ Βοζαρ δυῦ 1,16. 66 1}}5 ποιιθβίθ (ἀθρθηβου]Ε, 1855. πὰς τος 

5. ΤΙΘΌΟΓ αἶα ΑΡΟΚΤΥΡΠμοη ἄθβ Α, Τὶ, απᾷ ἅ65 βορϑηδηηΐθ ΟὨΓΒΈ 16 Πη6 ἴτὰ ΒΌΟΠΘ ἄρ 
Ὁ οἰϑμοῖς, ἴὰ 186 ΖΘ. βοηγν ἥαου ΟΠ ΥἸΒΉ 1.6 Ὑ͵1ΒΒΘΗΒΟΒ ΔΙ, τι. 5. νγ. ῸΥ 1850. 

8 ΤΠΟΡΟΥ ἀ16 Θ':Θ]αηρ ἀοΓ ΑΡΟΚΥΥΡΒΘΠη ἀ08. αἰΐθῃ Τθβίδιηθηΐθβ, σορυπιοᾶ ἔγοσα {16 

Θεά ἀπᾷ ἸζυΚθὴ [ΟΣ 1858; 
τ Ἰϊη]οϊπηρ; ἴῃ ἀ85 4116 Τορίδτηθηΐ, ΗΕ, 1; ; 
8. Ἐϊη]οίξαηρ ἰπ ἀϊ6 Βο Προη βομτθη ἄθ5. δἰΐθῃ ππᾶ πάθη Τορβίδιηθηΐβ, Ζυγ  ὑ6Γ ἀπ 

αὐ ἑοῦ ΤΏΙ]. 
9 Τὰ Τιϑοίατο ἀ6 ἴα βαϊηίθ ΒΙ016 δὴ ἰδῆραθ να]ρϑίγο, 2 γοἶβ. Τουνδίῃ, 18:6. 
10.Α ϑομοϊαβίίοαι Ἡϊβίοτυ οἵ [πὸ Οάποι οὗ (ῃς ΗροΙ͂Υ βουρῖατο. Τοπάοῃ, 1667. Α4{0. 
τ ΤῊ Οδηοι οὗ [π6 ΟἹ δπὰ Νοῖν Τοβίαίμθης βουίρίαχοβ δβοογδμοᾶ, ἄς. Νϑνν οα θη, 

ΑἸ ἰηἰτοἀμ οὔ ΥὙ ΤΘΙΊΔΙΚΒ ὈΥ͂ Θοῆη Μογίβου, 1)... Ἰμοπάοῃ, 1888. 
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ΑΘΌΕΝΘΑ. 

Ῥαρο 187. 

ΤΆΘΓΘ 18 ἃ βοοᾶ Ββϑούϊοῃ οἡ {86 τϑἔθγθῃοθβ οὗὨ {6 Νϑυν Τοβίδιηθπί ἰο {}6 
ΟΙΔά, τ} ἃ οορίουβ 118} οἵὗἠἨ ἁ ὠαποίδίίομβ δῃᾶ 4] βίοπβ, 'ἰπ ὙΥ ΚΟ. 16 
Ἡδυτθηθαῦκ, τι. 8. γγ. γ0]. 1. Ρ. 16. οἐ δόφῳ., ΘΟ δὖ {Π6 βϑὴ86 {ϊ1ὴ6 
Ῥαββᾶρο8 ἐμαὺ ΒΡ ΠΥ ἀορατύ ἔγοσα {86 δερίαδρίπε ἃΓΘ τηᾶγκοα τ] ἂπ Ἐ, 
αηα ἐδοβο ἐμαὶ αἸΗῸΓ το 1 ὑνγο ἘΞ, βόῖὴθ ἀβοα} διϊπύβ ἰουγασαβ ἃ 
οἸδβϑι βοαίζοι οὐ ἔβϑια 816 8180 σίγθη. ὙΥ̓Θ ΙΔΔΥῪ 8150 ΤΟ ἢ ὑπ βαήθοῦ 
ἰο {π6 Ἰἰδὺ οὗ αυοίαϊοηβ ἴῃ ΒΙΔΙΠΟΡΙ οὐ γ᾿ 5 ὑσθδίϊβο, 226 .7],εσὶ Μοδαϊοαθ 
αδγοσαξίοηο, Ὁ. 161. δὲ 86ῳφ.» ὙΨΙΟΒ ἌΡΡΘΑΓΒ [9 Ἠ)6 ὙΘΙῪ {11} ἀπά ροοά, 
ἐβοιρ ἢ πὸ Οἰδββι βοδύ!οη 15 σΊΨΘΗ. 

Ῥαρο 197. 

τς ΠῊΘ 58Π160 νἱ 6 Υγ8 88 ὑμοβθ δἀνοοείθα Ὀγ ΟἸΔΙΠΊΘΥΒ. πᾶν Ῥθθη [614 ὈΥ͂ 
ΤΩΔΏΥ Οθυταδη τυτϊίοσθ. ἯΥ6 τϑίϑσ ἴο δὴ θχρίδπδίϊοη ἃπα ἀθίθποθ οὐ {ῃ6 
Ῥοβίτϊοπ ἰμαΐ ἑπμέονργεοίαξίοη δ α σταριγιαίοαϊ ορογαξέοη ἰο ὙΥΚΟΒ 26 
Ἡεγτοηομζᾳ ἀε5 Ἰομογ  δἰαηηιθηέδ, ὙΤΏΘΤΘ 1ῦ 15 ΘΧΡΙΔΙπΘα δηα ἀοίδπαορα. 
Τὸ πιὰαὺ ἃ ΟΥΥ βκοϊθίοη ὈΪΌ11041 ἱπίογργθίδίζοι σγουῦἹὰ Ὧθ τϑαποβᾶ Ὀγ 1, 
18 Βῆονγιι ὈΥ ΤΥ πο Ὶ Β Θσροβι ίοη οὐ ὑπ ἘΣ 5116 ἰο [μ6 (ἀδ]δίϊδηϑ, ἃ. σους 
Ῥτοοθρᾶϊηρ ἔγοταηα {π6 ἢγβδί ρυϑιητηδτίδῃ, 8ἃ8 [ὯΓ ἃ8. ῃ0 Νουνν ᾿Τϑβιδιηθηῦ 
Ἰαδηρτᾶρθ 15 ΘΟΠΟΘΙΗΘΩ͂, ἴῃ Οοϑεθδηγ. Ὑ ᾿ύπθ88 8180 (αθβθη8 5 ΘΧΡοβιοη 
οὗ ἰβαΐδβ, Τὺ 15 ἐφιροδδέδίθ ἴο ταῦτ ἰὖ ἃ ῬυγΘΙΥ συϑιησηδίῖοα] ΟΡΘΓΘΙΊΟΗ. 
Νο :πίργρτυθίου, Ὀ6 μὶβ ἐδϑίοϑ δηῃα 8015 τγβαὺ ΠΟΥ τηᾶγ, οδη 40 58οθ. Ηθ 
τησιϑὺ ὈΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ ΟΥ̓ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ ὯΘ ΙΟὮ ΙΏΟΥΘ [πη ἃ ο,ΔΙΏτηΔί108] 
Ι8η. ΤᾺΪ8 τοῖὶρύ μΡ6 ρῥτονϑβᾶ ἔγοτα {πΠ6 υϑυῪ σοσκ οὗ ΚΘ. 

Ῥᾶρο 428. 

Οη ἐμο ἱπίουρσοίδίϊομ οὗὁὨ ρϑῦϑ 168 τ ταδὺ τϑίϑν ἰο 168 Ἡθυταθπθυύκ, 
γο]. 11. ρ. 802, δέ δόφφ., Ὑχθτ {μ6 οὈβθγυϑύιοηβ ἃγ6 Ὀσῖθὲ δηα ΘΣΧΟΘ]]θηύ, 

Ῥᾶαροδ ὅδ4, δδδ. 

Ωἴηοθ {ποθ σου 8 οτο τί ἔθ οα 106 11, 1, 2, 8.. ΟὟΤ αὐὐοηύϊοιι ὮδΑ 

Βοθϑῃ ἀἰϊσθοίθᾷ ἰο ἃ Ἰϑᾶιηθᾶ βϑϑδῦ οἵ Α. ὙΥ. Ζυταρί, οἢ. Π6 οιηδῃ ΘΟΥΘΙΠΟΥΙΒ 

οὗ ϑιγτίδ, ἴῃ 818 Οοηνηιδηξαίομηι Ερίσγαρλίοαγερι αὐ ΑἸ ηἰφυεξαέεβ Πογιαγιαβ 

ρεγεἰηοηζέμην Ῥγοζιηιθη, αἴέογιηι, Βογοϊεμὲ 1884, Θη11164, 126 ὅγτῖα Βοτηᾶ- 
πόύαχὰ Ῥτγονυϊποῖω δῷ θθβασθ Απριβίο δᾶ 1, Υ εβρδβίϑηπτη, ρᾶτὺ οὗἨ ὑμ]οἢ 

Ῥθδβ οα ἐμ ρᾶββᾶϑθ ἴῃ {πὸ {π|τὰ (ἀοβρ6]. ΕἿΣ ἃ ΒΌΠΩΤΩΔΙΥ οὗ [88 τϑᾶ- 
βοῃηΐηρ,, 88 Ὑ7611 ἃ5 οι οῦ σθβα] 8 ἀντὶ γθα ἂὖ ὈΥ 1π6 δαύμοι, νσγσθ ἃτϑ ᾿ηἀθρίθα 

ἰο Μτ. Βονιαδη οὗ Μδπομθβίου, υγμὸ μ88 τι θη δῃ Χο δ]θηὐ ΡΆΡΟΥ οα [86 
Βα δ] οὐ ἴῃ ὑμ6 ΟΠ τβύδη ἘΠ Θέοστου ἕο Οοίορον 1855. 

Ζυταρὺ 888 ΒΒοΎΤα ὈΥ͂ Θοποϊαβῖνθ θυϊᾶοποθ ὑπὰῦ Ῥ' Βυ]ρίοῖαβ υϊγπ1ὰ8 
Ῥβθοδτηθ ρονοποῦ οὗ ϑγγία, Ὀγο ΘΌΪΥ ἀουῦ μ6 ϑῃᾶ οὗ Β.0. 4, τϑιμδι πη 

ῬΘύΒᾶρ5 ἰθτθθ γϑᾶγβ; ὑπαῦ Β6 γϑάποθᾶ {6 Ἡοιηοπδάθῃβο8 οὗ ΟἸτοῖα, δα 

ἴῃ {86 1αϑύ γοᾶῦ οὗ μῖ5 ρογουῃμηθηὺ νγὰ8 “τϑοίοσ ἢ ἰο Ο, Οθβαῦ τπθῃι οη 18 
χηϊϑβϑίοι. ἰο {86 Εϊαδί, {11 {86 δπᾶ οὗ 8. σ. 1, θα μ6 τοίατηθα ἴο Ἐοχμθ. 

1 ψΟΙ. 1. Ρ. 84. 

ΘῪ 
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Ηρσ νγ88 βυσοροάοᾶ Ὀγ Μ, 1118 ἰπ {86 ρτονίποθ, πᾶ 1π 86 τϑοίοσβα!ρ οἵ 
αϑασ. αΑἴϊος 10]1108 πᾶ [18 βυοοθββοσβ, Ο. Μαγοῖυβ Οδηβοσίπαβ ἃπᾶ 

Τ.. Μοϊαδίαβ ϑαίαγηίπαβ, Οαϊτὶπῖαθ. σαηθ ἃραίη, 4, Ὁ. 6, (0 τῆᾶκο Ζπᾶθἃ 
ὦ Ἐοιαδη ῥγονίποθ, ἃπᾶ ἰακο ἃ οομβα8 οὗ 108 ᾿πῃαρί απίβ. 10 ἷβ ποὺ ΚΟΤῃ 

θη 86 αυϊ θᾶ ἐπθ ρχονίπμοθ; θα 85 Βῖ8. βιοθββον Οτούϊουϑ ϑ1]ΔΠῈ8 Ὑγἃ8 

ἴῃ ἐμ8 ῥσονίποθ ἴῃ ΑὉΡ. 11, ΒΘ ῬΧΟΌΔΌΙΥ τοιαδί ηθα {Π6 {Ὁ}} ἰθγιὰ οἵ ἦνθ 

68 Γ8. 
ΤῊΘ γαΐὰθ οὗ Ζαπιρὺβ ἀϊδβογίαιϊοη, ἕο οὐσρ Ῥγθβθηῦ ῬΌΓΡΟΒΘ, 1168 ἴῃ 108 

βῃονίηρ, ἔτοτι ΒουτΘοΒ θη τ Υ ἱπάθροπάοπῦ οὗ [π|κρ, {μα Ογγτθηΐα8 νγὰ8 

ΘΌΥΘΙΠΟΥ δείοτο {86 Ὀτίμ οὗ ΟἸἢτιδβύ. ΤΠουρΡ ΗΘ νγᾶβ ΡΌΨΘΓΠΟΙ οὗ ϑ'γτγὶδ 

Ἀ.Ὁ. 6, ἀπᾷ ταδᾶθ ἃ Θϑηβιι8 {μ θη, Ὑ76 ΠΟῪ πον ὑπᾶὺ 6 μδὰ Ῥθθη Δἰγσοδαν 

ΘΟΥΘΙΠΟΙ οὗἨ [80 58126 ῬὈΓΌΥΪΠΟΘ, ὅ. 6, ἴῃ Β.0. 4, ἃ8 Τλαῖκθ ἸτΡ 1168, οΥ ταῦμου 

Β. 6. 8. 
(Ομ θμαρΟΓΔΙῪ ΒΙΒΌΟΤΥ 15 5011 β]6πὺ τοβρθοίίῃρ {μ6 βτβὺ ὀθῃβὰβ ἀσσίηρ 

[η6 βτβῦ βονθγπουβῖρ, Ὑγ 8110 {Π6 10 18 ἃ Ροβι ἐν ἀἰβουθρᾶπου Ὀθύνγθθῃ [80 

δοοουπίβ οὐ [λπ|κθ ἃπά Φοβθρηα8, 85 ἰο 170 γγ788 ΘΟΥΘΙΠΟΣ 1η [δ 6 γϑᾶτ' ΘΟΙ- 

ΤΩΟΙΙΥ ἀϑβίρηθᾶ 5. ὑμαὺ οὗ Ομ τβῦβ δὲν; Ῥαὺ [86 Τιθγθ β[]6η66 οὗὨ Ὠ΄βίουΥ 

ὁπ γᾶτίουβ ροΐπίβ 15 ποὺ να ]14 ϑυϊάθποθ ἀρδίηβὺ ὑμ6 βιδίθμαθηὐ οὗ ἃ ὀσθαϊ0]θ 

Δι Βοποϑύ Ηἰϑίοσίδῃ ; ΠΟΙ οἂπ ΦΟΒΘΡμαΒ᾽Β σΌΠΟΓΑΙ δοούτδου μ6 Θοιηρᾶγοα 

ὙΠ 1 λικ6Ἐ. 
76 10 ρ]Δ4 ἰο πᾶ {μαΐ Ζαταρί οοἰποῖάθ8 τι ἢ τι8 ἴῃ τϑ]θοῦηρ, [86 60η- 

δὐγαούίΐοι Ὑ ΐο ταϑῖκοβ πρώτη δαπϊγαϊοπὺ (0 πρότερον. ““ ἹΒΟῸΡΊ. γγ9 Ὑ7616 

ἰο οοποθᾷβ,᾽ 58 γ8 6, “ἐμπαῦ ὑμ18 18 ποὺ δοῃύγασΥ (0 ὑπ6 1ἀΐοτῃ οἵ {Π0 αὙθοῖ. 

Ἰδηραδρθ (ν Βἰοἢ τᾶν, ΒΟΥ ΘΥΘΙ, ποῦ ΠΠΥΘΑΒΟΠΘΘΙΥ Ὧθ απθδβύϊοῃθάλ), ΠΣ 6] 

10 ἴο 86 ἃ ἀθραγίατο ἔγοτα {π6 πδίατα! ἃπα ορνυίουβ ἱπίθερχγθίαιομ, δπα ὑμαύ 

ἔμοβθ σἘὸ ταδὶ ἰδίῃ Ὁ νγοιἹᾶ 6 ρ]δᾷ ἰο δρδπᾶοῃ 10, 1 δὴγ οἴμοσ δουμ]α Ὦθ 

[ουπᾶ. Ι0 15 εἷ8ο ἃ οοιωρ!θίθ ἀθραγίασο ἔγοπι {μ6 ορἰ πίοι οὗ {π6 θασ] δύ 

αίμουα οὐ {16 Ομτιβυίδα ἐαλ ἢ, ττμὸ [Ο]οοα ὑμ6 δαὐμογιυ οὗὁἨ μᾳ6, οὗ 

ΒΠΉ118} ἰδδίϊμημοπγ, Ραὐ 50 ὑπᾶὺ {Π6Υ οοπδίογθα ὑμαύ θούῃ {80 δβηβαβ τηϑάθ 

ΟΥ Θαυϊτἰ πίπ8, ἀπ {π6 δίσίι οὗἨ ΟΠ γίβῦ, οοκ ρἷδοθ ἂὖ {π6 ϑῃᾷᾶ οὗ 8. σ. ὃ, ΟΥ 

(86 Βερίππίηρ οὗ 5.0. 2. Ἐπδβθθίαβ βᾶγβ ἀἰβυύπουγ, ἦ 115, ἐλόπ, τὐας {ἦ6 

)οτἐψ-ϑοουπα ψθαν Γ᾽ ἐδ τοῖση 9" Διμσιιδέμδ, ἀπά ἐλ ἐισεηπέψ-εἰρλ τί ὕγοηι ἐδ 

γοάμοίϊοῃ 9}, Ἐσυνρὲ απά {6 ἀφαϊῇ, 9.6 Δ Ἠέοην ἀπά ΟἸεοραΐγα στιυα σσθότα 0ῃ 90 

ἀγπαβίυ οὗἨ {μ6 Ριοϊθιηΐθβ ἱπ Εργρύ οθϑαβϑα, εὐλέη ον οτά πα ϑαυϊοοτ' 

ϑόρις (λνῖδέ ἰσας δογη ἴῃ Βοιθῆοια οὗ δ πᾶθ8, δοοοτάϊηρ ὕο 16 ῬΓΟΡΆΘΟΙΘΒ 

Θοποογηΐηρ Ηἷπι|, “ ἐπὶ τῆς τότε πρώτης ἀπογραφῆς, ἡγεμονεύοντος Κυρινίου 

τῆς Συρίας," αδ ἔδι6 {ἴηι οΥ ἐἶι6 σόηδιι5, ισλϊοῦ, ἐΐθη γϑέ ἑοοΐ ρίασε, (γγοηζειδ 

δοίη φουθγῆοῦ 9. ϑυγία. Τῦ 18. ΟΙθαᾶν ὑπὰῦ {80 τοῖρῃ οὗ Αὐρυβίῃᾳβ 18 

τϑοκοηβᾶ ἔτοτα {πὴ6 γϑᾶῦ 48 8.0. θη Π6 νγᾶβ ἢτϑύῦ τηδαθ οοηβα], ἔγοιῃ 

ὙΒΙΟΝ (86 ἐογ γ-ϑθοομα (οοαηύίπρ, ἴῃ {Π6 Βοτηδῃ ταϑύμοα) [8118 ἴπ Β.6. ὅ, 

Ὑ ΒΙΟΙ 18 αἴθ {π6 ὑνγθαίγ-οῖρ τ ἔγοιῃ {π6 τϑαποίίοι οὗ Ἐργρί. ᾿ΓΠΘΓΘ 18 

τπογοίοσο πὸ ἀουδύ ὑμαὺ Ἐπβορῖαβ μοι ον {μαὺ ὈούΒ {86 ΘΘηβαβ νγἃ5 τηδᾶθ, 

πᾶ ΟἸτβὺ νγὰβ θότῃ, πὶ {88 γϑ 8 8 Β.6.; 88. ΠΚουγῖβθ ΠτΡοπθοαβ, Του]! Δ 

ΟἸθιαθηβ ΑἸοχαληάνπαβ.ὔ} 
ΤᾺ 1 Ζυχαρ β οΘοποϊαβίοη θ6 δοοθρίβᾷ, οὐ ᾿ῃἰοτργθίδἐϊοι 18 Θομνταθᾶ ; 

γἷΖ,, 18 γγὰβ ὑμ6 ἢγβύ οθηβὰβ θη ΟΥΓΘΗΪΒ Ὑγαβ8 ΡΌΨΘΙΠΟΙ Οἵ ϑγτίδ:. 
δηᾶ [Π616 18 ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ ἴον ἰδ κίηρ 86 νοῦ ἡγεμονεύω 1ῃ ΔΗΥ͂ γΥ 161 ΒΘΠ50 

ἰλδηῃ {μαὖ οὗ ργὺὍΡΟΥ φΟυΘΥΉΟΥ. 

1 Ωποίοά ὉΥ Βονιηδῃ ἴἰπ 88 Ῥϑρεῦ, Οπ [16 Βοιιδη ΟΥοσΠΟΥΒ οὗ ϑὅ' γυῖα δ {π6 ἰπηθ οὗ 
το Ὀῖγὰ οὗ Οτιβί. 



ΙΝΌΕΧΆ ἝΝ, 

Ἰ. ἩΕΒΕΕῪ ΑΝῸ ΟΒΕΕΚ ὙΟΚΌΒ ΑΝῸ ΡΗΒΑΒΕΒ ἘΧΡΙΑΙΝΕΘΡ. 

ΤῈ. ῬΑΞΒΑΘΕΒ ΟΕ ΒΟΕΙΡΥΌΞΒΕ, ἘΧΡΙΑΙΝΕ. ΟΝ; ΤΡ ΒΊΤΒΑΤΕΡ. 

ἹΠ. ϑυβύξοτα ΑΝῸ ΔυΤΗΟΒΒ. 

9τϑ 



πρειδηνια (ὡοοσίςο 



ΙΝΡΕΧ 1. 

ἩΒΒΒΕῪ ΑΝῸ ΟΒΕΕΚ ΜΌΒΏΝ ΑΝῸ ΡΗΒΑΒΕΒ ἘΧΡΙΑΙΝΈΝ. 

Ῥαρο Ραρβ 

ὩΒῚΘ ἀμὰ ἾΣ - - τ - 828 ἘΝ τι τὸ τὸ ν- κ΄ - 889 

Ἢ ΠΡ ΣΝ τ τ τ - 168] πδῦδ 3ῦν - - νον ς 860 

ὍΝ - το νὸν Ὁ 94} »ὴ5 - - τὸν νὸς 348 
γὐδηπ τ τ τὸ τὸ - 142] Πρ - - τ τὸ τὸς 348 
ΠΏ δὶς ΠΟ - τ τὸ τὸ τ - 34 
ἽΒΦ "ἼΩΝ ΠΤ - το τὸς - μ6 
ΟΝ τ το τοὸῳννυἋιυιν. τ - 289) ΟΝ Δ τ τ τὸ τ - 1 

πῦρ - τ τ τὸ τ - 988 00 - τ τὸν τ ς 978 
ΠΏ: Πρ - δν"ς Η5 -ι σ΄ 242 πευρῦ ἃ'- : Ὁ πὶ “ὦ 41 

πον Ὁ τῶν ὴῶπ - - τ 1828] ρρ - - - τ τ - γ4 
πο ΠΣ - τ τὸ τὸ - 34 ΝΣ π  Σ: 

Ι] Ι ι [] ͵ ι ᾿ : Ἰ ᾿ ἰ ιὸ) ων] ὌΝ ὧν Οὐ 

ὃ. τ ἐς ὧν δον, 

ὧδ - τ τὸ τὸ τὸ τ 361] γδῃρ -- - τ τὸ τὸς 48 
ΠΝ ΟΝ ΟΞ ᾿ - Ξ νι ἢ - 344 ἘΞΕΙΌΙ - - 5- - π΄ - 740 

:3:3 ἘΡΩΞ - - - - - 167 ΦΒ9 - - - . - 12 

ἢ) τ το τὸ τὸ τὸ - 367] γῃρ ΝῊ -ἴ - τ τ - 599 
ΠΩΡΠ - - - - - - 170 ΠΡ δ πὼ - - - ,918,9]14 

γῦρυθα - τ τὸ τὸ - 789, ἡ - -ἰ - τὸ τὸ - 344 
ΠΝ ΘΏΣ - τὸ τὸ τὸ τ 341 ὃ - - τ τὸ - 411,488 

ΠΙᾺ ΠΡ’ Ἴορ ΠΣ Σ τ τ τ 368 ΝῈΣ - - - τ - 809,810 

ΠπρΠ9 ὍΝ. τ τ τὸ τ 368} Ἰν - τ. τὸ τὸ τ 346 
Ἕ - τ το τὸ τ - 99] ἼὩἢὋὋΔ» τ τ τὸ τ τ - 14 

ΡΠ -ἴ τ- το τὸ τὸ - 348 πῦρ ὡς δ, οκὲ, ὦ ἰ τ 

3 - - ὦ τ αὖ ς 958 5 - “5 ἡ τὸ 5 288 

πο τ τὸ τὸ τὸ τὸ ς 968 πήηπ ἜΡ - τ- τ τ τ 516 
ΠΡ τ τοὸὺῦυ τὸ τ τὸὖὸ - 742] Ἴξὴ οεμὐ ") τς τ τ "9 

ἽΝ - - - - - - 289 πἰθἢ Ξ - - Α Ξ - 748 

ΠΉΠ τ τ το τὸ «τ 12] θη τος δ τ τ τ - 148 
οΥ 4 



1064 Ζπᾶρς 1--- Ἠρῦγοισ «πὰ Οτοοῖ Ἡγοτάς ἀπα Ῥῆταβο8 ἐτρίαϊηθά. 

ὈΡΙΠῚ Ὀδις ΠΣ ὃ 

"Ὁ - τ-- 
Ὁ ἜΨ Ὁ - 

3 Ὁ - - 
ὈΓΊΞΝΨ κοῦ «- 

ΠΣ τ -- 
Ἣ - τ. 

ὯΝ - - - 

ὮΣ - στ: 
ΠΡ Ὁ ὐς ὁ“ 
ΠΟ τ 6“. Ὁ 

᾿Ανατείλαντος τοῦ ἡλίου 

"Αναλογίαν τῆς πίστεως 

ῬΑπέναντι - - 

Βαττολογέω - - 

Γεννάω «- - - 

Διαφέροντα -“- - 

Δικαιοσύνη - - 

Δὸς ἐργασίαν - - 

Ἐγγίξειν - - 

᾿Εθηριομάχησα . - 

Ἐν ὀλίγῳ - οι ς- 

Ἐν τῷ φωτί - - 

Ἐπαγγέλλομαι - 

»Ἐπιούσις - π“ 

᾿Ἐπιθαλλὼν ἔκλαιεν - 

Εὐλογαὰα . - - - 

Ἑὐτραπελία - - 

Ῥαβδο 

748 

2717 

7856 

748 

244 

248 

248 

2517 

244 

26 

114 

258 

Ὁ ῚΡ 
ὉΠΡ 
ἽΒΡ 

ὨΠΦ 

πον 
ΡΨ 

κἈΡΙΣ 
ἡΠ53) ἽΠ}} 

ἍΔΠΕ 

8 

ἝΝ 

Ἐφημερία 

Ἔχε με παρῃτημένον 

Θεοῦ οἰκοδομῆ - 

Ἱλαστήριον 

Ἵνα δηἃ ὅπως πληρωθῇ 

Νικᾶν ἐκ τοῦ θηρίου - 

Παροιμία 

Πίστιν παρασχὼν πᾶσιν 

Προσευχὴ 

Σπείρης Ἰταλικῆ5 

Σπέρμα 

Στρατολογέω - 

Σωματικῶς 

Τεταγμένοι 

Φαγεῖν τὸ πάσχα 

Χρηματίζω 

Χριστός 

Ῥαρο 

288 

248 

25] 

28ὅ 

244 

739 

646 

244 

288 

256 

948 

Ῥαρο 

2602 

268 

226 

2θὅ 

188.--9, 196--7 

460 
423 
268 
945 
867 
192 
969 
948 
568 
585 
857 
192 



Ομδρ. 
1, 

11, 

ἵν. 

γἱ, 

Χὶν. 

ΡῬΑΒΒΑΘΕΒ 

ΩΣ 

ἜΣΗΙ 
ιν. 11 

τᾶ ι 

με ιϑ ΞΡ 
γω 

) μι κεἃςᾳ. 3 ὃ " 

1. “- 
18. - 
4--.16. - 

1... - 
21. - 

16. - 
9---2]. - 

22.--24, 

ΙΝΌΕΣ 1]. 

ΟΕ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕ ἘΧΡΙΑΙΝΕΩ 0ΚΒ ΠΙΕΒΤΒΑΤΈΕΙ. 

ΟΕΝΕΘΙΝ. 

Ῥαρσο 
- “ὙΥ,ιδοαῦῦ ἔοστη δηᾶ νοϊά - - - 344 
- ΤῈ6 86 οὔ [86 τογὰᾷ “ ἄδΥ ̓ 885 ΠΟΑΡΕΙΡα Ὑἰε ἢ Ἷ, 4, - δ09 
- “(οα 5807 ὑμεὺ ἰὉ νχὰβ σοοᾷ ἢ - - 88 
- ΦΤ οὐ [86 Ὑγαίθιϑ Ὀσίπρ Του... (οτῆ, Ὦ 86. - - διὸ 
- “ὸο Οοᾷ οἴθαϊθᾶ τηᾶη Ὁ - - 610 
εὐ ἴ086 οὔ τὰ6 πογᾷ “ ὅδ " 85 οοτηραγοᾶ ὙΠ 1, 8, 9, 10. - 509 
- ΤΠ βαρροβθϑᾶ οοπίγδαϊοίίοη οὐ 6 ραβθαρθ ἰο Θἢ, 1, - δ9 
- “ΤΟΙ͂Ο νγὰ8 ποῦ ἃ τηδῃ ἰὼ {11 [6 ρστοπηᾶ - - διο 
- “Οαὐ οὗ [μ0 βιθθθα 186 Τιογᾷ αοἄ ἰοτμοᾶ. ,. ΘΟ 

ἔον]᾽ - - - - 510 
- “ἸῺΘΥ 5881] θ6 οπ6 ΠῚ " - “π - 87 
- “ ΤῊῺΥ βο64 δηᾷ Βο᾽ βοϑᾶ ἢ - - - - - 461 
- “ ΠῊΥ ἄοθεβῖτο 588} Ὀ6᾽ἢ - - - - - 2344 
- “Ἴ Βαγϑ ροίξθη ἃ τηϑῃ ἔγοσῃ (89 Τιογᾶ - - - 342 
- “ἼΠἢΠ)6 νοΐοοϑ οὗ [Ὡγ Ὀχοίμοτ᾿β Ὀ]οοῦ οΥθι ἢ - - - 198 
- Τλτ Θ 088 δάαγοϑθ [0 ὨΪ8. ὙΨΊΥΘΒ - - 027], 8399. 428, δ608 
- ΜΚ βριτ0 5841} ποὺ δἰνγαυϑ βύγι νϑ 1} τηϑη ἢ - 2989, δ68 
- “ ἀοἂ βὰν {πδὺ {Π6 τ] ΚΟ 688 οὗ τηδη Ὑγἃ8 Βῖθδξ, " δο. - 480 
- “Τὸ γτοροηξοᾶ ὑῃ6 Το Ὁ] - - ὅ10 
- Τιτγϑοίίϊοηβ ο ΝΌΔΒ ἰο [αΚθ δαΐπλαίβ ἰηΐο ΠΝ ΔΙ, ΒΡ ΤΑΞΕ 

ἢ οἢ. γῇ, 2, 8. - - - - - 8610 
- “ΤῊ δοῦδο Ω - - 9897 
- “ ΤῺ6 ταΐη "--- ΤῊΘ βοοᾶ τ Ὑ28 ἀρθῃ, ᾿ ἴδιο δῤξεν: Ἶ δο. - 610 
- “ἼΒΠὸ νψαίοσβ ριθυδοα,᾽ ὅζο. - - δ10 
- ΦἼἿΒΘ νγδίογβ γοδασηθᾶ ἔγοτα οὐ {μι ϑανθ, : ὅζα, - - διὸ 
- “ῬΙποκ ΟΕ ὃ - - - - 248 
- “Α τιὶρβίν. διαπύου δοΐοτο 86 Τοτᾶ Ἵ - - - 218 
- 06 Ἰδηῆρῃαρο᾽" - - - - - 896 
- “Α [ΤΟΥ ὙὙΏ056 ἴοΡ ΤΔῪ τΌ8 0} ἴο βοδγαη - - 219 
- Οομμρατοᾶ τὶ ΧΙ, 4. βαρροβοᾶ οοῃ δαϊοίίου ἴῃ [ῃ6 

βίαἰοταθμιίβ τ ϑρθοίπρ' [Π6 806 οὗ Ηαγϑη - - δῆῖῇ᾽ὁ0ὺ 
- ΤῈ 082]] οὗ ΑΡΥϑῆδια - - - - δ49 
- ΤῈ ἰακίηρ δυγαῦ οὗ βάγδἢ ὮΣ ῬΒΔΙΔΟΝ - - - 608 
- “ Τταϊηθα βούνδηίβ ᾿ 215 
- Ἀοσοσοπηΐ οΟὗὨἨ [6 οονθηδηῦ ΒΕ ΤΕ Θοά πιϑῶθ ΠῚ ΑΒΥΒΒδτα, 

οοΙηραχθᾶ Ὑ]Ὲ οἴ, κυ], - - - - 608 
- “ΤΏ βίοναγα Οὗ ΤΥ ΒΟΌΒΘ - - - 244 
- “Του μαπᾶτοα γθ818᾽) - - - - δ11, δ49 
- ΤῈο Ρουπᾶβ οὗ [80 Ῥτοχηϊβοα πᾶ - - τς 851, δ9ὅ 
- Βιαϊοιηθηΐβ τ ϑρθοίηρ; Ἐάν οοΙραΙθᾶ ὙΠῚῚ οὮ, Χχί. 

9--21. - - ς ᾿ - 6008 
- “ Ασοογάϊηρ' ἴο {Π6 τὴ6 οὗ μο ὭΣ - - 146, 285 
- “1 1} σὸ ἄοχῃη ἢ - - - 404 
- ΤῊΘ ἰδ ΚΙΠρ; ΑΥΤΑΥ͂ Οὗ ΒΑΘ ἢ αἱ Θοταῦ - - 608 
“ΒΘΠΟΙἃ [9 ἰΒ ἰο {π66 ἴοτ ἃ οονογίπρ' οὗ [80 ογ65 - 249, 

- Βιαϊοπηοπίβ τοβρθοίϊηρ; ΤΙΣ δια ἸΒΗΤΑΒΘΟΙ, οὐταρυτος δ. 211} 
ΧΥΪ. 4---1.6. - - 

- ἈΑδυδῆδιηβ οογρηϑηΐ ση ΑἸ πΙΘΙΘΟΕ, Θοτπρατοᾶ αἰ 
᾿θδδο 8 - - ᾿- δ - - 

δ602 

6008 

6004 



1066 Ζηάο; Π. ---- Ῥαδδαφοβ ὁ} ϑογίρίμγο οτρίαϊποα ογ ἐἰ{ιδέγαίε. ἷ 

ΟΕΝΕΜΒΙΝ, 
ΟμαΡ. οτθα. Ῥαρθ 
ΧΧΙ, 1, - - “ (οἂ ἀϊά ἰοτρὲ ΑὈγδμβτη ᾿ - - Ξ - 5849 
χχῖὶν. 2. - - “ ΕἸ] εθὺ βοσγδηΐ οὗ 18 ποῦβθ ἢ - - Ξ - 222 
ΧΧΥ. 2427--84, - 8000 56118 815 ὈΣΣΙσῖρῦ - - - δ98ὅ 
ΧΧΥΙ. 1--]Ἰ]. - - Ιβᾶδ. ἀσηῃῖοβ Ὠἷ8 τ], ποῖ ἃποίθου γϑυβίοη οὗ ΑΡταβδτη’ 5 

ἄφθηϊ8] - - - - - - 608 
26--99, - 880 πδταΐπρ' [μ6 076]], ποῦ ἃ αἸβοσοην ἰταάιτοη οὗὨ {1|6 ἰγ8ῃ8- 

᾿ δοίΐου αἰὐἱϑαυΐϊοα τὸ ΑὈγϑθδτα, οἰ. Χχί. 292---84. - 604 
ΧΧΥΙ, 1--40. - - ὅδοοῦ Ῥγοσῦσοβ [6 δ]οβδῖπηρ ὈΥ οταΐρ, ποΐ ὈΘΒΙΓΑΠΙΟΟΣΣ ίο 

ἐ χχυ. 397.ο. - - - - δ95ὅ--6 
41---χαΥυ  . 9. Φθοοῦ βοηΐ τὸ Μοβοροίατσηϊα, [6 γᾶ 8018 οὗ - - - δ96 

ΧΧΥΪ, 22. - - “ ΤῊΪΒ βίομῃθ . . Β588}} θα (ἀοά᾽β Βοιδθ᾽ - - - 897 
Χχίχ. - - - Τρϑῇ “ ἸΘΙ͂ Ὀθδσῖηρ, οοτηραγρᾶ 1 χχχ. 17. Ξ - 8611 
ΧΧΧ, 28,24. - - ὙνΟΙΟ]Α ΘΕγΤΔΟΙΟΡΎ οὗ [πὸ πᾶπιθ Φόθθρῃῆ - ὅ96 

28ὅ---48, - ΤῈΘ ΙΒ ΠΠΟΥ ἴῃ 816} 8000 οὈίαἱηθα 18 ΥἹΟ65, ἃ8 ἐὐἐβαξα 
Ὑ1} Ὦ15 οὐγῃ βία οσηθηῦ ἴῃ ΧΧΧΙ, 4---48, - - δ96 

Χχχῖ, 8. - - 16 δροᾶρ οἵ ἔβα ἴῃ τ πθει; 45 θοχηραῖοᾶ δὰ ΧΧΧΥ͂Ϊ. 
θ. ὅο. - - - δ96 

22. --82, - Το δἰδογδίοῃ οἵ 9400} 8 Πᾶτη6, δοχηρατοά ἢ χχχνυ. 10. - 597 
24.---80. - Δ 000 5 Ὑτοϑ ηρ 1 {86 Δῆροὶ - 801, 8580, 511 

χχχυ. 14, 1, - Οομραγοᾶ τ ΧαΧΥΠ. 18, 19. Ὑπο-οἷά ἀραϊοαῦοι οὔ 
ΒοίΒ6] - - - .π- - 604 

ΧΧΧΥΙ. 9. - - Οομραζρα 1} ΧΧΥὶ. 84. Ἔξδυ᾽ Β γῖνο8. - - - δ97 
6. - - Ἐβδη δ στϑιτσοιηθηΐ [0 ΕἸ ἄομ, οοτηρατγθᾶ ὑγ ἢ χα ΧΙϊ, 8 - δ96 

ΧΧΧΥΙΪ. 95---80. - ΦΦΌΒΘΡᾺῈ 5014 ἰο (86 Μιαάϊαηϊίοβ δηα ΒΤ Δο 1065 - 597 
ΧΧΧΥΙ. - - «“ 186 ΟὨΓΟΒΟΪΟΡῪ οὗ, ΘΟΙΌΡΑΤΟα ν. 215} ῬΕΘΟΘΘΙΩΕ διὰ βυΠοννίηρ 

ΔΟΟΟΠΗΪΒ - 611 
χχχίχ. 390--28, - Οὐτραγοᾶ σ18 Χ]. 4, ὼ Τ ὐπεν ΠῚ {86 ῥγίβοη, ̓ δα. - δ98 
χΧΙν. 260,27. - “.Α1} [86 βου]5 ΠΟΙ οαπιο 108 [8000 ἴηΐο Ερνρυ," ὅθ. - δδ0 
ΧΙ, 11. - - “ ἼΉο Ἰδπᾶ οὗ ΒδΙΏ 6868, οοΙραΓΘα Ὑ] ἢ ἘΣ, 1. 1]. - 5612 

81. - - δ 75γ861 Ὀονγϑα ΠΪΠη5616 ΠΡΟῚ {π6 Ὀοα Ποδὰ ᾽ “- 170 
ΧΙ], 8,10. - - Κ ἼΒΥΔΕ] Ῥομοά, " ὅζο. ““15Υ86}} Εγ88 γγ 0 αϊτ (ἢϑϊ Ὧι οομ]ᾶ 

ποῦ 866᾽ - - 5812 
ΧΙΧ., 10. - Κ΄ ΘΒΠΟΙ ἢ - 5 ἔγοσα Βούνγθθα Ὧ18 ξβδὲ ".--ὦ βοερίτο "ἤ 844, 260, 8398 

21, - - “ (οοάϊγ πογαβ ἢ - - 945 
], 2δ. - ““Ὑ 5881] ΟΔΥΤΥ͂ ἋΡ ΤΥ Ἐδαθέ ἔγοχω ἬοΠοΘ - “- 87 

ἘΧΟΏΌΌΟΞΚ. 

1. 18, - - “ἜΘΕΙ {86ὲγ ΤΑ ογ΄. ΟὈΟΙΏΡΑΓΙΘ 11], 1. - - - δ98 
ἼΤΗ 2,4. - - “ ΤῺ ΔΠρἘ} οὗ ἴ)6 Τιοτ Δρρθεατοᾶ, ζὅο. Μόοβεβ βθ65 αοᾶ - 512 
Υἱ. 8. - - “ΒΥ ΤῊ Ὠδ1η6 ΘΒ ονδῇ γὰ5 1 πού Κηονχη ἴο {ΘΙ ἢ - 5812 

20. - - Κὅ5)0 Ὀᾶχ6 Ὠἰπ) ΑΔΙΌΏ δηἃ Μοβθ8᾽ἢ - - τ «87 
Υἱ}- 18---22, - “Α]Ι1] [16 νδΐθυβ δθοδιὴθ Ὀ]οοῦ "---“ Αηα {86 τηΔρΊο Δ 8 

αϊὰ 5ο"-- - - - - - - δ18 
21 9, (ΒοὉ. 5.) - “ ΟἸΟΥΥ ΟΥ̓ΟΓ τὴ ἢ - ῷ - - 94] 
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- “ ΠῊ6 βίσθῃρίη Οὗ 15Γ8.6] Μ}1}} ποῦ . .. Τορθηῦ ἢ - - δ10 
- Οομμρατοά Ὑ1Ὲ ΧΥ]].---χΎ". δ. ΤΙΒΟΥΘΡΘΠΟΥ ἴῃ [86 ΒΙΒΙΟΤΥῪ 

οὗ Ὡλανα 8 Θῃοοῦ ΟΣ ἢ Ὁ] 141 - - 518, 668 
- Ῥανίᾷ οαντίοθ ΟΠ ἢ 5 μοαὰ [ο «}6Γ 58 ]61ὴ --- ΔΠ]οροα 

ΔΏΔΟΒΓΟΠΙ5Π - - - Ξ - 6589 
- (ομμρατοᾶ πὶ χἰχ. 9. ὅδ] ὑνίοο Βα.}8. ἃ Ἰδυθ!ὶῃ αὐ 

Τανιὰ - -. - - - - 660 
- Οοιμρατοᾶ πἰ( 2 απ. 111.14.: 100 δηᾷ 200 ἔοτοβικίη8. Νὸ 

σοπ 8] - - - Ξ Ξ - θ859 
- Οοιιρατοά ψΠ χκ. 2. 7. 548] βθοκίηρ ὕο Κ1}} Ἰλαν!α ---- ἀ15- 

ΟΓΟΡΘΏΟΥ Ὀούνγθθη {πΠ6 δοσοπηΐβ οἵἉ [815 - - 659 
- “15 δ] 6180 διηοηρ [ἢ ῥτόρμοίβ. ΟὐὈτρδγθ Χ. 10---ἹἸ2,, 

{Π6 ὑνγοΐο!α τηθητίοη οὗ Π6 ρον - - - 660 
- Οοηρατοᾶ σι χα, 1---5; Χχνῆ, 9. ὅς.; χχῖχ, 1. ὅς, 

Τλανϊ ΒΒ σοηποοίίοη στὰ ΑΟΙ5}.-- Δ] ροᾶ οοπίγᾶ- 
ἀϊοιΟἢ5 - - - - - - 689 

- Οοιηρατοὰ πίῃ 1 ΟἼγοη. χυῆΐ, 16. ΑΡἰδῦμαν [86 5οη οὗ 
, ΑἸἤτοῖοκ, πᾶ ΑΒίτηοΙοκ [16 βοη οὗ ΑΜ᾽αῦμαῦ ; ΠΟ 

ΤΟΟΟΠΟΙ]Θα - - - - Ξ - δ26 
- Οομραγοα ψ} χχαυπΠ!. 8. ὙποίοΙα δοοοππύ οὗὨ ϑδιηιιθ] ΒΒ 

ἀρδῖῃ - '- - - - - 660 
- (οιμραγοᾶ νι 0} χαὶ. 19.--πχίν. 28. Τανα ὑνῖοθ μπηἰθᾶ 

ὈΥ 841], ὑνγίοθ ϑρᾶγοβ ἷ5 6; ποῦ ἀπρ]οαίθ ομγΟἱΟ68 
ΟΥ̓ [Π6 βᾶταθ ουθηῦ - “ - - 600.1 

2 ΒΑΜΌΕΞΙ,. 

- ΤῊΘ Ατηδ] εκ 06 8 βίου οἵ 58] 5 ἀθα ἢ - - - 590 
- δὅ66 8Όογο, 1 ὅὅδ1:η. ΧΎἹ]. 27. - - - - 689 
- ΤῈ6 ἀϊνίῃθ ρσγοχαΐβο ἴο 1) αν], “1 ψΨ11] βού ἊΡ (ἘῪ 5θοᾶ, ὅθ, 666 
- Οοπιρατοᾶ σι 1 ΟἼτοπ. χυὶ, 4. ῬΙΒΟΙΘΡΘΏΟΥ͂ ἴῃ 

ὨΌΤΗΌΘΥΒ - - ᾿- - - 520, δ585 
- Οοαρατοᾶ τὴ 1 ΟἸΠτοη. συ. 11. “ὙΒΙΟὰ αν ἀτά 

ἀραϊοβίο ᾿ἢ - - - - - δ95-6 
- (οιμραιοᾶ ὙΠ 1 ΟἜτοη. χίκχ. 7.. [16 παταροῦ οὗ [16 Ατηϊπο- 

ΠΪ ΙΒ ἔΌγοοβ ἀοίθαιοα Ὀγ νᾶ - - - 5985 
- (οιηρατοᾶ ΜΙ χῖχ. 18, ΤΟΙ ΒΟ ΡΆΠΟΥ 1ἢ ΠΠΤΩΘΙΒ - - 520 
- σοχτιραγοᾶ Ὑ{Ὲ 1 ὅτι. χν]. 4. Τῆς ἄου]α αο] 1608 ς΄ 660 
- Οομιραγοᾶ σι 1 ΟἼτοη. κί. 11. Οοσαρίομβ ἰπ {π6 ταχύ οὗἉ 

οί Ῥίδοοβ, το αὔπρ ἰο Ταν α᾽Β τα το - - 620 
- Οομρατοᾶ ψ 18 1 ΟἌγοη. χχί. 1. “ΤᾺ Τωοσᾶ τηονοθᾶ αν 

--- ο βαίδη ρτογοκοα 1)ανϊᾷ "-ττῖς τὸ ππτΊΌΟΣ 15γ861} 6ῸΟ - δὅ 21 
- (οπηρατῖοᾶ ψῖτἢ 1 ΟἼτοη. χχ. ὅ. ΤΠ ̓βουθρϑησίο8 ἴῃ [Π6 ὨΌΧΉΡΟΥΒ 

οὗἉ Ιξυδθὶ δπᾷ πᾶδῆ - - τὰ Ξ δ21-2 
- Οομραγοᾶ ΗΠ 1 Οἤγοη: χχὶ, 11, 19." βϑνυθη γοδίβ᾽ [Άτηῖπ6 ἢ , 

-- ΤΠ 66 γϑα θ᾽ [δῖ ἢ ει - - - δὲ2 



1010 1.462 1].--- άαϑϑασοθ ὧν ϑογίρέωγ 6χρίαϊποα οΥ ἐϊϊιβέγ αἰθα, 

ΟΡ. 
ΧΧΙΥ. 

ν. 

ΙΧ. 

ΧΙ. 
ΧΙΥ. 

ΧΥ]. 

ΧΧΉῊ]. 

ΧΧΥ. 

ΨΌοΥΒΟ. 
94. 

2 ΒΑΜΌΕΙ, 

Οοιηρατοᾶ ὙΠ 1 Οἤτοη. χχὶ, 25. Οοπίγδα! οὐ 88 0 [86 
Ῥγίοβ θαυ Ῥϑϊὰ Ἀξαπηλῦ, ΟΥ̓ ΟΡΉΒΝ ΟΣ [18 ἘππΠ ΕΒ 6. 
ἤοοΣ - - 

1 ΚΙΝΟΞΚ. 

26 (Ε6}.ν. 6.) Οοτηρετοᾶ τ 2 ΟἼγοη. ἴκ. 25. ““ ἘΌΓΙΥ {ποπβαηᾷ 5β[4115 ᾿ 

11, 

97, 28. 

10, 1. 

18, 22, 

14. 
17, 

ἱἷ 

- “ΤΟΥ [ΠΟΙ ΘΠ 5081]5 ᾽ - - Σ - 
Οομρασθᾶ στ 2 Οἤτοη. 1,.ὄ 10, ΤΟΙΒΟΥΘΡΆΠΟΥ 1 1Π6 80- 

σοπηΐβ οὔ [86 ἀῶ Ν οὗ ΒΡΟΥ ΕΙΘΩΒ ἼΝΝ ὈΥ ϑοϊοσμοη 
ἴο ΗΊΓΆΙα Ξ 

“Τὴ [6 ἴΟὉΓ πη τοῦ δᾶ οἰ οι Ὦ ΥΘΔΓ ΑΝ τῃ6 ἐμ ἄχϑη οὗ 

Ῥαρο 

522 

522 

522 

ΙΒΓΔ6] ὑγεσα σοσηθ οαΐ οὗ [86 Ιαπᾷ οὗ Ἐργρί ᾽" 8348-4, 551, 6560-1 
Οοπιραγοᾷ τ 2 ΟἸτοη. 111. 156, Ὀ᾿βογορϑηῦ βἰα οι ΗΒ Το- 

ΒΡΘΟΌΠρΡ [6 ὈΓΆΖΘΗ ΤΉΑΣΝ - - - - 
“ Ὑ Υρδἢ85 οὗ ομδίη ἡγοῦ ἢ - - 
Οοτηραϊοᾶ τ 2. Οἤγοη. ἴν. 5. Ῥἰβοτοραπὲ δία θιηθηΐβ Σ8- 

ΒρΘοῦηρ' δο]οηο ἢ Β το] θη 868 - - 
“ΟΥ̓Β6 ομη]άγθη οὐ 1βγ86] ἀϊᾶ ϑϑοϊοτηομ τηϑῖζο ΠΟ βοπα ἐξὰ" 
Ο(οχηραγοᾶ τ] 2 Οἤγοη. 111,10. ΤΟΙΒοσ ΡΆ ΠΟΥ 1 ΠΌΤΩΡΟΥΒ 
(οπηρατθᾷ Ὑ711}} χ. 22, ῬΘροοΠ5 οὗ [Π6 βάπηθ {Β]πρ' - 
Οοιηρατοά νυ 2 ΟἸτοη. νἱ]. 18, ΤΙΒΟΥΘΡΆΠΟΥ ἴῃ ΠΌΤΏΡΟΙΒ 
“ἐ ΒΟΙΪοτΊΟη τηϑᾶρ δῖα, 9 οὐδόνον, “ ΧΏ]ΟΙ ΟΥ̓ 811 1Π6 

ὈΒᾶΥρο," ἄς. « - - - 
Οομμρατοᾶ ἢ 2 ΟἌτοη. κ11. 2, τὐϑο οἰ ποῖβ ἃ5 ἴο ἐῃ6 

ὭΒΙΩ6 Οὗ ΦογΟΟδ ἢ} Β ΤΟΥ. - - 
Οοτηραγοά τ ν. 284, (ἢν ὈΠΟΊΘΕΊΟΑΙ ἀϊροτοραποῖοα τεϊαίοιν 

ἴο ΟἿΣΙ - - - 
. Οομμρδγοᾶ σὴ Χν, 29, ἌἈΒΡΑΝΕΗΪ ἀΙΒΟΓΘΡΘΏΟΥ 88 0 {Π6 

ἀν ]]Πηρ᾽ οὗ {η6 ρτορμοίβ οὗ Φϑ μονῇ ἴῃ δβτηδγία - - 
ΟοἸηρατοά ἢ ΧΧΙΪ, 88, τιν. οὐδ 85 [ὁ 186 ῬΙΒΕΒ οὗ 

ΑΒΔΡ᾿Β ἄρϑίῃ - - - - 
ΜΊοΔἢ δηβνογοᾶ : “ ὁ, 8 ὈΥΌΒΡΟΙ ἢ - - - 
Οοιγαρίίοη οὗ [η6 ἰοχύ ΘΥΘ - - - - 

2 ΚΙΝΟΡ, 

“Α οδρίαΐη οἵ [π6 ἐῤίγα ΒΕ ᾽" - : 5 
““ΦοΒοβαρηαῦ Ὀοίηρ, {Ππθῃ ὙΕ οἵ ΤΗΝ "---οὰ ΟΥΤΟΥ οὗ 

ἐγϑηβουρο - - - - - 
- ΟΟΠΙραΙ 1 ίηρδ ΧΣΙ. 19. οὐδόν - - - - 

Οομπιραγθᾶ πῖ 2 ΟἼτοη. χχὶ!. 9, Οοηίϑαϊοίουυ δοόοπηςβ 
οὗ 186 ἄθδιι οὗ Αι δδῇ - - 

Οοτηρατοᾶ ψ ἢ 2 ΟΒτοπ. χχὶϊ. 8. ΤῈΘ ἐν δδε οὗ ΠΝ 
Ὀγοίμγθῃ οὗ Αμαχίαη - - Δ - - 

ΤΟΙΒΟΥ ΡΘΠΟΙ65 ἴῃ ὨΌΤΆΡΘΙΒ - - - - 
Οοιηραγοα 1 κν. 1, 852, 84, Ῥβοσθρδτιοίοβ - - 
Οοτῃραϊοᾶ νυ} πΥ]!, Ἰ. ᾿ΟἸτοποϊορίοδὶ ἀἸΒΟΙΘΡΘΏΟΙΘΒ - - 
ΟοΙηραγοᾶ 1 2 ΟἼσοη. γ. 36. Τηδ ἀορογίδίοη οὗὨ 15Γ86] 

αὐἰγ]θυϊοα ἰο Κ'ΒΔΙτϑ 656. δηᾶ ΤΊ ΒΊΗΙ ΘΕΕΣ τς - - 

“- 

ΤῊ ἀοείγαοίίοπ οὗὨἨ βοπ δ μου 5 ΩΣ - 
Οοτμρδϑᾶ τ 2 ΟἼγοη. ΧΧχυ. 34. ΤΙ ἐξ δα  νν ὃ, 85 ἴο ΠΝ 

ἀθδίῃ οὗ Φοβίδῃ - - - - - 
Οοταρασοᾶ 18 Φ6γ. χαὶ!. 19.; χχχυὶ. 80. ΤῊΚΕΡΕΡΒΠΟΣ ΓῚ 

το 8 ἄθει οὗ ϑϑῃοϊακίὶη - - - 
Οομραγρᾶ ἢ 2 ΟἼτοη. χχχυΐ 9. Ῥίβοτοραηο 85 ἴο 
ΒΟ Δο ἢ 5 ἃρ 8 - - - 

Οὐοτηρατγθά Ὑ1} Τιον. 111, 28, ῬΙΒΟΥΘΡΆΠΟΥ ἴῃ ΠΌΤΩΒΕΥΒ - 
Οὐοτηρατοᾶ ψἱτἢ 2 ΟἸγοη. ΧΧΧΥΪ. 9, 10, ΤΙΒΟΓΘΡΆΠΟΥ 85 ἴ0 

ΖΘ ΟΚΙΔ ἢ τοϊαίίοη ἰοὸ Θμοἰδο ἴῃ - - 
ΤΏοΟ ἰοχὲ ἀοίθοίίινο - ᾿ - “- - .- - 

528 
257 

δ27 
668 
523 
669 
δ28 

6068 

δ28 

δ29 

6069 

668 
287 
δ28 

111 

δ28 
668 

526 

5206 
524 
524 
ὅ24 

525 
386 

524 

524 

524 
δ2ὅ 

527 
109 
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 λἜὍἘ}΄})ὄι.. '᾿νΣ 

, 55.) 

ιι Βϑι 64 

ιὶ, 

1 ΟἩΒΟΝΙΟΙΕΞ. 
Ῥαρδ 

. 566 2 Κίηρβ ΧυἹ, 6. - - - - δ25 
Οομιραγοα τὴ “058. Χυ]]. 11. δηᾶ χῖχ, 45. “ΑἸ δηα 

ΒΊΘατα ᾽ἢ - - - - 5δ26 
Α γβδίτῃ οὗἁ ρυϑῖβθ ΒΥ Ῥανϊὰ - - - 688 
Οομρδσθα τὴ} 2 χη, ὙἹ]]1, 4. ΤῬίδοτορδῃον ἢ ἴῃ ὩΠΤΆΡΟΙΒ -ὀ 520 
566 2 β΄δτα. συ]. 11, - - - δ28 
Οομραγοα Ὑ]ἢ 2 ἤδη, Χ, 6. - - δῶ 
““ δαΐδῃη ρτονοκθοᾶ 1) αν] ἰο ΟΕ ἫΝ ΠῚ Ἔ - - δ21Ὶ 
ΤΏ σοηδὰ8 οἵ πάλῃ δηᾷ 15786] - - - δ21--2 
ΟομηρδαΙθά τ ἢ 2 βὅδτα, ππῖν. 18, “"Τῆγοο γθαῦβ οὗ ἔΆΠΛ]ΠΘ ̓  δ22 
ΤΟ φυῖοθ ραία το Οὐμδῃ ΤῸΡ ἢΪ5 ἐπ ΒΕ ΠΈ  ΡΟΣ; 366 2 βδχω, 

χχίνυ. 18. - - βδ09 

«Νοῦν [86 δοῖβ οἵ ϑ)ανὶᾷ. .Ῥομοᾶ ἘΠΘΥ͂ 816 σαίεέοη ἴῃ. {Π6 
ῬΟΟΚ οὗ ϑαιηαοὶ, δα, - ᾿ς - 662 

“3 ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΒ. 
Οοταραγθᾶ τὴ 1 ἸηρΒ ν. 11, ὉΙΒογορϑηοῖθβ ἴῃ ΠΡΟ Β - δῶ 
Οομηραιθα πιὰ 1 Κίηρβ γῇ, 156, Μοδβασα οἵ ἐὰν ὈγβΖΘἢ 

ῬΙΠΑΥΒ - - - - - δ28 
ΔὮ ἱποογτοοῦ Τ6δα]πηρ; - - - - - δ28 
(Ομ ραΙοα ὙΠ 1 ἘΊΏΡΒ υἱῖ, 326, ΤΟΙΒΟΓΘΡΔΗΟΥ͂ ἱπ ππαθ 18 - 5627 
ΟΟταραῖθα τ 1 ΚΊΠρΒ ̓ἴχ, 238. ΤΟΙβοσΘΡΆ ΠΟΥ ἴῃ ὩΠΙΩΟΙΒ - 5623 
Οοιμραγοὰ νὰ 1 ΤΠΙΗΒΕΙΣ ἷχ, 98, ἘΠΕΘ᾽ ΘΒΑΠΟΣ ὯΒ ἴ0 8 

ὨΌΠΩΌΟΥΣ - δὅ23 
Οοτηραγοᾶ 1 Κίηρϑ ἱν, 26. (Ἰοὺ, γ. 6.). ΒΟΪΟΓΠ ΟΠ Ἐ 8 

ὨΟΥ͂Β6Β, σμδτιοῖβ, ο. - 522 
Οοτηρατοᾶ στ 1 Ἱπηβὲ ΧΥ͂. 10. Ντηο οὔ ᾿Αὐθαῖν 

ΤΉ ΟΥΠΟΥ - - - δ28 
ΟὐΟΥΡδΙ6 2 ΚΙΏΡΒ ν]11. 16., ΕΥ̓ Ε 866 ἈΠ στ: - δ88 
Οὐτηρδιθα ἘΠ 1 Κίηρβ χ. 39. “ δμῖρ5 οὗ Παυβμῖβῃ " - 686 
Οὐταραγθᾶ ψ|ῃ 2 ἸζΙηΡ5 Ὑἱ, 6, ΑἸ δΖ8 ἢ 5 ἃθθὸ - 105, 527 
Οομιραιθᾶ τ ἢ 5 ίηρθ χ. 18. ΑΠδΖίδ 5 Ὀχοιμγθη - δῶ6 

- Οομῃρεαῖβα τ} ἢ 2  ϊηρβ ἴχ. 27. ΑΒ ζδῃ 5 ἀθδίῃ - - δῶ6 
ΜδΏΔΒΒΘΒ᾽ 5 ῬΓΔΥ͂ΘΥ - - - - “ Ἴ1ῦ89 
δ ΘΠ Δ᾽ Β Ἰδτη θη δὴ. ΤΟΥ Φο518}8 - ν - - 886 

ἘΖΒΑ. 

ΟὐοἸηραιοᾶ τι Ν ἢ, υἱῖ. ΤΟΒΟΡΘΡΒΠΟΙΘΕ 1π| ἈΌΤΩΡΟΥΒ - 5827 
““ῬΙαἰην το Ὁ - - - - -. 12 

ΝΕΗΕΜΠΑΗ. 

Οοτηραγοᾶ πιὰ ΕΖτα 1. - - δ27 
“ΤΟΥ γϑϑδῆ ἴῃ [86 ῬοΟΙς οὗ [ῃ6 αν οἔ αοάᾶ ἰδίου Κκο.- 12 
ΤῊΘ τοδαίηρ; οὗ [86 ἰδὺν δὖ {μ8 [δαί οἵ ῬΆΒΒΟΥΟ - - 0615 
“ὉΤῊΘ δονγβ᾽ ἰἸδηραρο᾽") - - . - - 12 

ἘΠΤΗΒΗΕ. 

ΤΠΘ οαἸΎγἱηρ Δ ΤᾺΥ οὗ Μογάβθοβὶ ᾿ηἴΐο ὄδρυτην - 4 702 
ἘΒΙΒΘΙ σΟμ 6818 ΠῸῚ ρβάϊρτοθ - - - 702 
ἘΣΧΙΥΘΟΥΙΠΔΥΥ γα ]ὰ6 δἰδοῃθά ἰο βίη - - 699 
ΤῊ ὅδονγ8 Υθοοῖγο ῬΟΥΨΟΥ [0 ““ Βέϑ Πα ΤΟΥ {8611 116,’ “δ - 702 
“Απᾶ Μογάθοδὶ σγοίθ ὑπ656 [Ὠϊηρ5," ὥς. - - 4 698 

9508. 

ΑἸ ΔΙγ 818 οὗ 186 ὈοοΙς - - - Ἵ 04-, 719-16 
“ΦΜδῃ 15 ὈΟΙΉ τπιηΐο Ἰτο Ὁ ]6,᾽" ὅς. - . - 340 
“Ἵ ψου]Ἱᾶ Βδγᾶθῃ ταγβο 1 ἴῃ βοῖτον -ιι «- . 2568 
Ὁ Τ Βδγνο 5]πη64; γγηδύ 588}} 580," ζο. - - - 340 
“Ὁ γ}} Ὀς ἐορε τοῦ ̓Ν - - - - 9257 



1072 Ζπάρς 11.--- Ταβθάσοβ ἐπ Βογίρέμγ 6 ὁ: ρΙαϊπεα 97 ἐϊϊιδέγαίεα,, 

ΟΡ. Μαῖθο. 
Χ,ι, 20, - 

ΧΥΪ. 2. - 
ΧΙΧ. 285-----20, 
ΧΙΧ. 27, - 
ΧΧ. 11. - 

ΧΧΙΣ 118. - 
ΧΧΧΗΪ, 19. - 

1. 5. - 
Ἰ1. - - 
Ὑ], 8. - 
ΧΥΙΪ. - - 

ῳ- - 

ῶ. - 

4, Ξ- 

8, δα, - 
9, - 

ΧΥΙ 4. - 
18. - 

ΧΙΧ. 4 (ὅδ). - 
ΧΧΙ 20. - 
Χχνυ]. θ. - 
ΧΧΥΙ. 4. - 
ΧΧΥΙ, 9. - 
ΧΧΧ. 12, - 

ΧΧΧΙΙ, 7. - 
ΧΧΧῊΣ, 6. - 
ΧΧχῖν. 10. - 
ΧΧΧΥΪΙ, 10. - 
χχχῖχ, 14 (13) 
ΧΙ. η. - 
ΧΙ, 6. « 

; - 
χῖν. - Ξ 

0,7. - 
ΧΙΧ. 19, - 

18. - 

Ἰϊ. ὅς - 
1Χ1Π] 1,23. - 
Ἰχν. 18. - 
Ἰχν,. 18. - 
ἸΙχχ!. 20. - 
ΙἸχχυὶ. 11. - 
Ιχχχ. 17. - 

Ἰχχχῖν. 7. - 

δ, (6) ν 

θ, ( »» ᾿ 

Ἰχχχῖχ, 8. - 
12, - 

ΧΟ. 11. - 

᾿ 18. - 

χοΥ. 7. - 
ΟἿ 9. - 

οἷ]. 26, ἄο. 
οἷν ὃ. - 

16. “- 

ον. 28, «- 

ΟΥ̓]. 17, 18. - 

Οἷχ 17--- 19. 

ΟΧΙ, 4. - 
ΟΧΥ. 924, - 
εΧὶχσ. 7. - 

9508. 
Ῥαρο 

- “ΠΉΔΕ 1 τηδγῪ δα οοτηΐοτί ἢ - - - 257 
- “Ηον ἴοηρ ψ}}} 1 Ὀ6 616 γ6 πθκο ἃ 8 οηᾷ, ὅσ. - - 821 
- “1 Κηονν {Πδὕ Τηῦ τεάθοιηον 11 νοι," ὅθ. - - 738-6 
- “ἼὙἍΒοΙΩ 1 5881] 866 ὉΓ τηγ5861}," δζο. - - - 82] 
- “ἬΙϊΠΒ ῬΟΠ6Β ὅζὸ {8}} οὔ {Π6 βἰη οὗ 5 γοῦἢ," ἅς. - - 82] 
- “1 6Ὲ48]}] τη] ΠΡ ΤῊΥ ἀΔΥ8 ἃ5 186 βαθιὰ" - - - 872 
- “7Π}6 τχηυ]ίπαᾶρ οὗ μἷ8β ὈΟΠ68 ̓ - - - - 957 

ῬΒΑΙ,ΜΞΚ. 

- “ΠΈρτγοίογο [Π6 ΠΠΡΌΑΙΥ 588}] ηοἱ εἰ 56; " δο. - - 277 
- Μορβίδηϊο ἱπίουρτοίδοη «- - - - 460 
- “ δυᾶρο τὴο, Ο Τροχὰ, δφοΟΓα ΠΕ ἰο ἐξ τ ὨἰΘΟΌΒΠ685 ἢ - 2985 
- ἐβΡαξἐἴηι - ᾿ 5 Ξ - 460 
- “Ὁ τηῦ δου], ἴθοα μδδέ βδἴη: ἦδο. - - -ΠΠΠῸῦῸῦᾷ« 370 
- (Ἴρ0 τἴ βαϊπὲβ ἐμαὶ τὸ ἱπ [ῃ6 ΔΥᾺ,᾽ ὅς, - - - 2578 
- “ ΤΉΘΙΙ ΒΟΥΤΟΥ͂Β 5881] 6 τα] }Ρ}104,᾿ δα. - - - 244 
- “1 [ὑγοβαν πο 1,ογα ΔἸνγαυβ Ὀθίοσο τη6. - - - 185 
- “ΜΥ ρΡΊΟΥΥ το]οϊοθῃ Ὁ. - - - - 294, 284 
- “ (οποργηηρ' [86 ΟΥΚΒ ΟΥ̓ ΤΏ6η,᾽ ἧτο, - - - 269 
- 9.ᾺΒ ΤΟΥ Τη6, 1 Ὑ11 Ὀο ΠΟ] [ΔΥ ἴδοο,᾽ ὅς, - - - 298 
- “ΤΏ ΘΙΓ 11η6 15 σόα οαΐ {χοῦ Ἅ" 16 οαστ ς ς - - 180 
- “'΄ΜΥ 58ο001---τὴῦ ἀδη]ηρ ς - Σ Ξ .- 04 
- “1 ΨΠ] τυναϑὴ τὴν μδῃ 48 ἴῃ ἱπποοοδονν " ἃς, - - 226 
- “ἼῺῈ6 Βοιιβ6 οὔ 16 Τοτᾶ ἢ - - - - 226 
- “Ἐρρᾶ τΠέχὴ 4180, δηᾶ 1 (βοτὰ ὌΡ ἕν ἜΘΟΥ ἢ - - 288 
- “ Τδῦ ΤῊΥ ΡΊΟΥΥ ΤΑΥ͂ 51Πρ᾽ ὙΜΕ1:Ὲ ἴο {Π66 - - 284 
- Α νυ ]οῦ 8 ΤΟΔΑΙΠρ' - - - 11 
- “ΒΥ 186 ψογά οὗ (Π6 Τιογᾷ Ὑγ6 18 διὸ ΠΟΔΥΘἢΒ τηϑαᾶθ ἢ - 808 
- “ἼἸ͵ΒΘ γοῦηρ ΠΙ0η5 "--- “ ΤΠ6Υ {Π8ὺ Β061ς {Π6 Τονὰ ̓ - - 224 
-ΠᾺΚ5 [ῸΓ [Π6 ἸΙρῃΐ οὗ ΤᾺ1η6 ΟΥ6Β, ἴὉ 15 8150 δοπθἢ" - - 257 
- “Ὁ βρᾶγο τη6, [π8} 1 ΤΩΔῪ ΤΘΟΟΥΘΥ βίσοηρίῃ, 6. - - 257 
- « Μίπδ 6ατ8 Βαβὲ ἴῃοα οροηθᾶ  - - - - 108 
- ““Ἡογλοηϊί68 ἢ - “ - - - - 852 

ἐς ΠΡ ο8]16 (ἢ απίο ἄθορ ᾿ - - - 891, 400 
ΤῬΡαϑεῖπι - - - - - - 400 

- “ ΤᾺΥ τἄτουο, Ὁ αοά, " δο. - - - 244, 80ὅ 
- “Μδὴη Ὀοίηρ; ἴῃ Βοποῦῦ Δοϊά4 6.1. πού ἢ - ξ - 318 

- “ὙΜ}816 [8 Ἰ᾿ἰγοᾶ 6 Ὀ]ο55θα ἢ18 βοι]," ὅζο. - - - 270 
- “ ΒΟΒοΟΪΆ, 1 νγᾶβ βΒῃδροῃ 1ἢ ἰἸηϊαυίιγ,ἢ ὅζο. - - - 802 
- “Κ 508] ἐμ τίθει ἴον [Π66 ἢ - - - - 888 
- “ ΤΈΘΥ 5δοαῦ ἴῸΣ 700 ; ΤΟΥ͂ 4150 βίηρ ἢ - - - 891] 
- ΦἼΤΏοα Βαβὺ δβδοθηαοᾶ οἷ ΒΙρῚ,᾽ ΠΝ - - 16] 
- “ ΤῈὴ6 ῬΥδΥ 8 οὗ )αν ἃ, {Π6 5οη. οὗἉ 6550, Δγ6 οπάρᾷ : - 214 
- “ ΤῈ τοιηδίθμαοῦ οὗ ΤΘΙΝ Ἐμαῖς (Βοαὰ ΤΟΒΙΤΔΙ ἢ - 288 
- “Τοῦ [ΠΥ Πεπᾶ 6 ἀροη {86 τηδῃ οὗ [ΠΥ τί ραΡ Βαηά,; ἄο. 999, 407 
- “ Β]οββθα 15 [6 τηδῇ ῬΠΟΒ6 ΒΙΓΟΠΡΤΝ 1 15. ἴῃ 1Π66,ὔ τα. 272-8 
.- Τὴ ὙΏΟ56 Πρδυΐῤ 816 [ΠΥ ΜΕΥΒ᾽ - - - - 110 
- “7}6 ταΐῃ Η]]Ο [ἢ [η6 Ῥοο]5᾽ - - - δ62 
- “(οἄ 8 ργΥρϑῦγ το Ρὸ ξβαγϑᾶ ἴῃ (6 ΒΒΟΙΩΒΙΥ οὗ Ὠ15 βαϊη5᾽ 283 

ἐς Πα που δηα [Π6 βουῖῃ, ἴῇου μαδβὺ ογθαίθα ὑμοτη,᾽ ὅς. 5884, 854 
- ΦἼὝὙἍΥ8ὸ Κπονϑίῃ {Π6 ῬΟΟΙ οὗ [Ὲγ ΔηροΓ," δ: - - 272 
- “Ἐοάαχῃ, Ο [,οτὰ, ΠΟῪ Ἰοτιρ  - ξ . 270 

- “ ὙΟΥΒΗΙΡ δἴτῃ 41] γθ Βοᾶβ - - Ξ 162, 803. 

. “ Απῃᾶ ποῦ Ὑὸ ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ ̓ἢ Ξ .- 108 

- “Οὗ ο]4 μεεῖ ἴδοι Ἰδϊα [ῃ6 ̓φουπάαιίοη,᾽ ἪΝ Β - 168 

- “Ὑ780 ΤΠ ΚΕ ἢ Ὠ15 Δη56158 Βρ Γ5,᾽ δα. - Ξ φοῦ. 8 

- “ ΠῊρ τ6685 οὗ ἴῃ Τιοτὰ ἢ - ς ὡ - 918 

. “Ἠ6 βοηΐ ἀδυκη 685 8Ππ4 τηδᾶθ 1 ἄδνς δ Τὰ εκ .-. 8092 

- “ὙΒΘ θα οροποᾶ ἀπ δβυγ8] να ὉΡ;᾽ ὅο. - .- 516 

. “ΑΒ [6 Ἰογϑᾷ ουγδβίηρ,, ὅζο. ᾿Ξ Ξ - 76] 

- “«Ὁηΐο {88 Ὁρτῖρΐ {ΠπΟΓῸ ΔΡΊΒΟἢ ἃ ἤρμε - - - 901] 
- “ΤῊ 5 18 ἴῃ6 ἀΔΥ 16 Τμοχὰ Ὠδῃ τηδᾶς ἡ - - - 287 
“ΤῊΥ τἱρ ΐθοιβ ἡαρστηοηίβ᾽ -ιι - - - 334 
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Ομᾶρ. Μοῖβο. 
ΟΧΙχΧ. 62. - 

181. - 

ΟΧΧΧΙΣ 6. - 
Οχχχῖχ, 8,9. - 

15. - 
ΟΧΙ, 2. - 

γ. 5--.-Ἅ} 8 

ΥἹἹ, - - 
99, 28. - 
36. 

Χ. 12. - 

ΧΙ, 9], - 
ΧΙ, - - 
ΧΥ. 10. - 

ΧΥΪ. 4. - 
10, 18. - 

χΥυ]. 29, - 
χχὶϊ. 2. 
ΧΧῊΪ 18,16. - 

χχυ. 29, (21). 
ΧΧΥΙ. 4,δ. - 
Χχνὶ. 6. - 
ΧΧΙχ, 8. - 

18, - 

ΧΧΧ. 15. - 

ΧΧΧΙ, 1--9. - 

1, 192, - 
16. - 

11. 12, 19. - 
111. 18..-.9 

ΩἹ, - 

ΨἹ. 16. - 
1Χ. 4--θ6. - 
ΧΙ. 1-6. - 

ἵν. 1-.--.-5, - 
Ψ}]. 1--9. - 
ΨΙΪ]. δ, - 

1. δ,6 
10. - 

11. 4. - 
11}. 18, 29, - 

γ. 25. - 

ν]. 9,10. « 
νἹ!]. 20. - 
ν111. 93, --τῖχ. 1 
1Χ. 2, (3). - 
ΧΙ. θ6-8. - 

14. - 

ΧΙ, 8. ᾿ 
ΧΙΥ, 80. - 
χΥὶ. 1--6. - 

γΟΙ, 1. 
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ῬΡΑΙΜΕ, 
Ῥαρθ. 

- “Αἱ τηϊδηϊρὺ 1 ΜὙ11]} τῖβο," ὅθ. - : - - 281 
- “Τ]Ιοηροᾷ [ῸΓ [ΠΥ ΤΟΤΠτΊ 8 ἀτηθη(8 ἢ - - - 288 
- “Ἴ,ο, γα μοαζᾷά οὗ 1ὑ δ ἘΡΒγδίδῃ," δα. - τ - 8582 

- “ΤἸΕῚ δβοθηᾷ τ ρ ἱπίο μθᾶύθῃ,᾽" ὅζο. τι Ξ - 974 

- “΄ἼΤὨ Ἰονοβὲ ρϑτίβ οὔ [86 δασίβ! - - - 22ὅ 
- ΚἼη (Ὦγ βἰρ]ι 884}} πὸ ταδῃ ᾿ἰνίηρ ὉΘ γαδίβοα ̓ ς - - 217 

ῬΕΟΥΈΕΕΒΒΩ. 

- “ ὉΥΪΏΚ ϑίουβ ουΐ ΟὗἩ [ῃΐη6 οὐ πὰ ὅτα. - - 408 
- ὙγΙβάοτῃ ἀθβουθοα - - 779 -81 
- “Το Τιοχᾶ ρΡοββθββθᾶ τὴθ ἴῃ [μο νορίππίηρ; οἵ ἢΪ5 γα, ο. 9086 
- “9 δδὲὺ 5Βἰπποῖ ϑρδῖπδὶ Τη6,᾿" ὅτε. - Ξ - 224 
- “ΤονΘ οουϑσϑίῃ 8ἃ]] β'π8᾽ - - 174 
- “ΤΒΟΟΡῈ Βαπᾶ Ἰοΐη ἴῃ Βεαπᾶ {ῃ6 πιοκοᾶ 5681] ποί;,; πὰ - 288 
- κα, ὙϑΆ]} ρούξθη ὈΥ τη] γ," ὅθ. - - - - 270 
- “Α βοῖδ δῆβνου ἱπγηθίῃ ΘΎΑΥ Ψ ταί - - 491 
- “ἼΠ}6 Τιογᾶ Βαί τιδᾶθ 8}1 [ΠῚ Ὡρ5 [ῸΓ πιοῦν δα. - - 917 
- ΚΑ ἀἰϊνίπθ βϑῃΐθποβ 15 ἴῃ [86 1108 οὗ ἃ Κίηρ,᾽ ἄο. - - 491] 
- “ἼὙΨΚὙμ8οβοὸ πάρι ἃ ψἱΐο βηἀθίἢ ἃ σοοά {πϊπρ ἢ - - 87 
- “ΠῊ6 χίοι δηᾶ [86 ῬοοΥ τηθοὶ ἰοροῖμου ἡ - - - 284 
- “ΜγΥ βοὴ 1 γ βοᾶγ Ὀ6 νῖ56,7 ὅτ. - - 427 
- “ΤΟΣ 58410 ἤθδΡ 6048 οὗ βτθ ὍΡΟΙ ΒΪ15 ἐδ ̓  - - 286 
- “ ΑΠΒΎΟΙ͂ ποῦ 8 [00], ὅχο,, “ ΑἸΒυνΟΥ ἃ 100], ὅσ. - - 494 
- ὦ ἘΔΙΓΏΩΙ ἀτο 188 ψουπᾶϑ οἵ 8 ἐτὶθπᾶ᾽» - - 421 
- "ς ΒΟΟΓΏΒῚ χτηθὴ Ὀτίηρ᾽ ἃ ΟἸΤΥ͂ ἰπίο ἃ Βη816 ἢ - - - 234 
- “ΠῊ 6 Ῥοοσ δηᾶ [86 ἀβοθί[ὰ] πῆϑη τηθοῦ ἐοροῖμοΣ ἢ - - 284 
- “ΤῈ Βουβθ-. 66 0ἢ ΒΑ ὑνγὸ ἀδαρ του, ὅτα. - 270 
- ΄Ἴ;ο νοχᾶβ οὗ ἄϊηρ Τωθηπ6],᾽" ὅς, - - - 1171] 

ἘΟΘΟΙΠΕΒΙΔΘΤΕΝ, 

- “7 νγἃ8 Κίηρ᾽ ΟΥ̓ΟῚ 1578 6],᾽ ὅζο, - - - - 786 
- ΚΓ Ἴ)0, 1 δῖ ΘΟΙῺ6 ἴο στοδί δία, ὅσ. - - 786 
. ΑὙὟΤΒαΣ οδῃ 186 ταδῃ 40 {μα ΘοἸρο ἢ αἰνον,᾽» δα, - - 1786 
- ΕἿ βαϊὰ ἴῃ πλΐπο ᾿θαχῦ ΘοποοΓΉΪ Πρ; τῆς οβίδαίο, ὅς. - 5918 
- “ὙΠῸ Κηονοῃ [86 Βρ|Υῦ οἵ τηδι,7 ὅς. - - ἢ 84--ὅ 
- “'Βὸ ποὺ Τρ ὐθουβ ΟΥ̓́ΔΣ πηθ 0}, ὅζο. - - - 288 
- “ἘῸΓ ἴο δίτῃ {μδΐ 15 ἸοΙπ64 ἴο ̓ 411 [ἢ6 Ἰνίηρ," ὥς. - - 818 
- “ ΒΟΙΔΘΙΑΘΟΥ ΠΟῪ ΤΥ ΟΥθαῖου, ἢ ὅζο. - - - 408 

5ΟΝα ΟἿ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

- “ ΒΘΒοΟΙα ἴδοι τὺ αῖτ, τὰν Τόν ἢ - - - 800-} 
- “ἭΉονΝ ὈῬοδαΙ] ἅτ ΤΥ ἔθου," ὅτε. - - - - 801] 
- “1 χαϊδοᾷ [66 ἋΡ ὑπᾶοΥ [86 Δρῃ]6-ἰγ66,᾽ δύο, - - 801] 

: ἸΒΑΤΑῊΉ, ' 

- ΟὙὝΨΙὮΥ 8δοιυ]ᾶ γα ΡῈ βύγ ΚΘη ΔΗΥ͂ ΤΟ ἢ - 268, 288, 898 
- “ ΒΌ]ο15 οὗ Βοάσοτχη ---- ῬΡεορὶο οἵ ΟὐσηΟΥ Ἢ Ἶ - 226 
- “ ἸΏΘΥ 5881] θθδΐ [Π6ΙΓ βυγουβ ἰηο Ὁ] ΟΡ ΒΠΑΓΘΒ,᾽ δι6. - 264 
- “Τὴ [δὲ ὅΔΥ [π6 Τιογὰ Μ}1] ἰδ κ αὐγαῦ [88 οὐρὰν δ Ἃ ὥς, - 288 
- “ΠΟΙ οἀγοδ565 Το ἴον η,᾽ ὅθ, - - 242 
- ΚΉΡΘΩΑΣ γο ᾿παροᾶ, Ὀυΐ αηδοτϑίαηᾶ τοῦ, ὅχο, - - 471| 
“Α γϑΖΟΥ Πδΐ 15 ἐἰτοᾶ, " δα, - - - 222 
“ Απᾷ [ἢ6Υ 5181] Ιοοῖκ ππίο [86 ἐόν " δα. - - 115᾽ 
“«ΤΡΉοα Παβὺ τα] {1016 Τη6 πα! οη,, ἀπ χοῦ Ἱπογοαβοα, ἄς. 108 
“« ΠῊς νγο]ῇ 450 888}} ἄνγ8}} σι τἢ [ἢ6 14 πη), ζο. - - 898 
“ΡῊΘ ΘΏΥΥ 8180 οὗ ἘΡΒτϑίτη 588}} ΒΈΡΒΕΙ,: οἷ - - 464 

- “' Ὑ 6118 οἵ βαϊνδίίοῃ ᾽ - - - 891 
- “ἌΤΙ Βγρβίθοση οὔ {Π6 ῬΟΟΥ ᾽ἢ - ᾿- - 217 
- “ὁ Βοηᾷ γθ [Π6 ἸΔτὴ 10 108 στ ]οΥ,ἢ διο. - - - 825 

ῶΖ 
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ΟσμαρΡ. Μοῖρα. 
ΧΧΙ. 1. - 
ΧΧ, 11,9. - 

8, - 
“«.«.͵,͵΄. 9,10,11 18 ΧΧΠΪ. “50. ᾿ 

χχνυὶ. 14, - 
ΧΧΥ. 8. - 
ΧΧΥΙΪΣ. 98.---99͵ 

28, - 

ΧΧχ. 389, - 
ΧΧΧΥΙ͂Ϊ, 7. Ἢ 
ΧΧΧΥΠ͵Ι, 12, - 
ΧΙ], 5. - 

7, - 
Χῖν. 9, - 

7, - 
ΧΙνὶ. 11, - 
ΧΙν. 11]. - 
ΧΗΣ, - - 
Ηϊ. 14, 15. - 
1111, 9, - 
Ιν. 6. 
1γ11]. 10, - 

12, - 

11χ. 20, 21]. - 

ΙΧ]. 4. - 
10. - 

Ιχὶν. 6. τ 
Ἶχν, 25 - 
Ἰχγ. 17 

Ἶν. 28.---20.- 

1Χ. 7. - 
χ. 17. - 
ΧΙ]. 1--.-10. - 

ΧΧῚ. 19, - 
ΧΧΥ. 1. - 

ΧΧΥΙ. 9, - 
ΧΧχΙ, 8. - 

18, 
81, 

ΧΧΧΥΙ. ΠΩ 

ΧΙν, 17, - 
111, τῶι - 

χῖγν. 14 - 
Χυ. 920 - 

1. 1, - 
5----18. - 

17,19, ἕο. 
11. 8. δηᾶ γἱ. 2. 
Υἱ, 1. δηᾷ ἰχ 1. 

4. - 

8,18. - 

ΙΒΑΤΑΗ. 

“ΤῊ ἀοβοσγέ οὗ (80 8ε4 - ᾿ 
“ ΒΘΒΟΙά ἃ Κίηρ; 58}1 τοῖρῃ ἴῃ ρου έηδεν Ὁ δ. - 

« Ἠς ἄϊδοογοσοᾶ {πο οογοσίπρ οὗ δπἀλ,᾽ ὅζο. - 

Ψατγίουβ ἤρσαγαίγο 811π5101}8 - - 

“ΤΟΥ τΠδὺ ἅτ ἀθδα ἢ ὃς - 
“ Τὴ χηραβαγο ὙΠ6 1Ὁ Βμοοίοι σία. ̓ 
« Ἡ)οίἢ ἐμ Ῥ]οντηϑῃ Ῥίον 8}} θΑΥ ὅζο. ιι͵1ϑΐἑ 

1 

- “ΤῈ δρροϊηΐοά ῬαγοΥ ἢ - - 3 

᾿  ϑιλνιιῖ 

“7 ΏΟΥΟ {88 »τουπαοα 5 8} 5141} Βα κα - - 
1 Ὑ111}1} βοηᾶ 8. δ]αδῦ ἀροη τ. - - - 
41 δγα ουξ ΟΥ̓ 85 ἃ ΘΑΟΥ ΤΩῪ 116 - - 
“« ΑἹ] Η6βὴ 5}411 566 1. ἰοροίῃοσ Ὁ - - - 
“βηχοΙγ {Π6 ῬΘΟΡΪΘ 18 ἰδ. " - - - 
“ (ἀαΐοβ οὗ Ὁγ855᾽ - - 
“1 ἔοστη [Π6 ΠΙρεὐ δηά ἀδᾶϊο ἀδυκΚη 688, ἼΗ 
“ (ΔΠΠηρ; ἃ ταϑθπηοῖβ Ὀἰτὰ ἔγοσῃ {86 Θαδὺ ἢ - 

- 5“. 1ἸῊΘ Ια] οαρίϊνο ἢ - - 
“ΑΒ ΤῊΒΗΥ͂ ΨΟΥΘ ἀδίοη Βη6ἃ δῇ {Π66,᾿ ὅς, - 
“ Ἠὸ τηϑᾶθ ἢΪ5 στᾶγθ σῇ [6 «ἱοκοᾶ, " ἃς. 
“5660 Κ γὸ {μ6 Τιοτά, Ἐ116 μ6 ΤΩΔΥ 6 Τουπᾶ, " δο. 

“ον Βμοι]ᾶ [ΠΥ πδπλθ δ6 ῬΠΟΙΘα: ̓ - - 

“ΤΕ Ίμου ἄγαν οαΐ [ῃγ 8011} ἴο [Π6 ἨΌΠΡΤΥ ἢ - 
“ ΤΉΘΥ 588}} θα} [Π6 οἹα νγαβίθ ρ]δοθβ, ὥσ. - 
“ΠῊ6 ΤἸέρἀθοιηθυ 5881] σοῖηθ ἴο Ζιίοη,᾽ ὅζο, - - 
“ ΤΉΘΥ 588}1 θυ ]14 {μ6 οἹᾶ νγδβίϑβ ᾿ - - 
(7 Ὑ111}} ργθδῦγ τοοῖϊοο ἴῃ (86 Τιογᾶ,᾽ ὅς. - - 
“ Ὑς Δγ6 81} 85 8η πηοϊοϑδῃ {Πϊπρ,᾽ ὅζο. - - 

- “ΠῊ6 πο} δηᾶ ἐῃθ δὴ 5881] [δοα τοροίμοσ," ἕο. - 
- “ἼἸΏΘΥ {πϑὺ ΒΘ ΟΕ ΤΠΟΤΊΒΘΙγΟΒ. . . ὈΘΒΙπα οπο,᾽ δύο. 

τ΄ιι11΄11ῃ1τ᾽΄.11{ιϑὉ 

ΨΦΕΒΕΜΙΔΛΗ. 

ἐ 7 Β6Βο]ἃ [86 οαϑί, δηᾷ ἴο, 1Ὁ νγᾶ8 ιῦμοῦύ ΤΌττη,᾽ ὅτο. 
“ΒρΒο]ὰ 1 ν]}} τηθϑί ἔμθ1 ΔΠα ΤΥ Π6} "- - 
“ (ΔΙ Π6Γ ΠΡ ΤΥ σατο 8) - Ξ 5 
“ ( δπᾷ ροὺ [Π66 ἃ Ἰπθη ρἱγαϊο ἢ - - 
“«Ἠξΐ 5041] Ὀ6 Ῥυτοα πὰ [Π6 θυγ14] οὗἁἨ δὴ 8.55,᾿ ὅσ. 
Οοιμμρατοᾶ πῆ Ῥδη. 1.1. ΟἸἾγχοπο]ορίοδὶ ἀἰδογθρπογ. 
“Μαῖ [66 Ῥοπμαβ δηα γοῖκο5,᾽7 το. 
6 Ὑ μδγα Ἰονϑᾶ {Π66 τ] δῃ Θυο βίην Ἰονο," ὅς. - 
“«Α νοῖδσρ ψ85 ἢθαγὰ 1ηὴ Ἐδιηδῃ,᾽ ὅτ. - 
“ ΒΘΠΟΙΪά {π6 ἀδγ8 σοιηθ 58 1 ἢ [[6 Ιοτᾶ," ὅζο. 
“ Ἠδ 5181] Βᾶῦθ ΠΟΠ6 ἴο δἰῦ οἡ [Π6 Ἑῆτομ οὗ, ΤΠ ανὶα,᾽ δα. 
«“ ΠῸ Βυχη ἰποθηδβα πηΐο (ἢ6 ααθοῃ οὗἩ θάνῃ," ἕο. - 
“ (διγἹθα ΔΥσΑΥ οαρίλνα ἴῃ {86 Βουθηἢ γοδῦ 8023 ὅσο νν5 

ἘΖΕΚΤΕΙΣ, 

ς ΠΉρΒα (166 τηθη, Νοόϑῃ, 816], δηα Τοῦ ᾽ἢ 
“ ΤῊ Β0ῃ 88}8}] ποῦ Ὀ6 87 ΠΝ ἐπ] αα  οΟΥὁἉ [Π6 ἔΑΙμοτ,ἢ δα 

- “ ΤΉρΓ6 {Π6ΥῪ ὈγπΒοα [Π6 θα οἵ (Π6ῚΓ Υἱγρτη ν᾿" ὅζο. 
“ς ΤΉΡΘΙΓ Ὑ8Υ ὈΘΙΌΤΘ Τὴ6 Ὑγ85 ἃ8 {86 ἸΠΟΙΘΘΠΉΘ55,᾽ ὅζο. 

ὉΑΔΝΤΙΕΙ, 

Ῥαρθ 
352 
80ὅ 

258 

402 
994 
944 
407 
945 
111 
836 
257 
87 

111 
852 
8355 
994 
270 
258 

, 2388 
, 277 
426 
108 
104 
152 
104 
401 
402 
800 
856 

402 
891 
248 
822 
δ24 
528 
822 
289 
196 
167 
524 
95δὅ 
δῦ 

707 
5815 
257 
402 

“«Τῃ {Π6 {μ1τἃ γολῦ οἵ {π6 τοῖρτ οἵ ὅ Θμοϊδκίτα," δα. - δ28, 906--7 
- “ Τ]ἸῚ6 Κίησ δΔρροϊηϊθα {Ποῖ ἃ ἀδ11}γ σου βίοη,᾽ ὅζα. 
“ΑΒ 0γὙ 1Π666 ἴΟΌΥ ΟὨ]Π]ἄτοη, αοα σαν Πότ Κποπ]εᾶρο,᾽ ὅτο. 
“ ΠΉρη {86 ῬΥΐηο05, [86 ῬΟΥΘΥΏΟΥΒ, [86 ΟδΡἑΔΙΏ8,᾽ ὅζο. 
“ Ὠατῖαβ ἢ {16 Μοᾶρ - - - - 
“ ΤΉ οΥ σου]ᾶ πη πομ6 οσοδβίοη ΠΟΥ ἴδιΠ!," ὅθ. - 
ΤᾺὨΟ Ἰἰοχιδ᾽ ἄρῃ - - - - - 

926 
928 
927 

926-7 
928 
92 
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Ομ. 

Ἢ { 

ΥἹ. 

Ἷ1, 

111, 

ἘΠ. 19 

9:2 2 

ΑΝΤΕΙ͂, 
γοῖθθ6. Ῥαρθ 
2, - - “ ΤΉ ῥῬσόυϊηοο οὗ Ε]Δτὰ ᾽ - - - - 929 
1. - - “ ΑΒΑΒΠΘΥΠΒ ἢ - - « - 998 
8. - - “1 Ὁ δηΐοὶ υπαογδίοοα ὮΥ͂ ΒΟΟΚΘ, ̓ ὅζο. - - - 928 
924, - - Κ ἬΟΙΪΥ οὗ ΒΟ]168 - - - - 288 
24---27, - " ΒΟΥΘΠΓΥ ΜΘ ΚΒ 876 Δοιοτταίποᾶ, ̓ Ἢ - - 918--1ὅ 
18----20. - ““Ἴ1ὉΤΒο γῥεῖπορ οὗ (μ6 Κιηράοτῃ οὗ Ῥοιβία, ὅς. - - 981 

ΑἸΔΙΥ518 δηα νἱονν οὗ 116 Θη ΓΟ ὈΟΟΚ - - |ι908--916 

ἨΟΡΒΕΔ. 

- “Ὁ Οδηογαὶ Υἱὸν οὗ [Π6 τηθϑηΐηρ' οὗ [πΠ6 σμδΡίοΣ - - 822 
11, - - “ ΤΉΘΩ 584}} {μ6 ΘΟ Πάγϑη οὗ 9 πᾶ8},᾽ ὅσ. - - - 464 
δ. - - “ΤῊΥ πυδρτηρηΐβ δΥ6 858 [Π6 ἸΙρΡῊϊξ [ῃΔ1,᾿ ὅζο. - - 968 
θ. - - 51 ὙΠ] Πᾶνα ΤΠΘΤΟΥ, 8Πα πού βδου σα," ὅτο, - - 498 
8. - -. “ΟἸοαά . . . 5 φο!]υίοᾶ ὙΠ Ὀ]οοα ὃς - - - 243 
12, - - “ ΒΥΘΔΚ ὑΡ γοὺγ [ἈΠῸ ρστουπηᾶ,᾽ ὅτο. - - - 40] 
8. - - 41 ἰΔυρμῦ ΕΡΒγαΐτη.. . . ἑακίηρ ποτὶ ὉΥ {Π|6 1] ΔΓΙΩΒ ἢ - 948 
14. - .. 50 ἄθδϊ, 1 Μ} θὲ [ἢ ῬΙαρποδ,᾽ δτο. - - 157 

ΨΦΟΕΙ, 

ἐν "Ἢ ̓  ἐς τὸς Τοβουιρύϊοι οἵ Ἰοουϑ[8 - - - - 950 

10. - ““ΠῊ6 οδυ 5881} ἀπδκο Ὀοΐοτο ὑΠθχὴ ἢ - - - 949 
17,20. - - “ ΕΟἴγο ποῦ [μἷπ6 Βουῖναρθ ἃ ΤΟΡΙΌΔΟΙ,᾽᾿ ὅζο. - 948-9 
10, - - “ Βοϑῦ γοῦῦ ΡΙΟΙΡ ΒΗ ΔΥΘΒ ἱπίο 5. ψογ5,᾽ ὅζο, - 264 

ΑΜΟΞΒ. 

ε΄ 1, - - “68. (818, γὰ Κὶπο οὗ ΒΑΒμδη,᾽ ὅτ, - - - 891 
9. κὸν Πδ0 να  ἰδαϑμ 186 βροῖθᾶ, " δα. - 267 
11,12. - - “Τὴ ἐδαὺ (ΔΎ, 1 Ὑ}1}}} ταῖβθ ρ 116 ὕδθου 8010 οβ Ῥαν!ᾶ, δος, 142, 962 

ΟΒΑΌΏΙΛΑΗ. 

8, κοὺν ΠΒΟΙΡΈ δου 6Χδὶῦ ἐπ Υ 561 85 [16 68516,᾽ ὅο. - - 888 

ΦΟΌΝΔΗ. 

Οθηοῦαὶ νἱον οἵ [μ6 οοηλοηΐβ δηᾷ τηθϑηΐηρ' οὗ [16 ῬῸῸΚ 956-60 

ΜΙΟΑΗ. 

- - “ΠΉου ΒΟ μοι. -ΕΡΕγδίδ,᾽ ὅτ, - - - 1118, 968-4 
- - “Ὑγ0 βίχοηρ Του Δ ΓΊΟΏΒ᾽" - - - - - 257 

ΝΑΉΗΜ. 

αομοῦδὶ νον οὗ [6 ῬοὺΚ - - - - 229--280 

10, 8π6 11, 8 ἀθδίγποίίοπ οὔ ΝΙ που θα - - - - 841 6. 9. 10. 

ἨἩΑΒΑΚΕΚΌΟΚ. 

δ,6. - - “!ΒΕΒΟΙά γὸ δυλοηρ' [86 μοαύῃθη, δπᾶ τοραγᾶ,Ἶ δα. - 88, 142, 968 
8,4. - - “΄ἋΤΒΘ γι βίοι 15 γοῦ ἴῸΥ 8Ὰ ἀρροϊπιοᾶ ἐ1τη6,᾽᾽ ζζο. - - 169 
19. - .« “Ξ ΠῸ [86 ΟἸϊοΥ ΒΙΠΡῸΓ ὍΡΟΙ, ΠΥ βἰσϊηροᾶ 1Ἰηδὑχιιπηθηῦ ἢ «“ 967 

ΖΕΡΗΑΝΙΔΛΗ. 

4,5. - - 61 1} ουἱ οὗ [86 τοιηηδηΐ οὗ ῬΆΘΙ, δα, - - «970 
8. - - “ΤΏ Κιηρ᾿Β ΟΠ] άτρῃ ἢ ᾿ Ν - - 970 
15. - - “Ὑδο Ιρχὰ μι οαβὺ ουῦ [μῖη8 ΘΠΟΙΩΥ͂ ψ - - 971. 



1076 Ζιᾶρν ΙΓ --- Ῥαρθαφός 0 ϑεγίρέμγε σαρίαϊποά ΟΥ' ἐϊωδέγαξοα,. 

σβαᾶρ. Ὑοῖβθ. 
ἱϊ, δ, - 

9], 22. - 

1---νὶ. 
111. 9. - 
ΨΙ!. 8.---Ὑ 11, 18, 
:χ----πῖν. 
Χὶ. 1--6, - 

14. - 

ΧΙ]. 10. - 

ΧΙΥ. 12. - 

1. 1. - 
τῇ, 1, - 

1. 28, - 
1, 1---28, - 

6. - 

15. - 

17,18. - 

28, - 

1}, 8. - 

16, 17. - 
ἦγ. 1---}. - 

γ. 9. - 

Υ. 18, - 
19, - 

28.---25. 

84---96. 

39.--42 

γὶ. 1, - 
11. " 

17, 18. - 
Ὁ, - 

928-80 

ψ]]. 8, 4 - 
ψ} 5---10, - 

20. - 

24, - 

Χ. 19, . 
84. - 

ΧΙ. 10. - 
20, - 

ΧΗ, 18, ὧς 
40, - 

ΧΙ, 91. - 

82. - 

8ὅ. - 

44. - 

ΧΥ. 8,ῶ9. “- 
ΧΥῚ. 18. - 
ΧΥΙΝ 17. - 
Χὶκχ. δ. - 

24. 

ἨΛΟΘΑΙ͂. 
Ῥασθ 

« ΤῊ ἀοβῖτα οὔ 411 πδίϊοῃβ 881} ὁοπιθ Ὁ 5 - - 242,914 

"61 {1 5μ6Κα (Π6 ποᾶγοπβ ἀπᾶ {16 ΘαγΒ," ὅσ. - - 978 

ΖΕΟΒΑΒΙΛΑΉΗ. 

Οσμογαῖ νίαν οὗὨ ἔπ6566 σμδρύουβ - - - 976--Ὁ7 

- «ΝΟΥ σοβῆπα νγ88 οἰοίμοα πῖτα ΠΙΓΕΥ σατταθηΐβ,᾽ δύο. 988-9 

- (7:6 ποτά οὗ [Π6 Ἰμοτὰ οδὴ6 τιηΐο Ζροβδυῖδ,᾽ ὅτο. - 279 

ΟἰΟμΘΙΆΪ] νἱονν οὗ [μ666 ΟΠΔΡΙΟΙΒ Ν' - - 977--8 

- ΦΟρθη [ὮγΥ ἄοοτβ, Ο Τρθδηοη," ὅσο. - - 981--2 

- «ΤΏΡ 1 οὐ ἀβαπᾶοῦ ΤΥ ΟΥΠΟΥ βίϑῆ," ὅο. - - - 982 

- “ ΤΉΘΥ 5841] ΙΟΟΚ ἀροπ τη6 ΜΟσα [ΠΘΥ Πᾶγο Ρἱογοθᾶ ἢ - 184 

. ΦΒΡΒΟ] τὰ ἀΔΥ οὗ [π6 Τωογὰ οοτμθί," ὅτ. - - 289 

ΜΑΤΆΘΗΙ, : 

- «ἼΉ6 ποτὰ οὗ [86 Τιοτὰ το Ἰετ801 ὈΥ Μαίδομ," - - 984 

- ΦΒΩΒΟΙΑῚ Μ11 Βομ ΤΥ τηθβϑοηρον," ὅζο. - - - 116 

ΜΑΤΤΗΒΥ͂Ν. 

ἐς ΒΟΒΟΙᾶ ἃ νἱτγρίῃ 5811 θὸ σῖτ ΠΒΠΑ,᾽" ὅσο. - - 458-9 

- ΤοΙβογο ρα ΠΟΥ͂ 88 οοπιραχοὰ σι Γαο 11. 32--ϑϑ,. - δ29--580 

- « Απᾷ τοὺ ΒοΙΒΙ ἤρα ἱπ [86 Ἰαπᾷ οὗ πᾶ8,᾿ ὅζο, - - 118 

- “0 πὲ οὗ Εργρὲ μᾶγνὸ 1 δ] θᾶ τ βοὴ“ ΘῈ - - 114, 189 

. Ὁ Ώδη ψγὰ8 ἃ (1816, ὅο. 1 Βᾶτηδ γγὰ8 ἔμ6γθ ἃ. γ ὶοθ 

μοαχα," ἕο. - " ᾿ ᾿ 3 114, 196 
- «ἨἘῴΦ 5881] θ6 οδ]δᾶ ἃ Ναζαύθῃηβ - - - - 114 

-  ΠῊϊ5 ἰβΒ Β6 ἐμαῦ γγὰϑ βροίκθῃ οὗ ὈΥ ἐ16 Ῥγορμθῦ, βασίηρ : 

τῆ6 νοῖϊςρ,᾽" ὧς. - - - - - 114 

- « Απᾶ]]ο, [86 Ποδύθηβ ΤῸ ΟροηΘ," ὅθ, - - - 447 

- ΠἼ6 οτᾶδσ οἵ ουἵὔγ Του 5 ἰοιαρίδιοηβ αἰβογοηῦ ἴγοτη δύ 

δίνῃ ὈΥ 1λ|κ - - - - - 480 

- “ ΤῺΘ Ῥοοῦ ἴπ βριτίς ἢ - - - - - 226 

- ΟΥ̓ τ [86 βαϊῦ οὗ [86 φασί ἢ - - - 409, δ28 

- (ὙΒΟΒοΘνοΥ 58.811 ὈΓΘΘΚ ὁη6 οὗ [86 Ιοαδβί οὗ [8686,᾿ ὅζο. . 800 

- ΦΆΑρτοο 1 ἢ {μῖπὸ Δάν ΥΒΑΤΥ ΑἸἸΟΚΙΥ," δύο. - 285, 860 
- “1 60 υηίΐο [Π66, ὔνηθαῦ ποῦ δ΄ 411, ὅζεο. - - - 809 

. « ὙΒΟΒΟΟΥΟΥ 5881] δβυῖῦθ ([Π66 οπ ΤΥ τὶρῦ ομ60 Κ,᾽ ὥσ. - 494, 497 

- “ΠΉΪη6 Δ]1}8 ἢ - -- - - - - 26θ 

- “ὍὭΔΙΠΥ Ὀγοδὰ); - - - - - - 248 

- Βα το, τι θη ἴμου αδίοβῦ, δη οἰ, ὅζο. - . 498 

- «ΠΆΚΕ6 πὸ {ποῦρλῦ ἴοΥ γοῦν 16 - - - - 496 

- «(ομβίαοῦ [86 111165 οὗ ἴ[μ6 Βο]ἃ,᾽ ὅο, - - - 884 

- « Οὐδὲ οαὖ [6 Ὀθδτὰ ουὖ οἵ [πη οὐῆ Θγ6. ὅθ. - - 424 

- ΤῺΘ Βοδϊϊηρ οὐ [86 οοη ασὶομ᾿Β βεσνδηΐ - - - δ8ῖ 

- ὡ ΠῊΘ βοὴ οὗ τάϑῃ μδῖἢ ποῦ Ψ ΒΟΓΟ ἴο ἰΔΥ 15 μοδᾶ " 200 

- ἐ ΠἜοΥβ δῖοβϑ ἃ ρτϑαῦ ἰθπιροϑί," ὅζο. - - - 288 

.- ΤῸ 5181] 86 ρίγθη γοι . .- . Ὑμδὺ γ6 888}] βρθᾶκ, ὅζο. - 829 

- (7 ραηη6 ποῦ ἴο β6πἃ Ρ6866, θα ἃ Βυοτᾷᾶ ᾿ - - - 892 

- ΤᾺ ἴα. τυϊ θη, Ὀ6 ΠΟ], 1 Βο6Πα ΙΩΥ̓ ΤΩΘΒΒΘΉΡΟΥ,ἢ ὅσ. - - 116 

. ΕἼΆΚΘ ΙΩΥ γόΚθ πΠΡΟΙ γοπ, ὅθ, - - - - 228 

- ο Τηδὺ 1 τηῖρ ας 6 ξ]1Π]16ἃ, ὅζο., θ6 ΠΟ] τηῦ βογυϑηὶ," δύθ, - 116 

- “30 5841} [6 5οη οὗ τῆϑη Ὀ6 [ἢτθ6 ἀ8γ5,᾽7 ὅζο, - - δ46 

- “ΠῊρ Κίηρδοτῃ οὔ μϑᾶυϑῃ 18 {1Κὸ ππΐίο ἃ ρταίῃ," ὅζο. - 420’ 

- “ΠῊ}. Κίηράοτῃ οὗ μθάγθη 18 ΚΘ πηΐο ἸΘΆΥΘη ἢ - - 421 

. Κ1 ψῃΠ πῖον Ἰπΐηρβ σοῦ πῆγα Ὀθοπ Καρί βθογοῦ, ὅζο, - 196 

- ὡ ΠῺς Κίπράοιη οὗ μρδυθὰ 8 ΗΘ πππίο ἐγθάϑασα 14," ὅσ. - Οδ6θ4 

- «ΠΏ Ῥϑορῖ ἄγαν πἰρὴι πηΐο τὴ ΜΙ} [οἷν τρουτῃ," ὅς. 118 

- «πῆρα ατί Ῥοΐδσ, δαπᾷ ἀροη ὑμ18 ΓΟΟΚῚΙ Μ}}} ῬαΠ]ά, ὅθ. - 298 

- ΤΡ πορϊοοῦ το Βοαῦ ὕῃ6 οΒΌτΕΟ, ὅθ. - - - 298. 

. ὦ ἘῸν (815 οαθδα 584}1} ἃ τίη ἰϑανα ἔλίμογ,᾿ ὅο. - - 118 

«ὉΤῈ ἴα δαβίοσ [Ὁ ἃ σᾶτη6] ἰο ρὸ [πτουρἧ [Π6 6γ6 οὗ ἃ μΘΘΑ]ο,᾽ 

δι... - 5 Ξ ἕ - 494, 495 



ΟΒδΡ. 
ΧΧ, 

ΧΧΙ, 

ΧΧΥΪ. 

ΧΧΥΪΙ. 

ΧΧΥΪΙ. 

ΠΝ 

ἶγ. 

γ. 

Ὑ]}.᾿ 

Ὕοῖθο. 
ῷ 9, 34. ἰπτὸ 

Τηάρς 11. -- Ῥαδϑαξος 9 δογίρέμγε οωρίαϊποα ον» ἐϊϊωδίγαίσάα, 1077 

ΜΑΥΤΉΒΡΥ. 
Ῥαρθ 

Ἡδραϊΐπρ οὗ {86 ἔγγο ὈΠη4 πηθη. Τὴθ ΠΑΈΡΒΗΥ͂Β οὗ {16 {Πτ66 
Ἐνϑηρο]15ἰ5 ἱηνοδηραίδά 

“ ΤΉἑδ᾽ 1 πῆρ θ6 {181164, ὅζο,, ΤΩΙ γθ δι ἀπαρβίο οὔ 
Ζ1οη," ὅθ. - - 119 

“ΠῊΘΥ Βαϊ... ΤῈ15 15 [ιο ΠΟΙ; ὁοτλθ ἫΥ 8 ΚΙ] μήτη, ἤδο, 582 

δὅ91-2 

- Κ΄ ΜδΗηΥ 816 οδ]]6, Ὀπύ [6 8.6 ΚΎΡΡΝ - - 289 
- «Ἐοπᾶον πηῖο ἴδβδν [ἢ6 (ΐηρ8 τ ΙΟ. αγὸ ϑβ8 18, ᾿ ὅζ. 3560-1 
- “ἸΤοποβίηρ {86 γοϑαγτοοίίοι οὗ [πΠ6 ἀ684, Πᾶ 76 γ8 ἘΞ γοδα,;» 

ὅχτο. ΑΞ ὧ - - - 187 

ἀθπογαὶ υἱὸν οὗ ΠΝ δοπέοηίβ - - - 462 
- “ΠΉΡΘΓΘ οδηὴθ πιηΐο ἢΐτη ἃ ὍΟΙΏ8Π μανίσξ 8 ΔΙΑ ὈΔβίου 

Ῥοχ," ὅτα. - ὅ82--Α 
- ον; ἐη6 βτϑὺ ἄδγ οὗ 16 (ϑαβέ οἵ αηϊφανθηοά ὙΠ ἤ δο. δ84-6 
- “Ὑ͵Ώ6η 18 ἀΙΒΟΙ 0165 58 ἰὑ {ΠΥ Βεᾶ 1ηδϊρηδίίου," ὅ6. - 84 
- “ΤῸ 15 ψυιίθῃ, 1 111 Βχαϊίθ 1Π6 Βῃθρῃοσγᾶ,;» γα, « - 121 
- “ Νού 8451 {1}, Ὀὰΐ 858 δου ψ110 - - - 661 
- ῬοίοΥ Β ἘμτθοίοἹα ἀθηίαὶ οὗ μἰβ Μαβίοσ - - 887, ὅ40 
- “ΤΠΈοὴ νψγ8β [Ὁ1ΠΠΠοὰ..,. δῃηᾶ ΜῈ]: ἴοοῖκ {Π6 {ΤΕΥ Ῥιθῦεθ δὲ 

ΒΙ νον, ο, - - 121 
- “ΤΈΉΡΘΥ [ουμὰ ἃ τηδη οὗ ΟΥὙΥθη60, Βταοα ὉΥ πδχηο;» δὰ, - δ47 
- “ΠΉΘΥ ρᾷᾶγθ Πΐτη Ὑἱημ ΟΡ Ὰ [0 ΑΥΠΚ, τηϊηρ]οᾶ ΜΠ 581" - δ86 
- “ΠΏ6Υ δβοῦ ΠΡ Οὐ σ 818 μθδᾶ 15 δοοιβϑίοι," ὅθ. - - δ4] 
.- “ΠῚ 6 [δῖονοβ αἷδὸ Ὑ ΏΙΟΙ σοῦ οὐποϊδοα ἯΠΕ Βίτη,; ὅζο. - 587 
- “Ἐ]], ἘΠῚ, Ἰᾶτὴδ, βα ὈδοίΠ8η1,᾽ ὅσο. « - 122 
- «ὙΤΕΘΩ ἴδ σοηφατχίοη, δπᾶ [ΠΘΥ͂ 188 γγο 0 ΜΡ ΠΕ ἤϑιο., - 587 
- “60 γο (δοτοίογο, δῃᾶ ὑθδ0} 811} πϑίϊο 8, ὅζο. - - 829 

ΜΑΒΚ. 

- “6 Ἰοοκοᾶ τουηᾶ δρουῦΐ οὐ {ποτὶ ἢ ἀηρον," δα. - 761 
- “ἨΟΥ͂ οδῃ ϑίδαίβῃ οαβύ ουἱ βϑαΐδῃ ὃ ὅζο. - - - δδ8 
- “ἼῈ}6 βονγον βοσχϑίῃ ἰμ0 ψοτγᾶ ἢ - 401 
- “Ηἰδβ ὑγοίμον ῬἘΪ]ΠΡ᾿Β 16; ΙῸΣ Βο μϑᾶ ΠΕ ΤΊ πο - δ 
«- “ Απᾶ ἴον [8γθ6 ἀδΔΥ8 τῖθ6 ἀρίῃη ἢ - - - δ46 
- Ὡς ΤΣ ΒῈ8 βὰϊὰ πηΐο δίτω, 1 ποὺ οδηϑὺ Ὀ6]16 να, ὅζο. 269 
- ΚΙ ΑΒΊΠΟΥ οδλο ἰὸ δοσῖομο, δπᾶ δἃ8 Ἀ6 νηΐ," ὅζο, 881. 
- “Τακο πὸ ἱβουρῆν.. . ψμαῦ γ6 588}} Βρθαᾷκ," ὅδ. - ΞΡΜ|- 829 
- “ ΑπαΡοΐηρ ἴῃ Βοίμαηγ πη. [86 δῶ οὗ δίπλοη [86 ἸΘρογ,; 

ὅο. - ᾿ 582 - 
- “Απᾶτδ6 ἤγχρύ ὅδΥ "οἴ αὐϊοαγεπϑά ντοδᾶ,’ 86, - δ84--6 
- “ΤῊ 5 18 ΤΥ ὈΟάγ ;᾽ “0818 15 ΤΥ Ὀ]οοα ᾿ς - - 889 
- “ὙΠ ρὰ 6 Ἰδουρπὶ {Βόῦθοι Β6 πορὺ ἢ - - - 268 
- “ ΤΉΡΥ ΘΟΙΏΡΘΙ ΟὯ6 πιο ἃ ΟΥγθηΐϑη," ὅζο, - - 5847 
.“ “ Απᾶ οὁΠ6 181 δηᾶ 116 ἃ ΒΡΟΠρΘ ὙΙ γίπορ αν, ὅθ. - δ86 

ὙΠΚΕ 

- “ΟΡ 86 οοὔ86 οΥ ΑΡ18᾽)- “ἜΠ1|ὸ οὐον οἵ [18 ὁοῦσθο ἢ - 262 
- “ ὡ αὔξοι τοῖρτι ἔοσ ἘΥ ΒΕ ΞΘ ὯΪ8 ΠΒΒϑσαι πεῖ: 588}] [Β 

απ δ46 
- ΠΝ ἬΟΙΥ Οδοβὲ ΒΒΔ11 ΟΟΙῚΘ ΠΡΌΠ “4866; διο. - - 99ὅ 

ἐς ΤΉργΟ ποηὺ οὔὐ ἃ ἄθοχθο ἔοι (δα Δπραβίμβ," 
ὅτα. - - δ5δ8--ὅ, 1059.-60 

αρροβοᾶ οοπέταοίζοι ἴο Μαί. 1, 1-- 98, δ29--80 
ςς ΑΒ 1 18 τυ... , ΤὨ6 νοΐοθ Ὁ οπα οὐγηρ, δ. - 127 
“ Απᾷ [Π6 Βο] 1618 ἩΚονσῖδο ἀριμδηδοᾶ οἵ δῖπι,᾿" ὅζο, - δ6Ὶ 
«Ἐπ Ἠοτ͵οᾶ {μ6 Τοίγατοι Ὀοΐηρ' Τορσχονοα, ὅς. - - δδὅ 
“ Βροίηρ ΤΟΥ͂ ἄδγβ ἰοιηρίοα οὗ [88 ἄον!, " ζο. - - δὲ0 
““ΤᾺ6 ϑρίσ!ρ οὗ 186 Τιοτὰ 18 ὉΡοπ τὴ ἢ - Ά - 128 
«Χο ζηδῃ Ραϊίοία ὃ; Ῥίθοθ οὗ ἃ πρὶν ρϑιτηρηί," ὅζ6. “ - 409 
ΤῈ ορηζασ] ἢ Β βουνδηῦ ἤρα] - - - - 581 
“ ΤῊ ̓ γ ἔα1Π Βα βανβὰ (866, ὅς. - 5 - 478 
“ ΑῬοπΐύ 8 εἰρη ἄδγ8 δῇζαν [Π686 ΒΥ Ἷηρ8,ἢ 86. - - δ81 
«Οἴγο αΠροποο ἐπαὺ ποι τηαγοβὺ 06 ἀοΙνοτοα ἢ 268 

8528 
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ΧΧΊΥ. 

11, 

Ἵ. 

ἍΈγΒ6. 

"εἜ͵ι: Π ! Π ' 

- ΑἹ Ὑ1] ρἶτο γοῦ ἃ πιοῦυ δηᾶ τίβάοτα ᾿" - 

ΓΤΌΚΕ. 

“Ὑ7Ώ1Οὴ οὗ γοῦ 5181] πᾶν δ 888, ΟΥὁ 8 ΟΧ," ὅς.- - - 

« Τ,οβὲ ἃ τῇῆοσο ποῃποῦγδῦϊα (μ8η (Ποπὰ ὃ6 διά ἄθη,᾽ ὥς, - 

“1 ΡἈ͵ΑΥ͂ [π66 δύο τὴ δχοπδβοᾶ; - ς τς - 268 

“ Τῇ ΔΗΥ͂ τηϑῃ ΘοΙη6 ἴ0 τη6 δπᾶ Παΐθ ηἠοΐ 818 [Ἀ(Ποτ," ὅ6. - 496 

«ἘΠ ΠΟΥ ταὶ τσοτηδη μαυίηρ [ΘΠ ΡΊ6668 οὗἉ ΒΙ1ν ΟΣ, ὅζο, 416--17 

« ΠΉξγο τγχ88 ἃ οογίϑίη Τἱ οι τη, τ ΒΙΟἢ Πδᾷ ἃ βίονγαγα," ὅθ. 4Ὧ418 

(ΑΒ δα ᾿Ἧ88 οοπιο ηἰρῃ πηΐο ΦοτῖοΒο, ἃ οαγίαίη ὈΠ πᾶ ταδη,᾽ ὥς. 551] 

ἐ 6 0116 16 ἰὴ γοῦν Ὠθατίβ πού (0 τηραϊδίε," ἄς. - - 829 
᾿ς φ18, 288 

“ΤΉΘΩ οᾶπη6 {Π6 ἋΔΥ οἵ απη]οανοηοθᾶ Ὀγεδᾶ, ὅσ. - - ὅ84 

« ΒρΒοΙ 186 παπᾶ οὗ δπἷπι [Πδὺ ὈρίχΑγΟἢ τηθ," ὅτο. - - 584 

Ῥαρθ 
218 
262 

Ῥοίοσ Β {πτθοίοϊα ἀθηΐαὶ οὗ 18 Μαϑβϑίου - δ87--40 
“ΤΉΟΥ Ἰαἱά Βο]ᾶ οἵ οὔβ ϑίπηοῃ, ἃ Ογὐσθηΐδῃ, ὅζο. - δ47 
«Α ΒιΡουβουρίοη 8150 νγὰ8 ττϊ θη οὐον Ηἴτη,᾽ ὅσ. - 841] 
ς Απᾶ οπ6 Οὗ [16 τηδ᾽οίδοίουσβυῪ, , .- τ] θα οῃ Βίτη," ὅθ. -ὀ δ57 

- “0 [300]5, δηᾷ βίον οὗ ϑασὺ (ὸ Ὀθ] ον, ὅσο. - - 448 
«ΤῊ 1Ὁ7 οὗἩἮ Μοβ68, [6 ῬΥΟΡΒοίβ, δπὰ [Π6 ῬΡΒΔΙΙῺΒ ἢ - 80 

- “Ης Ἰοᾶ ΐθμι ουὔύ 88 δι 88 Βείμϑδηγ," ὅσ. - - - 888 

ΦΟΗΝ. 

- “Τὴ [6 Βορὶπηΐηρ γγχὰϑ [86 Ὑγ͵οτά," 9. - - - 80 
“ ΤῊ που] νγγχὰβ τηδᾶθ Ὀγ ἰτη ᾿ .- - - - 228 
«Νο τηδη δίῃ βοοῃ αοᾶ δὖ ΔηΥ 6 - - - δδ0 
- Ἑχοορύ ἃ ταϑῃ θ6 Ῥοτη ἀρδίῃ," ὅῦ6, - - .- 298 
“ΡΗ Δί ΒΊΟΝ 18 θοσῃ οὗ [Π6 ἤθβῃ 15 θ65},᾽ ὅσο. - . 275 

ι 

"Ἄε" 

- “1 ποὲ (μαὺ ἐπτοῦρ Ἰσποσαποθ γα αἰ 1|,᾽ ὅς. - 

«ΠΉδἑ ὙΒόβοθνοσ 6 Ιονθῖῃ οἡ Εἶτα Βῃου]ᾶ ποὺ ῬοΥ 8}, ὅσ. 218 
- ΕἸ ΥΟΙΥΥ͂ 0Π6 8δ8ι ἀοορίῃ 6Υ1], μαΐθι ὑπ6 Τρ ι," ὅς. - - 899 
- Ἠβξρ τηπδὲ ἴηογθ886, ὅτο, “Ηὁ [μαὖ σοχηοῖῃ Όστα ΔΡΟΥΘ," ὅθ. 828 
«ΑΚ οογαΐῃ τῆϑη 0 Πδᾶ δπ ᾿πβττηῖϊ γ᾽" - - - 268 
Τ16Ὶ Βοδῦ νυ τη 658 Οἵ ΤΥ 5617, ΤῊΥ͂ ὙΠ ΓΏΘ8Β 18 ποὺ ὑγπιθ ἢ - δ47 
“ ΤῊ ΕΔΙΠΟΥ ΗἰπΊ861. . . Βα Ὀοσὴθ Ὑ10η658,᾽) ὅζο. - δ47 
Ουἦ Τιογ ἀϊδοοῦγβα οὗ [86 Ὀτθδαά οὗ "ἴθ - - - 408 
“7 ἢδνο ἄοπμθ ὁπ6 ΨΟΥΚ, δπα γα 811] τηδγυςὶ,᾽ ὅς, - - 9368 
« Ἠς δαΐ Β6]ονθί οη ταθ, δϑ [Π6 βου ρίασο Βδ[} βαϊα,᾽ ὅζο. - 158] 
“ ΠΒΟΠΡΉ 1 Ῥ6 87 τοοοχὰ οὗ τη βο]ξ, γοὺ ΤΥ τοοοσγὰ 15 τὰ 6 - 5847 
41 81ὴ {Π6 ἄοοῦ ἢ - - - - - - 891 
“Τα ἴδ ποῦ πσίτίοῃ ἴῃ χοῦ ἴανν, 1 βα1ἃ γ0 8.6 ροᾶβ᾽᾽" ὅσ. - Ο187 
- ΠΉΡΘΗ “6508, Β1Χ ἄδγ5 Ὀϑίοτο (86 ραββουθι," ζο. - 582--4 
“ΑΚ 1 15 τι ίθη, ἘδαΥ Ὡοί, ἀδαρδίον οὗ Ζίοη,᾽ ὅζ6, . 182 
(ΝΟΥ 15 ΤΑΥ͂ 800] (του ]6, δηἃ ὙΠ 518} 1 58. ἢ" ὅθ. - 271 
-ς Ἐγ5αἴ88 5814, Ηδ Ὠδἢ ὈΠπᾶρα {ποὶγ ουο8," ὥς. - - 188 
ἐς ΤΟΥ Ὀδίογα [86 ἔδαβὺ οὗ Ῥδββουϑυ, θη 9688 Κηον,, ζο, 584-6 

«ς ΤῊ 6 Οὐτηϊοτίοσ, ΒΘ. 15 [ῃ6 ἨΟΙν Ομοβί, ζο. - - 829 

« ΤῊ ποσὰ ἐπαύ ἰ8 τι τίθη ἴῃ {Ποῖν ἰανν, ΤΉΘΥ Ππαίθα της, δο. 188 

« ΠῊς ϑβρίτὶ! οὗ ἐγσαῖα, τ οἢ Ῥγοοθοᾶοι ποτ {πὸ ΒΑΙΒΟΥ ἢ - 486 
Ῥοίουβ {πτοοίο!ᾶ ἀθηϊαὶ οἵ 818 Ἰωοτᾶ - - 587-40 

“(ΤῸ τγὰβ [86 ῥγϑραγϑίϊομ οὗ [πΠ6 Ῥαββϑούϑῦ, δῃᾷ δροαῦῦ [Π6 δ: Χ μι 
δουγ ἢ - - - - - 540--Ἰ 

ςς Απᾶ με, θοαγΐηρ 815 οὐΌββ, χοηΐ ἰοσυ ἢ," ὅθ, - - 847 
ςς ῬΙαΐα πσοίθ ἃ ὉΠ6 δηᾶ ρα ὍΝ [Π6 ογο85, ἄΩῚΌῦς;'θ.ὄἔ - δ41 
“ ΤΉΘΙ ἐμ6 βογίρίατο Βμου]α ΡῈ 18116ἅ,.Α θοπο οὗἉ μἴτη,} ὅζο, 188 
« ΑποΙΒοΣ βουϊρίατα βϑῖῃ, ΤΏΘΥ 5881] ἸΟΟΚ οἱ Βήτη," ὅθ. - 184 
«ΥΤογᾶ, ἴβου Κπαονγοβύ 811 {Πἱηρ8 ἢ - « - - 802 
ἐς ὙΨΆΘη {μοα 584] μ6 οἱ, ἴου 8841} ϑυζοίοι ἔτ," ὅθ, - 842 

ΑΟΊΤΞ. 

(ΤΠ 1561 }165 τοίπιστηθα.. .. ἔγοσῃ [86 τηουππί 68]1164 ΟἸτνοί ᾿ 8568 
61 ἰβ το. . . 1,6 818 Βαδιαἰοη Ὀ6 ἀοδβοϊβδίο," ὅθ, - 184 
ἐς ὙΥ Βοβοθυύϑυ 8848] 0811 πρὸπ [86 πᾶπιθ οὔ {μ6 1ωοτὰ," ὅσ. - 219 

“ς Πανὶ βρϑακοίῃ οοποοσηῖηρ Εἴτα, 1 ογεβαν,} ὅζο. - 185 
592 
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ΑΟΤΞ. 
Οἰαρ. Ὑοτβο. Ῥαρθ 
11), 22, 28. - - ΦΜΌΟρΟΒ βαϊᾶ . .. ἃ Ῥχορβοὺ 5881] {πὸ Τιοτὰ γοῦσ αοα Γαΐδθ 

ὉΡ," δα. - 186 
Υἱὶ. Ω, - - Ξ“ΠῊς Οοά οὗ ρἴοτΥ μρροατοᾶ ταηΐο οὔ δέπον Ατδμδτη, διο. 549 

6, 7. - “Αοἄ Βρ8Κο οἢ 1818 Ὑ186, [Πδὺ 15 566 βΒιοιμ]ὰ βοϊοτσιι,᾽" ὅζο. 187 
14. - “ ΠΏρη δβοηΐ ΦοΒ6ρἢ, δπᾶ (8116 15 ἔλίμοσ 9860}, ὅζο. - δδ0 
15, 16. - 0 98600 ποηΐ ἄονγη ἱπίο Ἐργρί, ὥς. - - - 581 
1. - - “Τοῦ ΑΡργδμδπι ῬοπρῊν [ῸΓ ἃ βτπι Οὗ ΤΩΟΠ6Υ," ἕο. 188 
492, 48. - - ὁ 518 ψυϊίΐίοη 1η ἐῃ6 ὈΟΟΚ οἵ [86 ἘΤΟΡΗΘΙΒ, Ο γθ᾽ Βοῦδθ οἱ 

1βγδ9],᾽ ὅς. - 140 

ΨΠ. 82, 88. - - “ΠῈἘ06 ρΡΐδοο οὗ (86 Βεχίρέατο 6 ἢ Ἰὰ ΓΕ Ὑγ7Ὰ8 εἰῖα, Κα. - 140 
ἱχ, ΄; - - “ΤΒΟΘ τθϑῃ. . . Βίοοα εὐδόνοαν Βθδυΐηρ ἃ γΟ]06, Βαϊ 66] ηρ; 

ΠΟ ταδῃ ἢ - - - - - δ48 
81... - -“Τβοι μὰ {86 οΒυγοΠ 65 τοί; " δ.6, - 9541 

Χ. 1: - ΚΑ οοπίαχίοη οὗμ6 Βαπᾶ ο] 6 ἐπε 1] ]8ἢ μη Ἶ - 857 
ΧΙ. 26. «- - “786 ἀϊβοῖίρ!65 οτο οδ]]οα Ομ δη8β ἤχϑί," ὅο, - - 857 

ΧΙΪ, 20---24. - “ Ἠεχοᾶ νγγὰ8 ΒΙΡΙΥ ἀρ θαβοα πὶ ἢ ΓΠΘΊὰ οἵ Τγτο, ὅθ. - 841 

ΧΙ. 20. - - Κ΄ ΑΙΟΥ τῃδῇ μ6 ράγο πηΐο [βϑχὴ ὑπ ρ:688 Ὁγ [86 Βρδοε," ὅς. 844, 561 

27. - - “ Ῥθοδαβο ἴβο Καον Εἶτα ποῖ, ΠΟΥ γοὺ [80 γοΐοοβ οὗ 186 
ῬΙΟΡΙΘΙΒ,᾽ ὅζο, - - - - δ82 

41. - -  ΒΘΒΟΙΑ, γα ἀθβρ,βοῦβ, δηᾶ τοδᾶεν, δηᾶ ῬΟΙΙΒΕ, "ἢ δζο, - 142 
48. - - “9 ΑΒ ΤΩΔΗΥ͂ 858 ΜΟΓΟ οΟΥἀαἰ πο 00 οἰοτηδὶ 11{6 ἢ - ὅ62- 

ΧΥ͂. 14---17. - ὁ Θοη 8.0 ἀοοΙαγοα μονν αοἄ δὲ Βτϑὺ ἀϊ4 νἱβιι,᾽ ὅς. 142, 898 

χΥ. 6--.8. - - ΝΟΥ 6 (Π6Υ Πδᾶ ρΌΠΟ Γβγοῦρμουῦῦ ῬΒσΥρῖα,;ἢ ΧἷΣ - 888 

18. - - “Ὑ,ΈΡοΥΘ ῬγΆυΟΣ γὰ8 ουὺ 00 ὈῸ τηϑάθ Ὁ - - 24 

ΧΥΪ., 7. - - “ ΤΉΘΒΘ ἀο ΘΟΒΕΓΔΧΥ ἴο {π6 ἄθογθοβ οἵ ἴϑθβδὺ ἢ - 926ὅ 
28, - - “1 [ουπᾶ δῃ. αἰδαὰγ πῃ π|8 ΔΕ ΕΙ ΡΌΟΠ; Το (6 Τηκποσα 

αοα᾽ - - - 841 
81. - - “ὙὙΥβογοοῦ Β6 Βα ρίγθῃ δϑβασϑηοθ 'παίο ΚῚ ΙΏΘ6Ὴ ἢ - 268 

χῖὶχ. 88. - - “ΠῈ6 ἴογψη οἸοτκ ἢ - - - 856-- 
χχῖ. 9. - - ΦΠῊΡΘΥ {μαὺ τ γα ὙΠῸ τὰ μοαγὰ ποὺ {μ6 νοΐοο;, ̓ δο. - δ48 
ΧΧΥΙ. 28 - - “ ΑἸτοβῦ ὑῃου ρΡογρτιδθϑῦ τὴ6 (0 ὦ 8 Ομ βίη - .“ 214 
ΧΧΥΪ. 9. - - “ 7ἸῺ6 [δὲ νγγᾶβ ΠΟΥ͂ ΔΙΓΘΘΑΥ ῥαϑύ ᾿ - - - 262 

ΒΟΜΑΝΚΝ. 

ὶ, 16. - - “1 21γ ποὺ ϑϑηδατηθᾶ οὔ [6 (ἀ05Ρ}61 οὗ ΟΕ γι᾿ - - 5δ89 
17. - - 5.8 10 18 τυ θη, ἘΠ6 7αϑὺ 8881} Ἰῖνα ὉΥ͂ 1} ἢ - - 148 

1], 12---16. - “ ἘῸΣ ΔΒ ΤΩΒΗΥ͂ 88 ἢδγ6 βἰηποᾶ σϊδοιυῦ ἰδνν," ὅθ. - - 190 
14. .-ὺ ς ἘΠῈ6 (δ Ή165.. .. ἂο ἈῪ πϑίισο, ὅδ. - - 286, 548 
18. - - “ Αγρρτογυοϑϑὺ [886 ἐρἰπρβ {μδὺ 816 τη οὐ6 δχοθ]οηΐ ἢ - - 2348 
24, “ - “7ἼῈδ πδη6 οὗ αοᾶ 18 ὈΠΗΗΡΠΘΕΙΘα ΒΘ Π τῃ6 ΟΘΠΠΙΕΒ,: 

ἕο. - - 148 
29. - - “ ΟἸτουχηοίδίοι οὗ (πι8 ποτὶ Ἷ - - 891 

111." 1---ξ10. - .- Ὑ78δι δαἀγαηπίαρο ἔμ6η Βϑίμ [86 ΖΕ ον ἢ δτο. - 825-6 
8. . - ΞΈῸΥ ψΒδὺ 1 βοιηρ ἀϊα ποὺ Ὀ6]1ονο,7 ὅθ. - - 279 
4. - «  ᾺΑᾺΆ8 [018 πυιίθη, Ταῦ ἐμοῦ τηϊρῃὐοϑὺ 6 ἡ ηθα, ̓ 8. - 144 
8. τ ΚΑΒ ΜΧ8Ὸ960 5] Δῃἀθγουθῖν τοροσίθα Ἢ - 270 
10---1 2, - ΑΒΙ 5 τυ ῖθῃ, ΤΒΟΥΘ 15 ΠΟΠ6 τἱρ ίοουβ,ἢ δ, - - 144 
18. - - “Τμοὶγν [Πγοδῦ 18 8 ΟΡΘἢ βθρα ΟΠ ΓΘ," ὥς. - - - 144 

14, - - ΦὙΧ͵Π8οβ6 τοῦ ῇ 15 [1}} οὗἉ οὐγβῖηρ;,᾽ ὅζα. - . - 14δ 

15, ὅσ. - “ Ποἷγν ἔδοῦ δύο βνῦ ἴο βῃοᾷ Ὀ]οοᾶ, ὅς. - - - 14 
25. - - “ΠῸ 6 ἃ ῥτορ αὐϊοα͵ 5 - ΄ - - 266 

ἦν. 25. - - “,ἼὙΨΚ780 νγᾶ8 ἀθ!γογθᾶ ΤῸΥ ΟὐΥ οβδποῦ,᾽ ὅχο. - - 804 

γ, 12---21]. “ΚΑΒ ἘΥ͂ ο0Π6 τηδῃ 8[η θη ογοα ἴη0 [86 σγου]ᾶ, δζα, - 286, 291 
18, 19. - - “ΑΒ ὈΥ͂ οπ6 οὔἴξηοθ, Ἰα ἀρτηθηύ οαπιθ ὍΡΟΙ. 8}} τηθη, ὅς, 225, 479 

γ]}}. ὅ. “- - “ὙΈρ6ὴ) νὰ ΨΟΥΘ ἴῃ Ἰδδ ΒΑΘ, {π6 τηοϊίοῃϑβ οὗ βίη, ἅς. - 800 

14, - - ὁ ΒοΙ υπᾶθγ δίῃ ἢ - 5: - 2569 
95----ϊ. 1... Φ1 (δῆς αοἄ {Ἀτουῦρῆ «6508 Ομεῖβε, " δο. - - - 296 

Δ 1: 20, 21]. « - “ΠῊ6 ογϑαΐιτο τγ85 ταϑᾶθ βι ]θοῦ (0 ὙΔΏΪΠΥ ἢ “, 269 

ἿΧ ὃ. - - 1 ρου]ᾶ τ ΐβῃ [Πδὖ ΤΥ 861} τ Γο δοουγβοα ΤΌΤ Οἰκήϊδι, Ἶδο, 278 
4. - . ΦὙὙ8ὼ0 8τὸ Τευϑο 65; ἰὸ ἡ Βοτα,7 ὥσ. - - 441] 
δ. - - ΦὙ8οβ6 816 [86 ἔἈΓΠ6Γ5, πᾶ Οὗ ἩΠΟΠῚ 8 δοπρογαΐπρ {86 

Β68}, ὅο. - 268 

9. - - αι ΠΗ ϊβ ἰβ ἐπ ποτά οὗ δεδία δὲ Αἱ (δἰβ Εἶτ 6 Τ Ὑ11 σοπιθ,7 δα, 146 
82 4 



1080 Ζιάρ: 11.-- αβεαφοθ 07 ϑογίρέι6 ὀπρζαϊπο ον ἐἰϊιδέγαἰθαν 

ΟΠ8Ρ. 

ΧΙ, 

ΧΙ. 

ΧΕΙ. 

χίν. 

ΧΥ. 

1], 

11, 

ΧΙ. 

Ὁ Ὁ ει 

10, - 
12, - 

ΒΟΜΑΝΆ. 
Ῥαρα 

«Ὑ7Ήαὐ 5811} τχὸ 580 [Πθῃ ἢ [5 {πογ6 πητὶρὨ οουθη 658, ὅζο. - 290 

“ Ἰβεῖα5 οὐἱοίῃ. .. . Τβουρὰ [86 πθτηΡοΣ οὗ [86 ΟΠ] ἄγοι οὗ 

1βτδοὶ, ἕο. - - - - 

«ΑΒ ἴξ ἴΒ πυϊτιοη, ΒΘΠΒΟΙΑ, 1 ΙΔῪ ἴῃ Ζίοη ἃ βίπι]πρ' βίο, 

ζο. - - - - - - 

ες ΠῚ 6 τἱρ μι θοῦβη 688 Ἡ ΠΪΘἢ 18 οὗ Δ ἢ Βροδοία 1π {818 νυῖβ6,᾽ 

δζο. - ᾿ - Ξ - Ξ 5 

ΟΥ̓ ΤῸ 588}} ἀοβοοηᾶ ζηΐο [86 ἄδερῦ) - - - 

« Ὑ68 ὙΟΥΥ, ὉΠοῖν Βουπᾷ ψοηύ ἰηΐο 8}1} [π6 φαγί," ὅζο. - 

Τιοτᾶ, [ΠΟΥ Βανο ΚΠ ΠΥ Ῥτορμοίβ, ὅζο. - - 

ΑΒ ἴδ ἰβ συϊίεη, αοά δι ρίνομ (μοὶ (μ6 βρίτι! οὗ 

Βα τ, ὅτ. - - - - - 

«Τῇ (οἄ βρατοᾶ ποῦ ἐμ6 πδίασγαὶ ὈγΆΠΟΉ 68, (Δ Κ6 μ604," ὅς. - 

- ὦ Αβἰϊ 15 τι θη, ὙΠΟσΘ 5881] οοτηθ ουὐ οὗ Ζίοπ {86 1)6- 
Ἰγοσο," ὅθ. - - - - - 

«Ὁ {π6 ἀοριἃ οὗ [π6 τίομ68 ὈοθΝ οὗ [16 ψίβάοια," ὥς. - 

« 1,6ὕ Ὠΐτη ῬΧΟΡΒΘΒΥ͂ δοοοτάϊηρ ἴο [86 ῥτορογίίοῃ οὗἉ [αἰ [Ὦ "- 

«Τῃ 8ὸ ἀοΐπρ' ἰβοὰ 5μα]ῦ Ἀθᾶρ Θοδὶβ οὗ ὅτ οἡ 88 βοδᾶ " - 

“Ῥαΐ γα οπ {86 Τιογὰ “96888 ΟΒτῖβι ἢ - - : 

«ΤΟ Ἷ6 τηϑηῃ Θβἰθοιηθίῃ ὁη6 ἀδΥ δθογο δῃούμου,᾽᾿ ὅσο. - 

«ΤΙ ἴα υϊέθη, ΑΒ Πἴνα, βαί [ἢ [Π6 Τιοτᾶ, ΘΥΟΙΥ ΚΠΘΘ 588] 

Ὀον,᾽ ὅσ. τ ς- Ξ Ἔ Ξ 

« ΠΉς Κίηρδοιη οὗ αοᾶ ἰβ.. - - τρμίοουβηθ88, ρ6866, ἃπᾶ 

1ογΥ,᾽ ζε. - - ᾿ - - 3 

« Αρϑίη 6 βαϊ τ, Βο᾽οῖοθ, γο θ}01188, 1 ΒΒ ῬΘΟΡ]Θ ᾿- 

ἐς Ἐ5α185 Βαϊ, ΤΏΘΧΘ 5881 06 ἃ τοοῦ οἱἉ 96556,᾿} ὅθ. - - 

1 ΟΟΒΙΝΤΉΤΙΑΝΕ. 

« ὙΤΉΪΟὮ ΠΟΠ8 οὗ {Π6 Ῥγίποοθ οὗ [15 νου Κηονν, ὅζο, - 

- (ΑΒ 10 16 πα ίοη, γα μα ἢ ποῦ βθθη, ΠΟΙ͂ ΘᾺ; Βοαγά," ὥς, 15, 

« (οτηραδτίηρ; βρί τι] {πη ρ8 σὰ Βρ ιία δ] 
7 Βαγο δᾶ γοῦ νι 0} τ ΙΚ," ὥς. - 
“Ὑ8 τα οὐ Ὀυ]αϊηρ,,7 ὅζο, - - 
“ΟΥ̓ οΥ ἐουπἄδιοη οΔἢ. ὯΟ τηϑῇ 180,᾽ ὅζο. - 
“30 ἃ5 ὉΥ͂ γ6 ἘῈ- 

33 

-ὰὖὸὐ 

- “ Αρδίη, [π6 Τιοτᾶ Καουγοία [π6 ὑπουρ]ῦβ οὔ τῖ56,᾽ ὅζο. 

- Οἴδηοῖδὶ νἱον οὗ [Ὧ6 σμδρίθι - - - - 

- “(ὐΠοοσΠΪηρ; ΥἱΓρΊΩΠ5Β 1 μα γ6 ΠῸ δοιητηϑηδιηοηί,᾽ δύο, - 

. “Μοϑδΐ σομητηθη οι 8 ποῦ ἰο αοἄ," ὅζο. - ᾿ - 

ιν 

ἐ7Ὲ 15 πυϊτίθη, ΤΏου 58.810 ποὺ ταπΖ]6 86 ταοῦία οὗ 86 ΟΧ,ἢ 

δζο, - - “ - - - 

ἐ Τ]ηἴο [6 7 ννβ 1 Ὀθοδτὴθ ἃ 56 νῦν, [Π3} 1 τρῦ ραΐη, ὅζο, - 

«ΤΉ ΔΙ τοοῖς τγ885 Ομγδῦ ἢ ς - - - - 

ς: Πρ86 ἐμίηρ8 ἜΘ ΟἿἿΪ ΘΧΘΕΊΡΙ6Β᾽ - - - 

“ ΟΙΒΟΓ 16Ε τ οοτηταῖὺ ἐοσηϊοδίίοη, 85 5οπ16 οὗ [π61,᾿ ὅζα. - 

(7 540, ὑπαῦ {86 (Πΐηρ5 ΜΈΙΟΙΒ [86 ΘΠ 1168 Βδου!ῆςο,᾽" ὅσ, 156, 

“Τ οἴ ΠΟ πηδη 566Κ μἷ5 οὐγῃ, Ὀπύ ΘΥΘΙΥ ταϑη," ὅσ. - - 

“ Ῥ)γρῇ 85 1 ὈΙ6886 811] τιθῇ ἴῃ 811 {ῃϊηρ8," ὅσο. - - 

“«Ἐδ γ6 [ΟἸ]]ΟΥΤ ΟΡ Οὗ Τ16 ΘΥ̓Θἢ 88 1 4180 τὴ οὗ ΟΒγῖβι ἢ - 

“ ἘΥΘΙΥ͂ οσαϑὴ ἰῃδΡ Ὀταυθίμ, Οὐ ῬσορΒββίθι,; δα. - - 

“ἘΣ Ἑηΐβ οαπβα ουρμῦ ἴπ6 ποταδῃ [0 ΒΑΥΘ ῬΟΥΤΟΙ ΟἹ ΒΟΥ 

μεδά, . -ὦοἜὅἔἘσἜοὕ- - - - - 

ἐς ΠἪβ τηϑηϊ δδιαἰίοη οὗ [μ6 ϑρίτιῦ 18 σίγϑμ ἕο ΘΥ̓ΘΙΥ͂ τηδη,᾿ ὅσ. 

(Τῇ {16 1ανγ ἰδ 18 τι τοη, ὙΠ τιθπ οὗ οὔμ6Γ ἐοπρτιθ8,᾿ ὅζο. 

(Ὑ οὐ γὙΟ ΙΓ ὙΟΙΠΘἢ ΚΟΘΡ 5116π06 ἴῃ {86 ΘΒ ΌΓΟΒΘΒ,᾽ δύο, - 

ἐς 8 ἴῃ Αδαὰ 411 ἅϊο, ουθῃ 80 ἰπ Ο τί," ὅς, - - 

(ς Ἔ]56 ψιμαῦ 5841} [ΠΘῪ ἄο {π80 α΄ αρι2θᾷ ἴον (π6 ἀθδα 

ὅζο. - - - - - - 

(ΤῸ δἴτου [16 ΤΔΏΠΟΣ οὗ ταθῃ, 1 μανο ἤοαρμί τὴ ὈοαΒι5," δὅ6. 

«ἘΠ σοιατηπηϊοαίίοῃΒ οοτταρῦ ροΟα Τηϑηη6 18) - - 
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ΟΙδΡ. 
ΧΥ. 

ΧΥ.. 

ἵγ. 

γ. 

ὙὮ, 

ΧΙΪ, 

11], 

ἶν. 

ΠΝ 

ἰγ. 

γἱ. 

Ψύογβο. 
44...-47. 

δ0. 
55. 

22, 

ῬίἌη τΚτι ει 

ὅζο. - ᾿ - - 864--5 
- « ἘΠΟΒῊ δηᾶ δίοοῖ οαπηοῦ ἱπμοτῖς [Δ Κἰησάοτα οὗ ἀοα ἢ Ὸᾷ- 225 

- “Ὁ ἄθείῃ, τβοτθ 18 (ΠΥ βιϊηρῦ Ο ρτᾶνθ, ὙΠΟΙῸ 18 (ΠΥ 

ὙἹΟΙΟΥΥ ἢ - - 5 - - - 187 

- ἜΤ οὗ ἴα Ῥ6 Απαίδοιαα ΝΜαγαμ- μα ὃς - - 760. 

9 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΞ. 

- ἐκ Ὑγ8ο ὈοΙᾺ Ὑ11 Ὀτΐηρ; ἐο Ἰίρμε [μ6 Ὠἰδἄοη ᾿δῖηρϑ ἢ - 22ὅ 

- “ Βραχίηρ' δρουῦξ ἴῃ [Π6 ὈΟΑΥ͂ της ἅγίπρ; οὗ ἴπ0 Τιογτᾶ 6888 "ἢ - 2957 

- “ΤΕ ΔΗΥ͂ τηϑη Ὀ6 ἴῃ ΟἸτῖβῦ Β6 'β ἃ ΠΟῪ ογθαΐατο Ὁ 5 - - 897 

- .Α]]} [πΐηρϑ ὅτ οὗ αοἄ, Ὑγπο Πϑῖῃ σθοομο θᾶ 8, ὅσ. 488.-4 

- ΒΒ ΘΟΟΟΙηρ; ὑπὸ σου] πηΐο Βἰτηβο] ἢ," ὅχο. - - 218 
- “ὙΥ6 ΡῬΓΩΥ γοι ἴῃ ΟΕ γΙβι᾿Β βιθδᾶ, Ὀ6 γο, ὅσο, - - 9829 
- “Ώξ23ΙΩ6 Βϑ!ἢ τηδᾶθ Βίτη ἰο Ὀ6 δἴῃ ἴῸΣ π5,᾽ ὅζο. - - 225 

- “. 4.5 (οἂ Βα βαἰᾷ, 1 ψ1Π] ἄνγ6}} ἴῃ [6,7 ὅζα. - - 18 

- “ ὙΒΟοΓαΌσΘ Θοῖη6 οὔ ἔγοτα διμοπρ' {8 6Π},᾽᾿ ὅζο. - - 158 

- ΚΤ ρρορὰκ ποῦ Ὁ7 οοχηχηϑηἀταθηΐ, Ὀπΐ ὈΥ͂ ἴπ6 ἤου ἄΠ688," 

ὅο. - - - - - - - 278 

- ΜΆΚΕ ἋΡ Βοίογθμαπᾶ τοῦ ὈΟΘΠΙΥ͂ --- ἃ8 ἃ ταδίίου οὗ 

ῬοΟΜΠΥ ᾿ἢ - - - - - - 26ὅ 

- “ἨΪκ5 χἱρη θοῦβη6885 τοι ἔοτ οσοσ ὃς - - - 209 

- “Ἴ}Ὲ}6 108 οὗ γοῦγ τὶ ρὨὐΘΟΌΒΠ 688 ἢ - - .« 26 

- ΚΆΑΥο ἴμ6γ ΗΘΡΥΘΥΒῦ 80 81 1," ὅῦο, - - - 482 

- 51 51} γϑ 1 Ρ]Δα]Υ βροπᾶ πᾷ 6 βρθην," ὅζο. - - 56Ὶὶ 

ΟΑΙΑΤΊΑΝΒ. 

- ΚΤ χηλγγοὶ ὑπαἰ γα ἃτα 80 ΒΟΟΙ ΤΟΙ ΟΥΘΩ͂," ὅτ. - - 398 

- “ΤΕῚ γοῖ γ]οαβοά τηρη, 1 βου] ποὺ Ὀ6 ἃ βοσυϑῃΐ, ὅσ. - 8548 

- “Νον Ῥγθδοβοία [86 (1, ὅθ. - - - - 898 

- ἐὅαγο τὸ δηᾷ Βδμδθδβ [Π6 Τρ παηᾶ,᾽" ὅζο. - - 898 

. ΤῸ 18 πυϊίθη, Οαγβοᾶ 15 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ὁπ6 1π8ὲ σομ παρέ πο, ὥς, 159 

- Τὸ 18 πυϊίοα, Ογβϑᾶ 15 ΘΥΘΙΥ οπα ὑπᾶῦ Βδηρθίῃ οἡ ἃ ἴσθ᾽ 160 

.- ΝΟΥ ἰο Αὐτδῆδτα δηᾶ 5 βθθᾶ ΜΟΥΘ ὕΠ6 ῬΥΟΤΩΪΒ65,᾽ ὅζο. - 192 

- ΠῊ6 οογοηδηΐ (μα γχὰ8 οοπῆστηρᾷ Ὀοΐοσο οἵ αοᾶ, ὅθ. -- 5849 

- ΑΒ ΤΏΔΠΥ 88 δύθ Ὀ66η. ὈδριϊΖραᾶ ἰπίο ΟὨτδὺ," ὅζο. - 257 
- “ ΤῊΝ οἱοιηθηὶ οὗ [86 σπου] ἢ - - - - 9227 
- οὙὙ7 ΟὌὔβοῦνο ἄδγ5, 8δη τηοπῃίη8, δηἃ {1π|65,᾽ 6. - - 481 

- ΕὙγ8δ8ὲ βαῖτἢ (86 βουίρίατο ἢ οαβὺ οαὐ [16 Ὀοπᾶτνγομλδη, ὅθ. 160 

- “ΠῊῈρ6 πουκβ οὗ [π6 Ηθ5ἢ δύ τηδηϊ οι, δύο, - - 226 

- ΒΘΑΣ γ8 ὁπ6 Δ ΠΟΙ ΠΟΥ 5 θαζάθηθ. ΕὙΘΙῪ τηδῃ 5881] θ687 ΑΒ 

οὐ Ὀαχᾶσῃ ἢ - - - - - δ49 

- “ΠῈ6 [Ιβγ86] οὗ αοα ἢ - - - - - 226 

- ΦΈτοΙΩ ΒοποΘίου τα ἰοῦ ΠῸ τη ἰΣΌΌΡ]6 τηρ,} ὅθ. - 287 

ἘΡΗΕΒΙΑΝΡ, ᾿ 

- ἐπ τὸ Βῃου]α Ῥ6 ἰο {Π6 ῥγαῖδο οὗ μὶ5 βουυ, ὅζο, - 488 

- (Τὴ ὙΒοχὴ γ78 8150 ἢαγθ οδίδίποα 8ῃ ᾿πμουϊίαηοθ ἢ - - 270 

- “ἼΠῊ6 βρίτἱἰῦ οὗ πίβάοια δηᾶ γονοίοη Ὁ 5 - - - 214 

- ἐαγο ἴτω ἰο θ6 μοϑα οὐϑὺ 81} {πἰπρβ ἴο [16 στο ἢ - δ57 

- “ Απᾶ νγοῖ6 ὈΥ͂ Ὠδύσσο ΟἸΠάτοη οὗ γδίμ,᾽" ὅτο. - 286, 48 

- ΘΟ  γοη ὙΠΘΠ γ͵[ο ΟΊ ἀοδᾷ ἴῃ 51:8, μα’ αὐἱϊοκοηθᾶ," ὅθ. - 501 

- ΟὙρ ὅτ ΡΠ ἀροη 86 ἐοππάαίίομ οὗὨ (6 ἃροϑίίεβ δπᾶ 

ῬΙΌΡμοίΒ Ὁ - - - - - - 288 
- ἐς ὙΥΠοτδίοσθ μ6 βαῖτι, ὙΥ ΠΘη μ6 δβοθηᾶθα ἀρ οι Βἰρ ἢ - 161 

- ΦὙ6 ὍΟ͵6 βοιηθδίηθϑ ἀλη ΚΏ655, Ραΐ ΠΟΥ γ6 816 116 },᾽ ὅζο. - 897 

.- ὡς ΨΥΒΟΙοΐογ μ6 βαϊζα, Αὐγακα, (μοι [μδὲ δἰοαροϑὺ, ὅς, 161, 270 

- ΠῊδ. 10 ΒΒουᾶ Ὀ6 ΒΟΙ͂Υ δᾶ πἰῦμουῦῦ ὈΪοτηϊἢ Ὁ ς ς - - 219 
- ΚΠ 18 8. ρτϑαῦ τη Β'οΥΥ, θα 1 Βρθᾶκ οὗ Ομτβί," ὅσο, 187, 198 
- “Ῥαῦ οῃ {86 ὙΟΙΟ δυτηοῦγ οἵ αοα - - δ57 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ. 

Το; 11.--- Ῥαρεασόδ 0} ϑογίρξιν6 ὀαρϊαΐποὰ ον» ἐϊιδίταϊεά. 1081 

Ῥαρθ 

(ΤΙ ἰβ βούγῃ ἃ παίαγαΙ ὈΟΔῪ ; 1 15 ταϊϑϑᾶ ἃ βρίγἰ πα] Ῥοάγ, 

- ἐΤῊ6 βαοτγᾷ οὗ [80 βρί τι, ὙΒΙΘᾺ 15 τ ποτὰ οὗ ἀοα " - 296-|Ψ 



1082 [Πάριν [ΠῚ --- Ῥαδθαφεϑ 9} ϑογίρέμ»6 δερίαίηθα οΤ᾽ ἱμοίγαίοα, Ὁ 

Ομιδρ. 
). 

1], 

ἦν, 

ἵν. 

11, 

ἷν. 

111. 

ἵν. 

Ι. 

Ὕγ86. 
10. 

7 (8) 

12. 
15. 

10, 12. 

ῬΗΠΙΗ͂ΡΡΙΑΝΆ, 
Ῥᾶρο 

« ΤῊ Δὐὑ γ6 ΙΠΔΥ̓ ἈΡΡΙΌΥΘ ἐμΐηρ8 {πδὺ δτῸ ΘΧΟΘ]]ϑηΐ ̓  ,- 286. 

ΟΟΙΟΞΒΙΑΝΘ. 

ΤῊ ἔα}1η685 οὗ [80 ἀοαμοδᾷ ἢ - 5 5 - φο6 

«ὁ 7,51 ΠΟ 8} θοραῖ!ο γοῦ οὔ γοῦν τοναγ," ὅδ, - 482.-8 

- “1 γε [Β6η Ὀ6 τΊβθῃ ν.217.} ΕἼ, ̓ - - 226, 391 

“ (ονοίουβῃθ88 - - - - - 220 
-« Απᾷᾶ μαᾶγῦθ ρῬΐ ὁ (86 ΠΟῪ τηϑῃ ἢ - - 287 
«Τι οὐ [86 ποτὰ οὗἩ Οτίϑι ἄνγ9}]} ἰπ γουῦ,; ὟΝ - - 801] 
ἐς ΤῊ Βα] πἰδ 0. ὈΥ ἐμ6 μΒαπᾷ οὗ πιὸ Ῥδ8) ἢ - - 896 

1 ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΑΝΕ, 

ἐς ΤΏΡ τγ6, ἡ ΒΙΟΝ 16 ἰῖνο ἢ - - - 278 
“Ὑοαῦ ΜΈΟΙΘ βρϊσί, δα βου], πὰ βοάν - - - 2838 

1 ΤΙΜΟΤΗΓΤ. 
ἐς Ῥγο[εββίηρ; ρΟΟ]Πη6588. Ὲ- - - ες σ - 268 

“ς 5[ῃ6 5881} Ὀ6 βατοᾶ - - - - - 2318 

“ΤῊ Βοπβο οὗ αοα ἢ - 226 

ἍΒαῦ 161 ΓΑΥΤΥ Ἰοπρ, ὑπᾶ0 ἴσα δ μεδαι Κπον; ὟΝ - 270 

“ ἘΒρΘΟΙ ΠΥ οὗ [πο86 ἰμδῦ ΒΕΠΟΥ͂Θ ̓  - - 226 

“ Ὑγ1άον 5 ἰπἀ 664 ἢ . - - 226 

- ὁ ΒΡΘΟΙΔΠΥ ΤῸΣ ὕπ086 οὗἉ ὨῚ5 οὐχὶ Βοῦθο - - - 926 

.- "6 ΤΕ 8586 ἢδγθ Ὑγαβῃθα [Π6 βαἰηίθ᾽ ἔθοι - - - 498 

«ς ΨΥ ΒΙΘΝ ΒοπὴΒ ῥσοΐθβϑίπρ Ἶἢ - - - - 2602 

2 ΤΙΊΜΟΤΗΥ. 

ςς πού ἴδοι ΒΘ ἴοτΘ μὰ οὔ [86 ἘΒΠΒΙΘΗΣ ̓  δ89 

- ΚΑ ΒΟΙΥ οδ]Πηρ "ἢ - 220 

“ΤΠαΓ ΠΘ ΤΩΔΥ δι 6λ88 μῖπι Ὑ8Ο Βα ἢ οΠΠοὰ μπὶ ἴο Ὀ6 ἃ 

ΒΟ] ἴον ἢ 2602 

“ΦἨἩΐς Δ θ ἢ βμβαὶ ; ὨΘ ὁϑαμο ἄδηγ;,; ἪΝ 224--ὃ 

“Τῃ ἃ, σγϑαῦ μοῦβα [Π6τ6 816 ποῖ ὉΠ Ὑ655615 οὗ βοᾷ, ἤ δο. - 407 

«1 αοἄ ρΡοτϑάνοηίασο Ὁ 5 - - 226 

- Νοῦν 88 ὅδηποΒ 8ηἃ Δ. ΥῸ8 νυἰθιθιοοά Μοϑβα, ̓ ἫΝ - 1γ 

- Ὑρα, δηᾶ 81} {πὸ ψΠῚ 1ἴνο ροά]γ 5881] βυθοσ ρογβθουςοη 5651 

ε ΑἸδκαηᾶοῖ, [6 ΘΟΕ οϊειαιι, δζο., [86 Τογσγὰ τοναγὰ ἰἷπι,᾽ 
ὅζζο, - - - - - 761] 

ΤΙΤΌΝ. 

«Ομ6 οὗἉὨ {ποΙηβοῖνοϑ, ουθὴ ἃ ΡτΌΡΒΘΙ. οὗ (Π6Ὶγ οὐ, 8814," δ 170 
“ΤΤηο [86 Ῥύτα, 81] {ΠῚΏΡΒ δ1Ὸ Ῥατο 288 
“ ΠῊΪΒ 15. 8 ζα 1 βαγίπρ, δηᾶ [8688 (1 ηρ98 Ἰ 1, δα. - 288 

ῬΗΠΚΕΕΜΟΝ. 

ἐς Ὑρ( ἴοχ ἰογϑ᾽β β8ο 1 γδίῃμου ὈΘΒΘΘΟΣ {Π66,᾿᾽ ὅθ, - 561-22 

ἨΗΕΒΕΒΥΝΒ. 

«Ἠΐ 5αἰτὰ, 1,οὐ 411 (π6 δηροῖ5 οὗ ἀοά ποτβῖρ Εἴτα ἢ 162, 194 
- “Απᾷ (δου, Τιοτᾶ, ἰᾳ [86 ΠΡΡΊΝΒΙΗΝ Βαϑδί τα {πΠ6 ἰουπᾶ- 

αἰου,) ο. - - 163, 194 



7]2π065: Π. --- Ῥαρβασοϑ 05 ϑογίρέμγο οαρίαϊποα ον ἐϊπιδίταίοα, 1088 

ΒΈΒΒΕΥΝΝ. τὰ 
Οἶαρ, γεῖ88. Ἡ τ πς - Ραρο 

-ὺ ς “Κμοι]ᾶ ἰαδίο ἀοϑί ΤῸΥ ΘΥΘΙῪ τηδη ἢ . "- - 4786 
τ - - ΚΒΠΠΡΙΏΡ' ΤΑΒΔΗΥ͂ Β0ΠΒ ΠΗΐΟ ΡΊΟΥΥ ἢ Ἔτι - φο 

ἸΉ.. 4, - - “ΕΘ Βοῦβθ 18 δι] 46 ὈΥ͂ ΒΟΤΩΘ ταδη,᾿ δα, - - 987 
ἦγ. 7. - « “ Αραΐῃ, δ 1ἰπη] το [ἢ ἃ οοτίδη ἀΔΥ, βαγίηρ;,» ἄς. - - 184 

12. - - “ΤῊ ποχγὰ οὗ ἀοἄ 15 αὐἱοκ ἃπᾶ ρονοσία!, ἄο. - 956 
γ. ἡ---9,. - - “ ὙΠῸ ἴῃ [86 ἄδγβ οἵ .18 Ηθβ8}, στ μη. 6 ὅ80 ΟΥ̓́Θγοᾶ Ὁ," ᾿ 

δα. ᾿ - 274 
ΥἹ. 1,2. - - “Νοί Ἰαγίπρ ἀρϑίη [86 βοπηδαίίου οἴ Νοβ μι δηρὸν» δια, - 978 

9. - - “Βαΐ, Ὀοϊονοά, νγο ἃτθ ροσβαδάρα βοιον {πῖπηρ5,᾽ ὅζο. - 294 
ψΗ. 8. - - ΞΒΕΒΟΙΑ, [86 ἄδγ5 οοτηρ, βαῖ [ἢ [Π0 Τιοτᾶ," ὅζο. - -.ἕ 1δὃ 
ΙΧ. 4. - - “ὝὙΒΙΟΒ ᾿μβδϑᾶ [86 βοϊάθη ΘΘΉΒ6Γ,᾽ 8.6. - - .- 581 

10. - - - “ ὙΜΒΙοἢ βΒίοοῦ ΟἿἹ]Ὺ 1ἢ τηθαῖβ δπα αΥ1Κ8,᾽) ὅζο. - - 2071 
Χ δ, ὅχα. - - 4Ἠς6 βεϊζῃ, β'δουιῆοο δηᾶ οδοσίηρ ἴμοτι πα] ἀδδὶ ποί,; δξο. - 188 

87, 88, - - «Ἠς {πὲ 5881} ΘΟΙΏ6, Ὑ}11] οοτηθ,᾽ ὅτο. - - - 169 
ΧΙ 18. - - “ (οπίεδϑβοᾷ [ΠΟΥ ΟΥ6 ΒΕΓΆΠΡΘΙΒ 8} Ὀ]ΠΡΟΥΙΓῊ5,᾽ ὅζα. - 187 

21. - - “ ΨγοΟΥΒΒΙρΡρΡοΩᾶ, Ἰοδηΐηρ' ΡΟΝ {Π6 ἴορ οὗ 815 βίϑε  . . 170 
26. - - “ Ἐπίθοσαΐϊηρ [86 ΤΟΡΤΌΔΟΙΝ οὗ Ογὶϑὺ ρυθϑίοσ τ 685, ὥς, - 806 
38, 89. - “Α]] {Π686, ὅζο., τοροϊγραᾶ πού [Π6 ῬτότΩ 86 ̓ἢ 8 - 549 

ΧΗ, ὃ; - - “ἨῸ βδ1},1 νὶ}} πόνου Ιθαγο [Π66,᾽ 6, - - - :171 
τ - - “Ὑ780ο86 [81 ΤΌ]Π]ονν, σομβ᾽ ἀουίηρ (Π6 6π,᾽ ὅζο. - - 588 
1, - - 6 ]ἢἸῺ6 β5δουῖῆοσο οὗ ργϑίϑο ίο ἀοα ἢ - - 8 - 99β 
17. - - “ ΤῊΙΒ 18 ὉΠΡΓΟΗΙΘΌΙς ἴοΥ γοι ἢ - - - - 919 
28. - - “ΟἷΥ Ῥγοίμοῦ ΤΊ ΟὮΥ 18 βού αὖ ΠΡοσγ ςς - - - 8924 

ΦΑΜΈΝ. 

ὶ, - - “αΑοῦ σδηποὺ ὃ6 ἰοιωρίοᾶ . . - ἄθΗΒΕΣ ἰΟ Βέοια ἢ6 8γΥ 
Τή8} ἢ - - - - 49 

.. 94, - - ΒΥ σψοΥϊ5 ἃ τδῃ 15 7.50 1Η66,7 ἜΝ - 418 (αἶδβο 807) 
Ἡ]. 14, - - “ ΟἸΟΥΥ ποῖ, δπά 116 πού δρδίπϑδ [Π6 ὑπ ἢ - 218 
ἦν. ὅ. - - 41) γο {πῖπΚ {π6 δογίρίαγο βαῖἢ ἴῃ γαῖ," ὅτ, - - 175 

8. - .« “ΟἸοδη56 γοῦϊ δ 5, γ6 5ΙΠΠ6Υ8, ὅζ6. Ξ - - 509 
Υ͂ 11. - - “Ὑ δᾶνο μροεαιὰ οὗ {Π6 ρϑιίθηοο οὗ 40},᾽ ἄτα. 707 

14, - - “615 ΔΏΥ 5Β10Κ διηοηρ γοῦ ἢ Τιοὐ Ὠΐχὴ 681] ἔον [Π6 646," δο. 484 

1 ῬΕΤΈΒ. 

ὶ 10---12 - “ΟΥ̓ ν Β108 βαϊνδίϊοη [86 ῥγορηϑίβ πδνο βοαιομο,᾽ ὅτ. - 457 
11. 2, ὅ. - - “ΠῊ6 βίποϑυβ τκ οὗ [Π6 νοτγὰ ἢ --- “ ἃ βρί ταδὶ ἤουβ6 ἢ 6 - 296 

8. - - ἐς ὙΥΒΟΥΘυΠΐΟ 4130 ἐμ6 Υ ἡ το Δρροϊηϊοα ὁ - - - 292 
111. 14, 15. - - 66 ῃοΐ αἰγαϊα οὐ [μοῖγ ἑουγου,᾽ ὅζα. - Ξ - 174 

ἦν. 8. - - “ΟΒΑΥΥ οογογοίῃ [86 του] ξαᾶθ οὗ 5105 - . 174 
γ. 18. - - 9 ΠῊ6 μυχοῦ τμδ 18 αὖ ΒΘΌγ]οΙ, οἰθοίβᾳ ἑοροίμον,; δο. - 248 

2 ῬΡΕΤΈΚΒ. 

1, 20. - - “ΝΟ ῬΓΟΡΕΘΟΥ͂ οὗ (μ6 Βουρίγα 18 οὗὐἨ ΔΥ ῥγίναία 1 - 
Ῥτοίδιϊοη Ὁ - - - 5 - - 471 

1. 15. - - “ΒΑ δίδμ, ἰῃ6 δοη οὗἉ Βοβου ἢ - Β -. 5580 
16. - - “ΠῈ6 ἄστη δι88 Βρθδκίῃρ Ψ} Ὲ Ταϑ Ὲ νΟΙΟΘ ἢ - - δ885 

111, 18, - - “ ΟἿΟΝ ἰῃ ρτδοθ, δηᾶ ἴῃ [80 Κπον]οᾶρο, ὅσ, - - 226 

1 95ΟΗΝ. 

Ϊ 1,2. - - “ Ὑβαὺ ὙΒΙΟΒ. τγῶ8 ἤτΌτα [86 ὈορΙ πηΐπρ," ὅτο. - 856 
8---Τ1ὸ. - - “Ἰἔνο 58 {δὲ τὸ ἤδγθ Π0Ὸ βίη, χὰ ἀδοοῖγα ἀρ δῖνοα» ὅζο,- 817 

1. 22, 28, - - « 78. ἰ5 ἃ [ἰὰ7, θα 6 ψἘῸ ἀϑηΐθία ἐμπαὺ “6588, ὅτ. - 8560 
11, 6. - - “Ὑ͵Βοβοουοὺ βο  ἀθιἢ ἴῃ Ὠΐτη ΒΘ [ἢ ηοί,; ὅζο. - - 817 

9. - - “ὙΒΟΒΟΟΥΟΙ 15 ὈοΤῃ οὗ οὐ ἄοίῃ ποΐ οοϊητη 8 ἢ - - 478 
ἶν. 2, 8,14, 1δὅ. - “ ΗΘΥΘΟΥ ΚποΥ γγὸ ὑπ ϑΡ τ οὗ αοᾶ, "δα. - - - 856 
γ 6, 7. 8. - - “ ΠῊΪ5 15 Βα [Πδ΄ οἄτηθ ὈΥ͂ γαύου δηα Ἠοοά, Χο, - - 856 



1084 Ζπώθ5 17] ---Ξ Ῥαδβαφοβ 9} ϑογίρέμγε ο:ρζαΐμοα ΟΥ̓ ἐἱπιοίταίοα. 

Ομδρ. 
Υ, 

ΕΠ ΕΡΕΡ 

Ψογ86, 
18, 19, -- 

20, 

1 95ΟΗΝ. 
Ῥαρδ 

- “ὙἼγε Κυον ἰδαΐ ἩἩΒΟΘΟΟΥΟΣ 18 θόσα οὗ αοἄ βἰπηοίβ ηοἱ,᾽ ὅ5. 559 
- “ΤΠΪΒβ 5 186 το αοα ὁ - κι - - - 228 

50 Ε. 

- “ ΜΙΟΒ56) [86 ΔΙΌΒΠΔΠΡΕΙ,᾽ ὅς. “ἙΠΟΟΝ ΒΕΘΡΆΘΕΙΘΟ, " ὅς, - 176 
- “βρηδυδίὶ, πού Βαυΐηρ ἴμ6 ϑρῖτ - - 288 

ΒΕΥΕΓΑΤΊΙΟΝ. 

- “Ἠ6 88}8]} το [861 ὙΠ} ἃ τοῦ οἵἉ ἱγου," ὅτ. - - 174 
- “Ἴροδαβο Ποὰ βαγοβί, 1 81ὰ σὶοἢ,7 ὅζο. - - 891 
- “ΤΟΥ οτἱοα 18 ἃ Ἰοπᾶ νοΐοο, Ἦοντ Ἰοαρ, Ο Τοχᾶ," ἤδο, 7161-2 
- “ΤΉ ρα (μδὐ μδΔα σοίζοῃ {86 νἱοίουυ οὐοσ ἴμ6 Ῥθδβί, ᾷῷς, - 260 
- 51 βδ. [ΠΙΌΠ6Β, Δηἃ (Π6Υ βαῦ προη {86π|,7 ὅζο. - - 898 
“ς βιὰ πιηΐο τω6, ΤΉΘΒ6 βαυϊηρ8 ἃ16 [Αἰ], ὅζο. - 826 



ΙΝ ΕΧΟ 111. 

ΝΌυΌΒΙΕΟΥΤΝ ΑΝῚ ΑΥΤΗΟΘΙΚ. 

4584 ϑάσαμα, Ἐτυτηοηΐα8, Ξ0 68116 8, Θα ΠΟΥ 
οὗ {86 ἘΠΙορΙο Ψαοιβίοπ ἔγοια (86 υυχχ,, 
66 

Αϑιωϊ Βαγασαῖξ ϑολοίϊΐα ἀροὸὰ ΑΡὰ 561 Β 
Ατϑῦϊο Υὶ οὐβίου, 79. 

Αδιεϊρμαγασίμδ, 8 Η βίου ὈΥΠΑΒΙΔΥΌΠΙ, 
τΤοίογσοα ἴο, θά. 

Αι. ϑαϊά, 18 Ατανὶς Ὑογβίοη ἤοτῃ [86 88- 
ταδῦϊίδη Ῥοηϊείοποῖ, 79. 

Δαΐον, τοίοττοα ἴο, 78. 
ΖἘσυρέϊς, Οοάρς, 48. 
φΕυὐριος Τεαπεοϊαξίοηι, οὗ (86 Ῥοι α οι οἢ ̓ ΐο 

Απρ]ο-ϑδχοη, 85. 
Αγε5 οἵ ἴδ Ἡῦτον ἰδηρπδρο, 10,11. 

᾿ς μἀδαδβμογιδ, σχο, 928. 
«ἀκογηιαη᾽ 5 ΝΝαταϊδτηαίίο Π]αβίγα οι οὗ [86 

Νον Τοβίδιμθηΐ, τοίοσγθαᾷ ἰο, 857. 
«Αἰάϊηε Ἑαϊξίοη, οὗ [86 δορίαεαρίην, 62. 
«Αἰοχαπαάον᾽5 (Ῥτοΐ. 9. 4.) Οομαμθηθαυυ οἡ 

{π6 ῬΑ] 5, 194. 407. Οπ Ιβαΐδῃ, αποίοα 
ὙΘΥΌΔΙΠΥ ΟΥ ἴῃ βυαβδβίδηοο, 228. 805. 8571, 
972. 459. 842, 849. 8δ4. 

Αἰρχαμάογ᾽5 (([}Ἀ6 6146) ὕδποη οὔθ ΟἹ δῃπὰ 
Νον Τοβίβδιηηθηΐβ δϑοογία!ηθα, οαϊθα ὉΥ 
Ὥνγ. Μοχγίβοῃ, τοίουγοά ἰο δῃηα οδδῦβδο- 
(οΥ 1564, 1058. 

5 ατοοκ 1 ϑἰδιηθηΐ, τοίοστοα ἰο, 486. 
5 (Κρ) Υ᾽ οὐβίοῃ οἵ [6 Ῥβδίηη8, 85. 

ν 18. δύθτο, 406, 406. Τί8 1πΐογρτο- 
ἰαϊΐοῃ, 406---411. 

«ἀΠχ᾿ς Φαδρσταοπῦ οὗ 86 Αποῖθπρ Φ ον 58 
ΟΒαγΟΣ ἀραϊηδὲ ὑπὸ Τὐἱ δ η5, τοίοστϑαᾶ 

᾿4ρ, 1062, 
Αἰ6», 67. 
«Αγκαίογυ ροοῖγῳν πϑοᾶ ἴο ἱπμοπίοαίο το]]ρίοιϑ 
γα 8, 798, 794. 8038, 

“πιογίοαῃ Βιἰδίἑοαὶ Τοροοίξογγ, τοϊοττοᾶ (ο, 86. 
«Ἀπιογίσαπ Βεδίϊοίλοοα ϑαοσγα, αὐοίαᾷᾶ, 761. 
«Αηπιοη᾿ 8 Νοῖθβ οἡ ΕΠ 6βῦ], αποίρα, 862. 
“Ἅ;ιοο, [6 Ῥγορβοί, Εἰδίοτιοαὶ ποίϊοθ οὗ, 960, 

951. Οὐοοββίοῃ οὗ 818 ρυΌΡοδγίηρ, 96]. 
ΤΟ ὈΟΟΚ οὗ ἀϊν βίομβ, διά, 952. (ΟΒα- 
ΤΆΟΘΙΟΥ Οὗ, πῃ ϑυθδίδηοθ δηα ἔοτιῃ, 952.- 
ΑἸΙπβίοηβ ἴο, ἴῃ οἷο φῥγορμοίβ, 958. 
Θαυοίει!οη8 ἴτοτῃ, 'π (86 Νονν ᾿Γ οδίβιηθηί, 
ἐδιά, 

ΑἈπαΐοσν οΥ Χυἱ, ἰι8 παίατο, 311---315. Τίθ 

1565 ἴπ {π6 ἱπίογργοίδίίοη οὔ ϑογίρίαζο, 
815, 816, ΤῈ ῥγίποὶρ]65 τοϑαϊηρ ΠΤΌΤα 
1.,816---819. Οδαϊθίοη τοθροοίίπρ; [π6 61- 
ῬΙογιπθηρ οὗ, 819, 820. ΤΌ 6 ἀαϊδιΐη- 
δα ϊθηοᾶ ἔγοτη θχροβίθοη ΒΥ ρα }1618, 820, 

“Αμαΐοσῃ 9} ἰαπσιαφος 88 8. Βουγοθ᾽ οὗ ἱπίοσ- 
Ῥτγοίδίουι, 98, ὅζς. Τίβ 1.865 Π|πδἰταῖϊοᾷ ἴπ 
ΔρρΠ οαοη ἰο ϑγτῖας, Ομ81466, ὅζο., 25ὅ---- 
259 ; ἰο ΟὙΘ6Κ δπά Τιαἰΐη, 2959 : ἰο [αη- 
θαδρο ἱπ ρΈποταὶ, 260, 261 ; ἴο Φοβορῇπδ 
δηᾷ ῬὨ11|ο, 262 ; ἰο [Π6 τ ογ5 ο41164 (86 
Κοινοί, 262, 268 ; το Ῥαρδη ΨΥ 615, 264 : 
ἴο {μ6 ϑορίααρίηί, 265; ἰο {μ6 δΔροογ- 
ῬὮΔΙ Ῥτοδιοίίοπβ οὗ [π6 ΟἹ Τὸοϑίδιπθηϊ, 
2606. ῬΥΪΠΟΙΡΙ]68 ἔοΥ' ραϊάδποθ ἴῃ {86 τίρηῦ 
ΔΡΡΙΙοδίϊοι οὗ, 966, 267. 

Αημσοίο Μαϊς ϑριοϊορίατη Ἐομιδπαμι, ζο- 
ξουτϑα το, 999. 

«προϊοίοσυ οἵ [μ6 ΒοΟΚ οὗ Τ)4ηῖ6], 980, 981. 
“Δηροῖς, [6 βονθῃ, οὗ [780 ΒΟΟΚ οἵ Τορίϊ, 

1001. 
Απρογ, 1)6 ΟἸΚΟοΙ͂ο Ομαϊάδῖοο ἀαθηλ ἐοσαηςΐ 

Ῥρηϊεαίθθποιϊ ραυδργαβίθ, ὅζο., 71. 
Απρἷο- ϑάποη, Ῥεγϑίοη ἴτοτα [86 Ὑ ὸιραίο, 85. 
Αμιλγοροραίδῳ οἵ ϑουίρίαγθ, ὁδῆοη [ῸΣ [8 

ἰηἰογργοίδίίοῃ, 408, 404. 
Αηπιοοΐα Ἐρίρκαποβ, [λ6 1016 Βοσπ οὗ )6- 

ὯΪ6], 911. 
Αροογψρῆα, σθίοταὶ τοι αγβ οα {Π6, 1056--- 

108. 
Αἀγιῖία, “Ὧο, δὅδὅ.ἁ ΠΡ ασοοῖκ Ὑουβίοῃ, ἐδίώ, 

δ6. 448 ἃ Βουγοθ Οὗ ἱπίογργοίαϊου, 344. 
Αγαδὶς ἰαπφμαρο, ᾿ῦ8 ΘΟΡΙΟἾΒΏΘΒΒ 8:η αἰ] οὔθ, 
25,26. ΑΡρ]ϊθᾶ ἰο [86 ἱπίογργοίδιοη οὗ 
ΒΟΥΙΡίατο, 256---258, 

αἀγαδῖὶο Ῥογϑβίομα, ἴσοτα ἰῃ6 1,Χ Χ., 68. ἘΥΟΙΏ 
[π6 ϑγτίδο, 77, 78. ΤΥΔΗΒ] Δ ΟΏΒ, 78, Οὗ 
186 δειμαγϊίδη Ῥοπίδιθαςς, 79. 

Αγαπιαάπ ἰαπσιαρο, 34, 25. 
«ἀγαέι, αυοίοα Ὀγ Ῥαμ], 176. 
.Αγϊξίοα5᾽8 ἀΔοοοπηῦ ΟὗΠ6 δοερίπεαριηΐ Ὑ ΘΥΒΙ θη, 

47, 48. 
ΑΑρϊδίοδιυζια, [86 ἔταρτηθηὺ οἱ, ἩΙΟΝ ΒΡΘΔΚΒ 

οὔ τμ6 δορίαεδρίηίϊ, 48. 
Δγηιογίαπι Ῥογεβιοη, ἴγοτα 86 ΠΧ Χ,, 67. 
Αγπαμας ἘΟΒογομ68 Οὐ ἤᾳαθβ βὰῦ Τ᾿ ἘΡΙΓΘ 

ἂς Διο, τοίοσγϑα ἴο, 176. 
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«γηποϊά (Ὦτ. 1.) οὐ 6 Τηΐογργοίαϊίοη. οἵ 
ῬΙΟΡΠΘΟΥ, αποίοα, 457, 458. 462, 468. 

«Αγτίαπ, Ὠἷθ βιαίοιλθηΐ τοβροούϊπρ Ογγαβ, 920, 
Αραγία (ΒΔ001), τοίοστϑαᾶ ἴο, 58, 
«Αραγίαδ, [6 ϑοηρ οὗ, 956, 987. 
Α216᾽ (Β. Ααἴοπ Ββθη), [18 οο]οούϊοη οὗ 

Ἐϊαδίθση δηα Ὑγοβίοση ΜΩ͂Β., τοίουσϑα (0, 
42. 

Αιλαπακῖωβ, [ῃΠ8 Μοπορβγείί Ῥαίσίαγο οὗ 
Απἤοοῆ, τοίουγϑα ἴο, 65. 

Αἰλίας (ΦοΒ6ΡἘ), 8 οἀ!ἤοη οὗὨἩ [86 ἩΘΌΓΘΥ 
ΒΙΡ]16, 44. 

“υδογίοη, γοτ Ῥτορμθί Π).8η16] ππᾶ ἀϊα Οἤρη- 
Ῥᾶτσπηρ Θοβδηπηΐδβ, φυαοίοᾶ, 912. 

«Αμσιιέϊπο οἰτοἃ ταβρθοίίηρ' [μ6 Ὑ Ἔγεῖο 18] 8, 
68. Ἐεβρθοϊίίπρ (μ6 ΒοΟΟΚΒβ οἵ Ὑβάοτῃ 
δηἃ ἘϊκοΙϊοβιαρβίίοσαβ, 1057. : 

«Αιιμογεπρ οἵ τμ6 Ῥοηίϊαίθμοι, 598---θ88, 
ΟΥ̓ Βα ΒοοΟΚ οὗ Φοβῆαα, 640., 6. ΟΥ̓τΠ6 
'ΒοΟΚ οὗ “υἄρε5, 649ὅ. Οὐ Βα, 6ὅ8., ὅσο. 
ΓΟΕΓῚ δῃᾶ 2 βδιημεὶ, 661., ἕο. Οὗ 1 δπᾷᾶ 
2 Κίηρβ, 670. ΟΥ̓ ΟἸὨγοΊ1ο0168, 6885, Οὗ 
ἙΖτῶ δπα Νεβοιηΐδῃ, 690. 692. ΟἱἨ ἘδίΠοΥ, 
698., ὅοε, Οὗ δοῦν, 781., ὅς, Οὗ τ}ὁὸ 
Ῥρβαίτηβ, 748., ο. Οὐ Ῥτονουθβ, 772.) 
ὅζο. ΟΥ̓ Ἐποϊ]οβίαβίθβ, 786., ἄς. ΟΥ̓τΠ6 
Πρ; Οὗ Βο]οσηοῃ, 806., ὅθ, ΟΥ̓ [ἢ6 Ἰδοῦ 
ῬΙΌΡΏΘοΙο5 οὗἉἩ ᾿βαίϑδῃ, 849---862, Οὗ {86 
Ἰαίθοσ ρατί οὗ Ζθομαυῖδα, 980---. 

ΒΑΤΑΜ, ὯΐΪβ Ομαγϑοίου 8 ηα ῬΙΟΡΏΘΟΥ, δὅ84, 
δ858. 

Βαϊααπιῖ5 4455, ἀἸὰ 10 ΤΟ Δ ]Π]Πγ ΒΡῈ Κ ἢ δ8ὅ. 
Βαῤυνῖίοπίαπ (ὐοάος, 48. 
Βᾶλιγ᾽5 ϑυταῦοικ ἄθ5 Μοβ. Οαἰΐι5, γοίοστθαᾶ 

[ο, 60]. " 
Βαγ-Οοοξδα οοἰῃϑ. 17. 
Βαγηθβ5 (ὐοτησηθηίαυυ οἡ {0}, οἰξοᾶ, 710. 

796. 
Βαγιιοῖι, [6 ῬοΟΙ οὗ, οοπίθηΐβ, 1038, Ὑ ΔΙ ΘΙΥ 

οὗἉ δυϊποιβηῖρ, 1038, 1084. Νοῦ [86 οΟΥΚ 
οὗ Βαγιοῖ, ἠὴ6 ἰοπᾶ οὗἉ Φογοῖδῃ, 1084--- 
1086. Οτπρίηδὶ ἰδηρύδρο οὗ, 108ῶ6. ΟΡ- 
ἦοοῦ οὗ, ἰδία, 1087. ΤΥδηβαίοσ, 1087, 
ΗΟ τορατάοα ὈΥῪ 96») δᾶ ΟἸγἸβ. 88, 
ἐδίά4, ΜΒ5. δηᾶ ψοχγβίομβ, ἰδία, 1088, 
ἘΡΊ 8116 οὗ, 1088. 

Βαδηιιγῖο Ἰγεγδίοη ἴγοτη [π6 ΤΥ Χ,, 67. 
ΒΒαβπασε, Ὠὶβ Ἡϊ βίου οὗ {π6 678, τοίθυγθα 

ἰο, 1047. 
Βαϊ ΙΚοῖ, ψῃαῖ, 827. 
Βαιιον, Ὠἷβ Οὐἰσα ὅϑὅδοία, τοίοστθα ἴο, δ6. 
Ἐπί οἴποῦ Ηρ θηθικ, τοίοσγοα (ο, 
489. 491, 

Μακπιογπιοὶείογ᾽5 ΟΟτητηθηίδεῖαβ ἴῃ Θαρ᾽η ἴϑτη 
ΘΟΙ]οΙ 5, Γοίοστϑα ἴο, 1014. 

Βαικπισαγίογι5 ΤΉΘΟΙΟρ βΟμοΡ (ΟὐΟἸητηΘηΐδ 
ζατα Ῥρηϊαίθαοῃ, τοίουσθα ἴο, 8. 604., ὅσ. 

Βαικπισαγίοη- ΟΥιδῖιιδ, Ἀἷβδ Ορτβοα]α ΓΉΘΟΪο- 
δῖοδ, 719. 

Βαιρ"ς 1)ὲῪ Ῥυορμῃοὺ Ασηοβ οὐκ] δοσί, γοΐοστθα 
ἴο, 950, 951. 

Βακχίογ᾽ 5 Ῥγδοίῖοδὶ Ὑ͵ΟΥΚΒ, τοίοστοᾶ (ο, 500. 
1λῖο οὗ ἘΠ, 5601. 

Τιάσς {{ΠΠ|..--Ὁ διιδ)οοίβ απα ΑΙ μέβογ5. 

Βεαξίς, ἴπ6 ἴουτγ, οὗ Ὠ.8Δ116], 909. 
Βοος Μοιβασῆ οἷποὺῦ Ῥηθυχ 50 ἢ Β6γ- 

το ηθι ΒΟ θη Ἐν ΟΚοΙαπρ,, τοίοσεθα ἰο, 
186. 

Βεἶ απά {6 22 γασοπ, [ἢ ΒίοΥΎ οὗ, 989. 
ΒεϊελαξΖαγ 5 [δαδί δηᾶ ἀθδίῃ; ἀ ΠΟ] 168 :ἢ- 

γοϊνοϑᾶ ἴῃ [86 πδγγαίγο οὗ, Οχδιηϊπηθᾶ, 926, 
927. 

Βεπαξδοη᾽ 5 ΘΟ ηἷ ΘΧ οἰ ΠΟ πτὴ οὐ οδ- 
τατῃ ἴῃ Ὑοῖ. Τοβί. ΠΌΤΟΒ ΑΡΟΟΣΥΡΒΟΒ 6 
ΒΟΥΙΡΟ5. Ῥαΐχσιιπλ οὖ δηθαυ 18 ὙΘΥΒΙΟΏΙΡΈ8, 
ΤΟ ΟΙΥΘα ἴο, 1099. 

Βεπποίέ (Ὦγτ. 4.),ὄ φαοὐθᾶ οπ ϑϑοϊοσγοη  βοηρ, 
799. 

επηθέϊ, [8 ὅν, μ18 Τορ]6 οὗ ἘχΖΘΚΊΕΙ, 
οἰτθα, 904. 915. 

Βεγηποίοίη, ΤΊΘΡΟΥ ἄδβ Βπο ΗΠΟΡ, τοξοιτϑᾶ 
[ο, 721. 

Βεγίμοαι, )ΔΒ ΒυΘ. ἄογ ἘΙΘΏ ΟΣ, τοίοιτοᾶ 
ίο, 646.ἀἨ. 116 ΒίσποΥ ἄογ ΟἸτοηῖϊκ, τὸ- 
[ϑἰτθὰ ο, 697. Ὦϊ6 ὥρτγάομο δου Β 
οὐκ]ατί, 772. 6 δοουηᾶο ΜδοΟΑ ΘΟΣ Τα 
10 γο, τοίουτοα ἰο, 1048, 1049. 

Βεγιλοίαϊε Ἑλο]οϊταηρ, τοξοστοᾶ ἰο, δὅ78. 
1047., ὅζο. 

Βιαϊιοδιοίχάψ᾽ 5 Τὸ ἹΤιορὶα ΜοβδίοδῈὲε ἀρτορα- 
{10η6, τοίοχττοα το, 1059. 

Βιδῖς, Ἤρφρτον, ρῥεϊμίθᾶ οαϊοπβ οὗ, 44, 45. 
ΟεἸο γαίθα ΜΗ, οὗ 48. Ῥοβουρίοι οὗ 
ναυῦῖοσθ ΜΌΝ, οὗ, 88---108. 

Βιδίιοίμοοα ϑασγα, Ατὐαουΐοδῃ, τοίοσγθα (ο 
761. ᾿ 

Βιδιίϊοίμοοα αδϑϊηπίσα, γοϊογτϑᾶ ἰο, 1042. 
Βίαϊγ5 Ἰιθοῖασοθ οὐ Ἐμοίοτῖς δῃα Β61165 

1,665, αποίρά, 886. 
Βίαψηεν 5 Φϑυθιηϊδῃ δηᾷ 1,διηθηςδίοηβ, οἰϊοᾶ 

Βιι βύδη 1 }7 ΟΥ̓ΤΟΥΓΌΦ]γ, 870, 871. 884. 
886. 981. 988, 984. 

ΤΒἴοοῖ, Τύοῦον ἅϊ6 Βιθ! απρ ΔΡΟΚσυρμοη, 766. 
1058. 

Βίωι (Βον. ὅ. 9.), 15 ΕῸΥ Βοσυτη 8, οἰ οᾶ, 
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Βολοπιίαη, Βιδίρ, 248. 
«Βοπιδογοβ ΒΔΌΡΙ θοαὶ Β10]6, 42. 44. 
Βοππῶῦ 26 Βο ἢ ἐν ῬΒ]ΟΒΟΡΙΙΘ, ὅωσ., 

τοίοσγοα ἴο, 1009. 
οοΐ οὗ [86 ὙΥ 85 οὗ [86 Τιογτᾷ, 620. 
Βοιίίολιογς ῬΥΟΌΘΣ, γοξοστοα ἴο, 904. 
Βοισπιαπ, ΟΝ. ἴπ6 Ἰλοηδη ονθσμοῦβ οὗ ϑγτία 

ἴῃ {86 {{πη6 οὗ Οδτῖδί, αποίοᾶ, 1060. 
Βουε᾽5 “Ταοίϊοδ ὅδουβ, γτοίουσοα ίο, 491. 
Βτοίδοϊποὶογ᾽5 Ἡ ̓ ΙϑιοΥ 5 ο - ἀορτηδιβοθθ ΑΔτι8- 

Ἰθραηρ, αυοίροᾶ, 298. Τιοχίοοῃ, αποίαᾷ, 
490. Π΄δβοσγίδυο ἀθ ΠΡγὶ βαρ θηθο ρατίθ 
Ῥιίΐοτο, τοίοστοᾷ ἴο, 1018, 1025. 

«Βγοιυη᾽β δ61{-1πτογργοίϊηρ ΒΙΌ16, φαοίεᾷ, 802. 
Βγψαπῖς ϑοη πτηθηῖβ οὐ ῬΒ1)ο- πα δθ8 Θ0Π- 

οογΐηρ ἴ[Ὧ6 Δυγος, τοίοττοα ἴο, 864. ΟΡ- 
ΒΟΥ αίΟη5 ΟἹ [Π0 Ῥδριιθθ οὗ Ἐουρί, τὸ- 
ξογγοα το, ὅ80. 

Βεομαπαη5 (τ. Ο.) ΜδαραΣ ΒΥΒΔΡΌρτΙΘ 
ς Β0Ϊ], 97. 
Βιισαξ 5 Τλανῖ6] δϑοπηάπτη δἀϊοποιι ΤᾺ Χ, 

1ηΓΟΥΡΥΘίατα 6Χ ἐοί7Σ 8115 ἀδδυταρίδη, ὅζο,, 
ΤΟ[οστοα ίο, 939. - 

Βιιπδθη᾿5 ἘξΒΔῚ ΟἹ ΕΠΒΠΟΪΟΡΎ, τοίοστθα (0 



Χιᾶρα 11.--- ϑιεδ)εοίβ απα Δ μέδογ5, 

9. Ἠΐδ Ἐργρὶ, τοίοστοᾶ ἴο, 511. ΗΙΡ- 
ΡῬοΪγέπϑ δπᾶ ἢἷ5 Αρϑ, 1015. 

1διιγίοη᾽ 8 Ὑοδυϊταοηΐοβ οὐ [6 Απίο- ΝΊΟΘΠΘ 
ἙδίθοΥβ ἰο (Π6 Τἰνἱηῖ τ οὗ ΟὨγδί, χαοίοα, 
868, 8609. Το {86 ΤΥἶΥ, 599.} 

Βιιἴογ᾽5 ΑἸΔΙΟΡΥ, τοξοστοᾶ ἴο, 487, 488. 
«Ῥιισίον 5 Τιθοτῖδβ, τοξοστθ ἴο, 89. 70. 

ΟΑΝΑΑΝΙΤΕΝ, ὑμοὶν ἀοδυσαοίίοι ὉΥ {86 15Γ86]- 
1065, 6048. ἂν 

Οαἰεφγαρῆν, τ05 ᾿αθποηοθ οη Ἡ ρον ὙΠ Ρ᾽, 
16 

Οαἴπιοῖς Τββουίδιίίουϑ ααἱ Ῥϑανθηΐ ΒΟΥΥΪΣ 
ἅθ ῬΥΟΙΘρΌσηΘΠ65 46 Τ᾽ Ἐοεϊατα βαἰηία, το- 
ξοστοα το, 1058, 1064. 

Οαἰυΐπ᾿ 5 ΟΟἸητηθηνατΥ οἡ ἘΡΒΘβἴδη8, ἀποίοα, 
488, 

Οανρδε1} 5 (τ. 6.) Ῥχο πη Τιββουίῶ- 
[]10Π8, τοίοσσγοα ἴο, 820, 

Οαρροΐζις, δ ἀταθ8, 8 Οὐβουυδίίοηθα ἴῃ Ν, 
Τοβί., δα! 66 ὉΥ Τιονν 5 ΟΔΡΡΘ 118, τοίοστθα 
ἰο, 3862. 

Οαρροἴϊιι5᾽5 Αὐοδηστα Ῥαποίαϊοπητη Πρ υθΪδ- 
ἴμτη, 21. Οὐοα ὅδοσα, 59. ΟὈτατηθη- 
ἰδυ} οὐ Νοίῷ ΟΥὐος ἴῃ νοία5 Τοβίδ- 
τηθηΐζατῃ, τοίογτοα ἰο, 1007. 1086. 1088. 

Οαγρτους Τηϊτοαδποίίο δα Τὰν. Β10],, τὸ- 
ξουτϑα ἰο, 824. 896, 988. 

Οαγξοη᾽5 ῬΥΪΠΟΙΡΙ65 οὐ Τηξοσρτοίαθοῃ, αποίοᾷ, 
479. 

Οαδρατὶ 5 Βεϊίγᾷρο σὰ ἘΠη1οΙ , 1η ἀΔ5 ΒΘ 
1βδΐδῃ, τϑίθυσϑα ἰο, 888. 846. Τύθῦου ΜΊΟΠδ 
ἄρῃ Μογδϑιίλοη, τοξοσγοα ἰο, 969. 

Οἰεἰϊογογ 5 Μδηπ6] α Ἡδετηθπθυίίααο, ααοίοᾷ, 
298, 299, 5198, 8515, 516. 

Ολαΐηιογ5, ααοίοα οὐ ΒΙΡ11681 ἩΡ ἢ αἰ108, 
208. 

Ολαγίπι (ὅ6 0} 156}), τοίοστϑα ἰο, 42. 44. 
Οἰιευαίϊιογ᾽ 5 αἰνδίοῃ οὗ [Π6 γρθ8, 444, 445. 
Ολίμποδο “6ιυδ5, (ποὶρ Ἡορτονν ΜΩ͂Ν, 97. 
Οἰλτιςίοἴοσῳ οὗ [6 ΒοΟΟΚ οὔ )8ῃ16], 931, 
ΟἸτοπὶοῖο5, [88 ΒΟΟΚΒ οὗ, οΥἹΡῚΠΆΠΥ οπ6, 678. 

ΤῊ1685 οὗ, ἐδία, 674. ιν βου οὗ, 674, 
675. ἘοΙαύίοη Ὀούσνγθθη [θὰ 81η4 ΟἴοΥ 
ἘΙΒίΟΣΟΔΙ θΟΟΚΒ οὗἉ {π6 Ο. Τ΄ οδηου, 678 -- 
680. ἥσορθ οὗ, 6806. 'ουπτγορθ οἵ, 680--- 
688. Αρο δηᾷ διίμου, 688, θ84. ΟΠΑΥρ 68 
δραϊηδύ, 684----687. Οπο σψοῦκ τ ΕΖτα 
δα Νοβοιλΐδη, 687, 688. 

ΟἸγοποίοσψ οἵ [πο ΟἹ Τοβίαταθηί, 8542---84, 
ΤΟΏΡῸΙ δηα βμοτίου, 845. ΟΠ ΒΙ ἀΟΥΔΙΙΟΠΒ 
ἴῃ ἔδνουῦ οὗ (6 ΒΠοτιίοσ βοθθπιθ, 845, 
Τύρα βοΒ [ὉΥ δἀορίηρ, [86 ἸΟΏΡΟΙ, 846.--- 
848. ῬΘΟΟ  Υ 168 οἵ δουρίαγο οὔτομο- 
ἸΟΡῪ οσοκβιοηΐπρ; ἀΠΠ ΘΟ], 848---850. 

ΟἸνυϑβοϑίοηι, τοίοττοᾷ ἰο, 8. 
ΟἸαγάε (Ὁ τ. Α ἄδι), ομδγδοίο  Β6α 88 ἃ Οὐτὰ- 

ταθηϊδίοῦ, 388. 385. Οπ ἰμ6 Ἐπομαγιβί, 
ΤΟ[οΥγοα ἴο, 691. 

ΟἸἰαδεὶβοαξίοπ οὗ αποίαὐϊομβ ἔγοτα {μ86 ΟἹὰ 
Τοβίδτηθηΐ ἴῃ {86 Νουν, δοσογάϊηρ᾽ (ο {Π6 Ὁ 
ΘΧίρσγΏΔ)] ἴοστη, ὈΥ δηᾶοὶρῃ, 186. Αο- 
οογάϊηρ᾽ ἕο {πο ὶν ἸηἴοΥ 8] ἔΌση, ὈῪ ῬΔΙΠΟΥ, 
195. 
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ΟἸοπιοηὲ οὐ ΑἸἹοχαπατία, μἰβ ϑιἰζοιηδία χο- 
[οιτϑᾷ ίο, 882. 

ΟἸοηιοη πο απὰ ϑὲκίῖπο οαϊοηΒ οὗ ἔμο Ψ1- 
δαῖθ, 8, 84, 

ΟἸδιίονι᾽ 5. Ἐδβίὶ ἨΘΙ]οηϊοῖ, τοβοιτοᾶ ἕο, 348. 
846, 847, 848. 

(οὐδιὶηπς Οοπάοῃεοα Οοτησηθηΐαγυ, τοίοιτϑαᾶ 
ἴο, 382. 

(Οὐοαϊΐοες, οοἸο ταϊθα ἩρΌτον, 43. 
(οἴη, ἸΒΒΟΥΪΡΙΟΙΒ, Τη6 4815, ἐΠποῖσ πδα ἴῃ ἐῃ8 

Ἰηἰοχγργοίδιίοη οὗ ϑογίρίαγα, 866, 857. 
Οὐοἰεγϊασοῖα Ομ αβϑίομβ οὔ δὴ ἵπαυϊτίης 

δρίγα, ποία, 876. 
ΟὈριριθηΐαγίο5, νατίουβ Κι ἀ5. δη ἃ πε 1 ν οὗ, 

877---2δῥ82, ἘᾺ]65 ΤΟΥ αδίηρ' ἴμοτω, 8892 .-- 
885. 

Οὐορνιρίμέοηδίαῃ οϊψοίοίξ, 44. 62. 83. 
ΟὈὐποτοσαίοπαϊὶ Μασφακίπο, αποϊοᾷ οπ [8 

ΘΟΠ ΓΟΥΘΙΒΥ͂ ΓΟΒΡΘΟΙηρ; ΘΟΪΟΙΊΟἢ 5 βΟηρ, 
791, 792, 798. 797. 809. 

Οὐοη)ισαΐος, νγμαὶ ἢ 982, 
Οὐηΐοχὶ, [μ6 βιπᾶγ οὗ, 221. ΤῊΘ ἱτητηράϊαξα, 

221]---227, ΤῊΘ ΤΟΙ Τοχηοίο, 227 .----98], 
ΤῊΘ οχδιηδῦοι οὗ, 2758ὅ---294, ΤῺῊΘ 
δῦαδβο οὗ, 994--.996. 

Οὐοπίγαάϊοίοτῳ Ῥαββαροβ οὗὨἨἍ ϑουίρίασο, ορβου- 
γϑίϊοηβ οἡ, δ08---οὅ. ῬΙποίρ]οθ8 ἴοσ 
οἰθατίησ τῷ, δ0θ8---509. ΕἸΧΑΙΉΡΙο5. ἰπ 
186 ΟἹ Ῥοβίασηθην ϑχδιηϊηθῶ, δ09.---598, 
ἙΧΘΙΩΡΙ6Β ἴῃ (86 Νον Τοβιδιηθηΐ, 528---- 
δ49, Βοίγροῃ {π6 ΟΙα Τοβϑίδιηθηΐ δηᾶ [Π6 
Ναν,, ὅ49. Βοίγγοοῃ βουίρίασα δᾶ (δ6 
ὈοΒυ τ ΟΩΥ οὗ Ἤαίθη δυΐμουβ, 549---ὅ56. 

Οὐοηγόθαγε ἀπά Ἡδοιυσξοπ᾽5 ἘΣ 5.1.5 οὔ Ῥϑυ], 
γρίοστϑα ἰο, 8584. ; ααποίαθᾷ, 488. 

ΟὈγτγθοίογία, οἡ 1τλ8 Τιατη Ψα]ραίο, 89, 88. 
Οὐοδῖπ᾽ 5 ϑοβοϊαβίῖοα! ἩΠΒίΟΥΥ οὗ {86 Οδποη 

οἵ ΗΟΙγ ϑουρίαχο, ομδυδοίογβϑᾶ, 1058. 
Οοἰοίογῖιδ, Ὠβ Ῥαΐχοβ Αροβίοϊοὶ, γοίθιτοα ἴο, 

882. 10δ2. 
Οὐοεοηβ ΕἾνα ΒοΟΙ9 οὗ 6 Μδοοδθθ65, τὸ- 

ἐευγϑᾶ ἴο, 1068. 10δ6.; αποίοα, 1042. 
Ογεράπον᾽ 5 Βεοϊιτᾶρο κὰν ἘΠΗ]οἰΓαπρ,, γοξοστοά 

ἴο, ὅδ. 182. 

Οὐγϊξοαϊ σοηοοίμγθ, 18 ἸΞΘΟΘΒΒΙΥ͂ δηᾷ 86, 
108---110, Τδ αῦτδ6, 110. 

Οὐϊεισαϊ Πιίογρτοίαϊίοη, 211., δια. 
Ογτέϊοΐδηι, ταχύ] οὐ Ὀ10]1041, ἀθηϊοη οὗ, 

Δη4 ΟὈ]θοί, 1, 2, δοιχοθβ οὗ 46. 
Ογγοιαϊἐχαξοη- ΠΥ ΡοΙμ6 815 οὔ Ἑναὶᾶ 

ΒΡΘΟύηρ' 1η6 Ῥρηϊδίθαος το͵]θοίθα, 682, 
Οἰιιὴ, 851. 
Οὐνργίαπ, οἰϊοα τοβρϑοίπρ 180 ΑΡοοΎρΡΒβ, 

1057. ᾿ 

ΤΓ6- 

ΤΑΒΕΝΕἾ 5 ΟΟΒΟΒΙΟΒΠΠΙΟΏῈ Ῥδυβέθπηρ ον 
Ψαάβοι. ΑἸοχδη τ βοηθ 6] ]ρίοηΒ, χθ- 
ἰουτϑα ο, ὅ0, 864. 1017. 1080. 

Τραλῦς ΟὨτοβϑυοιδμῃηα ῬΒΠ]οηΐδηδ, τοίου ϑᾷ 
ἴο, 3θ8ὅ. : 

]ραησίογ 5 Ἑϊκδλθι 468 ΟἸδίίοηβ Μοβϑβίἃ- 
πίαμ68, 186. ὔ 

]ραπιοὶ, ἴῃ 6 ῬΙορμοί, ἰδίου οϑὶ ποίΐοθ οἵ, 
908 ---908. 
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Ταηιοϊ, [6 Βοοκ οὗ, αἰνίβίοηβ, 908---910. 
ΤῊΘ θη ΒΟΙΉΒ δηᾶ πο 1116 Βογη οὗ, 909. 
ΤΏ6 ρου Κιίηράοτηβ οὗ ἰδία, 910.ὡ. ὙΠῸ 
ἴουτίβ Θμρῖτο οὗ, πού {μ6ὸ Βοιηϑδῃ, 911, 
912. ου ΠΥ 665 οὗ 918---915, ῬΓ͵Ὸ- 
Ῥμοίΐο ομαγϑοίου οἵ, 9156. Τῦηΐ οὗ, 916. 
ΤΠ ᾿Δη16116 ΘυϊβοΥΒῃ10, ΓΟΑΒΟῊΒ ΤῸΥ, 917 
--921. Αὐριυμηθηΐβ ἀρδϊηβί, δχδιηϊηθᾶ, 
922---ο84, 14 Τδηῖθὶ ραΐ {π6 ῬΟΟΚ ἴῃ 
15 Ῥχοδθηῦ ἔσῃ ἢ 984. Τὐθογίθβ ἰα Κη 
ΤΥ ἰπθ Ατθοκ ἐγδηβίδίου οἵ, 985, 986. 
ΑΡοοΥρΒϑὶ δα! οπβ ἴο, ΥἱΖ. {86 ϑδοηρ' οὗ 
ἴμ6 ΤΏχοο ΟἸΠ]άγθη, 986, 937. ΗΒίΟΥΥ οὗ 
ϑαβδηλ δῇ, 937---989. ἩΗΒΙΟΥΥ οἵ Β6] δηᾶ 
[Π6 τγαροπ, 939. Τίηθ δηᾶ ρΊδος οὗ 
ἔδοσο δἀαϊίίοηβθ, 940. ΤΏΘΙ οΟἰγου]αῦ ἢ 
διηοηρ [86 ἘΔΙΠοΙ5, ἰδία, 941], 

Ῥαιϊϊιο᾽5 οἀϊτίοι οἵ (ἸΔββίαβ᾽ ῬΒ]]ο]ορία ὅδογα, 
γοξοστοα ἴο, 869. 8397, ὅζα. 

Ταυΐάξοπ (1).}) οχ. ΕΥΟΡΏΉΘΟΥ, ααοίθά, 496. 
ΤῬαυϊΐάδοπ (Ὀζγ. ϑᾶτηπ6}), 18. ΒΙΡ]1641 Οὐ - 
οἶδ ᾳπυοίοα γοβρθοίϊηρ {ῃ6 ομδγδοίεσ οὗ 
Μ55., 102, 108, Οἡ {Π6 Δρρ!ϊοδίίοη οὗ 
[6 ΒοΌΤΟΘΒ οὗ οὐ] οἴβτη, 112, Η5 σιεαογοᾶ 
Ἡυταθηθαί05, φαοίορα οαἡ {ῃ6 τηοᾶἄθ οὗ 
ἀοιοστϊηϊηρ [Π6 διρηϊποδίίοη οὗ ἃ ψοτᾷ, 
266, 207. Οπ {86 Ὠθα]ΐηρ οὗ ὈΪΣηα Βδῖ- 
{τ τ|56, 529, ὅ80ζ, ΗΐβΒ ἘΟΟΪοβιδϑιοδὶ 
ῬΟΙΙΥ οὗ [86 Νονν Ταβιίατηθηῦ, οἰτοα, 498. 
ἯΙΒ τηἰτοάποιίίοη ἰο 6 ΝΟ ᾿Ιβίδιηθηΐ, 
Τοίουγοα το, 911. 

1)οἰϊέχεοϊι, 6 θη 6815 δαϑροϊορί, ἘΠη]οἰ τα ηρ' 
τοίοιτοα ἰο, 614. 0680., ὅθ. Κ'γιῃθο]ς δᾶ 
ῬΡΘΔΙτηΟ5 1{Ππ8 γϑηο8 ἰβαρορίοϑο, 758. 1)6 
Ἡδρδοποὶ ρῥτγορβοίβ Ὑιζα δίαθθ Ζ δΐο, 
γοίουσοα ἰο, 940. 1)6γ Ῥιορμθὺ ΗἩΔΌΔΚαΙ, 
γΤοίουγθα ίο, 967, 968.ἁὨ (ἀδδβοβίοῃίο ἄδγ 
σα διβοῆθη ῬΟΘΒ16, τοίοσσοᾳᾷ ἰο, 1041]. 

Τρεγιοίγιιιβ (ΡΒΔΙΘγθα5), Τλργαυίϑῃ ὑο ῬΙΟΙΘΤΩΥ 
ῬΒΙΠ]Δἄο]ΡΠ5, 47. 

106 ϑαον, τοίοστοα ἴο, 65, 66. 
106 ϑοῖα, Ἰλπᾶοηῦμαὶ ἃπᾶ ἘΔΡἢ411}}8 ὅο- 

6515, Τοογτοα ίο, 630. 
Τ)ομίεγοποηιῃ, 186 ΒοοΙς οὗ, ἩΘΌΣΘΟΥ ὨΔΙΉΘΒ, 

587. Φον δὴ αἰ ΙΒ οη5 οὗ, ὅ88. Μοραϊΐς 
ΔΌΣΒΟΥΒΗΡρ οἵ, διὰ, Ὄϊνβίοη οὗ τΠ6 
Μοβαῖς Ἰορ Β]δθοη οοηἰαϊποᾷ ἴῃ, δ89. 
ΓΑΌΪ6Β ΟΥ̓ διτδηροιηθηῦ οὗ Ἰᾶνγβ, 590--- 
5938. Του] 0] 05 δηα Δα] 105 85 σοτὰ- 
Ῥδτϑὰ ψ ἢ Ἑχοάπι5, Του 1018, δηᾷ ΝΠ.- 
ῬοΥβ, 608. [05 Ὠϊδίοτο81 βίϑη-ροϊηΐ, 
610, 611. 

1ὴ6 ὙΨοϊο᾽ 5 Ἐληϊοἰτπηρ, τοίουσοα ἰο, 28, 75., 
ζο,; αἀυοίοα, 917. Ἑχοροί, Ἡδηαθπο, 
291, ΟὈἸπλοπία Ὦρογ ἅϊ6 Ῥβδτηθη, 
αποίοᾶ, 892. ὍὌΡΕΥ ἀἷθ6 οὐρδα]οηθ Ἐτ- 
ΚΙάσθπρ; ἀογ ῬΕδ μη η, 766. 

1)ισγοοδίοπα ἴῃ ϑουὶρύαγο, 279. 
Τἱοσποέμδ, [π6 ΘΡΙ8016 ἴο, αποίθᾶ, 8568. 
7ιϊηιαηηι, τοίουτθα ἴο, 66. 
“7)ιυϊδίοτπς. ἴῃ 16 ἰοχὺ οὗἩἨ ἰὴ6 ἩδΌγον ΒΙΡ]Ι6, 

238---80. ΟΥ̓ Ηρῦγον ῬοΟΚϑ5, 80. 
“Τοοίγίπιαϊ ἰηϊογρτοίατοη οὗ ϑουϊρίαχο, 472. 

ΤΉγΓΘΘ ῬΥΪΠΟΙΡΙ68 ΟΠμυδοί τ Ἰβηρ [Π6 ἸΥΎ [6 Υ5 
οὗ 186 δοτγὶρίαγοβ, 478--- 475, 105 ἴο θ6 
ΟὐὈΒΟΙΥΘΩ͂, 475---.487. 

Τιάος 11Π|--- ϑιιδ)οοίς απὰ ΔαΐδιονΞ. 

Τοσμπιοπίαγῃ ΒΥΡΟΙ 815 τοβρϑοηρ [6 Ῥοη- 
ἰαίδθοι; 595-610. 

Τοοράογίοῖπ αὶ Μοβηου Ἐ Ἡθῦτονν ΒΙΌ]6, 44. 
ορρκθ᾽ 5 Ἡδττηθηθθῖκ, αᾳαοίοᾶ, 198. 
ογη, 1)6 Ῥραϊίοσῖο ΖΕ Βιορίοο, τοΐοσσθᾶ ἰο, 

66. 

7ογπεγς5 Ἐπ τ ἸΟΚΟΙ Πρ ΒΡ οβο οἰ 6 ἄρον 1, ἢτο 
γΟΠ αἀοΥ Ῥογβοη Οσβιϊ, τοίοστοα ἴο, 864. 

γαξοβ Νοῖθβ οἡ {π6 Ῥιόρμθοίοθβ οὗ Φοῦδῃ 
δΔηα Ηοβθοδ, αποίοα, 948, 956. 

7)γραηιδ, Ῥτορῃοίίς, 825. 
Πγοολιοῖον, 6 Ἐϊπμοῖ ππᾶὰ Αϑομίμοις θυ 

(ἀοηοβίβ, γοίοιτοᾷ ἰο, δ94.{1ἁ. Ἀγ Ῥτορμοὺ 
15818 πορογβοίφέ αηᾷ οὐκ] δοσί, σοίοσγθα ἴο, 
887, 840., ζο. 

Τγιιδίμιδ, 5 Βθη δῖγθ Ῥγουουθῖα 1.128, ὅτο., 
γτοίοστϑα ίο, 1031]. 

1)ιγ οἰ 5 ΟΥιῖοαὶ Βδτηδυκε οἡ {Π6 ὈοοΪκ5 οὗ 
700, Ῥτονοτθ5, Ῥβαίηλβ, ὅο., αποίθα, 767 
--7608. 

Τ)μίοῖ, γοΥβίου5 οὗ [860 ΒΙΡ]ο, 248. 

ἘΔΡ15᾽5 ΟΟταμ] ΘΟ  ΔΙῪ οὐ ΕΡΒοβίϑῃβ, αποίοα, 
488. Αὐτοὶ] Ηοβϑα ἴῃ Κιροβ Ογοϊορθ- 
ἅϊὰ οὗ ΒΙΌΙ1οΑ] Τἀϊογαίαγο, αποίαα, 942. 

Ἑασίο παῖ [μ6 ὕνγοϊνο σὶηρ5, ὅζο.,) Οἱ ΕἸΒάΧΔΒ ; 
1[8. ΒΥΤΏΌΟ]1Ο ᾿τηροτί, 994. 

Εὐγαγα5 Ζουρ 88 σορθη ἄρῃ ΑΡΟΟΎΡΒΘη, 
Το ουσϑα ἴο, 1057. 

Ἑαωαγας (Ῥτοῖ,, Β.Β.), 815 νίονν οὗ (6 1τα- 
ῬΥΘΟΔΙΟΥΥ Ῥβ8]τη5, ααοίθα, 761. 

Εαισαγά"5 (Φοπαῖμδη), νον οὗ οτρ᾽ π] βῖπ, 
τοίοσγοα ἰο, 488. 

Ἑοοϊοοϊαείο5, τ[Ώ6 ΒΟΟΚ οὗ, {{0|6,781. Οου- 
ἰθηΐ8, 781, 782. ὙἸΠθπο, 782, 788, Τίϑ 
ἄθορ οἰῃῖοδὶ δπᾶ το! σίουβ ῬΕΠΟΒΟΡΆὮΥ, 
788, ΟΡΒουΣΥ οὗ 118. Ῥδη 8η4 ΒΟΟΡΘ, 
788, 784. ΟἸδιρθθ δρδίηβι 1ῦ δχδιηϊηθα, 
784---786.. Ῥοαθομ5 δραϊηϑὺ 18 ὅ010- 
τηοηΐο δα μουβῃΐρ, 786---789. 1)αίθ, 789, 
790. ΑἸΠΔΙΟΡΎ ἴο [16 νγϊβάοτα οὐ βοϊοιθοῃ, 
790. Νοΐ ααυοίοα ἴπ [86 Νον Τοβίατηθῃῦ, 
ἐδτα, 

Ἐπροϊοείαεεϊοια. 886 ὙΥἸβάοιῃ οὗ [86 ὅοῃ οὗ 
ΞΊΧΆΟΙ. 

Ἐσυρέ, 16 τίνοσ οὗ, 8551. 
Ἐρνρέϊαπ γϑυβίουβ τόση {Π6 δορύαδρίηῦ, 66. 
Ἐσυρέαη σσοτβ8 ἴῃ [86 ϑορίααρίην Ῥρηϊα- 
τος, 49, 

Εἰολλογης Ἐϊη]οϊαπρ ἴῃ ἄδ5. Α. Τ'., τοίοσγοαᾶ 
ἴο, 82. 64. 66.5.5 Ἐϊηϊοίγπηρ; ἴῃ ἀϊ6 ΑΡΟΚτΥ- 
ΡῬἈΙΒοθθη Βοδυηΐοη, τϑίοισθα ἰο, 987. 990. 
1062. Ἐδροσγίοσιαπι, 1046, 

Ἰολιηι, ἌΘνΟΥ ἀθηοίθϑ Δηρ015, 162. 
Εἰολίςιϊς ἀπὰ Φομονιβιῖος ἀοουτηθηΐβ ἴῃ [Π6 

Ῥροπίαδίοπος, 598-606. Υ̓ΤΓ6γ5, 628. 
Ἐπροϊδγοιίδ, τοξοσταᾷ ἰο, 67. 
Ἑρισίἱδἢ γϑυβίοηϑ οὗ 126 Β1016, 248. 
Ἑποοὐ, [86 Βοοκ οὗ, αποίοα, 176. 
ἙἘραπογίμοίωα οχ ἰῇ υϊραῖο, 82, 88, 
Ἐρϊομγοαπδ, ἴῃ 6, 8556. 
Ἐρῳρδλαπίι, οἰϊεα, 48, 369. 
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ἘρΆδγοηι δυγιιϑ, ᾿ἰβ ἰββ λον τοβρθοίίπρ; [86 
Ῥοβαῖίο ὄγτίδς νογβίοῃ, 75. 

«Ἐγροηζιθ5 Αταθῖο γογβίοῃ, 78, 
ἘξΞάτγαΞ, [αἰτὰ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ (Επρ. νϑῖβ. Ἀγβὺ Ὀ0ΟΚ); 

᾿ ΘΟὨηΐΘηΐΒ, 988. ῬΘΟΌΏΠΙΔΥ ῬΠΘΠΟΙΘμ8 85 
ΘΟΙρΑΥΘα 1} 186 οΑποηΐο8] τυ ηρ8 οὗ 
16 5816 {1π|68 Δη41 Ῥδύβοηβ, 998, 999. 
Τηΐορ τ οομπβίἀθτθα, 989. 
990. 
ἐδια, 

Ἐξάτας, ἰουτί Βοοῖκ οὗ (πρ. νοσβ. βεοοπᾶ 
ῬΟΟΚᾺ ; αἰ δυοηῦ πδτη65 οὗ, 990. ΟὐΟη Θηΐ5, 
991, 992. Τῇ ατροκ ἰοχὺ ἴτοιυ ὙΒΙΟΝ 
{π6 1 δὐΐη νγᾶϑ τη8ᾶ6,993,994. ΑΡρ6, 9384. 
ἘΆΡ]6 ὙΠ ὕνοίνο ψίηρβ, δηα τιϑϑῃΐηρ᾽ οὗ 
[Π6 ΒΥ1η00], 994, Τιαῦοσ ΔΡρϑῃηάϊχ ἰο, ἐδὲα, 
ΑΔ βρθοϊηθη οὗ {16 Ἰαίοσ ον 8 ΔΡοοΣγ- 
ῬΒΔΙ Ἰογαύστο, 995. Βοραγᾶθα ΟἿΪΥ ὈΥ 
᾿ τω ἰδηδίῖοβ δηα ταυβίϊοβ 88 δας ηΓο, 
ἐδια. 

Ἐξίμογ, ἴῈ6 ΒοΟΚ οὗ, οοπίοηϊα, 697, 698. 
ΞΟΟΡΘ δηᾷ ὑτὰ6 οὗ [ῆ6 Ὠἰδίογγ, 698, ΑΡρὉ 
δα δυΐμοῦ, 698----700Θ, ΑἼΒβομοο οὗ 188 
ὨΔΙῺ6 οἵ (ἀοᾶ, ῬΓΟΌΔΡ]6 γϑϑβοηβ οὗ, 700, 
701. ΗβύοΟΥΟΔΙ ομδυϑοίου δ οὐ 1]Π10γ, 
101---ὔζ08. (ὐδποῃΐοαὶ δυϊμουγ, 708. 
Τλμ 5 ορ᾽ηΐοη οὗ, ἰδία. 

Ἔϑιλον, ΑΡΟΟΥΥΡΒΔΙ] δἀάϊοπβ το {86 ΒΟΟΚ 
οὗ, πού ἔουηά ἴθ Ἡρρτον οὐ ΟΠ δ]ᾶρθ, 
1010, 1011. ΟΥρμΔ] ἰδηρῦδᾶρο οὗ, 1011]. 
Οτῖρίμδὶ δαΐδου, ἐδὲά. ΝΌΤΆΘΓΟΙΒ. ὙΘΥΒΙΟῺΒ 
οὗἅ, 1012. 

Εἰλιορὶς Ἰαισδρα, 26. 
Εἰλιορὲὶο σϑυβι ουβ ἔγοτα [86 Τ ΙΧ Χ,, 66. 
Ἰἰψηιοίοσυ, 105. τιδ8 ἴῃ ἐπ ἰπίοχρτγοίδίίΐοῃ οὗ 

ϑουρίαγο, 216, 217, 
ἱπιδοδίμδ, ααοίοᾷ, 1060. 
τυαϊα᾽5 ιρ Ῥοριβομοη ΒάσμοΣ ἄθ5 ΑἸίθῃ 

Βυπᾶδβ, αποίοᾷ οΟΥ τοίοστοα ἰο, 425. 429. 
707. 788. 7758. (Οοβοβίομίο ἀθ5 Ψ ΌΙΚΟΒ5 
1586], τοῖουσϑα το, 609. 1002.,, ὥο. Απ8- 
ΓΑΒ ΟΒο5 ΤρσραοΒ ἀοΓ Ηδρυδβοῆθη 
Ξρσυδομο, τοίοσγοα ἰο, 9, 759. 16 Ῥγο- 
Ῥβοίθῃ 465 ΑἸίθη Βαπᾶθμ, τοίουσοα ἰο, 809. 
845. 944.. ὅζο. 

Ἐχοσοδῖδ, 15 παύατο, 982, Τἀτνϊα ϊομβ πᾶ 
δα 5 Γοβρθοίϊηρ, [86 οχϑροϑὶβ οὗ [868 
ΒΙΡ]ο, 871---876. 

Ἐτοάμε, [86 ὍοοΙ οὗ, 118. {{|16, 678. Ὁ ϊνῖ- 
ΒΙΟη5, 579. ῬΊαρτο5 οἡ Εργρὲ ψ ΒΟ 1 
τΤοοοχγᾶθ, ὅϑ80θ.ὡ. Ῥογιοᾶ οὗ {86 Ἑχχοάαβ, 
ὅ80, 581. Ξὐπρροβθοᾷ τηγτϊο 6] ΘΙ Θη(8, 5681, 

Ἐτολὶοὶ, τὰ6 Ῥγορδμοῦ, ᾿ἰδύοσὶοαὶ ποίϊοοβ οὗ 
᾿ἷπ), 893, 894. ΟἸαγδοίοσ, 898. 

Ἐ οκϊοῖ, τὰς ΒΟΟΚ οὗὨ ἀϊν!βίομβ, 894,895. Ατ΄- 
᾿ς ΘΟ, 896. 897. ΜδπηΟΣ ἴῃ ἩΒΊΟΒ 10 

νγ88 Τη86 Π}, 897, Μαβογοιϊο οχὺ οἵ 1 ποί 
Ῥυγο, 897, 898, Οδδγδοίοσ οἵ, 898. 899. 
ΒΕ.]ο, 899---901. Μαορβδίθηϊς ῬγορΘοΐ68, 
901---90858.. αορ δηᾶ Μαρὸρ, 90]. [1η- 
τογργοίαϊίοη οὗ [16 Ιαβὺ ηἶηθ ομδρίογβ, 908 
----5905. 

Ἕνα, τμ6 Βοοῖκ οὗ, οὐ ρίπα ΠΥ ἱποϊαδοᾶ Νε- 
Βοιλϑἢ, 688. ὈΙν βίοηβ, 688, 689. ΤΠ 
δΔηα 1ηἀοροηᾶθηοσο, 689, 690. ΑὐἸΠΟΙΒΗΪΡ, 
690, 0691, ΟἸἸΧΟΠΟΪοΡΎ, 691. Ῥαρββᾶρθ 

γΟΙ. 1]. 

ΓΡΥΔΙΗΒΙ 51ᾺΟΥ, 
ιθογθηΐ γ υβίοῃβ οἱ, ἐδίά, ΟἸὈΪ θοῦ, 
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ἔγοτα 9 πϑπ Μαγίυτυ, Ῥτο θββο!Υ ἰδ Κ6ῃ 
ἔτοπ, 691]. 

ΑΒΕ ̓ 5 ῬΥΟΙαβίοηθβ Ψ1. βαροῦ Πτατη 88- 
Ῥἰθη 85, τοξοιτοά ἴο, 1017. 

αδογ5 (Βον. α. ϑδίδῃ]ογ) ᾿ββουίδιοη οἢ 
[86 ῬτΟΡΒΘΟΙ6Β, γοίοσσοα ἰο, 470, 471. 

Βαδγτοϊιιε᾽ 5 Οοὔοχ Ῥβοιἀορίργυαρδι, τοξοστοα 
ἴο, ὅ74. Τάρον Τορῖρ, υαῖτῃ, ὅζο,, 1002. 
ΤλΌτὶ ΑΡοοΥΡὮὶ ίσϑοι, ὅζο., τοξουτϑᾶ ἔο, 
1040. 

Ῥαϊγδαϊη8 ΤΎΜΡΟΙΟΡΥ οὗἉ Βουρίθγθ, τοβουτϑᾷ 
ἴο ΟΥ αποίορα, 441. 444. 466. 

Ἐαΐδεογδ, (Ὡ6 ατϑοκ, 86 οὗἩ {Π6ῚΡ τ ηρ8 
85 Δ. δἰὰ ἴῃ [6 1πἰογρχοίδιοη οὐ δ. υρ- 
μτοα, 866. 870. 

Τἰσωγαΐξυο Ἰαησαδρο οὗ δοσιρίθγο, 15. πέρ ν- 
Ῥγοίδιοη, 8388---891, ον ἀοίοσταϊποᾶ, 
891---396. Μοίοηγτηῖθβ, 395ὅ---8598, Μο- 
ἵΔΡΒοΥ5, 398---402, ΑἸΠΙΧΟΡΟΡΔΙΕΥ δηᾶ 
ΡῬογβοηϊβοδίίου, 408---405. ΑἸΙΘΡΟΥΥ, 405 
--4ἅ]11. 

ἰδῆ, ἴᾺ6 στϑδῖ, οἵ δοῃβὶ, 958. 
Τογδο85᾽ 5 Μοίγοαὶ Βισαοίαγο οὐ δουιρίτιχο, 

αποίοᾷ, 481. 
Τογηνμίας οἵ ααοίαίϊοη ἴῃ (86 Νοαν Τοβίδ- 

τηθηΐ, 176θ---80. 
Τραποζοὶ ἀαϊᾶθ ἴο [6 Βοδᾶϊηρ Οὗ 6 ϑ'οΣΙρ- 

ὕαγ65, αποίθᾷ, 5661. ὅ66, δ67. 
Τγαηλοῖ, Ὅρρθοῦ ἄρῃ Ἐϊπηῆυ855 ἀθ Ῥαϊοβίϊη. 

Ἑχοροβο δαῦ ἀ16 ΑἸΟΧ δ αυπΊβομ Ἠρεταθ- 
πο, τοίουσϑα ἴο, 37. 60,51. 68,71, Ἠΐβ5 
ογβιπαϊοη Ζὰ ἄο δορύπδρίηΐα, τοξοστο 
ἴο, 50. 868, ἘϊηΙρ65 σὰ ἀθη ΓΑΓΡΊ ΠΏ, 
ΤοΟίοσυρα ἰο, 78. 

Εγαβ675 ϑουιρίασο Θοοίσηθρ οἵ - ϑδηοιῆοδ- 
ἰϊοη, ᾳαοίθᾷ, 296. 

Τγαβεογ᾽β, ΚΟΥ ἴο ἴῃ6 ῬΥΟΡΠΘοΐθ5, 469. 
ριοαάγιοϊοη 5 Κτιβομο Το ουβιοιῦ ἀθν Ὑ οσ- 

Βοβιοάθηθη Απβιομίθη τοξοσγθα ἴο, 959. 
Τρισβολο᾿5 Ἑκεροῦ. Ἠδπάθποι Ζὰ ἄθη Αρο- 

Κγυγρῆθθη, τοίογγοᾶ το, ὅ2. 918, 987., ὅσο, 
Τγομάθ οὐ [86 Βοοϊς οὗ οὉ, αυοίορα, 717. 
Τγιιπιορμεΐι5, φαμον οὗ [6 ΕΦΒΪΟΡΙΣ νϑυβίοπ ἡ 

ἴτοόῖα {80 ΤΧΧ,,, 66. 
μον 5 (ΑἸπᾶτονυ) ΤΟΥ ΚΒ, Τοοστοα ἴο, 498, 
Εἰγεῖ, τοίοιτοα ἰο, 8. 

ΟΑΒΕΣΕΝΤΖ δια 7 οεδο᾽ 5 οαἸίοη οἵ [86 Ἐτδρ- 
τηρηΐβ Οὗ [86 Οοίμίο βίοι, 68. 

ΟΘ΄ ποεὶς, [Ὰ6 ΒΟΟΚ οὖ; τηθδηΐηρ; οὗ {86 116, 
5714. Ὠἰνίβίουβ, 574, 675. ΟἸτοποΙορΥ οὗ, 9. 
δ75. ϑαβ]οοίβ οὗ {π6 ἢγβῇ {Ώγ66 Ομ ΡΟΥΒ 
ΤΟΙ Κοᾶ οη, 576---ὅ78. ὙΥΆΘΩ εἰ 6, 
δ78. 

Οημίπθηθββ οὐ 186 Ῥοηίδίθαοσι, δὅ98, ὅσ. 
Τ)οουχηθηίαγΥ Βγροί ο5ῖ5, 598. ΠΒοσορᾶμ- 
οἶθ8 δῃᾷ ἀἰβογθηῦ δοοουπίβ οὗ [86 βϑηλα 
ΟΟΟΙΠΎΘΏΟ685, 595. 008. ὈΙΥΘηΐ ἰσϑ ΠΠ]ΟῊ5 
τοϑρθοίίηρ, [86 βᾶτὰθ ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘΒ, θ608-- 
607. ΤΟ ΘΙ οὗ μδμϑ ἰοσμοπαϊ, 607---6}], 
Τὴ οὗ 611--618. Ῥοβίθγο ῥτγοοῖβ. οὗ 

4Α 
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86 Μοβαίς δυίπουβῃίρ, 618---618, Ῥτοοΐβ 
{μαὺ [86 σοῖο Ῥοηίαίοιοι ἀἸἃ ποῖ ργοοορα 
ἔτοταη Μοβββ, 718---62ὅ. ῬτοοΙίβ οὔ Π6 ΘαΥν 
αἀαίο οἔγμο Ῥαηίαίθαοι, 625---680. ΤΉ686 
Ῥγοοῖβ ϑχδηηθᾶ, 680-.--682, ΟΥγβ.4111Ζα- 
(ἰοη-ΥΡΟΙΠΕΒΙ8, ἐδία, ΑΟαἀΘ 6 ΓΆ] σοποΙ Π5Ι0Π 
τοβρθοίηρ ῃ6 Ῥοηίαίομοι, 682, 688. 

Οεπμίμοπεβ8 οἱ Ἰβδίδῃ, οδαρίοτθ χί, δηᾶ ἢ 
χῖγ,, 839, ὅς, ΟΥ̓ οπδρίου χν., 841, ὅζο. 
Οὗ οδβαρίοσ χχῆ!,, 848, ὅζο. Οε ΟΒΔΡΙΟΥΒ 
χΧΧῖν. -- ΧΑΥΪ,, 844, ὅτε. Οὔ ΟΒΔΡίοΙΒ χχχῖν. 
δηἃ χχχγυ. 846, ὥς, ΟΥ̓ [86 Ἰα΄ο ῬΥΌΡΒ6- 
ΟἾ68, ν]Ζ, Χ].---Ἰχγΐ., 849---862. 

ΟἙηπιποηος5 οἵ ΠΏ Δη16}, 91 ὅ---984. 
Οὐ πε ίποποθ88 οὗ Ζοοβασγίδῃ, 978.----988, 
Οοοσταρῆν οἵ δουρίαχο γίονγοα 88 8 ΒΡ ἴο 

δα. δοατπαίηθαηοθ τ ἢ (Π6 ΒΙΡ]6, 8560. 
ΟἸεοίοσν, αι Κπον]οᾶρα οἵ, α86[8] ἱπ (86 ἱπίου- 

Ῥτοίαίίοη οὗ (ἢ Θουίρίαγα, 858. 
Οογηιαη υϑγοῖοη5 οἵ [Ὧ6 Β1016, 247. 
Οἰεογσίαῃ συϑγϑίοῃ, ἴγοότὴ [88 Ἰζχ,, 67. 
Οεγαγας Τηδιϊαῖε5. οΟΥἩἨΎ ΒΙΌ]1641 Οὐ οΐβγη, 

αποίοα, 819. Ἐβοίοσγοᾶ ἴο, 504. 
Οἰοδοηϊιιδ᾽ 5 Ὁ ϑβοβίομίο ἄθγ Ηθθτ. ὅρσδοββ υηᾷ 

ΘΟΒσΙ, γοίογσοα ἴο, 8. 7. 92, ζο. Ηδ- 
Ὀγδίβοῦο τι τ, γοίοσγοα ἴο, 9. 11. 
ΒΟΌΤΟΘΒ οἵ ΗΘΌτγον ῬΒΠ]ΠΟΙΟΡΥ δηᾶ Ἰοχὶοο- 
ΘΥΔΡΉΥ, τοίοεγοα ἰο, 38, Μοππμποηία ΡΠῃ6- 
ποῖα, 18. 1ὴ6 Ῥοηίαξθὺποδί δϑιηδιδηῖϊ 
Οτίρίηθ, Ἰπᾶο]θ, οὐ Αποίογξαίο, αποίοᾷ, 
86. Οὐ θη δ᾽ τΙΘΡΟΥ ἄρῃ 168818, Γ6- 
ξογχϑᾷ ἰο, δὅ1. 885. 868. ὥς, Τμοβδυσιϑ 
Τληρ, Ηφρτ. οὐ Ομδὶᾶ,, δρρϑαϊϑᾶ ἰο, 8571. 
Τιοχίοου Μδπαδ]ο, χαοίοά, 741. ῬτρΗχοα 
Ῥοιββογίαθοη ἴο ἰ5 1,6χ. Μδη., αποΐθά, οἢ 
186 ομδύδοίοσ οὗ {615} σοϊπηπχδηαίοῦβ, 
249, 250. 

αὐ ῦγογ᾽ 5 ῬΏΠΟ ἀπά ἀ16 «4 180}- ΑἸοχϑηᾶτι- 
πίβοῆο ΓΤ ΠΘΟΒΟΡΪΘ, τοξοσγθα ἰο, 864, 1017. 
1030. θὲ5 Φαδβυπυηάοσί 465 Η6115, τοίουτοά 
(0, 994. 

ΑἸλιοϊογτιδ᾽ς Οαἴθηξ, γοίοστϑα ἴο, 1037. 
ΟἸϊοςῖς Πεῦτον Βοοογάβ, τοίοσγθα ἴο, 620. 
Οἰίασουΐπαα, [πα ἩϊηἄοΟ Ῥόθτὰ 850 οδ]]ο, τὸ- 

ξουγοᾶ ἴο, 808, 
Οἰαςεϊῖ, ῬΒΙοΙορῖα βδογα, τοίουτϑᾶ ἴο, 507, 

5608, ὅτο. 
ΟἸοὶρ᾽ 9 ΒΔ ΟΠ ΟΙΒ0 8 ΗΠΒΕΟΥΥ οὗ (Π6 ΒΙ0]6, 

αυοίθα, 798. 
(ΟἸοκεαγῖοα, ἰ6ΙΥ δίαγα δηα 56, 552, 258, 
Οοἰά απὰ διέϊνοῦ ἀρθ8 οὗ [890 Ηοῦτον Ἰδη- 

δπαρο, 10, 11, 
Οὐοοαδς Οοτλτ θα ΤῪ οὐ 4700, τοίοστοα (ο, 

710. Ηἰΐβ δοηρ οὗ δοηρβ, 806. 
Οὐοἰλῖς γεογβίοῃ ἴγοτὰ 1[ῃ6 ΠΧ Χ,, 68. 
Οταδοἷβ οἀϊίοη οὗ [ῃ6 δορίαπαρίηϊ, 28, 
Οταοίε᾽ 5 (ΟΒοΒιοίο ον Φαᾶθῃ, τοΐοστοα ἴο, 

17. 71. 
αταῦ, Ὅς ΤΑρτοσατα ὅδ] 18 οὐ Βαρατῃ 

ΘΟ ΡοΟβίδίοηΘ, τοΐοστθα ο, 670. 
Αναπιδεγ 8 Οοβοβ οί ἘΙΠρΙ οηβιάθοη, τὸ- 

᾿ς οΥΓΘα 10, 897. 
ΟὙαπιπιαϊίοαί ἰπ οτρτοίδίϊοη, 2] 1---218. Ἐπ - 

ἴθστι8] ΒΟῦΣΟΘΒ οὗ, 239. 
ἐδέθη 8 1,ΘοἴΌγ68 ΟὨ δ ῬοηίδίθποΙ, αποίοά, 
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ΟΥταγ8 ΚΟΥ͂ ἰο (πὸ ΟΙά Τοδίδηγχοηΐ, γοέουτοᾶ 
ἴο, 578. 

Οτορισεῖϊς ἩἨαιταουὶα ἘνΔΠρο]οα, αποίοᾶ, 
308. δ44. 

Οτγίηιηι δ Οοταπιρηΐαν, ἀδογῦ ἀ48 Βποῖ ὙὟΥ͂ οἱ- 
δεῖν, τοίοστοα ἰο, 1014. Ἑ χοροί, Ηδηᾶ- 
Βαο ἴῃ ἄθη ΑΡοουρῆθῃ, τοίοστοα 10, 
1042, 1048. 

Οτίηοϊά 5 νἱον οὗ [π6 Ῥοιάδη οαϊοη οὗ [ἢ 6 
ϑορίαδρίηῖ, 62. 

ΟΥτοββηιαπηβ ()αφ βύομοϑ ῬΙΟΠΘΘ, τοίοσγοά 
ο, 864. 

ΟἸοίϊιι5᾽5 ῬΥοΟΙΘροιηθμᾶ ἴῃ Πρ γάτα {πα Τ6- 
[ογγοᾶ ίο, 1009θ.{ὡ Αἀποίδειοηορϑ ἴῃ ὙοίαΒ 
Γοβίαμηρηζατ, 10]4. 

Ηδδάκκσκ, [πΠ6 Ῥγορβοῦ, ὑγδα 05 γΥοδβρθοί- 
ἰησ, 966, 967. Τἢο ρογοᾶ ἴῃ τ Βΐο ἨΘ 
᾿νοᾶ, 9670. ΤῺ ῬΟΟΚ οὗ, 16 ἀγαπλδίῖα 
ἴοστη, 698. ΜΙδηΠΟΥ δηᾶ βίυ]θ, 969, 

ασαάα, οπκρ᾿ ηαίίοη οὗ, 72. 
Ἠαρσαὶῖ, [μ6 Ῥγορμοῦ, ειἰδίοσίοδὶ ποίῖθθ οὗ, 972. 

ΤῊο Ῥοοκ οὗ, σοῃΐδηβ ἔυυΓ ῬΤΟΡθοΐοβ, 
972, 978. Αἀἀτοεοθοὰ [ο [86 Οἷν1] σΟΥΘΥΠΟΥ, 
ΖοΓΆΒΡΔΌΕΙ, 978. ΟἸδσβοίου οἵ 105 νίθνγϑ, 
ἐδιά. ϑίγ]6 δηᾶ τηφηηοσ, 974. “ΤῊ ἀ6- 
ΒΙΤ6 ΟὗἨ 81} Πδ]0η8 -- δῦ ὃ τόϊα. 

Ἡαῇζ, ἃ Ῥογβίαῃ, Ῥορί, ιἷ8 ϑοηρϑ, ἀθοῖθα, 
798. 

αΐαολα, οΧρΙ απ αίϊοι οὗ, 72. 
Ἡαϊααηθ᾽ 5 ἘΙΧΡΟΒΙΪΟΙ οὗ ἰῃ6 Ἰϑοχηδη8, αποίοα, 

806. 
Ἐαἰρε᾽5 ΟΒΤΟΠΟΙΟΡΎΥ, τοίοσσοα ἰο, 48, δ4. 66. 

901. 918. ὅζο. 
Ἴ αἰίδοῆα Τλτοταῖαν- Ζοιαηρ, τοίοστοῦ ἴο, 

968. 

Ἠατγε;ς Μιπαϊοβάοη οὗ ΤΠ Υ, ααοίθᾷ, 708. 
ΗἨαγκίραπ γουβίοη οἵ [86 ΗϊβίοτΥ οὗ ϑδιυβδη- 

Ὡ Δ, 66. 
Ἡαγηιοπῳ οὗ ϑουιρίαγο, Το ΓΒ οἡ {Π06, 608 

--δ06. ῬΠΠΟΙΡΙ65 οὗ 56058---ὃ09, ΑΡρ]!- 
οδἰΐϊοη οὗὨ {μ686 Ῥυϊηοῖ}]68 ἰο ἃ νϑυϊου οὗ 
Ῥδβϑϑεροδ, 809---ὅδ6, 

ας5ε"ς δ ὙΥ̓ οἰβμοὶν βδιοση 8, τοί γϑα ἕο, 
1016. 

Ἡδυογηίολ᾽ 5 ἘΛΙ] ΘΙ πη ρ, τοίουγρα ἰο, 17, 18. 
66, 72. δ783, ὅς. Αὐὐΐοῖϊθ (ἀθηθϑὶβ ἴῃ 
ΚΙιοβ γα. οὔ ΒΡ. Τὐϊ., ᾳφαοίοα, δ78, 579. 
ΟοἸθηΐδσ ὉΘΌΘΥ ἘΖΘΟΠ16], γοίουτοα ἰο, 
893. Νεοὺο απ βοῖθ ΤΙηξοσθαοδαηροη 
ἸΘΌΘΥ ἄδ5 ΒΘ ΤΔη16], τοίοσσοαᾷ ἰο, 907. 
919. Ὧδ ᾿δτο Βαγποῆὶ ΔΡΟΟΙΥΡΙΟ οοτη- 
τηρηΐαίίο οὐἰ σα, τοίογγοα ἴο, 1086. 

Ἡδεὔγειυν, ἀογϊνγαϊζοη δηα τηδϑδηΐϊηρ οὗ {ῃ6 
ὙγΟΙά, 3, 8, ΕἸτβύ δρρ ]οδύίοη οὗ [ῆ6 Ὠϑῖὴθ 
ἴο ἐδ6 Φο τ 8} ἰοηρτιθ, 8. 

Ἡδοὗγοισ ἰαπσιαρθ, ἃ ΒΘ ΠΟ ΟΥἩὨ [86 5΄'Βοιμεῖς, 
4, Οταδιμβίοδὶ τοϊδίϊοῃ, 6, 7. ϑαῤδίδη- 
18} [86 βᾶπη|6 88 ἴ6 Οδηδδη 8}, ῬΗΟ- 
πἰοίδη, δηἃ Ῥπηϊο, 7. 14 ΑΡγδῆδια 
Ῥυὶηρ ἢν ἰηο Οδηδδὴ 8, γαβ 16 [6 
Ῥυαϊνα ᾿Ἰδηραδρο οὗ τηϑῃ ἢ 8,9. Οομ- 
ΡῬδγοᾶ στ [η6 Αταρὶο, 9. 18] θοίβ οἵἁ, ἐδια, 
10, Ῥογῖοαβ οὗ, οὐ]Ἱοα ροϊὰ δηὰ βιϊνοσ 
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ΔΡ68,10, 11. ὙΒΘῊ 1{ οοαϑοᾶ ἴο Β6 ΒΡΟΚΘη, 
11, 12, ΚΒιπάϊοα ὈγΥ {π6 ὅοὸγ μη ἃ 
ἀοαᾷ Ιδηρσυδρο, 12. Νεν οὐ ΒΑΌΡΙΠΐ6Ά] 
ἀϊαϊοοί οὗ, 18. ον ἴο δοααΐτο ἃ ΚΟΥ - 
Ιθἂρρ οὗ ἰύ, 28. 

Ἡδεῦγειο ομαγασίογδ, 14. ὙΜατΙΙΘΙΥ, δηὐααϊ, 
δια ἀουνδιίοη, 14---18. 

Ἡδῦτεισ υοισεῖ ροϊπίβ, ἀονοϊορταθηΐ οὐ (89 
βγβίθιῃ οὗ, 18, 19. Τιαίθ οὔἱρίη οὗ, 20. 
Νοῦίοθ οὗ {Π6 ΘΟΠΙΤΌΟΥΘΙΒΥ ΓΘ ἰϊηρ' ἰ0, 21. 

ἩἨδοὔγοιν ἀσορπέρ, 22, 238. 
Ἡεὔτχοιν πιαπιδογίρίθ, 88. ϑνθαρορτιθ ΤῸ]]5, 

ἐδίά. 90θ. Ῥτίναίε ΜΒΚ. ἴῃ βαπδγο οἤθγδο- 
οτϑ, 90---902, Αρο οὗ, ΒοῪ ἀοιοττηϊποά, 92 
--94. ΜαΙκβ οὗ Κρραῃϊβῃ δπᾶ οὗ (ἀθυϊηδῃ, 
94. ον ἰο ἀσίογτηΐηθ [16 ΘουπίΎ οὗ, 
ἐδία, 95. ον ἴο ἡπᾶρο οὗ {16 ναῖαθ οὗ, 
95, 906. Ῥγίναίς Μ5Ν, ἴῃ ἘΔΌΡΙ 108) ομδ- 
χϑοίουβ, 97. βόιηθ οὗ ἰδ οἱάοβί ἀθβου θα, 
98---102. ΟΡ βογνβϑίίοῃβ ου, 102, 108. 

Ἡδεὗγειο Βιδῖο, ρτταϊϑα δα! !]ο0η5 οἵ {Π6, 44, 45. 
Ἡεἰϊροίοα 5 ΟΟτατ θη αΥα8 ἴῃ ΦΟΌατη, ΓΤα- 

ξουτϑα το, 780. 
Ἡοπάογβοπ᾽ 5 (Ὁ τ.) Τἰνίηθ Τηδρὶγαιίοη, οἱ οᾷ, 

827, Ῥχορῆοί ᾿βαίδῃ, τοίοσυθα ἴο, 842, 
ΤΠ οΥΘΙ 8 ἢ δηᾶ Τιδιηθηξαίίοηβ, οἰθα, 886. 
898, Ῥγορμοῦ ἘΣΖΈ 16], 902---904. 

Ἡδσπρείοηδογο, ὉϊΘ Δαίμθηῦο ἄθβ Ῥαϑηίδ- 
ἰθαο!68, Τοίοστοα ἴο, 84. 5612, δθά. 60]. 
ὅζο. ΟΙΩΤΑΘΏΓΑΤΥ οτ [Π0 ῬΒΔΙΤΉ5, τοίοστοα 
ίο, 298, 738, Ουοίρα, 886. 8568. 1042, 
ΟΠ ΥἸβίοϊορίθ, τοίοιτοα ἴο, 4δ2. 877. 948. 
ὅτε, Ἐργρὺ δηᾷ [Π6 ΒοοΟΙϑ5 οὗ Μοβοϑβ, ὅ80, 
16 ΑἸ ΘΗ 16 68 8η16], τοί ἰο, 906, 
920. 922. ὅτο. 

Ἡδεηκο 5 Μυβοϑύτη, τοίοχτοα {ο, 998. 
Ἡρθητνς (Μαίβον) Οοτταθηίατυ, οἰϊθά, 562. 

564, 
Ἡογδε᾽ 5 ἙληἸοϊαηρ, γοίογγοᾷ ἰο, 17. 49. 934, 

1048, 
ἩἨδεγἄογ5ς ϑριτιν οὗ Ῥοδίσγυ, αποίορα ἴῃ τοὶδ- 

(ἴοι ἴο [86 διϊδοῦ οὗ [86 ΒΟΟΚ οὗ Φοῦ, 782, 
788. 

Ἡεγπιθηθμζίο5, ΜΒδὶ ἢ 202, Ῥχίῃορ]68. οὗ, 
207--2}1. 

Ἡδνοοέμς, χαοίοα, 920. 971. 
Ἡδογ εἰ; 5 ἸζοΒ οι ἀθογβοῦζί πηᾷ οὐϊδαίοσί, 

787. 
Ἡδογ χορ ἘΠΟΥ ΚΙοροᾶϊο, τοΐοστθα ἰο, 48. δ4. 

66. 901. 918. ὥο. 
Ἡδενοδιέμα, τοίοτυοα ἰο, 62. 
Ἡδεταρία οὗ Οτίρσοῃ, ἀοϑουθοᾷ, 57---62, 
Ἡδοχαρίατῖο- ϑυτίαο Ὗὶ ογβίοῃ, 65. 
Ἡδον᾿ς Ἰιϑοῖατοβ οὐ Ὠἰντϊΐν, φαοίοά, 568. 
Ἡδοῖ, Οοἄσοχ, 48. 
Ηἱϊπιχψαγὶς ἀϊαϊοοῖ οὗ 86 Ατδδίςο, 36, 
Ηἴγχοῖ᾽ 5 ΟΟΤΟΤΆΘΠΏΓΑΤΥ Οὐ 900}, τοίδιτοαᾶ 0, 

872, 717. ὅδε, 1)6 ΟΒδ] ἀδίϑιηὶ ΒΒ ]1οἱ οὐἱ- 
δὶπθ οἱ δαοίογδίο οὐἰτῖοα, τοξοστοα ἴο, 857. 

ϊρίογίοαῖζ οἱγομηιβίαποα8, ᾿οῖν 86 ἴῃ [86 ἰη- 
ἐογρχοίδίϊοι οἵ δοσρίασο, 821, Ὑ78Ὸ ὃ οἵ 
186 τοι, 322---824.: οΥὁ Βρϑβακοι,, 394--- 
8527; ΟΥ {Π6 ῬΑΙΙΥ δἀαγροββοα, 827---829, 
Ὑγ δῦ ἢ ογ [86 παίασα οὗ (πμ6 τυ πρ, 829 
--Ξ885.8, ὙΒοΥο ῦ [86 ρἷδοθ ψΒΘΙ6 {ῃ6 
ὈΟΟΚ ΜΒ τί θη οΥ {Π6 ἰβίηρ 5 ΟΣ 
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ἄοηθ, 888--- 8586. ΒΥ ψγηδὺ Τυ68}85 ὃ 8385, 
Ηον ἢ οὐ [Π6 τηοᾶδ ἴῃ ὙΒΙΟΝ ἃ ἐπίπρ' 18 
ἄοπο, 8385---887, ὙΒΟΘΩ, οὐ [86 ἔἶχταθ πᾶ 
ΟΟΟΔΒίοη. οὗ ἃ οΘοτηροδίοη, 337---889. 

Ηϊδίοτψ, Ῥγοίδῃβ δῃὰ βοοθϑίβϑίθαὶ, 18. πι|88 
ἴῃ {86 Ἰηφογργϑίδίϊοπ οὗ βογίρεαυσο, 840. 

Ἠϊεεϊρ᾿ 5 Ὅϊα ΦΟἹ  Κ]οίπθη Ῥτορβοίρῃ οὐκ δ τί, 
τοΐουγοα ἰο, 280, 966. 85 Ἠοδα Τλοᾶ 
οὐκ ἄτι, τϑίοστθα ἰο, 798. Τ)65 Ῥσορβοίθῃ 
θομᾶθ ΟΥακοὶ ἀθροῦ ΜοδΡ, τοξοιτοα ἴο, 
841. ἈὲΣ ῬΙΌΡἢοὲ ϑογθηιία ογε]ᾶτι, γος 
οιτοᾶ ἴο, 870, 871. ὅς, Τ)ίθ ῬβδΙτηθη, 
Τοίογυ θα ἴο, 918. 1027. 1.45 ΒΟΟΣ Ὁ δηΐο6] 
ΘΥΚΙατι, τοξεστοά το, 928. 

Ἠοάν, 6 ΒΙΡΙοσατη ἰοχεϊθαβ οτἰρ ἴπδ θα, 
τοίοστοα ἴο, 47. 

Ἡρβπαπη᾿ 8 ὙΥ εἰββαραηρ παπᾶ ἘΓΡΆΠ]Πηρ,, τὸ- 
[οχτοᾷ ἴο, 464. 864. 918, ὅζο, 16 Βἰορθζίρ 
θδθγο (68 «ογθιηΐδδ, τοίοσσοα ἴο, 907. 
926. 

Ηοβηιαηηβ Ὧδ8 Βα Ηποοῖ, τοξουτοᾶ ἰο, 
170. 

Ἡοϊαορη᾽5 ΟἸὨγ βιαπι Ἐπροβίίον, χυοίοα, 769. 
ΤΥδηβιδήοη οἵ ἴΠ6 Ῥτονοῖθβ οὗ βοϊοιηοῃ, 
γοίοστοα το, 779, 780. ἜοΟΚ οὗ ἘϊοοΪο81- 
αιδίθ8, οἰἰθα, 786. 788. 

Ἠοϊνιοε᾽ απά αγβοπεῖς οαϊθίοη οὗ ἐπ6 3'60- 
ὑπασίηί, 68. 

ἩΗδηκιϊζϊος, 87. 39. 
ἩοΤΉ, ΤῈ6 1016, οὗὨἩ Ὠδηῖο], 909. 
Ἠογη5, ἰλ ἰθη, οὗ Ὁδηΐθὶ, 909. ὙδΘ ἴουν οὗ 

Ζροδατίϑῃ, 976. 
Ἡοδοα ([μ6 Ῥγορββί), ᾿ϊβίουϊοδὶ ποίϊοθ οὗ, 

941. Τίμηρ οὗ 18 ρυορηθίϊο ὁοιγ86, 941, 
942. 944. 

Ἡοϑοα, ἴμ6 Βοος οὗ ϑαροιβουριίοη, 943. 
Οὐοηΐοηΐδ, ἐδια, Ναίατο δηᾶ σχηθδηΐηρ οὗ 
(88. ἐγδηῃβδοίίομβ τϑοογαθᾷ ἴῃ {π6 Εγβὺ δᾶ 
ΒΘΟΟΠα ΟΠΔΡίοΥ5, ἐδια.---944, δοοοηᾷ αἶν!- 
βίο οὗ {π6 ῬΟΟΚ, ἐδιά. Αὐτδηρθα ὉΥ [Π6 
Δα ΠοΥ, ἐδιά. ῬΙδοΘ ψμοῖΘ τυ έθη, δια, 
ΒΌ16 δηᾶ ρῬϑου] αν γ, 945, 946. Θαοίδ- 
το ἔγοτα, πὶ ἰῃ6 Νον Τοβίδταθηῦ, 946, 

Ἡοιιδέσαπ ες Ῥτοϊοροιῆθπα ἴῃ Νοὺ. οτἶξ, ἴπ 
ΟἸΏΠΘΒ Ὗ, Τὶ ΠΌΤΟΒ, τοίοχγοα ἴο, 1018, 

Ἡμεῖς Οτϊρσοηΐδηδ, τοίουτοα ἴο, 61. Τομιο- 
βίγαιο Εὐνϑηρθ θα, τοίοστοα το, 1048. 

ἨπΐπριρλγνἘ ΟὈΙΩΤ ΘΠ οὐ ἰπ6 Αοἰβ οὗ 
(86 ΑΡοβΕ68, τοίοστϑά ἰο, 568. 

Ημηραγίαηῃ ψοΥβΊ οἢ5 οὗ (88 ΒΙΌ]16, 948. 
Ἠπργεία ες ΑὐΒ μυΠ]10ηῃ6 Ηδογϑίβομθ ατϑι- 

ΤΘΔΙΚ, τοίουσθα ἴο, 4, ὅ. 7. ἅς. ἘΒοΙθποΙ- 
ἰπηρ; ἀπ ΚΊΘ ν᾽ ΒΘ ]]6η ἄον ΑἸ οβίοβίδτηθηῦ- 
ποθὴ ΤΟ Χ ρ βοῃομίθ, γοΐουστοα το, 16, 
17. Ὠϊ6 Θυρ]θὴ ἄροσ αθμοβίβ, 5956. 16 
ῬΡΒΆΪΤΆΘΗ,, 788. 

Ἡμϊίέογ᾿ 5 Ἠδιουτρὰ Ηοῦγον ΒΙΡΙο, 44, 

ΤοΙομβ οἵ [86 Ἡδθῦτον ἸΔηρτιαρο, 217.---219, 
]οηῖς Ὧϊο Οοβοβίομτο ΤΌ ΒΒ πδοῖ ἀγΟΥ 

γουβοῃϊθάθηθη Οτϊρίπαιθη, ἄρῃ Οτίο- 
ΟὨίβομθη, ἄθπι 1, αὐθ ἢ ἰβοῦθη ἀ65 ΗΪΟΤΟΉΥ- 
115, Θἰηθιη τ βοηθη, ὥζο.,) σοίογγοα ἰο, 
997. 

4κΑ 2 
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Παρτγοοαίογῃ Ῥβαΐπιβ, νατῖοΌ8 τη 68 οὗἉ 1ηΐ6Ὑ - 
Ῥγοίηρ, 758---7608. 

7η6ο- Οογτιαπίο ἰαπσιασο, 118 ΔΙ ΜΙΕΥ ἰο [86 
ΘΒΘΤΆἶ το, 8. 

7ηϊονργοίαϊζίοη, σΘΠΘΤΑΙ ῬτΠΟἾ 0168 οὗ, 207--- 
211, : 

Ζιονργείο οὐ ϑοτὶρίατο, ἴπ6 46} 186 Δ 1018 
οἵ, 209---907, 

ΤἸγοην Θταρὶογϑᾶ ἰη ϑοσιρίασο, 220. 
]βαϊαΐ (ἸῺ 6 Ῥτορῇμοῦ), ποιίςοβ οἵ, 885, 886. 
]εαἰαΐ, ἴμ6 Βοοῖκ οὗ, 115 διτδηροιηθηῦ, 886. 

Ῥϊν βίοηβ, 887. Οὐπίοηίβ οὗ ἢσβῦ ρατ ἀ6- 
ΒΟΥ 64, δπα ροηαΐηθηθβ8 νἱηϊοαῦθά, 887 
--849ὃ.0Ό. ΤΟΥ ῬτγορΏθοΙΘθ, ΔΥΡΤΙΤΊΘΗΐΒ 
δραϊηβί ὑποῖγ ροππίπθηθδβ βίδα, 849 --- 
858; {686 δύρυτηθηβ Θχϑιηϊηθ, 888--- 
8568.(Ὀ. Ατὐρυτηθηΐβ ἴοὉΥ [ῃ6 θη ΠΘΏΘΒ8: 
οχίοσηδὶ, 859, 860 ; 1πίργηδὶ, 860---862, 
Ἀν] βῖ 08 οὗἨ Ια Γ ῬΤΟΡΏΘΟΙοΒ, 826. ΤῈΘ 
εογυαπΐί 0} «οἠουαῖ ἀαβουθοᾶ 1 ἔθη, 
ψδυῖουβ ΟΡΙποηΒ οὗ, 868---85606. ΤΥ οὗ 
126. ὙΠΟ]6 ῬΟΟΚ, 866, Φυλ Υ οὗ {ἢ6 
ῬΓΟΡΉΘΟΙΘΒ, 867, 868. 

ζἰαἴϊαηι γουβι ἢ οὐ τὴ6 ΒΙΌ16, 247, 

.7.4ηΝ 8 ΗΘ Ότον ΒΙΌ]6, 44. Ἐϊη]οϊαηρ, το- 
ξογτοᾶ ἰο, 860. 968. 974, ὅς. ἘΠΟΒΊΙαΙΟῚ 
ἩΥΙΩ ΘΕ. οϑ5 σΘΏΘΙΆ15, ΓΟίογγθα το, 974. 

«7]α γδίϊοδιον ἄν Ὁ] 1Βοῆθη ΥΥ̓ ἸΒΒθηβο δῇ, ὈΥ͂ 
Ἐναϊά, 21. 

“7απιοε᾽ (Ἰ Βοτλ85), Βϑίαπλ Ῥαρϑῖο, αποίαᾶ, 
84. 

«7Ζαρ οίϊε οΥΘΘΤπ4ο- ἀοττηδηΐς Ἰδηριιαρο, 4. 
18 δϑβπηἶΥ ἤο 186 ΒΘ Ο, 8. 

«7οὐδ᾽ ς ϑαοτοᾶ Τὐξογαίατο, αποίθᾷ, 958. 
«7εμουϊδέϊο ἀπ ἘΠοΟΙἰβιϊς ἀοοσαμαθηΐβ ἴῃ 1ῃ6 

Ῥρηϊαίθαοι, 5ὅ98---6065 ΤΠ Ὑτιῦοῦβ οὗ, 
628. 

«7εγοπιίαΐ, (ἸᾺ6 Ῥγορμοί), εἰβύουίοδι ποθ οὗ, 
868---870, 

«εγοηιϊαΐ,, [μ6 Βοοῖϊς οὗ, ἀϊν!βίομβ, 870---875. 
ΟἸΤΟΠΟΙΟΡῪ οὗ [Π6 ῬτΌΡΠΘΟΙ68, 875. δὉ- 
ῬοΒβϑᾶ πῃ ο ΡΟ  οἢΒ ΘΧ δ] η66, 87---880, 
ὈΙβογοπΐ ατγδηροιηθηΐῦ οὗ [6 ῬγορἤΘΟΙΘ5 
ἴῃ 16 Ἡῦτον δηᾷ [86 ϑορίπαρτηῦ, 880, 
881. Μαχίαιοηβ Ὀούνψοθῃ 06 Μαβογοίΐο 
τοοθηβίοη δηᾶ [86 ἰοχὺ ΟΥ [μ6 ϑερίπαρίηϊ, 
881---888. Οτὶρίη οὗ [Π6 οο]]θούΐοη οὗ 
 ο θυ 8} 5. ῬΓΌΡΘΟΙο8, 884. ΑὐΤδηρθ- 
τηθηΐ οὗ, ἰδία, 885.Ὀ ὙΏοΟ τυ θη, 8885. 
Μοβϑίδηϊο Ῥυθαϊοιοηβ, ἐδία, 8.:7]6, ἰδιά. 
ϑ ΡΟ] Ια ἱπιαροΓΥ, 886. 

7ογεηιψ, [6 ἘΣ ΡΊ58116 οὗ, 1088, 1039. 
«7.γίοῖο, Οοἄοκχ, 48. , 
«7όγοηιο, ααοίοα οἢ [Π6 Βιρροβθοᾶ [Δ]5Π δ οη. 

οὐ [π6 δουίρίαγοβ ὈΥ [Π6 96 νγγ8, 82. Ἐρίβί. 
Δα Μαιοοί]ατα, 566. ῬῬιϑίαδί. ἴῃ “9}ς0οϑ8τ|8, 64. 
Ατηδηᾶϑ {86 Ὑ' οὐβίο Υ᾽ δἴπβ, ἰδία. 65. Ἐχ6- 
οὐΐθ8 {[Π6 ψυϊραίο νουβίομ, 80, 81; 18 
οοηδαγοα ἔοσ ἰΐ, 81. Ααγουβαβ ΟΥ̓ ΏΙ8Π. 
Τοίουγθα 0, 8700. Θαοίοα τοβρθοίηρ' 
ἘΖΘΚΙΟΙ, 899, Οποίοα τοβρθοίίηρ [Π6 ἃρΡο- 
ΟΥΥΡΒΔΙ δα: 008 ἴο 8216], 940. ῬΓΟΩΠΙ. 

Τιᾶος 7]. ---- ϑιιδ)οοῖα απα Απμίθογϑ. 

δὰ Ατηοϑβ, αυοίοᾶ, 9ὅ2. 988. Ῥτρῖ δᾶ 
110. σπά:, ᾳποίδα, 1007. 

«7εγιδαΐοηι Ταγσίπι, 78. 
“ειοϊοῖ; Ῥργέξίησο, ΤΠΘΙΤ πι86 ἴῃ [86 ᾿πίοῦργο- 

ἰαΐοη οἵἩἨ δογϊρίατγο : --- ΤΏ ΔρΡΟΟΙΎΡΙΔΙ 
Ῥοοῖκθ, 359 ΤῈ Ταϊμηαᾶ, 860, 386]. 
ΤῊῸ τυυϊτοιβ οὗ ἘΌΡοίῃ, ὧσ,, δα ὈΟΟΚ 
ΒΌΠΑΣ, 861. Αὐἰδοῦβ γπὸὺ Πᾶν δρρ]16ἃ 
{μ6ἷτ Ὑτῖηρβ το {π6 ᾿πίογρσγοίδοη οὗ 
βοσιρίατο, 862. Οδυϊοῃβ οὴ. {Π6 Βα ]6οῖ, 
ἐδιά. 868. ῬΆΙο, 868---8656. «ΦΦ ΒΟΡἢ 8, 
86θὅ, 866, 

«7εισα, ἀἰὰ {Π6Υ [Α] 51 ὑΠ6 Βογιρίτπγοβ ὃ 82. 
«7οῦ, ἰὴ6 ΒΟΟΚ οἵὗὨ, 18 οοπίθηΐβ, 704--707. 

ΤΙ5 βυιδίδῃοα 8η ΤΌτ, 707.----709. (ὐοΥ- 
τοοῦ υἱὸν οὗ, 709, 710. διγποίαγο, 710, 
711. ΤΒοῖηο6, 712---714 : πον [Π6 {Π6πλ6 
15. ἀεγοϊοροᾶ, 714---716. Ψιπάϊολθοη οὗ 
ἘΠΙΒα, 716, 717. Ιπησογτοού νίονγϑ οὗὁὨ {86 
Ῥυτροτῖ οὐἩ τ86 ὈΟΟΙΚ, 717---720. ΤΥ 
Δηἃ ἸηὐορΥ Υ οὗ, 720.0 Οἀοπαίΐηοηρϑϑα οὗ 
ἘΠῚ 5 ἀἰδοουγβοβ ἀρίοπαθα, δηα οὈ]θ6- 
(ἸΟῺ5 Δηϑνγοτοά, 722 ---725. Αρὸ ἴῃ ΜὨΊΟἢ 
900 Ἰϊνοᾶ, 728, 7265. Ῥιθ- Μοβαῖο δρ8 
ΟΥ̓ [86 Ὅσο, 726. Μοβαϊο, ἐδια. ἜΧ1|6 
Ῥουιοᾶ, 728, 729. Τίτηθ οὗ ϑοϊοιηοῃ, 729 
---781. Τί οὗ Ἰβαΐίδῃ, 751. Τ6 Ῥτγοὸ- 
Ῥ4016 νἱονν, διά. ΤῊ δυΐῃμοῦ ἈΠΚΠΟΨΗ, 
781----738, ἘΣΧΑτ δου οὗ Οἢ. χὶχ, 25---- 
29., 788---786. 

“οεἶ (188 ῥγορῃοῦ), {6616 Κποόυγῃ οὗ Ὠΐπι, 946. 
Το Ώ θη 6 Ἰϊνοᾶ, 946---948. 

«7οοἶ, (6 ΒοοΟΚ οὗ, οσσαδίοη οὗ (Π6 ῬΙΌΡΗΘΟΥ, 
948. [5 [η6 ἀοδβουρῆοῃ οὗ [86 Ἰοοιδίδβ ἴο 
6 [Δ Κ6 Π ΘΥΆΠῪ ΟΥ ὑΤΟΡΊΙΟΔΙΠΥ ἢ ἐδια, 949, 
Ηδ5 [6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἃ ἀομθ]6 5686 ἢ 949. 
Μοββίδηϊο Ῥγορηθοίθβ, 949,ςΘ, δϑ:υ1]16, ἐδιά, 
950. 

“οπαΐ, ἴ[ῃ8 Βοοῖϊς οὗ {π6 Ῥτορβοῦ, ἀἰν ΒΊ ΟΠ, 
966. Ηγροίμ6868 τΤοϑρθοίϊηρ᾽ 18 ΘΟη ΘΗ 8: 
Βγϑί, [πδ΄ [6 παυγϑῦϊνο 15 16 Γὰ], 956, 957; 
ΒΘΟΟΠΩ͂ΪΥ, [Πα 10 15 ποίου, 957; τά Ϊγ, 
δῦ ἴὖ 15 ἃ Ῥτόρῃϑίϊο ἰγδαϊ!οη, Ῥορϑί 4} 
οἰαδοταίοᾷ, ἐδιά. 958. ϑομηθ ΟΡ] ΘΟ Οἢ8 ἴο 
105 Πογα Ὑ ππηξοπηᾶοᾶ, 968.ἁ ΟἸτουτη- 
βίδηοοϑ ΒΊΟΝ τηλΠ[ἔδίθ δρδϊηδὲ 108 Οχϑοῦ 
Ἰτογα!γ, ἐδιά, 969.ὡ. ὥοορο, 9659. ΒΥ 
Ὅοτὰ, δηἃ ψΏρη, τε ίθη, δια. ΤΠηϊγ, 
960. Ὀιβογοηῦ ἔτότὰ [86 Ῥγορ μία θΟΟΚΒ, 
ἐδιά. ΜΒ. Φοη 8 ἃ {Υγρ6 οἵ ΟἸἾγῖϑε ἢ δια. 

“οπαίδαῃ ον ζ)χσϊοῖ, σο ὃ 71. ΤΏΘ Τὰγ- 
σαπὶ οὗ, 72. 

«“Ζοπαίμαπ ((6 ρβθααο), 72. 
“οπος (δῖν ὙΝ ΜΠ Δ τα), ἢῖ5 ορίπῖοη οὗ ἨΪπᾶοο 

ΔΙΩΔΙΟΣΥ Ῥοθίσυ, 808. 

«]οφεορῆκιθ, Ὠΐϊ8 ΑἸΦῚααΙ 165 τοξοστοα ἰο, 47. 
926; αποίρα, 896. 918. 9389. Οὐοηΐτδα 
Αγρίοῃ. 907. ΗΙἰβ Ὑυηρβ 88 δὴ δίᾷ ἴὸ 
[η6 οἰποϊάεαίίοη οὗ δουρίθτζο, 595. 

«7 οείμα, [ᾷ6 ΒοΟΟΙ οὗ, ἀϊνβίοηβ, 683, 684. 
ΟὐΊ]οος οὗ, 6084. ΤΙΒΟΥΘΡΘΠΟΙ65 ἴπ, 688. 
ΤΊ νΟΥΒΙΥ οὗὨ ὠϑμς ἰοφμοηαὶ, 688. ΤὐηΥ, 
6089, 0640.ς ΑὙΓΠΟΥΙΒΒΙΡ, δυρητηθηΐθ [ῸΓ 
9 οβῃπα Βἰταβ6 1 δ, 640; δραϊηδί, ἐδιαά, 641. 
Ὠδίο, 641, 6425, Ὠϊᾶ (06 τυ τᾶ κθ 
186 οὗἩἍ 186 Ῥοηΐαίοπο!! 2 048. Ὑῆγ49 1. 



7ιάος 11]. --τ διιδ)οοῖς απὰ «πέ}}075. 

ψυϊτίθη ἷζον [ῃ6 Βοοῖ οὗ Φυάροβ ῦ 644. 
Ἡϊβίοσιοα] ομδγϑοίοσ δηᾶ οὐ! ὉΠ, ἐδια, 
θ45. ϑϑαχηδγίδη. ῬΟΟΚΒ Ὀοδυΐηρ [86 {{Π|6, 
θ4δ, 646. 

«οιγπαῖ οὗ (Ἰ455108] δᾶ βδοσοᾶ ῬἘΠΟΙΟΡΥ, 
τοίοστρα ἴο, 1016. 

«7μάσος οὗ ἸΒΥΆ6], [Π6 1 ΠΌΤ ΟΣ, 646. 
«7μάσος, [6 ΒΟΟΚ οἵ, ἀογιναίου οὗ {Π6 ὭΔΙΏΘ, 

646. Ὀϊνίβίομβ οἵ, ἐδίά, Οδήθοῦ ἂπᾶ 
ὉΠ, 647. Τῇο Δρροπᾶϊκχ ίο, θ48.. Αυ- 
ΤΠοΥΒἢΡ, Βοῦγοοβ, 8δπη 4 ἃρο, 649. ΟἸτο- 
ΠΟΪοΟΡΎΥ, 660. Ῥίοίαγο ἰδ Ῥγθβθηΐβ οὗ {88 
τιάθ βίαίο οὗἩ [86 πδιίοη, 651, θ6ὅ2. Αυ- 
Γποηοιῦν, 6δ2. 

«7ιιαϊιι, 186 ῬοΟΚ οὗ, ΒΙβίοσυ 16 οοῃΐδίῃβ, 
1004---1006. βὅδυοσα. ἰοχίβ οἷ, 1006, 
1007. Νῆοι Βἰδίοτίοαὶ, 1007---1009. ΤΊΠ.Θ 
οὗ 118 οογηροβιοῃ, 1009, 1010. ε]θοϊοα 
Ὀγ [ὸ ὅονβ, 1010, 

«7}εὠϑέϊα Μαχίγυβ Οοδογίαιο δὰ ΟὝΘΟΟ8, 
αυοίρᾷ, 47, 48. Ὁίδίοριθ πὰ ΤΥΥΡΒΟ, 
αποίδᾷ, 691. 

«7ιιδίϊπϊαπῖ 5 ῬοΟΙγρ]οῦῦ ῬΑ ΡΟΣ, 68. 
“ιωνηθοίϊ, τοϊευγοα ἴο, 79, 

ΚΑΣΊΒΟΗ, Ὠϊ6 βίο α] θα Οὐἰτο4] Οοτὴ- 
ΤῊ ΓΔΙΎ ΟἹ ΒΧοάι5, οἰἰοα, 579. 681. 

Καϊκαγ᾽ς Τιδταθυιζαίίοποβ οὐ 06 εὖ ΘΧΘρΘΌο0 
1Ππϑίγαῖδθ, γοίουσϑα ἴο, 887. 

ἈΚαγκαρλοπδίαη τοοθηβίοη οὗ [μ6 Ῥοββῖίο- 
τᾶς γούβίοῃ, 76, 77. 

ΑΚοαοΐ, οα ἴΠ6 Μοίδρβουβ, αποίοᾶ, 420. 442, 
448. 

ἈΚ οογῖ5 Ὅϊο ΑΡοκυυρῇθη ἅ68 Α. Τ. δηᾷ αἀἷθ 
ΑΡοκΚυυρμοηΐταρο τὴν ΒΟΥ ΔΟΚβι σα ηρ; 
ὅτζο., τοίοιτοα ἴο, 1058. 

οὶ Τιϑουαοἢ ἀοΥ ΗΠβίοΥ ΒΟ - Κα ΠἸΒΟΠ 6 
. Ἐλη]οΙ,, τοίοσγοα ἴο, 7. 84. 77. 578., ζτε.:; 
αυοίθᾶ, 686. ΟὐἸΩΙ ΘΠ ΔΓ ὉΘΡΟΣ ἀδ ΒΆΘΗ 
ὅοβιδ, 0641. ΑΡοΪορουβομου Ὑ ΘΥΒΌΘΝ ὮΡΟΣ 
ἄϊο Βύομοσς ἄοσ ΟὨχομῖκ, 676. 

ΙΚοπηίοοξί, τοίοττρα ἴο, 48, 44, 45. 566. ΟἸϊοά, 
δ7. 108. δ14. 1042, ΦΒΒογί ο ρΘΏΘΓΑ]15, 
τοίουτοα ἴο, 721. ἘΙΠΔΥΚΒ οἡ βοίθοί Ῥ88- 
580:.68 οὗ ογιρίαγο, τοίθγγθα ἴο, 725. 

ἈΚίησο, [8 6 ὍοΟΙε8. οὗ, οτἱρῖπϑ}]ν οπο, 6θ5. 
Νδχη68 οὗ δια, Ὄινβίοηβ, 665, 666, ὅδορθ, 
666. ΤΠπη1ἰγ, 666---ὁΘ68. ΙΒΟΥΘΡΘΏΟΙ6Β, 
6608--- 6070. Ττηδ οὗ οΘοτηροβιθοη δηᾷ δπ- 
Πουβῃΐρ, 670, 671. ϑοιῦγοσβ, 671---678. 

Αὐτολο εγ 5 ΟΥΘ Θβδσησταϊπηρ, ὅζο., τοεσσοᾶ 
το, 1008. 

ΑΚὐιοα Ογοϊοροᾶϊα οἵ ΒΙΡ11041 Τἀτογαίατο, 
αποίοᾷ, δ77, 578. 641. 775. 886. 858, 942. 
1042, 

ΑΙοίπογῦς Τῦοθοσ ἄϊ6 ἘΘΒυμοἱ ὁ βαχητ ΠΟ Π ΘΓ 
ἴῃ ἄοτα Βτιομο «6βαῖα ας μα] θηθη ὙΥ οἰββ- 
σθηροη, τοίοιτοα ἴο, 859. 861., ζζο. 

Αἰωσοβ ἜΜΒΒΔΥ οὦἡ 86 ΑΡΘουΥΡΒδ, τείοσσρα 
0, 1068. ᾿ 

Ἀπαρρ᾽5 Ῥδοοηβαβ Τσογαχα Ὗ οἰοτὶβ Τοβίδ- 
ΤΩΘΠΓ ἴῃ Νόογο, τοίοσγοᾷ ἰο, 201. 

ἸΚποδοῖς Τὶς ἀθη 6515 οσἸᾶτί, τοβουσοᾶ ἰο, 595. 
1)6 ΟἼΔΥτ 18. 9001 ἀὐριμι, ἔπ. οὐ ἀϊβροϑβὶ- 

1095. 

(ἴοπο, τοξοστοα ἰο, 721. Οὐτασαθηΐαῦ ΒΟΥ 
ἀὰ8 Βαοῃ ΚΟ Ιθίῃ, τοΐξοσσοᾶ ἔο, 784. 
ῬτΟΡΙθυίβτηιβ, γϑέουτοα ἰο, 817. 941 ὍοΣ 
Ῥτορῃοθὺ Ἰβαΐα οσκΙδγι, χοίοισοα ἴο, 8838. 
Ομοτοα, 849--- 8.58. 

Κορρ᾽8 ΒΊΔοΥ ἀπ Βοβυδίοη 6 Ὑογζείέ, 
τοίογτρα ἴο, 16. ᾿ 

Κοοπῖσ᾽ 5 ΑἸυϊοβίατηθης, ῥα αϊθη, τοξοσγθᾶ ἴο, 
609. 

ἸΚοοδίογ᾽ 5 ΥἹΘῸῪ ΟὗὁὨ [86 Ῥ8ΓΔ]]6] ἰὴ οὗ Ἡδῦτοιν 
Ρορίτυ, οἰϊο, 429. 1)Δ5 Βποῖ ΗΙΟΡ, τὸ- 
εγγθα ο, 711. ϊὸ Ῥτορμῃθίθῃ ἅ65 δἰΐοπ 
ἀπ πθάθη Τοβίδιηθηΐβ, γοδιυθα ἰο, 810. 

Κογαῖλ διὰ Ἠϊβ ΘΟΙΏΡΔΗΥ, [Π6. ἀοβίσαο- 
ἐΐοη, 608. 

ἸΚογεϊδἠϊίο αἰα]οοὶ οὗ [π6 Ατδρθίο, 96. 
γοῖφεγ᾽β Βεϊϊγᾶρο ζὰν Κύὶκ ὑπᾶ ἙΧΘροβο, 

τοίοσγοα ἰο, 176. 
Καμορογβ Φογουηΐαβ ΠΙσοσατη β'δοσογατη ἰη- 

[ΟΙΡΙΘ8. διάθσθ Υἱηάοχ, τοίοσσοᾶ ἴο, 840. 
860. 968., ὅζο. . 
ιν χ᾽ 5 Βοϊγᾶρο σὰν Υ οὐ μοάϊραπρ, γϑίοιτοᾶ 

το, 9δ4. 

7.4 ( ὯΘΖΕ, τοίογτϑα ἴο, 67. 
Τιαπιεπίαϊζίοτβ οὗ Φαγοτηΐδῃ, Ἡθθγονν Πδιηο, 

886. ΥὙΥ̓ΏΘη οοχηροβοᾷ, 886, 887. Οοη- 
βίϑὺ οἵ ἥν Ῥοϑῖῃβ οὐ δἱθρίε, 887, 888. 
Οοππηθοίζοη Ὀείμθοη {μ686, 888. ΤΠΟΙΣ 
ἔοσω, 888, 889ς, ὙΤμοῖγ Φετοιίδῃ-δα- 
1ΒουΒ1ρ, 889---8992, Β:γ16, 892, Ῥοβὶ- 
τ΄οη ἴῃ 17Π6 δορίαδρίηῦ πᾷ Ηθρτον ΒΙΌ16, 
892, 898. 

71 απθ᾽5 ΜδιηθΥβ δθᾶ (ὐπβίομβ οὔ [6 Μοάοτῃ 
Ἐργυρίϊδηβ, αποίθά, 798, 794. 

Ζαπομασα οἵ [6 ΟἹ Τοβιδιηθηΐ, 2----Ἰ4. 
7απσιαφοβ, [6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ 85 ἃ Βοῦγχοθ οὗ 

1 οΥργθίδ! οη5, 258---967. 
Ζαπσμαφο, Βρυτατῖῖνο, οὗἩ βδουρίαγο, [86 Ἰπύοῦ- 

Ῥγοίδιηοη οὗ, 888---41!. 
αγσογ Οδιεο ΐβση, αποίοθᾷ, 480, 
“71 αἰοῦ ῬΥΟΡΉΘΟΙ6Β5 οὗ ἴδῃ, ΓΠΘΙΥ ρθη ΠΘ1}688: 

ΔΥσα θη. ἀρδίηβί, Ἔχ διηηθᾷ, 840.---.858. 
Αὐριατλοηίβ ἴον, 8δ8--- 868. 

7, αἰΐπ ΜΘ ΥΒοη8 οἵ 1π6 ΒΙ1Ό]6, 68---65, 80--- 
8ὅ. ΑΒ ἃ βοῖι66 οὗ ᾿ἰπἰδεργοίδίοη, 24, 
246, 

ιαμγοποοῖς ΒοοΙς οὗ Ἐποοῦ, αποίοά, 176. 
ῬΥΩΣ ἜΖγδθ ᾿ΙΡΥΪ νοσϑῖο Αρϑίμϊορίοδ, τὸ- 
ξουυϑᾶ ἴο, 994. 

7]αμγοῖὶ ϑγῖγα ΔΊ ρουϊαγατη, τοΐοσγθα ἰο, 
441. 448. | 

ΜΖ ανγαγα 5 Αποϊθηῦ ΝΙΠΟΥΘὮ δηᾶ 108 ΘΤΩΔΙΉ5, 
τοίογγθα ἰο, 841. 

1665. ῬτοΙοροσαθμα ἴῃ ΒΙ0]14 ῬοΙΪγρ]οίία, 
τοίουτθα ἴο, δ8. 

1 εησογκος Ἰζοπδδῃ, τοίουγοα ἐθ, 609. 631 
1)ὲ5 ΒαΟΒ δηῖ61 νογαθαίβομῦ πη διιβρθ- 
Ἰερί, τοΐουχοᾷ ἴο, 919. 

Ἱιοιδάφη᾽ 5 ΒΒΠ]ΟΙοραΒ ΗΘ τϑθαβ, τοίθιτοα ἴο, 
578. 

ἡ] ουϊίϊοιιδ, [6 ῬΟΟΚ οὗ, αἰν᾽ϑοηϑ, 681, 582. 
ϑρ γῖσαδ] τηθδῃΐηρ, ὅ82. ΤΊπη6 1( οοσα ρῖ65, 
ἐδ. ἸλομηδΥ τ }016 ΡΥΟΡΆΘΟΥ, ἐὖ. 

4 8 
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7Ζηπαο᾽Σ Ἰθοθογβοίζαηρ, ἄ65 ΒΌΘΒοΒ 96 8885 δ᾽- 
ΤΆΘΝΒ ΟΠ, Το τϑα ἴο, 1026. 

Ζδοο, οα [6 ῬΑγΔΌΙ65, φαοίοά, 422. 
Τροοῖο, Φομη, αποίοα, οἡ (6 αϊνίβίοη οὔ 
Ῥαυ] ΒΒ ΕΡΙ5|165Β ἰηΐο ομδρίοσβ, 228. Οἱ 
ΤΟΆΒΟΙ 45 ἡδίυγ8] τουοθδίίοῃ, 484, 485. 

Ζωοηπζαπο᾿β (ΒΒ. Μομδβοπὶ 46) Ηοῦτον ΒΊΡ]6, 
44, 

]ιογεϑασῖῆ,, τοίογτοαᾶ ἰο, 80, 
ιοΐῖ, [μλ6 ιι86 οὗ Π6, 828. : 
οι 6 (ΒΡ.) Οὐπατηθηΐαι οα [5βδἴδῇ, 

αυοίοᾶ, 263, ϑεοτοᾶ Ῥοοίτυ οὗ (πΠ6 Ηθο- 
Ῥγθννβ, αυοίοα, 8399. 402. 404. 868, 888. 
892, 900. 945. 952. 1028. 

Ζμοΐαη, Ῥυθβγίον οὐ ηξοοῖ, τοίοστθα ἴο, 

71 ἠολοῖς Μουσι οἶποὺ νο]βίδηαίροη ἘΠη- 
Ἰοϊξαηρ ἴῃ ἅϊ6 ΟΠ θαταηρ Ὧ68 ΦοΠΔΠΠ68, 
γοίοισοα ἰο, 176. 9935. (ΟΟΙΠΣΘΠΑΤΥ Οἡ 
Ψοδη, τοίουσθα ἴο, 828. 

Ζιλαγαάϊΐε Τ)85 Φομδηποίβοηθ ΕΔ ρ 6] ΌΤΩ, 
τοίου ἰο, 487. 

Ζ7ιμ}ι0γ5 οΟΡ᾿πῖοη οὗ {πΠ6 ῬΟΟΚ οἵ ἘΒΙΠΘΥ, 
αυοίοα, 708, 

]μισς ΒιΙβοῆ6 Ἡ ΘΟ, τοίοστϑα ἰο, 
487, 450, ὅτ, 

7αικζαί(ο᾽5 (ὃ. Ὁ.) ῬΆΠοΧοΠαΒ, τοίθυσθα ἴο, 
71. 

Ζγαϊς Ῥτοραγαίίου οὗ ῬΙΌΡΠΘΟΥ, αποίθα, 
8061, 

ΜδΑσσοΔΕΕΕ5, ἴ.6 Βγδὺ ὈοΟΐΚ οὗ ἱπιρογὶ οὗἉ {Π{10, 
1041. Οὐοπίρηϊθ, ἐδ, δίγ]6, 1041, 1042. 
Οὐἰρίπαὶ Ἰδηραδρο, 1042. Ττδηβαῖοῦ δηᾶ 
ΟΥ̓ρίμα] δαίῃοσ, 1048, Τί Ώθη {Π68 
ΔαῖμοΣ ᾿ἰνοᾶ, ὁ. ΟἸδύδοίου δῃᾶ ἴοπθρ οὗ 
6 ὍΟΟΚ, 1044. ἩΗϊΒίογῖοαὶ γαϊαθ, 1045. 
Ψουβίοηβ, 1046. Ηον τοραγαθα ΕΥ̓͂ 9ο- 
ΒΟΡα5 δηᾶ {Π6 ἘΔΙΠοΥβ, ἰδ. ῬΙδοοαᾶ ἴῃ 
τη6 απο ὈΥ͂ [86 ΟΟπΠη01} οὗ Ττοηΐ, ἐὖ. 

“Μαρσοαῦεος, βθοομᾶ Ὅοοῖκ οἱ, 105 σοῃίθηΐβ, 
1047. Ἰάύττοῦβ, 1047----1049. ΤῊ ΓΟΥΙΟΣ ἴῸ 
[ῃ6 τοὶ θοοκ, δηᾶ Τα] ο 5, 1048, 1049. 
ΤῊ ορϊ οτηϊδίηρ οὗ, 1060. ΟτΥῖρῖπαὶ Ἰδη- 
σάσρσο, ἰδ. Μοτιβίοηβ, 1060, 1051. Νοί 
ΤοΙοιχτρᾶ ἴο ὈΥ ῬΆ1]Ο ΠΟΥ Φόβθρμα8, 1065]. 
Ἔϊ γιὲ Οἷθασ ἴγδοοβ οὗ, ὁ. Νονοῦ τοοριγρα 
Ἐγ 186 7ενγ5 ἰπίο {π6 σδῆοηῃ, ἐὖ. 

Μαοσοαΐοοθ, τπϊγὰ ὍΟοΟΚ οὗ 16 ἱπΡΥΌΡΟΣ, 
1051. Οὐηϊοηίδ, ὁ. Αἡ δβαζά ον 158 
ΓΔὉ16, 1051, 1062. ΟὈ]οοΐ, δυΐμογ, δηᾶ 
Βυρὺ {τ78665 οὗ 1052, 1058, ὙοΙΒίοηΒ. οἵ, 
105. | 

"Μαροοαῦοος, Τουτί ἢ ὈοΟΙΚ οὗ ; το] ἔουσ ἢ θΟΟΚ 
ἀρ βεά, 1068, 1064. Αὐἰποῦ, δΒύγ]6, 
866, ὅζο., 1054, 1055. : 

Μαρσοαῦοος, ΘΠ Ῥοοῖϊς οὗ, οὈ]θοῦ δηᾶ οδδ- 
ταοίοσ, 1055. Οτῖρίηδιὶ ἰδηρσιδρο, 1066. 
ΑΙοηρ νὴ ἐμ6 τγᾷ δηᾶ ἔοασία ΠΏΡΤΙΟ- 
ῬΟΙΙ͂Υ ο41164 ΒοΟΙΚΒ οἵ Μδροδῦθ65, 1050. 

“Μαεκπίσηϊι, ἀαποίοᾶ, 441, 492. 
ΜἭασοε, οὐ ἴμ6 Αἰοποιμθηΐ, γοίογγθα ἴο, 725. 
“Μασὶ οἵ Βαῦγίοη, ΤΠ αηἰο}᾽ 5. το ]οη. ἴο ΤΠ6, 

928, 
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Μαὶϊ, (ΑἸρ610) ἷ8. ονα Οὐ] θοῦῖο ϑ'ουρ- 
ἰογαπι Ὑοί., τοίοτοα ἰο, 64. 68. ὅϑρίο:- 
Ἰορίαση Εοιπϑηπτῃ, 1046. 

ΜΜαϊαοςλὶ, τὰ6 ῬΡγορβοῖ, τηθαῃίηρ οὗ [6 πϑτη6, 
984,Ὀἃ Τίμηο οὗ, 984, 9385. ΤΥΔΑΙΓΟΣΒ γ6- 
Βροοϊϊηρ, 9856, 1,8 οὗ {π6 Ῥγορβοίϑ, 
986. 

ΜΜαϊαολὲ, [μῃ6 ῬοΟΚ οἵ, αϊνιβίοηβ, 985. Ἐο- 
Ιαύοη οὗ ἰο {8Π6 οΥᾺ] ὑθδολϊηρΒ οὗ {Π6 Ῥτο- 
Ῥμροῖ, 986. ΕΟ 8δη4ἃ ΤΠ οηἶ 681 δαῖ8ο- 
ΤΊ, 1. 

Μαϊοιΐβ Τὰ Ἰιδοῖαγο ἄθ 16 ϑαϊηΐο ΒΙΌ]6 Θἢ 
Ταῆραθ γα] ραῖγο, τοΐοστοα ἰο, 1058. 

Μαϊπιοηταοε᾽ ΜΟΤΘῺ ΝοΥοΟἨΐτη, τοξοσγθᾷ ἰο, 
824, 

Μαπαϑ8965, [Ὲ6 ῬΥΆΥΘΥ οὗ, ομασδοίοσ, οοπίθῃ δ, 
δις,, 1039---1041. 

Μαγ (ΑὉ04), Νιεβίογίϑηῃ ραίγδσοι, ἢ18 ὅ.- 
τίς νουβίοι ἔγότῃ 6 ΤΧ Χ.,, 60. 

ΜαγΞἢ, (ΒΡ.) φυοιοᾶ οἡ ΑἸΙΟρΡΟΥΥ, 405, 406. 
“ΜἭαεολιϊ, ταθαπὶηρ οὗ {πε ἕδστη, 740. 
Μαρίιο, (Απάτονν) τοξοστοᾷ το, 65. 
ΜΜαβογαῖ, σι μαῖ, 18. 40, 41. Ὑαῖαθ οὗ, 42. 

Ὅπδα, 107, 108, 
Μαβογοίοβ, ἍὯο 80 (δ]]16ᾶ, 13. ΤΒοΐτ 1ὰ- 
θοῦ, 40. 

ΜἭαιιγογ᾽ς Οοτηταθηξαγῖαβ ασϑιη, ΟΥζ, τη Ὗ οα 8 
Τοβίαιηθηΐαχῃ, τοίογτοα ἰο, 8377. 

“Μαιιγῖοο᾿ 5 ἩϊβίοΥΥ οὗ Ηϊηδοβίδῃ, γϑβουτϑᾶ ἴο, 
δ77. 

Με: Οἰεϊαπα 5 Μϑμθδὶ οὗ ἈΤηϊογργοίαίζοῃ, 
αυοίθα, 291, 

Μραρ᾽ς ὙΥ οὐκβ, αυοίρθά, 981. 
Μραϊοΐπο, αὶ Κπον]οᾶρο οὗ, πιβϑία] ἕο {μ6 ἴη- 
[ΡΥ οίου οὗ δογίρίατα, 858. 

Μοϊον ἴπ [86 διπᾶϊοι πὰ Κα κοη, τοίοιτοᾶ 
ἴο, 861. 

ἡΜεοϊολίξοα, [ἢ6, 68. 
Μεηιρλίξς νουϑῖοι ἤοσα 86 ΤΙ ΧΧ,,, 67. 
Μείαρλονδ, οὐοαγτίηρ ἴῃ βουρύαχο, (86 1η- 

τογργοίδίϊοη οἱ, 399---408, 
Μοιοηιψηιῖθβ ὀσαγτηρ ἴῃ Βοπρύίαγο, [86 ἴη- 

ἰογΡρυουδίϊοη οἵ, 395----598. 
Μονογ᾽Β Ομ ηΓαυΥ οὐ 180 ΟὈΣ 188, 

τοίογγοα ἴο, 259. 
ΜΜΈεξαΐϊς 4565 οὗ Βοϊοῦ, φυοίοᾶ, 375. 
Μίιοαΐ, 186 θΟΟΚ οὗ τλ6 ῥτορῃοί, ἐμ ᾿πβουρ- 

(ἰοη οὗ, 961. Ἡϊγν βίοηβ, 961, 962. ὙΒΘη 
γι ίθη, 962, ῬγραϊοοηΒ οὗ, 962, 963. 
ύγ]6, 968. 

ΜΠολαροίϊδ' (4. Ἡ.) οαϊδίοα οὗ ἐπ ἩΘΌΥΟΥ 
ΒΙΡΙΟ, 44. 

ΜΙολαοῖ6᾽ (5. Ὁ.) Νοίοβ. ἰο Τωβ 1.06- 
ἴγ65 Οἡ 6 ῬΟΘΙΤΥ οὗ τῆς Ηδθῦτονϑ, 
ααοίοα, 400, 969. ΟΟΤΩΤΘΏΓΑΥ68 Οἢ [86 
18 οὗ Μοβββ, 599. Εἰἰποϊλαηρ, τοβοσγθά 
ἴο, ὅ73.(. Κα! άβομοβ ΟΠ] ορίατα, τοξογγοᾶ 
ἴο, 749. 

Μπρλιίαηι, ταθδηῖηρ οὗ {π6 ἰδοτα, 740. 
Μτάγακὶ,, τιμαὶ, 72. ΜΙάγαβη ΟΟΒΘΙ ΠΏ, 784. 
ΜἩϊησαγοεϊι, τοϊοστα ἰο, 67. 
ϊαοίος οὗ ἴῃ6 ΒοΟΚ οὗ Πδηΐθὶ Θχϑιϊ θῶ, 

929. 
Ἥιρληπα απὰ Οϑηαγαβ, αποίοα, 39, ὙΠοΙν 

186 ἴπ {π6 ἰηϊοτργοίδιοη οἵ ϑουιρίαγο, 
960.-.---8568. 
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Μιῖπα, )6 ὅ01485 Πρ ίθθη Ὑγϑα 568 ἔγοσα, 
αποΐθα, 796. 

ΜΗϊοίαζος ἴὰ ἴμ6 ἰαχί οὗ ῃ6 Ηοῦτον ΒΙ0]6, 
81. 

Δίοάεγη, νουβίουβ οὔ {π6 Β1ΌΪ6, ἃ8 4. βοῦτοο οὗ 
1ποχρτοίδοη, 2348.--949, 

ΜΜογαϊ τηϊογρτοίδοη οὗ δογίρίατο, 487., ὅσα. 
Ναΐατθ οὗ [6 τη ογἃ} Ρϑυίβ οὐ ϑουιρύυτγο, 
487----489, Οὐ Βοσυ δύο οὐ, 789---796. 
ἍΟΟΥΔΙ] Θχϑῖ}]65, οὐβουυϑίίομβ Ομ, 796---- 
799, 

1 ονιιδ, Ηἰβ Ασγοϑβοβ χοίοσσοα ἰο, 868. 406. 
408, 

Μοβαὶς δ Ππουϑηῖρ οὐ [86 Ῥοηϊαϊθαοῃ, 1η- 
[ΘΥΏΔ] ουἄθηῃοο οὗ, 613---616, ἘΣ χίρτμμδὶ, 
616-618. ἘἘνιάρποοα {μα 811] ἀϊἃ ποὺ 
ῬτοσΘοΘα ἔΌτα ΜΌΟΒΘ6, 618---622. 

Ἥοδος αν Ο(Έερῆα, τοϊοττϑα ἴο, 66. 
οβες οὗ ΑΡὮΘΙ", ἴῃ Μεβοροίδιηΐϊα, τοξοιτοᾶ 

ἴο, 66. 

ἽΜουογο, 1)6 θυ ϊαβαὰθ τϑοθηβίου β Ὺ δἰϊοϊηϊο- 
ταύτη Φϑυθτηῖθο αἀτθο ΑἸοσχδησηθο οἵ 
Ἡδργδῖοθ Μαβογοίϊοθ ᾿η 016, τοξοσγϑα ἴο, 
51. 875. Ἀσβομο ΤΠη θυ βα σππηρθη, Γ6- 
ξουτϑᾶ ἔο, 69]. 

ΜἨδ.5., Ἡοῦτον, οο᾽ ογαθα οχοτηρ] 815 οὗ, 48, 
ΘΥΒΔΡΌρΡαΘ ΒΟ]15, 88---90. Ῥυϊναίο, ἴῃ 
ΒαθΔΥ6 ΤΟμδίϑδοίουθ, 90---92,, Π]Ὸ8 [ῸΓ 
ἀοίθστηϊηῖηρ [61 ἀρθ, 92, 985. ΜΒ οὗ 
ΘΌΔΏΙΒΗ δηα (ἀογιαδη, 94. ῬτΥΟῦΔΌΪΘ ου]- 
ἄθποθ οὗ τὴ6 σοππίσυ οὗ ἐδιά. 956. Ἠον 
ἴο ἡαᾶρο οὗἩ [Π6ῚΥ νόου, 95---99. Ῥεϊναίαθ, 
ἴῃ ΠΔΌΡΙΠΙΟΔ] ομαγδοίουβ, 97. βότηθ οὗ [Π6 
τηοδὺ δηοίθηῦ ἀββουθαᾶ, 98---102, Οὐ- 
ΒΟΙΥΔΙΙΟΏΒ Οοἡ, 102, 108, 

ΜΟιθηβοίον, χαοίθα οα {86 ᾿Ἰηξογργοίδίίοῃ οὗ 
ΕΥΡΙσΘδΙ δοίΐομβ, 447. 

“Μηηςίον (βεθαβάδη), οάϊςου οὗὨἨ [π6 ϑοποίῃηο 
Ἡρῦγονν ΒΙ1Ρ]6, 44. 

ωπον 5 Θροοίταθη Ὑ  γβοαση ΤΔ}16115, γ6- 
ξουτοᾶ ἴο, 67. 

ΑΘ} Ἰιδβουίαιῖο Ὧθ6 Οοἄ, ΒΡ] οί. Νο- 
Τα οτρ; τοίοστϑα ἰο, 108. 

ἸΝἀσοϊοδαοῖ᾽ 5 ΑΥ̓Τ61605 οἡ Ετα δπᾷ ΝΟΒοΙ 88 
ἴῃ Ηρυζορ᾿β ΠΟΥ Ιορδοᾶϊο, τοξοστοα ἴο, 
695, 696. 

Ναδιίηι, τ[μᾺ6 Ῥυοροί, Ὀἰγρ]δοα δηα ἰΐπη6 οὗ 
ἢ15 ῬΥΌΡΘΟΙ68, 964, 965. 

ἩΙΝαΐιίη, [6 ΒΟΟΚ οὗ, ομϑ σοῃπέϊηποιβ ΟΥ̓ΔΟΙΘ, 
9θὅ. Τηβογιρίίΐοι, ἐὀταά, 9606.(. ,γ]6 δηᾶ 
αἸϊοῦοῃ, 966, 

Ναρῆιαϊὶ (Β. “Δ. ΒΘ), 18 Οο]]δοιοη οὗ 
Εαβίοσηι δηα Ὑοδίοση ΜΏΒ., γοίοστθα ἴο, 
42, 

ἸΝαΐωιγαΐ Ἡπδίοτν, 115. ἀΒ6 ἴῃ [ῃ6 ἱπίοχργοία- 
ἴοι οὗὨ δογρίαγο, 358. 

Νεαπάογ᾽5 Οβοῃίοῃία ἄογ Ῥῆδηζαηρ ὅζο., 
. Το ρΥγοᾷ ἴο, 807. 
ἸΝεποπιαῆ, τὰ6 ΒΟΟΚ οὗ, οὐἱρίπαν ρατὶ οὗ 

Ἔχγα, 692. ΤΟΙ ]βί 0 η8, ἐδίά, ΑὙΥΠΟΥΒΒΙΡ, 
692--Ἠ6956,ὉὨῳ0Δ.2.εῳ ἘΤοΙΩ (Π6 βᾶτηο ΘΐΠΟΥ 88 
ἜζΖτγα, θ95---697, ΤΙπΐοη οὗ τΠῈ Εγ8, 
6097. ΟἸΓΟΒΟΙΟρΡΎΥ, ἐδτά, 
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ΜΝοιοπιαπ᾽ς ῬΏ4565 οὗὁἩ ἘΔΙΠΉ, αποίοᾷ, 379. 
ΤΝειυίοη᾽8 Τοϊββουίδοπβ οπ ἰῃ6 ῬτΟρβοΐοϑ, 

ΤΟΪοΙτϑᾶ ἰο, 911. ' 
Νίοκος ὍΘῪ δἰογῖβ Τ βίδα θη οοἀϊοαχη ατῶ- 

(οοΥτιτα [ΑτΩ 1115 ἀἰββουίαῖῖο, 1007. 
Νεϊζϑοῖι, τοξεστθά ἴο, 1028. ΤΠοΌοΣ ϊθ αρο- 

Κυγρῆθῃ ἄθ8 Α. ὙΤ, πᾷ ἄδ5 βορϑηδῃηΐθ 
ΟἸὨγ ΒΉΠ| 9 ῃ6 τὰ ΒΌΘῆ6 ἀον ΥΥ εἰββοίΐ, τὸ- 
ἔοχτοά {ο, 1058. 

«Νογαλοίπιογ 5 ἩΘΌτονν Οσδχηχηδι, αποίοᾷ, 759. 
ΜΝογχὺς 994, ϑαίοτα., Ἡοῦτονν ΒΙΡ]6, 44. 
Νονος᾽ Τυδηβ]διίοη οὗ [ἢ6 ΒΟΟΚ οὗ 20Ἀ, τοὸ- 

[οὐτοα το, 2340. 712., ο. Ἐγδηβιίου οὗ 
186 ῬΒΔΙΤΩΒ, φαοίρᾶ, 750, 757. ΤΥΎΔΗΒΙΔΙΙΟΝ 
οὗ Ῥγόνουῦβ, γοΐοσσοᾷ ἰο, 779. ΤΎΔΗΒΙ ΔΙ ΟΉ 
οἵ [86 Ῥτοροίβ, φαοίρᾶ, 892. 

Δμριδογίπρ Ὁ} ἐλ 7εγαοϊέος, 588. 
86, 586. 

ΓΆ0]6 οὗ 

᾿ἀνμπιδεγδ, [6 ΒΟΟΚ οὗ, ὙὮΥ 50 68]164, ὅ88. 
Οθῆθυδὶ ἀἰϊνιβίομβ, ἐδίά, 584. ἩϊδβίουΥ οὗ 
Βαίδδτῃ, ὅ84., ὅτο. 

ΟΒΑΡΙ4Η, ἴῃ Ῥτορποί, μἰβίουῖοδὶ ποίΐοο οὗ, 
968, 954. Αρ6 ἴῃ ὙΠΙΟΒ ἢ Ἰἰνρά, 9684, 
95. 

Οδααϊαΐ,, ἰλς ΒΟΟΚ οὗ, ἄϊνιβίοῃ, 955. ΑὐΘοοτη- 
ΤΡ ΠΠΙΡΗΙ οὗ Γ86 Ῥτυόρθου, δία, ΒΣ]Ο, 
ἐδια, 

Οεδίεγ᾽ς ῬτοΙ]οροτάθηδ ΣῈ ΤὨΘΟΙορίθ ἄθ8 
ΑἸύθη Τοβίδιηθηΐβ, γοΐουσοα ἴο, 809. 

Οἰςμαιιδοη 5 Οράβοια, τοίθισοα το, 288, ΒΙὉ- 
ΠΒΟΒΟΥ Οὐτητηθηΐαν, αἀποίοᾷ, 418. 

Οἰςἠαιιδοη, «7., Τ»16 Ῥδβαίσαθῃ δ κ]ᾶτέ, τοίουτοᾶ 
ἴο, 741]. 

Οπλεῖοβ, ψο, 70. Ηΐβ ΤΑΥΡΊΏ, 71. 
Ορίηίοηϑ, ἴμ6 το] ρίοιβ, οὐ 16 Ῥ6Ο}]6 τῇθῃ- 

Ὁ]οηΘα 1η. Βογῖρίαχο, ἃ Κπουν]θᾶρθ οὗ τ|86- 
{01 ἴῃ ἰητοσργοίδιϊοη οὐ βδουρίασο, 884, 
8585. 

Ογῖρφεη 5 Ἠδχαρία δα Τοίμαρία, δ8---62. 
Περι ἄρχων, τοΐοττοϑα ἴο, δ74. 1046. Ἐ18- 
ἴο]α δὰ Αὐοδη., τοίοσγοᾶ ἰο, 1012, Αρυά 
Ἔλι56}., τοίοτοα ἴο, 1042, 

Οἰϊο 5 δ αϑιϊηϊ Μαγίγτῖβ Οροῦδ, αποίοα, 691. 
Οισοη᾽ 5 (τ. ΗἩ.), ΟΡ δβογυϑίζοῃβ οὐ 186 86Ρ- 
τυρὶ ηΐ, τοίουγοα ἴο, δ7. 

Ῥάσαν ῬΨΕΙΤΕΞΘ, ὉΠΟΥ͂ ΒαρΡΡροβϑα ὉΠ 1 
1Πποίγαύηρ [86 δογρίαγοϑ, 263, 264, 

Ραφηϊπιιδ᾽ Νὶ οὐβίοῃ οὗ [η6 ΒΊ1016, 246. 
Ραίεγς ΜοΥαὶ δπᾶά Ῥο! τοδὶ ῬὨΙ]ΟΒΟΡΥ, τὸ- 

Γουγοᾶ ἰο, 49. 
Ῥαϊγογ5 δ] ὐίοῃ Ῥϑύνγθθῃ ΟὨ τ ϑιαα ν δηᾶ 

υἀείθτω, αποίοα, 189, 190. ΟἸΔΒΒΙ Ποδίῖου 
οὗ ααοϊδοῃβ 1 [86 Νοαυν Τοβίδιηθηί, 195. 

Ῥαϊνιψτοπο ἰπδογίρίϊοηϑ, 17. 
αγαῖος, {πο ῖγ πδίασγο, 411. 7086 πᾶ οχ- 

Ο6]]ο ποθ, 411---418, ΕἸΧΊΤΘΙ65 ἴῃ [86 1η- 
ἰογργοίβεϊοη οὗὅὨ 4135---416. ΟἿΠΟΏΒ ῸΓ 
᾿πτογργοίϊηρ, 417---428. 

ῬΡαγχαϊζοίϊεηι οὗ ἩΘΡτονν ῬΟΘΙΤΥ, 428--- 428, 
αγαϊίοῖ Ῥαβδαροβ οὗ ϑβουρίασο, 104, 105. 

4 4 
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ΤΥΡΙΟΑΙ ΑΓΔ 1618, 188, 189. 
23]---289, 296---5}}, 

ῬΡαταρήγαε8, 378, 879. 
Ῥαταδἠϊοίἑ, ἴῃ ἴμ6 ἰοχὺ οὗ (86 Ηοῦτον ΒΙΡΙΟ, 

28, . 
Ῥαγοαι 8 ΓΏΉΤΘΗΙ Φοὐουηἶδο ΡὮ110], οἱ οὐξ, ἢ]- 

Ἰπδίγ δ], τοΐοστθᾶ ἴο, 887. 892. 
ῬΡαγοποριαδίαϑ, 219. 
Ῥαμῖ οὗ ὙἼς116, Εἰ ϑγγίδς Ὑ ογβίοιι ἔγοτα ὕ8ὸ 
1 ΧΧ,, τοίοστοα ἴο, 65. 

Ῥεπη (ἀτδην!]6), ἢἷ8 Απποίδιίοηβ ἰο [86 
Βοοῖς οἵ [6 Νονν Οογεοπαηΐ, τοίοστοα ἴο, 
101], 

ρηίαϊοιμοῖ, φΘΏΘΥΑΙ Οὐβοσυδίουβ οἢ, δ78, 
δ74. Τα ἀοοσυϊηθηΐαιυ Ὠγροί 6818. σο- 
βροοίζηρ, δὅ98, ὅ94. 1 1Βογορδηοίθ8 ἴῃ, 
595---606. ΑΡΡογΥΓΟητηθηΐ ΟὔΤΏΘ Ἰορα] αηᾶ 
Ἠϊβύογι δ! τηδίθυδ]8, 606, 607. ΤΙΡΘΥΒΙΓΥ 
ἴπ ἴπ6 τοῖς ἰοψφμοπαϊ, 607---610. Τθηϊν, 
611---618, Μοβαῖς δυίῃογβῃϊρ, 1πύογη δὶ 
ον ἄθηςθ οὗ, 6183---616.. Νονν Ταβίδηθηΐ 
Θυτάθποθ οὗ, 616, 617. Ἑνάθησα οὗ ΟἹὰ 
Γοβίδηθηξ ὈΟΟΚ5, 617, 618. Ἐνάθποθ 
ὑμαῦ [86 ΨΏΟ]6 ἀϊἃ ποῖ ργοσοοᾷ ἔγοτη Μοβ68, 
ν]Ζ.. (8065 οὗ 8. ροβὺ- Μοβαῖς ψσιοσ, 6]8, 
619. ἨἩϊβίουοα] δηα δύο ο]ορῖοδὶ 6Χ- 
ῬΙΔη δύ Οἢ8 ν᾿ ΠΙΟἢ ῬΥΘΒΌΆΡΡΟΒΘ ἃ ἰϑίθυ Ὑτ θυ, 
619, 620. Τῇ Ἰοο8] ροβιοη οὗἩ [86 ψΥΙΓΟΙ 
ἴῃ Ῥαοβίηρ ᾿τηρ] 164, 020. Ῥάαβδᾶροβ ἴῃ - 
ΘΟ ΑΓ ]6 τ] [6 τηοάοβίυ οὗ Μίοβοβ, 
621. Τιαΐου οἰγουχηβίϑηοοβ ΒΌΡΡΟΒΘΩ, δῖα, 
Νατθ5. οὗ ρδοοβ ΒΊΟΝ οϑιὴθ ἱπίο 86 
αἰϊογνναγάβ, 622. 0αἴ6 οἵ, 628, 624. 
Ττδοοβ οὗ, ἴῃ [μ6 οἴου ῬΟΟΚΒ οὗ {π6 ΟἹα 
Τοβίδιηθηΐ, 695--- 6380. ἘΘΙΏΔΥΪΚΒ ΟἿ [8656 
ἴγᾶοθβ, 6380, ΤὮΘ ΚΟΙΏΘΙ οὗ, ἔστοχῃ Μοβϑβ, 
682, 688. 

Ῥρεγϑβίαπ Ὗὶ οὐβίοη οὗ 186 ΟἹἃ Ταβίδσηοηΐ, 80. 
Ῥεγϑοπιβῇοαϊίοα πιὰ Ῥχοβοροροθῖαβ ἴῃ 'οσῖρ- 

[Ό͵Ο, 404, 405. 
Ῥοδ͵ιῖο- ϑυγίας ον βίο, ταθϑυῖτιρ οἵ 105 {{Π16, 

15 ΟΥΙρΊπ, δαΐμοι, ὥς,, 7ὅ--Υῷῦῖ,. 
Ῥλτΐο, τοξοτυθα ἴο γοβρϑοίζηρ [π6 {γαῃβ δύ! οη 

οὔ τας Βορίυαρίπε, 47. Το ἉΌΠΟΥ οὗἩ 18 
τΤΙΠΡΒ 1η της 1ηὐογργοίδίϊοη οὗ δου ρίαγο, 
8568--.-- 865. 

Ῥλιϊοδορῆν, ἀποϊοηῦ, ἃ Κπον]οᾶρο οὗ, πβϑῖα] 
ἴὴ {86 Ἰηὐογργοίαϊίοη οὗ δουρίαγτο, 885. 

Ῥλιϊοσοπμς (ΒΡ. οἵ Η]ογδΡοΟΙ18), 66. 
Ροοσοοσῖο τοϊοττοᾷ ἴο, 66. 
ΤΡοοίίοαἱ ρᾶτὶβ οἵ ϑουϊρίαγο, [Πποῖν βιγποίαχο 

δΔηα 1 οΥργοίδίου, 428----485. 
Ροοίγψ οὗ ἴτ1η6 Ἡθῦτονβ, 118 σοηΐπ5, 428--- 

428. 
Ροοέγψ, δΥαϑίοΥΎ, οὗὨ ἴῃ6 Ῥοσβίδη5 ἀηαἃ Ἡ]η- 

ἄοοβ, 798, 794. 808. 
Ροϊϊδἢ Ὑ ουβίομ οὗ π6 ΒΙΌ]Ὸ, 348, 
οΐγεαγ» (Βυγὰ] Βρ. ἴο ῬΒΠΟΧΘΠμα8), [18 

ΘΥΤΙΔΟ ὈΥΔΠΒ] δὐϊοη ἴγοπι 86 ΠΧ Χ,, 66. 
Ροοίϊο᾽5 Απηοίαζίοτι, ατοϊθᾶ, 483, 484. 
Ῥοίκλοηῃ, τοίοσυϑα ἴο, 66. 
οιυεοῖϊ 5 (Ῥτοῖ, Βαάθῃ), Οοῃπηθοίϊοη οὗ Νὰ- 

[τ8] δηα Βονραϊοά Τυαίῃ, οἰοᾶ, 876. 
Ῥγοβίοη' 5 ΒΟΟΚ οὔ ϑοϊοιηοῃ, οὶ] θᾶ ἘϊοοΪ6- 

Βίαβίθβ, γϑίοιτοα ἰο, 785, 786.; αποίαᾷ, 
787, 788. 

Βιπαγ οὗ, 

71πάος 11].---- Ἶδιιδ)οοῖβ απὰ Αμέβογϑ. : 

Ῥρίάραιι:᾽, 5 Οοππορέίου οὗ [86 ΟἹά δῃά Νονν 
Τοβίαμηθηίθ, τοίογσοα ἰο, 622. 1043, 

Ῥροΐαπα δυΐμουβ, οἰδαύ ἢ 8 ἔγόχῃ βοῖηθ, πὶ (86 
Νον Τοβίδπχοηΐ, 176. 

ῬΡγοπιΐδε5 ἃπἃ (ῃτοαϊθηϊηρβ οὗ βουϊρίυγο, Το- 
τη ΔΥΚ ΟἹ {ποτ ᾿η οΥρσοίδίοη, 499----508. 

Ῥγορὴ᾿εοῖε8 οἰϊοα ἴῃ ἴΠ6 Νον Τοβίδμγθηξ, μον 
ΔΡΡΙΙοᾶ, 188----199, 

ῬΡρρορἠοοῖδ8 οἵ ἴῃ ΒοΟΚ οὗ Πδῃηϊοὶ, ἐπ6}ν Ῥθοι- 
ΠΔΥ Ομδυδοίοσ, 929, 980. 

Ῥγορῆδεον, 118 πιαῖατο, 447---4564. ΤηΐοΓργο- 
ἰδίου, 454---72. Ἰ)οΌθ]6 βθη86 οὗ 458 
.---4ἀθ67. Ἐοϊαιίοη ἰο {Π6 ἰᾶνν, 812. ἘΞΑ] θὲ 
ἔγαοθ οἵ νυτίιζθη, 819. ἘΒΌΤ οὗ, 820. 
Μράϊα, 820, 821, Ῥτορῃοίϊο βυιθο]ίς 
ΔΟΙΌΠ5, ΠΟΤ ΤΟ] παδίισο, 821--- 898, 
Μοάθ5 οἱ, 824---827, Ῥοιϊοάβ οὗ, 827-- 
881]. 

Ῥγορἤοίδ, γᾶτίοτιβ {10168 οὗ δηᾷ {Πθὶγ τηθδηῃίηρ, 
809, 810. ΤΟΙ ΟἸΔΥΔΟΙΟΥ δηα οοΘ, 
810. γαγίοιβ, 810---8512, Πρ δίίοη ἴὸ 
{μ6 ἰανν, 812---8]14, Μοάεβ ὈΥ ΒΊΟΝ ΓΠ6Υ 
γτοοοῖνθα ΓΠΘΙΣ ργορβϑίϊο τηϑῖθ 818, 81 4---- 
816. ΟΥ̓ Ῥοΐῇ 56χθβ, δηῃᾶ ἴγοση νὙδυῖουϑβ 
ΤΆΠΚΒ, 816. οΠῃοο]8 οὗ, 817. Οἰἴβδβη 46- 
Ἡνογθα Ῥγορῃθοῖοβ ἴῃ ΤΘΡΙΥ ὕο ααθβίΟη8 
Δδκϑά τΠοη, 818. βϑὅροϊκε τι ροβύίο]ε- 
[ἴοη, 8Δηα οΙ)ρ]οΥθα βῖρηβ δηᾶ τϑργθβοηΐα- 
[10η8, ἴδια, 819. Ἐαυ] οί ἰσαοο οὗ τ|6 
ΤΠ ΡΒ. Οὗ ἃ Ῥγορβοῖ, 819. Ῥχορβοίίο 
᾿ἰτογαῦαγο, 820. Μράϊα τὰτουρῇ σ Βῖοἢ 
ΠΟΥ τϑοθῖγϑα {ΠΟΥ ῬυΟρΡῃθΟ πηδίθυ 8, 
ἰδιά. ϑγταθο]1ο8] δοίϊοηβ οιηριογρᾶ Ὦγ, 
ΠΟΥ πδίαγο, 821---823, Οπζογια οὗ [86 
γσιιθ, 828, 824, Μοΐοβ οὗ ῬΥΌΡΒΘΟΥ, 894 
--827. Ῥουοαβ οὗ ρσορβοίϊβηι, 837 .--- 88}, 
Ταϊογαύαγο οὗ, 881. Τῃδ ῬοΟΚΒ οὗ τἢο, 
ΓΠΘΙΥ ΙΔ σοΙηθηΐ, 882, 838, ΤΆ010 ΟΥΊ1Π16. 
οΥᾶθγ οὔ {1π16 ἴῃ ΣΟ ἢ [Π6Υ Πουγ5ῃ64,88.4., 

Ῥγοβοροραΐα πὰ Ῥουβοηϊβοδιίίοῃ, 404, 405. 
Ῥγουεγῦδ, τιον παῖπσθ δῃᾶ ἱπίθυρυθίδιη, 

428, 

Ῥγουογὗς, [μι Βοοῖς οὗ, παίαγτο οὗἅὨ, 769, 770. 
ΤΊΠ6, 770. Ὀἰνίβίομβ, 720----729, Απίῆον- 
ΒΏ1Ρ, ἢ ραις Βοϊοιηοηῖς, 772---774. Τῇ 
Ῥϑτῦ ἴγοια ἀσογοπῦ δυίθογβ, 774---7760. 
ΑΡφΡϑμαὶχ το, 776, 777. Αρο, 777. Οδῃο- 
ἩΪ64] Δα ουϊγ, 778. Ῥορίϊο βίγ]ο, 779. 
Ἰ)οβοσίρύοη οἵ ὙΥΊβαομ ἴῃ, 779----781. 

Γξαΐπιδ, [6 ΒΟΟΚ οἵ, {Π||68, 736. ΕἾνα Ὀοοῖκ5 
οἵ, 780, 737. ΑπΟΙΒΟΥ οἰ βϑιἤοδιίοη. ὈΥῪ 
1)6 ὙΥοῖίο, 787, 738. Τινουβίυυ οὐ ἀϊβίτὶ- 
Βαΐϊοη ἴῃ Ηεῦτον ΜΆΝ,, 788. Τηβου ΟΠ 5 
ΟΥ {11165, 789.---746, ὙΒοΙΓ. ρο πα ΘΠ 685 
σΟΠΒΙ ἀοΥθΩ, 748 -- 748, ΑἸΓΠΟΥΡ, 748, 749. 
ϑυρροβθᾶ Μδοοόδθθδῃ ροσὶοα οἱ βοτηθ, 749, 
7560. ΟὐΟἸ]]οοοη 8π4 διτδηρειηοπί οἵ, 750 
-1ὅ2. Αἰἷπὶ οὗ [Π6 οΟἸ]θοίοΥν, 752. Τῦβαρϑ 
οὗ 86 πϑηηθ8 Φοβονδῃ δπᾶ ἘΠ]ΟΝ τη ἰπ, 
758, Τγτὶς σΠδύϑοίου οὗ, 754, 755. ΔοΒ- 
ΒΙδηΐο ΟΠΔΥΔΟΙΟΥ -- ΘΧΊΓΘΠῚΘ. Ὑἱονν5 ΟΟΥ- 
τοοίοᾶ, 758 - 787. Αἀαεαριδοη ἰο ἄδνο- 
ΤΟΠΆΙ ῬΌΓΡΟΒΟΒ, 757, 758, ἘΠΠΪοΒ οὗ --- 
ἸΤΑΡΥΘΟΔΙΟΥῪ Ρ58]1η5, γϑυΐοιιβ νον 8 6Χχα- 
ΤηϊηρΩ, 758---.-708, Οοίδίϊοηβ ΠΌΤΩ,. [π 
8ο Νονν Τοβίαπηοπί, 768, 769. Αροσγ- 



Τιάου 117. ---- Θιδ)οοίβ ἀπά Αμέβογ8. 

ῬΔΔ] ρβαΐτα ἔοπηᾷ ἴῃ 86 ΤΟΣ Χ,, ὑπ Κγτίδο, 
Αὐϑδϑῖςο, δηᾷ ΕΤΒΊΟΡΙΟ γουβίοηβ, 769. 

Ῥεαϊίον, [6 Ἐδοιάβη δηα (δ οδη, 6ὅ. 
Ῥεομάο- Ερὶρλαπῖιδ, τοΐοττθα ἴο, 870. 
Ῥιοΐογιν Ῥ᾿λιϊασοίρἼες δὰ Ριοίομιψ Ζ'ιασὶ, [οἷν 

Τοϊδύίοη ἰο [86 δερίπεαρϊηύ, 47, 48. 

ΟὐΑΙΙΡΙΟΑΤΊΟΝ5 ΟΥ̓ Δι ἱπίουργοίοσ οὐ ϑοῦρ- 
ἰαγα, ᾿π 616 οὐπδ8)], 202---204, ΜογΔ], 204 
---207. 

Οἰμοίαϊζίοηδ, ἃ ΒΟ γ06 οΟὗἨὨ νϑυίοτιβ ΓΟ ΡΒ [ῸΓ 
{π6 τοοιβοβίίοη οὗ {π6 ταχὺ οὔ βουρίασο, 
105. Ιῃη τῃ6 Νοὸνν Τοβίδιηθηῦ δηᾶ 60086- 
Ῥῆαβ, 106. Τὴ ἰμ6 Ταϊηγαᾶ διὰ ἘΒΡΌΙΉ8, 
106, 107. Ιῃ [Π6 Μαβούϑι, 107, 108. 

Ομοΐα ΐοπβ ἴγοτα ὑμ6 ΟἹα ἸΤοβίδιηθηΐ ἴῃ ἐΠ6 
Νον, [4165 οὗ [Π6, 118---176. Τηϊτοάπο- 
ΤΟΤΎῪ [ΟΥὐτ]α8 οὗ, 176---180. Εἰχύθυμδὶ 
ἔοστα οὗ, 180---185, ΟἸδββϑ οδοη οὗ, 185. 
Τπίογηϑὶ ἔοστη οἵ αποίδίίοη, 186 --198., 
ΟἸβϑι δοίη οὗ, 195---198. 1 18[ οὗ Ῥ]Δ6068 
γΒογῸ απούίϑ!!0ῃ5 816 τηδάθ, 198 --90], 

ΠΑΒΒΙΝΊΟΑΙ, ἀἰαϊοοῖ οὗ6 ΗθΌχον ἰδηρτιδρο, 
18, 14. 

απαοίρἢ᾽ 5 οἸαβϑιβοδοη οὗ αυοίαύοηβ ἴῃ 
{. Νὸν Τοβίδιηθη, 1856. Ὑίον οἵ 
ΘΟ τἰβδην, 839. 

απλθ᾽ 8 Ὁ ουβαομαηρθη πΘΌῸΣ ἄθη Ῥθηΐδ- 
θύοι, τοουγοᾶ ἰο, 594. 

Ἀαροροτί, Βίοουτο Βδ- Βομδηβῃ, τοΐουτθα ἴο, 
7ὅ. 

ως Ἐτοι ἀρ Τὺ Βα πο ἈΡΘΙ 
ἃ. Τυροϊορίθ, γοξουσοα ἴο, 488. 

ραάΐπσ οΥ ἐδ ϑονίρίμγοδ, ρου θ 141, 5566 
--2ὸ}λοδ. Ῥυβϑοῦϊοδὶ, 666--570. 

Τοάείοδ᾽ 5 Ὅϊα Ταορτιδῦ ΟΥ̓ 5[6116 ἩΟΒοα, νἱ]. 
4---10. ἴῃ Ε͵αρο ροβίθ! ]ῦ, πὰ, 5. Ψ., τοίθυσοα 
ίο, 945. 

ριον 5 Ἡδρογίοσγίστη, τοίοσγοᾶ το, 790. 
λοπιϊοῆ Τεδίαπιοπί, [ὴ6 ποίθ8 οὗ, χαοίθᾷ, 

488, 484, 
Αϊάρνίον" 5 ΒΟΑΥ οὗ ὈΣνΙΠΙΥ, τοίουτϑα ἰο, 442.; 

ααποίαα, 477. 
Ἐϊδοῆ 5 Ὀϊα ΑἸοχδπ αν πΙβοῆθηῃ ΒΙΘΠ]οΒΘΚΘΩ 
πη 6 ϑδιηγ]πηρ Ηοιηθυίβομθη αοαϊοῃο 
ὩΔΟῚ ΑἸἩ]οΙπιηρ᾽ οἰη65 ῬΊ Δα Π]Βοῆ θη δοδο- 
Ἰἱατηδ, το οστθα ἰο, 49. 

Εἰἴσον 9. Εσυρί, 851. “ 
ἈΕἰϊυοίξ Οροτα ΤὨΘΟ]ΟρΡΊΟΑ, τ ξουτϑα ἰο, 579. 
οδιπϑοπ᾽ 5(Ό γ1.), ΒΙΌΠ1οα] ΒΘβθαγ 65, αποίοα, 

8. 864. 520. ὅο. ατοοκ Ἡϑιτηοην, αποίθα, 
551. 5844, 

Ἰοραϊσογ 5 ὍΡοΥ ἃ. Αὐδιηδΐίβοῃθ ψα]ραγ- 
ΒΡΤΔΟΒΟ, τοίοστοᾷ ἰο, 24,25. Τορον Ηϊτ- 
γΔΥ. ΤηΒΟ τ ἤθη, τοίοσσοαθ ἴο, 27. 6 
Οὐϊρῖμθ οὐ Τπᾶο]6 ΑὐδΌ. Γἰθτόογατη Ὗ οίθυῖβ 
Τοβίδιηθη! Ηβίου, Τηΐογρτοῖδί., τοίοσσοα 
ἴο, 68. Η!5 οαϊίοῃ. οὗ Οἰθβθ 1 η5᾽5 ΗΙΘΌΓΣΘΙΥ 
Οταχαμηδν, 759. 

Ποπιαπ δαϊιοπ οὗὨἨ [π6 δαρίπερτηί, 68. 
οεοπηκνί ον, 6 νουβίοπθ Ῥοηΐζαΐθαςὶ Ῥοῖ- 
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βῖςα, τοίοσγοα ἴο, 80, ϑοβο]Ἕᾶα, τοίουτϑᾶ ἰο, 
854. 941. Ἑχοροῦ. Βρογιοσίατη, σοίουγοα 
ἴο, 5688. 

ἪΝ Βεγηβαγά 726, ΗἰβΒ ἩΘΌχον, ΒΙ8]6, 44, 
5. 

Εἰοκενς Ὅϊο Ῥτορμοίθῃ Ὧθ9 Α]έθῃ παπᾶ 
Νϑύρῃ. Τοβίδμηθηΐβ, σοίοσγοα ἰο, 45]. 455. 
ἩδΡΥϑΊβοῆθ χορ μϑίθῃ ποροχβοῖζέ τπᾶ οῖ- 
Ἰα ιογί, τοίοστοα ἰο, 869, 

Ἀμαοίδαοί διὰ Οἰμογοἠο᾽ 5 ΖΘ ΒΟΥ ΙΕ, τοξουτο 
ἴο, 900. 

Ἀδιῖος ἴου [16 ῬΥΟΡΘΙΓ 56 ΟΥἩἍ γουβίοηϑβ, 86--- 
88, 

ἰδ, [ἢ 6 ΒΟΟΚ οὗ, πού σοπηίοα βϑραγαίθὶυ ἴῃ 
τ86 Ο. Τ᾿. Οδποη, 652. ἰγ βίο 5 οὗ, δηᾶ 
ἀαἰο, 6ὅ8.(. Ααἰδον, 6ὅ8, 6654, ὅοορο, 
664, 655. 

ΘΛΑΡΙΑΒ, Βοη Τιονὶ Αϑηθκοίμ, 858. ΑὐδΡΙς 
γϑυβίοη, 78. Α5 ἃ βουτθο οὗ ἰὐεχρτοία- 
[ἴοη, 345. 

ϑααάΐας ααοη (.), Ηἴ8. Αταδῖς ἐγαηϑ]αίίοη, 
78. 

ϑωδαΐζίεν᾽ 5 ΒΙΡ]]ουάτη Κ'ϑοσόσθσῃ Τ,αἰΐπηθ5 Ὗ εχ- 
50 πη 685 Αηϊαμξο, τοίθυσθα ο, 1006. 

ϑαλίάϊο εν δίομ ἔγοτα 186 ΤΧ Χ., 67. 
ϑαπιαγίίαη ὍΟΟΚΒ Ῥϑαχίηρ π6 ἤδῖηθ οὗ 

Φοβῆπα, 446. 
ϑΘαπιαγϊίαῃ αϊαϊροί, 26. : 
ϑαπιαγίίαπ Ῥεηπἑαϊομοῖ, 118 οτἱρίπ, 84---86.. 

ψαΐαο, 86. αιίουβ τϑϑάϊηρϑ, ἐδίά, 87. 
Αρτθοηηθιῦ τ ἢ [Π6 Βοριααρίηϊ, 87. 

Σαμαρειτικόν, τὸ, 58. 
Θαηιεῖ, τ[η6 ἔνγο ΒοΟΙΒ οὗ δη οί υ]Υ τοοκοηοᾶ 

οὔθ, 60ὅ5. Τἰνιβίουβ, ἰδία. 666. ὥΐσορα, 
666. 1 1Πδγθηΐ βουτοθβ οὗ, 657, ΑἸ]Ερϑᾷ 
οοηςγϑαϊούϊοπϑ ἴῃ, ἰδία,---661. ΛΔαῦμοΣ δηα 
ἂρθ, 6601---664. ἨἩϊδίου 68] ομδγϑοῖογ, 664. 
(υοίοα ἴῃ {πὸ Νϑινν Τοβίδυηθηί, ἐδια, 

ϑΘαπδοικὶ, Οοάοχ, 48. : 
ϑαπαῤίῥἰοίιογ 5 τ᾿ ας αηροη ἄρσ Ὁ ΡΠΒΟΒΘΗ 

Οὀβοβίοίθ, γοξθιτοα ἴο, 1008. 
ϑολοίμογη᾽ 5 Ατοηοθηϊαῖθβ Γι γαγίθο, τοῖοστοᾶ 

ἴο, 84. 

ϑολίοάος ΟὈΒοσναίοηστη ϑ'δογασαα ΒΙΡ8, 
το Ιοχγθα ἴο, 108. " 

ϑολιίοϊογηιαοίιογ᾽ 5 ΟΥΤΕ108] ἘΣΒΒΔΥ ΟἹ [π6 Ο5Ρ6] 
οὗ Τμικο, ααοῖοᾶ, 5629, 580. 

Θϑολίοίίπιαπη 5 ἩϊΟῸ νογά θαΐβοι πηὰ οὐ]αϊ σύ, 
ΥΘίουσϑα ἴο, 729. 

Θολοίϊα, [ἢ8 Ἰαύαχο δηᾷ π|86 οὗ, 550, 251. 378. 
Θολοῖχ, ἰ8. ἘΠΠΙοΙπηρ,, τοίοσυθα ἴο, ὃ. 937. 

1000, 10δ8. 

͵ϑολγοοραογ 5 ὙΥΘ τοὶ 51.608}: ΒΟ ππᾶ 
Ὑ οἰἴζθὴ Ζιβδιητηθη ὃ ὅζο., τοίουσοα ἴο, 
1057. 

ϑολιιηιαπη Ταϊτοαποίζοη ὑο ῃ6 ΒΟΟΪΚΒ οὗ δα 
ΟΙα δρᾷ Νὸν Τορίδταθηΐ, τοουγθα ἴο, 864. 
978, 

ϑΌΟΡΟ οὗ 8 Ῥᾷββαρο, 85 82ὴ 814 ἴο ἰπέουρτγοίδ- 
του, 287, 288. 

Θοοϊξ (Τ ΒΟΙΏ85), αποίρᾷ, 874. 
ϑεγυαηπὲ 0} “ζ ελονα, ἴῃ, οἵ 15418}, ΒΟ ἴο Βὸ 

γιονγγοά, 868 --- 866. 
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ϑερέμασἑαιέ εγδίοπ, νδύϊοιιβ ἈὨγροίμιθβθ8 σ6- 
Βρϑοιηρ 18 οτἱρίη, 47. Ατ᾽βίθ8 5 δοοοπηΐ 
οοηδίἀοχοᾶ, 47, 48. Μδᾷᾶδ δἱ αἰοσοηΐ 
{1π|65, 49, ὅ06. ΝΆΠΑΡΟΣ οὗὨ 858] ἴοι, 50, 
51. Οἰβαδγδοίοσ, ὅ2. ἀρυθοιηρηΐ δούνγθθῃ 
16 Ῥομπίαίοαοῦ οὗ, δῃά (6 Θδιμδτιδη 
Ῥοηίδίουοι, ἀπ ῥὈγοροβθᾶ δχρἰδιιδίϊοηβ᾽ οὗ 

. [86 λοι, 52---δ4, ἩΗἸΡὮΉ Ορ᾿πίοη ΤΟΥΠΊΘΙΥ 
Θηΐογίαϊποᾶ οἵ ἴ{, ὅ4. Ἀ᾿δβρπίοβ θθύνθθῃ 
ΟἸ ΓΙ βεῖδη5 δηᾶ 9 6νγ)γ8 τοβρϑούίηρ 1, 66. ΕἘΔ]- 
τἰοπβ οὗ, 62, 68. ΤῊ ομϊοΐβουτοθ οἴαποίαι οι 
ἴηι [86 Ναὸν Ταοβίδπιθηΐ, 176. 4.8 ἃ ΒΟ ΤΟΘ 
οὗ ρυδιωτηδίϊοδὶ ἱπιογργοίδιη, 241, 242. 

ϑλαγροβ Ηϊβύοτῖς Νούίθβ οα {πμ6 ΟΙά δμηὰ 
Νον Τοβίαιηθηΐβ, αφυοίθα, 978. 

ϑλοηιί6 ἰτατκ- Ἰδρθδρο, 105 ρΥΔΤητη 08] 
δια ἸοΟχΙοορταῃῖοα! ῬΘου]ΔΥ 165, 4---Θ. 
ΑἸ ΠΥ ἴο {Π6 1π4ο0-ὉοΥΤΊΔΠ10, ὃ. 

Δ υοΥ ἀρ οἵ [π6 ΗΘΌτονν Ἰδηρτιᾶρα, 11]. 
ϑιπιδοη δ ΤῈΣ Ῥτορῃοὲ Ηόοβδρϑ, τοίογγοᾷ ἴο, 

94]. 946. 
Θἰπαϊέϊοιιδ, Οοἄοκχ, 48, 
Θἱοημτία᾽ 5 Δ ΌΥ 6], Αὐαῦῖο ῥβαϊίοσ, 68. 
διίγαοῖ (Β6η). 1026. 1080, 1081. 
δισιπο δηα Οἰοηιοη ἐπα ΘΠ] 0 Π5 οὗἁὨἨΘ ἔπ6 Ψ]- 

σεῖο, γα ]Οη}5 Ὀούνγθοῃ, 88, 84. 
ἰαυοπῖο νουβίοῃ οι {86 ΤΧΧ., 67. 
δηλ, (ΘοΒη), μ18 βϑιθοῦ Θβοουγβεβ, αποίοα, 

ΟΥ̓ τοίοχγοα {ο, 8299. 897. 
νι (Ὀγ. 9. ῬΥ,ο), 15 βουϊρίασο δηᾶ (ἀθο- 

ἸΟΡΎ, τοίοσσεα ἰο, 8368. Θυοῖρά, 87]. 
δουιρίαιο ΤΟΒΟΪΤΠΟΩΥ͂ τὼ {186 Μρβϑίδῃ, τὸ- 
[ουτοα ἴο, 8604. Θῃοίοα οὐ {86 οχίθηϊ οὗ 
[86 ἱπδρίγοίϊοη οὗ 6 ΟἹᾶ ορβίδιμθηΐ, 
874, 87δὅ. Οπ 40}, χὶχ, 35---.29. 788. 
ῬΥΙΏΟΙΡΙ68. οἵ Ῥτορῃορίο Τηξογρτοίδιο, 
αποίρα, 447, 448. 797. 

ϑολαγ, [ῃ6 6 ν ]5}. θοΟΙΪς 50 πϑιηρᾷ, 86]. 
Θοίοηπιοπ, ποῦ [86 Δα ΠΟΥ οὗ ἘΠοοΙ]οϑἰαβίοβ, 786. 

ΝοΥΣ οὗ ὐδηίιοῖοβ, 806---808. 
ΘΟ ιηι 675 ΒΙΡΠΊΊΒῸ 6 ΑΒδπα]αηρθη, τοίοιτοα 

ἴο, 744. 
Θοποίπο, Ηοῦτονν ΒΊΡ]ο, 44. 
ϑοόηπῳ οὗ πὸ ἴἤγοο Ἡρῦτον ομϊ]άγοη, 986, 

987. 
ϑόοης οὗ ϑοϊοϊηοη, ΗΘΡγονν {{116, 105 τηθ8ῃ- 

ἴηρ,, 790.0. ὈΙΗΟΥΘηοΘ οὗὁἨ ΟΡ Οη 85 ἴο 15 
Ἰηςογργοίδοη, ἰδία. ΑΥ̓ΘΤΙΤΊΘὨΓΒ 1ῃ ΤΆΨΟΙΣ 
οὗ 118 βρι τι] δηᾶ Δ] ΘρΌΣ 681 τηθδηΐηρ, 
790---7956. ΤΟΙΟΥΒΙΓΥ οὗ ν]θννΒ δΔιηοπρ' [Π6 
ΔΙ] ροσ ἃ] ἰηογργθίοσβ, 795. Αὐριτηθηΐβ 
1η ἴΆγΟΙΣ οὗ {86 ᾿1τογὰ} ταθϑηΐηρ, 798--- 
798. ΘΙΒΠΟΌΠΥ οὗ {86 ᾳιρβἤοῃ, 798. 
ΟΠ ΒΙ ἀο Δ ΟΠΒ δραϊηϑὺ [26 ΔΙΙΘρουοαὶ, δηὰ 
ἴηὴ ἴδνοι οὗ {86 Πΐοταὶ, 1ηἰογργθύθ 10}, 
799---806. ἘΌτηὶ οὗ, 806. Οὐ] οί, ἐδέα, 
806. Τῃδ6 δΔΙΓΟΥ ποῖ  οϊοιηοῃ, 806--- 
808. Θινηθ ΔυΓΠΟΥΥ οὗ 808. Τηβρίγα- 
τἴοη οὗ, ἐδιά. 809. 

ϑοπηΐίαρς ΟὐΟτατηθηίαο ἄἀθ “9681 Βίγαοϊ 8 
ἘΙΟο] οβδιδδίϊοο ποη ΠἰΡτο, Βα ΠΠΌΥῚ ἔἈΥΓΑΡΊΠΘ, 
Τοϊουτοᾶ ἰο, 1025. 

ϑοιγοεβ οὗ οὐ ποίη, 46. Αρριοδῦομ οὗ 
112. 

ϑοιτοοα οὗ χποίαίίοη ἱπ ἐπ ἌΝ ονν Τοβίδιηοηΐ, 
175, 176. 

7]}ηἀ65ῳ {1].---ο Θιι)οοα απὰ Δμίδογϑ. 

ἐδ86 Βοοκ οὗ, 48. 
᾿Π ὙΡΓΒΙΟΗ5 Οὗ {86 ΒΙΌ16, 247. 

85 Ῥαβίου Β ϑκοίο -ΒΟΟΚ, 
470. 

ϑριιγδίοισο᾽ 8 ὟΥ 6118 οὗ δαϊνγδίίου, τοϊοστοαᾶ ἰο, 
499. 

Θιάλοίιι᾽5 Ἐν βομο ΤΠ]πέουβποβαηροη πΟΌΘΥ 
4, (ἀθμϑβίβ, τοίοσσοα ἴο, 595. 

ϑίαξίοηβ οἵ ἰῃ6 ΙΒγϑθ 68 ἴῃ 186 Ὑ ΠΟΥ Θ6Β5, 
δ86, δ87. 

ϑιολοῖς ΗΊΟΡ, τοίδοσγοᾶ ἰο, 732. 
ϑίορλοπβ (ἘΟΒοτῦ), μῖ5 δα! ίοπβ οὗ [86 Ψ1|- 

Βαΐθ, 88, 
ϑέϊε),, Ηἶθ αἰββογίδιοηβ οὐ ἐδ ΑΡοΟΥΡΒδ, 

τοίοιταᾶ ἰο, 1058. 
ϑίέγαιδδ, Ὠἷβ Ψ' δἰἰοϊηΐα ΖΟρμδηἾδ, τοίοιτϑᾶ 

ἴο, 970, 971, 972. 
ϑδίμαγέ (Βτοῦ, Μοβ68), 815. Οὐσηταθηδυυ ΟἹ 

ΤΔ}16], τοίογγοᾷ ἰο, 234, 907, ὅς. Ηΐβ 
{δ β]δίίου οὗ ἘγηοΒί], τοίοσγοα ἰο, 809. 
ΟΟΙΩΤΠΘΠΓΔΙῪ ΟἹ ῬΙΟΥΘΙΌΒ, ΤΟΙ ΟΥσΘα [0 ΟΥ 
αποϊρᾶ, 317. 428, 778. 916. ΟΥ108] 
Ἡϊ]ἰβδίοσυ διὰ Ποίδμοθ οὗ [μ6 ὕδηοῃ οὗ 86 
Ο. Τοβίδιηθηί, 795. 799---802. ΟἸδαῖδο- 
{οΥ]864, 1056. 

δϑέμοῖ᾽ 5 Ἠοθοαβ Ῥσορβοία, γοξοστοᾶ ἴο, 94]. 
Θέμαογ᾽ 5 1)ὰ5 ΒυοΒ ἄοσ ΒΙΘΠ συ, τοίοσσοα ἴο, 

648. 
διίμάϊοη μπαὰ Κγίίβοη, τοίουγθᾷ ἴο, 782, 842, 

8608, ὅζο. 
ϑεμλίπιαγγι᾽5 ἘΙΚΘρΡ ΒΟ Β6 Ἐσ βοῆθ Βοιηουῖ- 

ὉΏΡΘΩ, γοίογγοα ἴο, 721. 
ϑμρρίοπιοπίαγῳψ ὨΥΡοΙΒοδὶθ στοϑροοίηρ {86 

Ῥοπίαίθπος, 598, το. 
Θεγοηλιδίιδ 5 Βίβλος καταλλαγής, τοί Υτοα ἴο, 

177. ΟΑοῖοᾶ, 178. 
Σύρος, ὃ, 58. 
ϑμβραηππαΐ, [6 ΔΡΟΟΥΎΡΏΔ] ἰβίοτυ οὗ, 987-.-9, 
ϑιροαϊεἢ, Ὗ ΟΥ̓ΒΙΟῺ5 οὗ [86 ΒΙΌ16, 248, 
ϑυπιπιασίιδ, νμΟ ἢ ὅ7. ΗΪ85. αὐτο νϑυβίοῃ 

οὗ τῆ6 ΟἹᾷ Ταοβιίαιηοηΐ, 57. 1058 τι86 ἃ5 ἃ 
ΒΟΌΤΟΘ Οὗ ᾿πιο γί ΓΟ, 244. 

ϑυποοίζι5, ἴϑογσο, μὶβ ΟΒΓοπορταρηΐα, 1026. 
ϑυγίαο Ῥογϑδίοηβ, ἴσο ἴῃ6 ΧΧ. 6ὅ, ΤῈ6 

οἰά ὥὄὕγγίας, 78--7. 

αποίρᾷ, 

ΤΑΟΒΙΘΒΑΡΗΨΡ, [8 Ἰαθπθποα οἡ ΗΘ τον ττῖῖ- 
ἵηρ;, 16. 

Ταϊηιμα, [μ6, 85 ἃι Ὠ6]Ρ ἰο 186 ἰηἰογργθίδεϊοι 
οὗ Βογρίαχο, 3860, Θυοίαᾶ, 815. 

Ταγσίπιδ, ταθϑῃϊηρ οὗἩἨ 16 ἰόστη, 69. Ηον, 
ΨΥ, δηᾶ ΘΠ τηδᾶθ, 69, 70, Τατραπλ 
οἵ ΟΏΚ61ο5,70, 71. ΟΥ̓Βδὴ Τῦ 2216], 71----78, 
ΠΥ Π5Ά] 6 ὴ ΤΆΥρ τη, ΟΥ̓, Οὗ ἐοηδίΉδη, 78,74. 
Οπ {[Π6 Ἡδρίορταρῃα, 74. Α5. ἃ βουγοθ 
οὗ ᾿πἰογργοίαδϊοη, 2343, 244. 

Ζ7Ταίϊίαπι. Ὧτ., τοίοιτοαᾶ ἰο, 67. 
Ταιυιδ, 5 800 Ὸ θ6η, 18 Ῥογβίδη Ὑ  γβίοῃ, 80. 
Τοϊοοίοσυ οἵ [6 Ἐπνδηρο] 1805, 189, 190. 
᾿εἰϊογ5 ΑΡροπᾶϊχ ἰο Ταγγοιη 5 Ττϑοίδξῃβ 
ἂθ δίιδοσϑεοα δουιρίασο Τηξογργοίδοῃο, Τ6- 
ἔογγοά ἰο, 489. 491. 493, ὅζο. 

Τεοπηπθηιαπηἷβ ΟΘβοῃοἢίο ἄοτ ῬΠΙΠΟΒΟΡ 6, τα- 
ζουτοῦ ἴο, 817. 



7ηὔος 111].---ς διιξ)ϑοῖς απὰ Απίλογ5. 

Τενγοῦς ΕΣ οΒΙὶ, αποίοᾷ, 298, 
Τοργίμϊϊαπ ἂθ οβαττοοίΐοπθ δηᾶ ϑδάγνϑιβ. 

ῬΜατχοΐομποαι, οἰοᾶ, 869,370. ΟΟπίχα απ05- 
(1608, ΤοΙοιτϑα ἴο, 870. 

Τείοη᾽ 5 Τβα τ βίο η 68 θη 68 ̓ ἴπ ΘΔΡΊ6η- 
ἄδιη «658 δἰγϑοϊᾶς, τοίοστοα ἰο, 102. 

Τείγαρία, [π6, οἵ Οτρθῃ, δ8---Θ60. 
Τεχὲ οἵ [6 Ηοῦτον ΒΙ0]16, ΠΙΒίοΥΥ οὗ {Π6 6Χ- 

᾿ Φ6ΓΏΔ] ἔοττῃ, 27---80. Η!ϑίΟΥΎ οἵ [π6 Τοχί 
1 561, πηρυϊη!6ά,81., ὅο. Μ|ΒίΔΚΟ68, 81,32, 
Τ)οβιρηθᾶ δἰλογαίίομβ, 82. δι αίθ οὗ, Ὀθίοσθ 
ΘΠ δὲ {6 οἷοβα οὗ 86 ὕβδῃοῃ, 838---88. 
ΤΑΙτπαϊοα] ροτοᾶ οὗ, 88-40. Μαβογοίϊο 
Ῥαχοῦ οὗ, 40---48. ἩΗϑίοΥΥ οὗὨ [86 ργἹηίρᾶ 
ἰοχί, 48., ὅδε. Τα ἴου5 οὗ, 44. Οὐπίτο- 
ΨΟΙΘΥ͂ Γοβρϑοίίηρ [Π6 ἸηορτΙΥ οἵ, 46. Οο]- 
Ἰοο!]Οη8 οὗ ΚΚοπηϊοοίί δπᾶ 1)6 ἘοΒββὶ, διά. 

Ταςσί, οἵ δουῖρέθγο, [Π6 βίπάν ΟΥΠ6,218---221. 
Τλονῖμδ ἴῃ. τὴ6 ἘΣ ΧΟΡ  ΊΒομ65 ΗΘ αΡΌΘΗ Ζυϊα 

ΑἸίοη Τοβίδιαθηῦ. 16 Βάομοσ ἄθν οθ- 
Ἡΐρα, τοίοσσοα το, δὅ20. 668, ζο. Ὧ]16 
ΒΌΘΒΟΣ ϑβδιμιθ]θ, 662, 668, 664. 16 Κ]8- 

᾿ σΟΠοοΥ οὐκΙάσι, ὙουθοοσΚαπρθη, ζΓθ- 
Τουτοα ἰο, 888, 889. 

Τἰοοάοΐξίοη, ἨΐβΒ ΟὙΘΟΙς γογβίοι οὗ {86 ΟἹᾶ 
Γοβιδηχθηί, 66, 67. 

Τῆϊογϑοῖ,, Τὴ). Ῥοηίαίθθοιὶ Ὑ ουβίοηθ ΑἸθχδη- 
ασῆτιᾶ, το ιυϑα το, δὅ0. 

ΤΠοϊιοῖ 5 ΤΑςΘΥ ΔΙ ΊΒΟΠΘΥ ΑἸ ΖΟΙρΡΟΥ, τοίουτϑα 
ἰο, 10. 907. 926. 1Τ)ὲ.5 ΑΙΐ6 Τοβίδπιοηῦ 
τὴ Νρίθῃ ᾿Τοβιδιηθηῦ, τοΐοσγοα ἴο, 188, 
ΟὐἸηπιθηΐαν οἡ οτηΔη8, Τοίοισθα ἴο, 
290.(ς. Βοιρφσγοᾶϊρί, 808. οοίτϊηθ οὗ 
Τηϑρίγαίίοη, αποίθᾶ, 876. ΟΙΠΙΙΘΗΑΙῪ 
ΟἿ {Π6 Ῥρβδ] 15, γϑίουσϑα το, 788. 

ΤῊ ο5 οὗ τὴς. ῬβδΙταβ ἰηνοϑυ ραϊοα, 739 ----749, 
Ζοδὶξ, (Π6 ΒΟΟΚ οὗ, ὨΙΒίοΟΥΥ Ὁ Ὠδιταΐθβ, 996, 

997. Οτοοκ, Ηθῦτον, δπᾶ 1Τ,αὐϊη ἰοχίβ οἵ, 
997----1000. Ατὸ [86 σοῃίθη!β βίου 8] 
ΟΥ̓ Βοικύϊου ὃ 1000--1002. αἴθ οὗ, 1002. 
ψΆ]ὰθ οὗ, 1002, 1008. Νού τοοοϊνθα το 
86 Οδῆοη ὈΥ [86 ὅονγβ, 1008. Ὀιβογοηῦ 
ΟΡ πΙΟἢΒ τοϑρθοίίηρ, ἴῃ 086 αΥ̓θοὶς ΟΠ ΤΌ, 
ἐδτα, ΜαΙαΘα ρυθαῦγ Ὀγ {86 1,61 ΟΠ ΌΓΟΙ, 
1008, 1004. Ῥτοπομπηοδα σδπο 081] Ὀγ (ἢ 6 

ει Ο ΟἿΟΝ] οὗ Τιρηΐ, 1004. 
οηιἰ γι6᾽58 ἘΠ]οτηθπίβ οὐ ΟΠ νβύίδῃ ΤΆΘΟΙΟΡΥ, 
τοίουσοα ἰο, 888. 

Ζοιυηδοη, ΟἹ 1ῃ6 (050615, τοοστϑα ἴο, 179. 
7 τγεροί ες Αςοοοπηῦ οὗὨ [86 Ῥυϊηΐοα Ταχύ οὗ 

186 Νονν Τ δδείδιηθηΐ, γοίοσσοα ἰο, 870. 
Τγοπο} 5 ῬΑΥΒΌ168 οὗ οὐγ Ἰωογᾶ, αἀποϊαά, 411. 

419. 
1τγεπί, ἴη6 ΟΟπ 01] οὗ, 1[[8 ἀοογθο τϑϑροοίϊηρ; 

[26 Ψυϊρδεῖο, φποίοᾶ πα σοηδιαογοᾶ, 88. 
7γορθ8, οἵὐἨ ἸΤΟΡΙ͂ΘΔΙ Ιαησπιδρο οὗ βουιρίατα ; 

πδίθτο οὗ ἃ ἴχορο, 885---388. ΕΣΚΔΙΏΡΙ65 οὗ, 
888---390. Ηον ἴο ἀοίοστηϊηθ ΠΘΙΒΟΥ ἃ 
γογα 15 ἰχορίοδὶ, 890---898, 

7Τ δίπφοπ (γα ΒΟΥ ΠΡ, γοΐοστθα ἰο, 844. 
ΖΤιο᾽ 5 ΟΟἸατ θη 81, ΓΟ οι το, 940. 
ΖαγηογῪ8 ΟΟτωρδηίοη ἴο [Π6 Βοοὶς οὗ (ἀ 6} 6815, 

τοίουτθα ἴο, 8571, δ12. 594, 
7 γοΐδοηβ ᾿Γθηΐδιηθη ὧθ υ87}}18 σοάϊοαχη 

Ηϑορτ. Υ. Τ. ΜΆ. ρϑηοσῖθιιβ, τοίουγοα ἴο, 54. 
Τυρε5, {μποῖν παίαγο, 484---487. ΟὈΒΟΙΎΔΙΙΟΙΠΒ 
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οι, δπα {Π6 1ηὐογργοίδιϊοη οὗ, 487.--- 441, 
ἘΧοοββῖνο τιδ6, ΟΥἨ δῦαϑ6 οὗ, 441---444. 
Τϊν βίοη οἵ, 444. Ἤπ]6Β ΟΥ̓ ΟΒΠΙΟΠΒ ΓῸΥ 
186 1πηἰογρχοίδοι οὗ, 445, 446, ἸἩ)᾿δέϊπο- 
Τοη Ὀθύνγθθη {γρ68 8η4 ΒγυτηΡο0]8, 446. 
ῬτΟΡΠΘΙΟΔΙ ἔγρθα, ἐδίά. 

Τυρίοαί Ῥ818116]5, 188, 189, 

ΈΣ:ΤΖΕΝ᾽ 5 οαἰίοη οὗ [86 Αροκβίο]ϊίος Οοηβιῖ- 
δ []Ο0η8, τοίουγοα ἰο, 1040. 

έερλιϊα ς᾽ (Δοιμῖο Ὑ οὐβίοη, ἔοτα {86 Τ ΧΧ,., 
θ8, Α8 ἃ βοῦυτοο οὗ ἰηξογργοίδίίομ, 249. 

σπιδτοῖέ οὐν 90, τοίοσσθᾶ ἰο, 718. 732. 
ἔπιεν, 1)6 ῬΑΙΘθΟΪασια 965 Ναίαγα, γ6- 

Τουτοᾶ το, 419. 
ὕηϊίοά Αϑδβοοίαίβ ϑ'γηῃοᾶ, (μοῖγ ΤΟΒΟΔΟΤΥ, 

αυοίρα, 477. 
ὕηϊέῳ οἵ [μ8 ῬΡεπίαίθποι, 611---61 8. 
ὕύϑεἠον5 ϑγπίαρτηα, ἀθ ατεθοα ΤΙΣ Χ. ἰηΐοῖ- 

Ῥγθίατη ὙΟΥΒΊΟΏΟ, γοίογΓϑα ἰο, 1011. 
ὥζϑιι Ἰοχαοπᾶϊ, 214, Ηον δβοοχίαἰηρᾶ, 214, 

218, Οὗ αἰβδγθηΐῦ ρουϊοᾶβ, 91δ,2316. 45 
ὃ. ΒΟῸΘ οὗ ᾿ηἰογργοίδίοῃ, 249---25]. 

ῬΑΣΟΚΕΝΑΒΗ᾽ 5 Ὠἰαιγὶθ6 6 Αὐἱβίοραϊο ὅπᾶδο, 
τοξογγοα ἴο, 48. 

αη ἀν Ἡοοσῆ 8 ἩφΌτονν ΒΙΡ]6, 44. 
αη ἀον 75, Ηἰθ Ὀϊβραίαίίο Οὐ οδ, τοίουγοᾷ 

ἴο, 998, 994. 
Ῥαπὺ 1555 (Ἰιϑαηᾶθυ), μ15 Ῥυϑρτηδβο!.-Κτὶ- 
ΠΒΟ.6 (ἀθβοβίομίο ἄρον  αἱραίδ, γοίουτοα ἴο, 
64, 85. 

Ῥαγίοιι5 γϑδάϊηρβ ἴῃ {86 ΠΘΡΌγονν ΒΙΡ]6, [86 
οδα5685 οὗ, 851---88, 

Ῥαΐεογ᾽5 Οὐοτησηθηίαῦ ἀΘΡΘΥ ἄθηῃ Ῥϑηϊαίθθοι, 
Τοίουσϑα ἴο, 6290. 

Ῥαγυίάγα Παδδα, τοίοττοῦ το, 784. 
Ῥεπεοίϊαη αὙθοῖκ Υ ουβίοῃ, 68. 
Ῥεγϑῖο εΐμδ, 68----68. 
Ῥεγϑίοηβ οὗ {πΠ6 ΟἹ Ταβίδτηθηΐ, ἐΠμ6 δδρίπδ- 

σἰηΐ, 47---ὃ6. Ααμ]4 5, ὅδ, δ6.ὡ. ΤΠθ6ο- 
ἀοϊοη᾽ 5, δ6, 87. ΘῬγοτϊηϑοβτιδ᾽, 57. ΟΥΠοΣ 
αὝτοοκ, ἐδίαά. 58. τοι 86 ΤΧ Χ,, 68---68. 
οεποίίδη ατροῖ, 609. Τρ Ώ͵Ω5, 69---78. 
ΟΙα ὥὄγτσγίδο, 78---78, Αιδθίο, 78, 79. 56- 
τηδυϊδη οὗὨ 86 Ῥοηίδίθαος, 79. Ῥουβίδη, 
80. Μψιυϊραίο, ἐδέα. 86. Ἐγοα 0η6 Ψὰ]- 
σεῖο, 85. 165 [ῸΥ πϑίηρ, 8θ---ὃὅ8, Α5 
ΒΟΠΓΟΟΒ Οὗ ᾿π ουρχοίδιίοη, 241 ---245, 

Ῥεγδίοπς οἵ 186 ΒΙΡ]ο, τηοάθιῃ, 245---9249, 
ΠΟΘΙ νϑ]πο, 2949, 

Τ᾽ ἰδίοηβ, Ῥτόρμθῦῖς, ΠΟΙ Ομαγϑοίοσ, 821. 825 
- 827. 

Ῥείγίησα᾽ 5 ΟὈΒοΥγδίίοηο5 8 σθθ, το οιτϑά ἴο, 
984. 

Ῥογϑβέϊι5 Ὧὸ Αἀαρῖα ΝΟΥ, Τοβδίαπιθπη 1)18- 
{τῖθα, σοιτη θη αθ64, 434. 

Ῥοισοῖ ροὶϊπί5, ΗΘ γον, 18, 19. ΟΟΠΙΤΟΥΟΥΒΥ 
ΤΟΒΡοοΙηρ, 21. 

Ῥεμσαίε Ὑ εγβίοῃ, δχδουίθαᾷ ὈΥ͂ τόση, 80, 
81. ΕἸἾγϑυ ορροβϑᾶᾷ. [0 800η 68Π16 Ἰηΐο 
ΘΏΘΓΑΙ τπι86, 81, 82. Ατονηρ, οοττπρί, ἰξ 

-Ὁ 
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156. χουδοα Ὁ ΑἸοπΐη, ΤιΔηΥΔηΟ, ὅζο., 82, 
ἙΔιομΒ οὗ, 88, Ῥτοπουπηοθᾶ δαυίποης 
ῬΥ {μ6 Οὐὐπο! οὗ Ττοηΐ, δία. ῬΟΡΘϑ8 
ΘΙΩΡΙοΟγοα 1 τηδκῖηρ Δα ΒΠοΥβοα θα 05 
οὗ, διά, 84. Μαχιδῦοηβ οὗ {6 ΟἸοιαθη- 
[ἴα δῃα Βιχίπο οαἀϊοηβ οὗ, 84. 78 
γαΐιο, 85.5.: ΑΒ ἃ βοῦσοοσ οὗ ἱπίεγργοίδιομ, 
242, 

Ῥγζαστον᾽ 5 Ῥτοϊθροϊωθηδ, γοξοστθα ίο, 67. Ι 
Ῥγαγδιιγίοηςς Ὠϊνῖηο Τϑραϊίοθπ οὗ Μοβθβ, 

αυοίοᾷ, 446.: τοΐξογτοῦ ἴτο, 719. 
γγαταϊαιοὶς Ταϊτοἀποίίοι ἴο ΟἰΑΥ κ᾽ 5 Βουρύαγο 

Ῥχοχηΐβοθϑ, γϑίοστθα ἴο, 449. 
Ῥ,οοῖα, [Π86 Βονθηΐυ, οὗ 7.4 }16], Ἰηνοβεραίαα, 

918---918. ] 
Ἡγεἶδ5, Ὠ15 Ἐπχδίηθη ἀὯἀθ5 ΟἸξαιοηΒ ἅθ 1᾽ΑὉ- 
αἴθ Τοβίδιηθηίξ, τοξοχγοα ἴο, 188. 

Ῥοίιος ΝΔΟΒΙλΟβαίβοθοθ ἴπὶ Ῥδηΐαίθιοιθ 
Ῥοϊοποπίεῦ, τοίουσϑᾷ ἴο, 9ὅ4. Τὴ ΗΘ 5.8 
ἙἘΠπΙοΙταηρ; ἴῃ 16 μοι] ρθη ΒΟ θη, 1014. 
1049., ὅζο. 

Ῥοηγ 555 Ιζϑὺ ἴο [86 ΞΥΤΊΌΟ]ΟΑΙ Τιδηρτιαρο 
οὗ δοσγιρίατο, τοίογγθα ἴο, 468. 

Ῥγεγηβάον, Τ)6 ἢ Βἰδίοτῖοα ΠΙΡγόσττα Μδο- 
οΔὈδΙσοσπτα, τοίοχγοά ἴο, 1045. 1049. 

Ἡγεείηιϊη ἴον Οδιθο σι, ααοίοα, 480. Οοη- 
ξοϑβίοῃ οὗ Εδιι, 488. 

Ῥγοίείοϊι 5 ατοοῖκ Ταοβίδιηθηῦ, τοίουσοα ἴο, 
259. 

Ἡγλαίοεῖγ᾽ 5 ὙΠοΌρ ΗΒ. ἢ 186 Καθ Δί,, ααοίαα, 
488. 

Ῥγλιίδίον᾽ 5 Ῥυϊγαλτῖνο ΟΕ δ Δ Ή1Υ, τοΐουτοα (0, 
998. 

γ]λιίακογ᾽5 Οτσίη οὗ Αὐϊδηΐβηι, γθ οτϑα ἴο, 
691]. . 

ἡγτιολοίμαι, 1)6 Φογογαῖθ Ὺ ουβίομθ ΑἸ Όχϑη- 
ἄγίηδ, τοίοσγοα το, 49. 51. 888, 

γΊοεοἴ,γ᾽, 5 ΟὨγΟΠΟΙορίβομο βυπορδβθ ἄθν ΨΊΟΣ 
ἘνΔηρΘ θη, τοίουτοα ἰο, ὅϑ0. 1)16 70 
Ὑγοοοη ἀπά ἀϊθ 68 δε γνόοοθθη ἄθα ῬΤο- 
φἤοίθῃ ΤΏ Δη16], 918. 928. 994. 

γος 16 ἩρφυγΘ ΘΠ, τοίοσγθα ἴο, 1059. 
Ῥρίμεγ᾽ 5 ΒΙ ΠΟ μ65 ΕΘΔΙ  Οσροσρποῇ, τοίοστοα 

ἰο, 17. 844. 958. 1027., ὅζο, ΟΥ̓ΔΙΜΙΩΔΓ 
οὗ 1ηΠ6 Ομαϊᾶθο Ἰδῆραδρθ, τοίοσσοα (ο, 
919. ἘΣ χροβιίίοη οὗ 06 Ἐρίβῦ]ο ἴο [86 
(δ]αΐ δη5, τοίογγοαᾶ ἰο, 1069 

Ῥγιπεῖθ᾽ Ἰταρτουθα Υ ουβίοη οὔ δηϊοὶ, αποίθα, 
91. 

Ῥιβάομι, ἃ5 ἀθβου θᾶ ἴῃ ἰῃ6 Βοοκ οὗ Ῥζο- 
γΟΥΌΒ, 779---781. 

Ῥγίβάρηι οὗ ϑοϊοθῖου, (ἢ 6 ΒΟΟΙ οἵ, ̓ πδου]ρί!οη, 
1018. Ὀϊνιβίοῃβ, ἰδιά, 1014. Ὁ Υ οὗ, 
1014. Μαχΐοιβ ᾿ἱπίθγρο δ οη5, ἐδιά, 10] ὅδ. 
ΘΌΡΡοβοά ΟἸγιβυίδη δου, 10]1ὅ. 
Οτρῖηδ] ἰδηραδᾶρο, 1016. Αὐἴδογ, ἐὀία, 
1018. Τα 6 Ἰ᾿ἰνθᾶ, 1018. ΑἸΥΠΟΥ 5 

7πάοῳ 11]. --- ϑιιδ)οοῖς απαᾶ Δ πμέβογ8: 

αἶτα, ἰδία, 1019. αΐπο, 1019, Κεγῖο, 
Ἰδια, 1020. οῦΓΟΘΒ οὗ 115 ἀοοίτίηο, 1090, 
164 οἵ Ὠ᾽νίηο πϊβάοιῃ, 1021. ἸὙοχίβ δπᾶ 
ὙΟΥΒίοηβ οὗ, 1029, 1025, ΕἸχρὶ ἔσᾶσο8 οὗ 
{86 Ὀοοῖΐς, 1023. Νόνοῦ τοοοῖνοα ἰπίο (Π6 
9 ον 158} Οποη, ἰδία. Ὑ ΔΥΪοΌΒΙΥ τοραγαρᾷ 
ΌΥῪ ΟἹ βιδπη8, ἰδία, 1094. 

γριβάοπι οἵ [ἢ6 βοὴ οὗ δισδοῖ, {Π16, 1094. 
Ἐδβοιηθίδηοο ἰὸ μ6 Βοοῖς οὗ ῬγονοΣΌΒ, 
διά, Οὐοπῃίοηίϊθ, 1025. Αὐΐδοτν, 1096. 
Αρθ, 1026---1028. Ογρίπδὶ ᾿ἰδηρτδρο, 
1028. Ττδηβίδιῖοσυ, 1029. ὝΕὐὔἴδοξκ ἰθχί, 
ἐδιά. ἘΠΏϊο8 οὗ, 1029, 1080. Ἰοΐδτοηοα οὗ 
[86 Ταϊπιπα τὸ Βοη ϑισαοῖ, 1030θ. πο 
σΟΙ]ΘΟΙΟῊ5 οὗ Ῥτουθτθβ αὐζειθαίθα ἴο, 1080, 
1031. Αποίρθηξρ ψουβίοηβ οἱ, 1031, 1082. 
ἘΑΙ]οβί ἀδ6 οὗ [6 ὈοΟΙΚ, 1082. Οἰ θα 85 
δουρίπγα Ὀγ [86 ΕΔΙΠΟΙΒ, ἐδῆά. ΝΟΥΟΥ τὸ- 
οοἰνοα ὉΥ (86 9θὴνγν5 ἰηΐο {μοῦ ὐδπῃοη, 
1088, 

Ῥιβοηιαη 8 ἘΒΒΆΥ8, τοίουγοα ἐο, 64. 870. 
Ἡοτϑ ϑυτίϑοςο, 67. 77. 
Το δ᾽ 5 Μοββίδῃ 88 Ῥγεάϊοἐθᾶ ἴῃ [86 Ῥοηΐδ- 
ἰθαο ἢ δηᾶ Ῥρδίπιβ, αυοίοᾶ, 458. 

ροίβι, ΒΙΘΠΙούμθοα ΗΘΌτρα, τρίτα ἰο, 48. 
5061, 

Ῥγογακισογι 5 Ἰιοίατοσ οὐ [86 δῃοῃ, γ6- 
ΤΟΔΓΚΒ οὐ, 1056, 1057. 

Ῥγιίισεα, Φ οντίβη, ἃ Κηονίθᾶρο οἱ, ἀβοῖμ] ἴῃ 
{π6 1 ογρτϑύϑ 0. οὗ δογιρίαχο, 959 --- 866. 

ΣΧ ΈΝΟΡΗΟΝ᾽ 5 Ογτορραϊδ, τοίοστοα ἰο, 920. 

ὙΈΑΛΚΣ, [86 480 οὗἩ Ι5γ8618 τοϑι ἀθηοα 1 ἃ 
ΒΡ ἰΔη6, 611, 594. 

ΖΕΟΗΑΆΙΑΗ, ἴΠ6 Ῥτοροῖ, δη δοοουπΐ οὗ, 978. 
Ζεολαγίαΐ,, (6 ΒοοΚ οὗ ἀϊν!βίοῃβ, 976, 977. 

ΕἸγϑί Ῥαχί, ὩΪη 6 ὙἹΒίοΠ5 8η4ἃ [ΟῸΥ ΟΥ̓ΒΟΪΟϑ, 
976, 977. ΑἸἸΓΗΘΗΠΟΙΥ οὗ βθοοῃα Ῥϑυΐ, 
ΔΙΡΌΤΩΘηΐ5 ΤΟΥ, 798, 799. Αραϊηβῖ, 799, 
780.0. Ὑ͵οΙρΓΘϑῦ ΤΘᾶβο8 δρδίπδῦ [86 
δας θη οἰΐγ, 980---98.. ὉΠΠραΪγ οὗ 
ΖοοΒΑΥδἢἢ 5 τ πηρΈ, 988, 984. 

Ζερλαπίαΐ, [6 Ῥτορῃοῖ, {616 πόντῃ οὗ ΕΠ, 
969, 970. Τῆπηθ ΨΏ θη Ὧθ Ῥγορῃοβιθᾶ, 970. 

Ζερλαπιαΐ, τ[Ὰ6 ΒοοΙς οὗ, αἰν βίοηϑβ, 970, 97]. 
ΜδϑηποΥ Πα 5[Υ]6, 97]. 

Ζέὲερίον, τοίογσγοά ἴο, 69. 
Ζιυηρί᾽5 (ὐτατηθηίδιοηστα ἘΡΙρΥ ΡΒ σστιτη. 

δὰ Αὐπαθίίαίοθ Ἐοσηϑηδβ Ῥου πο η τα 
ψοΪατηθῃ ΔἸΓογαμ), τοίοστοα ἴο, 1059. 

Ζωης, Ῥῖς (ἀοἰοβα! θη Ομ θη Ὑ οτἰγᾶρα ἄον 
Ζπᾶ6ῃ, τοξοσγοᾷ ἴἰο, 70. 72, 78. 75., δα, 

ἘΝῸ ΟΕ ΤῊΝ ΒΕΟΟΝῸ ὙΟΠΌΜΕ. 

ΓΌΝΌΟΝ : Ῥυϊηίθὰ ὉγῪ ΒΡΟΤΤΙΒΉΎΟΟΡΕ ἃ Οο., Νονπ-κίχοοί- ϑαυδγο. 



ἈΝ 

ΙἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 
ΤΟ ΤῊΣ 

ΟἈΙΤΊΟΑΙ, ΤΟΥ ΑΝ ΚΝΟΥ ΟΝ 

ΟΕ ΤῊΕ; 

ΗἩΟΙῪ ΒΒΟΒΙΡΈΤΟ ΒΑ δ, 

ΒΥ 

ΤῊΣ ΒΕΥ, ΤΉΟΜ ΑΒ ἨΛΒΤΎΒΠΙ, ΠΌΆΝἊ, Β.Ὁ. 
ΟΕ ΒΛΔΙΝῚ 9ΟΗΝΒ ΟΟΙΧΠΟΘῈ, ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ ; 

Ὁ.ἢὉ. ΟΕ ΤῊΣ ὉΝΙΨΕΝΒΙΤῪ ΟΕ ῬΕΝΝΒΥΣΨΑΝΙΑ : 

ἘΈΟΤΟΕ ΟΕ ΤΠῈ ὉΝΙΤΕΡ ῬΡῬΑΒΙΒΗΕῈΒ ΟΥ ΒΑΙΝῪ ἘΡΜΌΝΌ ΤῊΝΞ ΚΙΝῸ ΑΝῸ ΜΑΒΤΥΕ 
ΑΝῸ ΒΑΙΝῚ ΝΙΟΗΟΙΑΒ ΑΟΟΝ8, ΣΟΜΒΑΒ. ΒΤΈΒΕΥ:; 

ῬΕΕΒΕΝΌΛΕΥ ΟΥ̓ ΒΑΙΝῪ ῬΑΤΠ,8. 

ΤῈΓΝ ΤῊ ἘΞΌΡΙΤΤΟΝ, 

ἘΕΥΙΒΈΡ, ΟΟΒΕΒΟΤΕΡ, ΑΝῸ ΒΒΟΘΗΥ ὉΟῪΝ Τ1Τ7Ὸ ΤῊΗΒΞ ῬΒΈΒΕΝΥ ΤΙΜΕῈ, 

Βάϊτοα Ὅν 

ΤῊΝ ΒΕ... ΤΉΟΜΑΒΚ ἨΑΒΤΎΥΕΙ, ΠΟΒΝΕ, Β.Ὁ. 
(ΤῊ ΑΥΤΗΟᾺ) ; 

ΤῊΝ ΒΕ. ΒΑΜΤΙΠΕΙ, ΘΑΥΤΌΒΟΝ, 1.2. 
ΟΕ ΤῊ ὈΚΙΥΕΞΒΙΤΥ ΟΕ ΒΑΙ,1,5, ΑΝΤ 1,7,.Ὁ.» 

ΑΥ̓ΤΈΟΕΒ ΟΡ ΤΑ ἸὙΒΕΑΤΙΒΕῈ ΟΝ ΒΙΒΙΙ͂ΛΑΙ, ΟΕΒΙΤΙΟΙΒΜ),,᾽ ΤΟ. 

ΑΝΡ 

ΞΑΜΌΕΙ, ΡΒΙΘΕΑῸΌΣΧ ΤἈΒΟΕΓΕΒ, 1.1,.Ὁ. 
π ΑΥ̓ΤΗΟΕ ΟΕ “ ἘΕΜΑΒΕΒ ΟΝ ΤΗΕ ΡΕΙΝΤΕΡ ΤΕΧῚ ΟΚ' ΤῊΒ ΘΟΕΕΞΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ,᾽᾽ ΕΤΟ᾿. 

111 ὈΒΤΕΑΤΕ ὙΨΙΤῊ ΜΑΡΒ ΑΝῸ ἘΛΟΒΙΜΙΙῈΝ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΜΑΝΤΙΒΟΒΙΡΤ 8. 

ΨΟΙΠΤΠΜΕῈΕ 17|..-- ῬΔΕτ 1. 

ΤΟΝΏΌΟΝ: 

ΓΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΟΥ͂Ν, ΟΒΕΕΝ, ΤΟΝΟΜΑΝΡ, ἃ ΒΟΒΕΒΊΤΘ. 

ΜῸ ΟΟΟΡΥΙ. 

Τρ γίρῆ 7 ἐγαηπδϊαξίοη, ἐθ Ῥεδογυθα, 



πρειδηνια (ὡοοσίςο 



ΑΝ 

ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 
ΤΟ ΤῊΣ 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΤΌΒΥ Νὴ ΚΝΟΥΘΝ 

ΟΕ ΤΗΕ 

ΗΟΙΥ ΒΟΒΙΡΤΙ ΒΕ δ, 

ΒΥ 

ΤῊ ἈΠΥῪ. ΤΉΘΟΜΑΣΝ ἨΛΆΤΨ ΕΠ, ΠΟΆΝΕ, Β.}. 
ΟΕ ΒΛΙΝΤ 9ΟΗΝΒ ΟΟΙΣΈΘΕ, ΘΟΑΜΒΕΙΌΘΕ : 

Ὁ... ΟΕ ὙΞξῸὃ'ϑ ὉΝΙΨΕΈΒΒΙΤΥ ΟΕ ῬΕΝΝΒΥΤΥΑΝΙΑ: 

ἘἈΞΟΤΟΙ ΟΕ ΤῊΝ ὈΝΊΤΕΡ ῬΑΒΙΒΗῈΞ ΟΕ ΒΑΙΝΤ ἘΌΜΟΝῺ ΤῊΒ ΚΙΝὰ ΑΝῸ ΜΛΕΤΥΕΒ 

ΑΝῸ ΒΑΙΝΥ ΝΙΟΒΟΙΑΒ ΑΟΟΝΒ. ΟΜΒΑΒῸ ΒΈΒΕΕΥ; 

ῬΕΕΒΕΝΘΑΒΥ ΟΒ' ΒΑΙΝῚῪ ΡΑΟΌΙ,᾽ 5. 

ΠΙΈΓΝ ΤῊ ἘΠΌΙΤΊΤΟΝ, 

ἘΒΕΥΙΒΕΡ, ΟΟΒΒΕΟΤΕΙ, ΑΝῸ ΒΒΟΥΘΗΤ ῬΟΥ͂Ν Τὸ Ἐ8ΠῈ ΡῬΡῬΒΕΒΕΝΤ ΤΙΜΕῈΗ͂, 

πιαϊῦοα Ὅν : 

ΤῊΝ ΒΕΥ͂. ΤΗΟΜΑΒ ἨΑΒΤΎΨΕΙ, ΠΟΝΝΕ, Β.Ὁ. 
(ΤἸΗΒ ΑΥΤΗΟΒ) ; 

ΤἸῊΒ ΒΕΥ. ΒΑΜΊΕΙ, ΘΑΥΤΌΒΟΝ, Ὁ.}. 
ΟΕ ΤῊΝ ὑΝΙΨΕΈΞΒΙΤΥ ΟΕ ἨΑΙΤῈ, ΑΝῸ 1,1..1}.ὕ.. 

ΑΥἼΠΟΒ ΟΡ “Α ἸΒΕΑΥΒῈ ΟΝ ΒΙΒΙΊΟΑΣ, ΟΒΙΤΙΟΙΘΜ,᾽, ΕΤΟ. 

ΑΝΡ 

ΒΑΜΤΕ, ῬΕΓΤΌΟΕΔΤΙΣΧ ΤΕἈΒΟΒΙΈΝ, 1,1,.Ὁ. 
ΑΥ̓ΤΗΟΒ ΟΡ'' "" ἘΕΜΑΒΙΕΒ ΟΝ ΤῊΒ ΡΕΙΝΤΕΡ ΤΕΧῪ ΟΕ ΤΗΒΕ ΟΒΕΒΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΈΊ, ΕΤΟ. 

ΠΤ ΌΒΥΒΑΤΕ ὙΙΤΕΡΠΡ ΜΑΡΒ ΑΝῸ ἘΛΟΒΙΜΙΠῈΒ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΜΑΝΌΟΌΒΟΒΙΡΤΑΗ͂, 

ΨΟΙΌΜΕῈ Τ1|.---Ῥλκτ 1]. 

ΤΠΟΝΘΌΟΝ: 
ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΕΟΥ͂Ν, ΟΒΕΕΝ, ΠΟΝΟΜΑΝΒ, ἃ ΒΟΒΕΕΤΞ. 

ΜΌΟΟΟΙΜΥΙ. 

Τῇῆρ γέρῆΐξ 07 ἐγαηϑ᾽αξίονυ ἰ8 γοϑογυθα, 



πρειδηνια (ὡοοσίςο 



ΟΕ 

ΤῊΝ ΟἿ ΤΕΝΤΑΜΕΝῚ 

ΟΟΝΡΙΒΘΕΒΕΘ,: 

ὙΤΗ 

Α ΤΕΕΑΤΙΒΕ ΟΝ ΒΛΑΟΒΕῸ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝ; 

ΒΒΙΒΕ ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ 01,0 ΤΕΛΤΑΜΕΝΤ ΒΟΟΚΙ ΑΝὉ 

ΤῊΝ ΑΡΟΟΒΥΡΗΛ. 

ΒΥ ΒΑΜΤΕΙ, ΘΑΥΙΡΒΟΝ, ΡΡ, 
ΟΕ ΤῊΒ ὈΝΙΨΕΒΒΙΤῪ ΟΥ̓ ΒΑΙΕ, ΑΝῸ 1... 

ΡΑΒΊΤΊ 1. 

ΤΟΝΏΌΟΝ: 

ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΟΥΝ, ΘΕΕΕΝ, ΌΝΟΜΑΝΒ, ἃ ΒΟΒΕΚΤΗ͂, 

ἈΌΟΟΘΟΙΥΙ. 

77:6 γέρῆξ ΟΥ̓ ἐγαηδίοΐίου, 8 γεδογ θά. 



πρειδηνια (ὡοοσίςο 



ΤῊΕΝ 

ΤΠᾺῸΧΊΠ 

ΟΕ 

ΤῊ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ 

ΟΟΝΡΙΒΘΕΒΕΤΏ: 

ΨΓΤΗ 

Α ΤΕΒΑΤΙΒΕ ΟΝ ΒΑΟΒΕῸ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝ; 

ἈΝῸ ἃ 

ΒΒΙΕΡ ἹΝΤΒΟΒΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῈ 0100 ΤᾺΤΑΜΝΤ ΒΟΟΚΡ ΑΝ 

ΤῊΝ ΔΡΟΟΆΒΥΡΗ͂Λ. 

ΒΥ ΒΑΜΌΠΙ, ΘΑΥΓΡΒΟΝ, 2.2), 

ΟΥ̓ ΤῊΝ ὈΝΙΥΕΞΒΒΙΤΥ ΟἿ᾽ ἨΑΙ,Ε, ΑΝῸ 1.1... 

ΡΑΒΤ 11, 

ΤΟΝΘΌΟΝ: 

ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΟΥΝ, ΘΕΕΕΝ, ΠΟΝΟΜΑΝΩ͂, ἃ ΒΟΒΕΈΤΕΗ. 

ΜΌΟΟΟΠΝΥ,. 

ΤῊ γέσδέ ΟΥ̓́ Γαδ σζοι, 8 Τοεογυοσά. 



Ὃ 7 



πρειδηνια (ὡοοσίςο 



ΟΟἾΡΙΕΤΤΙΟΝ 
πε υ 

Ἔγ ἜΤ ΤῈ κα 2 Ἢ 

ΤῊΝ ΤἈΛΥΒΙΠΕΒ ΤΙ ΒΕΑΡΒΎΥ, 
Τὰ Ταθούν να ἜΝ Ῥὴῖοθ Εὖγα αὐίηθαθ, ἴῃ ΟἿΟΝ . 

ἤπππ ὙΠΑΥΈΤΤ 5. ΤΤΒΒΑΤΣ θδιτρ' ΔΟῪΣ Ὁ ϑοταρίοξα, ὑπὸ ῬΟΡΙΞΗΘΡΒ. 081] 

εἰ οηθίοι το {{π|8 ΘΠ οι ον ἃ5. ὍἸ6Π Ὁ οἱ ἴον Τρανροζζορς ἀπ ΠΥ ἴον ἡ υοί- 

γοῦν Πέφγαγῖος, ἴ8. Τάῤναγίος οὗ δἰθοἠαηρϑ᾽ Ταρεἐμέϊοιθ, ἔοι Ἀ]ονός ΤΑ ῤρρίον, ἰδ. 

Γέῤγωῳρτος οὗ δηΐρξ, ὅπ8. οἰπῆϊαν γροβθα ΤῊ βθραῦαίθ γοϊασιδϑ ἅγο δ 66 ΤῊΣ 

Αολοοῖ ρίζας, Ῥνεροπέν ἐσ Το θυρίς, απ Ὧν φϑποχαὶ ἱπβίταοτοι ἀπ ΘὨξορίαΠΠι- 

γασηΐ, 
᾿ 

ΤῊ 'βουῖοὲ σοταρυῖθθϑ ἔσατθθθη οἵ {πὸ τῆοϑῦ Ῥορυΐας οὐ Μῖν, ΜΙ ῤηυ αν 8 ἔραχε, 

Ἷ ἀμ Ἠϊ5. ἀπρρσῆοδ οι ῬΑΥΠ τη θα Πδίογιη. ᾿ 

Τὴ δερατηποηῦ οὐ ᾿γανεῖϑ. ροηὐδίηβ. βοτπ δοσοῦεΐ οἱ δἰδὶ οἱ {80 ρεϊποῖρη] 

δοπαίοαθ. οἱ ατομθ, 88 ΨΦΙ 45. ἰγϑυοὶς ἴὰ ΤΟῸΥ αἰιυποῦβ οἵ Αἰνῖοα, πὶ ἔοπτ οἵ 

Αἰποτίρα, ἀρ 1 ἴὰ Τῃχδ8 οἵ Αβίὰ. 

Ἀιδαρ Ῥίον 5. Φρπξ σομΡηεν Ῥοιομα. ἐἦ ΠΤ ορία ἰξ ἰμοϊυδοῦ; πᾶ ἃ ροθόγαὶ 

ποοουηῦ οἵ {8 οὐκεύραζίαη (Οοἱομῖδα. 
Τὰ ΒΙΟΡΙΒΡΆΥ ἀπ Ἡϑῦονν {1} 06 Ἰουμᾶ τ. ΜᾺ Ἰσα δ γ}8 Ῥϊορ φοβεραὶ Βκοίοιιο. 

τῇ 
ΟΣ το ἢ {πεθ Ὁ τ ΡΟΣ τσ ς, 

Ἡεἰῤῥερέοι; Ζμθηησ, Τὶ ἀραρῦ, δὰ: 8. Βςβδν οἷ ἀπ Τῆήϊα αὐ Οσπίαβ Ὁἢ 7 λομοὲ 

ΤΡΆΠΟΥ, ΜΠ ΒοΙδοιθηβ ἔτόπι ἫΠΞ Ὑ οι ίπρο, Ῥγ Μῖν. θοῦ Βόροτος ἀπ ἃ ΠΠβίΟΥΥ 

οἵ ἴθ Το Οἰωρραϊψ, θγ δίτ. (Ἰεῖρ,--τῖν Ἠὴδιι ἴδ ἐΐδ ΟΌΪΥ βαραναῦθ ἀσοσαὴὺ ὁ 15. 

τοι ΒΕ ΚϑὮ 6 ΒΒ ΒΙραΣ. 
Ὑγονῖςα οἵ Ῥίο ίου. ἀἰᾷ ποῦ οοτῖδ στ θα ἐπ γυἷδα οὐ ὑΠ6. παυβύταπ᾽ Β ΠΙΒΙΑΝΥ Ὁ 

Ἰνὺ {πὸ Ονηγοθδέοης οὐ ἃ Ἡολ δην Π͵Ταλε, ὉΥ ϑουγοδβίρο, ψἸ οι 15 ἱπάροῖ, α πε οη, 

[οππἄοα οὰ ἴδοι, μπ5 ὕδθῃ. ἐμο! ἀθ, ἀμ πὰς Ὀρδη, γϑϑά ὌΠ ἀππβαδὶ 1 ονθϑῦ ὉΥ 

ἀν; οἵ ὑλ6 ψουϊκίηρ᾽ οἴαθβδβ, ἴον ὙΠΌ58. Ἀ86 10 ἰδ ΘΒρβοίΆ ΠΥ. γοσοπηπομθᾶ, ΒΡ. 

ΟΡ. ΡῈ: 

οἰ τῆς οὗ δὴ δρίϑοᾶθ ἴπ ἐμ ἸηϑυοΥΥ οἱ Ἀπιδθῖα. 
Ατοοαρσδῦ ἐπ ποῦῖοθ. ἢ. βοίομοθ. πο αι ῬΊΙΟΒοΡΕΥυ, ἂς ΒΘΠΟΙΑΙ υἱόν οἱ 

(ὐτοβξίου 15. διηδο δα, ἠπ Τὺ. Κοιπρ’5 Δι μέρ α! Ηφέοεν οὐ διραῤίδη: ἈΠῸ ὃν ΠῚ 

Τκίουξίοης Ὁ Φρωρξήκοξ τοριαυκλθ!8. ἐποῖβ. ἰὼ. παῦανα! ἈἸπΙΟΥΥ ἄγ οοΠθονο, 70). 

" ες 0.85. ΠΣ  ν ἃ σπιοαςς ϑσοίμπιν οὗ 86 ΠῚ Τοίει ἢ ὌΝ 1ῃ ἀπὸ 

"κ᾿ δ ιν Ὁκοὸ Πα 5:5. πτπ ἘΞ ΞΞΙΞ γς 

15 “εἷν 8.1 δι ἐπε ΙΕ “νι Ῥπογαὶ τ: οἱ προϊλυᾷ ἐδρ ̓ ΚῸΝ " Ὑλδ πον ὲ, Ψ. 

εἰπῶ ναῖον, ἐπα ἔτ ξορπότν οὐ ἘΠ βιυτουπαϊης ποππίν Υ. 
ποι εν Ῥϑτη μέτα ἴο αὐ, ἰβα ὉπΩ ΟΡ ἴμὸ ἈΕΙβοοδρθουϑ δ ςν 815. ἃ Βείβοῦ ἸῸ 5. ΠῚ 

ΟῚ Ὡν 

τ. εἴρια, πέντ ι πα 

(ξΞΞ νο Ταβίβ οὗ ἐμ 6. ΠΉΑΤΡΙσθπ' 5". Τάβπλαν--Ἰ, (Ἰακεϊθα 10 3 γο]8, φυῖσο ὅδ, ὅφ. 

Εἶν Ὴ ΣΟΥ ΠῚ ΑΒ. οὐἱρίμα!γ ἰϑδυορὰ τὲ. 1ΟΣ Ῥανία, 15. ὁδοῦ, Ὁ ΩΤΗΡ 50 ψοῖβ. 35, θυς 

ΠΣ ΠΑΝ τὸ ὅ:δα σὲ ἐμ ῬΟΘΠΙΣΙνοῦΒ ἀπὰ οἵ 4} ῬουλεοΠοτα. 

σαν κι οἷς πε τς τὰν τ πο πω σον ζα, παισὶ τούσος δι πο γποσεν κωπρονν 

Τιουάοι: ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΕΟΤΕΝ, ΠΡΕΝ ̓ΤΘΣ ΤΟΛΓΑ ΝΆ, ἀδὰ ΒΟΒΈΝΤΣ, 
1 

ὙΣΣ ρίκνα;υ »» ἐπιβέφοσο,. ΠΣ ΒΊΟΝ ῬΊ. ΟΡ αροίδ, άσοη, ΓΤ [ΕἸ] ΡΥ: ἢοΒΊ]65. ἌΓΡΙΟΙ: δ οἷ ἕν ταις τᾶς τς οτδ., 

πῶρι ἀν εφ. ταῖς. ἅῃε. ἢ 3} ἰζαξένος 4 Ὥρας ἐπουσᾷ ἰ ἴῃ ἔδγτῆ. ὩΣ ι ΟΕ. ΟἿ. ἤοῦσα, δ σίνθβ. ὍΝ βἰαὐἰίη ΡΣ - ττπ 



τλελδηνον (ὡοοσίςο 


